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1961 - 20. årg.Nr. 114 August

Dette dramatiske billede er hentet fra Thyborøn, hvor Nordsøen står hårdt på også i, hvad man 
der på lag betragter som magsvejr. Billedet viser brændingen mod en af de mægtige høf ter, hvormed 
man har sikret kysten. Vindstyrken var, da billedet blev taget, kun ca. 5, men alligevel er der tungt slag 

i havbølgen, som rejser kaskader af skum over de svære betonblokke.



SLÆGTSGAARDEN
Udkommer hveranden måned. 

Redigeret af lb Paulsen. 
Carit Etlarsvej 32, Odense. Tlf. 12 72 71.

DANSK SLÆGTSGAARDSFORENING 
Kontor: Carl Baggers Allé 45, Fruens Bøge. 

Postadresse: Postboks 221, Odense. 
Telefon: Odense 12 9473 (09). 

Postgironummer 83142. 
Kontoret modtager indmeldelser.

Alle breve til foreningen sendes til kontoret, 
artikler til bladet til redaktøren.

Andet samt private forespørgsler til formanden. 
Forespørgsler ang. undersøgelser af enhver art 

bedes rettet til Slægtsgaards-arkivet.
»SLÆGTSG AARDS- ARKIVET«

Adresse: Slægtsgaardsarkivet, Det kgl. Bibliotek, Køben
havn K. Tlf. Minerva 111.

Leder: Mag. art Hans Ellekilde (tlf. Holte 356) og arki
var P. K. Hofmansen. P. K. Hofmansen træffes person
lig tirsdag og onsdag kl. 14-17.

Formand for arkivudvalget: Konsulent H. Balle, Carl 
Baggers Allé 45, Fruens Bøge.

Landsbestyrelsen:
Gdr. Chr. R. Christensen, Badstrup, Uggerslev (for

mand). Tlf. Uggerslev 149.
Gdr. N. Slemming, Rønne Allé 4, Rønde (næstfor

mand). Tlf. Rønde 203.
Civilingeniør, gdr. H. M. Markersen, R., Rødby.

Tlf. Rødby 9011 19.
Gdr. Jørgen Petersen, Thorsgård, Gislinge.

Tlf. Gislinge 32.
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund pr. Kølstrup. 

Tlf. Rynkeby 17.
Gdr. Einer Petersen, Kikhavn pr. Hundested.

Tlf. Hundested 149.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm pr. 
Aarup. Tlf. Aarup 91 (helst kl. 9-10).
Propr. Chr. Lybye, Haldborg pr. Skive. Tlf. Skive 556. 
Gdr. Ths. B. Thomsen, Ulsted. Tlf. Ulsted 46.
Gdr., sognefoged Grøntved, Mygdal pr. Hjørring.

Tlf. Mygdal 31.
Gdr. Marcus Hansen, St. Duegård, Aakirkeby. 

Tlf. Aaker 10.
Gdr. Chr. Jessen Reinholdt, Oksgård pr. Hellevad. 

Tlf. Hellevad 499 10.
Gdr. Hans Buhl, Elkjærhus, Børkop. Tlf. Børkop 70.
Gdr. H. Chr. Flytkjær, Rindom, Ringkøbing.

Tlf. Ringkøbing 372.
Forfatteren Salomon J. Frifelt, »Frifelt« pr. Ølgod. 

Tlf. Krusbjerg 20.
Foreningens juridiske konsulent:

Sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg, Hillerød.
Tlf. Hillerød 152.

Foreningens sekretær og konsulent:
Agronom H. Balle, tlf. Odense 12 94 73 (træffetid på

Hovedkontor: Vester Voldgade 107 
København V.

kontoret mandag og fredag fra kl. 9-13 og efter 
aftale).

Foreningens revisor:
Statsaut. revisor Kr. Foged, Rosenvængets Sideallé 8, 

København 0. Tlf. Øbro 30 eller Øbro 5000.
Trykkeri:

Andelsbogtrykkeriet i Odense. Tlf. Odense 121030.

Til 
Slægtsgaardsforeningens 

medlemmer
Alle manuskripter og billeder til op
tagelse i Slægtsgaardsbladet sendes til 
bladets redaktør:
Ib Paulsen, Carit Etlarsvej 32, Odense.

Alle henvendelser om annoncer bedes 
sendt til kontorets adresse:
Postboks 221, Odense:

Husk altid tydelig
afsenderadresse!

Creditkassen for Ijandejendommé i Østifterne
(Landcreditkassen)

Anker Heegaardsgade 4 . København V

Laan mod 1. Pr. i Landbrug, Skov? og Havebrug samt Grundforbedringslaan 
Kasseobligationer kan noteres paa Navn og kan indskrives



SLÆGTSGAARDEN
Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening

Nr. 114 August 1961 - 20. årg.

Aldrig gi’ op!
Ingensinde siden krigen har landbrugets økono
miske udsigter været så ringe som i dag. Hidtil 
har vanskelighederne bestået i, at produktions
priserne ikke er fulgt med den almindelige pris
bevægelse op, således at man i virkeligheden har 
levet under en stadig mere snærende omkostnings
krise. I dag melder problemerne sig imidlertid fra 
en ny side, idet den stadigt stigende produktion af 
fødevarer har ført til så væsentlige afsætningsvan
skeligheder, at man er godt på vej ind i en afsæt
ningskrise, således at trykket nu er tosidigt. Smør
ret sætter bundrekord i denne tid, slagtedyrene er 
faldet med en trediedel, så de nu kun kan produ
ceres med direkte tab, kornet holdes kun i en 
»nogenlunde« pris i kraft af statsforanstaltninger, 
de sekundære indtægter er krympet ind til et mini
mum. Tilbage er kun svinene, og dem klynger 
folk sig til i den grad, at pattegriseprisen stadig 
er på toppen, selvom slagterierne spår store af
sætningsvanskeligheder i løbet af nogle måneder 
og lader foretage nedslagtninger af drægtige søer 
og bortsalg af halve grise for producenternes 
penge.

Det ser altså mørkt ud. Lyspunkteme fra maj 
er ganske forsvundet. Mulighederne for Danmarks 
indtræden i Fællesmarkedet er påny skubbet ud i 
uvisheden. De indvundne fordele ved det politiske 
forlig er forlængst spist op af den fornyede pris
nedgang.

Det er intet under, at landmændene taber modet 
under en sådan situation. Nogle giver op og lader 
deres erhverv i stikken for at søge udkommet på 
andre felter, og andre råder deres børn til at søge 
bort fra landbrugserhvervet, mens tid er.

Og her er vi netop ved et punkt, hvor »Slægts- 
gaarden« må lade et ord falde.

Det er så let at give op. Det er så nemt at 

komme ind andet sted i dag. Og det er så let at 
fortryde bagefter. Men det er så svært at vende 
tilbage. Har man først solgt sit hjem, er det van
skeligt eller umuligt at købe det tilbage. Og at 
begynde på noget andet kan aldrig give helt det 
samme livsindhold.

Derfor skal man tænke sig om mere end én 
gang, før man lader sig sluge af modgangsbølgen. 
Man skal tænke på den situation, hvor man pas
serer forbi sit gamle hjem med bevidstheden om, 
at porten er lukket og for stedse vil være det. 
Det giver måske styrke til at tage kampen op. For 
kampår vil det blive, hvis ikke afgørende ven
ding sker.

Modgangstid behøver ikke at være ensbety
dende med håbløshed. Det politiske landbrugsfor
lig fra foråret, der er blevet så uvenligt omtalt fra 
mange sider, betød nemlig en eneste ting: Fami
lien Danmark erkendte for første gang i lange ti
der, at landet ikke kan opretholde sit økonomiske 
velstandsniveau uden et landbrug, der hvert år 
kan hjemtjene milliarder. Og konsekvensen af det 
må blive, at man bliver nødt til at give dansk 
landboungdom sådanne vilkår, at den får lyst og 
evne til at blive ved sit erhverv. Thi uden bønder 
er jorden intet værd.

Kan være hånden skælver lidt, når den skal 
skrive det, men jeg tror endnu, der er en chance 
for dansk ungdom ved landbruget. Og derfor vil 
jeg gerne have lov til at sige til mine kaldsfæller 
og særligt til vore unge: Svigt ikke den gerning, I 
har lært, svigt ikke det hjem, der er eders, svigt 
ikke den jord, for hvilken generationer har kæm
pet!

Det er nu, der er brug for jer!

Chr. R. Christensen.
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Jordlovgivningen i støbeskeen
Landbokommissionen arbejder med problemerne.

Slægtsgaardsforeningens formand fremsætter 
forslag.

Foranlediget ved landbrugets ændrede forhold 
og arbejdet i den nedsatte landbokommission har 
Statens Jordlovsudvalg blandt sine medlemmer 
indkaldt ændringsforslag til den eksisterende jord
lovgivning.

