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SLESVIG OG HEDEBY
Fortiden - Dagen - Fremtiden
Af forfatteren Salomon J. Frifelt.
Kommer man til byen Slesvig ad hovedlandevejen
fra Flensborg (Europavej 3!), da når man et godt
stykke ind i byen, inden man helt er klar herover.
Her kan man ikke som ved de fleste østjydske
fjordbyer standse op på en højde og tage syn ud
over en rødtaget by nede på dalbunden, hvor fjor
den går ind.
Vil man ha udsyn over Slesvig, da sker det bedst
fra Sliens sydbred fra Egernførdevejen eller fra
højborgen uden for Halvkredsvolden om Hedeby.
Da ligger Slesvig bredt ud som en lang, broget
blomsterbræmme langs Sliens blanke vand. Og højt
op over alle de røde tage løftes som en manende
pegefinger domkirkens slanke tårnspir.
Det er muligt, at det forsirede tårn med det
spidse spir på den gamle ombyggede romanske
kirke er en stor misforståelse. Men her ovre fra
Sliens sydbred skimter man ikke tårnets kransekagepyntning, men opfatter kun det høje kirkespir
som det samlende midtpunkt i det langstrakte by
billede der ovre på den modsatte bred.
Og samlingstegn og midtpunkt for byen har Set.
Pederdomen været i de godt 800 år, den har haft
sin plads her. Slesvig, Ribe og Aarhus er Dan
marks ældste bispedømmer (fra 948). Den ældste
domkirke her i Slesvig omtales år 1000. Men
den er helt forsvunden. Vi kan kun gætte på, den
har haft sin plads på Holmen, Slesvigs ældste
bydel.
Ældste bygningsdel af Set. Peder stammer fra
ca. 1100. Det var en romansk kirke bygget af gra

nit og tuf. Men gennem 5 forskellige byggeperi
oder gennem mere end 400 år er den oprindelige
romanske basilika omformet til en gotisk katedral.
Den sidste hårdhændede og uheldige restaure
ring skete i 1888-94 med bl. a. bygningen af det
pompøse tårn og de to mindre, men langt værre
tårne på hver side af koret.
Efter sidste verdenskrig lå hele den store byg
ning vanskøttet og stærkt i forfald. Det er dog nu
rettet endel. Og det store, smukke kirkerum kan
ikke andet end gribe den besøgende og fylde sin
det med andagt.
(Fortsættes side 6)

Gottorp Slot i Slesvig, hvor bl. a. Nydambåden er
opstillet i sin egen hal.
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ÅRSMØDET I SLESVIG
27. og 28. maj 1961
SÅ står Årsmødet igen for døren. Og som tid
ligere meddelt holdes det i år i Slesvig 27. og 28.
maj.
Når Slægtsgaardsforeningen i år tillader sig at
holde sit årsmøde uden for statsgrænsen, er det
fordi mange af vore medlemmer har ytret stærke
ønsker om at få lejlighed til at være sammen på
de historiske steder omkring Sli - Dannevirke, og
fordi det i virkeligheden hverken ér dyrere eller
besværligere for flertallet af medlemmerne at kom
me til møde i Slesvig end til et ikke alt for cen
tralt sted i kongeriget.
Mødet og de dertil knyttede udflugter er nu
planlagt i alle enkeltheder. Man mødes på Slesvighus (Hotel Skandia) lørdag kl. 12.30, og det
forudsættes, at deltagerne har spist frokost inden
mødets begyndelse, således at det ikke er nødven
digt at gennemføre fællesarrangementer lørdag
middag.
Efter et par timers møde er der fælles kaffe
bord, og man regner med at mødet er slut kl. 16.
Så der er tid til rundtur i byen, hvor man bl. a.
under vandrelærer Jørgen Jørgensens ledelse beser
domkirken. Det må tilrådes at have bilen med,
da der er langt at gå.

Søndag morgen begyndes kl. 8.30 prc. med mor
genandagt i Gottorp slotskirke ved pastor Parmann, kl. 9 beser man museet, bl. a. med Ny
dambåden. Kl. 10 kører man i busser til Danne
virke, som man ser så meget af, som tid og vejr
tillader. Kl. 12.15 er der frokost på Slesvighus, og
om eftermiddagen kører man langs Slien ud mod
Angel, hvor vi besøger Th. Clausen, Lindå Møl
leskov, og det danske ungdomshjem Christianslyst, hvor man drikker kaffe. Endelig besøger vi
den kendte slægtsgård i Strukstrup, som nu ejes
af gårdejer Ditlev Lassen, og som er en af dansk
hedens faste støtter syd for grænsen.
Søndagens køretur bliver på ialt 80-100 km,
men da vejrforholdene flere steder er ret vanske
lige, må det indtrængende tilrådes at lade bilerne
stå i Slesvig under søndagens udflugter - og be
nytte busserne.

Slesvighus ligger ved hovedvejen mellem Flens
borg og Hamborg. Der er parkeringsplads i gården
og ud for hotellet samt på en åben plads ved ho
vedvej 3 ud mod Slien. Under besøg i domkirken
er der rigelige parkeringsmuligheder på rådhus
pladsen 100 m derfra. Der er ligeledes parke
ringsplads ved Gottorp slot.
løvrigt henvises til nedenstående

praktiske oplysninger.
Grænseovergangen: Der medbringes pas. Nyt pas
fås hos det stedlige politi for 10 kr. men må be
stilles ca. 10 dage forud. Foto, og for de, der
ikke tidligere har haft pas, tillige dåbsattest,
medbringes. Undersøg om det gamle pas endnu
er gyldigt!
Bilen må være forsynet med DK-plade. Der kræ
ves grønt foresikringskort, som fås gratis hos
forsikringsselskabet, men må betilles en uge for
ud. Det tilrådes at medbringe indregistrerings
attest, selv om den normalt ikke forlanges fore
vist.

Ved Valdemarsnuiren.
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Valuta. Det vil være praktisk at købe D-mark i
Danmark. Kursen er i øjeblikket 174 danske
kroner for 100 DM.
Jernbane. Man kan benytte jernbane med afgang
fra Fredericia 10.33, ank. Slesvig 13.05. For
bindelse med alle jydske lyntog samt Nyborg,
afg. 9.07.
Indkøb. Butikkerne i Tyskland lukker officielt
fra lørdag kl. 12, men man tager åbenbart ikke
helt så strengt på det som i Danmark. Kiosker
ne, der fører mange af de ting, gæster ønsker,
har åbent hele tiden.
Spiritus må overhovedet ikke føres toldfrit
over grænsen, med mindre besøget har varet
mindst 72 timer. Tolden er så høj, at det ikke
kan betale sig at medtage toldpligtig spiritus.
Priserne i de tyske butikker er omtrent som i
de danske. Kun enkelte varer, som der er høj
skat på herhejmme, er relativt billige.
Hotelophold i Slesvig.

