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Gamle gårde i julesne

Dette kønne billede er hentet fra Frilandsmuseet ved Sorgenfri og er mættet med juleidyl. Mens disse linier skrives, ved vi 
endnu ikke, om vi får hvid eller brun jul, men vi har villet sikre stemningen med dette snebillede.
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EN ADVARSEL

Den sidst foreliggende statistik - som allerede 
er forældet - viser, at antallet af landbrugsmed
hjælpere er reduceret til 71.000 mandlige og 
16.700 kvindelige, eller rundt regnet til 30 procent 
af, hvad der var ved begyndelsen af sidste ver
denskrig. Heraf udgør en årgang mandlige med
hjælpere i alderen 21-25 gennemsnitligt 2027.

Da generationsskiftet medfører, at mindst 6000 
landbrugsejendomme hvert år må skifte indeha
vere, vil det sige, at der er overvældende mangel 
på kvalificerede købere til vore landbrugsejen
domme. Vel kan der afhændes en del til købere fra 
byen, og vel vender nogle, som tidligere har for
ladt landbruget, tilbage, men forholdet er dog så 
grelt, at mindst halvdelen af de udbudte ejendom
me må nedlægges som landbrug, hvis der skal 
findes kvalificerede købere til resten.

For at bøde på dette forhold er »Lov om land
brugsejendomme« i 1962 ændret således, at inde
havere af landbrugsejendomme med under 7 ha 
jord af gennemsnitskvalitet kan kræve ejendom
mene nedlagt enten til supplering af andre mindre 
ejendomme, til afhændelse til Statens Jordlovsud
valg eller til supplering af velbeliggende bønder
gårde.

Det er endvidere bestemt, at sammenlægning 
kan finde sted, når de sammenlagte ejendomme 
ikke bliver på mere end ca. 18 ha middelgod jord, 
eller »hvor intet særligt taler derimod« ca. 21 ha 
middelgod jord.

Ved lovændring i 1963 er det yderligere be

stemt, at to ejendomme - uanset størrelse - må 
drives sammen, når bygningerne holdes forsvarligt 
vedlige.

Hvis disse lovbestemmelser udnyttes i tilstræk
kelig grad, vil de bøde væsentligt på mangelen på 
kvalificerede købere til landbrugsejendommene, 
men det vil ikke være nok. Det rækker langt, at 
man f. eks. må lægge tre almindelige statshuse 
sammen til et. Det kan give en ejendom af mere 
tidssvarende karakter, men loven burde retteligt 
ændres, så sammenlægning af endnu flere hus
mandsbrug blev tilladt, så den sammenlagte ejen
dom blev af mere passende størrelse. Det burde 
ligeledes tillades, at et urationelt husmandsbrug 
kunne sammenlægges med en bondegaard. Det 
kunne ske uden ulemper eller investering af betyd
ning.

Når det imidlertid fra nogle sider fremhæves, 
at der burde være fuldstændig fri ret til sammen
lægning af landbrugsejendomme, må der imidler
tid protesteres.

Hvis skibsredere, fabrikanter, grosserere, eks
portører eller andre udmærkede mennesker, der 
tjener gode penge, fik lov at købe hele landsbyer 
op, ville der blive tale om en strukturændring af 
en art, som man måtte nære endda meget stor 
betænkelighed ved. Og hvis man ovenikøbet tillod 
dem at trække underskuddet fra deres landbrugs
drift fra deres normale indkomst, ville forholdene 
blive endnu mere grelle.

Man er ved at tage til efterretning, at husmands
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bruget er i færd med at miste sin finansielle og 
økonomiske betydning i landet, men dansk bonde
brug er endnu en faktor af værdi.

Endnu producerer landbruget halvdelen af den 
danske eksportværdi, og langt den overvejende del 
af disse varer produceres på de danske bønder
gårde. De er derigennem en faktor af virkelig 
økonomisk betydning for landet. De er også en 
faktor af historisk og kulturel værdi. I omvælt
ningstider har de danske bøndergårde betydet 
stabilitet og rolig udvikling.

I 1733 gennemførte man stavnsbånd, for 
at bøndergårdene ikke skulle affolkes. Man 
må håbe, vi aldrig igen får noget i den retning. 
Men hvis man i en overgangsperiodes desperation 
åbner vej for en udvikling, der i større eller min
dre grad kan lægge disse ejendomme øde og til
intetgøre den livsform, der leves på dem, har man 
gjort noget, som kan hævne sig voldsomt i frem
tiden, og som desværre vil være fuldstændig uop
retteligt.

Derfor skal der i denne stund, hvor der som 
følge af folkeafstemningen er ro om jordlovene, 
siges, at ligesom det var en urimelighed at havne 
i den statsadministrationens og statsindgrebenes 
vejgrøft, som folkeafstemningen førte os op af, 
lige så vel vil det være en fejltagelse at ende med 
en tøjlesløs frihed, der gør det muligt at ødelægge 
noget af det værdifuldeste i vort land.

C hr. R. Christensen.

VORT FLAG
Mål og regler

Ved en gårdejers fødselsdag den 14. november 
fik han morgenbesøg af naboer og venner, som 
overrakte ham et Dannebrogsflag.

Ved kaffebordet i gårdens storstue blev der talt 
om mål på flag og flagstang og om flagregler.

Spørgsmålene besvares herved i »Slægtsgaar
den«, og samtidig tilføjes forskellige oplysninger, 
som er givet af en flagekspert.

Flagets størrelse forholder sig som 3 til 4, 3 i 
længden og 4 i bredden. (Længden er siden mod 
stangen og bredden den lange led).

Købestævnet i Fredericia har landets største 
Dannebrogsflag. Det opgives at være 75 m2, 7,5 m 
på den ene led og 10 m på den anden.

Ovennævnte flag, der blev givet som fødsels
dagsgave, måler 2,25 m og 3,10 m, hvilket også 
svarer til forholdet 3 til 4, men med 10 cm tillæg 
i bredden, idet der ved syning af flag er givet 
dispensation til fabrikanterne om et lille tillæg til 
bredden, således at flaget kan have et nogenlunde 
korrekt mål, selv om yderkanten bliver slidt, så 
der må kortes lidt af ved forstærkning med ny 
kantsømning.

Flagets felter.
Et flag deles op i syvendedele. Det hvide kors skal 
være en syvendedel af flagets bredde (den lange 
led).

De to kvadratiske røde felter skal være 3 syven
dedele af bredden og de aflange røde felter skal 
være P/2-1% gange bredden af de kvadratiske 
felter.

Da det lyder indviklet med hensyn til syvende
delsberegningen, formede flageksperten sin rede
gørelse for målforholdene således:

Et korrekt flags bredde er: det første røde felt 
(nærmest stangen) 3 syvendedele af flagets bredde, 
det hvide stykke er een syvendedel og det næste 
røde felts overkant er 4 syvendedele, men må 
gerne være lidt bredere af hensyn til slid.