Dansk Slægtsgaardsforenings formand har der
efter fremsendt et skitseforslag, hvis hovedtræk 
gengives i nedenstående.

Chr. R. Christensen anfører, at efter at hesten i 
hovedsagen er blevet fortrængt fra landbruget, og 
en vidtrækkende motorisering og mekanisering er 
gennemført, kan den enkelte landmand overkom
me at passe væsentligt større ejendomme end før. 
Da antallet af unge landmænd samtidig er gået så 
stærkt ned, at der ikke fortsat er udøvere nok til 
at overtage de eksisterende landbrugsejendomme, 
og da der kræves en betydelig større produktion 
til at betrygge et landbrugs økonomi, må målsæt
ningen for lovgivningen ændres fra grunden.

Som nogle af de opgaver, der ligger nærmest, 
peges på følgende 11 punkter:

1. Jordlovgivningens mål skal ikke være at 
skaffe flere, men bedre ejendomme, således at 
man herigennem opfordrer så mange som muligt 
af de tilbageværende unge landmænd til at blive 
selvstændige landbrugere.

2. Den normale mindstestørrelse for en land
brugsejendom bør være et familiebrug.

Ved et familiebrug forstås en ejendom, der kan 
give tilstrækkeligt arbejde og indtjeningsmulighed 
for en familie.

Brugets normalstørrelse bør være 10 ha, f. eks. 
således:

Ejendomme af kl. I mindst 1014 ha (bedste bonitet)
- - - II - 15 - (alm. god jord)
- - - III - 18 - (ret god jord)
- --IV-21 - (ringere jord)

3. Landbrugsforpligtelsen i henhold til land
brugsloven bør kun omfatte ejendomme, der væ
sentligt overstiger den nuværende mindstegrænse 
(nu 1 ha og 2000 kr. grundbeløb).

4. Grænsen for, hvor dybt en landbrugsejen
dom må udstykkes, bør forhøjes til det dobbelte, 
således at en ejendom ikke må bringes ned under 
følgende grænser ved frastykning til landbrugs
mæssige formål.

Kl. I mindst 14 ha Kl. III mindst 24 ha
- II - 20 - - IV - 28 -

(Det søges altså forhindret, at gårdene nedstyk
kes helt til den størrelse, der anses for normalt 
for et familiebrug.)

5. Bestemmelsen om, at kun tre mindre land
brugsejendomme må sammenlægges til én, bør 
slettes.

6. Jordfordelingsloven bør i stigende grad brin
ges til anvendelse for at modvirke den skade, der 
påføres landbrugsejendomme ved bygning af nye 
gennemfarts veje og ved stigende benyttelse af 
eksisterende veje.

7. Det bør være en væsentlig opgave for jord
lovsudvalget at medvirke til, at danske strande og 
naturområder bevares på danske hænder med 
uformindsket tilgængelighed for den danske be
folkning.

8. Der bør fortsat ydes støtte til landvindings
arbejder. Særlig i de sønderjyske landsdele bør 
der skabes kår for en fortsat befolkningsudvikling.

9. Statens forkøbsret til landbrugsejendomme i 
henhold til statshusmandslovens § 8 bør afskaffes.

Det kan tiltrædes, at der i stedet - særlig i for
bindelse med ejerskifter - skabes mulighed for at 
yde den, der frivilligt afstår jord til tillægsjord, 
statsgaranti for et vist lånebeløb.

10. Da det i 1919 indførte jordrentesystem har 
vist sig særdeles vanskeligt og bekosteligt at admi
nistrere, da det medfører mange ulemper for bru
gerne, og da dets oprindelige formål i udstrakt 
grad dækkes af den eksisterende lov om grund
stigningsskyld, foreslås denne særlovgivning af
viklet ved, at der tillades indehavere af jordrente
ejendomme at indfri deres forpligtelse.

11. I samarbejde med landbrugets rationali
seringsudvalg bør tilstræbes en forenkling og 
fornyelse af landbrugets bygninger. Det bør over
vejes, om der skal skabes mulighed for at yde 
statsgaranti for et lånebeløb ved opførelse af nye 
bygninger.

Landbokommissionen har behandlet spørgsmå
let om landbrugsloven ved et møde 16. august, og 
det ser ud til, at sagen vil give anledning til meget 
vidtgående drøftelser i den kommende vinter. Det 
ventes almindeligvis, at drøftelserne vil føre til en 
omfattende revision af lovgivningen, således at 
udviklingen for første gang går i retning bort fra 
at lægge byrder og forpligtelser på bestående land
brugsejendomme over til at give dem noget bedre 
vilkår. Og dette kan så sandelig også nok være 
nødvendigt.

Ikke mindst er statshusmandslovens bestemmel
ser om forkøbsret til landbrugsejendomme en ud
fordring, som giver anledning til megen bitterhed.
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Skal far eller søn foretage ombygninger?

Fra en af Slægtsgaardsforeningens venner, kontor
chef i finansministeriet A. H. Kjøller, der er gård
mandssøn fra Bornholm, har vi modtaget neden
stående interessante betragtninger:

Man hører ofte om vanskelighederne ved gene
rationsskifte på landbrugsejendomme; de vanske
ligheder, der som oftest nævnes og fremhæves, er 
vanskelighederne ved at få pengesagerne i orden, 
køberen skal som regel skaffe en i forhold til købe
summen stor kontant købesum, og der er jo i vor 
tid ikke mange unge landmænd, der har en større 
kapital, og sælgerne vil jo helst sikre sig mod 
eventuelt tab ved at forlange en stor kontant kø
besum. Det er ikke disse problemer, der skal om
tales, men fornyelse af landbrugets bygninger.

En ret almindelig bemærkning man hører, når 
talen er om fornyelser af bygningerne på - eller 
anden forbedring af en landejendom, der tilhører 
en ikke helt ung landmand, er, at det må vente, 
til en ung mand kommer til. På den anden side 
er det en ligeså almindelig bemærkning om nye 
ejere, at disse ikke er i stand til at foretage ønske
lige eller påkrævede forbedringer af ejendommen, 
da de skal svare store terminsydelser. Efterleves 
disse principper, vil det trække i langdrag med at 
få gjort Danmarks landbrugsejendomme i tidssva
rende stand.

Jeg skal ikke komme nærmere ind på baggrun
den for den ældre generations standpunkt, men 
mon det ikke er både økonomisk og følelsesmæs
sigt begrundet. Sælgeren mener sikkert, at han 
ikke vil få vederlag for sine udgifter til forbedrin
gen i den forholdsvis korte tid, han har tilbage på 
ejendommen og mener formentlig heller ikke, 
at ejendommens salgsværdi vil stige svarende til 
de afholdte udgifter. Men mon ikke dette stand
punkt er kortsynet og faktisk forkert?

Baggrunden for dette indlæg er en konkret sag. 
Til gården hører ca. 64 tdr. land under plov. 
Bygningerne er af ældre dato, men er brugbare. 
Ejeren er ca. 60 år, og han har en søn på ca. 24 
år, der om nogle år skal overtage gården. Far og 
søn er enige om, at avlsbygningerne trænger til 
at fornyes, især kostalden, der burde bygges om 
og gøres større, således at den kan komme til at 
rumme væsentlig større besætning og blive mere 

praktisk at arbejde i. En helt ny kostald, der kan 
rumme fra 35-40 malkekøer, vil formentlig koste 
mindst 60.000 kr.

På den ene side står de foran nævnte den ældre 
generations synspunkter og på den anden side 
den yngre generation.

Mon man ikke efter nærmere overvejelse vil 
komme til det resultat, at sælgerinteresse og kø
berinteresse, eller den ældre og den yngre genera
tions interesser, kan forenes?

Spørgsmålet er bl. a., om det kan betale sig for 
den ikke helt unge landmand at foretage væsent
lige, men produktive forbedringer på ejendom
men.

Det er jo givet, at en væsentlig udvidelse af 
produktionsapparatet vil medføre øgede udgifter; 
de største udgiftsposter er nok forrentning af ud
gifterne ved byggeriet og større medhjælperløn, 
idet man forudsætter, at produktionen forøges 
væsentligt.

På indtægtssiden må anføres større produktion 
og derved større indtægter og skattenedslag på 
grund af den ekstraordinære afskrivning af udgif
terne ved byggeriet; på indtægtssiden må også 
anføres, at salgsværdien for ejendommen vil stige, 
om ikke med et beløb, der svarer til udgifterne, 
så dog med et anseligt beløb.

Når den ældre ejer herefter efter en halv snes 
års forløb sælger gården, mon han så ikke får 
rigelig dækning for den forbedring han har fore
taget, dels ved de forøgede indtægter, han har haft 
og dels ved højere salgssum? Og der kan efter 
min mening ikke være tvivl om, at det for den 
yngre generation som købere er en fordel, at for
bedringen er foretaget, selv om købesummen bli
ver væsentlig højere.

