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Hollænderbyen St. Magleby
Af Chr. R. Christensen.

Når et fly lander i yderste hjørne af Kastrup 
lufthavn og begynder at rulle op mod den flotte, 
men allerede forældede lufthavnsbygning, passe
rer det tæt forbi en landsby, der slet ikke er præ
get af den moderne tid, men tværtimod har for
mået at bevare sit smukke, gamle ydre samtidig 
med, at der er sket modernisering i befolkningens 
levevis. Det er Store Magleby - hollænderbyen.

Store Maglebys historie går langt tilbage, men 
dens udvikling er præget af en ganske bestemt 
ting. I 1521 indkaldte kong Christian II på for
anledning af Mor Sigbrit en del hollandske bøn
der, for at de skulle forsyne hoffet med de have
sager, som danskerne på det tidspunkt ikke kendte 
tilstrækkeligt til dyrkningen af. Disse familier fik 
bopæl på Amager. Særlig i Store Magleby.

Det var dygtige og flittige folk, der forstod deres 
håndtering, og som samtidig havde den egenskab, 
at de præsterede et betydeligt sammenhold og 
vedhæng ved deres nationale traditioner. Så stærk 
var deres vedhæng ved deres sprog, at der endnu 
så sent som i 1818, altså tre hundrede år efter 
flytningen blev talt hollandsk i Store Magleby 
kirke. Når man betænker, at de danske udvan
drere til Amerika har haft svært ved at bevare 
deres sprog i blot tre generationer, må man be
undre dette.

De levede deres eget liv i deres områder, havde 
endda deres eget retssystem, der sågalt kunne 
dømme folk til døden (dog under højesterets god
kendelse). De havde deres eget demokratiske 

styre, og som kongens bønder følte de måske også 
en smule selvbevidsthed.

GODE DANSKE MÆND OG KVINDER
Således som de formåede at holde på deres sprog 
og deres kultur, således har de også forstået at be
vare deres navne. Står man på byens smukke og 
idylliske kirkegård og ser på de blomstersmykkede 
gravsteder, kan man ikke undgå at bemærke et 
vist særpræg: Direksen, Adriansen, Zibrandtsen, 
Tønss, Jansen og Corneliusen er navne, der går 
igen og igen. Oså fornavnene har deres særpræg. 
Man lægger navnlig mærke til navnet Neel.

Men kongens bønder på Amager er blevet gode 
danske mænd og kvinder, der ikke mere skiller 
sig særligt ud på anden måde, end at de har for
mået at gøre Amager til en foregangsø på gart
neribrugets område. I gamle dage kørte svingende 
vogntog hver uge den kun ni kilometer lange vej 
til Københavns centrum. Nu går transporten på 
anden måde, men Amager er stadig storleveran
dør af grøntsager og blomster til hovedstaden.

Og så har de fornået at bevare en masse tra
ditioner omkring deres hjem.

Jeg har haft lejlighed til at besøge et af disse 
hjem.

Dansk Slægtsgaardsforenings fuldtro medlem 
gennem næsten alle årene Jan Direksen sendte 
bud, at nu var der noget på færde. Nu var hol
lænderbyen i nød. (Fortsættes side 6)
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Foredrag om generationsskiftet
Af forstander L. Christensen, Haslev.

Den 8. juli i år holdt forstander L. Christen
sen i radioen nedenstående foredrag under titlen 
»Udelukkes unge landmænd fra at blive ejere af 
gode bøndergårde?«

Det er vanskeligt at lægge planer for landbrugets 
fremtid, og dog må vi gøre det, selv om vi føler 
usikkerheden derved.

Vi står nok i dag i begyndelsen af en omstil
lingsproces, som vi skal helt tilbage til industriens 
gennembrud for omkring 100 år siden for at finde 
magen til, og vi skal derfor ikke være forbavset 
over, at den fører megen usikkerhed og bekym
ring med sig, og at den giver vanskeligheder, som 
ikke sådan uden videre lader sig overvinde.

TRE HOVEDUDVIKLESIGSLINIER
Der er i disse år tre forhold, der synes at være 
både sikre og karakteristiske i landbrugets udvik
ling.

Det første er, at landbrugsejendommenes antal 
bliver formindsket, og samtidig bliver deres jord- 
tilliggende i gennemsnit større. Det kan således 
nævnes, at antallet af landbrug på under 15 ha er 
i løbet af 4 år formindsket med 21000, medens 
antallet af brug med over 15 ha er forøget med 
2200. At udviklingen så ikke er gået endnu hur
tigere har sikkert flere grunde, som vi imidlertid 
ved denne lejlighed må lade ligge.

Det andet, der er sket med landbrugsejendom
mene, er, at de er blevet dyrere, og det er ikke 
ubetydelige stigninger, der er tale om. Ejendomme 
mellem 10 og 100 ha er i de sidste 10 år steget 
med 8 pct. om året, så med denne stigningstakt 
tager det 12 år for en landejendom at stige til det 
dobbelte, og stigningen er næsten den samme i 
Jylland som på Øerne, når ikke Nordøstsjælland 
medregnes.

Stigningen kan også belyses ved at sammenligne 
stigningen i ejendomspriserne med stigningen i det 
almindelige prisniveau målt med pristallet. Det al

mindelige prisniveau er igennem en årrække ste
get med godt 4 pct. om året, og for en del år 
tilbage havde ejendomspriserne praktisk talt den 
samme stigning; men nu er den altså næsten dob
belt så stor.

Vi synes, det er meget store stigninger; men 
de er ikke højere end for beboelsesejendomme i 
byerne med over tre lejligheder, og de er mindre 
end stigningerne på énfamiliehuse i samme peri
ode. Disse voldsomme stigninger på jord og byg
ninger spiller en stor og ofte afgørende rolle for 
den unge landmand, der har lyst til at blive selv
ejer, og dertil kommer så de meget store finan
sieringsudgifter, der må lægges til den høje købs
pris.

Det tredie forhold, der her skal nævnes, er at 
landbefolkningen reduceres år for år. I dag udgør 
landbefolkningen kun V? af hele befolkningen, me
dens den i 1921 udgjorde Vs, så det er en befolk
ningsforskydning, der betyder noget. Det er særlig 
de unge medhjælpere, der har sagt erhvervet far
vel. I de sidste 25 år er disse formindsket med ca. 
10.000 pr. år, og en årgang af unge mellem 21 
og 25 år er nu kun 1600, medens den i 1961 
var 2800.

Det næste skridt bliver så, at de ældre ejere vil 
følge efter. Det viser sig nemlig, at de ældre ejere 
de senere år har holdt igen m. h. t. at afstå deres 
ejendomme. Medens der fra 1950 til 1960 blev 
10.000 færre ejere mellem 35 og 44 år, blev 
der i samme periode 7000 flere ejere, der var 
over 55 år. På den måde kan generationsskiftet 
forsinkes nogle år; men det drejer sig trods alt 
kun om korte tidsrum, inden der må andre folk til.

