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Nr. 116 December 1961 - 20. årg.

DEN GAMLE KIRKE -
og barndommens jul

Ældefuret, gråstenstynget, 
sylden dybt i oldtids tro — 
Svalekredset, stormomslynget 
vartegn over sognets bo.

Således står det gamle kirkehus som vartegn og 
samlingsmærke i næsten hvert eneste sogn i vort 
land: Kampestensgrå og ældetung, ligesom ét med 
sin sandede banke, står den jyske romanske gra- 
nitk’rke.

Hvidkalket og rødtaget med gotiske trappegavle 
lyser det sjællandske kirkehus mellem grønt løv og 
landsbyens stråtækte gårdlænger.

Hver især har disse gamle gudshuse, her som 
der, samlet ind af slægternes sorg og glæde -

Her de fandt det store møde 
mellem tid og evighed — 
Slægt bag slægt, der stred og døde, 
sank i muld i kirkefred . . .

Hvad de til dagligt stred og stræbte med rundt 
om i sognets hjem, alt det, der lå som tyngsel eller 
tvang i sindet, det førtes med til stævnet i det 
gamle kirkehus, når helligdagen var inde, og klok
kerne kaldte.

Og messen tonede med sære og stærke ord, 
røgelsen duftede, lysene glimtede i skære farver. 
Den gode Guds moder så fra sit alter så hjerte
gribende sorgtungt og dog så mildt til de andæg
tige, der søgte hendes bistand.

(Fortsættes s. 4).
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Mod et nyt dr og en ny tid
Nytår står atter for døren. Vi siger farvel 
til et år, der for dansk landbrug har været bittert 
og hårdt, og som vi ikke ønsker at opleve magen 
til fremover.

Det er imidlertid ikke et almindeligt nytår, vi 
går imøde. Vi står på tærskelen til et europæisk 
samarbejde, hvis konsekvenser vi ikke kan overse. 
Nogle er begejstrede for udviklingen, andre be
tænkelige. Men hvordan man end ser på den, må 
der være plads for en vis ængstelse. Det skridt, 
Danmark er i færd med at tage, er nemlig så vidt
rækkende, at historien dårligt kan fortælle om 
noget tilsvarende.

Økonomisk venter dansk landbrug sig meget 
af tilslutningen til fællesmarkedet, og måske man 
også venter sig for meget. En del vil utvivlsomt nås, 
og man er i hvert fald klar over, at man ikke kan 
klare sig ved at stå uden for Europas samarbej
dende stater. Og man har med al ønskelig tydelig
hed konstateret, at samarbejdet har betydet endog 
meget store fordele for de samarbejdende seks. 
Nu håber Danmark at få andel i denne velstands
fremgang, som i hvert fald vinker på landbruget 
ved fællesmarkedets port.

Kulturelt kan man slet ikke overse udviklingen. 
Vi vender i nogen grad ryggen mod nord, således 
at det økonomiske samarbejde - forhåbentlig kun 
for en tid - bliver aftagende. Men det må ikke 
betyde, at Nordens folk også fjerner sig fra hin
anden på de punkter, hvor vi har så umåde
lig meget til fælles. Vore skandinaviske sprog er af 
samme rod, vor historie, vor religion, vor demo
kratiske indstilling og nordiske tankegang har 
bundet os sammen og må vedblive at gøre det. Alt 
for ofte har man talt skandinavisme på en måde, 
der ikke har haft rod i virkelighedens grund. 
I dag, hvor noget trues med at glide fra hin
anden, gælder det netop om at stå vagt om alt 
det, der er en realitet.

Vi vender ansigtet mod syd og mod vest, og vi 
er lykkelige over at kunne vende os mod begge 
sider på engang. Meget godt - og meget ondt - 
er kommet til os fra de lande, vi nu går i intimt 

samarbejde med. Og meget vil komme ind over 
vor grænse i samarbejdets tid.

Vort sprog har før været ringeagtet. »Med 
fruerne fransk og tysk med sin hund og dansk med 
sin tjener man talte«. Det var ikke fint at tale 
dansk, men det var dog en fåtallig klasse, der så 
ned på vort sprog. Det jævne folk talte dansk, og 
det kunne sende repræsentanter, om hvem man 
kunne sige, »Han talte dansk, og han vedblev at 
tale dansk.« Men i dag toner fremmede sprog ud 
fra radio og fjernsyn, biografer og sangtekster, 
medens rejselivet sætter sit præg, og skolerne gør, 
hvad de kan for at følge med.

Det ville være forkasteligt ikke at tilråde vore 
unge at lære sprog. Savnet deraf kan være stort hos 
mange. Men vi får i årene fremover en alvorlig og 
krævende opgave i at forhindre, at vort eget danske 
sprog påny bliver underkendt og udvisket. Sker det 
under disse vilkår, er der nemlig alvorlig fare på 
færde.

Grænselandets danskhed får nye kår. Så lang tid 
man havde en fjende eller blot en modstander over 
for sig, kendte man vilkårene. Men den dag man 
skal omklamres af en kæmpemæssig »ven«, ser 
det anderledes ud. Da bliver opgaven at finde nye 
linier for danskhedens selvhævdelse i dansk land.

Et lille lands vilkår behøver ikke at blive lettere, 
fordi vi kommer ind i samarbejdets tid. I mange 
henseender kan det blive sværere. Vi må ikke 
glemme, at når vi går ind i en ny tid, må vi selv 
sørge for, at den bliver til vort gavn og vor 
lykke.

Glædeligt nyt år!
Chr. R. Christensen.
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Den gamle kirke
Fortsat fra side 1

Blev de end ikke friet for al tyngsel og savn, det 
føltes dog på en anden måde, blev ligesom lettere 
at bære. Med større fortrøstning gik de tilbage til 
den slidsomme tilværelse i hjemmene i sognets 
kreds.

Når tiden var inde, randt julen ind, hvor årets 
kredsgang sluttes, den gang som nu. Men først når 
kirkeklokken havde kimet, og julemessen tonet, 
følte man julehelgen få råderum i menneskers sind 
og i bofolkets kreds.

Og år og slægter gled som åløb mod hav. Nye 
slægter løste gamle af i sognets bosteder. Ny skik 
og ny tro fæstnede sig og blev regnet for den rette. 
De gode helgeners bistand og den milde Guds 
moder havde man ikke længere brug for i den nu 
hvidkalkede, gråmalede kirke, hvor man nu med 
præsten som mellemled gik lige til Vorherre.

Præsten sang ikke mere messe eller virgilia, han 
holdt i stedet en lang præken, mens menigheden 
dernede i de stive kirkestole nikkede dertil - sam
stemmende eller i søvne?

Nu var det menighedens tur til at synge, og da 
først de fik det lært af Kingo og Brorson og siden 
af Ingemann og Grundtvig, sang de med glæde, så 
selv børnene stemte i med.

Som før i tiden stod julen som årets store tids
mærke, og ingensinde føltes det gamle kirkehus 
så lyst og festligt og højtidsfuldt i en kort feststund, 
da »sjælen af by over stjernerne for« -

Barnesindet skjalv af fryd og højtid under jule- 
salmernes tonebrus. Lysene fra julegranen glim
tede i blanke øjne og i kirkerummets skære rene 
farver, som igen er fundet frem bag maling og 
hvidtekalk.

Aldrig syntes vejen mellem jord og himmel så 
kort og let at finde, som når sindet famlede ind 
om juleevangeliets kendte og dog altid nye og 
skønne prosadigt.

For de ældre var højtiden en kort stund til 
selvransagelse og tilbageskuen over forne jul med 
alt, hvad minderne gemmer af glæde og vemod.

For børnene en strålende oplevelse i nuet, der 
præger sig i sindet, så det aldrig slettes ud: en 
festlig højtidsstund med en strålende glæde og for
ventning bagved -

Juleri og føleri! vil kanske nogen mene med et 
skuldertræk? -

Måske for en del? - Men hvad ved vi menne
sker vel om hverandre? Ja, og om os selv? - Hvor 
går grænsen mellem flygtig følelse og ægte grebet
hed, der kan præge et menneskesind?