Hvad er det så, der afholder den ældre genera
tion fra at foretage påkrævede forbedringer?

Mon svaret ikke i mange tilfælde er, at han 
synes, at han er for gammel til at udvide bedrif
ten, og at han har det godt nok, også økonomisk, 
som han har det.

Hensigten med dette indlæg er ikke at løse pro
blemet, men at rejse det i håb om, at andre både 
konsulenter og praktiske landmænd vil belyse det 
fra forskellig side.

A, H. Kjøller.
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SLESVIG
Tale for Slesvig af arkivar P. K. Hofmansen 
ved Dansk S lægtsgaards forenings årsmøde på 
»Slesvighus« 27. maj 1961. Her gengivet efter 
manuskript.

FÅ UGER EFTER DEN ULYKKELIGE FRED i Wien 
1864, ved hvilken Slesvig, vort elskede, omstridte 
land, gik tabt for Danmark, og nye grænsepæle 
blev tilspidset for at drives ned i god, gammel 
dansk muld ved Kongeåen, skrev digteren Edward 
Lembcke, sin bevægede sang »Blev nu til spot dine 
tusindårs minder?«, hvori han videre spørger: 
»Blev dine mænd nu til klagende kvinder? Er nu 
på sange din bøgelund tom?«.

Omtrent på samme tid fremkom digteren Fr. 
Paludan-Muller med sin kendte sang »Brat af 
slaget rammet, kastet hårdt til jord, ligger brudt 
og lammet du, vor gamle mor«.

Siden de holstenske grever hærgede landet i 
1300-tallet, havde det ikke set mere sort ud for 
Danmark end i disse sene efterårsdage i 1864, og 
ude fra den store verden lød det da også, at Dan
mark var knust og ødelagt, og at Danmark aldrig 
ville rejse sig igen.

Blev nu alt til spot, hvad fædrene i 1000 år 
havde kæmpet for dette skønne land med dal og 
bakker fagre mellem »Østersalt og Vesterhav«? 
Blev nu alt til spot, hvad mødrene havde grædt, 
mens elskte sønners grave i tidens løb blev kastet 
langs Slesvigs skovkanter og markhegn? Blev nu 
til spot -?

Nej, disse tusindårs minder blev ej til spot for 
Danmark og vil aldrig blive det! Så vist som der 
er skjult en evig sandhed i den gamle danske 
folketro, der går ud på, at hvor der en gang er 
begået en uret - en forbryderisk handling - vil 
det blive ved med at spøge, indtil uretten er 
sonet, så vist vil det sydslesvigske spørgsmål heller 
aldrig falde til ro, før det en dag finder sin løsning 
til Danmarks og Slesvigs lykke og ære.

Som man troede, at skoven alt var øde, og som 
man troede, at al danskhed hernede var kvalt i 
fremmedherredømmets jerngreb, så vi vårkraftens 
spirende værk - ja, ser vi i dag vårkraftens spi
rende værk fra Skelbæk til Ejder. Den vårkraft, 
som kan sprænge selv den hårdeste flint, når kraf
ten fra fædrenes urgamle rod stiger op i folke- 
stammene. Der sker i dag et under for vore øjne! 
Et under, som næppe finder sin lige i noget andet 
grænseland i verden! Et under, som selv de kol
deste hjerner og de mest forstokkede politikere 
ikke kan komme uden om! Kendsgerningerne taler, 
tallene taler, den danske sang, som i dag lyder 

helt ned til Ejderens bred, taler og maner os der
oppe fra moderlandet til at vedgå arv og gæld 
over for dette land og over for dette folk hernede, 
som er vokset af vor egen stamme og fostret af vor 
fælles amme - Danmark!

Jeg mindes en dag for snart 25 år siden, da jeg 
også var her i Slesvig by, og det rundt omkring 
mig fra hæse struber lød: »Nordschleswig wollen 
wir wieder kriegen!« - Nordslesvig vil vi igen tage 
tilbage! Det var med tåreblændede øjne, jeg hin 
aften for de snart 25 år siden begav mig her fra 
Slesvig mod nord ad det danske folks Via Appia, 
vejen til Flensborg, flankeret af heltegrave, førende 
over slagmarker, på hvilke Danmark fra de ældste 
tider til 1864 med uforgængelig skrift skrev den 
væsentligste del af sin historie. Det var den som
meraften så mørkt, så knugende tungt i mit hjerte. 
Håbløsheden sneg sig ind i mit sind på min vej 
mod nord - mod Danmark. En håbløshed, der 
vel kan lignes med den, som hin isnende kolde 
februarnat i 1864 sænkede sig over de danske 
soldaters sind, da de for sidste gang havde forladt 
Danevirke og ad den samme vej drog mod Dybbøl. 
Jeg mindes denne kvæld, som var den en aften 
for få døgn siden. Nattens tåger var så småt i 
færd med at lægge sig over Bøgemosen ved Isted 
og hen over Sankelmark sø, mens jeg hastede mod 
nord. Hvem ville hin aften have kunnet tænke 
sig, at denne vej få år senere skulle blive de 
tyske styrkers Via dolorosa - deres smertens vej - 
på tilbagemarchen fra Danmark mod et søndret 
og ødelagt fædreland, hvor kun nød, sorg og elen
dighed ventede dem?

I går gik jeg skridt for skridt den samme vej 
fra Flensborg og her til Slesvig. Jeg gik over de 
samme slagmarker, hvor så mangen gæv dansk 
soldat fandt sin død såvel i treårskrigen som i 
1864. Jeg plukkede en blomst ved Sankelmark, 
en anden i Bøgeskoven, en tredie i Gryde skov 
- ja, jeg plukkede en hel buket af blomster, og 
til hver enkelt blomst er knyttet et dyrebart minde 
fra dit og mit folks historie, som du bør læse nok 
en gang og føle, at du er dansk til din inderste 
hjerterod, og at du aldrig kan blive andet.

Der langs min vej lå de faldne danske soldaters 
grave, der slumrede de nu i Slesvigs jord, som blev 
så dyrekøbt ved deres blod. Sommeren breder nu 
sit blomsterflor over deres sidste hvilesteder. Ingen 
hørte deres afskedssuk, men for Danmark sukket 
lød, for dets fremtid, for dets lykke. Uvilkårligt 
tonede digteren Michael Rosings skønne strofer*) 
gennem mit sind:

*) Skrevet af Michael Rosing til mindetavlen over faldne 
krigere fra 1864 i Lynge kirke ved Sorø og senere an
vendt til en lignende tavle i Sankt Bendts kirke i Ring
sted.
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Græd ej for os, thi vi har været tro, 
Guds kys har lukket vore vunder røde. 
Men brister under folket håbets bro, 
og synker Danebrog for ørnens klo, 
da græder for de levende de døde.

Håbets bro må aldrig briste, hverken for eder 
hernede i Sydslesvig eller for os deroppe i det 
gamle land! Vi, som kommer fra Danmark, takker 
eder hernede for eders trofaste forposttjeneste i 
alle de tunge år! Sammen med eder vil vi ikke 
lade håbets bro briste, thi da vil alle ofrene være 
forgæves, thi da bliver til spot vore tusindårs 
minder, thi da græder for de levende de døde -

Guds fred med vore døde
i Danmarks rosengård!
Guds fred med dem, som bløde
af dybe hjertesår!
Vor kærlighed med alle, 
de store og de små, 
som endnu vil stå og falde 
med løven askegrå!

Ved ebbe ligger en række vrag tilgængelige fra land langs 
med halvøen Skallingen ved Jyllands vestkyst. Dette 
stammer fra et skib, som forliste for ca. 80 år siden.

En gemytlig barnedåb

Den 2. Juli 1759 var der stor fest i Østergaard i 
Stae. Det var selvejerbonden Jens Jensen (søn af 
den store selvejerbonde Jens Sørensen, der omtales 
i Aalborg amts historiske årbog 1949, se fru Anna 
Myrhøj, Kalundborg: Staegaards beboere) og hans 
hustru Maren Christensdatter, der skulle have de
res førstefødte søn, Jens, til dåb i Vester Hassing 
kirke.

Det var en mandag, denne begivenhed skulle 
foregå; men selv om det var hverdag, mødte fami
lien talrigt for at fejre dagen med de lykkelige for
ældre. Det var egnens største folk, vi så her: Jens 
Ibsens kone fra Hvoruptorp bar den lille dreng, 
farbror Søren med sin unge datter Anne fra Stri
ben - hun holdt huen - morfar Christen Simonsen 
fra Abildholt, farbror Peder fra nabogården, den 
vestre Østergaard, alle solide faddere, der uden 
tvivl har givet store gaver til det nye familiemed
lem i den ældgamle slægt.