Det må forstås således, at den hvide syvendedel 
indsyes på sin plads i den røde flagdugs 7 syven
dedele.

Flagstangens højde og flagets mål.
Langs flagets inderkant til stangen skal flaget fylde 
en femtedel af stangens højde.

En flagstang rejst på jorden bør være 5 gange 
flagets højde, en flagstang på taget af et hus 3 
gange flagets højde, og en stang anbragt skråt ud 
fra et hus 2^ gange flaghøjden.

Flagets brug.
Dannebrog hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 8 
morgen, og det tages ned senest en halv time efter 
solnedgang.

Det sættes helt til tops, og flaglinen skal sidde 
stramt ind til stangen.

Når der skal flages på halv stang hejses flaget 
først til tops og sænkes derefter på halv stang, det 
vil sige, at det skal sænkes så meget på stangen, at 
flagets underkant er ud for stangens midte. - Også

Glædelig jul!
Slægtsgårdsarkivet ønsker alle i Danmarks 
gamle slægtsgårde en glædelig jul og et godt 
nytår med tak for 1963.

P. K. Hofmansen. 
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før nedhaling fra halv stang hejses flaget først til 
tops.

Ved opsætning og nedtagning af Dannebrog 
behandles det med ærbødighed. Det bæres og hol
des løftet uden berøring med jorden.

Da der ikke er blevet trykt flagreglement siden 
1940, ventes der snart et nyt, som bør følge med 
køb af flag til vejledning om Dannebrog og dets 
behandling. H. B.

KUN EN DAG, ET 
ØJEBLIK AD GANGEN

Gennem radioens ønskekoncert har denne ånde
lige sang uden tvivl bragt glæde og trøst i mange 
hjem, ikke mindst hos ensomme og syge, og hvor 
familien er berørt af sorg og modgang.

De smukke lødige vers er ikke trykt i salme
bogen, men de synges i nogle tilfælde ved begra
velser.

For nogle år siden, da damperen »Carl« var for
list, fortalte ønskekoncertens speaker en søndag, 
at enken efter kaptajnen på det forliste skib havde 
ønsket at få sangen sunget til trøst for den øvrige 
forliste besætnings pårørende. - Sangen blev sun
get af Else Jena ved den mindegudstjeneste, som 
fandt sted i Holmens kirke.

Da det måske kun er få, der ved, hvem forfatte
ren er, skal derfor her i korthed berettes lidt om 
den smålandske præstedatter, Lina Sandell, der 
som kristen sangerinde kom til at betyde meget for 
menighederne i de nordiske lande.

Om sine sange skrev hun engang: »Blot de 
kunne blive nogen til gavn og til ære for Gud.«

Hun fødtes 1832 i Froderby præstegård i Små
land og var gennem hele sin opvækst svagelig. - 
Kun 24 år gammel skrev hun den sang, som alene 
kunne have gjort hendes navn udødeligt: »Ingen 
er så tryg i fare som Guds lille børneskare.« Tra

ditionen på egnen fortæller, at hun skrev sangen 
en sommerdag 1856, mens hun sad oppe i et stort 
asketræ i præstegårdens have. - Et par år senere 
kom Lina Sandell ud for en oplevelse, som satte 
et varigt præg på hende, og som satte bom for de 
lykkelige opvækstår i præstegården. - Hun og hen
des fader var en julidag på en rutebåd på søen 
Vattern, da en voldsom kastevind krængede skibet 
over og slyngede præsten overbord. Tre gange så 
datteren hans grånende hoved over bølgerne, inden 
det forsvandt. Hun fik et chock, som truede med 
helt at bryde hende ned. Hun kom også i åndelig 
tvivl og anfægtelser. Det er antagelig disse sjæle
lige spændinger, som udviklede hendes digteriske 
evner og^ modnede hende på en ganske særlig 
måde.

To år efter faderens død mistede Lina Sandell sin 
mor og nu fulgte en række år, hvor hun ydede en 
dygtig indsats både som forfatterinde og arbejder 
indenfor Evangelisk Fosterlandsstiftelse. Der var 
vækkelsestider i Sverige dengang, og hendes sange 
blev fortrinsvis sunget af denne periodes mest 
kendte vækkelsessanger, Oscar Ahnfelt.

Sygdom meldte sig, og en overgang så det ud til, 
at den skulle nedbryde hende og tage hendes liv, 
som den havde taget to søstres. Det var i en sådan 
svær tid, at den mest kendte af hendes 150 sange 
blev til:

»Kun en dag, et øjeblik ad gangen!« 
Hvilken trøst for den forsagte ånd. 
Hvorfor skal mig uro holde fangen? 
Alting hviler i min Faders hånd. 
Han, som har for mig en faders hjerte. 
Hver en dag jo også sende vil 
mig en lille del af fryd og smerte, 
som jeg netop trænger til.

Melodien er i stil med datidens andre vækkel
sessange, skrevet af ovennævnte Oscar Ahnfelt.

Om sangens tilblivelse fortælles, at hun fik 
ideen til denne sang fra en lille historie om et 
herregårdsur, som pludselig standsede, fordi pen

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.
STØT ERHVERVSLIVET-KØB OBLIGATIONER - også fra Ny jydsk Land-Hypotekforening

Cirkulerende kasseobligationer ca. 415 
miil. kroner.
Amortisationstid: 10-50 år.

Rentefod: 4%, 4V2%, 5%, 5W7o, 6% 
og 7%.
Udtrækning: for tiden ca. 11 mili. kroner 
om året.
Reserver: ca. 21 mili. kroner.
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dulet var kommet til at spekulere på, hvor mange 
gange det måtte svinge frem og tilbage hver time, 
måned og år. Og tilsidst tabte det modet overfor 
tallenes uhørte størrelse. Urskiven fremhævede da 
dårskaben i en sådan regnemåde og opfordrede 
pendulet til kun at regne med et øjeblik ad gangen. 
Men det er givet, at Lina Sandell også har tænkt 
på Jesu bjergprædiken om de unødvendige bekym
ringer: Gør Jer ikke bekymringer for i morgen, 
thi morgendagen skal bekymre sig for sig selv. 
Hver dag har nok i sin plage.

Det er folkevisetonen, som bærer denne sang, 

og utallige har gjort hendes enfoldige, trygge bøn 
til sin:

Når mit sind er af bekymring fangen, 
lær mig tage af din Faderhånd, 
kun een dag, eet øjeblik ad gangen, 
med en stille, ydmyg ånd.

Mod slutningen af sit liv, efter at hun var blevet 
gift, måtte Lina Sandell bære nye, tunge sorger, 
men hele hendes liv blev en lovsang til Gud.

