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Maleren Niels Simonsens billede »Danske soldater redder en kanon på tilbagetoget fra Dannevirke«, tilh. Frederiksborgmuseet. Billedet er malet i Frederiksborg i. 1864.

På side 6 bringer vi en artikel af arkivar P. K. Hofmansen om situationen, der førte til krigen 1864
og om selve krigen.
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Omkring landbrugslovgivningen
Spændingen om, hvorvidt den jordkamp, der
fandt sin foreløbige afslutning ved folkeafstemnin
gen sidste sommer, skulle blive genoptaget i vin
ter, synes nu at være udløst. Der bliver ikke mere
jordkamp i sidste års forstand i denne omgang,
og man kan således drage et lettelsens suk.
Derimod arbejder landbrugsministeriets embedsmænd med skitseplaner om decentralisering af
jordlovenes administration. Disse forslag har dog
endnu ikke været forelagt landbokommissionen,
og man skal derfor ikke regne med, at der kom
mer noget frem herom i denne vinter.
En dansk delegation har været i Sverige og set
hvordan de svenske jordbrugsnævn, der skulle
være forbillede for den danske decentralisering,
virker, og er kommet hjem med alle tegn på afsky.
Man har derovre fået »lensnævn«, der arbejder
under et centralkontor og har fra 25 til 50 em
bedsmand på hvert kontor. Det folkelige indslag
er helt skubbet i baggrunden.
Der bliver næppe stemning for at gennemføre
noget lignende herhjemme.
Til almindelig overraskelse har begge regerings
partier vedtaget at udskyde trettende almindelige
ejendomsvurdering et år til september 1965 samt
at fiksere grundstigningsskyldens virkninger til
vurderingen af 1960.
Man spørger med nogen undren sig selv og
andre, hvad denne ændring i indstillingen til disse
spørgsmål nu er indledningen til.
Det var almindeligt ventet, at omvurderingen i
1964 ville have bragt en forhøjelse i den ansatte
ejendomsværdi på mindst 30 pct., og nogle om

vurderinger fra 1963 tyder i hvert fald på, at dette
mindst var blevet tilfældet. Nu får man imidlertid
et års frist, og denne frist må i hvert fald betyde,
at man endnu et år kan handle med ejendomme
i henhold til den gamle vurdering uden at skulle
beskattes efter en ny og ukendt ansættelse.
Hvad angår grundstigningsskylden må det nok
slås fast, at alle parter nu erkender, at den inde
holder så mange store og åbenlyse urimeligheder,
at denne beskatningsform ikke kan fastholdes. Om
standsningen af grundstigningsskyldens vækst så
betyder, at man står overfor en fuldstændig afvik
ling af dette system, skal tiden vise. Det vil blive
svært at opretholde resterne af et system, som på
så afgørende vis har vist sig uanvendeligt.
Fra konservativ side har man foreslået den nu
værende ejendomsbeskatning afløst af en ensartet
kommunal grundbeskatning, og den radikale folke
tingsordfører Helge Larsen skriver, at han finder,
der er noget værdifuldt i denne tanke. Han føjer
dog til, at »man skal gøre sig klart, at skal den
virke efter sin hensigt, må den ensartede kommu
nale grundskyld være omkring normal rente«.
Heri ligger altså, at Helge Larsen i virkelighe
den er tilhænger af en voldsom udvidelse af ejen
domsbeskatningen.
Alt i alt må man nok konstatere, at begivenhe
derne på ejendomsbeskatningens område ikke be
tyder indledning til en fredelig periode på dette
for dansk landbrug så betydningsfulde område,
men at vi derimod kan vente betydelig politisk
spænding.
For Slægtsgaardsforeningens medlemmer er det
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jo ingenlunde ligegyldigt, hvordan disse forhold
ordnes, og foreningen må derfor følge udviklingen
på dette område med største interesse. Ejendoms
beskatningen kan meget let komme til at berøre
dansk landbrug på en adskilligt mere følelig måde,
end der var mulighed for at de ved folkeafstem
ningen forkastede jordlove kunne have gjort det.

C. R. C.

F oreningsmeddelelser
Slægtsgaardsforeningens kontor.
Ny adresse.
Fra 1. februar 1964 er foreningens kontor flyttet
fra Carl Baggers Allé 45, Fruens Bøge, til konsu
lentens bolig Hybenvej 27, Hjallese (ved hovedvej
9, 200 m syd for Dalum Landbrugsskole). Odense
Bytrafiks bus-linier nr. 1 og 3. Bedste træffetid
på kontoret er som hidtil mandag og fredag fra
kl. 9-13 efter aftale.

Kontingentindbetaling for 1964.
Kontingentet er uændret. - De gule giro-indbeta
lingskort, som udsendes i februar, bedes benyttet
straks efter modtagelsen for at spare yderligere
porto ved senere udsendelse af indkasserings-ind
betalingskort. Siden forrige år er portoen steget fra
12 til 35 øre pr. giro-indbetalingskort og fra 90
til 120 øre pr. indkasserings-indbetalingskort.

Adresseændringer.
Blandt foreningens medlemmer forekommer der
hvert år nogle adresseændringer, bl. a. ved flytning
eller som følge af dødsfald og generationsskifte.
Af hensyn til medlemsprotokollernes og karto
tekets a jour føring bedes adresseændring, navne
ændring o. lign, meddelt på den gule giro-kupons
bagside.
Medlemsbladet.
Medlemsbladet »Slægtsgaarden« udsendes med
påtrykt adresse til foreningens medlemmer. - Hvis
den trykte adresse ønskes ændret på bladet, bedes
det meddelt til postbudet eller det stedlige postkon
tor, og samtidig ønskes gerne en meddelelse derom
til foreningens kontor, postboks 221, Odense.
Der forekommer praktisk taget ingen reklama
tioner angående bladets modtagelse, men skulle
det ske, at et blad udebliver, bedes det meddelt til
postvæsenet. - Manglende blade kan fås ved hen
vendelse til foreningens kontor.
Forretningsudvalget.

Kampen for tilværelsen
Salomon J. Frifelt: »Bøj dig for Blæsten«.
Rosenkilde og Bagger.

Denne nye bog om to brødres liv, virke og ople
velser udkom sidst på året 1963 og blev en god
julegave i mange landbohjem og byhjem.
Det er en bog, som er værd at læse og værd
at eje.
Den handler om to fynske brødre, der overvejer
at udvandre til Amerika, men i stedet vælger de
at købe en hedegård sammen med faderen.
De bliver nybyggere i Vestjylland og får hårdt
arbejde og mange problemer. Forskellen i sind hos
fynbo og jyde foranlediger både gnidninger og
mange pudsige situationer. De unge brødre har
mod på livet og klarer sig igennem, men efterlader
mange brudte skæbner på deres vej.
Denne roman, som er delt i 25 kapitler, fængs
ler læseren ved sin dramatiske handling og ved sin
ærlige oprigtighed i skildringen af jævne og almin
delige mennesker. Beretningerne om kampen med
den uregerlige jord og om jalousi mellem brød
rene, den historiske baggrund af Sønderjyllandskrigene og de nye forhold og nye muligheder efter
grundlovens ikrafttræden, det særegne stilfærdige
lune, der bestandig glimter frem i stil og fortælle
måde, bidrager til at gøre denne bog til en, man
læser let og husker længe.
Salomon J. Frifelt er placeret blandt de store
navne som egns- og kulturhistoriker, både som for
fatter af dansk hjemstavnslitteratur og som tale
ren, der med sin jydske sagarøst får tilhørerne til
i spænding at lytte til hans ord om Danmarks na
tur og kultur og hans udredning af forbindelsen
mellem fortid og nutid.
Den nye roman »Bøj dig for Blæsten« er typisk
for Salomon J. Frifelt, der med sin særegne levende
fortællemåde forstår i få rids at tegne personer og
menneskeskæbner levende og vederhæftige, måske
fordi hans personer alle er taget lige ud af virke
ligheden og en virkelighed, som han kender så
godt, fordi han selv er en af den.
H.B.