Men ak! Sommervarmen og brændevinen satte 
humøret adskillige grader op, og som så ofte både 
før og siden skete der det, at »når drammen går 
ind, går viddet ud«, der blev et drabeligt slagsmål 
mellem de indbudte gæster. Den store sølvstob, der 
var sine 64 lod og 2 qvint, var blevet tømt for ofte 

og sølvbægrene havde været bredfyldte, så det 
måtte ende med forskrækkelse. - I Staegaard sad 
på den tid herredsskriver Oluf Miinster; han hørte 
meget snart rygterne om den store skandale; han 
kviede sig ved at skulle anmelde sagen; men det 
var jo hans embedspligt, han var nødt til at stævne 
Jens Jensen for Kjær herredsting fredag den 13. 
juli for at bøde for sin forseelse.

Det gjorde herredsskriveren meget ondt, at man 
helt kunne glemme at takke den gode Gud for en 
lykkelig barnefødsel og den derpå følgende dåbs 
nåde, men i stedet for hengive sig til drikkeri og 
slagsmål, forresten burde Jens Jensen have vidst,

HANDELSBANKEN
HOVEDSÆDE: HOLMENS KANAL 2, K

130 afdelinger og filialer over hele landet 
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at fylderi af stærke drikke og brændevin ved kgl. 
forordning var forbudt ved alle slags gilder og 
forsamlinger på landet.

Tingdagen oprandt; men hvem glimrede ved sin 
fraværelse, ja, det gjorde Jens Jensen, så sagen 
måtte udsættes til den 20. juli, efter at herreds
skriveren havde anbefalet at lade Jens Jensen 
slippe med en bøde, samtidig gjorde han opmærk
som på, at den betaling, der kunne tilkomme ham, 
ville blive skænket til Vester- og Øster Hassing 
samt Horsens sogns fattige, der var syge og senge
liggende. Han var kendelig trykket ved situationen 
og sagde, at intet skulle være ham kærere, end at 
det skete måtte ordnes i mindelighed.-Sagen skul

le - når det skulle være ret - indberettes til amt
manden, men på herredsfoged Søren Høeg’s fore
spørgsel var dette ikke blevet gjort. Amtmanden 
baron Holck sagde, at da et par andre sager fra 
Kjær herred fornylig var afgjort med en bøde, ville 
han anbefale, at denne forseelse også kunne afslut
tes på samme måde. - Og det blev den. Jens Jen
sen, der formodentlig har været klædt i sin brune 
klædesvest med de 28 sølvknapper og sine skind
bukser med én stor og seks små sølvknapper, 
kunne gå lettet hjem og takke Oluf Miinster for 
den milde dom.

Gudrun Rosenstand Christensen. 
Vester Hassing.

FÆRRE LANDSBYER FREM OVER
Forstander Vagn Fog-Petersen, Dalum Landbrugs
skole, tror på dansk landbrugs fremtid tilpasset 

vilkårene.

Foranlediget af Dalum Landbrugsskoles 75-års 
jubilæum i sommer blev forstander Vagn Fog-Pe
tersen interviewet til Fyens Stiftstidende af Slægts- 
gaardsbladets redaktør Ib Paulsen. Vi gengiver her 
nogle af forstanderens så aktuelle betragtninger:

- Jeg tror på en stor fremtid for dansk land
brug tillempet efter de nye tiders krav, som ten
derer i retning af et industrialiseret fællesskab, der 
vil komme til at række langt ud over de nuværen
de landsby- og sogneskel, erklærede forstander 
Vagn Fog-Petersen.

Dermed imødegår forstanderen den opfattelse, 
som også har været luftet, at industrialiseringen i 
landbruget eventuelt kan medføre en sammenflyt
ning af landbrugene omkring fremtidens store tek
niske anlæg, beslægtet i selve princippet med det 
fællesskab, man brød med for et par hundrede år 
siden som datidens effektive middel mod stagna
tion . . . Gårdene vil forblive spredt over hele det 
danske landskab. . .

Vi når, hvad der forekommer ganske naturligt, til 
denne en af samtalens konklusioner gennem en drøftelse 
af ungdommen repræsenteret ved det udsnit, som fylder 
denne skole.

Fog-Petersen siger: - Er det ikke altid svært for en 
lidt ældre retfærdigt at ytre sig om den sag? Sammen
ligningsgrundlaget er ens egen ungdom og den indstilling 
til tilværelsen, man selv og ens jævnaldrende havde til 
problemerne som ung. Dengang kunne man beskue sa
gen indefra, nu ser man på den med en anden genera
tions øjne.

Men det er klart, at ungdommen må være anderledes, 
fordi tiden er helt anderledes. Mere præcist kan spørgs
målet formuleres: - Kan ungdommen i dag lige så meget 
som ungdommen dengang? På baggrund af iagttagelse af 
den ungdom, som færdes her, må jeg svare, at rent bog

ligt, rent kundskabsmæssigt, er den langt bedre forsynet 
end ungdommen for en menneskealder siden. Men det 
er også mit indtryk, at denne elementære viden ikke er 
nær så grundfæstet, som den var dengang.

Da jeg i sin tid begyndte som lærer her, var så at 
sige alle mejeristerne gode til regning, og mange af dem 
skrev fortrinligt. Dette særpræg er forsvundet, hvilket 
formentlig hænger sammen med de store faglige krav, 
som nu stilles til mejeristerne i læretiden, hvorved de 
ikke opnår den samme dybe elementære indsigt som den
gang.

Hvad de unge landmænd angår, er spredningen i flok
kens kundskaber fra de bedste til de svagest funderede 
langt større nu end tidligere, skønt mange flere har be
søgt mellem- eller realskoler og mange har været på 
efterskoler, hvortil kommer, at de unge landmænds prak
tiske erfaringer også har et mindre omfang end tidligere.

Dette beror på flere faktorer. En far opdager 
hurtigt, at knægten anbragt på traktoren overkom
mer det samme som en fuldvoksen mand. Derfor 
bruger man tiltagende rundt om på gårdene de 
unge mennesker til det maskinelle i stedet for som 
tidligere at lade dem være med ialt arbejde på 
ejendommen. Af samme grund har vi mange unge 
landmænd, som ingen eller næsten ingen praktisk 
erfaring har med henblik på husdyrbruget. Dette 
kan meget vel skabe visse vanskeligheder i en tid, 
da hovedparten af landbrugets færdigvareproduk
tion er husdyrbrugsproduktion og da 93 pct. af 
landbrugseksportværdien hidrører netop fra hus
dyrbruget. Tidligere kunne vi i undervisningen i 
stor udstrækning bygge på den selvfølgelighed, at 
de unge vidste noget om mange flere praktiske 
ting, i dag røber deres indstilling ofte en betydelig 
mangel på viden om, hvad der foregår i staldene. 
Dette er et af mekaniseringens mest problematiske 
resultater, men forhåbentlig er der blot tale om et 
overgangsfænomen, og i hvert fald kan det prin
cipielt opfattes som en dokumentation for, at vi 
i marken er nået langt videre end i stalden.
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Nå, hele efterkrigsperioden taget i betragtning 
er det jo også først i de sidste to-tre år, udviklin
gen klart har vist vor fremtidsvej i landbrugseks
porten med hovedvægten lagt på husdyrsproduk
terne ligesom før krigen.

Den afklaring præciserer for os, hvor vigtigt det 
er, at vi bestræber os på en modernisering af ar
bejdet i staldene, en ting, som desværre vil koste 
en masse penge.

Samtidig peger alting efter min opfattelse hen- 
imod, at vi ikke mindst i forhold til spørgsmålet 
om arbejdskraftfordelingen må sigte på etablering 
af større produktionsenheder. Dermed er vi midt 
i et af de meget aktuelle problemer ikke bare for 
landbrugsproduktionen som helhed, men også i 
høj grad for mennesket bag produktionen, bonden 
og hans familie.

Der tegner sig to billeder for mig. I det ene er 
vort landbrug opdelt i store bedrifter i lighed med 
udviklingen på næsten alle andre områder. Det 
kan være store privatejede bedrifter, det kan være 
andelsbrug, og det kan for den sags skyld være 
noget, som ligner de russiske fællesbrug.

Det andet billede viser et fremtidens dansk 
landbrug bestående af en række selvstændige en
heder, som ligner det, vi har, og nogle vil måske 
straks indvende: - Ja, men det billede er umuligt 
som fremtidsbillede! Jeg mener nu alligevel, at 
dette sidste billede vil kunne fastholdes om end 
med væsentlige ændringer fra det, vi nu kender 
bl. a. som følge af, at det vil blive umuligt at op
retholde 180.000, 150.000 eller bare 125.000 
selvstændige, alsidige landbrug i Danmark.