Eet ved vi dog med sikkerhed: De børn, der 
juleaften eller juledag med åbne, friske sind sidder 
i den gamle kirke og lytter til sangen, tonebruset, 
juleevangeliet, de vil alle deres dage i sindet gemme 
et minde - kanske med tiden velgemt og halvglemt, 
indtil en dag en tone, en duft, en grankvist eller 
hvad? igen kalder det frem.

Livets vej førte måske denne eller hin langvejs 
ud og bort fra barndomsegn og den gamle kirke. 
Tilværelsens jag og kampen for brød og fremgang 
fyldte måske så stærkt op, så alle dage blev hver
dage, og trangen til højtid falmede.

Kanske kendtes alt det der bagved fra barn
domsår og ungdomstid for afbrugt og unyttigt, 
knap værd at gemme på.

Men det var og er der.
Og så en dag efter de mange års stræben og 

jagen med skuffelser og sejre der ude i det frem
mede, så færdes man igen ad den kendte vej om 
mod det gamle kirkehus, kampestensgrå eller 
lysende hvid med takkede gavle, som nu sognets 
folk i sin tid gav den form.

Måske er meget ændret i de år, man var borte? 
Vejen rettet ud og gemt under asfalt. Det er 
knapt til at kende, hvor man en tidlig julemorgen 
fulgtes med mor til kirke, mens man spændt lyttede 
efter klokkeklemt: den julefestlige kimen, der var 
skønnere end al anden musik!

Men det gamle kirkerum er, som det altid var: 
højtidsfuldt og dog hjemligt, dulmende og kvæ
gende for sindet i sin dunkle ro.

Og dette gamle aldrig ældede kirkerum - gotisk 
hvælvet eller romansk bjælkeloftet? - det føles på 
forunderlig vis i sammenhæng med slægtens liv 
gennem tiderne. Alle de forne slægter, der engang 
var, og her er stævnet sammen med deres fryd og 
ve, de føles sælsomt nærværende i lys og skyggers 
skiften, i sangens brus.

Hvad var - Og hvad er? - Er det tonerne, der 
løfter og bærer vort sind - Eller er det bruset fra 
tider og slægter, vi ikke så?

Og minderne: Barndommens jul, som den en
gang var, alt det, der var glemt og dog levede sit 
eget liv i vort sind, uden at vi vidste det: Den 
gamle kirke og julens mysterium.

Læs artiklen side 10:

»Løsningen på

et uløseligt problem?«
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Og vi sanser det stærkt som måske ingensinde 
før: Hvor har de dog magt, de minder, der hører 
julen og barndommen til! - Ja, og hvor går der 
mange bånd, stærke, ubrydel’ge, mellem slægterne 
i sognets hjem og så sognets gamle kirke.

Bånd, der kan synes bristede, glemte, men dog 
binder stærkere, end vi ved, fordi den gamle kirke 
gennem mere end 800 år har stået der som en 
manen og en signen over slægternes færd fra vugge 
til grav.

Gråstenhus, der signer, samler 
dem i strid og dem i støv. 
Mod dit læ de trætte famler 
til en seng bag ler og løv.

Ja, hvor hører de sammen: Den gamle kirke og 
barnets jul!

Hvad vi ad mange veje forgæves søgte, det rørte 
her i en stille højtidsstund forunderligt ømt og 
stærkt vort sind med magt fra forne slægter og 
mange julefester. Det vi kan trække på skulderen 
ad, men dog aldrig slipper helt: Barndommens 
jul!

Og mit hjerte bli’r så stille 
og min sjæl så højtidsstemt 
som hin gang, da jeg som lille 
lytted’ efter klokkeklemt — 
Og så ta’r det til at kime, 
kime julefesten ind, 
og da når i samme time 
barnets jul igen mit sind.

Salomon J. Frifelt.

Jydsk Sind
Alt for ofte siger travle mennesker med en ve
modig hovedrysten: Vi får næsten aldrig læst noget 
mere! Men når der foreligger en ny bog af Salomon 
J. Frifelt, får man pludselig tid til at læse. Hans 
skildringer fra de jyske udmarker er nemlig i be

siddelse af et så stilfærdigt lune, at man føler sig 
i usædvanligt godt selskab, og samtidig er hans 
fortællinger om jyske bønders forhold af så stor 
kulturhistorisk værdi, at de er værd at stifte be
kendtskab med. Den omstændighed, at statens 
højeste hæderspris har fundet vej til Frifelt, viser 
at hans bøger er værdsat.

Der er kommen mange bøger af Frifelt. Den 
sidste, der er udkommet på Rosenkilde og Bagger, 
hedder Jydsk Sind. Den indeholder en række skil
dringer både fra jyske landboeres daglige færden 
og jyders oplevelser under forrige århundredes 
krige. Og der er perler i dem som tager een med 
både i deres alvor og deres smil.

Med Jydsk Sind i hånd behøver man ikke at 
være i tvivl om, hvad man skal give i julegave.

C. R. C.

Jyllands vestkyst
Tredie bind af Haase & Søns Danmarksserie er 
udkommet med ovennævnte titel. Og som i det 
foregående bind er teksten skrevet af Ib Paulsen, 
medens det omfattende billedmateriale skyldes 
Wermund Bendtsen.

Det er en sand fornøjelse at tage denne bog i 
hånden. Dens smukke udstyr sætter stemningen 
op allerede ved synet. Og Ib Paulsens perlende, 
ja næsten uforlignelige fynske humor, der spækker 
teksten med en række anekdoter, gør det til en 
fornøjelse at læse bogen.

De 56 helsidebilleder, der følger teksten, er 
virkelig smukke og taget med sans for motiverne. 
Gang på gang standser man op, hvad enten det 
er ved et par træsko på en øde strand eller ved 
brændingens skumsprøjt.

Jens Kruuse har skrevet forord til bogen, og 
det skulle han ikke have gjort. Hans sprog er 
efterhånden blevet så forskruet, at man med un
dren spørger, om ingen kan gøre denne begavede 
mand begribeligt, at man nok skal bøje sproget, 
men ikke vride det.

NY JYDSK LAND-HYPOTEKFORENING Århus

Foreningen yder lån mod 2’prioritet i såvel landbrugsejendomme 
som grundejendomme udenfor købstæderne i Jylland.
Foreningens kasseobligationer, der ikke behøver at være noteret 
på navn, modtages til indskrivning og opbevaring i foreningen, 
der vederlagsfrit efterser udtrækning og foretager udbetaling af 
forfaldne renter.

Cirkulerende kasseobligationer ca. 276 
mili. kroner.
Amortisationstid: 10-40 år.
Rentefod: 4%, 4V6%, 5%, 5V6% og 6% 
Udtrækning: For tiden ca. 7.5 mili. kronei 
om året.
Reserver: ca. 15 mili. kroner.
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Der bringes resumé af teksten både på engelsk 
og tysk. Man har således vished for, at bogen vil 
blive modtaget med glæde også af venner i ud
landet.

C. R. C.

land
De danske var altid et farende folk.
De boede helst på en skude.
Men havde de kæmpet mod lanse og dolk 
og tinget og tusket derude, 
så kendtes det altid, når dagen blev kort, 
og minder om arnen blev spundet: 
Der findes eet eneste land, som er vort. 
Det er som en have ved sundet.

De andre er store, og vi er vel små, 
om kampen skal stå mellem hære. 
Men er der kun karrige sejre at få, 
så har vi en fane at bære.
Den tegner vor fred, og den hilser vort land, 
den er som en lysende flamme 
på bugnende agre, ved skummende strand 
og bakkernes bølgende kamme.

Den priser de store, den hegner om små 
til kvidren ved rislende kilder, 
som ud gennem fjordene havet vil nå 
langt ud over grænser, der skiller. 
Den synger i bøgenes favreste skrud 
om høsten og julen, der følger 
og bruser om Danmark, der steg som en brud 
af lysende glitrende bølger.