Det kan hænde, at man lettere tilgiver sin ven en
fejl end sin fjende et fortrin.
Elsk sandhed, men tilgiv fejl.
(Voltaire.)
☆
Lad pligten lede dig til dine beslutninger; udfør
dine beslutninger til punkt og prikke.
Hver ting på sin plads, hver ting til sin tid.

(Benjamin Franklin.)
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Ung mand fylder 60

Hans Balle.

Tirsdag den 17. marts fylder agronom Hans Balle
60 år.
Når man ser denne livlige og ungdommelige
mand skulle man næsten tro det var forkert, men
det er altså rigtigt, og Balle må finde sig i at få
sekstallet foran i sin alder.
Det er vist overflødigt at præsentere Hans Balle
for »Slægtsgaarden«s læsere, idet han mere end
nogen anden er kendt inden for Slægtsgaardsforeningens arbejde. Kun skal noteres, at han er bon
desøn og uddannet ved det praktiske landbrug, før
han blev landbrugskandidat. Han har som sådan
haft mange krævende og interessante hverv, både
inden for landbrug og industri. Således havde han
en årrække, mens spindestoffer var en mangel
vare, en ledende stilling i høravlen og -industrien.
Men der er det gode ved Balle, at han altid er ved
blevet at være bonde, omend ikke helt i sit arbejde,
så dog hundrede procent med hele sin indstilling.
Han har formået at bevare den fynske muld i sit
sind og sit hjemstavns sprog i sin tale.
Hans Balles store kulturhistoriske interesse
førte ham i 1949 ind i Dansk Slægtsgaardsforening, hvis arbejde han siden har gået op i med
liv og sjæl. Inden længe blev han formand for for
eningens arkivudvalg, hvor han sammen med ar
kivar Hofmansen og mange andre har udført et
beundringsværdigt arbejde.
Foreningen blev dog hurtigt interesseret i at
knytte Balle til sig på en sådan måde, at han

kunne vie hele sin tid på det arbejde, der havde
hans hovedinteresse. Og efter at han et år havde
virket som ejendomsekspert i Ålborg, tiltrådte han
for tre år siden stillingen som sekretær og kon
sulent for foreningen.
Det er i denne egenskab vi kender Balle bedst.
Med en aldrig svigtende interesse varetager han
foreningens administrative ledelse på en aldeles
fortrinlig måde. Og ved siden af dette er han
fuldt optaget som ejendomskonsulent.
Som konsulent har Hans Balle lejlighed til at
bistå ved en række ejendomsoverdragelser, og det
er hans største glæde at hjælpe den ældre og den
yngre generation til rette ved generationsskifter
i slægtsgårde. Hans Balles forståelse af de pro
blemer, der brænder på, hans evne til at få
forhandlingerne til at glide og hans tålmodighed
i disse sager, der kræver nøje overvejelse, er legen
darisk. I de tre år Balle har virket med disse ting,
har han samlet et taknemligt klientel, der giver
ham rigeligt at gøre fra morgen til aften. Hans ind
sats her har givet Slægtsgaardsforeningens arbejde
et perspektiv af stor rækkevidde.
Dansk Slægtsgaardsforening skylder Balle stor
tak for hans store og uselviske arbejde for for
eningen og dens formål. Og selvom Balle gerne
vil, at dagen skal gå stille af, vil Dansk Slægts
gaardsforening alligevel sende ham en hjertelig
lykønskning på festdagen.
C. R. C.

ÅRSMØDET 1964
Foreningens årsmøde afholdes i år på LollandFalster lørdag den 30. og søndag den 31. maj.
Mødet, hvor der aflægges beretninger om Slægts
gårdsforeningernes virksomhed og opgaver, afhol
des på hotel »Baltic«, Nykøbing Falster, lørdag
eftermiddag, og der bliver selskabeligt samvær
samme sted om aftenen.
Om søndagen bliver der årsmødeudflugt til
historiske, minderige og naturskønne steder på
Lolland.
Årsmødets program og tilmeldelsesblanket frem
kommer i »Slægtsgaarden« nr. 130 i april.
Notér mødedatoerne!
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Omkring katastrofen i 1864
------------------------------

Af arkivar P. K. Hofmansen

Den franske revolution og de efterfølgende
Napoleonskrige, der tilsammen strakte sig fra
stændermødet i Versailles 1789 til Wienerkongres
sens slutning 1815, skabte rundt om i Europa en
romantisk begejstring for selvhævdende national
isme og vidtgående frihedsideer. Napoleons tvangs
herredømme havde i mange stater fremkaldt en
vågnende nationalfølelse hvortil kom, at revolu
tionens ideer om afskaffelse af fyrsternes, adelens
og gejstlighedens privilegier til fordel for borger
nes lighed for loven, næringsfrihed, religionsfrihed
m. m. bredte sig hos landenes befolkninger. En
national-liberal bevægelse skyllede hen over Euro
pa, og under sammensværgelser og oprør kom den
ofte til at stå i et skarpt modsætningsforhold til
gammelt fyrstevælde og forældede patriarkalske
livsformer. Mange steder førte bevægelsen til en
kulturel blomstring, men helt op til nutiden bragte
den også gentagne gange megen ufordragelighed
og blodige krige mellem folkene med sig.
I Tyskland bevirkede den nationalistiske enheds
bevægelse, at de ca. 300 tyske stater, som bestod
fra ældre tid, i løbet af disse år blev reduceret til
39. Indenfor rammerne af det tyske statsforbund,
der var et af Wienerkongressens resultater, samle
des disse for en del efterhånden i et toldforbund
med Preussen som førende magt, og medens »Die
Wacht am Rhein« gjaldede over alle tyske Gaue
som et koncentreret udtryk for den nye tyske na
tionalisme, hyldede digteren Heinrich Heine og
mange med ham det revolutionære Frankrigs fri
sindede anskuelser.
Fra Frankrig og Tyskland nåede den liberale
bevægelse også til det danske monarki, hvor den i
juristen Orla Lehmann fandt sin mest ivrige for
kæmper. Allerede i 1839 havde Orla Lehmann af
krævet den nye konge Christian VIII en fri forfat
ning, og 3 år efter fremsatte han det nationalistiske
Ejderprogram, efter hvilket hertugdømmet Slesvig
udelt til Ejderen skulle blive ved Danmark, me

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

dens hertugdømmerne Holsten og Lauenburg
måtte udelukkes fra riget.
Efter tabet af Norge 1814 bestod det danske
monarki fra 1815 af selve kongeriget Danmark,
det delvis tyske hertugdømme Slesvig og de helt
tyske hertugdømmer Holsten og Lauenburg, hvilke
fire dele fik betegnelsen helstaten.
Modsætningen mellem helstatens forkæmpere
A. S. Ørsted, C. A. Bluhme, P. G. Bang m. fl. og
de national-liberale politikere, blandt hvilke navn
lig bør nævnes Orla Lehmann, D. G. Monrad og
L. N. Hvidt, prægede rigets politiske liv, da kong
Christian VIII døde den 20. januar 1848.