Sandsynligvis vil en del små brug forsvinde, 
men der vil fremover stadig være muligheder for 
et stort antal selvstændige landbrugere, som vil 
forenkle driften, eller om man vil specialisere den 
efter de forhold, naturen, markedet og hver mands 
lyst og evne byder. Jeg tror på noget i retning af 
større, moderne familiebrug i en videre målestok, 
end vi har været vant til her i landet.

Naturligvis vil jeg af de to nævnte fremtidsbille
der foretrække af al kraft at arbejde for det sy
stem, der giver bonden mest kontakt med jord og 
dyr, selv om det skulle blive et mere specialiseret 
landbrug end det, vi har nu, men jeg kan i virke
ligheden ikke se, at det ville blive mindre interes
sant at drive landbrug på nævnte måde.

- Hvordan tegner sig på denne baggrund Deres 
opfattelse af fremtidens danske landsby sig?

- Jeg tror ikke på nogen ny sammenflytning i 
et kommende industrielt og teknisk fællesskab. 
Landsbyen vil forsvinde, fordi man vil blive tvun
get ind i et langt større fællesskab end det, som 
angives af landsby- og sognegrænser, d. v. s. et 
stort produktionsbetonet fællesskab omfattende 
mejerier, fjerkræslagterier, maskinstationer o. s. v., 

men ejendommene vil blive liggende, som de gør 
nu, spredt over hele det danske landskab, selv om 
det som sagt kan imødeses, at en del små brug 
vil forsvinde. Koncentrationen, som vil finde sted, 
vil komme til at omfatte de store tekniske fælles
anlæg, men næppe stort mere. Man flytter ikke til
bage i nye bysamfund - men jeg må erkende, at 
det naturligvis også på dette område kan være 
svært at adskille tro og håb.

- Der tales så meget om nødvendigheden af en 
humørkampagne i landbruget.

- Tanken er nærliggende ikke mindst for den, 
som gennem sine elever sporer fædrenes mismod 
og som ser det som en af sine meget store opgaver 
at måtte indgive ungdommen en realitetsbetonet 
tro på dansk landbrugs fremtid, hvad der kan 
være svært på baggrund af bl. a. den ulykkelige 
situation, som er opstået som følge af de senere 
års delte markedsdannelser. Dog har jeg altid haft 
troen på, at der må ske en ændring. Heller ikke 
England kan tåle en opdeling, som bliver skarpere 
og skarpere. Det, som bekymrer mest i øjeblikket, 
er faktisk, hvor lang tid, der mon skal gå, før man 
finder en form for et europæisk fællesskab, samt

LANDBRUGETS 
BREVSKOLE
Landhusholdningsselskabet

cr 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 ..................... 9 lektioner 35 kr.
Grundlaget for fodringslæren............. 3 lektioner 16 kr.
Malkekvægets fodring ........................ 7 lektioner 35 kr.
Svinehold ............................................  11 lektioner 55 kr.
Fjerkræhold ........................................ 12 lektioner 50 kr.
Gødningen og dens anvendelse .......... 8 lektioner 40 kr.
Praktisk regnskabsføring ..................... 12 lektioner 60 kr.
Engelsk for landmænd ..................... 30 lektioner 90 kr.

Skriv allerede i dag efter gratis kursusplan med alle op
lysninger eller send Deres indmeldelse til

LANDBRUGETS BREV SKOLE, 
Landhusholdningsselskabet, Rolighedsvej 26, 

København V. 
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hvor lang tid der yderligere skal gå, før et sådant 
fællesskab kan komme til også at gælde fødevarer. 
Dette er det altoverskyggende problem i dansk 
landbrug i dag. Hvor meget vor eventuelle ind
træden i De Seks vil kunne bøde på landbrugets 
afsætningsmæssige besværligheder, står og falder 
med, hvor megen frihed man kan blive enig om 
at arbejde med indenfor fællesmarkedsområdet. 
Som tingene står i dag, nærer jeg ingen tvivl om, 
at dansk landbrug vil kunne skabe sig en stor 
plads i kraft af vor konkurrencedygtighed, så lidt 
som om, at vor konkurrenceevne vil blive svæk
ket, desto længere vi skal eksistere under den nu
værende tilstand med stigende lønninger og kom
mende store udgifter til diverse former for ratio
naliseringer, hvis indpasning i fællesmarkedet vi 
jo ikke kan vide noget om. Derfor er dette en ha
stesag. Også ungdommen har fornemmelsen af, at 
denne sags snarlige løsning er noget meget vigtigt.

Ib P.

Sorø og Præstø amtskredses 
sommerudflugt, valdemarsdagen

Ringsted Folketidende berettede:
Det blev solskin og næsten helt lunt i går efter

middag, da afdelingen af Dansk Slægtsgaardsfor- 
ening for Præstø og Sorø amter holdt udflugt på 
Ringstedegnen. Der var da også den bedste stem
ning og stor glæde over, hvad man fik at se. 130 
deltagere så de midt sjællandske egne og landsbyer 
fra den skønneste side. Det første mødested var 
propr. Hjalmar Henriksen, Aabjerggaard, Tols- 
trup, hvor man besøgte et smukt hjem og en vel
holdt og alsidig bedrift. Hjalmar Henriksen er me
get historisk interesseret og har sin slægts data 

optegnet, og herom blev der fortalt i den dejlige 
have, hvor også en forfriskning blev serveret. Man 
nød omgivelserne og her som de andre steder førte 
foreningens formand, fhv. folketingsmand Henry 
Hansen, Gerdrup, ordet gentagne gange. Derfra 
kørtes over Mulstrup og Nordrup til Giesegaard, 
hvor lensgreve Frederik Brockenhuus-Schack be
redvilligt som slægtsgårdsmedlem havde åbnet 
alle døre. Gæsterne besøgte hovedbygningen 
og blev vist rundt af greven og grevinden, 
der ivrigt drøftede mange ting med dem. - 
Den meget hjertelige og forstående modtagelse 
på Giesegaard, som i ord blev tolket af gods
forvalter, skovrider Erling E. Nielsen og afslut
ningen i haven med et traktement vakte megen 
beundring. løvrigt var der gennemgang af have og 
avlsbygninger under ledelse af gartner Vingborg 
og overforvalter Christiansen, ligesom et skrift om 
Giesegaard blev overrakt alle. Det var nu blevet 
ind under aften, og ved 18-tiden var man nået til 
Kærehave landbrugsskole, hvor forstander N. E. 
Skovgaard Petersen tog imod, og hvor nogle gode 
timer tilbragtes med spisning, møde i høresalen, 
rundgang på skolen o. s. v. Skolens historie blev 
meddelt, og konsulent Balle, Odense, og arkivar 
Hofmansen, København, gjorde rede for slægts
gårdsforeningens arbejde. Det blev en meget vel
lykket dag fra begyndelsen på slægtsgården hos 
Hjalmar Henriksen til afslutningen på en af vore 
frie ungdomsskoler. Mange samtaler blev ført, nye 
bekendtskaber oprettet, men først og sidst forene
des man i glæden og tilfredsstillelsen over besøge
ne og den gode modtagelse, som man bekræfter 
for hinanden, at der er kræfter i den danske land
bostand, som lover godt både for den erhvervs
mæssige og folkelige udvikling herhjemme. Slægts
gårdsudflugten blev en rig dag for den interesse
rede flok.

GENERATIONSSKIFTETS PROBLEMER
Landboforeningernes medlemsblad »Landsbladet« 
har under rubrikken »Breve til Landbohjemmet« 
haft tre indlæg, som berører nogle af de tanker 
og synspunkter, der kan fremkomme blandt søs
kende, når et ældre forældrepar sælger deres land
brugsejendom (som i kort eller lang tid har været 
familiens eller slægtens hjem) til et af børnene på 
sådanne betingelser, at den, der køber gården, får 
håb om at kunne videreføre den og klare økono
miske og familiære byrder og forpligtelser.

Med tilladelse fra »Landsbladet«s redaktion 
gengives de fremførte synspunkter her i »Slægts- 

gaarden«, hvor tilsvarende spørgsmål og proble
mer senere vil blive yderligere behandlet.

Når hjemmet skal sælges
En bøn til forældre, der vil sælge hjemmet.

Tal med alle jeres børn om det - før papirerne 
bliver skrevet! Selv om der er fremmede, der er 
klogere - og nogle af børnene »kun« er piger. 
Nøjes ikke med at fortælle børnene om salget af 
hjemmet bagefter i brev eller telefon! Selv om det 
måske er det letteste i øjeblikket.