Men elsker du landet, som fædrene tog 
og redte som slægternes vugge, 
da hen over jorden de søgende drog, 
du aldrig dit hjerte vil lukke 
for far, der har bygget sig gård på et sted, 
hvor alle de dyreste minder 
fra solrige somre, fra julen med fred 
hos mor, du i skumringen finder.

H. P. Skaarup.

EN BLADKOMMENTAR
Slægtsgårdsforeningens udtalelse »Giv ikke op« 
fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober blev op
trykt i sin helhed eller i uddrag i hovedparten af 
dagbladene og i en del landbrugsblade - ialt i ca. 
1miil. eksemplarer.

Nogle af dagbladene fremkom med kommen
tarer i lederartikler, f. eks. skrev Bornholms Ti
dende i Rønne følgende:

En udtalelse.
Der udsendes mange udtalelser og resolutioner 
mellem år og dag. De længste og vigtigste af dem 
kommer i aviserne, men læses vel ofte kun med 
begrænset interesse. Der er jo i forvejen så mange 
ord i verden. De fleste af dem er sjældent heller 
særlig inspirerende. Organisationsudtalelser hand
ler om nøgterne realiteter og skrives i fornuft-ven
dinger. Derfor kan der være grund til at standse 
op ved den udtalelse, som forleden fremkom fra 
Slægtsgårdsforeningen. Denne forening består af 
medlemmer, der driver det, man kalder slægts
gårde, altså ejendomme, som har været længe i 
slægtens eje, og hvor gården derfor er andet og 
mere end et produktionssted. Foreningen er i høj 
grad en »følelsessag«, så sandt som trangen til at 
værne og bevare en gård i slægtens eje hverken har 
noget med rentabxhtetsberegninger eller andre, 
kolde fornuftsting at gøre, men med noget så van
skeligt at måle og veje som slægtsfølelse med alt, 
hvad dette ord indebærer.

Slægtsgårdsforeningen beskæftiger sig naturlig
vis med de vanskeligheder, som fremtiden synes at 
stille dansk landbrug overfor. Og så siger forenin
gen i sin udtalelse:

»Dansk Slægtsgårdsforening forstår denne ud
vikling og beklager den dybt. Vi advarer vore 
standsfæller mod at lade sig rive med af mismod. 
- Hvem tør iøvrigt tro på uændrede prisforhold, 
afsætningsforhold og fortsat fuld beskæftigelse i 
andre erhverv? Det er så nemt at give op, så let 
at fortryde bagefter. Landbruget er nemlig ikke 
blot det erhverv, hvori man har lagt hele sin ud
dannelse og hvori man har vundet sin erfaring. Det 
er en livsform og et hjem. Overvældes man af mod
løshed og kaster det bort, forlader man ikke alene 
alt det, man har levet for, men ofte tillige sin 
slægts gerning, og det tabte vindes næsten aldrig 
tilbage. Derfor advarer Dansk Slægtsgårdsforening 
sine medlemmer og standsfæller og landbrugets 
ungdom mod at give op. Modgang behøver ikke 
at være ensbetydende med håbløshed - at give 
op kan føre til rodløshed.«

Vi synes, ordene fortjener at blive bemærkede.
(Fortsættes s. 9).
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SLÆGTSGÅRDSDEKLARATIONEN III
Dispositoner for begrænset tid

---------------------- Af sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg. -----------------------

Det i »slægtsgaarden« for oktober 1959, august 
og oktober 1960 aftrykte og omhandlede udkast 
til slægtsgårdsdeklaration gælder for ubegrænset 
tid. Ved en ensidig viljebestemmelse eller en over
enskomst lægges en servitut på en ejendom, der 
skaber en retstilstand, lignende den, som gælder 
for norske landejendomme, der er undergivet odels
rettes regler. Man kunne derfor om denne servitut 
bruge betegnelsen »Odelsservitut«.

Ved siden af en sådan varig servitut kan der 
være brug for beslægtede servitutter, der kun skal 
gælde for et begrænset tidsrum. Først af disse skal 
nævnes den simpleste, tilbagekøbsretten, der kun 
gælder for overdragernes livstid, dernæst en for
købsret der gælder for overdragernes børn, even
tuelt børnebørn, eventuelt også for et bestemt, 
begrænset åremål.

1. Tilbagekøbsretten.
Der kan være flere grunde til, at overdrageren eller 
overdragerne af en landejendom kan ønske at be
holde en tilbagekøbsret til ejendommen under 
visse omstændigheder. Hvis de bliver boende på 
eller ved siden af ejendommen, kan det være 
generende at se denne komme på fremmede hæn
der. Det kan endvidere tænkes, at den, der har 
overtaget ejendommen, ønsker at overgå til andet 
erhverv eller købe en ejendom af anden størrelse 
eller beskaffenhed og derfor ønsker at afstå fami
lieejendommen. Derfor skal han ikke være afskåret, 
idet ingen skal være stavnsbundet, men hvis han 
har fået ejendommen til nedsat pris, for at den 
kunne bevares i familien, og det er det sædvanlige 
ved familieoverdragelser, har han ingen ret til at 
beholde den fordel, som han ved overtagelsen har 
fået frem for sine søskende. Overdragerne skal da 
have ret til at tilbagekøbe ejendommen til en pris, 
svarende til salgsprisen. Imidlertid kan ejendoms
priserne og pengenes værdi have forandret sig, så 
det kunne være forkert at lægge den nominelle 
salgspris til grund for tilbagekøbsretten. Hvis den 
faste ejendom er overtaget til ejendomsskyldvær
dien, er det rigtigere at lægge denne til grund ved 
tilbagekøbsretten, men da forholdet mellem han
delspris og ejendomsskyldværdi også kan være 
meget varierende, er i nedenstående udkast brugt 
et andet grundlag, nemlig ejendommens vurdering 
til låneefterretning, idet man da ved overdragelsen 

må gøre sig klart, hvor langt prisen ligger under 
denne vurdering. For så vidt der ved overdragel
sen er beregnet fuld pris for det medfulgte løsøre, 
kan denne ved tilbagekøbet fastsættes af vurde- 
ringsmænd, udmeldt af retten. Er prisen for løsøret 
ved overdragelsen sat til den skattepligtige værdi, 
bør også denne lægges til grund for tilbagekø
bet, men det vil ikke virke retfærdigt, hvis løsørets 
reelle værdi i mellemtiden har forandret sig betyde
ligt. Det er derfor nok rigtigst, at løsøret ved over
dragelsen sættes til fuld værdi, således at nedslaget 
i prisen alene sættes på den faste ejendom.

I almindelighed vil det være tilstrækkeligt, at 
overdragerne har tilbagekøbsret overfor over
tagerne, men såfremt disse måtte overdrage ejen
dommen til et af deres børn, må dette også være 
bundet, så længe nogen af overdragerne er i live.

Nedenstående udkast skal tjene som et eksempel 
på, hvorledes tilbagekøbsretten kan formuleres og 
sikres.

Extrakt af skøde.
6.

Da ejendommen er en slægtsgård, idet den har 
tilhørt hustruens slægt i flere generationer, er det 
overdragerne magtpåliggende, at den ikke går ud 
af slægtens eje. Som følge heraf har overdragerne 
betinget sig tilbagekøbsret til ejendommen for det 
tilfælde, at overtagerne måtte ønske at sælge den 
til andre end egne børn, medens nogen af over
dragerne endnu er i live. Overdragerne eller den 
længstlevende af dem har da ret til at overtage 
ejendommen på følgende vilkår:
a. Prisen for den faste ejendom fastsættes til 75 
pct. af, hvad ejendommen vurderes til af Credit- 
kassen for Landejendomme i Østifterne.
b. Prisen for den medfølgende besætning og andet 
løsøre fastsættes af 2 vurderingsmænd, udmeldt af 
retten.
c. Prisen for ejendommen med fradrag af Credit- 
kasselånet, overdragernes pantebrev i ejendommen 
samt den kapitaliserede værdi af aftægten på til
bagekøbets tidspunkt udbetales kontant.
d. Overdragerne skal, efter at være tilbudt ejen
dommen, inden 1 måned give meddelelse om, hvor
vidt de vil gøre brug af retten, og i så fald kan 
ejerne forlange vilkårene opfyldt inden 1 måned 
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efter, at der har været foretaget de til prisens fast
sættelse nødvendige vurderinger.
e. Tilbagekøbsretten er ikke til hinder for salg af 
byggegrunde eller yderligere behæftelse af ejen
dommen, men panthaverne skal dog altid respek
tere overdragernes tilbagekøbsret på de foran fast
satte vilkår.
f. Såfremt overtagerne måtte overdrage ejendom
men til et af deres børn, medens nogen af overdra
gerne er i live, skal tilbagekøbsretten også gælde 
overfor dette, så længe nogen af overdragerne er 
i live.
g. Foranstående tilbagekøbsret tinglyses som ser
vitutstiftende med overdragerne som påtaleberet
tigede.