Hun døde 1903.
(Uddrag af en artikel af J. E. Sennels, Ødsted.)

Jul i den gamle gård
Af dr. theol. Heiselbjerg Paulsen. Fjelstrup

Julen kommer til os i en mørketid. Der er koldt 
derude, måske også hvidt ved juletid. Og når 
mennesker stadig, måske endda i stigende grad, 
åbner sind og hjerte for julen og alt, hvad dens er, 
viser det vel, at vi også i dag værdsætter hjertets 
indre verden, ja ligefrem foretrækker den frem for 
den ydre. Kulde og mørke virker ikke dragende, 
uro og forvirring i en verden, der er fyldt med 
dynamit endnu mindre.

Hvor langt hellere lukke yderdøren i og åbne 
stuer og hjerter for julens væld af lys og varme, 
af toner og minder.

I denne søde juletid 
bør man sig ret fornøje 
og bruge al sin kunst og flid 
Guds nåde at ophøje.

Er julen og fejres julen anderledes i en gammel 
slægtsgård end i andre gårde og huse? Sandsynlig
vis. Her har generationer af vor egen stamme levet 
før os, skabt sæd og skik. Vi er der født ind i årets 
og livets rytme, har lært den og har vel også til
egnet os den. Det er af stor værdi for et menneske. 
Det er bedre at være rodfæstet end rodløs. Hvor 
man derimod går ind og ud af et hus, hvor man 
kun i nogle år har de nøgne vægge tilfælles med 

dem, der var her før, er huset uden sjæl. Det 
består kun af sten og træ. Den gamle gård er deri
mod så levende. Her er spor af sæd og skik, her
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lever minderne. Her er et menneskes fortid og 
hans fremtid. Han ser spor af slægtens hænder 
overalt, og han selv er en fortsættelse et sted i 
kæden. Slægtsgården kender ikke begrebet ejer
skifte, men nok et generationsskifte. Og det bety
der vel i regelen, at mangt og meget af det gamle 
lever videre, bliver stående, hvor det har stået, 
bliver liggende, hvor det blev gemt hen. Standuret 
tikker videre uanfænget på sin plads. Kister og 
skabe, rigt udskåret og med ærværdige årstal, fyl
der stadig hjemmets gamle stuer med skønhed og 
skaber ro og harmoni. Heller ikke gårdens gamle 
bøger og papirer kastes på ilden, blot fordi en ny 
mand og hans kone tager styret. Det er en af vel
signelserne ved slægtsgårdene. Det er en stor for
del for vor kultur at have sådanne gårde og hjem 
liggende, spredt over vort land. Mange klenodier 
er derved blevet reddet for undergang.

Nu da det er jul, vil vi i denne forbindelse også 
tænke på gårdens gamle hellige bøger. Hvad er en 
jul uden bøger? Det har de gamle også forstået. 
Sjælen, vor indre verden, skal i de hellige dage 
befrugtes ved læsning, thi fromhed styrker sjæl og 
krop, også slægt og folk. Rige skatte ligger derfor 
ofte gemt netop i de gamle gårde. Her blev de 
holdt i ære og blev ikke spredt for alle vinde eller 
kastet på ilden. Der ligger salmebøger og postiller 
her og fortæller om kristen sæd og skik. Mange af 
salmerne synger vi endnu, vil også synge dem i 
denne jul. Postilleme derimod (med de lange præ
dikener) er mere tidsbestemte. Deres forfattere 
evnede at tale til samtiden, men ikke til en langt 
senere eftertid. Engang læstes i de fleste gamle 
hjem i vor landsdel julens prædikener af Heinrich 
Muller i »Hjerte-Speylet«. I mit hjem helt til 
1900. Juleaften gik man jo ikke i kirke som i dag.

Den hellige aften var hjemmets fest. Men allerede 
omkring 1800 - fortæller en gammel præst - op
hørte her og der den gamle skik »med at læse og 
synge på den hellige aften.« Tiden havde også 
vendt sig kraftigt. Nye ideer, som ikke var kendt 
siden den romerske oldtid, begyndte at bemægtige 
sig folkemassen i Vesteuropa. En sang om frihed 
og lighed istemtes. En ny stjerne steg op på histo
riens himmel, Napoleon Bonaparte. Alt kom i stø
beskeen, og vi er ikke færdige endnu. Resultatet 
var på kirkens område rationalismen, i de folkelige 
lag oplysningen og med hensyn til erhverv og ud
komme fattigdommen, statsbankerot. Også i alt 
dette har slægtsgården været med. Men julen hører 
dog - trods alt - til det konstante. Det er nok 
værd at sige tak for. Da »Hjerte-Speylet« blev lagt 
til side, købte min far som erstatning Hostrups 
prædikener, som blev læst i min barndomshjem 
juleaften. Skiftevis prædikenen til juleaften og til 
juledag. Den sidste var lang, og selv om den var 
moderne og talte tidens sprog til den voksne, hørte 
og forstod barnet intet, de mange ord flød ud i en

EKSPORT
SVINESLAGTERIERNES 

SALGSFORENING 

Daggamle kyllinger - grise og gylte.
Gør indkomsten større ved opdræt af slagtekyl
linger. De bedste daggamle kyllinger af fineste 
avlscenterafstamning - PI. Rock og Comis X PI. 
Rock - leveres i små og meget store partier til 
rimelig pris.

Sortbrogede grise og gylte til salg fra avlscenter.
Hans og Oluf Jensen, Birkum pr. Fraugde, Fyn.

Tlf Davinde 76 (09) 97 25 11.
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uendelig lang ventetid. Bag døren ind til den anden 
stue var englene, var juletræet og lysene.

At englene er os nær i julen, det kan man da 
føle endnu. Og de taler om en stor glæde for os 
alle. Men nu søger vore tanker videre, hen til 
ham, som er julens herre og julens gæst og midt
punkt, og som nu igen har ment, at han vil tage 
herberg hos os. God jul i den gamle gård!

Voksende interesse for
Slægtsgårdssagen i Skåne

Selv om vort broderland Sverige ikke har nogen 
landsomfattende slægtgårdsforening, lever inter
essen for de gamle slægtsgårdes bevarelse i slæg
ternes eje dog stærkt hinsides Øresund. Det er 
navnlig i de talrige hjembygdsforeninger, at denne 
interesse finder udtryk, og i »Slægtsgaarden« er 
der tidligere omtalt uddelinger af slægtsgårdsdiplo
mer gennem »Oxie härads hembygdsförening« og 
»Kullens hembygdsförening«. Nu har »Onsjö 
härads hembygdsförening« taget ideen op.