- Hvorvidt de her nævnte tendenser eller rettere 
hovedudviklingslinier vil fortsætte eller standse hø
rer fremtiden til; men det forekommer mig, at der 
ikke er noget, der tyder på, at de vil standse. 
Den samme opfattelse må mange unge landmænd 
være i besiddelse af, for ellers bliver det ikke let 
at forklare deres dristige dispositioner.
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Hvordan vi ellers ser på landbrugets fremtids
muligheder, om vi er sikre eller usikre overfor det 
kommende, så må vi erkende, og mange vil sik
kert også indrømme det, at den hidtidige land
brugsstruktur er trådt i likvidation.

Derfor må vi også tage problemerne om frem
tiden op — ikke blot dem, der knytter sig til dagen 
og året, men også, og særlig, til dem, der rækker 
ud i de kommende år.

Det er det, vi nu vil gøre et lille forsøg på.

FØLGERNE AF DEN SKITSEREDE
UDVIKLING
Vi vil nu se, hvad følgerne kan og sikkert også 
vil blive af den foran skitserede udvikling.

Landmændene er ikke en flok ensartede og 
ensstillede personer - tværtimod. De er meget for
skellige både m. h. t. menneskelige kvalifikationer 
og m. h. t. økonomiske forhold, og det synes, som 
disse forskelle bliver mere og mere udprægede, og 
det er derfor ganske ved siden af at tale om land
mændene som en ensartet masse, hvor alle har 
samme start og samme fremtidsudsigter. Her vil 
vi sondre mellem tre grupper, der hver for sig re
præsenterer et ikke ringe antal, og vi vil kalde 
grupperne: De velstillede, de kapitalsvage og de 
gamle.

Først vil vi se på de velstilledes muligheder. 
Det er dem med de gode bedrifter og en tålelig 
økonomi. Det er endvidere dem, der på grund af 
arv eller giftemål kan erhverve gode bedrifter, eller 
som har råd til og forstand på at bringe forsømte 
bedrifter op på en standard, der svarer til tidens 
krav, hvad huse, maskiner og eventuelt marken 
angår.

Sådanne folk vil også møde tidens vanskelig
heder, og de vil ikke blive friet for den usikker
hed, som markedsforholdene og lovgivningsmag
ten medfører; men de har alligevel et ståsted og 
en udsigt, der ikke er ringe. De har en opgave, 
som kræver noget af dem; men den er ikke håb
løs, for de har en bedrift, der kan yde den store 
produktion med den lille indsats af menneskelig 
arbejdskraft, og er den ikke helt rigtig i dag, så 
kan den forbedres i morgen, idet muligheden for 
ændringer og forbedringer er tilstede.

En del af disse ejere eller brugere kan også 
komme ud for økonomiske vanskeligheder, når ti
den stiller større krav, end bedriftens afkastnings- 
evne svarer til; men de har, i modsætning til 
mange andre, tre store økonomiske fordele: De 
har nogenlunde fri dispositionsmagt, de har store 
skattemæssige fordele ved forbedringer og omlæg
ninger, og endelig: De er altid sikker på, hvem 
der får konjunkturgevinsten.

Ser vi derimod på de kapitalfattige, ser vi en 
helt anden situation. De har det næsten lige mod

sat de velstillede. Ved de kapitalsvage forstår jeg 
dem, der kun har deres egen opsparing at købe 
for, og selvom den er forholdsvis stor, forslår den 
alligevel lidt den dag, de skal ud at købe ejendom 
til de nuværende priser, og så køber de for små 
og for dårlige ejendomme, og så har de alligevel 
for lidt kapital til at omforme bedriften og for
andre den, så den svarer til den produktionsinten
sitet, man i dag har brug for. De er bagefter, og 
de vil altid være bagefter trods en stor arbejds
indsats og mange spekulationer, fordi de ikke har 
kapital til at bringe en fortidig struktur på på et 
nutidigt niveau.

Fejlen for disse folk er ikke, at deres bedrift 
bliver for lille målt i tønder land, idet visse pro
duktioner i vore dage kan foregå og blive meget 
store, selvom der kun hører få tønder land til be
driften; men der kræves kapital til at omforme et 
alm. gammeldags alsidigt landbrug til en moderne 
specialproduktion, og denne kapital er ikke til 
stede, og den kan ikke skaffes, hvorfor de må køre 
videre på den gammelkendte facon.

Sådanne mennesker får aldrig selv den fulde 
glæde af deres indsats, fordi de på grund af deres 
start og deres svage økonomiske fundering ikke 
har mulighed for at følge med i tidens hastige 
tempo og stadigt stigende kapitalkrav. Og det er 
ikke blot et spørgsmål om disse mennesker selv 
og deres vanskeligheder; men man fastlåser en 
struktur i dansk landbrug, der engang var den helt 
rigtige; men som i dag er uhjælpelig forældet.

Det er måske hårdt og kynisk at sige det så rent 
ud; men jeg tror ikke, det gavner hverken erhver
vet eller den enkelte at fortie den sandhed, der 
er over os, og som vil ramme os endnu hårdere 
senere hen, hvis vi stikker hovedet i busken og 
forsøger at bilde os selv og andre ind, at alt er 
såre godt, fordi det går som forhen.

Det er nemlig en meget stor fristelse for den 
enkelte at lade, som om intet nyt var hændt. Når 
et par unge folk skal til at starte, og faderen eller 
svigerfaderen så siger til dem, at for en menneske
alder siden startede vi med den lille og ringe be
drift, hvorefter vi arbejdede os op, så falder de 
unge let for denne argumentation og tror, at de 
samme muligheder er tilstede i dag; men det er de 
ikke, såvidt vi kan se, og det kan derfor være 
meget skæbnesvangert, hvis man i dag disponerer, 
som man med fuld ret gjorde for en menneske
alder siden.

For mig står det sådan, at det er rigtigt at sige 
til de unge, som har det på den måde, der her er 
skildret: Hvis I køber en sådan lille og dårlig ejen
dom, som I ikke har råd til at bringe i produk
tionsdygtig stand efter nutidens mønster, så bliver 
I ufri i jeres dispositioner, og så kan I ikke ud
nytte de skattemæssige fordele, som de mere vel
havende kan, og den forventede konjunkturgevinst 
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er I ikke nær så sikker på som dem, der har en 
bedrift, der produktionsmæssigt er i topklasse.

Det er i alle tilfælde muligheder, som bør over
vejes grundigt, inden man fastlægger sin fremtids
linie ved at underskrive en slutseddel.

Den tredie gruppe, vi her vil standse ved, er 
de ældre. Som allerede nævnt er der forholdsvis 
mange ældre, der de senere år er blevet på deres 
ejendomme. De ældres afgang kan forhales nogle 
få år; men den kan ikke standses, og så er spørgs
målet: Hvorledes er deres muligheder, når bedrif
terne skal sælges?