2. Forkøbsretten.
Hvis overdragerne ønsker, at servitutten på ejen
dommen skal gælde for længere tid end deres egen 
levetid, men dog ikke for ubegrænset tid, kan der 
være flere muligheder. Man kunne begrænse denne 
til et bestemt åremål, f. eks. 50 år, idet over
tagerne, hvis de formden afstod ejendommen, da 
måtte afgøre, hvorvidt servitutbestemmelsen skulle 
fornyes og da på hvilke nærmere vilkår. Det natur
ligste ville dog nok være, at de lod den gælde, så
længe nogen af overdragernes andre børn er i live. 
For det første vil disse som regel have fået en 
reduceret arvepart, for at ejendommen kunne blive 
i slægten, og dernæst vil ejendommens forbliven i 
slægten betyde mere for dem end for deres børn, 
der ikke er født og opvokset på ejendommen. Som 
følge heraf har jeg i det efterfølgende udkast brugt 
dette som eksempel.

Bestemmelserne for t’lbagekøbsretten kan tildels 
også bruges for forkøbsretten, men nogle afvigelser 
og tilføjelser vil dog være nødvendige. Såfremt for
købsretten skal have nogen betydning, må den kon
tante udbetaling sættes lavere end ved tilbagekøbet,

HER ER 131 PUNKTER
og der er 131 steder i landet, hvor der ydes HANDELSBANK-service

HANDELSBANKEN 

og der må fastsættes lempelige afdragsvilkår. I ste
det for overdragerne bliver det disses børn, der får 
påtaleretten, men også alene dem. Forretnings
udvalget for slægtsgårdsforeningen får ikke nogen 
påtaleret, men kun kompetence til at afgøre tvivls
spørgsmål, om sådanne måtte opstå.

Extrakt af samme skøde.
7.

Såfremt overtagerne af ejendommen efter over
dragernes død vil afhænde ejendommen til andre 
end egne børn, skal overdragernes andre børn have 
forkøbsret til den i følgende orden:

1. Navn
2. »
3. »

Den forkøbsberettigede har ret til at overdrage 
forkøbsretten til et af sine børn, men retten går 
ikke i arv.

Den forkøbsberettigede har ret til at overtage 
ejendommen på følgende vilkår:
a. Prisen for den faste ejendom fastsættes til 75 
pct. af, hvad ejendommen vurderes til af Credit- 
kassen for Landejendomme i Østifterne.
b. Prisen for den medfølgende besætning og andet 
løsøre fastsættes af 2 vurderingsmænd, udmeldt 
af retten.
c. Af købesummen for ejendommen med løsøre 
udbetales kontant 20 pct.
d. Restkøbesummen med fradrag af lån i ejen
dommen afgøres ved et, eventuelt flere pante
breve. For så vidt parterne ikke kan enes herom, 
fastsættes rentefod, afdragenes størrelse og pante
brevenes forfaldstid af forretningsudvalget for 
Dansk Slægtsgaardsforening under hensyntagen til, 
hvad der er det sædvanl ge ved familieoverdragel
ser af landbrugsejendomme.
e. De forkøbsberettigede skal efter at være tilbudt 
ejendommen inden 1 måned give meddelelse om, 
hvorvidt de vil gøre brug af retten, og i så fald 
kan ejerne forlange vilkårene opfyldt inden 1 må
ned efter, at der har været foretaget de til prisens 
fastsættelse nødvendige vurderinger.
f. Den, der overtager ejendommen i henhold til sin 
forkøbsret herunder børnebørn af overdragerne, 
skal i forhold til overdragernes børn være under
kastet samme pligt til at tilbyde ejendommen, så
fremt han vil sælge denne til andre end egne børn. 
Forkøbsretten er således bindende for enhver ejer 
af overdragernes slægt samt en sådan ejers efter
levende ægtefælle, så længe nogen af overdragernes 
børn er i live, men bortfalder ved den længst- 
levendes død.
g. Såfremt der måtte opstå tvist om forståelsen 
af foranstående bestemmelser, afgøres denne af 
forretningsudvalget for Dansk Slægtsgaardsfor
ening.
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h. Forkøbsretten er ikke til hinder for salg af 
byggegrunde eller yderligere behæftelse af ejen
dom, men panthaverne skal dog altid respektere 
den omhandlede forkøbsret på de foran fastsatte 
vilkår.
i. Foranstående bestemmelser tinglyses som ser
vitutstiftende på ejendommen med overdragernes 
3 børn.

1. Navn
2. »
3. » 

som påtaleberettigede.

En bladkommentar
(Fortsat fra side 6)

Vel kan man ikke, som det er sagt, »leve af lærke
sang«, men skal man leve enten under lærkesang, 
fabriksfløjten eller byernes motorstøj, så vejer lær
kesangen dog tungt til - ikke mindst for den, der 
er vant dertil, men ikke vant til hverken fabriks
fløjten eller trafikstøjen. Der er andet og mere at 
tænke på, når man indretter sin tilværelse end de 
tal, hvortil ens pengeindkomst kan gøres op. Man 
skal ikke blot have et arbejde, man kan leve af, 
man skal også have et arbejde, man skal leve med.

Vi opfatter ikke slægtsgårdsforeningens ud
talelse som en opfordring til landmænd om blot at 
slå sig til tåls. Udtalelsen er imidlertid en under
stregning af noget, der også hører med i helheds
billedet. Det kan i en verden, hvor flere og flere 
synes at få råd til at sikre sig gode fødemidler, 
forekomme utroligt, at netop et af de mest effektive 
landbrug skal gå ned ad bakke som følge af afsæt
ningsvanskeligheder, men sådan er det jo. Forkla
ringerne kan være mange, ønskerne ligeså, men det 
er tåbeligt, hvis man ikke indser, at landbrugs
erhvervet er et erhverv i modvind, et erhverv, som 
må komme både beskåret og omformet frem på 
krisens anden side, hvor langt borte den så end 
ligger.

Det er dog trods vanskelighederne både rigtigt 
og klogt af Slægtsgårdsforeningen at pege på, at 
håbløshed ihvertfald ikke fører til noget. Hvordan 
man skal forbedre varerne, og hvordan man skal 
billiggøre deres fremstilling? Det spørgsmål be
svares ikke ved håbløshed eller traditionelle syns
måder i hverken landbokommissioner, andelsor
ganisationerne eller hos den enkelte landmand. 
Kravene til sammenhold, dygtighed og fantasi er 
meget, meget store, hvis opgaven skal klares. 
Slægtsgårdsforeningens opstrammende appel kan 
nok være på sin plads.

Dette billede, som måtte udgå af oktobernummeret som 
følge af pladsmangel, hørte til artiklen »Der bygges på 
Danmark« og viser amanuensis Børge Jacobsen under 
rundvisningen ved landvindingerne i Vadehavet ved Rømø

Af en sej æt!
Den 26-årige Ejvind Nielsen, Lejrskov, har 
købt sin fødegård for 193.000 kr. For fire 
år siden måtte hans far på grund af svig
tende helbred afhænde ejendommen, men 
sønnen, som har tjent på landet siden sin 
konfirmation, var fast besluttet på at få 
fødegården tilbage i familien, og han spin
kede og sparede, således at han kunne 
udbetale 50.000 kr.