Et krav om frigørelse

I den foregående tid havde den voksende tyske
enheds- og frihedsbevægelse med stedse stærkere
røster krævet, at Holsten og Lauenburg, der var
medlemmer af det tyske statsforbund, skulle fri
gøres fra det danske overherredømme, og da Hol
sten og Slesvig var nøje knyttet sammen ved fælles
administration, og arveretten til disse hertugdøm
mer kun gjaldt den oldenborgske mandsstamme,
som syntes at ville uddø med Danmarks nye konge
Frederik VII, krævede man tillige, at Slesvig, hvis
nordligste del dog var et rent dansk område, skulle
følge med i denne såkaldte frigørelse.
Den slesvig-holstenske bevægelse, som fra 1844
fandt sit poetiske udtryk i sangen »Schleswig-Hol
stein meerumschlungen«, kom naturligvis til at
kollidere såvel med helstatsfolkene som de natio
nal-liberale politikere i Danmark, og modsætnings
forholdet nåede sit klimaks, da man i februar 1848
direkte forlangte en fri forfatning for Slesvig-Holsten og Slesvigs optagelse i det tyske statsforbund.
Imidlertid var der sket en yderligere tilknytning
mellem de liberale og nationalistiske kræfter i det
danske folk, og Danmarks nye konge Frederik
VII, der en måned tidligere havde besteget tronen
som enevoldskonge over det dansk-tyske monarki,
lod, under indtryk af den nationale stemning og
selv »altid tilbøjelig til at følge det sidste hurra«,
enevælden falde, indvilligede i at give riget en fri
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forfatning, afskedigede det gamle helstatsministerium og dannede et nyt national-liberalistisk mini
sterium, hvorved han knæsatte Ej delprogrammet.
Takket være prins Frederik af Nørs forræderi
var oprøret i Holsten da allerede brudt ud, og den
9. april 1848 mødtes de danske og slesvig-holstenske soldater i slaget ved Bov for første gang i
åben kamp. Treårskrigen 1848-1850 gik sin gang,
og navne som Fredericia, Isted, Frederiksstad m.
fl. tegnede sig, omgivet af sejrskranse, i den dan
ske historie. Sejren var dog ikke så stor, som trop
pernes hjemkomst lod formode, og som mange
troede. Preussen, der havde hjulpet de slesvig-holstenske oprørere og bl. a. i væsentlig grad bidrog
til det danske nederlag i slaget ved Slesvig påske
dag 1848, havde efter indre uro og under tryk fra
Rusland, som nødig så Kiels gode havn i tysker
nes hænder, trukket sig ud af affæren, og uden
fremmed hjælp kunne slesvig-holstenerne ikke
klare sig.
Ved de påfølgende aftaler i London 1851-1852,
der til Danmarks ugunst bar præg af indflydelse
fra den tyskgifte, engelske dronning Victoria, blev
det fastslået, at kongeriet Danmark og hertugdøm
merne Slesvig, Holsten og Lauenburg under en
fællesforfatning skulle stå som fire selvstændige
dele af monarkiet, hvoraf ingen måtte knyttes nær
mere til hinanden end andre. Således måtte Slesvig
lige så lidt knyttes til kongeriet som til Holsten.
Det blev også bestemt, at det dansk-tyske monarki
efter den barnløse kong Frederik VII’s død skulle
overdrages til prins Christian (IX) af Gliicksburg,
som var gift med kong Christian VIITs søsterdatter
prinsesse Louise af Hessen. Prinsen var kendt som
antiliberal og stærk tilhænger af helstatspolitikken,
hvilke egenskaber medførte en aldrig overvunden
uvilje mellem ham og Orla Lehmann.
Stillet overfor Londonaftalerne måtte den hjem
lige national-liberale politik lide skibbrud, og trods
treårskrigens sejrrige udfald faldt tanken om en
dansk nationalstat til Ejderen med en fælles fri
forfatning til jorden. Den nye danske grundlov
kom ikke til at gælde i det overvejende danske
Slesvig, da Slesvig jo ikke måtte knyttes nærmere
til kongeriet end det tyske Holsten blev.

Brud med London-aftalerne
De spegede tråde i kongeriets og hertugdøm
mernes politiske liv førte imidlertid atter de na
tional-liberale til magten 1857 med C. C. Hall som
konsejlspræsident. Denne dygtige jurist havde un
der indtryk af tyskernes stadige indblanding i det
danske monarkis forhold ingensomhelst tro på hel
statens vedblivende beståen, og hans forsigtige po
litik gik ud på at klarlægge dette. Holsten og
Lauenburg måtte som tyske stater udskilles fra
monarkiet, og samtidig måtte man arbejde hen
mod hele Slesvigs fællesskab med moderlandet
Danmark. Man håbede på, at disse års rivalisering
mellem Preussen og Østrig i forbindelse med en
formodet venlig indstilling fra Frankrigs, Englands
og Sveriges side ville lade dette arbejde få heldet
med sig. Skulle det endelig komme til en væbnet
konflikt, tvivlede man ikke på landets forsvars
evne. Den tapre landsoldat havde jo i treårskrigen
bragt sejren hjem, og det kunne vel ske engang til.
I 1862 havde Preussen imidlertid fået en mini
ster Otto von Bismarck, for hvem et Stortyskland,
behersket af Preussen og med Kiel som krigshavn,
var det store mål, der skulle nås ved hjælp af alle
midler, blandt hvilke erobringen af det danske mo
narkis tre hertugdømmer lå nærmest for. Efter at

EKSPORT
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Daggamle kyllinger - grise og gylte.

Gør indkomsten større ved opdræt af slagtekyl
linger. De bedste daggamle kyllinger af fineste
avlscenterafstamning - PI. Rock og Cornis X PIRock - 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.
TIf Davinde 76 (09) 97 25 11.
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have sikret sig Ruslands venskab ved at støtte
zaren under den polske revolution i begyndelsen
af 1863, opnåede Bismarck også ved sin politiske
behændighed, at Frankrig under Napoleon III
nærmede sig Preussen, og England ville kun fred
for sig selv. Sverige, som måtte agte på Rusland
i sin ryg, svigtede også Danmark i sidste øjeblik.
Vejen til en begyndende realisering af Preussens
og dermed Tysklands storhedsdrømme, der siden
skulle komme til at koste så meget blod, var der
med banet, og Bismarck manglede blot et påskud
til at begynde krigshandlingerne, og dette fik han
i den danske novemberforfatning.
I tillid til alle lyse forhåbninger brød Hall i 1863
omsider fuldstændigt med helstatspolitikken og
fremsatte forslag til en fællesforfatning for Dan
mark og Slesvig, hvilken var et afgørende brud
med Londonaftalerne fra 1851-1852, efter hvilke
Slesvig jo ikke måtte knyttes nærmere til Danmark
end Holsten. Med 40 stemmer mod 16 vedtog den
danske rigsdag den 13. november 1863 forslaget
til denne fællesforfatning eller novemberforfatning,
som den senere blev betegnet. To dage senere døde
kong Frederik VII på Glucksborg slot, og først
d. 18. november satte den nye konge Christian IX
modstræbende og nølende sin underskrift under
forfatningen, der skulle træde i kraft 1. januar
1864. Bismarck havde fået sit påskud, og uden
nogen egentlig krigserklæring gik hannoveranske
og sachsiske tropper den 24. december 1863 over
den holstenske grænse, medens den danske hær
trak sig tilbage og forskansede sig bag Danevirke.