Man skulle tro, at for dem var det let i en tid, 
hvor landejendommene stiger med 8 pct. om året; 
men det viser sig i praksis, at det ofte går helt 
anderledes. Når en sælger står med en lille og ikke 
moderniseret landejendom, støder han ofte mod 
ungdommens viden om og krav på, hvorledes en 
landejendom skal være for at være rigtig, og hvis 
den udbudte ejendom ikke forefindes at være så
dan, vender man sig ofte andre steder hen. En del 
unge ved nemlig noget om i dag, hvad der må kræ
ves, og mange af dem ved også, at de kan bruges 
andre steder, og derfor går de ikke uden videre ind 
på det nærmest foreliggende. Sker det så, at ud- 
buddet af den slags ejendomme vil stige, er det 
ikke sikkert, at det bliver let at finde købere til 
dem alle.
' Der er i alle tilfælde nogle, der har gjort erfa
ringer, der peger i den nævnte retning. Direktøren 
for Landbrugets Realkreditfond, der netop har 
at gøre med lån, der ligger langt ude i prioritets
rækken, bekræfter netop, at han har haft at gøre 
med adskillige af den slags, som er beskrevet her.

Så der er nok noget om det.

BØR VI UNDERSØGE SAGEN NÆRMERE?
Nu er der her et ganske interessant forhold, der 
er værd at overveje og eventuelt underkaste et 
nærmere eftersyn og en analyse. Jeg tænker på 
den sammenhæng, der uden tvivl er mellem de 
to sidst nævnte grupper af landmænd: De kapi
talsvage unge på den ene side og de ældre, der 
forholdsvis længere end sædvanligt bliver på deres 
ejendomme, på den anden side.

Desværre har vi ikke nogen sikker viden om, 
hvorledes forholdet er; men det ligger nær at an
tage, at de ejendomme, som de ældre i dag holder 
særlig længe fast ved, netop er af den størrelse og 
den standard, som alene de kapitalsvage unge kan 
og vil købe.

At få en sådan formodning bekræftet - event, 
afkræftet - vil nok kunne lade sig gøre, hvis vi 
anser det for betydningsfuldt, og det tror jeg 
mange vil gøre, hvis de gennemtænker sagen og 
dens konsekvenser.

Hvis vi vil have noget virkeligt at vide om disse 
forhold, må vi særlig koncentrere os om følgende:

For det første må vi - indenfor visse områder - 
undersøge, hvilke ejendomme de kapitalsvage 
landmænd har købt i de sidste 3 event. 5 år, og 
vi må dernæst foretage en vurdering af, hvorledes 
deres fremtidsudsigter ligger m. h. t. økonomi og 
arbejdskraft under de nuværende tekniske og øko
nomiske forhold.

Vi må endvidere - også indenfor visse områder 
- undersøge, hvad det hovedsagelig er for ejen
domme, de ældre landmænd sidder så længe med, 
og hvad grunden er til, at de holder så længe ud, 
inden de afhænder bedrifterne.

Disse oplysninger må så suppleres med, hvad 
nogle få låneinstitutioner mener om spørgsmålet. 
Det bliver vel nok i særlig grad Landbrugets Re
alkreditfond, der har interesse, da det må formo
des, at man der har et meget nøje kendskab til 
de ejendomme, der her kommer i søgelyset.

Resultatet af en sådan undersøgelse vil være en 
værdifuld orientering for de kapitalsvage unge, der 
tænker på at etablere sig som selvstændige land
mænd. Nu fristes de let til at starte udfra de sam
me synspunkter og vurderinger, som var gældende,

PlanAr
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da deres forældre begyndte for en menneskealder 
siden; men som i dag ikke gælder mere. I valget 
af fremtidsstilling står disse unge overfor et van
skeligt valg, hvori de vil kunne få en ikke ringe 
hjælp af en saglig og upartisk orientering om, 
hvorledes de tegner sig fremefter.

En sådan undersøgelse vil sikkert også kaste lys 
over en anden side af samme sag; den er ganske 
vist mere samfundsbetonet, men derfor ikke af 
mindre interesse - måske tværtimod. Den vil sik
kert vise noget om, i hvor høj grad de nævnte 
handeler mellem kapitalsvage unge og ældre i vir
keligheden forsinker en naturlig og af udviklingen 
nødvendiggjort strukturændring. Når unge menne
sker bliver ejere af sådanne ejendomme og ikke 
har kapital til at omforme dem til moderne pro
duktionssteder, må man fortsætte en generation 
endnu under forældede produktionsforhold, som 
hverken ejere eller samfundet kan være tjent med.

Der er således virkelig gode begrundelser for 
at starte en undersøgelse af den nævnte art, og det 
må formodes, at både landbo- og husmandsfor
eninger vil være interesseret i, at den startes og 
derfor vil virke for, at den gennemføres på et så 
sagligt grundlag som muligt.

Formentlig vil man kunne få Det landøkono
miske Driftsbureau til at gennemføre undersøgel

sen. Driftsbureauet har gennem årene udarbejdet 
adskillige værdifulde specialundersøgelser over 
landbrugets forhold, og det vil også kunne løse 
denne opgave med den saglighed og autoritet, der 
altid har været bureauets kendemærke.

Ja, det var forslaget, som stilles til velvillig over
vejelse.

Lad mig til slut nævne, at også konsulent Sigurd 
Pedersen har fået øje på langtidsudviklingsli
nierne. I en omtale af landbokommissionens be
tænkning skrev han følgende: »Der synes ikke at 
være udstukket nogen langtidslinie med hensyn til 
den fremtidige udviklingslinie. Det er et spørgs
mål, om der ikke i større omfang end tidligere er 
tale om en række hovedudviklingslinier, som netop 
kunne danne grundlag for en mere langsigtet lov
givning end længe«. (Citat slut)

Og når så visse hovedlinier griber så stærkt ind 
i landbrugets menneskelige og produktionsmæssige 
forhold, som vist i det foregående, så må vi, der 
er en slags tilskuere, gøre landbrugets ledende folk 
og politikerne opmærksom på forholdet, for der 
skal helst handles, inden de danske selvejende 
bønder har skiftet stilling til bestyrere eller er ble
vet »ufaglærte arbejdere.«

L. Christensen.

Hollænderbyen St. Magleby
FORTSAT FRA FORSIDEN

Jeg kom ind i hans smukke og velholdte gård, 
hvor et blomstervæld tog imod gæsten ved ind
gangen. Bygningerne var ældre, men ældet med 
ynde, og Jan Direksen byder velkommen med et 
sprog, der er så herligt fri for det københavnske. 
Der vises rundt i hjemmet, der er så rigt på kle
nodier, at det kunne gøre enhver antikvitetsmand 
misundelig. Men han behøver ikke at gøre sig 
ulejlighed. Hvad der er hos Direksens af dansk og 
af hollandsk præg får lov at blive, så længe fami
lien selv kan blive på gården, på samme måde 
som hans slægt har værnet om det i elleve gene
rationer.