(Dagspressen 14.11.61)

MEDLEMSKONTINGENTET

Da dette nummer af Slægtsgaarden er det sidste 
i år, erindres de få medlemmer, som endnu ikke 
har betalt årskontingentet for 1961 til foreningen 
om at indbetale dette inden årets udgang.

Hvis det udsendte gule giroindbetalingskort er 
bortkommet, kan benyttes postanvisning, check 
eller alm. girokort. (Giro nr. 83 142).
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Løsningen på et uløseligt problem?
Et interessant forslag i en meget aktuel situation

I SIDSTE NUMMER AF »SLÆGTSGÅRDEN« pegede 
kontorchef Kjøller på en påkrævet modernisering 
af landbrugets bygninger og driftsforhold. Men 
læserne ryster bedrøvet på hovedet. Hvor skal vi 
få penge fra til alt det? Vi har jo mere end nok 
at gøre med at klare dagliglivets problemer.

I et interview med »Berlingske Tidende« og en 
artikel i »Fyens Stiftstidende« har slægtsgårds
foreningens formand, C hr. R. Christensen, anvist 
en vej, der dog i nogen måde skulle kunne hjælpe 
med løsning af byggeproblemet.

Vi gengiver her nogle af formandens betragt
ninger:

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 ....................... 9 lektioner 35 kr.
Grundlaget for fodringslæren............... 3 lektioner 16 kr.
Malkekvægets fodring ........................... 8 lektioner 40 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 BREVSKOLE, 
Landhusholdningsselskabet, Rolighedsvej 26, 

København V.

Vi er dybt inde i drøftelser om landbrugets 
struktur. Spørgsmålet behandles i offentligheden i 
almindelighed, og hvis forlydenderne er rigtige, 
også i den nedsatte landbokommission som et af 
tidens primære problemer. Alle er enige om, at 
tiden er løbet fra de nuværende forhold, og at 
gennemgribende ændringer er påkrævet. Foreløbig 
beskæftiger man sig vel nærmest med spørgs
målet om ejendommenes størrelse, og her står det 
klart, både at en ejendom ikke får eksistensmulig
heder ved en årsomsætning på 30 000 kr. eller ved 
et arealtilliggende, der passede i hestealderens tid.

Så stærke er ønskerne om at få ændret de for
ældede forhold, at det ser ud til, at vi meget let 
kan komme dertil, at vi får en trediedel færre 
landbrugsejendomme, end vi havde for tyve år 
siden, da der var flest.

Spørgsmålet om ændringer i landbrugets struktur 
er imidlertid ikke blot et spørgsmål om arealfor
holdene. Det er i mindst lige så høj grad et spørgs
mål om bygninger.

En meget stor part af landbrugets bygninger er 
forældede. Selv forholdsvis nye bygninger, der 
ser pæne ud ude fra, kan være fuldstændig utids
svarende. Snævre og uisolerede bygninger, der er 
upraktiske i det daglige arbejde er som en mølle
sten om landmandens ben. Og det er næsten ikke 
til at blive løst fra denne møllesten, der hindrer 
enhver sund livsudfoldelse hos den fremadstræ
bende landmand.

Byggeomkostningerne er nemlig så høje, at det 
fuldkommen overstiger den almindelige landmands 
evne at få gennemført fornyelse. Kun når den røde 
hane galer og i ganske få andre tilfælde, sker der 
en virkelig rationel fornyelse af landbrugets byg
ninger i disse år. Man magter ikke opgaven og 
giver sig i stedet til at lappe på det gamle for dog 
at få det nogenlunde brugbart. Resultatet er, at 
tusinder af landmænd bruger deres tid og deres 
penge på noget, der aldrig bliver godt.

Så drastisk er udviklingen, at man regner med, 
at gennemsnitsalderen på landbrugets bygninger 
bliver 4 år højere for hvert femår, der går. Og så 
voldsomt er problemet, at hvis 100.000 danske 
landbrugsejendomme skulle have hver en ny lade 
for 100.000 kr., skulle der bruges ti milliarder 
kroner.
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Nu kan en sådan fornyelse selvsagt ikke finde 
sted i løbet af et kort åremål, men skulle den 
gennemføres på tyve år - og det var i høj grad 
ønskeligt - måtte der bruges en halv milliard 
om året dertil.

Hvordan skulle alle de penge skaffes?
Opsparingsmul*gheder er der ikke, og var de 

der endelig, skulle skattevæsenet nok tage sig af 
pengene.

Lånemuligheder er der heller ikke meget af, og 
de er der i hvert fald kun mod høje renter.

Og dog ligger pengene og venter, når blot man 
vil tage dem op.

Ved lensafløsningen i 1919 måtte landets gods
besiddere afstå meget store pengebeløb, for at de 
kunne få deres godser overført fra len og fidei- 
kommis til fast ejendom. Disse mange millioner 
blev henlagt i en fond »Statens Jordfond«, hvis 
midler siden er blevet brugt til at opkøbe jord til 
statseje. Denne jord er blevet brugt til udstykning, 
således at statshusmænd har fået overdraget stats
jord på jordrentevilkår. Det vil sige, at de ikke 
har svaret nogen fast købesum for jorden, som er 
forblevet i statseje, men at de derimod har ydet 
et årligt beløb på normalt 4 pct. af den til enhver 
tid ansatte grundværdi. Resultatet er, at jordfon
den ikke alene er vokset med de påskrevne renter, 
men også med de beløb, der er tilskrevet den, hver 
gang vurderingerne er sat i vejret som følge af 
kronens faldende købekraft. Derfor er jordfonden 
vokset, så den i dag udgør flere hundrede millio
ner kroner.

Staten kunne for såvidt være godt tjent med 
det, hvis ikke det medførte et meget stort og 
bekosteligt administrationsapparat at holde styr 
på jorden, efterhånden som den omsættes igen 
og igen, men husmændene er ikke tilfredse. Hvor 
andre landmænd får godtgørelse for kronens fal
dende købeevne ved, at også deres jord stiger i 
pris, opnår jordrentehusmanden kun at komme i 
større og større gældsforhold til staten. Han betaler 
af på sine byggelån, men netop som han er kommet 
et stykke ned, kommer vurderingsmændene og gi
ver ham en ny gældsbyrde, ved at sætte jordvur
deringen i vejret.

Det siger sig selv, at jordrentehusmanden både 
er rasende og fortvivlet over det forhold, og at 
han gang på gang ansøger om at komme ud af det 
ved at udbetale jordrenteforpligtelsen og blive ejer 
af sin egen jord.

Men staten siger nej. Den har fat i den lange 
ende over for dette århundredes undergivne.

Hvad om man nu sagde ja og lod jordrente
svarerne indfri deres jordrenteforpligtelse mod en 
vis kurs. Jordrenteyderne ville gøre, hvad de 
kunne for at indfri deres jordrenteforpligtelser. 
De ville blive nødt til at optage lån, men da lån 
i jord nu engang er den billigste og mest stabile 

låneform, ville sådanne lån kunne fås til en langt 
lavere rente end en tredieprioritet i et byggefore
tagende.

Der er ingen tvivl om, at det ville gå stærkt med 
at få afløst jordrentesystemet, som har færre og 
færre tilhængere. Og der er heller ikke brug for 
pengene, fordi der nu engang ikke udstykkes mere, 
og fordi de få, der endnu bliver indehavere af et 
nyt brug, i videst muligt omfang undgår jordrente
systemet.

Der ville blive adskillige millioner indfriet i løbet 
af nogle år, og ingen havde grund til at græde over 
det. De omstridte konjunkturgevinster skal grund
stigningsskyld og kapitalvindingsskat nok tage 
sig af.

Hvis man i stedet for at lade disse penge gå 
i den overflødige jordfond, lod dem gå i Landbru
gets Byggefond kunnet pengene tages i brug til et 
nyttigt formål. De kunne yde et virkelig effektivt 
bidrag til løsning af landbrugets byggeproblemer.