Krigen
I København var den politiske spænding imid
lertid steget til kogepunktet. Kongen krævede no
vemberforfatningen ophævet eller udsat, men
navnlig på grund af Orla Lehmann, der ikke ville
tillade majestæten at drive politik mod sin regering,
blev dette krav ikke opfyldt. Kongen krævede da

HER ER 160 PUNKTER

og der er 160 steder i landet hvor der ydes HANDELSBANK-service
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Orla Lehmanns afgang som minister, hvilket Hall
som konsejlspræsident ikke kunne gå med til,
hvorfor kongen på årets sidste dag udnævnte et
nyt ministerium med D. G. Monrad som leder.
Monrad havde til det sidste fulgt Hall i Ejderpolitikken, men han ville på den anden side ikke være
med til at »drive kongen til det yderste«.
I december 1863 og januar 1864 foregik store
indkaldelser til den danske hær og flåde. Natten
til den 1. februar 1864 gik østrigske og preussiske
tropper i et antal af 57.000 mand over Ejderen,
og krigen var dermed i gang.
Bag Danevirke stod 40.000 danske soldater
under general de Meza for at spærre vejen til Dan
mark for den fremrykkende fjende. Stemningen i
Danmark var fortrøstningsfuld, idet man betrag
tede Danevirkestillingen som uindtagelig. Endvi
dere havde den danske hær just fået nye, riflede
feltkanoner, der var fjendens overlegne, og man
vidste, at den danske flåde, så snart den kunne
stikke i søen, fuldstændig var i stand til at blokere
de tyske havne, idet tyskerne så godt som ingen
flåde havde. Derimod anede den jævne dansker
ikke, at Danevirkestillingen på grund af regerin
gens utilbøjelighed til at bevilge de nødvendige
pengemidler slet ikke var udbygget og befæstet,
som den burde have været, og kun få tænkte på,
at frosten umuliggjorde de nødvendige oversvøm
melser ved stillingens flanker.
Fjendens svære skyts var bedre end danskernes,
og så havde han jo i sin tændnålsriffel et bagladegevær, der i samme tid formåede at skyde 4-5
gange flere, men absolut ikke sikrere, skud end
den danske hærs tapriffel, der som forladegevær
krævede oprejst stilling, når der skulle lades.
Forfærdelsen i Danmark var grænseløs, da det
rygtedes, at den danske hær aftenen før og natten
til lørdag den 6. februar 1864 efter overkomman
doens ordre uden kamp havde forladt Danevirke.
»Berlingske Tidende.« udsendte lørdag formiddag
et »Extrablad«, som kort meddelte, at hæren var
marcheret til Flensborg, og endnu samme dag
forelå kong Christian IX’s proklamation fra Søn
derborg til Hæren: »1 fjendens vold er de kanoner,
der skulle have tæmmet hans hovmod. Åbent lig
ger landet for fjenden. Soldater! Jeg står ene i
verden med mit folk. Hidtil har ingen magt er
klæret i gjerningen at ståe os bi!«
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De kæmpede tappert
Fredag aften havde det været snefog, og ud på
natten, da den danske hær på de glatte veje bevæ
gede sig mod nord, sneede det af og til. En is
nende frostvind fra nordøst stod de danske solda
ter i ansigtet, men alligevel gennemførtes det ca.
9 mil lange tilbagetog fra Danevirke til Dybbøl
med en beundringsværdig orden, som gjorde det
til en militær bedrift af verdensry. Geværsalverne
over sneødet ved Sankelmark, medens den korte
februareftermiddag mørknede over sø og bakke
drag, fortalte viden om, at det ikke var den dan
ske soldat i 1864, der var noget i vejen med. Det
samme understregede han gang på gang i den føl
gende tid. Den solfyldte aprildags voldsomme
kamptummel over Dybbøls sønderskudte skanser
og skråningerne ned mod Alssund, majdagens
stærke drøn fra skibskanonerne over Nordhavets
bølger ved Helgoland og junimorgenens blodige
begivenheder på Kærhalvøen vidner om den dan
ske soldats fortræffelige egenskaber, når det gæl
der.
Englænderen Antonio Gallenga, der var korres
pondent for »The Times« ved den danske hær i
1864, skrev hjem til sit blad: »Danmarks soldater
slåes ikke blot som mænd; de slåes som neppe
nogensinde mænd før have gjort«, men ingen rakte
Danmark en hjælpende hånd, skønt katastrofen
mere skyldtes Danmarks skæbne end dets skyld.
Ca. 14.000 faldne, sårede og fangne danske sol
dater betalte prisen for, at Danmark i 1864 ikke
mistede sin ære, men ved freden i Wien den 30.
oktober s. a. måtte landet afstå de tre hertugdøm
mer Slesvig, Holsten og Lauenburg, hvorved dets
areal blev reduceret fra 58.000 km2 til 39.000 km2
samtidig med, at befolkningstallet fra 2.5 millioner
gik ned til 1.7 millioner. 200.000 danske kom ind
under fremmed voldsherredømme - en uret, der
kun delvis blev sonet ved den nordlige del af Sies-

FYENS STIFTS SPAREKASSE
oprettet 1832

vigs genforening med Danmark i 1920; men ifølge
gammel dansk folketro vil det altid spøge og ved
blive at spøge, hvor der er begået en voldshand
ling, indtil uretten fuldtud er sonet. Det sydslesvig
ske spørgsmål er stadig uløst!
Ved vold tog Sverige i 1658 de danske provin
ser hinsides Øresund, ved vold ranede England i
1807 vor stolte flåde, og ved vold tog tyskerne i
1864 Slesvig fra os, men hver gang rejste Dan
mark sig til fornyet liv. Det er betegnende for det
danske folks indstilling overfor trængsler, hvad
digteren Edward Lembcke allerede i slutningen af
1864 kunne synge:

Lad os da vente og ikke forsage,
agte på de varslende tegn under sky,
bære de tunge forsmædelsens dage, —
atter skal Danmark en morgen dog gry!
P. K. Hofmansen.

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

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

9
3
8
11
12
8
12
30

lektioner 45 kr.
lektioner 20 kr.
lektioner 50 kr.
lektioner 85 kr.
lektioner 65 kr.
lektioner 50 kr.
lektioner 85 kr.
lektioner 135 kr.

Skriv efter gratis kursusplan med alle oplysninger eller
send Deres indmeldelse til

LANDBRUGETS BREVSKOLE,
Landhusholdningsselskabet, Rolighedsvej 26,
København V.
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Unge Frifelt 75

Salomon J. Frifelt.

Forfatteren Salomon J. Frifelt, formand for
Slægtsgaardsforeningen i Ribe amt, bonden fra
den fordum så fattige hederønne, der blev en stor
artet gård, fyldte 75 år den 13. februar. Men af
sind er han stadig væk unge Frifelt. Det er faldet
i min lod at sende Salomon J. Frifelt en hilsen
efter festen. Eller rettere jeg har bedt mig selv som
redaktør om at måtte gøre det. Vi har kendt lidt
til hinanden gennem en anselig række år.
Da Salomon J. for fem år siden rundede de 70
uden støv i hjernevindingerne, sagde man til sig
selv, at nu måtte han vel snart have fået nok af
at virke. Halvanden menneskealders slidsomt ar
bejde har han bag sig med både plovhåndtag og
pen i hånd, men Frifelt havde ikke fået nok. Nys
vendte han hjem fra et tre måneders foredragsop
hold i en halv snes amerikanske stater, indbudt af
Det danske Samfund. Det er imponerende, at han
holder til det, men rejsen blev en strålende ople
velse for flere end Frifelt og fru Nanna. Frifelt er
en ypperlig fortæller.
Efter hjemkomsten sagde Salomon J. Frifelt i et
fødselsdagsinterview med »Jyllandsposten«, at det
havde været ham en stor glæde at træffe andet og
tredie slægtled af de danske pionerer og at opleve
den helt fantastiske trofasthed, med hvilken de
omfatter det danske sprog og de danske sange. Be
synderligt var det at konstatere, tilføjede han, hvor
dan de havde bevaret deres danske dialekt og
deres egns specielle vendinger: »Jeg er overbevist
om, at vil man studere danske folkemål, skal man
gøre det i USA . . .«.
Det lyder dristigt, men jeg kan supplere med et
selvoplevet eksempel. For fem år siden var jeg en
tur på Ærø for at skrive en artikel om jul i lille