Slesvighus kan modtage 50 gæster for en enheds
pris af 6.50 DM pr. seng. Hotel Stadt Hamburg
(lige overfor) noget lignende og antagelig til
samme pris. Derudover må benyttes nogle af
byens mange andre hoteller, og her må påregnes
varierende priser.
PROGRAM:
Lørdag den 27. maj.
Kl. 10.00: Hovedbestyrelsesmøde.
Kl. 12.30: Årsmødet åbnes
på Slesvighus.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Slægtsgaardsforeningens formand
aflægger beretning.
3. Arkivudvalgets formand aflægger
beretning.
4. Bladudvalgets formand aflægger
beretning.
5. Beretningerne under 2, 3 og 4
drøftes.
6. Fremlæggelse af regnskab og bud
get til beslutning.
7. Valg.
a. Der er ikke valg af medlemmer
til hovedbestyrelsen i år.
b. Valg af revisor.
8. Fastsættelse af årsmødet 1962.
9. Forslag om vedtægtsændringer.
10. Eventuelt.
Det henstilles at alle deltager i
mødet.

Kl. 14.30: Fælles kaffebord. Hvis forhandlingerne
ikke er afsluttet, fortsættes de ved
kaffebordet.
Kl. 16.00: Rundtur i Slesvig.
Kl. 17.00: Vandrelærer Jørg. Jørgensen, foreviser
domkirken. Ved samlet indgang betaler
Slægtsgaardsforeningen entreen.
Kl. 18.45: Festmiddag paa Slesvighus med efter
følgende selskabeligt samvær. Musik af
»De danske spillemænd« fra Flensborg.

Kl. 8.30:

Kl. 9.00:
Kl. 10.00:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

12.15:
13.30:
15.00:
17.30:

Søndag den 28. maj.
Morgenandagt i Gottorp slotskirke ved
pastor Parmann (500 m fra Slesvig
hus).
Besøg i Slotsmusæet (Nydambåden).
Udflugt til Dannevirke. (Busserne ven
ter på slotspladsen).
Frokost på Slesvighus.
Rundtur på Angel.
Fælles kaffe på Christianslyst.
Afslutning i Slesvig.

Vel mødt i Slesvig!

Til Amerika for at redde
sin slægtsgård
Ung, sydjysk gårdejer tager en rask beslutning.

Gdr. Jørgen Skov, Gesten ved Kolding, der ejer den
140 tdr. land store gård »Skovsminde«, som har været
i hans slægts eje siden først i 1700-tallet, forlader om
kort tid gården og rejser med hustru og tre små børn
til Amerika, hvor han vil begynde »på en frisk« - som
fodermester på en stor kvægfarm ved Los Angeles.
Årsagen til udvandringen er de dårlige forretningsmu
ligheder for landbruget i øjeblikket.
- Jeg overtog »Skovsminde« i 1955 ved min faders
død, og allerede da var gården, fortæller den 38-årige
Jørgen Skov, behæftet med adskillig gæld. Det skal ikke
være nogen hemmelighed, at denne ikke er blevet mindre
med tiden. Og da landbrugets situation i dag ikke giver
anledning til nogen optimisme - de ny markedsplaner
in mente - tager jeg konsekvensen og drager til Amerika.
Man kan sige, hvad man vil i den anledning, men jeg
ønsker at give mine børn en god uddannelse.
Jørgen Skov, der skal arbejde på en kvægfarm, som
ejes af en dansk-amerikaner, Niels Lautrup, håber at
kunne spare så mange penge sammen, at han kan vende
tilbage og give »Skovsminde« en økonomisk håndsræk
ning og bringe den gamle slægtsgård på fode igen. Ind
til videre bortforpagtes den for fem år.
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Medlemsbladet:
Trykning - 6 blade.. 9.065,25
Bonus ......................
479,70
-----------Forsendelse ............................
Udgift til redaktion ................
Klicheer, artikler,foto m. v...

SLÆGTSGAARDSFORENINGEN
Driftsregnskab
1. januar-31. december 1960.

Arkivet:
Tilskud ..............................

INDTÆGTER
Regnskab

Budget

Indgået kontingent......................
Annonceindtægt ..........................
Renter ..........................................

35.770,80
2.533,75
1.619,67

34.000,00
2.000,00
1.200,00

Slægtsgaardsmærkater:
Indtægter..............
76,00
Udgifter....................
0,00
-------------

76,00

Slægtsgaardsdiplomet:
Indtægter ..............
140,00
Udgifter....................
155,00
-------------

4-15,00

Slægtsgaardsemblemer:
Indtægt ................................

165,00

Julekort:
Indtægter..............
15,00
Beholdning:
1. jan. 60 1.715,00
31.dec. 60 1.700,00
-15,00
0,00
40.150,22

37.200,00

UDGIFTER
Tryksager og kontorartikler ....
357,42
700,00
Porto ............................ 1.935,90
Refunderet................ 1.662,10
---------------------------- 273,80500,00
Gager:
Kontoret ..............................
5.216,66
5.000,00
Juridisk konsulent ..................
500,00
500,00
Revisor ....................................
500,00
500,00

Diverse:
Flytteudgifter ......
225,65
Forsikring ................
26,00
Udklip ......................
189,04
Akkvisition .............. 1.070,27
Annonce i Lands
bladet ................
626,40
Agitationsmateriale:
Meddelelse
nr. 4 ..112,25
nr. 5 .. 118,00
nr. 6 .. 766,00
nr. 7 .. 110,00
1.114,85
4- salg . . 223,25
----------------- 891,60
3.028,96
Bidrag til amtskredse................
Rejse- og mødeudgifter.............
Årsmødet .................. 11.891,50
Refunderet ............ 9.571,00
------------Husleje og telefon ......................

1.500,00

972,84
4.178,74

1.000,00
4.000,00

2.320,50
1.083,34

2.000,00
1.100,00

Overskud

..............................

8.585,55
2.822,76
1.200,00
2.151,65

8.000,00
2.8C0,00
1.200,00
1.800,00

6.500,00
39.692,22
458,00
40.150,22

6.500,00
37.100,00
100,00
37.200,00

STATUS
pr. 31. december 1960.
AKTIVER
Postgiro ...........................................................
766,60
Landbo-Sparekassen, Odense ........................
154,15
Privatbanken, Nørreport afdeling, bankbog
A 51054 ................................................... 20.000,00
Amagerbanken, Islands Brygge afd., bankbog
988 (spærret)............................................
345,29
Slægtsbøger .....................................................
1,00
Slægtsgaardsdiplomer ....................................
1,00
Inventar...........................................................
1,00
Beholdning af julekort ..................................
1.700,00
22.969,04

PASSIVER
Kapital-konto:
Saldo den 1. januar 1960 ....
9.036,52
Lovmæssigt reservefond (bidrag
fra livsvarige medlemmer)..
300,00
Dispositionsfond:
Saldo d. 1. januar
1960 ................ 13.174,52
Overskud i 1960. .
458,00
--------- ---- 13.632,52

Forslag til budget for 1961.
Jugeret kontingentindtægt .......... 35.500,00
Annonceindtægt ..........................
1.800,00
Renteindtægt af bank og giro ...
1.200,00
--------------Tryksager, duplikering og kontor
artikler ................................
700,00
Porto ............................................
500,00

Gager:
Kontoret .............. 6.000,00
Juridisk konsulent .. 500,00
Revision....................
500,00
------------Husleje og telefon ......................
Årsmødet (Slesvig) ......................
Andre mødeudgifter....................
Diverse (annoncer og akkvisition)
Bidrag til amtskredse..................