Under deltagelse af ca. 150 medlemmer holdt 
denne forening 1. september i år sit årsmøde i 
Teckomatorp, som ligger i Norra Skrävlinge sogn 
ved grænsen mellem Onsjö og Rönnebergs herre
der, øst for Landskrona. Sammenkomsten begynd
te i Källs Nöbbelövs kirke, hvor højmessen ved 
pastor Thomell blev en værdig indledning til års
mødets øvrige begivenheder. Efter gudstjenesten

HER ER 150 PUNKTER
og der er 150 steder i landet hvor der ydes HANDELSBANK-servico

HANDELSBANKEN 

beså deltagerne den gamle præstegård og en del 
ældre bygninger i nærheden, som antikvarie Arthur 
Johansson efter eget initiativ og på imponerende 
vis har fået bevaret som et vidnesbyrd for kom
mende slægter om gammel bondekultur i Onsjö 
herred. Ved selve årsmødet, som fandt sted under 
forsæde af grev Carl Trolle-Bonde til Trolleholm i 
Torrlösa sogn, blev der uddelt syv slægtsgårds
diplomer. Fire af disse gik til Södra Hultseröd og 
tre til Norra Hultseröd i Billinge sogn.

De fire slægtsgårde i Södra Hultseröd har alle 
deres udspring i den gård, som godsejer Liljen- 
berg til Ågerup i 1752 skænkede hovedretskom
missær Petter Lorentz Weibulls søn Erik Mattias 
Weibull, med den klausul, at gården skulle forval
tes som et fideikommis. Slægten Weibull, hvortil 
også hørte den bekendte professor, dr. Weibull i 
Lund, stammer fra landsbyen Vedbøl i Vedsted 
sogn ved Haderslev, idet slægtens stamfader 
Lauritz Hansen, Vedbøl, der levede i begyndelsen 
af 1600-tallet, blev ridefoged i Gønge herred i 
Skaane. Nævnte hovretskommissær Petter Lorentz 
Weibull i Malmö var hans sønnesøn og blev stam
fader til den nu vidt forgrenede slægt Weibull i 
Sverige. Omkring 1860 blev gården i Södra Hult
seröd udstykket i fire mindre gårde, som gik i arv 
til Erik Mattias Weibulls søn Gustav Weibulls fire 
børn, og det er disses efterkommere, Sigvard Ros
berg, Nils Kristian Anderberg, Vilhelm Weibull 
og Anna Weibull, der nu har fået tildelt slægts
gårdsdiplomer. De tre gårde i Norra Hultseröd, 
der ligeledes har fået slægtsgårdsdiplom, ejes af 
Frans Andersson (slægtsgård fra ca. 1780), Greta 
Wedelsbäck (slægtsgård fra ca. 1825) og Nils Ros
berg (slægtsgård fra 1844).

Fra Dansk Slægtsgaardsforenings side er der al 
mulig grund til at glæde sig over, at der også i vort 
naboland er en voksende forståelse for betydnin
gen af at styrke interessen for bevarelsen af slæg
tens jord i slægtens eje, og vi hilser »Onsjö härads 
hembygdsförening« til lykke med dens friske ini
tiativ til uddeling af disse slægtsgårdsdiplomer.

P. K. H.

Arbejdets lovsang
Salomon J. Frifelt: »Gennem de jyske ud
marker.« 2. samling.
Rosenkilde og Bagger.

Folk, der taler om de besværligheder, der i dag 
møder de unge, når de skal starte, og også om de 
ældre samfundsmedlemmers vanskeligheder, og 
dernæst jamrer over al den fritid, nutidsmennesket 
har, og de mange penge, der går gennem vore 
hænder, skulle læse Salomon J. Frifelts bog »Gen
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nem de jyske udmarker«, af hvilken anden sam
ling lige er udkommet.

De slægtled, som forfatteren skildrer, d. v. s. 
fra sidste halvdel af forrige århundrede og første 
fjerdedel af dette, kunne tale med om, hvad det 
vil sige at slæbe, men de havde sejheden, nøjsom
heden og ukuelig vilje til at blive sejrherre i kam
pen mod den barske jyske natur og vældige lyng
hede, der både kunne og skulle forvandles til 
frugtbar agerjord. Det kostede »mange bette nøk«, 
og der var ikke noget, der hed otte timers arbejds
dag eller specialiseret arbejde. I yderste nødsfald 
måtte man selv agere trækdyr, før der blev råd til 
at få først ko, så hest og måske nu til sidst traktor 
til det grove arbejde. -

Dengang kunne man heller ikke få hjælp til at 
gøre arbejdet, ikke fordi den ikke var der, men 
fordi man simpelthen ikke havde råd til at betale 
den. Og dog er der hundreder og atter hundreder 
af hedebønder, der har skabt sig et godt levebrød, 
gode ejendomme og samtidig gjort Danmark større 
og rigere.

De gæveste af dem blev belønnet med den stør
ste hædersbevisning, der kunne opnås: sølvmedal
jen for landboflid. Og enkelte af dem nøjedes ikke 
med at få deres eget navn indgraveret, men fik 
også hustruens med. Alle vidste og erkendte de, at 
havde der ikke stået kvinder med urokkelig og 
ukuelig tro og livsvilje bag, var det aldrig lykke
des.

Det er ikke blot den danske hedebondes lov
sang, der lyder i bogen, men måske først og frem
mest en lovprisning til de ægteskaber, hvor to 
unge gav hinanden håndslag på at holde sammen 
i medgang og modgang - og holdt ud, til døden 
skilte dem ad. Det blev ikke en dans på roser, men 
dagligt brød erhvervet ved hårdt og målbevidst 
slid.

Det er en bog, der er god at få forstand af i vor 
fortravlede tid. BBE

Og musvitten slog sig ned på 
suppebenet.

Grubbe Mølle ved Faaborg.

Menneskeheden i helhed består af en samling lave, 
egenkærlige væsener, som kun derved udmærker 
sig frem for dyrene, at deres egoisme er mere gen-
nemtænkt. Ernest Renan.

Det at lære et menneske tilbunds at kende er bedre 
og indeholder mere end at lære mange nogenlunde
at kende. Johanne Luise Heiberg.

Den, der søger efter lejlighed til i gerning - den 
være nok så ringe - at være noget som menneske 
for dem, der trænger til et menneske, han bevarer 
sin menneskelighed midt i det daglige arbejde.

Albert Schweitzer.

Husk, at du kun er et menneske. Men husk også, 
at du ikke kun er et menneske.

Érkki Melartin.
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En taterjagt på heden
-------- Af P. K. Hofmansen ------

Hen over Hjelm hedes dystre flade og nede i 
slugterne omkring Flyndersø lever der farvemæt- 
tede minder om svundne tiders drastiske optrin. 
Minder med farver af sommer og vinter, af ven
skab og fjendskab, af blod efter dolkestød og pi
skesnært. Kunne disse mørkebrune flader og disse 
stille hededale tale, hvad ville de da ikke kunne 
fortælle om svundne tiders liv og færden.