byen. En bælgmørk aften stod jeg i en af byens
stræder og talte med min gamle lærer. Et par kom
gående i gasgadelygternes skær, og en stemme lød
tværs over gaden: »Daw, Ib, hvordan går det, din
stemme er ikke til at tage fejl af.« Mit svar lød:
»Heller ikke din, Jens Ditlev, skønt det ellers er
længe siden, vi sidst så hinanden . . .«.
Det var i 1929. Dette skete i 1958. Ingeniør
Jens Ditlev Petersen fra Midtamerika talte endnu
uforfalsket ærøsk og huskede stemmer fra barn
domsegnen . . . Det er imponerende.
Da Frifelt fyldte 70, skrev hans nære ven og
virkefælle i mangt og meget af kulturhistorisk art,
magister Hans Ellekilde, en lang og fortræffelig
artikel om ham i Slægtsgaardsbladet (nr. 99, fe
bruar 1959). Den kan ikke gøres bedre. Slå tilbage
i de gamle blade og læs den igennem engang. Den
fortæller os Salomon J. Frifelts levnedsløb i detaljer.
Her skal blot mindes om, at han ialt har et halvt
hundred bøger bag sig, og at hans sidste kom ind
under jul. Den er anmeldt andet sted i bladet. Det
er ufatteligt, hvad han har overkommet, når det
tages i betragtning, at han er en skribent af kvalitet.
Du skal ha’ tak for mange gode skildringer af fol
kene vesterude solo og i samarbejde med vor fæl
les gamle og forlængst afdøde ven T. Tobiassen
Kragelund, som var årsagen til, at vi traf hinanden
for næsten tredive år siden under de arkæologiske
forsøgsgravninger i engene omkring Kjærgård ved
Bramminge. Fra de dage husker jeg vort første
møde, da du trådte hen til søgerenderne brun i
ansigtet som læder og forkyndte din ankomst med
en stemme, som jeg umiddelbart forvekslede med
en fjern sommertorden. Det var gode stunder, vi
da oplevede sammen, såvel som mange siden.
Du er jo af den slags, der får sagt noget, når du
snakker. Din patos, når du mobiliserer den, er
spontan - altså ægte. De 27 år, du har bag dig
som formand for Ribe Amts historiske Samfund vort lands ældste - har været dig til glæde og
mange til gavn, for du er hjemme i dit områdes
historie som få, og du har en uudslukkelig kærlig
hed til alt, hvad der er ægte dansk. På vort blads
og vor forenings vegne skal du her have et til
lykke med ønsket om, at du må nå masser af ar
bejde endnu.
Havde Harald Blåtand rumsteret i Jellinge den
dag i dag, havde han flaget med split for dig og
hældt nogle baljer hjemmebryg op til huskarlene
og udbragt et leve for stavnboen på Frifelt. Blå
tand er imidlertid - som vi begge ved - lovlig
forhindret. Men nu gør jeg det på hans vegne.
Singot, Frifelt! Gid din stemme endnu en rum tid
må bevare sin kraft, så den nogle år endnu kan
leve op til det rygte, der går på Fyn, at du kun
åbner vinduet og aldrig bruger telefonen, når du
hjemme på Frifelt taler med - Esbjerg!
Ib Paulsen.
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Lidt om Skuderløse by i tiden efter 1805
Af gårdejer Vilh. Hansen, Tofthøj, Skuderløse----------------------------

Skuderløse by skulle, efter hvad forskerne mener,
være meget gammel. Den ligger ret højt, og dens
jorder er mod sydøst, syd og vest omgivet af store
engstrækninger, hvorved dens område mod vest
kommer til at ligne en halvø. Af disse store eng
strækninger hører meget til Skuderløse. Susåen går
igennem dette engdrag (en tidligere fjordarm). Syd
og vest for åen hører engene til de store gårde:
Gisselfeld, Holmegård og Broksø.
Byen bestod oprindelig af 20 gårde og en del
huse, men tre gårde er engang i tidens løb nedlagt.
Jorden til de to er lagt ind under Broksø og en
under Konradsfeld. Jorden, der hørte til gårdene i
Skuderløse, var god lerjord; dog havde et par
gårde en del sandmuldet jord. Desuden hørte der
til hver gård ca. 25 td. Id. eng og mose. Hver gårds
tilliggende var således: Hovedlodden ca. 52 td. Id.
- eng og mose 24 td. Id. samt en udlod i Indeluk
ket på 14 td., ialt ca. 90 td. Id. Dog havde et par
gårde mere eng og kom op på 130 td. Id.
Alle gårdene var fæstegårde under Broksø, ind
til de i tiden fra 1865 til ca. 1875 blev solgt fra
som arvefæste (selveje). De 14 td. Id. i Indelukket
er for alle gårdenes vedkommende senere solgt fra.
Susåens løb gennem engdraget forårsagede næ
sten hver vinter oversvømmelse, da åen dengang
ikke magtede de store vandmængder, der kom fra
de tilstødende grøfter og bække. Fra disse tilløb
var der i vandet meget mudder, hvori der var en
del gødningsstoffer, som ved oversvømmelse af
engene gav stor græsvækst. Der høstedes store
afgrøder af hø, og der kunne på en gård godt blive
op til 60-70 læs hø af ager og eng, hvilket var et
stort plus til vinterfodringen.
I den forbindelse blev sommeren 1897 husket
meget længe. Som følge af den regnfulde forsom
mer gav høhøsten meget store mængder, fra 100
og op til 110 læs hø på hver gård. Det var meget
besværligt at få det bjerget; således måtte man
binde sække om hovene på hestene, for at de ikke
skulle træde igennem engbunden under arbejdet
med at køre høet derfra.
I årene 1919-20-21 blev åen uddybet og regu
leret, så den nu kunne tage vandet hurtigere, hvor
ved de store oversvømmelser blev sjældnere.
Engene kunne drænes, piøjes, kultiveres og besås
med kulturgræs, der var af meget større værdi end
det tidligere naturgræs.

Foruden gårdene var der i byen ikke så få huse.
Ifølge en optælling fra 1962 er der fra den ældre
tid 25, hvoraf flere oprindelig var stuelænger til
gårde. Foruden disse er der en halv snes af nyere
dato. Disse huse var i den ældre tid beboet af
husmænd, som dels arbejdede på gårdene, dels på
moserne (tørvemoserne) og i skovene. Endvidere
boede der en del håndværkere i byen. Der var
rigeligt med arbejdskraft, men daglønnen var sidst
i 1800-tallet og i begyndelsen af dette århundrede,
meget lille. Den kunne de dårligt leve af. Det
hjalp noget, at næsten alle havde en eller to køer,
som de fik græsning til på gårdene om sommeren,
og hø og halm til vinterfodring. Dertil et par td.
korn til opfedning af en gris til egen husholdning.