Her er vi ved sagen! Jan Direksens gård med 
sine kostbare sytten tønder land ligger netop ind 
imod lufthavnen, som så mange af Maglebys ejen
domme gør. Og lufthavnen kræver udvidelse.

Vi går hen ad hovedgaden. Ejendom efter ejen
dom, rige på traditioner og fulde af historiske 
minder, men tillige præget af intensiv og moderne 
drift, er truet af udviklingen. Hundreder af men
nesker skal i værste fald drives fra deres hjem. 

Den gamle kirke og en moderne skole med plads 
til 800 børn får lov at blive, men allerede nu er 
det så slemt med støj fra startbanerne, når de store 
jetmaskiner varmer op, at undervisning er nær
mest umulig, og pastor Jens Lyngsø siger, at det 
er almindelig snak i sognet, at man aldrig kan 
vide, om et ægtepar er gift rigtigt, for man kan 
ikke høre, hvad der svares på præstens spørgsmål.

Om det vil være muligt at fortsætte arbejdet de 
to steder, når der bliver anlagt en ny startbane, 
er i høj grad et spørgsmål.

Det siger sig selv, at hele byen er i oprør ved 
tanken om, at et tvangsbud skal kunne lægge den 
øde og jævne dens værdier med jorden. Store 
Magleby protesterer, så godt som man kan. Og 
det må siges, at det i høj grad er lykkedes at samle 
opmærksomhed og sympati ud over landet.

I ST. MAGLEBYS SKÆBNETIME
Man er klar over, at når det nye kommer bru
sende på den måde, som flyvepladsens behov gør 
det, kan det let gå sådan, at det gamle må vige, 
for at det nye kan få plads. Men man kan ikke 
helt forstå, at århundredgamle traditioner skal læg
ges øde, fordi man mangler plads i en lufthavn, 
der alligevel skal flyttes femten år efter erhvervel
sen. Og man har også svært ved at forstå andet 
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end, at når den nye startbane alligevel skal standse 
ved byens grænse, må der kunne findes andre mu
ligheder.

Ved startbanens anden ende ligger Øresunds 
mudrede vande, der et godt stykke ud kun har en 
ringe vanddybde. Og når man taler om at ind
vinde den lave Saltholm til fremtidig lufthavn, må 
opfyldning af det begrænsede stykke Øresund, der 
kunne frelse hundreder af menneskers hjem være 
inden for mulighedernes grænse. At ødelægge et 
by-samfund og hundreder af tønder land af Ama
gers frugtbare jord er jo i hvert fald ingen billig 
spøg.

For Dansk Slægtsgårdsforening står det, som om 
noget overordentligt værdifuldt og smukt trues 
med at gå tabt, og vi vil meget beklage, hvis resul
tatet bliver, at denne traditionsrige by må for

svinde. Det er jo netop vore synspunkter, at nyt 
og gammelt helst skulle kunne forenes på den 
måde, at det nye baner sig vej på en sådan måde, 
at så meget som muligt af det værdifulde bevares. 
Og vi vil gerne lægge et lod i vægtskålen for, at 
det kan ske også i dette tilfælde.

»Slægtsgaarden« får forhåbentlig lejlighed til 
at vende tilbage til sagen, og måske Jan Direksen 
og pastor Lyngsø, som blandt andet har gjort sig 
så stærkt gældende i nogle radioudsendelser, vil 
bidrage hertil. chr. R. Christensen.

P.S. Efter at denne artikel blev skrevet, er St.
Magleby-problemet blevet løst. Byen bliver 
skånet,, og man har til lufthavnsudvidelsen 
foreslået en anden løsning end byens øde
læggelse. Red.

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.

Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Rabat ved større bestillinger!

Slægtsgaardsarkivet.
Det kgl. Bibliotek.

København K.

LANDBOSPAREKASSEN 
I VEJLE

Kirkegade 25 . Telefon 87

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.

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

Mageløs 2 - Telt 11 77 77
Uopsigelige lån i alle arter af faste ejendomme i Fyens Stift.

Cirkulerende kasseobligationer ca. 1,1 milliard kr.
Umyndiges og offentlige midler kan anbringes i foreningens kasseobligationer. Obligationer ind

skrives og opbevares vederlagsfrit (dog mindst 10.000 kr.) 
Notering på navn er ikke nødvendig.



Obligationslån til 
generationsskifte, 
samkøb af ejendomme 
alle 
produktive investeringer

VILKÅR: 
af fondens vurdering 

? > er øverste lånegrænse 
af fondens vurdering 

: . er yderste start for fondens lån 
af lånets hovedstol 
betales i indskud 

■ ' alene af lånets til enhver tid 
. værende restgæld betales i halvårlig 

* ~ reserve- og administrationsbidrag

Lån udbetales i inkonvertible 
L-obligationer. Dette betyder: 
prn ekstraordinære afdrag eller fuld indfrielse 
I--- 1 kan altid - og skal - ske i obligationer

2 ordinære afdrag betales i kontanter

Henvendelse om lån rettes til banker og sparekasser

Dansk Landbrugs Realkreditfond
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Tradition og minder værnes 
også i vore dages Grønland

Slægtsgaardsbladets redaktør har i sommer været 
14 dage i Grønland på en rejse, der strakte sig 
fra Thule i nord til Kap Farvel i syd. Også i 
det Grønland, som er under moderne udbyg
ning, har man bevarelsen af traditionen for øje. 

seet og Kreutzmanns overordentligt smukke hjem 
ligger i Rævedalen ved Godthaab med en dejlig 
udsigt over fjorden. Rævedalens Kirke blev byg
get af Hernnhuterne.

Grønlands hovedstad er en by med vokse
værk. I dag har Godthaab godt 5000 indbyggere, 
i 1960 havde den 2768 og i 1939 kun 742.

I 1970 ventes Godthaab at ville have ca. 8000 
borgere.

Her residerer landshøvding N. O. Christensen, 
for landshøvdinge »bor« ikke. Her findes et bety
deligt antal institutioner såsom bl. a. Dronning 
Ingrids Hospital, et seminarium, diverse andre 
skoler og børneinstitutioner, industrier, Grønlands 
Radio og Grønlandsposten, som ledes af den fine 
journalist, grønlænderen Jørgen Fleischer.

Men Grønland er ikke kun en problemfyldt nu
tid og fremtid. Det er meget mere end diskussio
nen om det såkaldte fødestedskriterium, som sæt
ter et skel mellem, hvad grønlændere og indrejste 
må tjene for det samme arbejde. Det er også mere 
end investeringer i industri og storfiskeri og snak
ken om, hvad der kan og skal gøres for de mange, 
som må indvandre til de grønlandske byer fra en 
mere eller mindre kummerlig tilværelse i de iso
lerede udsteder.

Grønland er også fortiden fra nordboerne for 
tusinde år siden over Hans Egede og de store op
dagelsesrejser. Dette Grønland er i færd med at 
blive konserveret i Landsmuseet i Godthaab, en 
ung institution, hvis fortræffelige leder er grøn
lænderen, lærer i specialundervisningen for fiskere 
Jens Kreutzmann, hvis forfader er den Kreutz
mann, der kom til Grønland fra Fyn i 1830-erne 
efter at være blevet konfirmeret i Viby Kirke på 
Hindsholmen.