Danmarks konge, Kristian den Tredie, red med 
sin brogede kortége flere gange hen over Hjelm 
Hede på vej fra Holstebro mod Skive efter natten 
over at have logeret hos sin højtbetroede mand 
og tjener, ærlige og velbyrdige Iver Juel på Stub- 
bergaard.

En mørk decembemat med ondt vejr i det her
rens år 1534 for den kendte feltherre Johan Rant- 
zau med sine landsknægte, der raslede af stålskin
ner og panserplader, hen over den samme hede 
på jagt efter den oprørske bondeanfører skipper 
dement med samt hans vilde horde af ophidsede 
bønder.

Men medens disse minder og mange flere kom
mer med brask og bram, så er der andre, der lige
som lusker hen over lyngtæppet »på sagte fjed af 
stunthoser og bare tæer, som dæmpet klang af 
bliktøj og glaskister og stille mumlen på kæltring
sprog«. Det er taterne, som kommer inde fra Est- 
vad og Rønbjerg sogne. Når foragten for og hadet 
til natmandsfolket blev altfor stor på de mere be
folkede steder, tyede disse, samfundets stedbørn, 
ud på Hjelm Hedes udstrakte vidder, hvor de for
holdsvis let kunne finde en fordybning i lyngen 
til at fjæle sig i, når forfølgernes piskesmæld og 
hundeglam ubarmhjertigt gennemtrængte hedens 
dybe, tavse fred. Hvor mange gange har vel ikke 
taterne med deres langthenblinkende bliktøj på 
nakken i ilsom flugt gledet hen over hedebakker
ne syd for Flyndersø mølle for at finde et skjule
sted i Grimmebakkernes labyrint af små dale og 
fordybninger i jordsmonnet vest for den gamle 
adelvej, der endnu med sine gamle milesten uden 
anden indskrift end et rundt hul for hver fjerding
vej fører fra Flyndersø mølle i Estvad sogn til 
Hjelm Mølle i Sevel Sogn.

Ifølge en forordning af 22. oktober 1701 var 
taterne fredløse, og som en naturlig konsekvens 
af denne blev det forbundet med bødestraf at huse 
dem. Dette stakkels omvandrende folk, som alle 
»ærlige« mennesker foragtede og så ned på som 

urene skabninger, blev fra den tid i endnu højere 
grad end tidligere med svirpende piskesnært dre
ven fra bondens stald og halmstak, hvor de for en 
nat havde søgt ly for det forrygende vejr ude over 
tværmarker og den udstrakte hede.

Det var sidst på eftermiddagen næste dag efter 
påskehelligt 1728, at der kom to taterkvinder i 
noget gammelt, laset sengetøj, ind til bonden Si
mon Eskesen i Kisum i Estvad sogn. De bad om 
husly for natten, da det var et herrens vejr uden
for med aprilregn i strømme og en kulde, der 
trængte til marv og ben. Simon og hans kone 
Anna Pedersdatter fattede medynk med de to for
komne stakler, og skønt det var strengelig forbudt, 
gav de dem dog lov til at logere ude i frammer- 
set, hvor der var en smule varme, takket være 
hedetørvenes osende emner på ildstedet. Ud på 
aftenen indfandt sig yderligere to mandlige tatere, 
en ældre og en yngre, samt en ung kvinde, der 
alle tre ligeledes bad om husly på grund af det 
dårlige vejr. Simon og hans kone var sikkert ikke 
videre glade for dette ulovlige besøg, men de havde 
dog så meget hjerte i livet, at de ikke nænnede at 
jage staklerne ud i kulden og sluddet, så også 
disse nyankomne lånte ægteparrets hus for natten.

Næste dag oprandt som den forrige med regn 
og ondt vejr, og taterne skuttede sig ved at kom
me af sted. Simon Eskesen prøvede på mange 
måder at blive dem kvit, men da kvinderne græd 
og tryglede ham om at være barmhjertig, gav han 
til sidst efter, og alle fem fik da lov til at blive der 
endnu en nat.

I dagbrækningen den følgende morgen kom 
Morten Poulsen, der boede i samme gård som 
Simon Eskesen, ind til Simon, medens denne end
nu lå i sengen, og spurgte ham, hvad det var for 
folk, han husede, og sagde, at det ville gå dem 
begge ilde, hvis han ikke straks jog disse skams
mennesker ud; thi om natten havde de vredet hal
sen om på Mortens bedste får ude i stalden.

FYENS STIFTS SPAREKASSE
oprettet 1832
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Da Simon hørte, at hans ubudne gæster havde 
benyttet natten til at slagte et af gårdens dyr og 
på en så uforskammet måde havde lønnet hans 
godgørenhed, sprang han ud af sengen, ilede ud i 
Frammerset og vækkede taterne, idet han med 
høj stemme spurgte dem, om de sov endnu; de 
havde vel sovet lidt i nat! Derpå svarede de ikke 
noget videre, og Simon Eskesen skyndte sig ind i 
sin stue, fuldførte sin påklædning og fandt pisken 
frem fra sømmet under løftet ude i forstuen. Nu 
skulle taternes krop komme til at bære mærker 
af blodige slag. Imidlertid havde disse taget det 
fornuftige parti og var løbet bort, og da Simon 
på jagten efter dem var kommet udenfor Kisum by, 
var de fire tatere allerede så langt borte, at han 
næppe kunne øjne dem i det svage morgenlys over 
markerne ind mod Estvad by. Den femte, og det 
var just den gamle tater, nåede han på en tvær
ager tæt uden for byen, hvor han og hans hund 
ved at dukke sig så meget, de kunne, havde gemt 
sig i en dyb plovfure. Simon Eskesen langede ud 
med pisken, så den gamle tater våndede sig tungt 
under de rå slag og gav sig til at bede mindelig 
for sig, hvorfor Simon omsider holdt op og løb 
hjem, tog et bæst og red derpå efter de øvrige 
fire. Disse havde sat kursen efter Estvad by og 
videre mod Flyndersø mølle, bag hvilken den be
skærmende hede strakte sig milevidt. Ved mølle
bækken sønden for møllen fik Simon øje på den 
unge tater og nåede netop at give ham et ordent
lig rap af pisken, just som skintingen gled ind 
over møllerens kålgårdsdige.

Denne vilde menneskejagt i den grå morgen 
var fra møllehusets åbenstående luge blevet obser
veret af den tidligt opståede møllersvend, som jo 
straks fik hele huset på benene lige fra mølleren 
selv til to omvandrende skræddere, som just syede 
i møllen i de dage. Medens Simon Eskesen af 
Svend møller blev budt indenfor på en dram efter 
hans anstrengende morgenridt på fastende hjerte, 
fortsatte møllerens søn, Bodil og de to skræddere 
jagten på den unge tater, idet de søgte at drive 
ham ud af kålgården.