7.000.00
1.300,00
2.500.00
4.000,00
3.000,00
1.000,00

Medlemsbladet:
Trykning (6 stk.) . . . 9.000,00
Forsendelse .............. 2.800,00
Udgift til redaktion. . 1.200,00
Klicheer og artikler. . 2.000,00
------------Tilskud til arkivarbejde..............

15.000.00
6.500,00

Underskud. .

22.969,04
22.969,04

38.500,00

41.500,00
3.000,00

Slægtsgaarden
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★ EN TOM SARKOFAG
Domkirkens største og mest værdifulde prydelse
er Hans Briiggemanns berømte altertavle, et ene
stående kunstværk i træskærerarbejde, færdigskåret
i 1521, få år før reformationens frembrud, umulig
gjorde skabelsen af et sådant kunstværk, præget
i udformning og idé af den katolske tro, men med
træk i figurfremstillingen, der varsler den kom
mende renæssance. Der er i dette træskærerarbejde
et sådant spil af liv og så mange geniale enkelt
heder, saa man kan studere altertavlen i dagevis og
dog stadig finde nye, overraskende enkeltheder.
I et sidekapel er kong Frederik d. 1stes grav
mæle: en tom sarkofag (kenotaf), da hans lig er
nedlagt i kirkens krypt. Her var ogsaa brodermorderen Abel oprindelig gravlagt. Men han gik
igen, så man for at få fred i kirken nødtes til at
optage hans lig og sænke det ned i et mosehul i
Pøl hegn, forsvarligt nedmanet og nedpælet. Og
endda farer han ifølge sagnet i mørke uvejrsnætter
på sin sorte hest fredløs over Slesvig og Slien.
Hans håndgangne mænd, der på hans bud
dræbte kong Erik Plovpenning og sænkede hans
lig i Slien, blev forvandlet til måger som nu holder
til ude på Mågeøen. Man hører tydeligt, hvordan
de ustandseligt skriger: Erik! Erik!---Hvor gammel byen Slesvig er? - Ja, derom er
spurgt mange gange, uden at historikere og arkæo
loger i enighed har evnet at gi svaret. Flest tilhæn
gere har vistnok den opfattelse, at Slesvig er af
løser af Vikingetidens blomstrende handelsby He
deby (runestenenes Haithabu).
Står vi ude på Halvkredsvolden og prøver at
finde sammenhæng i de forskellige voldsystemer
(Forbindelsesvolden, Kredsvolden, Dobbeltvolden,
Margrethevolden, Kovirke), der sammenknytter
Hedebys forsvarsvolde med hele Danevirkers væl
dige vold, da kan disse mange forsvarsværker
virke både forvirrende og imponerende. Men trods
det kan det alligevel synes uforståeligt, at der på
disse marker og side enge inden for Halvkredsvol
den ned mod Hedeby nor, gennem mere end to år
hundreder af vikingetiden (ca. 800-1000) har
blomstret og udfoldet sig Nordeuropas største og
mest søgte handelsby, ombejlet af franker, vender,
svenskere og danskere. Den danske kong Gudfred
herskede her 808, og han anlagde en stor for

svarsvold (hvilken?). De svenske konger, Oluf,
Gnupa og Sigtryn havde magten i Hedeby fra ca.
900 til 934, da den tyske konge Henrik Fuglefæn
ger indtog byen.
Tyskerne herskede dog kun kort her, for nu var
det danskerne, der stormede voldene og igen blev
herre over byen. Og dronning Thyra (eller en
anden??) udbyggede Danevirke. I 9 år, fra 974
til 983 hersker den tyske kong Otto d. 2den over
Hedeby, indtil den danske kong Harald Blåtand
(eller Svend Tveskæg?) indtog og holdt byen.

★ ET BRÆNDPUNKT
Ser vi dag ud over disse fredelige grønne mar
ker, kredset ind af høje diger, skal der fantasi til
at forestille sig Nordeuropas største og mest drif
tige handelsby presset ind bag disse volde. Stærkt
levet liv i handel og tusk og vilde kampe har fyldt
og farvet havn og by og de skærmende volde. Han
delsskuder og vikingeskibe er stævnet ind gennem
Slien til den velspikede (befæstede) havn Hedeby
for her at losse eller laste en broget mangfoldighed
af varer.
Øst fra: varer fra Sverige, fra Birka ved Mäla
ren, fra det store Rusland med dets mange flod
veje helt til Sortehavet og Byzans.
Vest fra: Skuder fra de rhinske stæder, fra Fris
land, ja nu og da vikingeskibe med rigt bytte fra
det rige Frankerland. Ad Ejder og Trenaa kunne
skibene sejle helt ind til Hollingsted. De 16 km
mellem Hollingsted og Hedeby fragtedes varerne
på oksekærre ad en vej bag det skærmende Dane
virke.
Fortåeligt nok er Hedebys historie en stadig
skiften af belejringer og kampe for at tilrive sig og
holde denne nøglestilling og rige handelsplads,
hvor øst og vest, syd og nord mødtes.
Siden i tiden i treårskrigen og i 1864 var det
igen om og mellem disse gamle forsvarsvolde, de
hårdeste kampe kæmpedes.
Meget har i de senere år arkæologiske udgrav
ninger fortalt os om det gamle Hedeby. Mange
gåder ligger dog endnu og venter på deres løsning.
Når de halvbrændte handels- og vikingeskibe, som
vi ved ligger i Hedebys havn, engang hæves, får vi
større viden, end vi har i dag.
At Ansgar 826 indledede sin missionsgerning i
Norden her i Hedeby, hvor handelsvejene mødtes
fra alle verdenshjørner, er ikke tilfældigt, det er
simpelthen datidens port ind til Danmark og Nor
den. Her var det også, han 850 fik bygget Nordens
første kristkirke. Hvor, ved vi ikke med sikkerhed.
Nogle gætter på Holmen i Slesvig, hvor siden
byens første domkirke rejstes?
Andre mener - vistnok med større ret - at
Haddeby lille primitive kampestenskirke er rejst
over Ansgars første kirke? -

Slægtsgaarden

Hedebys glanstid som handelsstad når ikke ret
meget ud over 1050, da må byen efter alt at døm
me være voldelig udslettet ved brand og våben.
De overlevende synes at ha forladt brandtomterne
og er flyttet over til det måske mere fredelige fisker
leje på Sliens nordbred, og her har de da virket
med til at rejse den ny handelsby og domkirkeby:
Slesvig.