Slægten stammer fra Hannover, men har stadig 
repræsentanter bl. a. i Odense. Jens Kreutzmann 
er en grønlænder med stort »G«. Han tænker 
grønlandsk og handler grønlandsk og i indsam
lingen af ting til museet har han været engageret 
længe før 1955, da det blev stiftet. Både mu-

En af faserne af Grønlands højeste fos, Foxfaldet i Ar- 
sukfjorden. Faldets totalhøjde er 200 meter.
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Udsigten i juni fra Christianshaab med et utal af drivende isfjelde i bugten.

DEN MYRDEDE I KLØFTEN
Det Kreutzmann’ske hjem er fyldt med antikvi
teter. På væggen hænger en åndemanertromme 
fra Angmagsalik, i hjørnet står det tunge kranium 
af en moskusokse uden dog at være nær så dra
matisk i virkningen på gæsten som det gulnede 
menneskehoved, der kikker på én fra reolen. Jens 
Kreutzmann bemærker, at vi gensidig låner hin
anden blikke og siger med et lille smil: - Ja, så 
fandt han da omsider husly, den gamle grønlæn
der dér. Kraniet er vel 200 år gammelt og blev 
fundet i en kløft ved Ameralikfjorden med et har
punhug mellem øjnene. Dér har morderen slængt 
ham. Nu hygger vi os sammen.

Vi startede landsmuseet her i Godthaab på så 
at sige bar bund. Vor lille samling af overvejende 
østgrønlandske ting omfattede for 11 år siden vel 
ca. 500 enheder, i dag har vi over 2000, og der 
kommer mere for hvert år. Det har altid været sty
rende for mine handlinger, at jeg syntes det hører 
naturligt sammen med udviklingen, at man sørger 
for at bevare kontakten med sit lands udviklings
historie. Tager man ikke det gamle med, mister 
man forbindelsen med sig selv og med slægterne. 
Et museum som dette er en gammel tanke. Jeg 
har altid været særlig stærkt interesseret i fangst

redskaberne og da ikke mindst i kajaktyperne. 
Det var min drøm som dreng at få en kajak, men 
jeg måtte ikke for mor, i dag har jeg heldigvis to. 
Mor var bange for, at jeg skulle komme galt af
sted, når far ikke kunne tage med mig ud, og det 
kunne han ikke, for han var som udstedsbestyrer 
ikke spor kajakvant. Nu har jeg taget revanche på 
min egen måde.

Kreutzmann har talt sig varm. Øjnene tindrer 
af glæde og iver, og han tilføjer: - I dag er den 
grønlandske kajak stærkt på retur fortrængt af 
mere moderne fartøjer. Men ikke desto mindre står 
kajakken stadig for os som det mest fuldkomne 
fartøj af alle til sin brug. Derfor bør de forskel
lige typer bevares for eftertiden. Vi har da også 
indtil videre fem-seks kajakker i Landsmuseet, 
alle typer afstemt efter deres landsdeles særlige 
naturforhold. Hvor der om efteråret forekommer 
megen tyndis, er kajakken bygget til at kunne 
glide op på isen, uden at stævnen beskadiges. I 
Østgrønland derimod, hvor isen straks bliver svær, 
er kajakken flad i konstruktionen og egnet til at 
kunne tåle endog kraftige storme. De dygtigste 
fangere går helst ud i uroligt vejr - for ikke at sige 
i storm - fordi sæl og hval under de omstændig
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heder er mindre opmærksomme og har sværere 
ved at få øje på kajakmanden i den oprørte sø.

De vil forstå, at jeg har været meget tilfreds 
med at kunne stille vore kajakker op, og med, at 
fangerne viser museet stor opmærksomhed og er 
flinke til at sende os redskaber. Fangstredska
berne, som hører til en kajak, er udspecificeret til 
mange formål, og vor samling af dem er fin. Vi 
har i virkeligheden alle de kajakredskaber, som 
har været benyttet langs med Grønlands kyster i 
de sidste 200 år, samt masser af gravfund og fund 
fra ruiner på de gamle eskimobosteder, deriblandt 
en stor samling harpunspidser. Alene indenfor 
det sidste par år har et par fangere overladt mu
seet et komplet kajakudstyr. Det er rart, at det 
har udviklet sig sådan, for der synes at herske 
stor tvivl om mangt og meget i vor grønlandske 
tradition. En af mine fiskerielever spurgte mig 
minsandten en dag, om grønlænderen havde lært 
kajakbyggeriet af europæerne!

MED SÆRLIG ADRESSE TIL NORDMÆND
En dæmpet latter fylder stuen og Kreutzmann 
fortsætter:

- Jeg regner med også at kunne sikre selve 
kajakkens byggemetode for eftertiden. Den er 
aldrig blevet videnskabelig beskrevet, men den er 
jo i hvert fald skræddersyet efter sin fangers mål. 
Mandens hånd var udgangspunktet, når han 
skulle have bygget en kajak. Håndens mål står 
normalt i proportion til kroppens i øvrigt, til bene
nes og armenes længde o. s. v. Forstanderen på 
højskolen i Holsteinsborg anmodede i foråret om 
tilskud til et kursus i kajakbygning, så skolens 
ungdom kunne lære det ved specielt sagkyndige 
i sløjdtimerne. Vi regner med, at andragendet går 
igennem, for nu synger grønlænderkajakken som 
sagt på sit allersidste vers.

- Hvad anser De udover kajakkerne for at være 
Landsmuseets specielle klenodie?

Kreutzmann ler igen og svarer: - En nordbo
ligkiste af mindst 500 års ælde. Nordboerne blev 
efter sigende udryddet af eskimoerne, og mange 
fra den anden side af Nordishavet og Atlanten 
bli’r småsure, når vi snakker om det, men især 
nordmændene. Derfor har det moret mig at an
bringe denne nordbokiste særlig iøjnefaldende på 
et par bukke, men lad mig tilføje, at det ganske 
vist var en norsk ingeniør, som bistod mig ved 
arrangementet. Han konstruerede bukkene.

DE GRØNLANDSKE DIALEKTER
- Er der lige så stor forskel på grønlandsk i Thule 
og ved Kap Farvel som på vendelbomål og fynsk?

- Meget større, jeg vil sige som på mellem 
dansk og svensk. Thulemålet er meget nær det, 
som Canadas eskimoer taler i dag. Canadaeski- 
moerne indvandrede til Thuledistriktet for århun
dreder siden, de sidste for kun 100 år tilbage. 
Hele Grønlands befolkning menes at være kom
met over isen fra Alaska, måske så fjernt fra som 
fra Centralasien.