DET HÅRDE SLID
Der var ofte trange kår i sådant et hjem, især hvis
der var en del børn. Det kunne ikke undgås, at
flere pådrog sig en del gæld om vinteren. Skuder
løse var imidlertid heldigt stillet med moserne.
Ved sommerens tørvegravning havde disse menne
sker mulighed for at tjene, så de kunne få deres
gæld betalt. Tørvegravningen var på akkord, og
der arbejdede mand og kone sammen og kunne
regne med dobbelt fortjeneste. For de husmænd,
der ikke var beskæftiget på gårdene, var skovene
et godt aktiv. Der kunne der også tjenes en ret god
dagløn i vintertiden. Men arbejdet både i moserne
og skovene var jo alligevel strengt arbejde, når der
skulle tjenes den store dagløn. Men hvor kunne
man mærke deres glæde, når gælden var betalt, og
der kunne blive noget tilovers til tøj og lignende.
Som nævnt havde hver gård en udlod i Indeluk
ket på 14 td. Id. Alle disse lodder blev ikke dyr
ket, men henlå som græsmark og blev brugt som
græsgang for gårdenes får og heste. Hele arealet
var indhegnet af risgærder. Her kom fårene ned
tidligt om foråret med deres lam og blev der til
sidst i september, hvor de blev taget hjem for at
blive klippet, og lammene skulle sælges. Hestene
blev ligeledes ført her ned og gik løse, men det
skete først lidt ind i maj måned, når det blev varmt
nok til, at de kunne være ude om natten. Når de
skulle bruges hjemme på gården, måtte drenge og
karle tidligt om morgenen ned for at hente dem.
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Det var dog ikke altid så nemt at få fat på dem i
et så stort areal, og det kunne godt blive op ad
formiddagen, inden man nåede hjem med dem.
Alle disse udlodder er senere frasolgt gårdene
og blevet bebygget. Det var i flere tilfælde børn
fra gårdene, der ved deres giftermål fik en sådan
parcel overdraget. En af de første, for hvem dette
skete, var en søn fra Tuemosegård, Anders Han
sen. Han fik parcellen i 1856 og byggede på den
samme år. Det varede ikke længe før flere fulgte
efter, og i løbet af en snes år var de fleste af lod
derne bebygget. Det var ikke blide kår disse par
cellister gik ind til. Jorden var sur og vandlidende,
der skulle drænes, tilføres mergel, graves grøfter
og meget mere.
Det kostede hårdt slid og stor sparsommelighed
af både mand og hustru. Lidt penge skulle der jo
bruges til køb af heste, køer, grise, redskaber m. v.,
og indtægterne var i begyndelsen små. Der måtte
findes en udvej til at tjene lidt penge. Og de fandt
den. To eller tre gik sammen om en mælkerute;
det gav daglig fortjeneste, og tørvemoserne kom
også dem til hjælp, nogle kørte tørv fra glasvær
kets mose op til værket og andre skar tørv. Det
gav de unge, raske folk penge til forbedring af
ejendommens drift. De tog fat, sparede ikke på
kræfterne, de var selvhjulpne, og efterhånden blev
flere af ejendommene mønsterbrug.
Kun meget sjælden så man nogen af dem sælge
deres ejendom før de ikke magtede bedriften på
grund af alderen. Man hørte dem også sjældent
klage over deres kår. De rettede deres daglige for
brug efter deres indtægt. Flere af disse beboere
havde været på højskole, hvad der gav dem større
horisont i livet. Der blev ialt i Indelukket 14 ejen
domme (parceller).
Ved udskiftningen af gårdene blev der afsat
jord til huslodder. Disse små lodder blev kun på
416 td. Id. plus 2 td. Id. eng. Jorden var ikke ret
god, en del var sandjord og noget var lav jord,
som det altid har knebet med at få ordentligt af
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vandet. Der blev efterhånden bygget på dem alle,
og det var indsidere og husfolk, som de dengang
kaldtes, der fik dem overdraget. Disse husfolk
kunne jo ikke leve af, hvad en lille ejendom afka
stede, men måtte gå på arbejde. Og der kom så
igen tørvemosen til hjælp ved det tilskud i ind
tægten, som arbejdet med tørveskæring på glas
værkets mose kunne give. De, der havde hest,
kørte tørv og nogle var som nævnt sammen om at
køre en mælkerute. Andre skaffede sig forskelligt
andet arbejde. På den måde tjente de til at supplere
indtægten af den lille ejendom, og de satte en ære
i at klare enhver sit.

ENKELT OG NØJSOMT
Hvordan levedes så livet i Skuderløse den gang i
slutningen af forrige århundrede? Enkelt og nøj
somt med en lang arbejdsdag. Om sommeren fra
5 morgen til 7 aften, om vinteren fra 6 morgen til
ved mørkets frembrud. Efter at aftensmaden var
spist samledes alle, både børn, tjenestefolk og hus
bondsfolk i dagligstuen, hvor man beskæftigede
sig med forskelligt, bl. a. læsning af dagens avis,
læsning af en bog, undertiden lidt kortspil (uden
penge). Disse vinteraftener var hyggelige og vir
kede til større sammenhold blandt alle i hjemmet.
For ungdommen var der ikke så megen adspre
delse, og dog kom de unge alligevel sammen nogle
gange i årets løb til ungdomsgilder, høstgilder,
fastelavnsgilder og lign. Blandt de største begiven
heder var forårsmarkedet i maj og septembermar
kedet (i Næstved). Disse to markeder blev der set
hen til med stor forventning af de unge, men også
de ældre skulle med til disse markeder, og den dag
kørte man sammen i den store fjedervogn med to
heste forspændt; alle skulle med - også husman
den og hans familie. Tilbage på gården den dag
var kun den, der skulle passe kreaturerne.

DEN GODE JUL
Hvor vi børn dog glædede os til den udflugt, og
hvor kunne vi tale sammen om det flere dage efter
med kammeraterne i skolen, som også havde været
til markedet. Vintertiden kunne jo nok være lidt
lang og ensformig, men der var da også på den
årstid forskellige adspredelser, der kunne virke
opløftende for sindet. Først og fremmest var der
julen, der også den gang betragtedes som en af
årets største højtider.
Julen i mit hjem var en aften, som var præget
af både alvor og glæde. Når julemåltidet var til
ende gik både vi børn og karlene og pigerne hen
til far og gav ham hånden for at sige tak for mad,
noget vi ellers ikke brugte til hverdag. Da sagde
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vi tak fra pladsen, hvor vi sad. Mens juletræet blev
pyntet, måtte vi børn ikke se på det; det foregik i
en anden stue. Når dette var gjort, blev det båret
ind i dagligstuen, lysene blev tændt, og så syntes
vi, det var rigtig jul. Det store øjeblik indtraf jo,
når gaverne blev delt ud. En gammel skik var, at
husmanden tog fri og gik til sit hjem juleaftensdag
efter middag. Med sig fik en en stor, rund hvede
kage. Det samme fik både tjenestedrengen, anden
karlen og forkarlen, som tog hjem dagen efter.
Ingen måtte undvære mad i julen - alle skulle
være glade. Julemorgen tog alle, som kunne, til
kirke.
Nej, det hele var vist alligevel ikke så ensfor
migt dengang. Det foregik blot hjemme i byen eller
sognet; man kom ikke langt omkring. Senere på
året kom så fastelavnsgilderne, hvor de unge rigtig
morede sig ... .
DET ÅNDELIGE
OG KULTURELLE LIV I BYEN