★ BYEN, DER FULGTE EFTER
Hvad Hedeby i sin tid var, blev også Slesvig i
mindre form: en driftig handelsstad. Sammen med
Ribe var Slesvig gennem middelalderens første del
Danmarks vigtigste stæder for udenrigshandel, ind
til Lybæk tilrev sig både magt og handel.
Vil man kende lidt til Slesvig by og dens’ omegn,
da er bedste udgangspunkt det danske samlings
sted og kulturcenter: »Slesvighus« (hotel »Skandia«). Det ligger centralt lige ved hovedvejen, midt
mellem de steder, man gærne vil gæste.
Kun 5 minutters gang over til Gottorp slot, de
holstenske grevers og hertugers faste borg. I dag et
kulturcentrum for Sydslesvig. I slottets øverste
stokværk er Landsarkivet for Slesvig-Holsten. I
nederste stokværk Landsdelsmusæet med dets rige
samlinger. I eksercerhuset ved siden af slottet fin
der vi Nydambåden fra Nydam i Sundeved, et 23
m langt klinkbygget skib fra det 4de århundrede,
flere århundreder ældre end de berømte norske
vikingeskibe. Her er også de rige mosefund fra

Haddeby (Hedeby) Kirke, som
menes bygget nær stedet, hvor
Ansgar opførte sin trækirke.
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folkevandringstiden, fundet i Thorsbjerg mose i
Angel.
I Gottorp slotskirke holdes de danske gudstjene
ster. Og her indleder også »Dansk Slægtsgaardsforening« søndagens udflugt med en morgenandagt
ved pastor Parmann.
Efter Gottorp følger så udflugtsdagen: Danevirke, Valdemarsmuren, Kurborg, Hedeby.
Tar vi ud fra »Slesvighus« til den modsatte side
op ad den lange gade Lollfus (et navn ingen kan
tyde!), der går over i Stadsvej, til vi svinger fra
med Piessensgade, da finder vi domkirken Set.
Peder, og byens ældste kvarter omkring Domen og
Holmen.
Og vi kan, som også Dansk Slægtsgaardsforening
agter på sin udflugt, fortsætte ud i det frodige
Angel med de store godser til Lindaa-Mølleskov,
hvor Clausen dyrker gammel dansk jord efter
nyeste danske landsbrugsskoleteorier - til Chr. d.
7des gamle jagtslot »Christianslyst«, der i dag er
dansk ungdomsborg og kulturcenter.
Og til Strukstrup med den smukke Lassen’ske
slægtsgård, hvor slægten har rødder tilbage langt
ind i 1600 tallet.

★ OGSÅ EN FREMTIDENS BY
Kanske vil een eller anden indvende mod det,
som her er fortalt: Er Slesvig da bare fortid og
gamle minder? Hvad med i dag og i morgen?
Sandt er det, at fortiden her er så manende
stærk, så dens røst gang på gang slår igennem
dagens stræb og jag. Men lige så sandt er det også,
at Slesvig er et stykke skønt og særpræget nutid
med liv og virksomhed vendt ud mod fremtiden.
Tysklands mest moderne spritfabrik er bygget
her i Slesvig. På en lille halvø ud i Slien ligger den
store nye sukkerfabrik, færdigbygget i 1953. Hertil
fragtes masser af danske sukkerroer.
Og de smukke røde danske skoler er et saare
værdifuldt led ind i nytiden!
Den smukke Hjort Lorentzenskole i Kønigsberggade tåler sammenligning med de mest moder
ne byggede skoler her hjemme.
Ansgarskolen er nu mellem- og realskole.
Gottorpskolen ligger på Jordbærbjerget. Og des
uden er til skolerne knyttet danske børnehaver.
Disse danske skoler med en dygtig dansk lærer
stab vedkender sig og bygger på Slesvigs danske
fortid. Og de virker for at sammenknytte denne
fortid med dagen i dag og forme det for de danske
Sydslesvigere til en god dansk fremtid.
Fortid - nutid - fremtid! Slesvig er det alt
sammen!
Og alle danske har del i det forgangne. Ja, og
ansvar for det, som kommer!
Salomon J. Frifelt.
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Slægt og slægtsfølelse
Af lærer Lars P. Pedersen, Torøhuse skole.

Tale ved Boesamfundets slægtsstævne på Helnæs i
1 O-året for samfundets stiftelse.

Ordet slægt - »Slæjt«, som de gamle sagde, er
et meget stærkt ord, det er tankevækkende, skaber
tankeforbindelser.
Vi kan ikke skille os fra vor slægt, for vi bærer
præg af den åndeligt og legemligt. »Det ligger i
æjten« (ætten - slægten) er slægtsarv - siger et
gammelt vestfynsk ord1), men det går vi ikke så
dan og tænker over til daglig, undertiden opdager
vi det dog selv, eller vi kan lejlighedsvis høre det
af andre.
Vi kan nægte at vedkende os slægtskab, og der
er da også dem, der gør det, men det ophæves ikke
af den grund, det er der ligefuldt.

LANDBRUGETS
BREVSKOLE
Landhusholdningsselskabet
er Deres bedste hjælp, hvis De vil udnytte nogle af de
lange vinteraftener til fornyelse eller supplering af Deres
landbrugsfaglige viden. De er ikke bundet af bestemte
»mødeaftener«. Undervisningen foregår i Deres hjem, når
De har tid. Og arbejdstempoet bestemmer De selv.
Brevskoleundervisningen betegnes af de mange elever
som både fornøjelig og lærerig. I samarbejde med Land
brugets Brevskole kan De opnå langt mere, end De på
forhånd tror. Den er oprettet af Landhusholdningsselskabet
og godkendt af undervisningsministeriet. Bedre sikkerhed
for god undervisning til en rimelig pris kan De ikke få.

Her er nogle få eksempler fra kursusplanen:

Regning for landmænd .....................
Grundlaget for fodringslæren.............
Malkekvægets fodring ........................
Svinehold .............................................
Fjerkræhold ........................................
Gødningen og dens anvendelse .........
Praktisk regnskabsføring .....................
Engelsk for landmænd .....................

9
3
7
11
12
8
12
30

lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner

35 kr.
16 kr.
35 kr.
55 kr.
50 kr.
40 kr.
60 kr.
90 kr.

Skriv allerede i dag efter gratis kursusplan med alle op
lysninger eller send Deres indmeldelse til
LANDBRUGETS BREVSKOLE,
Landhusholdningsselskabet, Rolighedsvej 26,
København V.

Ved ordet slægt - æt - tænkes vel nærmest på
en større sammenhæng, noget fjernt eller fjernere,
- det er, som om vi fornemmer fortiden i det ord.
De fleste af os her i Boesamfundet skal jo nok også
langt tilbage for at »finde« hinanden, vi må gå til
generationerne, slægtsleddene og deres forgrenin
ger.
Derimod har ordet familie over sig, forekommer
det mig, præg af noget nært, noget nutidigt, og
går vi til det tredie ord i denne forbindelse, ordet
æt, finder vi, det er et gammelt nordisk ord, mens
slægt og familie er låneord, - det første fra middel-nedertysk, det sidste er fra latin og er kommet
ind i vort sprog omkring år 1700, mens slægt er
ældre2).
Ordene slægt og venner behøver ikke at være
enstydige, i mange tilfælde er de det jo ikke. Man kunne forhen se i aviserne under rubrikken:
Kundgørelser - dødsfald meddelt slægt og venner
af hans eller hendes sørgende efterladte, at de
kunne komme og »følge hen« (til graven). - De
kom »å fole« »da vå manne te å fylle hen«, sagde
man.
Nu bringes meddelelsen i almindelighed og bli
ver derved mere upersonlig, men det hænger nok
også sammen med, at man ikke er så afhængig af
slægten som tidligere.
»Hvo, der er langt fra sit æt, er nær sin uret,«
siger ordsproget, men sådan er det ikke mere, den
enkelte har i vore dage lettere ved at klare sig uden
slægtens hjælp.
Der er sket gennemgribende ændringer i sam
fundsstrukturen, samfundsopbygningen, og derved
har ordet slægt i en vis forstand ændret betydning.
- Ordet slægt indgår i mange forbindelser, men
lad os blive stående ved to:

1. Slægtsfølelse og dens nødvendige forudsæt
ning.
2. Slægtsbevidsthed.
Slægtsbevidsthed kan man godt have, uden at
den betyder noget særligt for én; man kender sin
slægt, kender sin oprindelse og det eller de steder,
slægten har været knyttet til, hvor den har haft
hjemme. Slægtsbevidstheden er, siger slægtsfor
skerne (genealogerne), fortrinsvis knyttet til nav
net og jorden, medens slægtsfølelsen væsentligst
er betinget af kærligheden til det hjem, hvorfra
man er udgået3). Vi må her som i så mange andre
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forhold have følelsen bragt i berøring med sagen,
så først er der mulighed for en dybere forståelse.
Det er stærke bindinger, vi her har, nogen af de
stærkeste vi kender.
Vi kunne her tænke på den gamle fortælling om
manden, der vandt alt, hvad et menneske kan nå:
rigdom, ære, et lykkeligt hjem, dygtige børn, men
hver gang han havde en ledig stund, og tanken
fandt hvile fra hverdagens mange gøremål, steg
billedet af barndomshjemmet frem for hans indre
øje, stedet, hvor han havde leget som barn - han
var rodfæstet.

EN SLESVIGSK
PERSONLIGHED
For over fyrre år siden gjorde en ung landmand
fra St. Magleby på Amager sig bekendt i politisk
og nationalt ungdomsarbejde på en sådan måde,
at der kom til at stå respekt om navnet Jørgen
Jørgensen. Den unge mand blev så stærkt gre
bet af sit arbejde, at han brød broerne til sin nor
male fremtid som landmand af og modtog kaldet

Fra gammel tid har den opfattelse været gæl
dende, at det at fornægte sin slægt førte ulykke
med sig. Vi hører om det i sagn og eventyr, således
i den gamle fortælling fra vor barndoms læsebog:
»Pigen, der trådte på brødet«. Hun kom i ulykke,
fordi hun var blevet så hovmodig og stolt, at hun
knap ville kendes ved sin fattige slægt. - Ja, rundt
om i litteraturen møder vi tanken om styrken i at
kende sin æt, sin slægt, den hvile, det er for sindet
at være rodfæstet.
I digtet: »Din hjemstavns melodi« - digtsamlin
gen »Komsne« af Olaf Andersen - finder vi disse
linier:
Der kalder i dit væsens bund
en dyb og dunkel røst,
som binder dig til ættens grund
i smærte og i lyst.
Overlærer Jørgen Jørgensen,
Slesvig.

og videre i digtets slutning:

Bliv ven med ættens veje
og verden om din dør,
så skal dit hjerte eje
sit hjem som aldrig før.
Et andet sted4) siger samme forfatter med tan
ken på stedet, hvor slægtens vugge har stået, den
egn, hvor den led efter led har levet sit liv:
Det er her, vore hjerter har hjemme.
I den halvlyse høstlige kvæld
har vi lyttet til kornmarkens stemme.
Og til røster fra stene og væld.
Overalt, hvor tyst du træder,
medens stierne hvisker dit navn,
skal du finde de rolige glæder
ved at kende din æt og din stavn.
9 A. Jensen: Gamle vestfynske ord og talemåder.
2) Peter Skautrup: Arv og gæld i ordenes samfund.
3) Albert Fabritius og Harald Hat: Håndbog i slægts
forskning, 1953, side 84.
4) Kantate ved åbningen af det 22. danske hjemstavnsstævne (Vestfynsstævnet) 1. august 1944.

L. P. P.

som vandrelærer i Sydslesvig. Og så gik han ind til
en gerning, der i mange henseender var både usik
ker og vanskelig.
Jørgen Jørgensen viede sit arbejde og sit liv til
den danske skolegerning i Sydslesvig. År efter år
har han virket med tålmodighed, trofasthed og
mildhed i denne gerning. Som regel har han gjort
det i det stille, men ind imellem kom der brev, der
fortalte, at Jørgen Jørgensen virkede.
Når Slægtsgaardsforeningens medlemmer mødes
i Slesvig, vil Jørgen Jørgensen tage imod dem og
vise dem de nationale danske værdier, man har
dernede. Mange af medlemmerne har mødt ham i
Flensborg i 1954 og for dem bliver det et gensyn.
Andre har aldrig truffet ham før, men alle skal
vide, at fra Dansk Slægtsgaardsforenings side vur
deres denne mands indsats med største ærbødighed
og beundring.
Nu er Jørgen Jørgensen overlærer og hans ger
ning er delvis af administrativ karakter, men han
er der med hele sit rige sind, og vi er taknemlige
over, at han vil tilrettelægge årsmødet.

C. R. C.
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Forslag til
vedtægtsændringer
Under hensyn til de skiftende ejendomsvurderin 
ger og vanskelighederne ved at få de ældre oplyst,
foreslår hovedbestyrelsen følgende vedtægtsændrin
ger, der tilsigter en forenkling af kontingent
systemet:
§ 3. Kontingent.
Det årlige kontingent beregnes på grundlag af
ejendomsskylden således:
a. Tiltrædende medlemmer.
Af de første 40.000 kr. betales 9 kr. og derefter
betales yderligere 1 kr. for hver påbegyndt 20.000
kr. indtil højest 36 kr., beregnet på grundlag af
den til enhver tid sidst afholdte vurdering.

b. Medlemmer, hvis kontingent er beregnet på
grundlag af en tidligere vurdering.
Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang
at ændre kontingentet således, at det kommer til
at stå i forhold til, hvad nyindtrædende betaler.
c. Enkeltpersoner eller institutioner, der ikke
er slægtsgårdsejere.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen til mindst
12 kr. årligt.

d. Livsvarige medlemmer
kan optages for et bidrag af 10 gange årskontin
gentet, dog mindst 200 kr.
§ 5. Repræsentantskabet.
Tilføjelse: Regning fremsendes senest 14 dage
efter mødet gennem den stedlige amtsorganisation.

§ 8. Reservefond.
Paragraffen ændres således:
Når foreningens regnskab udviser overskud,
kan en del af dette hensættes i en reservefond, hvis
midler kun må anvendes efter særlig beslutning af
hovedbestyrelsen, når mindst 2/.3 af de mødte stem
mer derfor.

Hvad der siges
»Manden på gården« skriver i Jyllandsposten (20/i):
Jeg hørte forleden dag et rygte fra Christiansborg.
En minister skulle have sagt, at regeringen var dygtig,
hvad man kunne se af, at det var lykkedes den at få
landbruget til at arbejde gratis eller næsten gratis for
samfundet.