Jens Kreutzmann beretter endvidere, at stærkt 
medvirkende til Landsmuseets tilblivelse var 
landsdommer Simony. Han fødtes på Grønland 
og hans slægt har været embedsmænd i Grønland 
i fire generationer. Landsrådet yder et tilskud på 
4000 kr. om året til museet, og dets forstander 
er statslønnet. Museumsbestyrelsen består af 
landshøvdingen, fem grønlændere og to mand ud
peget af Nationalmuseet.

Ib Paulsen.

Fra Landbrugets Radiobrevkasse
Ved fuldmægtig Jørgen Skovbæk.

I. Om kapitalvindingsskat.
Hvor lang tid skal man have et 1-familiehus, inden 
man må sælge det med fortjeneste uden afgift til 
-staten?

Hvis der med afgift af fortjeneste ved hussalg 
menes den såkaldte kapitalvindingsskat, så kan 
jeg berolige indsenderen med, at 1-familiehuse 
ikke omfattes af den nugældende lov om beskat
ning af særlig indkomst ved salg af fast ejendom.

Derimod kan fortjeneste ved salg af 1-familie
huse undertiden blive beskattet som almindelig 
indkomst, men det er kun, hvor der foreligger 
spekulation. Skattemyndighederne er imidlertid 
tilbøjelige til at ville kalde det spekulation, hvis 
et hus genafhændes indenfor 2 år efter købet, med
mindre skatteyderen kan bevise, at det ikke har 
noget med spekulation at gøre. Så i relation til 
risikoen for, at fortjenesten skal blive fuldtud be
skattet over den almindelige indkomstskat, skal 
man altså vente 2 år efter købet med at sælge.

2. Om folkepension.
Hvor stor indkomst må man have for at få fuld 
folkepension, - og er pensionen og eventuelle ren
ter af formue iberegnet, - og hvor stor er pensio
nen, når manden er 67 og konen 64 år?

For at få fuld folkepension må et ægtepar have 
en indtægt på ikke over 4.000 kr. - Denne ind
tægt opgøres som summen af arbejdsindtægt, pen
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sion, renter og anden formueindtægt, samt livrente 
og med fradrag af skatter, renter og udgifter til 
sygekasse, ulykkesforsikring m. v. - Hvis der er 
formueindtægter, skal disse dog i beregningen for
højes med 25 pct., men af denne forhøjelse skal 
der imidlertid ses bort fra de første 700 kr. - Hvis 
der er pensionsindtægt, kan der ses bort fra 30 pct. 
af denne og altid fra de første 3.000 kr. - Fra 
statspensioner m. v. må der dog kun ses bort fra 
1.500 kr. - Da der fra 1. april 1970 skal indføres 
fuld folkepension for alle uanset indtægtsforhold, 
og da det er vedtaget, at der gradvis skal ske 
overgang til denne tilstand, sker der også en grad
vis forhøjelse af den indtægt, man må have, inden 
der sker fradrag i den fulde folkepension. I inde
værende finansår gælder således et tillæg på 2.300 
kr. og til næste år på 3.500 kr.

Et ægtepar kan altså have en samlet indtægt 

opgjort efter disse regler på ialt 6.300 kr. og alli
gevel få fuld folkepension i indeværende år. - 
Består noget af indtægten af pensioner, må belø
bet være større, men består indtægten af formue
indtægter, kan det omvendt blive reduceret.

Den fulde folkepension udgør, når ægtefællerne 
opfylder betingelserne (og det skulle de alders
mæssigt gøre i dette tilfælde) for tiden godt 9000 
kr. om året. For enlige - eller hvis kun den ene 
ægtefælle er berettiget - drejer det sig om godt 
6.000 kr. årligt. Det skal understreges, at de an
førte talstørrelser er afrundede, og at jeg her kun 
har nævnt de vigtigste regler i grove træk. Der 
findes endnu flere regler for specielle tilfælde, og 
da hele beregningen kan være temmelig kompli
ceret i det enkelte tilfælde, må jeg anbefale ind
senderen at rådspørge sig på kommunekontoret, 
også med hensyn til tallenes nøjagtige størrelse.

Ejendommen set fra luften, som den ser ud i dag.

Til Slægtsgaardsbladet!

Jeg har i dag modtaget det sidste nummer af 
Slægtsgaardsbladet og er blevet i særlig godt hu
mør ved læsningen af de forskellige beretninger 
fra årsmødet, så jeg vil sende Dem et par ord:

- Vi har i flere år været med på disse ture og 
møder og ville gerne stadig være med, men er 
blevet for gamle, kan ikke høre så godt mere, og 
synet har også tabt sig så meget, at briller ikke 
rigtig hjælper mere. Min første hustru, som var 
den af os, der havde slægtsgården, fandt det in

teressant at søge oplysning om slægten, som kan 
føres tilbage til 1777. Jeg kom jo ind på gården 
som en fremmed, men fandt mig hurtigt hjemme 
i forholdene. Jeg kom til gården i 1908 som be
styrer. Min tilkommende svigermoder var enke. 
Jeg havde været forlovet med den ene datter i 
flere år, og i 1909 blev vi gift. En anden datter, 
som var forlovet med en bornholmer, ville ikke 
bo her, så vi forpagtede gården og svigermoder 
blev boende. Stuehuset var restaureret, så der blev 
en god lejlighed efter datidens forhold til hende. 
Svigermoder døde i 1923, og vi overtog gården 
for ejendomsskylden og udbetalte min svoger og 
svigerinde deres part.

I 1933 døde min hustru, her var syv børn, hvor
af den yngste var 13 år. Vi kæmpede os igennem, 
men i 1937 brændte gården med alt indbo, der
under også vort tøj. Børnene ville jo have, at vi 
skulle bygge en ny gård, men det var nemmere 
sagt end gjort. Jeg havde kun 22.000 at bygge 
for, og tilbudene lød på 45.000, hvortil kom det 
nye indbo m. v. Nå, men vi fik da gården op
ført igen, og jeg giftede mig igen og en voksen søn 
har for tre år siden overtaget ejendommen til ejen
domsskylden plus besætning og maskiner. Vi bor 
hos ham. Jeg lod 150.000 kr. stå i ejendommen 
og dem skal han forrente mig plus det, han skal 
betale til sine halvsøskende. Alt er ordnet i bed
ste forståelse. Gården er nu sat op i ejendoms
skyld fra 185.000 til 400.000, så det kan jo kom
me til at se mærkeligt ud for de andre børn, men 
det er jo ting, man ikke er herre over. Tak for 
Slægtsgaardsbladet.