Det kulturelle liv i Skuderløse var påvirket af høj
skolerne. Allerede i 1860’erne begyndte unge bon
desønner fra byen at søge til højskolen. Min far
var elev på Hindholm højskole, men også andre
af de sjællandske højskoler blev i de år søgt af
unge her fra byen, bl. a. Høng. Når disse unge
kom hjem, begyndte de at danne foreninger, såle
des en sangforening, der lededes af læreren. Men
også på flere andre områder kendtes højskolernes
påvirkning, bl. a. gennem foredrag o. 1. Efter at
Teestrup forsamlingshus var bygget, blev der op
rettet en foredragsforening, støttet af mange af
egnens folk. Men i den forbindelse må især to
mænd nævnes, lærer Krøjgaard, Aversi, og mejeri
bestyrer C. F. Olsen, Svalebæk. De ydede et stort
arbejde for foreningens oprettelse, og C. F. Olsen
var i mange år en energisk og dygtig formand. For
eningen havde gennem årene en meget stor tilslut
ning og stor betydning for egnens kulturelle liv,
der bl .a. gav sig udslag i en rig udvikling af for
eningslivet.
Skuderløse forsamlingshus er af nyere dato. Det
byggedes i 1910. Det satte gang i foreningslivet
her i byen: sangforening, gymnastikforening, fore
drag og meget andet. Nu havde næste generation
været på højskoler, især Vallekilde, Frederiksborg,
Haslev og mange andre. Og det kendtes på
egnens liv.
De kirkelige retninger, den grundtvigske og
Indre Mission, har haft stor betydning for det
åndelige og kulturelle liv i Teestrup sogn. Den
grundtvigske retning var jo en påvirkning, de unge
havde med fra højskolerne; den fik stor indfly
delse på egnens liv, og her var det igen den enkelte,
der førte bevægelsen frem. Især kan nævnes første
lærer Nielsen, Skuderløse (død 1896). Han var
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selv levende optaget af de grundtvigske tanker og
evnede at påvirke andre.
Men Indre Mission fik også stor betydning især for Skuderløse - og blandt dem, der gik kraftigst ind for denne retning var bager Hans Chri
stensen, Skuderløse. Han blev senere missionær.
Disse to retninger stod ofte meget skarpt over for
hinanden, og mangen en diskussion kunne under
tiden slå ud i lys lue. Men dette til trods førte
disse åndelige retninger til, at der i Teestrup sogn
i mange år har været en meget stor kirkegang - og
er det endnu den dag i dag. Trods de stærke stand
punkter, sejrede fornuften dog altid. Både da mis
sionshuset og forsamlingshuset byggedes, deltog
hele befolkningen i støtten til bygningernes rejs
ning.
En mand, der fik en meget stor indflydelse, var
lærer Halskov (lærer i Skuderløse fra 1897 til
1933). Han gjorde meget for foredragsforeningen,
var engageret i kirkeligt arbejde, medlem af menig
hedsrådet, en overgang dets formand. Tilskyndel
sen til kirkens indre udsmykning skyldtes for en
stor del lærer Halskov.
Skuderløse by ligger som nævnt højt i en meget
smuk egn, omkranset som den er af de store,
smukke bøgeskove tilhørende Gisselfeld, Broksø
og Tybjerggård. I klart vejr kan man tydeligt se
Set. Bendts kirkes tårn i Ringsted, og i vest og syd
har man en smuk udsigt over det store engdrag
med skovene i baggrunden. Fra mit fødehjem,
Højagergård, der ligger højt og frit, kunne man i
stille sommeraftener høre kirkelokkerne fra Tee
strup, Herlufmagle, Toksværd og Braaby ringe
solen ned.
Midt i det frodige agerland har man en stor
sandbanke på 15 td. Id. Den var tidligere beklædt
med lyng; et meget smukt syn, når den blomstrede.
Men for ca. 30 år tilbage begyndte der at gro små
ege op, og nu er snart hele bakken bevokset med
lave ege i grupper. En idyllisk plet, hvor mange
mennesker om sommeren tilbringer en søndag i
fredelige og rolige omgivelser. - Bakken hedder
Stoksbjerg.
Nu vil jeg slutte denne lille beretning om Sku
derløse med et vers af Skuderløse-sangen, skrevet
af lærer A. C. Nielsen, førstelærer i Skuderløse i
mange år. Han var igangsætter af flere foreninger
og ungdomsarbejde og forstod at sætte sig ind i
befolkningens levevilkår og daglige virke:
Her er da den plet, der blev vor her på jord,
med moser og agre og å!
Den plet, hvor vi lever og virker og bor,
til den må vi kærlighed få.
Vi har al dens skønhed hver eneste dag,
når blot vi det rigtigt kan se.
Er sliddet dig tungt,
det sindet gør ungt
at standse og høre og se.
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„Blomstre som en rosengård
Lidt om blomster og planter i Det hellige land

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

Naturen sover vintersøvn, én efter én gik blom
sterne til hvile, og det bliver efterhånden meget
beskedne buketter, man kan hente ind til søndags
bordet. Så meget mere skønner man på de få,
hvis blomstringstid falder ind under jul: den ægte
jasmin, som officielt først skulle begynde at blom
stre i januar, men som allerede i oktober stod
fyldt med sine dejlige guldstjerner. Og kejserbu
sken, også den er nu i fuldt flor og fryder én
med sin fine konvalduft. Derimod må vi nok i
denne vinter savne troldnøddenk blomster. Den
strenge vinter i fjor var for hård ved den, men
den bjergede da livet, og ad åre sætter den nok
blomst igen. Den skønne, mørkerøde buketrose
»Alsin« kan endnu frembyde en buket, og mon
ikke julerosen skulle nå at folde sig ud til høj
tiden? Et par strofer fra en gammel julesang klin
ger i mit sind: »En rose så jeg skyde op af den
frosne jord -«. Det kunne vel i nogen måde passe
på julerosen i danske haver. Men når det så læn
gere henne i sangen hedder: »Den rose spired’
frem midt i den kolde vinter en nat ved Bethlehem, så forstår man, at der her tales i overført
betydning, nemlig om Frelserens komme til jord.
Men mon det nu var vinter i Bethlehem med kul
de og frostbunden jord på det tidspunkt? Næppe!
En tysk præst, som i mange år har opholdt sig i
Jerusalem, skriver: »De første violer plukkede vi
juleaften, og fra den tid af sendte jorden, der knap
nok ved af vintersøvn at sige, den ene skare frem
efter den anden af sin blomsterhær: Hyacinter, tu
lipaner, iris, liljekonvaller, alpevioler, purpur
anemoner o. m. fl. Tænk, hvilken naturskønhed
og blomsterrigdom at have for øje, mens vi her
oppe i det kolde nord går og sukker efter forår og
solvarme. Mon det ikke kunne anspore en og
anden til at gå på opdagerfærd i Israels plantever
den, sådan som den genspejler sig for os på bibe
lens blade. Det er ikke uinteressant at læse skrif
ten under den synsvinkel. Vi vil træffe mange ken
dinge, som også vokser på vore breddegrader, selv
om frosten undertiden er lidt hård ved dem.

LIBANONS CEDRE
Lad os begynde med det stolte og ædle cedertræ,
som kan blive 40 m højt og måle 2 m i tværmål.