Jeg ved nu ikke, om man kan kalde det dygtighed.
Jeg tror nu snarere, at det skyldes manglende sammen
hold hos dem, der dyrker jorden, og som har fundet sig
i, at det øvrige samfund er blevet velstående, mens land
bruget er blevet fattigt og kun lige har kunnet holde
skindet på næsen ved at øge produktionen pr. arealenhed
og pr. beskæftiget helårsarbejder.

☆
En husmandsleder:
»Vi må kvittere forkøbsretten til landbrugsejendomme
og vi må kvittere udstykningstankerne i dens nuværende
form.
I stedet må der gives fuldt byggelån, hvis en mand
deler sin gård mellem to sønner. Det vil være et middel
til at holde ungdommen ved jorden.«

Juridisk brevkasse
Spm. 1. Hvordan er taksterne for arveafgift fra
forældre til børn i de forskellige formuestørrelser.

Svar.
For arv til børn, der også gælder for ægtefælle,
afkom, adoptivbørn og disses afkom samt sted
børn og disses afkom svares arveafgift af arve
lodden efter følgende skala:

Arvelodden størrelse i kr.
1. Ikke over 2.000
2. Over
2.000 menikke over
3.
5.000 4.
10.000 5.
20.000 6.
50.000 7.
100.000 8.
200.000 _
9.
500.000 10.
1.000.000

5.000
10.000
20.000
50.000
100.000
200.000
500.000
1.000.000

Afgiften.
0 kr.
10 - af
2.000 kr. og 1
40
- 5.000
2
140
- 10.000
3
440
- 20.000
4
1.640
- 50.000
6
4.640
- 100.000
9
13.640
- - 200.000 ------- 12
49.640
- - 500.000 ------- 16
129.640
- -1.000.000 ------- 20

% af resten
% - % - % - % - % - % - % - % - -
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Falder Deres vej gennem
Schleswig indbydes De til at

aflægge et besøg i

SKANDINAVISK KIOSK
Vi kan tilbyde Dem et righoldigt

udvalg i vine, rom, cognac, likører,
lommelærker med ægte indhold,
souvenir’s samt cigarer,

piber, chokolader, kakao, mandler
og meget andet godt

★
Betjeningen cr dansk og personlig
Med venlig hilsen
ILLA og CHRISTEN HOLDT

12 Deutsches Haus
13 Stadt Hamburg
14 her bor vi Lollfus 85,
tre huse fra Slesvighus

Velkommen
til

En lille butik, men med indre charme

RANDERS AMTSKREDS AF
SLÆGTSGAARDSFORENINGEN
arrangerer med forventet tilslutning

Bustur til Slesvig
i forbindelse med årsmødet den 27. og 28. maj

SLESVIG

Turen omfatter desuden busrundturen
efter årsmødeplanen,
som findes andetsteds i dette blad
Indtegning må ske snarest til følgende telefoner:
Vivild 42, - Holbæk 14, - Voldum 43, - Dalbyover 92,
Mariager 79, - Rønde 203, der giver yderligere
oplysninger om turen

A mtskredshesty reisen

HOTEL SKANDTA
(SLESVIGHUS)
Dansktalende betjening

Moderate priser

Her mødes skandinaviske turister
som passerer eller besøger den berømte
by Slesvig med den smukke omegn
og de mange historiske minder.

Man hygger sig og kommer igen
til HOTEL SKAN DIA
enten det drejer sig om FROKOST,
MIDDAG eller FERIEOPHOLD

Slægtsgaarden
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Spm. 2. Hvordan er afgiftstaksten til staten og
sagfører i procent af købesummen og hvordan er
taksten af løsøre.

Svar.
Stempeltaksten for et skøde er Vi % af købe
summen for den faste ejendom, dog mindst ejen
domsskyldværdi, f. eks. 500 kr. af en købesum
på 100.000 kr.
Stempeltaksten for det medfulgte løsøre er Vs
%o af købesummen, f. eks. 10 kr. af 50.000 kr.

Stempeltaksten af et pantebrev er 2 %o, f. eks.
100 kr. af 50.000 kr.
Tinglysningsgebyrerne andrager godt 40 % af
stempelafgifterne.
Sagførersalærerne, der er ens for hele landet,
bortset fra København, andrager 1 % af de første
100.000 kr., 6 %o af resten, herunder også for det
medfulgte løsøre.
Hvis købesummen for den faste ejendom er
100.000 kr. og for løsøret 50.000 kr. bliver salæret
saaledes 1.300 kr.

GØGEKUK OVER HEDEBY
Fremdeles har historien under grønsværet meget at fortælle dem, som kommer med åbent sind

Af Ib Paulsen.
Haithabu står der på turistoldnordisk på skil
tene, hvor de to kilometer sydøst for byen Slesvig
leder gæsten fra landevejen ved Haddeby kro imod
halvkredsvolden, som lukkede sig om en af vi
kingetidens travleste handelspladser i Norden, hint
berømmelige Hedeby, hvor Ansgar i 826 første
gang oplod sin røst mod hedenskab og mørke of
ferlunde.
Men faktisk lyder betegnelsen lige så klangfuldt
som gøgekuk i øret på den sommergæst, der med
åbent sind for historien under grønsværen har nær
met sig de gamle steder for at tilføre sine unger
en smule praktisk Danmarkshistorie.
I et af sine skrifter nævner historikeren på Dan
nevirke, Søren Telling, den snævre passage mellem
kroen og kirken i Haddeby, den kirke, som menes
bygget på det sted, hvor Ansgar opførte Nordens
første trækirke, og konstaterer, at kroen fremdeles

HANDELSBANKEN
HOVEDSÆDE: HOLMENS KANAL 2, K

128 afdelinger og filialer over hele landet

er kvalificeret efter sin hensigt, men at kirken, som
den tager sig ud i dag ser temmelig sammenstykket
ud: - »Aldrig så man magen til forlappet og forfusket hus. Menigheden består af 14 landsbyer,
deraf nogle i en afstand af 12-13 km. Vedligehold
på omgang mellem så mange landsbyers aftægtsmænd skal blive, som figura viser«. Det vil i virke
ligheden sige mere end temmelig ringe, men dette
ændrer naturligvis ikke den kendsgerning, at man
står og kikker på denne grå stenkirke med dens
mange bygningsmæssige skavanker med en dyb og
vedholdende betagelse i sindet. Dens tilstedevæ
relse har et uhyre dybt perspektiv.
★ EN KONGES DØD
Der findes en stor og brugbar teltplads ved kroen.
Dens sanitære foranstaltninger er mere end mid
delmådige, men, fra selve pladsen er der en stor
slået udsigt over Slien mod domkirken med det
112 m høje spir højt over byen med de snævre
stræder i den gamle bydel. Også de udgør pletvis
dramatiske indslag i Danmarkshistorien, for eks
empel i forbindelse med kong Niels’ død. Den 25.
juni 1134 blev en af Danmarks bedste konger
myrdet af det slesvigske borgerskab i byens Torve
stræde. Næppe var den festlige modtagelse med
bannere og hornfanfarer overstået, før Slesvigs
gildesklokke faldt i slag og kaldte til kongedrab.
Helt sagesløs kan Niels ikke siges at have været.
Hans søn Magnus, der tre uger før var faldet ved
Fodevig sammen med fem bisper, 60 præster og
hundreder af landets bedste krigsfolk, som dæk
kede kongens retræte til skibene, havde nogle år
før hugget Knud Lavard ned i Haraldsted skov, og
for ham havde gildesbrødrene i Slesvig hævnpligt.