Venlig hilsen
Julius Kristiansen, Ejby, Lille Skensved.
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LANDHYPOTEKFORENINGEN 
FOR DANMARK

yder lån mod pant i grund-, industri-, gartneri- og land
brugsejendomme overalt i Danmark. I hovedstadsom
rådet og købstæderne dog kun mod pant i gartneri- og 
landbrugsejendomme.
Belåningsgrænse:
75°/o af den ved en vurderingsforretning konstaterede værdi 
af fast ejendom og løsøre. Finansieringsproblemer ved gene
rationsskifte, ejendomskøb, byggeri, besætningsforøgelse og 
anskaffelse af inventar løses ved optagelse af et hypotekfor
eningslån. Nærmere oplysninger om foreningens udlånsvirk
somhed fås ved henvendelse til advokater, pengeinstitutter, 
foreningens kontor og vurderingsmænd samt nedennævnte 
repræsentanter:

Hjørring amt - gdr. Karl Lunden, »Stubdrupgaard«, 
Brønderslev, tlf. Brønderslev (088) 2 14 27.
Ålborg amt - gdr. Poul Voetmann, »Marienborg« pr. 
Arden, tlf. (085-6 31 11) Rostrup 95.
Thisted amt - gdr. E. Balle Christensen, 0. Assels, 
tlf. (077-861 11) 0. Assels 87.
Viborg amt - sognefoged P. Sørensen, Kvorning pr. 
Hammershøj, tlf. (064-59211) Kvorning 15.
Randers amt (+ Samsø) - gdr. Aage Pedersen, »Dam- 
gaard«, Fjeldsted pr. Mariager, tlf. Mariager (085) 
41416.
Århus og Skanderborg amter - gdr. Rasmus Jensen, 
Vengelund pr. Skanderborg, tlf. (061-8 61 11) Nørre 
Vissing 50.
Ringkøbing amt- gdr.Mads Søgaard,»Bastrupgaard«, 
Asp pr. Struer, tlf. (074-3 31 11) Vejrum 99.
Vejle amt - Holger G. Jensen, Givskud pr. Jelling, 
tlf. (0581) Givskud 17.
Ribe amt - gdr. Christian Jensen, »Tangegaard«, Gør
ding, tlf. Gørding (051) 7 8142.
Sønderjyllands amter - gdr. Hans Iversen, »Grøn
vang«, V. Sottrup, tlf. V. Sottrup (044) 6 74 79.
Odense amt - proprietær Erik Andersen, Lundsgaard 
pr. Særslev, tlf. Særslev (09) 8412 52.
Svendborg amt - gdr. N. J. Rasmussen, Ellerup, 
Gudbjerg Sydfyn, tlf. Hesselager (09) 2510 86.
Københavns, Frederiksborg og Holbæk amter (4- 
Samsø) - gdr. agronom Helge Larsen, »Tjebberup- 
gaard« pr. Holbæk, tlf. (03 435) Holbæk 2427.
Sorø amt - gdr. Torkild Jensen, «Toftegaard«, Døj- 
ringe, tlf. (03607) Bromme 212.
Præstø amt - gdr. P. Geert-Jørgensen, »Snesere- 
gaard«, Snesere, tlf. (03 765) Tappernøje 158.
Maribo amt - proprietær Thougaard Olesen, »Gurre- 
bygaard«, Søllested, tlf. (03 941) Søllested 39.
Bornholms amt - ingeniør Holger Dam, Nybyvej 65, 
Aakirkeby, tlf. (03 974) Aakirkeby 363.

Foreningens brochure tilstilles på forlangende.

Et hypotekforeningslån 
- optaget i låntagernes egen forening - 

er det sekundære lån
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DEN HVIDE LYNG
EN NOVELLE

Sommeren 1904 glemte Karen aldrig, streng 
som den blev for hende. Hun var da 10 år gam
mel, og nummer 7 ud af en søskendeflok på 12. 
Hjemmet var en bondegård i en af Nordjyllands 
magre egne. Der skulle spares og arbejdes hårdt 
for udkommet til den store familie, så børnene 
blev tidligt vænnet til pligter, flid og nøjsomhed.

Karen blev nævnte sommer hyrdepige, som det 
dengang hed, et begreb, der ikke kendes mere. 
Hun skulle passe sin faders kvier, der havde fast 
ophold og sommergræsning på en delvis opdyrket 
hedelod, som tilhørte gården og lå ca. 3 km fra 
hjemmet.

Der var et lille gammelt hus med tilhørende 
stald på stedet, beregnet til en familie, der for 
huslejen skulle passe ungkvæget om sommeren. 
Det var så gerne konens eller børnenes bestilling, 
mens manden - eller begge - gik ud på arbejde. 
Men stedet lå afsides og lejligheden var ringe, så 
den var ikke eftertragtet. Denne sommer var der 
ingen lejere, til uheld for Karen, for nu blev det 
så hendes job at passe dyrene, mens et par brødre 
klarede den større besætning derhjemme. Hun 
blev vækket ved 6-tiden om morgenen, og efter 
en hastig »davre« begav hun sig så på vej, med 
en lille kurv med madpakke og et strikketøj. Som 
regel trist til mode, ofte smågrædende ved udsig
ten til den lange, ensomme dag.

Kvierne var i hus om natten, de skulle så træk
kes ud, vandes og tøjres, flyttes 2-3 gange hver 
halvdag, samt stalden renses. Midt på dagen blev 
de trukket ind igen, mens Karen var hjemme til 
middag.

Kreaturer havde i de tider den vane at bisse 
og rive sig løs, når det var lummervarmt. Dette 
skyldtes den nu udryddede oksebremse. Men hyr
depigen var også altid overmåde bange for, at de 
skulle trække tøjrpælen op og løbe bort for hende.

Hvor dagene dog syntes lange den sommer! Et 
ur, som hun så brændende ønskede sig, havde hun 
ikke. Men stedet lå ret højt, og fra en lyngbanke 
kunne hun se hjemmet, og holde øje med, når de 
der og andre steder, trak køerne ind middag og 
aften. Det rettede hun sig så efter, ligesom hun 
også efterhånden lærte at beregne tiden nogen
lunde efter solen.

Skolegangen var ingen større hindring for alt 
dette. I den gamle landsbyskole var der kun én 
lærer og to klasser. Den lille og den store.

Karen gik i sidstnævnte, og denne havde kun 
en skoledag om ugen om sommeren. De øvrige var 
helliget den lille. Til gengæld var det omvendt 
om vinteren.

En broder afløste hende i skoletiden, og hun 
var meget glad for den afveksling det bød. Ellers 
var der ingen fridage i tiden fra midten af maj 
til oktober, da kvierne igen kom hjem til gården.

Søgne- og helligdage var ens. Men søndagene 
føltes længere og mere triste, selv om madpak
ken gerne var bedre og strikketøjet blev hjemme. 
Der forlangtes nu heller ikke så meget i den ret
ning. Hun fik 10 øre for at forfødde et par strøm
per, hvor moderen måtte »lukke« hælen. Det 
magtede den lille tøs ikke endnu.

Imellem pligterne sad hun gerne på en grøfte
kant og strikkede, imens hun drømte fremtids
drømme. I regnvejr tyede hun ind i huset, hvor 
der hverken fandtes bord eller stol.