Hvis disse statspenge lånes ud mod en tredie
prioritet ved effektiv forbedring af landbrugsbyg
ningerne, f. eks. således at de sikredes på et punkt 
mellem 60 og 80 pct. af byggeomkostningerne og 
udlåntes til en billig rente, f. eks. 5 pct., kunne 
der skabes en overkommelig finansiering af en 
række af de mest påkrævede forbedringer i land
bruget. Ja, da renter og afdrag fortsat ville stille 
penge til rådighed, kunne de i virkeligheden være 
vejen til løsning af landbrugets største langtids
problem.

Disse synspunkter er måske ikke helt i overens
stemmelse med, hvad der før har været god latin 
på bjerget. Men det nytter nu engang ikke at blive 
stående ved den fortid, som ikke er mere. Og det 
ville være synd og skam at lade de mange millio
ner ligge, som der er så hårdt brug for, og som 
kunne gøre så meget gavn ved modernisering af 
landbrugsbygningerne.

Ingen kan med rette have noget imod en sådan 
ordning, som udelukkende må baseres på frivillig
hedens system, og som kan hjælpe landbruget over 
et problem, der tilsyneladende hidtil har været 
uløseligt.

NYTTIG VIDEN 
mister aldrig sin værdi

Slægtsgaardens unge læsere ude på gårdene 
og i danske soldaterhjem i garnisonsbyerne, hvortil 
bladet sendes, har bemærket den alsidige land
brugsfaglige undervisning, der tilbydes af Land
brugets Brevskole, som har annonce i bladet med 
oplysning om 8 af de 18 kursus, den samlede kur
susplan omfatter.
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Under forhold med manglende medhjælp, hvor 
en del unge landmænd desværre ikke foreløbig kan 
afse tid til skoleophold, og ligeledes under soldater
tjeneste, er brevkursus i landbrugsfag en god og 
meget anvendt fritidsundervisning.

Landbrugets Brevskole er en skole, der giver 
undervisning i landbrugsfag pr. brev. Den er op
rettet af Samvirksomheden for landbrugsfagligt Op
lysningsarbejde, som består af en række organisa
tioner, der med Det kgl. danske Landhusholdnings
selskab i spidsen virker til fremme af oplysnings
arbejdet inden for landbruget.

Landbrugets Brevskoles formål er at gøre det 
muligt for alle landmænd - ikke bare de unge - 
at få del i landbrugsfaglig undervisning og skaffe 
sig den viden og fornyelse, som er nødvendig på 
det faglige område for at kunne følge med i ud
viklingen og klare sig i konkurrencen.

Det særlige ved brev skoleundervisning er, at den 
bygger på elevernes selvstudium hjemme i sam
arbejde med brevskolen og dens lærere. Det har 
for eleverne den fordel, at de kan passe deres dag
lige gerning samtidig med at få undervisning. Brev
skoleundervisning er altså at betragte som en nyttig 
og udbytterig anvendelse af fritiden.

En fri undervisningsform må brevskoleundervis
ningen siges at være. Uanset hvor eleverne bor, 
sørger postvæsenet for hurtig forbindelse til og fra 
skolen. Helt uafhængig af skolens øvrige elever kan 
enhver frit vælge de fag, der interesserer mest.

Desuden kan undervisningen påbegyndes til enhver 
tid - Landbrugets Brevskole arbejder hele året. 
Når ens daglige arbejde ikke levner tilstrækkelig 
tid, kan der gøres pause i undervisningen. Hver 
elev bestemmer selv sit arbejdstempo. - En fri 
undervisningsform i enhver henseende.

I denne omtale af Landbrugets Brevskoles un
dervisning vil det føre for vidt at nævne alle de 
forskellige kursus vedrørende planteavl, husdyr
hold, fodring m. m., som er udførligt omtalt i 
kursusplanen.

Som eksempel kan nævnes, at de to kursus i 
regnskabsføring: Praktisk regnskabsføring i land
bruget (kasseregnskab, årsopgørelse og selvan
givelse) 12 lektioner, og fortsættelseskursus i regn
skabsføring, 9 lektioner, har hjulpet mange til at 
forstå et regnskabs principper og dets nytte ved 
vurdering af driftens økonomi og ved statusop
gørelse med afskrivninger, værdiansættelser m. m.

Overtagelse af landejendom, et kursus på 8 lek
tioner udarbejdet af forstander S. Larsen Sørensen, 
giver et udmærket overblik over mange ejendoms
forhold. - Det er ikke en hverdagsbegivenhed at 
skulle overtage en landejendom. Derfor bør man, 
inden det sker, skaffe sig alle de oplysninger, der 
kan fås, ikke blot om ejendommen, men om alle de 
særlige forhold, der er at iagttage i almindelighed, 
bl. a. dens vurdering og prioritering.

H. Balle.

DEN HVIDE LÆRKE
-------------------- Af Kirstine Hofmansen ---------------------

Der lå en egen stemning over den lave, strå
tækte gård hin morgen for de mange år siden, da 
to af dens unge sønner stod i færd med at bryde 
op fra hjemmet og rejse til Klondyke i det fjerne 
Alaska. Guldfeberen, der i slutningen af forrige 
århundrede greb så mange unge, var også nået til 
den lille, spredte by langs bækken, hvor de nævnte 
sønner i den gamle slægtsgård havde fået den i 
blodet.

Klondyke gav i de tider stof til megen snak og 
diskussion, når folk kom sammen.

En aften, da snakken gik særdeles højt og liv
ligt om guldet derovre i det fjerne land, havde en 
af byens mænd ladet et ord falde om, at i stedet 
for at rejse til Amerika skulle de unge hellere tage 
ud i heden for at finde guld dér, hvilken udtalelse 
naturligvis vakte stor munterhed. Ingen tænkte på, 
at da guldfeberen i Klondyke havde lagt sig, ligeså 

hurtigt som den var opstået, drog de næste slægt
led ud og brød hedens al. Disse mennesker fandt 
ganske vist ikke det røde guld under alens skorpe, 
men de fAk se, at gyldne aks og vipper snart bøl
gede, hvor lyngen hidtil havde bredt sit brune 
tæppe.

Snakken om guldet i Klondyke satte i hvert hjem 
sindene i bevægelse lige fra husbondens til »hjord- 
drengenes. Om aftenen, når drengene drev krea
turerne hjem fra udmarkerne, kunne man i skum
ringens stilhed ofte høre dem synge om Amerikas 
guld, som de ville, hente hjem.