PÅ samme tid stod bonden Jens Christensen og 
hans snart 80-årige fader Christen Madsen i 
Smollerupgårds tærskelo og rystede morgenfoderet 
sammen til kreaturerne. Denne ensomme gård lå 
syd for møllen ved Hjelm Hedes rand, og just som 
Jens Christensens og hans faders morgenarbejde 
stod på, fik de øje på de tre kvindetatere, som løb 
om ved gårdens hushjørne og forsvandt ned til en 
bakke sydøst for gården. Imidlertid var den unge 
tater blevet jaget bort fra sit skjulested i Flyndersø 
mølles kålgård og flygtede op over bakkekammen, 
der skilte møllen fra Smollerupgård. Det varede 
ikke længe, før Simon Eskesen efter sin morgen
dram i møllen i fuldt firspring kom ridende til 
gården og standsede sit magre bæst udenfor Jens

Det lave, kolde vinterlys.

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 45 kr.
Grundlaget for fodringslæren............... 3 lektioner 20 kr.
Malkekvægets fodring ........................... 8 lektioner 50 kr.
Svinehold ................................................. 11 lektioner 70 kr.
Fjerkræhold ........................................... 12 lektioner 65 kr.
Gødningen og dens anvendelse .......... 8 lektioner 50 kr.
Praktisk regnskabsføring og selvang... 12 lektioner 85 kr.
Engelsk for landmænd ....................... 30 lektioner 120 kr.

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

LANDBRUGETS BREVSKOLE, 
Landhusholdningsselskabet, Rolighedsvej 26, 

København V.
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Christensens lodør for at spørge, om han og hans 
fader havde set noget til taterne, der, som han 
fortalte, havde vredet halsen om på hans gård
mands får. »Da Gud fri os andre fra dem!« sagde 
Jens Christensen. »Ja, inden jeg skilles fra dem, 
skal jeg mage det således, at de hverken skal gøre 
eder eller nogen anden ærlig mand skade«, sva
rede Simon Eskesen, hvorefter han red sin vej 
lige ned mod det sted, hvor de tre kvindetatere 
havde skjult sig.

Hvad der videre gik for sig i den næste halve 
time, synes ikke klart at fremgå af den gamle ju
stitsprotokol, hvori hele denne taterjagt står op
tegnet, men kort tid efter kom de tre kvinder lø
bende op gennem Smollerupgaard og tog sønder 
på med Adelvejen over Hjelm Hede. Simon Eske
sen red tilbage mod Flyndersø mølle for om mu
ligt at finde den unge tater, hvilket ikke lykkedes, 
men derimod øjnede han den gamle tater, som i 
mellemtiden efter Simons tunge svøbeslag på mar
ken udenfor Kisum by var nået helt til Smollerup- 
gård på sin vej efter de andre, som var løbet fra 
ham.

Men det var nu den unge tater, Simon Eskesen 
ville have fat på, hvorfor han red tilbage til Smol- 
lerupgård for at spørge, om folkene der ikke

Ny jydsk Land-Hypotekforening. Aarhus 
yder lån mod 2. pant i grund- og landbrugsejen
domme i Jylland uden for købstæderne. Forenin
gen kan tilbyde lån med en rentefod der i forskel
lige afdelinger varierer fra 4^% til 7 % om året. 
Lånene afdrages i løbet af 10-50 år.
De af foreningen udstedte kasseobligationer er sik
rede ved pant i fast ejendom, ved låntagernes soli
dariske ansvar og ved foreningens reservefond. De 
kan købes i mindste størrelse af 100 kr. og således 
blive hvermands eje.
For tiden afkaster obligationerne en effektiv rente 
på ca. 8 % om året, og de kan altid afhændes, når 
der er brug for rede penge.
Foreningens stilling til generationsskifte er velvil
lig. Et sådant kan bl. a. lettes ved optagelse af hy
poteksforeningslån, hvor sælgeren overtager kasse- 
obligationerne.

Køb og salg af obligationer formidles af samtlige 
banker, sparekasser og vekselerere - også når det 
drejer sig om obligationer fra Ny jydsk Land-Hy
potekforening, Aarhus.

havde set denne, hvad de benægtede. Simon opfor
drede derpå Smollerupgårdmanden til at hjælpe 
ham med at lede efter denne, men Jens Christen
sen vægrede sig og ville nødig indlade sig derpå. 
Som den yderste forpost mod Hjelm Hede ville 
han altid stå sig bedst ved at holde fred med he
dens sønner og døtre, taterne, der jo på dette øde 
sted altid kunne finde rig lejlighed til hævn, hvis 
han var med til at forulempe dem. Simon red da 
bort igen mod møllen; men den gamle Christen 
Madsen fulgte efter ham op på bakken og så her
fra, just som Simon drejede ind i Møllegården, en 
ung fyr, der med rævens snuhed i hast gemte sig i 
et morads ved Møllebakken. Christen Madsen 
pamprede da hjem igen og satte sig til familiens 
davrebord. Pludselig begyndte hundene at larme 
udenfor. Jens Christensen løb ud og opdagede 
straks, at pinden var taget af hans ladedør, og da 
han kom ind i laden, fandt han den gamle tater 
siddende ved en dynge byg. Staklen var i en ynke
lig forfatning. Næsten nøgen sad han med røde og 
blå striber over sin krop af piskeslagene samt med 
store hudafskrabninger på knæ og skinneben. 
Gamle Christen, der imidlertid var kommet ud i 
laden, bad sønnen om at hente en pjalt at give 
ham, så de kunne blive ham kvit, og da den gamle 
fik denne, slog han den om sig og gik bort bag 
laden, hvorefter familien kunne fortsætte med den 
afbrudte davre.

Op på formiddagen, da Jens Christensen og 
hans fader gik og røgtede kreaturerne, opdagede 
de, at den unge tater også havde skjult sig inde i 
laden oppe mellem negene på hjaldet. De fik ham 
ned og bad ham om at gå, hvad han også godvil
ligt gjorde; men han kom kort tid efter tilbage 
med den gamle og løb derpå bort ad samme vej, 
som kvinderne havde taget. Han og disse skulle 
næste nat derefter have ligget i gården Stenholm, 
der også var en afsides beliggende gård ved he
dens rand.