Har drengene førsteret til at få hjemmet? Jeg 
synes, sådanne fars sønner burde dele med deres 
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søskende den fortjeneste, de opnår ved køb af 
forældrenes ejendom. De andre børn har vel ikke 
mulighed for at købe på lignende vilkår. Selv om 
de ved flid og sparsommelighed har nået at få 
foden under eget bord, har de vel alligevel deres 
bømeret.

Men måske en far synes bedre om svigerdatte
ren end om sin egen datter, fordi svigerdatteren 
altid disker op med lækkerier m. m. Måske har 
eventuelle svigersønner en anden mening om salg 
af hjemmet end børnene. Så tal med børnene 
alene!

En datter.

Afhændelse af barndomshjemmet
'»Fars søn« svarer »datter«.

Afhændelsen af det fælles barndomshjem kan være 
et meget stort problem. Og den letteste løsning 
vil vel i mange tilfælde være at sælge det til frem
mede. Dette kan forældre som oftest ikke godt 
tænke sig, da dette sted er blevet dem den kæreste 
plet på jorden. Der har de måske i en menneske
alder sammen båret glæder og sorger. Og de ser 
meget gerne, at dette sted bliver i slægtens eje, så 
de under livsaftenen frit kan vende tilbage og 
mindes »Stridens dage«.

Jeg skriver med vilje »vende tilbage«.
Forældres egoisme bør nemlig ikke strække sig 

længere. De bør altid flytte - i hvert fald, hvis 
den, som overtager gården, er gift.

De skriver, at sådanne »Fars sønner« burde 
dele den fortjeneste, som de opnår ved at få for
ældrenes ejendom, med de andre søskende. Jeg er 
en af disse »Fars sønner«. Dog kan jeg ikke se, 
at den omtalte fortjeneste ved overtagelsen var 
særlig stor. Men dette er selvfølgelig meget for
skelligt.

Når jeg farer i blækhuset nu, er det for at minde 
I andre børn om, at der kan være andet, som 
burde deles.

Hvem er det, der må holde for, når de børn 
og svigerbørn, som bor længere borte, kommer 
hjem for at besøge far og mor - eventuelt for at 
holde ferie en uges tid - og far og mor er blevet 
skrøbelige af helbred? Hvem er det, der må hjæl
pe dem med både det ene og det andet? Og hvem 
er det, der har »pligt« til daglig at besøge dem 
på sygehuset, hvis de er dér? Hvem er der til at 
underrette dem, som bor længere borte om, hvor
dan det går?

Både den af Dem omtalte fortjeneste og de af 
mig omtalte »ydelser« kan af økonomiske og geo
grafiske grunde være umulige at dele.

Men er De en af dem, der bor længere borte, 
så tag ret jævnligt telefonen og spørg »mig«, hvor
dan det går med far og mor - i stedet for at blive 
fornærmet over, at »jeg« ikke hele tiden holder

Gråvejr ved Bovbjerg.

både »Dem« og alle »de andre søskende« under
rettet.

Jeg er fuldstændig enig med Dem. Vi burde 
dele meget mere.

»Fars drengs kone« siger sin mening
En sag kan og bør - som bekendt - ses fra mere 
end én side. Og i spørgsmålet om forældres salg 
af landbrugsejendom til barn eller svigerbarn kan 
der ofte blive tale om »mange sider«. Det ses jo 
tydeligt i de to breve fra »Datter«, 17. juni, og 
»Fars dreng« 15. juli. *

Jeg er gift med en »Fars dreng«, den ældste af 
tre sønner i et hjem uden døtre. Ingen af de to 
andre brødre var interesserede i at blive landmænd 
og søgte derfor uddannelsen, som gav dem adgang 
til de gode stillinger, de nu har. Efter ophold på 
høj- og landbrugsskole og oplæring i praktisk 
landbrug kom »Fars dreng« hjem og gik som karl 
på ejendommen i mange år og - i lighed med man
ge af hans jævnaldrende - for en meget lille løn.

»Fars dreng« købte altså gården, fordi ingen 
af de andre havde lyst til at være bonde, og sam
tidig med købet overtog han de »småjob« (og 
mange flere), som »Fars dreng« nævner i sit brev 
den 15. juli i »Landbohjemmet«. Disse job deler 
han som oftest med sin kone, som på den måde 
får del i »fortjenesten«, og derfor er det, jeg så 
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gerne vil vide, hvad det dog er, som »Datter« så 
gerne vil dele med os herhjemme?

Er det den forlængede arbejdsdag, den stigende 
gæld, som alt for mange landmænd kæmper med? 
Er det angsten for ikke at klare terminen efter en 
dårlig høst eller uheld i besætningen? Er det »øn
skedrømmen« om »fælles ferie, bare én uge«, som 
ofte kun bliver en ønskedrøm for landmanden og 
hans kone? Er det alt dette, og mange andre »for
tjenester«, som du ønsker at dele med os, der nu 
bor i barndomshjemmet og tager os af dine gamle 
forældre - og uden at kræve, at I andre »deler 
med os«?

For hvis du er datter af en ganske almindelig 
dansk bonde, kan du da ikke gå og mene, at den 
af dine brødre, som nu driver dit barndomshjem, 
nu »skummer fløden«, medens du og mine ligesin
dede må nøjes med »at se derpå«.

Jeg må helt give »Fars dreng« ret. Der er meget 
mere, vi burde dele, bl. a. glæden over, at der fin
des »Fars drenge«, som tør købe barndomshjem
met og i fællesskab med konen værne om de 
mange minder, som aldrig kan købes for penge.

Vi taler så meget om at »bygge bro mellem 
land og by«. De nærmeste til at bygge bro er dog 
landbobørn, som bosætter sig i byen. Men bygge
materialet skal ikke være utilfredshed og misun
delse til »de derhjemme i barndomshjemmet«, 
men en fælles indsats for at gøre vore forældres 
livsaften så lys og mild som muligt.

Er det denne indsats, du ønsker at være fælles 
om og dele med os herhjemme i barndomshjem
met, så forstår jeg, du bruger ordet »fortjeneste«. 
Men meget i dit brev tyder på, at du med »fortje
neste« mener noget ganske andet.

»Fars drengs kone«.

BARNDOMSMINDER
FRA ELLEKILDE 1891-1901

Af HANS ELLEKILDE

Om min fødeby Ellekilde ved det nordlige Øre
sund mellem Helsingør og Hornbæk og om mine 
nærmeste forfædre på Ellekilde har jeg skrevet ret 
udførligt i overlærer Terslins Gillelejeårbog 1941 
og 1944 under titlen »Folkeminder fra det gamle 
Ellekilde I—II«, ligesom jeg har skrevet en minde
rune, »Farbror Svend«, d.v.s. tømrermester Svend 
Hansen Ellekilde i nabobyen Boderne, i festskrift 
til Morten Korch 1949. Her vil jeg gerne have lov 
til at meddele nogle personlige erindringer fra min 
tidlige barndomstid i den ældgamle hvide slægts
gård, som mine forældre blev tvunget til af konge
lig skuespiller Peter Jerndorff at jævne med jorden 
i vinteren 1897-98, efter at en ny gård, kaldet 
»Ellekildegård«, var opført samtidig i den dejlige 
gamle bondehave et stykke mod nord, hvorfra min 
farfader så ofte var kørt til torvet i København 
med roser og nye kartofler, med dejlige æbler og 
pærer. Denne nybyggede gård, på een gang bereg
net til jordbrug, vognmandsforretning og pensio
natsvirksomhed, var mit underfulde barndomshjem 
i årene 1898 til 1901, hvor jeg ti år gammel kom 
i skole på Sorø akademi. I Sorøårene 1901-08 og 
i studieårene i København til min faders alt for 
tidlige død den 19. oktober 1915 var Ellekilde
gård mit herlige feriehjem, og ikke få af mine Sorø- 

kammerater mindes med taknemlighed mine for
ældre, som de kaldte Ellefar og Ellemor.

Fader, vognmand og siden sognefoged Peter 
Jørgen Ellekilde, og min moder, Anna Johanne 
Nielsen (1864-1951) - hun døde 14 dage efter 
min 60-årige fødselsdag som sol i høst gik ned 
her på Gammelbo i Øverød, var søskendebørn, 
idet deres mødre, Else Marie og Ane Sophie 
Svendsdatter, var søstre, og begge barnefødte på 
den gamle hvide gård i Ellekilde, ligesom fader og 
jeg selv. De var døtre af fiskerbonden Svend Niel
sen på Ellekilde, som under englænderkrigen 
1809-11 havde udrustet en kaperskude, Makrelen 
af Ålsgårde. Med 13 gutter om bord drog han ud 
for at kæmpe på liv og død mod vort lands da
værende dødsfjender englænderne, i den første tid 
uden kanoner, senere med to svingbasser. Svend 
Nielsen, i sin ungdom kapergasternes leder, har 
åbenbart været en driftig og dygtig mand, mine 
fjerne slægtninge, frøknerne Ellekilde i Ellekilde
huset på Hornbæk, fortalte mig, at han holdt både 
avlskarl og fiskerkarl. Han døde også i 1834 som 
en efter tidens forhold ret velstående mand, efter
ladende en arv på 1073 rdl. til sine seks børn. 
Svend Nielsen var sønnesøn af den nordsjællandske 
Ellekildeslægts stamfader, Ole Nielsen ( 1697- 
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1771), en gårdmandssøn fra Saunte, hvis fader, 
Niels Olsen, og hvis morfader, Ole Knudsen Skå
ning, var skånske flygtninge, som ikke ville tåle det 
svenske voldsherredømme i Skåne, faderen fra 
byen Fleninge ved Helsingborg. Mangfoldige af 
faders og moders slægtlinier løber til skånske og 
hallandske flygtninge, der havde giftet sig med 
nordsjællandske piger, hvorved de fik hjem og bo
sted i det elskede, gamle fædreland Danmark.