-------------------------------------------------------

Stilling
Bopæl

Postadresse

Antal
enkeltværelser
værelser

Antal
dobbelt

Værelserne vil blive reserveret i den rækkefølge indmeldelserne indgår. Over
natningen bliver for hovedparten af deltagerne kun mellem lørdag og søndag
(27.-28. maj), men de, der eventuelt ønsker at forlænge opholdet, kan bestille
værelse for natten før og efter årsmødet.

Natten mellem 26.-27. maj ..............................
Natten mellem 27.-28. m a j ..............................
Natten mellem 28.-29. m a j ..............................

Bestilling af hotelværelser:

værelseanvisning udover det antal, der er reserveret. Ved senere indmeldelse
end 5. maj vil muligheden for at sikre hotelværelse være mindre og der kan
forventes højere pris end 616 DM pr. seng (ca. 12 kr.).

-

Kong Niels var blevet advaret imod at drage til
byen ved Slien, men havde svaret, at han ikke
ræddedes for garvere og skomagere. Nu kostede
hans mod ham livet.
I Torvestræde trængte slesvigerne ind på kon
gen, der havde dirigeret sit følge i sikkerhed i en
af byens kirker, mens han selv ville søge mod
kongsgården, men man nåede ikke så langt. Om

5. maj reserveres hotelværelser til ca. 120 mødedeltagere. Enhedsprisen er ca.
12 kr. pr. seng (exclusive udgifter til morgenmad, betjening og hotelkarl). Møde
deltagerne ordner selv betalingen for hotelophold.
Da Slesvig har mange turistbesøg er hotelværelserne ofte forudbestilt og op
taget omkring 1. juni. Det danske sekretariat, Slesvig, og byens turistkontor,
Städtisches Verkersbüro Schleswig, Stadtweg 26, kan eventuelt yde hjælp ved

Gennem Slægtsgaardsforeningen kan der indtil indmeldelsesfristens udløb den

B. Hotelophold i Slesvig.

Navn

A. Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst med blokbogstaver).

Slægtsgaardsforeningens kontor, postboks 221, Odense

At udfylde og indsende til

i S lesvig i dagene 2 7 . og 2 8 . maj 1 9 6 1

Dansk Slæ gtsgaardsforenings årsm øde

til

Indmeldelse

--------------------------------------------------------------- Klip her!
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Sommeridyl på Halvkredsvolden omkring Hedeby. Yderst til venstre skimtes området omkring indsejlingen fra Slien.

Niels, som var Svend Estridsens sidste søn, for
tælles det, at han regerede længe og bragte betyde
lig fremgang til landet. Palle Lauring siger om ham
i sin bog om Valdemareme, at i kong Niels’ tid
havde Danmark stor lykke, fordi majestæten ejede
en stilfærdig styrke, som blev landet til megen
gavn. Under ham kom der bl. a. fart i kirkebygge
riet i sten til afløsning- af de gamle trækirker. I

---------------------------------------------------------------------------------------- Klip her!---------------------------------------------------------------------------------------------
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hans periode blev der bygget videre på domkir
kerne i Odense og Lund, muligvis også på dom
kirken i Aarhus. Slesvig domkirke blev bygget, og
der blev taget fat på domkirken i Ribe.
Lidt efter vandrer vi ad den skønne, smalle vej
over brinkerne langs Haddeby Nor mod vikingebyen under græsset. Gøgene kukker livsaligt fra
Haithabu.

★ VIKINGETIDENS HANDELSBY
Forholdsvis mange synes at ofre Dannevirke og
andre seværdigheder på egnen opmærksomhed.
Ved Hedeby ser man oftest kun få. Halvkredsvolden, der ligger som en mægtig, grøn hestesko,
er ca. 1300 m lang og danner en halvcirkel med
selve stranden som den 600 m lange diameter. Her
stod engang skibsbro ved skibsbro, og man mener,
at palisader i selve noret har beskyttet byen mod
overfald fra søsiden. Engang var der på disse
strandflader myldrende liv. Nu ses sort-hvidbroget
kvæg, der gumler fredsommeligt i selskab med får,
i luften sorte krager, ude til søs et lappedykkerpar.
Sandsynligheden taler for, at Hedeby begyndte
sin tilværelse som stabelplads og sommerhandels

sted længe før, den omkring 800-tallet fik egentlig
bypræg.
Handelsobjekterne var talrige inclusive trælle,
der hentedes - »hærtoges« som det hed - fra lan
dene langs med Østersøen og i baglandene, d. v. s.
bl. a. langt ind i Rusland, når vikingerne drog på
røvertogt. Palle Lauring noterede tilstedeværelsen
af denne vare med en forsikring om, at slavehold
var en forudsætning for blomstringen af alle old
tidens kulturer, så der i og for sig intet særlig for
bavsende eller særlig forstemmende var i, at også
vikingerne engagerede sig i denne handel. Da Ansgar kom til Hedeby år 826, så han geledder af
sammenbundne trælle og det fortælles at han hav
de held til i tidens løb at frikøbe omkring ved 800
unge mennesker iblandt dem, ligesom han gjorde
skole for dem.
Det er med en besynderlig fornemmelse af med
leven i meget af dette, man en sommeraften står
på volden ved Hedeby og kikker ud over terrænet.
Her har landets historie mærkværdigt mæle. Efter
hånden som den lyse skumring sænker sig over
landet og noret befolkes græsfladerne med travle
håndværkere og handelsmænd, og skyggeskibe med
firkantede sejl står noret ind.

4,00
12,00

detonere

£ “

Pr - d ‘a S

10,00
4,00
8,00

48,00

Ialtkr -

C. Betaling.
Til udgifterne verørende måltider, busudflugter, adgang til Slesvig Domkirke,
Gottorp Slot m. m. indbetales forud for årsmødet til Slægtsgaardsforeningens
kontor et beløb udregnet efter udfyldning af nedenstående skema. Det bemærkes,
at udgifter til post 6 skal betales af alle mødedeltagere, da den indeholder mange
forskellige udgifter ved mødets arrangement, herunder adgangsbilletter til se
værdigheder m. m..

Første dag, 27. maj.
Fælles kaffebord, incl. betjening ..................
Middag, incl. betjening .............................
1

10,00

2.

Anden dag, 28. maj.
3. Frokost incl betjening .................................
4. Kaffebord på Christianslyst .......................
5. Busudflugter ...............................................
6. Betaling for alle mødedeltagereomfattende
fælles mødeudgifter, adgangsbilletter til se
værdigheder, musik m. m .............................

Ialtkroner. ...