Den gamle tater, der således var blevet bragt 
tilbage til Smollerupgaard, lagde sig på den bare 
jord ude ved enden af laden, og nu var gode råd 
dyre for gårdens folk, der gerne ville blive den 
ulovlige gæst kvit. De bestemte sig da til at spænde 
for vognen og for Guds skyld køre ham på vej 
efter de andre. Det samme rådede Jens Jensen i 
Bers, der netop kom forbi på vej mod Estvad. 
Jens Christensen lagde noget hø i vognen, og da 
den gamle tater var så vag, at han ikke selv kunne 
kravle op på vognen, løftede de ham op, lagde 
ham i høet med pjalten over sig og rullede ende
lig af sted på vej ud over Hjelm Hede. I nærheden 
af Grimmebakkerne fik Jens Christensen og hans 
fader øje på de tre kvinder og den unge tater, 
som havde lejret sig et godt stykke ude i heden til 
højre for vejen. De standsede vognen og satte 
den gamle tater af på et sted, hvor de var sikre 
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på, at flokken derude i lyngen ikke kunne undgå 
at se, hvad de foretog sig, og kørte derefter med 
den tomme vogn tilbage mod Smollerupgaard. Da 
de første gang så sig tilbage, så de nok, at den 
gamle rystede; men han stod dog på benene, hvor
imod han, da de næste gang vendte sig om og så 
tilbage, lå på jorden og trimlede sig med knæene i 
vejret.

Natten kom. En stærk blæst med kulde, hagl og 
sne fejede hen over egnen og trængte ind til marv 
og ben. Ude ved Adelvejens milesten midt på 
Hjelm Hede lå en gammel tater og skulle dø, for
ladt af alle, selv af sine egne stammefrænder. 
Pjalterne lå hen over ham; men de var gennem
blødte og kunne slet ikke skærme ham mod den 
isnende kulde. Den gamle åbnede sine øjne endnu 
en gang, og i det samme spredtes de tunge, sorte 
natteskyer et øjeblik, og en tindrende stjerne blin
kede frem over Hjelm Hede. Det var det sidste 
lys, der faldt ind i den gamle taters brustne øjne. 
Skyerne trak sig atter sammen, øjenlågene faldt 
til. Den gamle tater nåede dødens milesten, mens 
blæsten spillede op til en dyb, brusende koral 
hen over den sorte hede.

Morgendagen derpå, da vejret var stilnet af, 
kom en kniplingskræmmer ad Adelvejen fra Hjelm 
mølle mod Skive. Han fandt den døde tater og 
gjorde anmeldelse derom til det første hus, han 
nåede, og det var netop Smollerupgård. Atter 
måtte Jens Christensen spænde for vognen og køre 
ud på Hjelm Hede for at hente liget. Den gamle 
taters ligfærd over den mørkebrune hede satte sig 
i bevægelse mod Estvad, hvor liget blev begravet 
efter solnedgang uden klokkeklang og salmesang 
i et hjørne af kirkegården.

Den gamle taters død kom amtmanden for øre, 
og han lod nedsætte en kommission til at under
søge sagens nærmere omstændigheder. Denne kom
mission, hvis undersøgelse danner grundlaget for 
nærværende skildring, udtalte sig stærkt imod den 
begåede ugerning og fældede en dom, der giver et 
karakteristisk billede af, hvordan de gamle love 
ofte kom til at stå i skærende modstrid med hver
andre. Jens Christensen i Smollerupgaard, der ved 
at køre den dødssyge tater ud på heden i grunden 
havde vist stor umenneskelighed, men på den an
den side ikke havde overtrådt forbudet mod at 
huse slige mennesker, blev idømt en bøde på 4 
rigsdaler til sognets fattige, medens Simon Eske- 
sen i Kisum, der fra først af havde været så men
neskelig at huse de nøgne, forkomne mennesker, 
idømtes en bøde på 16 lod sølv for hver af de to 
nætter.

Kun en grushob tilkendegiver nu, hvor Smol
lerupgaard lå i gamle dage, Flyndersø mølle har 
tabt sin fordums herlighed; men ude på Hjelm 
Hede bor stilheden og ensomheden endnu som 
dengang. Adelvejen med sine gamle milesten fører

Ærøskøbing Kirke.

den besøgende ud forbi Grimmebakkerne, hvis 
hededale gemmer så mange minder om hedens 
vandrende børn, taterne.

En udnævnelse
Fra 1. november er afdelingschef H. Kaare kon
stitueret som formand for Statens Jordlovsudvalg 
for et år.

H. Kaare er en solid embedsmand, der ikke er 
behæftet med politiske fordomme, der kan besvær
liggøre hans stilling i jordlovsudvalget. Han har 
et venligt og hjælpsomt sindelag, der bevirker, at 
han modtages med glæde både af embedsmænd og 
politikere.

Med Kaare rykker en ny tid ind i Statens Jord
lovsudvalg, og Dansk Slægtsgaardsforening vil 
gerne være med til at byde ham velkommen i den
ne stilling. C. R. C.
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Smulerne
------------- Af Kirstine Hofmansen -------------

For henved 75 år siden kunne man på den san
dede vej, der førte fra Trandum ind over heden 
til Skovby, havde mødt en lille, krumbøjet kvinde.

Langsomt og tungt målte hun hvert trin ud, som 
om det gjaldt ikke at tage et eneste unødvendigt 
skridt. Hun havde været hos købmanden, og skønt 
kurven ikke var overfyldt, blev den dog flyttet 
fra den ene arm til den anden. Hun stod under
tiden stille og så spekulativt frem for sig. Hun 
syntes ikke, hun havde købt mere end det aller- 
nødvendigste til livets ophold, og så havde det dog 
heller ikke i dag været hende muligt at få det 
lille stykke lærred, som hun trængte så hårdt til. 
Men hvor meget lille Berret Jepsdatter end havde 
regnet ud på det, havde det ikke være muligt at få 
pengene til at strække så langt. Dog, selv om hun 
ikke havde opnået, hvad hun ønskede, havde dette 
ikke formørket de troskyldige blå barneøjne.

Om det var for disse bameøjnes skyld eller for 
hendes barnlige tros skyld, hun blev kaldt »et en
foldigt menneske«, vides ikke. Men hun havde nok 

haft barnets sind nødigt, da hendes mand i en for
holdsvis ung alder var død fra hende og børnene. 
Da havde det set håbløst ud, men hun var blevet 
hjulpet igennem til denne dag. Skønt hun aldrig 
tiggede, var der fra gavmilde hænder faldet mange 
gode ting af til hende. Og den lille - i mange 
menneskers øjne ubetydelige kone - havde takket 
både Gud og mennesker så hjerteligt for hver en 
håndsrækning.

Berrets tanker kredsede stadigt om det lille 
stykke lærred, som hun heller ikke denne dag 
havde set sig i stand til at købe. Stiltiende måtte 
hun indrømme for sig selv, at det var småt både 
med Tegnekunsten og pengene. Træt var hun 
imidlertid blevet af den lange tur. Der var også 
langt fra købmanden i Mogenstrup til hendes 
hjem, et lille hus et godt stykke på den anden side 
af søen.