Nu var dagen altså kommet, da de to unge 
sønner fra den gamle gård ved bækken skulle rejse 
til det fjerne land. Kresten, som var den ældste 
af de to brødre, var stået op før gårdens øvrige 
beboere var vågnet til liv og virke. Han ville alene 
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gå en sidste runde om husene og ned over bækken, 
ja helt ud til randen af »æ Nar’mark«, som han så 
ofte havde pløjet. Husene, bækken og marken var 
pludselig blevet så kære ting for ham, netop da 
han nu skulle forlade dem. Der lå vandingsstedet 
ved bækken, hvor han sammen med byens andre 
børn havde soppet og leget i de lyse sommerdage. 
Dette sted havde altid været børnenes samlingssted, 
og som han nu stod der hensunken i tanker om de 
sorgløse barndomsdage, hørte han et fuglepip, og 
da han vendte sig om, så han en lille, hvid fugl 
forsvinde i morgendisen inde over markerne. For
underligt! Det var jo den hvide lærke; den fugl 
hans afdøde mor havde fortalt om en morgen ved 
davrebordet. Hun havde set den udenfor vinduerne 
samme morgen, og synet af den kunne kun betyde 
én ting, nemlig at døden havde meldt sin ankomst 
til en eller anden i gården. Om det virkelig var 
døden, den hvide lærke havde bragt bud om, var 
ikke let at afgøre; men en tid efter denne morgen
stund begyndte den sære doktor derude fra køb
staden at aflægge sine besøg i gården. Sær var 
han! Han smed altid sin store kørekappe'og de 
fem-seks tørklæder, som han havde viklet om hal
sen, på den øverste bordende, så snart han kom ind 
i stuen, og før han tog sig af den syge, forsynede 
han sig rigeligt med de kogte æg og mange andre 
gode ting, som altid var rettet an til ham på 
den anden bordende. Det kunne nok også tiltrænges 
efter den lange køretur fra købstaden. Trods hans 
omhyggelige undersøgelser og gode medicin blev 
moderen, hvem hans besøg gjaldt, stadigvæk mere 
afkræftet og træt, og den dag kom, da de stod ved 
hendes dødsleje. Det havde været så svært at 
skulle sige farvel til hende, men nu var det over
stået, og dog var det, som han endnu ikke var 
helt færdig med denne afsked. Hun havde med sin 
svage stemme hvisket noget om det, der var 
mere værd end det eftertragtede guld. Som han 
stod der ganske alene ved vandingsstedet, bragte 
synet af den hvide lærke så mange tunge tanker 
frem i hans sind, men han rev sig løs og gik 
hjemad, da der nu begyndte at blive liv i gårdene. 
Hjemme var hans yngre broder allerede i fuld gang 
med at ordne sine sidste ting før afrejsen, og 
faderen sad for enden af det lange bord. Ingen 
af dem sagde ret meget. Den store mis kom og 
gned sig op ad benene på dem, spandt, og var 
åbenbart særdeles veltilfreds. Kresten bøjede sig 
ned og strøg den over pelsen, som han havde gjort 
det så mange gange før. Husholdersken kom ind 
fra køkkenet og begyndte at rette an til morgen
maden. Den var ikke den sædvanlige mælkebrøds
davre, men bestod i dag af flæskepandekage, sigte
brød, smør og kaffe. Det forekom Kresten, at alt 
var helt anderledes denne morgenstund end alle 
andre morgener, han havde oplevet i det gamle 
hjem.

Faderen kørte sine to sønner til købstaden. De 

yngre brødre stod i gårdsleddet og så efter vognen, 
indtil de ikke kunne se den mere, men i vognen 
sad Kresten og hans broder med tilbagevendte 
ansigter så længe, som det var muligt at øjne hjem
mets lave stråtage. Der blev under køreturen ikke 
vekslet mange ord mellem dem og faderen. Først 
da man hørte lyden af hesteskoenes klapren og 
vognhjulenes knasen mod købstadens stenbro, kom 
der mere liv over dem alle, og da afskeden med 
faderen var overstået, og toget bruste frem, var 
alle tunge tanker forsvundet fra de to brødres sind. 
Snart forsvandt også det sidste glimt af faderen, 
banegården og byen; det første afsnit af rejsen mod 
guldet var begyndt. Stempelslagene ligesom ham
rede tankerne ud - grave guld - grave guld!

Livet i klondyke blev ikke let for dem. Vel 
var der guld at finde, men der var flere end 
de to brødre, som ville have del i det, hvortil 
kom at klimaet og arbejdet var overmåde hårdt. 
Brevene, som de sendte hjem, forsøgte de at holde 
i så lys en tone som muligt, men Krestens helbred 
fik et knæk, og hans yngre broder pådrog sig en 
benskade, som gjorde ham uarbejdsdygtig i lang 
tid. Den dag var ikke fjern, da Kresten ikke kunne 
mere. Han blev indlagt på et hospital, og dermed 
var alle drømme om at komme hjem med guld 
bristet for bestandig. Som sygdommen skred frem, 
levede han mere i fortiden end i nuet. Det var ikke 
længere Klondyke og dets guld, han i sine feber
fantasier tumlede med. Det var derimod en gård, 
der lå så mange, mange mile borte. Der sad hans 
far for bordenden, og store mis sov i bænkekrogen. 
Han syntes, at han hørte suset af vinden i hylde
træet ved gavlen, og at han var sammen med sin 
mor ude i »Nar’marken«, hvor en hvid lærke fløj 
op og slog sine triller. Alt dette var blevet tilbage 
i hans sind, medens alt det øvrige syntes glemt. 
Omsider blev der stille om hans leje, og en dag 
kastedes hans grav i det fremmede land.

Hjemme i gården ved bækken gik livet videre 
for faderen og hans yngre sønner. Det var store 
dage, når der kom brev fra Amerika. Som oftest 
var faderen ikke langt borte, når landposten nær
mede sig gården, og var der så brev, læste faderen 
det højt medens sønnerne opmærksomt hørte til. 
Så kom der en tid, hvor brevene udeblev. Hver 
dag så faderen langt efter posten, men han skjulte 
sin ængstelse så godt, han formåede, og slog det 
hen med, at på så lang en vej kunne et brev let gå 
tabt. En dag, da man sad ved middagsbordet, brød 
husholdersken tavsheden med at fortælle, at hun 
samme formiddag havde set en lille, hvid fugl, som 
hun mente bestemt lignede en lærke, men hun 
kunne alligevel ikke tro det, da hun mente, at en 
lærke nødvendigvis måtte være grå. Ved at høre 
dette, gik der en trækning hen over faderens ansigt; 
det så ud, som han grundede dybt over noget, men 
han sagde intet. Kort tid efter hev landposten en 
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dag et brev med disse fremmede frimærker op af 
tasken. Nu kom endelig det længe ventede brev. 
Da faderen lod øjnene glide hen over linierne, før 
han begyndte at læse brevet højt for sønnerne, dug- 
gedes hans briller mere end sædvanligt. Det var et 
brev, som bragte budskabet om Krestens død; det 
blev læst og atter læst i de kommende tider.
Ar gik og år kom. En dag kom igen et brev fra 
Amerika, hvis indhold var ud over det almindelige. 
Sønnen derovre skrev, at han agtede at tage en 
tur hjem til Danmark. Dette budskab bragte glans 
og forventning over hverdagene i den gamle gård. 
Stor var spændingen den dag, han skulle komme. 
Han kom, og han havde virkelig guld med i en 
lille lærredspose, som han førte med sig i lommen. 
Her lå nogle skinnende små guldklumper gemt, 
som han viste frem for dem alle såvel derhjemme 
som hos naboerne og for andre bekendte. Folk 
stirrede næsten tryllebundet, når posen blev åbnet, 
og guldet kom til syne. Tænk, det var det pureste 
guld! -

Sønnens besøg i hjemmet trak ud, og efterhån
den var den almindelige mening hos folk, at han 
ville købe gård og slå sig til ro i det gamle land. 
Man fortalte også, at en omsorgsfuld fader i nabo
sognet, der havde en voksen datter, spekulerede 
på at få ham til svigersøn, men datteren havde 
nok en anden plan, og det havde »Amerikaneren« 

åbenbart også, thi en dag sagde han atter hjemmet 
farvel og drog for anden gang til det fjerne Vesten. 
Efter en kort brevveksling i den følgende tid holdt 
brevene fuldstændigt op at komme derovre fra. 
Uger og måneder gik, men faderen og brødrene 
ventede forgæves. Hvad var der sket? Ingen vidste 
det, men som tiden gik, blev man mere og mere 
klar over, at døden på en eller anden måde havde 
indhentet ham derovre i det fremmede.

Nu er faderen og hans hjemmeværende sønner 
forlængst gået i deres grave, og forlængst har man 
holdt op med at spejde efter brev fra Amerika 
i den gamle gård.

Den hvide lærke blev i tidens løb en sagnfigur, 
men en søndag morgen mange år efter faderens 
død, da klokkerne ringede til højmesse i den nær
liggende kirke, blev der set en hvid lærke inde på 
»Nar’marken«. Havde faderen levet, ville han må
ske have tænkt, at den var budbringer om den 
anden søns død i det fremmede, men da lærkens 
hvide vinger glimtede i solen, tænkte man hin dag 
mere på den som livets budbringer end som dø
dens. Dog hører man en efterårsdag fugletrækket 
over »Nar’marken«, bækken og den gamle gård, 
får man en følelse af, at der endnu hviler en uløst 
gåde i forbindelse med den hvide lærke og slægten 
i den gamle gård . . .