D. Bemærkninger.
Denne blanket sendes senest den 5. maj i fuldstændig udfyldt stand til Slægts
gaardsforeningens kontor, postboks 221, Odense.
Beløbet (udregnet i henhold til skemaets udfyldning) indbetales til samme
adresse enten pr. giro nr. 83142 eller pr. check eller pr. postanvisning.
Deltagerne får tilsendt meddelelse om på hvilket hotel de skal bo, samt billet
ter til de skemaposter, som er udfyldt.
I skemaet er anført, hvad de enkelte priser omfatter.
Drikkevarer (øl, vin m. m.) og kaffe efter middagen betales ekstra.
Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hensyn til mulighed for hotel
ophold m. m. noteres deltageranmeldelse i den orden, de indsendes.
Medlemmer, der ønsker et andet eksemplar af bladet i stedet for det, der tages
udklip af, bedes anføre dette ved kryds her: ..............
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er de borte de travle søfarende og handelsfolk
dernede på sletten ud til det blygrå vand . . . fri
sere, gotlændinge, folk fra Finland, Norge, Sverige
og hele Danmark, ålændinge og mange andre, men
mindet om dem lever under græsset . . .

Sammenslutning

En del af voldsystemet omkring den gamle vikingehandelsstad Hedeby, eller, som man læser på vejskiltene,
Haithabu.

★ ET GRUFULDT SANGKOR
Hedebys huse har været lave og primitive og
stræderne smalle med talrige boder. Nogen flothed
har man ikke kunnet tale om. Da englænderen
Wulfstan tidligt i 800-tallet besøgte Hedeby og
beskrev staden i et brev til den lærde engelske
kong Alfred, som oversatte beretningen, kaldtes
byen Hædum. Omkring 900 besøgtes Hedeby af
en arabisk rejsende Ibrahim ibn Achmad at Tartushi, af hvis skrifter det fremgår, at byen ikke
ligefrem faldt i hans vel sagtens temmelig bornerte
smag. Ganske vist nævner han staden som en af
de største, han har besøgt på sin lange rejse, men
han fastslår dens daglige livsvilkår som endog me
get enkle. Fisk er det mest iøjnefaldende fødemid
del, kvinderne er kønne og lyse og holder sig me
get længe unge, men sproget forekommer araberen
at være græsseligt, sangen er det allerværste. Et
sted noterer han, at Hedeby sangkors stemmer
kommer dybt nede fra struben som hundens gøen,
men lyder blot langt mere dyrisk. Til gengæld bli
ver stadens uomtvistelige internationale præg fast
slået. Borgerskabet i Hedeby var på den tid både
hedensk og kristent, hedningerne var i flertal, men
Ansgars kirke blev dog benyttet. Fik godtfolk for
mange børn, kastede de simpelthen de overtallige
i noret, hvilket mærkeligt nok synes at have gjort
et vist indtryk på denne rejsende af et folkeslag,
som sandelig heller ikke i tidens løb har været
kritisk i sine metoder.
Vareomsætningen i Hedeby har bestået i en
kombination af søfart og landtransport, for så vidt
som det menes, at skibene er blevet udlosset her
og varerne ført videre over land til ny indskibning
omkring ved Hollingsted med viderefart ad flo
derne Trene og Ejderen til Nordsøområdet.
Alt det står man bg tænker på i en solnedgangs
stund bag regnskyer på Hedebyvoldene. Forlængst

En ny forening blev i går dannet på et møde i
Næstved, hvor de to lokalforeninger af Dansk
Slægtsgaardsforening for Sorø og Præstø amter
blev til en forening for hele området. Mødet havde
samlet 40 mennesker og fik et udmærket forløb
med foredrag af arkivar P. K. Hofmansen, Køben
havn, ligesom der afholdtes stiftende generalfor
samling under ledelse af Niels Fr. Rasmussen, LI.
Ryeshus, Farendløse. Der var en meget god stem
ning og stor enighed om at udvide anstrengelserne
for at samle alle slægtsgårdsejere i foreningen. Til
bestyrelsen valgtes 15 medlemmer, hvoraf de 8 er
fra Præstø amt. Den består af: gårdejerne Harald
Jensen, Østermark, Møen, Carl Winther, Hjerte
bjerg, Møen, Carl Andersen, Arnøje, Stevns, Knud
Flejsborg, Hastrup, Henry Hansen, Gerdrup, og
Albert Schiøler, Toksværd, samt godsejer Erik Tillisch, Rosenfeldt, og sognefoged, frk. Gudrun Ol
sen, Blangslev, alle fra Præstø amt.
Pare. Niels Fr. Rasmussen, Ryeshus, gdr. Jør
gen Hansen, Fulby, propr. Hjalmar Henriksen,
Tolstrup, boelsmand Carl Nielsen, Gislev, gård
ejerne Aage Jensen, Hyllested, Kjær Larsen, Bro
by, og Jens P. Petersen, Farendløse, alle fra Sorø
amt.
Bestyrelsen konstituerede sig efter mødet med
tidl. folketingsmand, gdr. Henry Hansen,Gerdrup,
som formand. Der forhandledes iøvrigt om en
sommerudflugt til Midtsjælland ligesom der rette
des en varm tak til Niels Fr. Rasmussen for hans
store arbejde for sagen. Slægtsgaardsforeningen
håber nu på megen bevågenhed hos slægtsgårds
ejere, når man inden længe henvender sig om til
slutning.
(Ringsted Folketidende).

En slægtsgård stiller store krav
- En slægtsgård stiller store krav til sin ejer. Ikke
alene økonomiske krav, men også vægten af tid
ligere slægters hårde arbejde hviler tungt på en ny
ejers skuldre. Nu mener jeg, at jeg har taget min
del af sliddet, og om et par år vil min søn overtage
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gården, mens jeg trækker mig tilbage for at pleje
mine kommunale interesser . . .
Sådan siger sognefoged, gdr. Søren Skøtt,
»Hvinderupgaard«, Tyrstrup i Sønderjylland, der
3. oktober fyldte 60 år og nu tænker på at trække
sig tilbage fra aktivt landbrug. Søren Skøtt overtog
sin fødegård i 1929 og har siden drevet den med
overordentlig dygtighed og flid.
»Hvinderupgaard« har været i slægtens eje si
den i begyndelsen af 184o’erne. Gården har gen
nemgået flere moderniseringer. Af de gamle byg
ninger er der kun lidt tilbage. Stuehuset er det
ældste. Det er fra 1855 og opført af Søren Skøtts
tipoldefar, gdr. H. P. Schmidt. De andre bygninger
er yngre, f. eks. stammer kornladen og kostalden
fra midten af 1930’erne. Den nyeste bygning er
svinestalden, som man for kort tid siden tog i
brug. Den har plads til ca. 150 svin og rummer
alle moderne installationer.
Søren Skøtt kan om to år fejre 25-års jubilæum
som medlem af Tyrstrup sogneråd, og han har
desuden beklædt en lang række tillidsposter inden
for sognets liv, bl. a. er han formand for skole
byggeudvalget, vejudvalget og Tyrstrup sogns bib
liotek samt formand for Haderslev amts landbo
forenings planteavlsudvalg. Desuden har Skøtt si
den 1946 været sognefoged.
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