Han satte sig ved vejkanten og så ud i den 
skønne soldisede forårsdag. Det var rigtig en dag, 
hvor »Bjergmanden såede havre«. Dog, imens 
hun sad og nød denne herlighed, søgte blikket af 
og til over mod en lille udflyttergaard i heden, 
hvor den dygtige Jane var kone. Berret kiggede 
forsigtigt derover. Kunne det gå an at komme ind 
hver gang, hun kom fra købmanden. Men, hvor 
trængte hun dog til en kop kaffe. Og lige så sikkert 

Ved solhvervstid ved Omme å.
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som Jane var hjemme, lige så sikkert var det at 
få kaffen, hvis hun gik derind.

Berret sad lidt og overvejede for og imod, men 
da hun så en hvidgul røg stige op fra skorstenen, 
rejste hun sig alligevel. Det så så forjættende ud. 
Da hun nåede forstuedøren, hørte hun lyden af 
Janes travle trin over stuegulvet. Jane havde vist 
allligevel for travlt - skulle hun ikke vende om? 
Nej, det kunne ikke gå an. Forsigtigt løftede hun 
dørklinken, og undseeligt trådte hun ind. Jo vist, 
Jane havde travlt. Hun havde haft »kaa’lskræd- 
dere« i flere dage. Poul Skrædder med hans stab 
var lige rejst for lidt siden, men Berret skulle ende
lig sætte sig ned. Jane havde kanden over ilden. 
Bordet og bænkene flød med tøjrester, tråde og 
klude fra den overståede syning. Travlt ilede Jane 
frem og tilbage mellem stue og køkken. Også hun 
skulle til købmanden inden aften. Hun havde ord
net en kurv med æg, som hun skulle have med, 
men forinden skulle hun ud i heden for at flytte 
køerne. Trods travlheden satte hun sig dog og 
drak kaffe sammen med Berret. Mens de sad og 
nød kaffen, meldte den tanke sig hos hende, at 
Berret jo nok også denne dag trængte til et eller 
andet. Men hvad skulle hun give hende? Hun syn
tes ikke, hun havde andet end æggene, som hun 
skulle til købmanden med. Og skønt Jane altid 
havde en rund hånd over for dem, der trængte, 
kunne hun ikke denne dag få sig selv til at give 
et eneste af sine æg bort. Da hun så sig om for at 
blive tanken om æggene kvit, faldt hendes blik på 
et stykke tvistlærred, som var blevet tilovers fra 
syningen. Nu var æggene reddet. Hun tog lærre
det frem, lagde det pænt sammen og stoppede det 
i Berrets kurv. Berret takkede mange gange både 
for lærredet og kaffen og begav sig hjemefter, mens 
Jane atter fik travlt med at få ryddet op i stuen. 
Dernæst skulle hun ud i heden til køerne og så 
af sted til købmanden. Men flytningen i heden tog 
lidt længere tid end beregnet. Thi da hun kom ud i 
nærheden af den store ene, der stod ved vejen, 
hørte hun lyden af en menneskestemme, dog 
kunne hun ikke se nogen. Forsigtigt og nysgerrigt 
listede hun hen til busken, og gennem dens tætte 
grene fik hun øje på Berret, der sad på sine knæ 
med lærredet bredt ud foran sig på lyngen, og hun 
hørte hende sige: »Tak, kære himmelske fader, at 
du gav mig dette. Du havde jo så alligevel set, 
hvor hårdt jeg trængte til det!«

Jane hørte ikke mere. Beskæmmet og stille trak 
hun sig tilbage, og tankefuld gik hun hjemefter. - 
Smulerne, sagde hun til sig selv. - Det var kun 
smulerne, hun fik.

Lyden af den dygtige Janes travle skridt såvel 
som den »enfoldige« Berrets trætte fodslag er for
længst hendød på jorden. Og enebærbusken har 
måttet vige for plovens jern og harvens tænder, 
men i en stille solfaldstime derude kan Berrets 
takkebøn endnu give et sagte ekko.

De små ting

Der stiger frem et minde fra barnetidens år, 
en dag iblandt så mange af sindets dyb fremgår; 
men dengang jeg den ejed’ jeg syntes, den var grå, 
dog tiden har den slebet, og nu i glans den står.

Vi skulle havren binde, men blæsten for så vild, 
»Nordvesten« frem den pisked’ og gemte solens smil. 
De sorte, kolde skyer jog bort den stemning blid, 
vi syntes skulle være i hestens glade tid.

De negbånd, som vi ellers så let fik dannet til, 
de kolde fingre ikke så lige lystre vil.
Slet intet ville makke sig efter vort behag.
Det var, hvad vi det kaldte, en rigtig »hundedag«.

Vi skeled’ lidt til hytten, som nær ved skellet lå, 
dens mure var så lave, og taget var af strå.
Vi så en dør blev lindet, og frem med stort besvær 
en gammel kvinde trådte vi lytted’ hver især.

»Kom hen aa fo jer kaffe«! - hun hæved’ stokken lidt, 
vi rettede på ryggen -, det lød vidunderligt.
Den store rugbrødsskive og kaffen varm og god 
den tændte fest i sindet, og den gav barnet mod.

Måske vil mange sige, det var ej store ting, 
dog evned’ det at præge et minde dybt i sind, 
thi når jeg står ved tomten, hvor hytten engang lå, 
en dag i glans mig møder, om end den og var grå.

Kirstine Hofmansen.

Når alt kommer til alt, beror det særegne menne
skelige derpå, at vi i modsætning til dyrene gen
nem de af talen betingede udtryksmidler føres til 
at uddanne begreber og traditioner, der ikke, som 
de egentlige biologiske artsejendommeligheder 
nedarves direkte, men overføres fra slægt til slægt 
gennem opdragelsen, for hvilken selve tilegnelsen 
af sproget danner grundlaget. I den forstand er et 
barn jo en skabning af naturen, der blot forud for 
planter og dyr besidder den nødvendige organiske 
udvikling til at tilegne sig en begrebsmæssig tradi
tion og derigennem blive et medmenneske.

Niels Bohr, 1935.

Kun forbindelsen mellem fejlene og fuldkommen
hederne hos et menneske, forholdet og kampen 
imellem disse, danner et menneske, som vi tror 
på, sympatiserer med.

Johanne Luise Heiberg.
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Vor slægts historie er atter og atter fornyet kamp 
mellem det jordbundne og det mod åndernes rige 
opadstræbende i menneskets natur.

Chr. Collin.

Hvis du vil, at mennesker skal kunne lide dig, ly
der den første regel: Vær oprigtigt interesseret i 
andre mennesker. Dale Carnegie^

Kvinder og mænd skammer sig ved at vise ærbø- DELS BOGTRYKKERIET
dighed og beundring alt for tydeligt, men ingen 
af dem skammer sig ved at vise afsky, foragt, had i Odense
- det lille menneskedyr er altid stolt af at udstille 
sine værste sider. Frank Harris

I ethvert menneskes liv er der noget, der må skju- 
les’ Aage Madelung. ___________________________________________
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