Fra Svend Nielsens fæstebrev af 21. april 1723 
ved vi med ret stor sikkerhed, at han boede i den 
samme gamle hvide gård, som jeg mindes fra min 
tidlige barndom før 1898. Han skal gifte sig med 
datterdatteren af den gamle i 1684 døde Ellekilde
bonde Tue Mogensen, og lade hendes stedmoder, 
Åge Pedersens enke, nyde af huset, som i sig selv 
er temmelig vidtløftigt, tre fag hus, hendes livstid 
til husly. Det er rimeligvis mine forældres sove
kammer i den gamle hvide gård, hvor jeg selv og 
mine tre yngre søskende er fødte før den gamle 
gårds fuldkomne udslettelse i vinteren 1897-98. 
Hvor meget ældre min fødegård var end 1723, 
vides ikke med sikkerhed, men jeg vover virkelig 
at tro, at det var i den stue, hvori jeg læste og 
legede som lille dreng, at den stakkels forfulgte 
heks Sidsel Bødkers i Helsingør januar 1626 søgte 
og fik to dages husly hos bonden Adam Adamsen, 
ja at det var på selve min fødegård i Ellekilde, at 
strandfogeden Jens Iversen i 1532 fik kongelig 
ordre til at eftersøge svenskeren Knuds drabsmand 
Lars Hare. Årsagen til denne gisning er, at min 
fødegård var af en så gammel og primitiv type, at 
jeg ikke har set mage på Frilandsmusæet eller an
det steds, bortset fra hedejyske jordhytter. Stue
huset bestod nemlig af tre store rum fra ydervæg 
til ydervæg, køkken og opholdsstue, og som i 1723 
aftægtsrum. Der var ikke nogen som helst skille
vægge på langs i stuehuset, som der er på den ene 
eller anden måde i de fleste andre danske gårde. 
Mens faders nye gård, bygget af farbror Svend, 
selvfølgelig, var orienteret mod Øresund både for 
hovedbygningens, d.v. s. det nye pensionats, ved
kommende og privatlejligheden i den søndre længe, 
så vendte den gamle hvide gård øjensynlig ryggen 
til Øresund, hvorfra farlige ufredsmænd kunne 
komme. Mens der var en fri gennemkørsel gennem 
den nye gård fra markvejen i nord gennem bag
gård mellem bakke og staldlænge, gennem hoved
gård ad hovedindkørslen til strandvejen Hornbæk- 
Helsingør, så var der nok en ret rummelig gårds
plads i den gamle hvide gård, men der var kun 
een adgang til denne gårdsplads, en ladeport i 
nord, hvorigennem vore køer med deres farve
navne, Hjelme, Store og Lille Spætte, Grime og 
Strivre eller Stjerne, blev drevet hjem ved aftens
tid. Det kunne gå med den ene ladeport alene, så 
længe gården i min farfaders Hans Gudmandsens 
tid (1836-89) kun var en jordbrugsgård, men da 
fader fra sin endelige overtagelse af gården ved sit

Den hvide gård i Ellekilde fra syd, efter maleri af Carl 
Bloch 1886.

bryllup d. 15. november 1889 følte sig nødsaget til 
at forøge gårdens indtægter ved vognmandskørsel 
for de københavnske landliggere, var den kære 
gamle ættegård virkelig højst upraktisk. Den mang
lede nemlig i allersørgeligste grad en udkørsel i syd 
mod Helsingør, hvortil selvfølgelig de fleste ture 
måtte gå. De allerfleste landliggerkunder boede 
også mod syd. Der var kun een adgang mod syd, 
en ganske smal og mørk, lidet hyggelig smøge, 
som jeg vil gætte på, var indrettet af min foretag
somme oldefar Svend Nielsen før hans død i 1834. 
Det var som lille dreng min faste vej med fulde 
eller tomme spande til og fra min moders mange 
mælkekunder i pensionaterne og landliggervillaer
ne. Jeg husker en sommerdag, jeg kom hjem med 
en mælkespand på hver arm gennem den lige om
talte gang, jeg blev fanget af en landliggerdame fra 
Sandagerhus, som absolut ville male mig inde i 
gården med mine spande på armen og min lille 
søster Sofie med hendes stærkt røde hår rodende 
i karret ved vandposten. Dette maleri, formentlig 
stadig i privateje, ville jeg forfærdelig gerne engang 
kunne se, ja alle billeder, alle minder fra den gam
le gård som så mange landliggere har kendt, ville 
være mig højst velkomne. Ikke mindst et maleri af 
Frands Henningsen af det store køkken, hvor min 
moder havde hængt sit børnetøj til tørre, ville det 
være mig en svir at se.

I min tipoldefars Niels Olsens tid som kronens 
fæster på Ellekilde, nemlig årene 1781-1815, har 
han formentlig fra først af haft rådighed over næ
sten al den til landsbyen Ellekilde hørende jord, 
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jeg vil antage i det hele omkring 50 tønder land, 
formentlig 15-20 tønder land langs Øresund neden
for bakken og antagelig omkring 30-35 tønder 
land ovenfor bakken til skellet mod Skibstrup i 
vest, Nordskovgård i syd. Denne såkaldte Bakke, 
hvis højeste punkt er det pragtfulde udsigtspunkt 
Odinshøj ovenfor fiskerbyen Boderne, er i virke
ligheden den ældgamle strandbakke til Øresund, 
idet Ålsgårde, Boderne og Ellekilde nedenfor bak
ken er anlagt på strandgrund, vundet fra Øresund 
i broncealderens dage. Foruden vor slægtsgård var 
der i Ellekilde 1787 kun et lille hus, Statenehuset, 
beboet af fiskeren og skomageren Niels Hansen 
Holm, som havde jord at råde over, men næppe 
altfor meget. Men gårdens jord var påfaldende 
lavt skyldsat, både i Niels Olsens og hans faders 
Ole Nielsens fæstebrev af 1723 blot til 6 skæpper 
hartkorn, i stedet for de 4-5 tønder hartkorn, man 
med rimelighed kunne vente af. et så forholdsvis 
stort jordtilliggende, og som gårdens jord da også 
var skyldsat til i kong Frederik den Tredies ma
trikel 1665. Årsagen til den fortvivlende nedgang 
i jordværdi fra 1665 til 1723 var, at gårdens jord, 
og da navnlig den temmelig frugtbare agerjord 
ovenfor bakken, blev ødelagt af sandflugt, hvor 
som i Tibirke sogn »sandbjerge vokste, fløj frem, 
når vinden kom og drev så mangen en fra hus og 
og ejendom«, som det hedder på sandflugtsmindes
mærket ved Tisvilde 1738. Hornbæk Hegn mel
lem Hornbæk og Ellekilde er i virkeligheden, som 
det langt større Tisvilde Hegn, en sandflugts
plantage, plantet over tomterne af de forladte byer 
Ræveleje og Gammel Ellekilde, da disse byer 
»sandgik« som det hed, blev fuldstændig ødelagt 
af sandflugt, så beboerne måtte flytte bort og søge 
hjem i andre egne af Nordsjælland. Pernille Tues
datter af den gamle Ellekildeæt og hendes mand 
Åge Pedersen har måttet kæmpe en fortvivlet 
kamp i deres tid o. 1700, for at holde fast ved 
hjemmet, og de har måttet slå ind på en ny næ
ringsvej, som i hele det 18de århundrede må have 
været hovednæringen i den hvide gård, nemlig 
fiskeriet. Både Ole Nielsen, gårdmandssøn fra 
Saunte, og hans søn Niels Olsen betegnes i kirke
bøgerne som fisker og husmand.