Af Julie Rask

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

Det var dette træ, som afgav tømmer til både til
tempel og kongeborg i Jerusalem. Det omtales
60 gange i bibelen og er et yndet objekt i den
religiøse digtning: » - som cederen pranger på Li
banons høje -«, synger Brorson, og hos Grundt
vig hedder det: »Libanon de høje cedre, vidt be
rømte på vor jord -«. Desværre er cederen nu næ
sten udryddet på Libanon, men andre steder, f.
eks. i Taurus i Lilleasien, findes der endnu store
cederskove.
Vinstokken er nok, sammen med figen- og olie
træet, det mest værdifulde træ i Israel. Vi husker
fra vor skoletid beretningen om spejderne, der
kom tilbage fra Det forjættede land med en vældig
drueklase, frugtbarhedens og glædens symbol,
»hvis saft glæder guder og mennesker«. Og den
dag i dag er der næppe nogen vin på verdensmar
kedet, der kan måle sig med Karmelvinen, et af
det nye Israels fineste produkter og vigtigste eks
portvarer.
Figentræet er det allerførste træ, som nævnes
ved navn i bibelen. Figenhaver findes overalt i det
hellige land, og figen udgør et meget vigtigt næ
ringsmiddel for befolkningen. Træet har sit hjem
sted i Syrien og Lilleasien, men vokser nu overalt
ved Middelhavets kyster. Også her i Danmark kan
der avles figen, vi har gennem årene kunnet plukke
mange her i vor have.
GALILÆAS ANEMONER

Om »fredens due med olieblad« kan vi læse alle
rede i syndflodeberetningen, og det siger os, at
olietræet har været kendt i Orienten siden de aller
første tider. Over hele Palæstina findes der oliven
lunde, og olien er en vigtig nærings- og indtægts
kilde, idet et 30 år gammelt olietræ kan yde 50-70
1 olie årlig. Disse træer kan blive meget gamle,
men det er dog næppe rigtigt, når man har ment,
at de olietræer, der står i Gethsemane have, er
dem, som stod der på Jesu tid. Gethsemane bety
der forresten olieperse.
»Betragt liljerne på marken,« sagde Jesus til
de af hans tilhørere, som havde økonomiske be
kymringer. Men nu får vi at vide, at det slet ikke
var tale om, - af den findes kun een art i Palæsti
na og den er tilmed ret sjælden, nemlig den røde
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tilium chalcedonicum, - men derimod de førnævn
te purpuranemoner, altså franske anemoner (ane
mone coronaria). De fremkommer i meget stor
mængde i landet, især i Galilæas bjergslugte ved
Genezareth sø, så Jesus har sikkert haft dem for
øje, mens han holdt sin bjergprædiken. Og skøn
ne er de jo med alle deres dejlige purpurfarver,
også i Danmarks haver er det en af de fornemste
blomster. Når Jesus har kaldt dem liljer, er det
nok, fordi dette var blevet brugt som en fællesbe
tegnelse for blomster, akkurat på samme måde,
som vi herhjemme har brugt ordet nellike om
mange forskellige blomster, f. eks. påskenelliker,
pinsenelliker o. s. v. Ligeså med rosennavnet: I
ældre tid var alle blomster roser, og de egentlige
roser blev så kaldet tomeroser.
Mon vi ikke alle, når vi tænker tilbage på vor
skoletid, husker beretningen om jødernes påske
måltid, hvorledes de spiste lam med usyret brød
og bitre urter til. Det lød i mine barneøren mær
keligt og fremmedartet. Men det er jo ikke spor
mere mærkeligt, end når englænderne i vore dage
spiser en art mynte som gemyse til lammestegen,
medens vi herhjemme nok foretrækker æblemos.
Og hvad med rødkålen til flæskestegen og agurke
salaten til den stegte kylling? Skikken med urterne
har israelitterne sikkert lært af ægypterne, - det
var jo i Ægypten, de første gang holdt påske - og
vi ved, at ægypterne i årtusinder har brugt at spise
bitre urter og sennep til alle kødretter. Og hvad
var det så for urter, de brugte? Vi kender og værd
sætter dem alle her i Danmark: salat, nasturtium,
endivie, syre og cikorie og måske endnu flere, alle
sammen grøntsager, som vi også kunne tænke os
at spise til kød.

LANDET MED MÆLK OG HONNING

Dette er kun et lille udtog af de ca. 90 planter,
som bibelen nævner for os. Men de giver dog et
indtryk af Palæstinas flora. Landet er rigt fra
naturens hånd, ikke for intet blev det engang be
tegnet som »landet, der flyder med mælk og hon
ning«. Men der kom svære tider for det lille land,
det mistede sin selvstændighed og blev kastebold
mellem stormagterne, og en dag lagde islam sin
klamme hånd på både land og folk. Israel gik i
landflygtighed og spredtes ud over Jorden, og lan
det sygnede hen og blev fattigt. Alt dette oprulledes
for profeten Esajas i syner for årtusinder siden,
men han så også videre ud, så, at en dag skulle de
svære tider få ende, og så fremsatte han sin spå
dom: »Ørken og de tørre steder skal glæde sig, og
den øde mark skal fryde sig og blomstre som en
rose . . . Libanons herlighed er givet den, Karmels
og Sarons pragt.« Det var disse poetiske ord,
Grundtvig digtede sin skønne salme over: »Blom
stre som en rosengård skal de øde vange -«. Og
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Agnes Slott-Møllers maleri af Mester Henrik Harpe
streng, der samler lægeurter. Billedet er malet i 1933.
Henrik Harpestreng døde som læge og kannik i Roskilde
2. april 1234. Efter alt at dømme havde han besøgt tidens
berømteste lægeskole i Salerno i Italien. Henrik Harpe
streng skrev en såkaldt urtebog om lægende planter.

tiden gik, men i dag ser vi for vore øjne spådom
men gå i opfyldelse i det nye Israel. Der opdyrkes
og kultiveres, vandledninger anlægges, og ørken
sandet bliver forvandlet til frugtbar agerjord, der
plantes og forædles som ingensinde før, kort sagt,
de øde vange blomstrer som en rosengård!
Her turde jeg måske slutte. Men da denne arti
kel er bestemt for »Slægtsgården«, går det dog vist
an at føje et lille slægtsminde til. Temaet er i hvert
fald det samme. Det var i 1884, at et par unge,
nygifte folk rykkede ind i en lille forfalden og for
sømt landejendom her ved siden af Rask-slægtens gamle hjem. Men de var i besiddelse af arbejdslyst og gå-på-mod, den unge kones første
indsats bestod i, at hun gik ud og fandt en skovl,

Nogle tønder land gi. brunkulsleje, mose eller hede
syd for linien Heming-Silkeborg købes kontant.
Gerne med et vandløb. Oplysninger til billet, mrkt.
»1964«, til Slægtsgaardsbladet, postboks 221,
Odense.
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og så gav hun sig til at skovle snavs af køkkengul
vet, indtil hun omsider nåede bunden. Og alt imens
sang hun: »Blomstre som en rosengård skal de øde
vange -!« Det gik i opfyldelse i fuldt mål. I løbet
af få år blev huset ombygget og restaureret, og
den frodigste have skød op omkring det, markerne
blev drevet mønsterværdigt, og ejeren modtog det
ene diplom efter det andet, ledsaget af værdifulde
førstepræmier, fra Patriotisk Selskab. Han var den
første på denne egn, som såede runkelroer og gra
vede ajlekumme og den første, der gav sin daglejer
1 kr. om dagen! Jo, det groede og blomstrede om
kring dem, den unge kones glade håb og lyse tro
blev ikke til skamme! De to mennesker var mine
svigerforældre.
- »Blomstre som en rosengård skal de øde van
ge -« Har man sat de linjer som motto over sit
livsvirke, så gør det mindre, om dette falder i
Israel eller i Danmark.
Julie Rask.
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