Uden lyspunkter var tilværelsen nu heller ikke 
- Karen holdt af at gå på opdagelse i naturen. 
Hun pillede tyttebær og blåbær i heden, plukkede 
blomster på engen og flettede kranse. Fandt fir
kløver i græsmarken, også et par fuglereder havde 
hun fornøjelse af at se til.

En dag mens lyngen blomstrede, opdagede hun 
en plet med hvid lyng, midt i alt det rødviolette.

Hun forstod, det var en sjældenhed og tog nogle 
kviste med hjem. Hendes fader sagde, det var et 
fænomen, som han aldrig havde set, samt at det 
nok skyldtes en mangel i jordbunden på dette 
sted. Karen var stolt af fundet, og pletten blev 
hende kær og ofte betragtet.

Endelig var der skolekammeraten Niels. Han 
var et par år ældre end hende, var husmandssøn, 
og tjente som hyrdedreng på en naboejendom.

De to hyggede sig i hinandens selskab, så ofte 
han kunne se sit snit til frihed dertil.

Der var en lille skov dem imellem, men han 
kunne jodle, så Karen kunne høre, når han var 
i nærheden og glæde sig til et samvær.

En dag gav hun ham en kvist af sin hvide lyng, 
han beundrede den og sagde: - Den skulle ligge 
som »mærke« i en gammel almanak, han ejede.

Han tilføjede, og der er sådan nogle gode for
tællinger i. - Du må gerne låne den.

Det ville Karen gerne. Hun havde stor læse
lyst, og det var yderst småt med »stof«.
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Nogen tid efter kom han med et kønt glans
billede til hende. Det forestillede en pige og dreng, 
der spillede bold på en mark mellem blomster. 
Karen blev glad for gaven og fortalte ham, at det 
skulle være »mærke« i en af hendes skolebøger. 
Slige billeder var yndet som bytteobjekt mellem 
skolepiger, det var sjældent, de blev købt.

Lidt genert sagde han:
- Jeg synes, pigen på billedet ligner dig, hun 

har også en rød kjole med hvide prikker, ligesom 
din skolekjole.

Hun fandt, at det kunne der måske være 
noget om, og var lidt smigret, for pigen var sød.

Ved et senere møde betroede Niels Karen, at 
han syntes hendes navn var så pænt.

Hun kvitterede med at sige, at hans navn da 
heller ikke var værst, det hed jo iøvrigt hendes 
fader.

Niels sad og rykkede græstotter op, og mens 
han rødmede helt op til den lyse, stride hårtop, 
spurgte han:

Vil du gifte dig med mig, når vi bliver voksne, 
Karen?

Hendes svar lød:
- Det ved jeg ikke rigtig endnu, der er jo så 

længe til, men jeg kan da vældig godt lide dig, 
men du må aldrig sige det til nogen!

Det lovede han, og gemte måske et lille, kært 
håb i sit tolvårige hjerte.

Der gik et par år, så døde Niels af tuberkulose, 
en sot, der hærgede hans familie.

Karen græd over sin ven i løn.

Men tiden gik, og da hun var 20 år, blev hun 
forlovet med en flink, ung mand, der også hed 
Niels.

De havde en lykkelig sommer sammen, så blev 
han ramt af en ondartet sygdom og gik bort, kort 
før de skulle have været gift.

Nu syntes Karen, at livet var så mørkt og tungt, 
at hun aldrig kunne blive glad mere eller tænke 
sig at binde sig til nogen mand.

Dog skæbnen havde endnu en sensommerlig 
lykke i behold til hende.

Efter nogle års forløb traf hun, og blev gift med 
en god mand, med hvem hun fik gode kår, og tre 
kære børn. Den yngste af disse var en dreng, 
som hun gav navnet Niels.

Om aftenen på hans dåbsdag, da alt var stille, 
sad Karen ved hans vugge, mens hun ømt be
tragtede sin lille, sovende dreng, hviskede hun 
lykkeligt: Tak kære Gud, at jeg fik en Niels num
mer tre. - Bevar ham for os!

Hendes fromme moder havde lært hende god, 
gammeldags gudsfrygt.

Nu tog hun sin konfirmations-salmebog frem, 
for at slå op på:

»Takkebøn for Dåben!«

Og se, da faldt der ud fra bladene - en hvid 
lyngkvist, lidt gulnet, men de små blomsterhove
der sad endnu fast.

Hun tog den - og det tonede i hendes sind:

»En lyngkvist hvid, 
fra svunden tid - 
alt fra min barndomshede 
- har hilsen bragt 
har minder vakt, 
der synes værd at frede«

K. H. K.

GULDNAKKEN

Min mor, som er firs, fik den givet som ung 
af en kvinde i slægten, som træt og tung 
af livets byrder og livets fryd 
ej mer ville bære dens gyldne pryd.
Hun smiler vemodigt ved mindernes syn: 
de flagrende bånd og guldtrådens lyn, 
føddernes flugt i den sorgløse dans, 
beundrende smil - men hun husker kun hans.

Min teen-age-datter betaget står 
med guldnakkens pragt på sit korte hår. 
Jeg ser, at dit blik bliver fjernt og ømt. 
Aner du drømmene, hun har drømt, 
hun, som har skabt den med perler og sting, 
mens hendes tanker fløj vidt omkring. 
Til alvor et silkebånd, blankt og sort, 
til dansen en rosenblomstrende bort.

Men læg den nu varsomt i oldemors skrin 
endnu nogle år. Og en dag er den din, 
så totusind-årets pige kan se 
- om ellers hun evner at græde og le - 
at pigen, som kommer, og hende som var, 
de samme drømme og længsler har.
Og skiller århundreder end de to, 
de stod dog — som Sara - bag døren og lo.

Else Jægergård.

Elitemennesker drøfter ideer, middelmådighederne holder 
sig til begivenheder, og de laveste ånder nøjes med at 
drøfte personer.

Jules Romains.

Talen er tankens tjener, 
men tavsheden dens fader huld. 
Af klingende sølv er talen, 
men tavsheden er af guld.

Erik Bøgh.

Inden du handler, så overvej alt, forudse alt, så vidt du 
formår det, og tag alle mulige hensyn. Men når du har 
taget din beslutning, så skrid til handling kækt og ufor
færdet.

D. G. Monrad.
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De bedste glæder er dem, du kan dele med andre.
Dem, du beholder for dig selv, har du egentlig ikke mere.

Rousse au.

En mands underskrift kan ofte fortælle noget om man
den, og det hænder, at den også fortæller, hvad man
den hedder

c^/ndelsbogtrykkeriet

Medlemskontingentet i Odense

Enkelte medlemmer, som endnu ikke har benyttet 
det i foråret udsendte giroindbetalingskort, bedes 
ordne indbetalingen snarest muligt for at undgå 
udsendelse af nyt girokort med portotillæg.

Den store sparekasse giver de store fordele
Det er derfor nærliggende at gå i

©5 SPAREKASSEN FYN
55 afdelinger er parat til at hjælpe Dem

&en alminbeltge mnbforftfring
for Sanbb^ninger, oprettet veb fongelig 3fnorbning
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