Kort før 1800 begynder genopdyrkningen af 
den hvide gårds stærkt sandflugtshærgede agerjord, 
men efter folketællingslisten 1801 at dømme har 
fisker Niels Olsen på Ellekilde til en ny fæster, 
gårdmand Søren Hansen, måttet afstå en ganske 
antagelig del af gårdens tidligere jord, den syd
ligste og altså sagtens mindst sandhærgede jord, 
både ovenfor og nedenfor bakken. Søren Hansen 
har formentlig bygget Ellekildes gård nr. 2, siden 
hen kaldet Ellegården, midt i agerjorden ovenfor 
bakken. Jeg antager ligeledes, at Søren Hansen 
har anlagt den forholdsvis bekvemme markvej, nu 
kaldet Elleborgs bakke, til jorden nedenfor bak
ken, hvor den allerførste af Ellekildes mange land

liggervillaer, Edvard Collins villa Ellekilde, i 1870 
blev bygget. Også badepensionatet Thalassa, d.v.s. 
havet, er formentlig bygget på Ellegå;rds jord 
o. 1890.

Vor egen gamle gård havde derimod helt til min 
faders tid o. 1895, hvor han fik anlagt en virkelig 
forsvarlig markvej, kaldet den nye bakke, en gan
ske fortvivlet dårlig markvej, efter anlægget af den 
nye vej kaldet den gamle bakke. Det var i virke
ligheden en livsfarlig sag, at køre med høstlæs ned 
ad gamle bakke. Jeg har kun een gang oplevet at 
køre på høstlæs ned ad den gamle stejle bakke, 
og det var i sandhed en blandet fornøjelse, jeg sad 
faktisk på læsset med livet i hænderne. Nej, at 
køre på høstlæs ned ad den nye bakke, det var en 
af barndomstiden mange herlige oplevelser. Fader 
sørgede for, at hvert eneste kornlæs blev om
hyggeligt lagt og forsvarligt bundet af hans stærke 
hænder, og så blev vi unger lempet op på læsset. 
Fader fulgte hvert eneste kornlæs ned gennem 
den nye bakke. Først gik det ret hurtigt, mens vi 
var på selve markerne, men hvor bakkevejen be
gyndte at hælde, fik karlen ordre til at holde, mens 
fader anbragte en slæber på højre baghjul, og så 
gik det ganske langsomt ned gennem den lange 
bakke, der snart drejede sig i en næsten ret vinkel 
i retning af Kuliens spids, og indsejlingen til Øre
sund med de mange hvide sejl åbnede sig for vort 
undrende blik, mens vi plukkede kviste af løv
træerne på begge sider af vor herlige nye bakke, 
den storartede slædebakke i vinterens tid.

Genopdyrkningen af den nordlige del af den 
hvide gårds gamle jord er sagtens begyndt i Niels 
Olsens tid før 1815, men blev optaget med fuld 
kraft af hans søn, min oldefader Svend Nielsen, 
han der fik livsmuligheder både fra hav og jord, 
som så mangen fiskerbonde på den jydske vest
kyst. Hans svigersøn, min farfader, Hans Gud
mandsen, gårdmandssøn fra den røde gård Tran- 
agergaard i Skibstrup, nr. 5 af 15 børn, var ud
dannet som hjulmand. Han fik overladt fæstet af 
staten på de vilkår, at han skulle være hegnsmand 
ved Hornbæk Hegn, og at han skulle gifte sig med 
Svend Nielsens ældste datter Else Marie og forsørge 
hendes fem forældreløse søskende til voksen alder. 
Min mormoder Ane Sofie, den yngste af hans 5 
myndlinge, var ved hans bryllup i Tikøb kirke 
den 15. juli 1836 godt fem år. Foruden sine fem 
myndlinge opfødte Hans Gudmandsen syv egne 
børn til voksen alder ved sine hænders trofaste 
arbejde med Ellekildegårdens halverede jord. Hans 
Gudmandsen var bonde, bonde og atter bonde. 
Som den landkrabbe han fra barndommen natur
ligvis var, vovede han sig vel næppe nogensinde 
ud på bølgen den blå for at fange fisk til sin kæres 
livsophold, men en af hans myndlinge, Niels 
Svendsen, blev fisker på Humlebæk, hans broder, 
Fens Svendsen, blev en meget kendt bådebygger på 
Snekkersten, hans egen søn Gudmand blev skibs
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tømrer, hans yngste søn, min fader, ville være sø
mand, men han kunne ikke overvinde søsygen; han 
vendte hjem igen til jorden og blev sin faders over
ordentlig dygtige avlskarl. Hans gamle forældre 
nåede at holde guldbryllup på Ellekilde d. 15. juli 
1886, hyldet af en talrig efterslægt og mange ven
ner. Hans Else Marie døde lige et halvt år senere, 
men selv oplevede han sin yngste søns første ægte
skabsår, før han, næsten 81 år gammel, sov hen 
den 16. januar 1892, da jeg selv, naturligvis op
kaldt efter ham, var omtrent 11 måneder gammel.

Jeg har altid misundt de mennesker, som har 
kendt og oplevet deres bedsteforældre i deres barn
dom. Jeg levede jo nok, da min farfader døde, men 
kan selvfølgelig slet ikke huske ham. Min mor
fader, fragtskipper Lars Olsen Nielsen i Helsingør, 
var død over 23 år før min fødsel d. 22. januar 
1868, knap 34 år gammel, tilhørende en fisker- og 
sømandsslægt fra Alsgårde i forbindelse med den 
ældre slægt på Ellekilde. Han efterlod min mor
moder og sine tre små piger, Martha, Anna og 
Marie, i stor fattigdom, men det lykkedes hende 
før sin ret tidlige død den 1. maj 1880 uden nyt 
giftermål at få opdraget sine små piger til gode, 
dygtige kvinder. Den ældste af dem var ret kendt 
i det sydlige Østhimmerland, det var søster Martha 
på Temdrup sygehus. Den yngste, moster Marie, 
blev gift med nagelsmedemester Thorvald Hiisig 
i Helsingør. Den midterste af de tre små piger, 
min moder, Anna, sluttede sig fra sin tidligste 
barndom ganske særlig nær til sin moster, Else 
Marie på Ellekilde, og til den yngste søn her, den 
seks år ældre fætter Peter. Familiesagnet fortæller, 
at da hun blot var fire år gammel, drillede hendes 
voksne fætter, farbror Svend, hende og sin yngste 
broder: »Se, der kommer de små kærestefolk«. 
»Nej, Svend«, svarede den lille pige rapt, »vi er 
ikke kærestefolk, vi er mand og kone.« Om de 
også holdt sammen ungdomsårene igennem, ved 
jeg ikke, men de blev da gift den 15. november 
1889 i Hornbæk kirke.

Trods deres selvfølgelige ærbødighed for den 
gamle hædersmand Hans Gudmandsen var både 
fader og moder ikke lidt bitre på ham. Fader be
brejdede sin fader forsigtigpeteri og mangel på 
vovemod. Han fortalte mig ofte, at hans fader 
havde afslået et gunstigt tilbud fra staten om, at 
han kunne købe hele ejendommen, gård og jord, 
for 500 rigsdaler. Vi kunne have været velhavende 
folk, hvis bare fader i rette tid havde turdet slå til. 
Men den gang i 50’erne var Hans Gudmandsens 
fæstepenge, ligesom hundrede år før, meget små, 
og med de mange børn havde han selvfølgelig nok 
at bruge sine få rede penge til. Følgen var, at da 
landliggerbevægelsen satte ind i firserne og halv
femserne, solgte staten bort af jorden til Ellekilde 
uden at yde hverken farfader eller fader den rin
geste godtgørelse, fordi slægten ved et hundred
årigt arbejde havde gjort jorden salgbar. Tvært-

Familiebillede fra den hvide gård 1887. Fra venstre faster 
Ane, farfar, fader og fætter Ole fra Horserød.

imod måtte fader købe jorden tilbage, det ene 
stykke efter det andet, til de stadig stigende kø
benhavnerpriser.

Det var, følte fader, ikke muligt at skaffe de 
fornødne salgssummer ved jordbruget på de stadigt 
formindskede jordområder både nedenfor og oven
for bakken, der måtte findes på nye indtægts
muligheder. Det lykkedes min fremsynede og dyg
tige fader at finde disse indtægtsmuligheder.

Magister Hans Ellekilde slutter i bladets næste 
nummer denne artikel om sine barndomsminder. 
Den er fremkommet og udsendt af forfatteren i 
særtryk foranlediget af Ellekildes 70 årsdag tidli
gere på året.

Den hvide gård set fra nord, efter fotografi 1893. Moder 
står med min søster Sofie på armen, mig ved sin side.
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Idyllen, der blev væk, kunne man kalde dette billede fra 
Refsøre på Fyns i hvert fald i juni så smilende Store- 
bælts-kyst. Sådan har stedet ikke set ud mange sekunder 

ad gangen i tiden siden i denne drivvåde sommer.
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