BARE »SAADAN EN«
----------------- Af Grethe Christensson. ------------------

Luften var kold, måske også lidt fugtig, novem
bertågen lå her og der som slør over den sort
blanke muld. Våde grene rakte de næsten nøgne 
kviste mod den mælkehvide himmel. Enkelte gule 
blade skinnede som gamle mønter.

Hestene damper, mens de trækker ploven gen
nem den tunge jord, mandens blå skjorte lyser op 
i de dæmpede farver. Lydene har gemt sig bort, 
og stilheden binder himmel og jord, grene og 
muld, mand og heste, farver og lyde sammen 
til eet.

Manden med ploven vender sig og ser op mod 
vejen. Der går en fremmed deroppe. Han går 
langsomt, ser sig rundt, han standser, suger hel
heden ind til sig, men slipper den. Han kan ikke 
komme ind i den, ikke tage den ind i sig, noget 
er forkert. Han lever ikke, alt uden om ham er 
blot kulisser, fordi han selv er tom. Hans hænder 
kærtegner det visne græs i grøften, han smuldrer
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en fed klump muldjord mellem fingrene, men han 
bliver stadig ikke lukket ind. Træt går han videre, 
hvordan skal han kunne give noget andre, tom, 
som han er. Han må gå, men han gruer, føler, 
hvor lidt han kan.

Han havde snart været sognet rundt, havde 
hilst. Nu manglede han kun få. Denne ensomme 
gård, hvor en gammel kvinde levede alene med 
sin straffede søn. Der var »noget« med sønnen i 
hans pure ungdom, noget, der aldrig var blevet 
glemt, andre havde antydet det, når de spurgte 
ham, om han havde været der.

Man havde heller ikke set dem i kirken. . .

Gården lyste perlemorsagtigt i skumringen, skyg
gerne var lange, natten rakte sig frem og greb 
dagen. Denne korte stund, da dag og nat var eet, 
lyste det sært. Den korte hverdag blev til fredfyldt 
aften. Den unge præst standsede foran gårdens 
indkørsel. Kun et kort nu, hvor han løftede ansig
tet mod den disede emailleblånende himmel. Han 
gik tøvende ned ad vejen. Bag hækken, der kan
tede indkørslen, stod en mand og spredte gød
ning over den nygravede havejord. Han standsede 
et kort sekund, stirrede tungt på den fremmede, 
endnu en, der ville skubbe til ham. Han bøjede 
hovedet og stirrede ned i jorden. Han tog med 
nænsom hånd om en rose. - Den frostrødmende 
rose lyste mod ham. Den var hans ven, han talte 
med den, når ingen så det. Roserne sagde ikke 
noget til ham, de så ikke på ham med sænkede 
øjenlåg. Han trak en usynlig kappe omkring sig 
og gemte sig i sine drømme.

Præsten bankede på den rødmalede hoveddør. 
Karen lukkede op, et stramt, sort tørklæde gemte 
de stride, grå hår, munden var stram, øjnene små, 
sorte, hårde perler. En benet hånd glattede det 
ulasteligt stivede forklæde.

»Jeg er den nye præst,« begyndte han.
»Hm,« snerpede hun, »nå ja, hvis det er pasto

rens mening at komme her, så værs’go. Jeg for
står blot ikke, hvad et ordentligt menneske vil 
her.« Hun trådte et halvt skridt tilbage, men bød 
ikke egentlig indenfor.

»Hvorfor skulle jeg ikke komme her,« sagde 
præsten, »jeg har ingen grund til at holde mig fra 
nogen.«

»Ho,« fnyste hun, »når han er af den slags, så 
har han vel heller ikke respekt for Gud Herrens 
straffedomme. Så han ikke ham derude? Han er 
en af------ «

»Af hvad,« spurgte præsten skarpt.
Karen blinkede med øjnene og trådte to skridt 

baglæns.
»Ja,« sagde hun, »sådan en kan jo ikke have 

noget med Gud Herren at skaffe.«

Præsten trådte ind ad døren: »Jeg vil gerne 
tale med din søn, Karen!« Karen samlede skør

terne og stak i træskoene. Det var første gang i 
mange år, Karen havde lystret andre end sig selv, 
hun stod lidt i mørket og spyttede foragteligt. Så
dan et kvindfolk hun var, men hun humpede alli
gevel rundt om længen og råbte på knægten. Præ
sten lukkede døren op til stuen, der var klamt, 
en død stue. Så drejede han rundt og gik over den 
flisebelagte gang ind i køkkenet. Her var rent 
og skuret, ilden buldrede i komfuret, og den 
blanke kobberkedel stod og snurrede. Han satte 
sig på bænken og legede med katten, der trillede 
med Karens garnnøgle, hendes strikketøj lå på 
det hvidskurede bord.

Karen kom ind. Tågen havde sænket små perler 
i hendes hår, en enkel pryd til det strenge ansigt. 
Øjnene var urolige, noget uventet var ved at ske. 
Sønnen stod tøvende i døren. »Har du sat træ
skoene?« spurgte Karen skarpt.

»Ja, mor,« kom det lidt sukkende.
»Kom så ind og luk døren.«
Han blev stående lige indenfor døren. Hans 

hænder krammede den tynde sixpence. Der var 
angst i blikket. Han åndede tungt.

Hvad ville den fremmede ham?
»Sæt dig min ven,« sagde præsten, »vi skal 

snakke lidt, jeg må jo lære jer at kende.«
Karen gispede. »Ved præsten da ikke?« 
Præsten standsede hende med et blik.
Han vendte sig og så på det furede ansigt, mun

den var tung og fyldig. Livet havde faret hårdt 
frem over det ansigt, det sås af dets linjer. Der 
stod skrevet meget tungt og svært i de hærgede 
træk.

Han åbnede de halvtlukkede øjne og så be
dende på præsten: »Vil pastoren da nok tale med 
»sådan en« som mig?«

Præsten sukkede: »Karen, hvor måtte vi være 
lykkelige, om vi kunne sige sådan. Sådan en« - 
hviskede han.

- »Ja, min ven,« sagde han og lagde sin hvide 
hånd over den andens røde barkede, »vi er alle 
sammen sådan en, men det er ikke os alle, der 
selv kan se det. Karen, vi har noget at lære af 
ham.«

Karen virrede med hovedet: »Når man er »så
dan en«, kan man da ikke betræde de hellige 
steder eller røre det hellige.«

»Gud har kaldt på os«, sagde præsten, »så inder-

I
 GLÆDELIG JUL

Slægtsgårdsarkivet ønsker alle i Danmarks 
gamle Slægtsgårde en glædelig jul og et 
godt nytår med tak for 1961.

P. K. Hofmansen

i
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ligt, så kærligt, så alvorligt. Tør du, Karen, sidde 
hans kalden overhørig?«

Karen måtte slå de sorte øjne ned. Sønnens 
hænder lå foldede i skødet. Øjnene var lukkede.

Han rømmede sig og så på præsten: »Må jeg« 
- kom det tøvende - »kan jeg nok - jeg har sådan 
længtes, men jeg troede ikke, at »sådan en« -«

»Netop,« præsten smilede det frem, »netop så
dan en«.

Han trykkede sønnens hænder: »Tak, min ven, 
og på gensyn.«

Karen rejste sig, lille og mager, hun var brudt. 
Nu var angsten hendes, turde hun være »sådan 
en«.

C^NDELSBOGTRYKKERIET 

i Odense

Præsten gik ud i novemberaftenen. Tågen løb 
om ham. Nu var det mærkeligt nært, nu var han 
eet med det, han bøjede hovedet ind mod en våd 
træstamme og hviskede: »Det var mig, der fik 
noget givet - tak - far i himlen.«

G. C.

&en almindelige ^randforfifting 
for Sanbbpgninger, oprettet Peb fongelig Anordning 

af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 . KØBENHAVN K . CENTRAL 110 0

Østifternes Land-Hypotliekforening:
Øster Allé 31

KOBEMIAVA 0

yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme 
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne


