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1967 - 26. årg.Nr. 150 August

Medens sommeren går på hæld

Sensommerstemning under optrækkende uvejr i Åredalen i Jämtland. 
(Foto: Ib Paulsen).
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Årsmøde på Bornholm 1968?
Gennem flere år har man diskuteret, om ikke 
Slægtsgaardsforeningen efter mange års forløb igen 
skulle holde årsmøde på Bornholm, men man har 
hidtil veget tilbage for tanken, selv om den var 
tillokkende, dels fordi en sådan tur ville blive be
kostelig, og dels fordi den navnlig for jyske og 
fynske medlemmer ville kræve flere dages fravæ
relse fra hjemmet.

Imidlertid har man nu ved forhandling med 
Tjæreborg Rejser fået tilsagn om, at dette selskab 
vil stille et fly til rådighed fra Billund til Rønne og 
retur. Flyet vil kunne tage ca. 100 passagerer, og 
billetprisen vil formentlig blive omkring 160 kr. 
inclusive morgenkaffe.

Betingelsen er dog, at turen sker midt i en uge, 
f. eks. onsdag og torsdag, og at flyet er fuldt be
lagt. Turen vil således kunne arrangeres 29. og 30. 
maj med afgang fra Billund tidligt på formiddagen 
og ankomst til Bornholm ca. 1 time senere og til
bagekomst til Billund så betids næsten aften, at 
alle fynboer og jyder bekvemt vil kunne komme 
hjem samme aften.

For deltagerne øst for Storebælt vil det være 
naturligt at benytte enten det ordinære rutefly eller 
de store bornholmerbåde. Det vil sige, at man må 
rejse fra København aftenen forud og komme til
bage fredag morgen, således at bådpassagererne 
må regne med, at der medgår to dage og tre nætter 
med turen fra København.

Billetprisen er i øjeblikket 121 kr. for enekam
mer, 99 kr. for kahyt med køje i 1. kl. A og 86 kr. 
for 1. kl. B.

Vor forening på Bornholm har meddelt, at man 
er i stand til at arrangere besøget på Bornholm på 
bedste måde, således at man får så mange af øens 
seværdigheder at se som muligt i løbet af de to 
dage, man er derovre og til priser, der i hoved
sagen svarer til, hvad man må betale i den øvrige 
del af landet.

Arrangementet med Tjæreborg ændrer altså mu
lighederne for at holde årsmøde på Bornholm på 
afgørende måde, idet der på denne måde ikke 
medgår mere tid end normalt til et årsmøde. Og 
samtidig får de af vore medlemmer, der endnu 
ikke har prøvet at flyve, en enestående chance for 
at se vort land fra luften samt at se klippeøen der
ovre mod øst, som gang på gang har bekræftet sin 
nære samhørighed med det øvrige Danmark.

Der er måske ganske enkelte, som nærer en vis 
uvilje mod at sætte sig op i et fly, men man må 
betænke, at flyvemaskinen er et af de sikreste og 
så afgjort det behageligste befordringsmiddel, man 
har. Jeg har aldrig oplevet, at nogen har følt ube
hag ved at flyve, men jeg har altid været fyldt med 
henrykkelse ved at se det grønne sommerland og 
det blå hav under mig. Det er en oplevelse, man 
bør unde sig selv.

Men det er altså en betingelse for, at turen kan 
arrangeres, at der er et antal passagerer, som sva
rer til én eller måske to fuldt belagte maskiner fra 
Billund.

Derfor er vi nødt til allerede nu, før man går 
videre med nærmere udformning af turen, at skabe
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sig klarhed over, hvor mange der vil med. Derfor 
må vi bede de medlemmer, der ønsker at deltage i 
turen, allerede nu, det vil sige inden 1. oktober, 
at tegne sig på omstående indmeldelsesblanket. 
Såfremt der melder sig tilstrækkeligt mange del
tagere, vil hovedbestyrelsen i overensstemmelse 
med det sidste årsmødes beslutning søge at arran
gere turen. Bliver der for få tilmeldelser, må vi 
opgive at mødes på Bornholm og arrangere mødet 
andet sted; men jeg synes, det ville være synd både 
for bornholmerne, som har ventet os i mange år, 
og for årsmødets deltagere, om de skulle gå glip 
af denne oplevelse.
. .Altså beder jeg om, at man snarest udfylder 
omstående indmeldelsesblanket og indsender den 
til foreningen. Pladser reserveres i den orden, ind
tegningen sker.

Med venlig hilsen og håb om gensyn på Born
holm.

Chr. R. Christensen.

SE INDMELDELSESBLANKET 
SIDE 11

HER ER 200 PUNKTER
og der er200 steder i landet hvor der ydes HANDELSBANK- service

SØNDERJYLLANDS

KREDITFORENING

HADERSLEV

LANDBOSPAREKASSEN 
I VEJLE

Kirkegade 25 . Telefon 87

Amtskredsmøde på Nordfyn
Efter sædvane samles Slægtsgaardsforeningens 
medlemmer i de fynske amtskredse til et fælles 
sommermøde hvert andet år.

I 1965 gik turen til Sydvestfyn med besøg i 
Horne, Brahetrolleborg og Korinth.

I år var der arrangeret en tur til Nordfyn den 
4. august med 200 deltagere. Der blev aflagt besøg 
på et slægtsgods, en slægtsgård, i en kirke og på et 
historisk mindested.
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Kl. 13.30 samledes deltagerne på pladsen foran 
avlsbygningerne på godset Gyldensten ved Bogen
se. Her bød den meget aktive landmand, greve 
Carl Johan Bernstorff, velkommen og indledte be
søget med at omtale avlsgården og landbrugets 
drift. Derefter kørte de ca. 60 biler ud over de 
vidtstrakte inddæmmede og afvandede engarealer 
til diget ved Kattegat-kysten. Her på diget ved en 
pumpestation med udsigt over Kattegat fik del
tagerne en interessant redegørelse for det land
vindingsarbejde oldefaderen, greve Bernstorff-Gyl- 
densteen, påbegyndte i 1870-71, og som efter 
den sidste store indsats i den nuværende ejers tid 
er resulteret i, at der ved inddæmning, dræning og 
jordkultivering er indvundet over 1.000 tdr. Id. 
frugtbar agerjord.

Ved kultiveringsarbejdet efter afvandingens gen
nemførelse blev store arealer pløjet i ca. 120 cm’s 
dybde med Hedeselskabets store plove, således at 
det øvre sandlag blandedes med ler eller dynd og 
blev til sund, yderig kornjord.

Ved en efterfølgende rundgang i Gyldenstens 
slotspark omtalte greve Bernstorff stedets historie, 
som begynder i 1409, da godset hed »Enggård«. 
Den ældste del af hovedbygningen er fra 1640. 
Gyldensten har tilhørt samme slægt i 250 år, og 
nuværende ejerpar er 9. generation.

Ved gennemgangen af den smukke park fortalte 
grevinde Bente Bernstorff deltagerne om forskel
lige anlæg og buske og blomsters navne og oprin
delse.

Derefter fortsatte turen til »Kåregård« i Bad
strup, hvor deltagerne samledes i den smukke have 
med blomsterpragt og frugttræer af gamle og nye 
sorter. Under det gamle gråpæretræ bød Chr. R. 
Christensen og fru Ellen Christensen på en forfrisk
ning. Chr. R. Christensen omtalte egnen, landsbyen 
og gården og nævnte, at Badstrup var en gammel 
landsby. Navnet er nævnt i 1391. Kåregårds histo
rie går også langt tilbage. Navnene på de sidste 
16 generationer, der har boet i gården, er kendt. 
I de sidste 8 generationer har den været i samme 
slægts besiddelse, og måske i endnu flere genera
tioner, men så langt tilbage haves ikke sikre be-

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

Faste rugeægsleverandører søges.
Sortbrogede grise og gylte til salg fra avlscenter.

Hans og Oluf Jensen, Birkum pr. Fraugde, Fyn.
Tlf. Davinde 76 (09) 97 25 11.

viser for slægtsforbindelserne, da der ikke haves 
kirkebøger fra ældre tid.

Til gården hører et areal på 56 tdr. Id. Der er 
24 malkekøer, og der leveres 500 fedes vin årligt. 
I den unge generation er der 2 sønner og 2 døtre. 
Den ældste søn er landmand og er efter at have 
været ude på andre landbrug og på landbrugsskole 
nu fast medarbejder på Kåregård. Den yngste søn 
blev student i år og er begyndt på ingeniørstudiet. 
Døtrene har økonoma- og sparekasseuddannelse 
og er ansat ved Frederiksborg Amts Sygehus og 
Den sjællandske Bondestands Sparekasse.

Efter et ophold i gårdens hyggelige stuer og ad
gang til stalde og ladebygninger sluttede besøget, 
og der fortsattes til Skamby kirke.

Her fortalte pastor J. Balslev til indledning om 
slægters gang i stort og småt, om slægters tilknyt
ning til kirken og om ordet, der er vort arvegods.

Efter en interessant redegørelse for Skamby kir
kes inventar og hvilke historiske overleveringer, 
der knytter sig til kirken, omtaltes den storpræ
gede, vidt synlige kirkebygning med korsarme af 
granitkvadre og munkesten, og der sluttedes med 
salmen, Kirken den er et gammelt hus.

Herefter fortsattes til sidste besøgssted, »Gla- 
vendruplunden«, hvor der spistes medbragt smør
rebrød i mødehallen. Førstelærer N. C. Christen
sen, Skamby, som er formand for Foreningen 
Glavendruplunden, holdt et meget oplysende histo
risk foredrag om stedet med minderne fra oldtiden, 
vikingetiden og den nyere tid, nemlig oldtidshøjen 
Rævehøj, Glavendrupstenen med Danmarks læng
ste runeindskrift og skibssætningen. Fra vor tid 
er følgende mindesten rejst i Glavendruplunden: 
1915 Grundlovsstenen, 1920 Genforeningsstenen, 
1926 mindestenen for Ansgar, 1936 Reformations
stenen og 1945 Befrielsesstenen.

Foreningen Glavendruplunden stiftedes i 1906, 
og i de forløbne år har der på stedet været holdt 
mange folkelige møder og gymnastikstævner.

Formanden for Slægtsgaardsforeningen i Odense 
amt, Bent Bjergskov, sluttede mødet og nævnte i 
anledning af de tanker, der er fremme om at sam
menslutte de fynske amter til ét amt, at det også 
bør overvejes at sammenslutte Slægtsgaardsfor- 
eningens amtskredse på Fyn. Han takkede delta
gerne for det store fremmøde.

H. B.
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LOV OM UDLÅN TIL YNGRE LANDMÆND
Af konsulent H. Balle.

Forslaget til denne lov blev af landbrugsmini
steren fremsat i Folketinget den 8. februar 1967, 
og loven blev vedtaget den 9. juni.

Denne lov har givet anledning til, at Slægts- 
gaardsforeningen har modtaget nogle forespørgsler 
fra medlemmer, som står over for planlægning af 
generationsskifte.

Da lovforslaget fremkom, bemærkedes, at det 
hidrører Landbokommissionen af 1960, og at ho
vedlinierne er tiltrådt af et flertal af kommissionen. 
Der foretoges nogle ændringer under forslagets 
behandling.

Loven tilsigter navnlig at mildne den del af de 
unge førstegangsetablerede landmænds finansie
ringsmæssige vanskeligheder i forbindelse med køb 
af landbrugsejendom, der skyldes de for tiden gæl
dende lave obligationskurser og deraf følgende 
høje renter.

Departementschef Vald. Hornslet, Landbrugs
ministeriet, omtalte loven i et radioforedrag den

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.

11. juli. Referat af de fremførte bemærkninger 
med eksempel på lånegrænse og beregninger var 
trykt i Landsbladet nr. 28, 15. juli.

Til orientering for interesserede, som har ønsket 
at blive bekendt med lovens bestemmelser, bringer 
vi her i »Slægtsgaarden« lovens paragraffer, som 
har følgende ordlyd:

5 1. Landbrugsministeren kan yde lån af stats
kassen til landmænd, der
1. første gang erhverver en landbrugsejendom, 
2. agter at drive landbrug som hovederhverv, 
3. er under 40 år ved ejendommens overtagelse og 
4. opfylder de uddannelseskrav, der fastsættes af 

landbrugsministeren efter forhandling med De 
samvirkende danske Landboforeninger og De 
samvirkende danske Husmandsforeninger.

Stk. 2. Landbrugministeren kan gøre undtagelse 
fra reglen i stk. 1, nr. 3, når særlige omstændig
heder taler derfor.

$ 2. Ansøgning om lån skal indgives inden 1 år 
efter ejendommens overtagelse.

£ 3. Statslånet må ikke overstige et beløb sva
rende til kurstabet på et 30-årigt lån, der forrentes 
med 5 pct. p. a., og hvis hovedstol udgør 20 pct. 
af ejendommens handelsværdi, jfr. stk. 2, og det 
ydes højst i forhold til 600.000 kr. af handelsvær
dien. Ved beregningen af kurstabet anvendes et 
kursindeks for 30-årige kreditforeningsobligationer 
af åbne serier, der forrentes med 5 pct. p. a. Land
brugsministeren fastsætter nærmere regler om be
regningen af kurstabet.

Stk. 2. Handelsværdien skal godkendes af land
brugsministeren. Den beregnes som værdien af den 
faste ejendom med besætning, driftsinventar og 
driftsmateriel samt værdien af besætning, drifts
inventar, driftsmateriel og andre driftsmidler, der 

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

Mageløs 2 - Telf. 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.
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er erhvervet efter overtagelsen, men inden ansøg
ning om lån indgives. Landbrugsministeren fast
sætter nærmere regler om beregningen af handels
værdien.

£ 4. Statslånet er rente- og afdragsfrit i 5 år. 
I denne periode opskrives hovedstolen hvert halve 
år med 2 pct. af det oprindelige beløb. Ved hel 
eller delvis indfrielse af lånet i 5 års perioden fore
tages en forholdsmæssig opskrivning for tidsrum
met fra sidste opskrivningstermin til indfrielses
dagen.

Stk. 2. Lånet forrentes og afdrages fra den 
7. halvårstermin efter 5 års periodens udløb med 
en fast halvårlig ydelse af 5 pct. af den opskrevne 
hovedstol. Af ydelsen udgør pct. af den til 
enhver tid værende restgæld rente, medens resten 
er afdrag.

§ 5. Lånet og opskrivningerne efter § 4, stk. 1, 
skal sikres ved oprykkende panteret i den pågæl
dende ejendom efter de bestående pantehæftelser, 
således at det fuldt opskrevne lån i forbindelse 
med restgælden på disse hæftelser får pantesikker- 
hed inden for 90 pct. af den godkendte handels
værdi med tillæg af det opskrevne statslån.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan tillade, at lån 
til finansiering af investeringer i ejendommen ting
lyses med prioritet forud for statslånet, såfremt 
dette forbliver pantesikret inden for 90 pct. af 
handelsværdien, jfr. § 3, stk. 2, på det tidspunkt, 
da tilladelsen meddeles.

§ 6. Statslånet kan til enhver tid opsiges af 
låntageren med 3 måneders varsel til hel eller del
vis indfrielse. Lånet forfalder til betaling ved ejer
skifte, eller hvis lanbrugspligten på ejendommen 
ophæves. Det kan forlanges indfriet, hvis ejeren 
ikke mere har landbrug som væsentligste indtægts
kilde.

Stk. 2. Hvis låntageren, inden han fylder 45 år, 
afhænder den belånte ejendom og køber en anden 
landbrugsejendom, kan landbrugsministeren efter 
ansøgning tillade, at det skyldige lånebeløb over
føres til denne nye ejendom på de hidtidige vilkår, 
såfremt det ikke overstiger det lån, der kunne ydes 
efter § 3, og lånet sikres som anført i § 5, stk. 1.

§ 7. Landbrugsministeren kan yderligere i hvert 
af de 2 første år, loven er gældende, efter ansøg
ning udbetale 5 mili. kr. som kontant tilskud til 
landmænd, der i årets løb har erhvervet en land
brugsejendom, og som opfylder betingelserne i 
denne lovs § 1. Udbetalingen sker efter udløbet af 
hvert af de 2 år, og fordelingen blandt ansøgerne 
sker i forhold til størrelsen af handelsværdierne af 
de af dem erhvervede ejendomme.

§ 8. Pantebreve, transporter o. lign, for lån efter 
denne lov er stempelfri. Tinglysning og aflysning 
af pantebreve sker uden gebyr til statskassen.

§ 9. Loven har virkning fra 1. april 1967.

Stk. 2. Lån kan alene ydes med hensyn til ejen
domme, der er erhvervet efter 1. april 1967.

§10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grøn
land.

Blandt de spørgsmål, som stilles til besvarelse 
ved møder og ude på gårdene ved planlægning af 
generationsskifte, kan nævnes:

§ 1. Punkt 4. Uddannelseskravene.
§ 2. Hvorledes formes en ansøgning om 

lån, og hvortil skal ansøgningen 
sendes.

§ 3. Stk. 2. Er reglerne om beregning 
af handelsværdien fastsat af land
brugsministeriet.

Efter indhentede oplysninger kan bemærkes, at 
på nuværende tidspunkt, da disse linier skrives, er 
reglerne for lovens praksis ikke færdigbehandlet.

De igangværende forhandlinger mellem land
brugsministeriet, undervisningsministeriet, De samv. 
danske Landboforeninger og De samv. danske 
Husmandsforeninger vil resultere i, at der frem
kommer et cirkulære om uddannelseskravene. Ske
maer til brug ved ansøgning af lån er under ud
formning.

Når de nærmere bekendtgørelser om lovens be
nyttelse foreligger, vil der blive givet oplysninger 
herom i vort medlemsblad.

KONTANT TILSKUD TIL FØRSTEGANGS- 
ETABLEREDE LANDMÆND
I tilslutning til foranstående Lov om udlån til yngre 
landmænd henledes opmærksomheden på § 7, som 
ikke var med i det lovforslag, der blev fremsat den 
8. februar.

Denne paragraf drejer sig ikke om udlån, men 
om et kontant tilskud på 5 mili. kr. i hvert af de 
første 2 år, loven er gældende, til landmænd, der 
etablerer sig første gang og i årets løb har erhver
vet en landbrugsejendom, og som opfylder betin
gelserne i lovens § 1.

Denne aftale om tilskud blev truffet mellem 
regeringen og landbrugets forhandlere ved forliget 
om landbrugets støtteordninger den 10. maj.

Beløbet, som blev indarbejdet i lovforslaget om 
kurslånetab, udgør 5 mili. kr. årlig. De unge land
mænd, der efter ansøgning kan opnå et kontant 
tilskud, kan forhåbentlig derved i det mindste få 
dækning for de store gebyrer, de afkræves af det 
offentlige, ved køb af landbrugsejendom.

Medens udlån til yngre landmænd kun kan gives 
i forhold til 600.000 kr. af handelsværdien, tages 
den fulde handelsværdi i betragtning som grundlag 
ved tilskuddets fordeling.
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Jubilæum i Sønderjylland
Slægtsgaardsforeningen i Sønderborg Amtskreds9 jubilæumsmøde den 19. juli.

Sønderborg og Åbenrå amtskredses fælles som
mermøde formede sig i år som en jubilæumssam
menkomst på Danebod Højskole ved Fynshav på 
Als.

I den lune sommeraften mødtes 110 slægtsgårds
folk i Danebod Højskoles foredragssal, hvor høj
skoleforstander G. Rasmussen bød velkommen og 
indledte mødet med at sige, at den forsamling, der 
mødtes her den 19. juli 1942 og stiftede Slægts
gaardsforeningen i Sønderborg Amt, var velkom
men her på Højskolen, og nu-25 år efter-i 1967 
er Slægtsgaardsforeningen igen velkommen til at 
samles her ved højskolens talerstol. - Det, der lig
ger til grund for Slægtsgaardsforeningens virke - 
dens formål og opgaver - er i tråd med de tanker 
og det livssyn, ungdommen samles om på en høj
skole.

Efter sangen: »Hvor smiler fager den danske 
kyst« bød amtskredsformand går. Jørgen Bromand, 
»Bondegården«, Almsted, velkommen til forsam
lingen og til mødets talere, arkivar P. K. Hofman
sen og konsulent H. Balle, og et specielt velkom
men til aftenens æresgæst, den tidligere forstander- 
frue på skolen, fru Anna Hald Terkelsen.

Jørgen Bromann nævnte, at det ganske særligt 
var tidligere højskoleforstander Frede Terkelsens 
fortjeneste, at interessen for slægtsforskning og for 
slægtsgårde blev så levende her på Als for 25 år 
siden, og Danebod blev det sted, hvor slægtsgårds
interesserede mødtes, og hvor amtskredsen blev 
stiftet.

I årsskriftet for Danebod Højskole 1941 skrev 
forstander Terkelsen følgende om et slægtsgårds
møde, som blev holdt på højskolen, før Slægts
gaardsforeningen blev oprettet den 7. juli 1941:

»Kort efter at eleverne var rejst, havde vi en 
sjælden fest her på skolen. Jeg kunne have undt 
Dem at være med til den, men det kunne desværre 
ikke ordnes.

Det var slægtsgårdsfesten den 5. april 1941.
Journalist Chr. Damm havde skrevet en række 

artikler til Familie-Journalen om gamle slægts
gårde i landets forskellige egne, og gennem de for
undersøgelser, der i den anledning blev foretaget, 
viste det sig, at der her på Als fandtes særlig mange 
gårde, der i 150-400 år havde være i samme 
slægts eje.

Derved opstod tanken om at holde en fest for 
alle dem, der nu boede på disse slætgsgårde. Fami
lie-Journalen og sønderborgpressen indbød i fæl
lesskab til festen, og der kom ca. 250 mennesker, 
der bænkedes ved kaffeborde i gymnastiksalen. 

Det kneb med plads, fordi der skulle bygges tri
bune til Handels- og Kontoristforeningens herre
kor fra København, »Herrekoret H. K«, der skulle 
medvirke.

Det blev en strålende fest med en storartet stem
ning. Herrekoret sang betagende smukt under le
delse af den norske komponist Anders Rachlew, 
og efter at jeg havde budt velkommen, blev der 
holdt foredrag af fhv. folketingsmand Chr. Ernst 
Christensen og seminarielærer Claus Eskildsen.

Der blev sendt telegram til kongen og modtaget 
svar, og hele festen blev filmet.«

I højskolens årsskrift 1942 skrev Frede Terkel
sen om mødet, hvor Sønderborg amtskreds blev 
oprettet:

»Søndag den 19. juli holdt Foreningen til Beva
relse af danske Slægtsgaarde en fest her på skolen. 
Her talte foreningens formand, gårdejer Jørgen 
Petersen, Gislinge, og sekretær, journalist Chr. 
Damm kom med nogle interessante oplysninger 
om slægtsgårdenes antal i de forskellige egne af 
landet.«

Efter dette tilbageblik udtalte Jørgen Bromand 
mindeord over afdøde bestyrelsesmedlem i Åben
rå amtskreds, Peter Eskildsen, Felstedskov.

Han sluttede med at nævne, at Slægtsgaards
foreningens arbejde er tosidet. Den ene opgave 
vender sig mod fortiden, og her søger vi at finde 
slægtens spor for således med rod i fortiden at 
klare den anden opgave: at virke i nutiden for 
slægtens og gårdens fremtid.

Aftenens program er lagt således, at der vil blive 
talt om Slægtsgårdsarkivet og dets betydning for at 
fremme forståelsen og interessen for slægten og 
slægtsgårdene, og dernæst om de problemer der 
vedrører slægtsgårdene i fremtiden og bevarelsen 
af gårdene som slægtsgårde.

Herefter holdt arkivar P. K. Hofmansen, Slægts- 
gaardsarkivet, en jubilæumstale, hvori han omtalte 
Slægtsgaardsforeningens oprettelse den 7. juli 1941 
og omtalte de mænd, der tog initiativet dertil og 
begrundelsen herfor. Hån redegjorde for forhol
dene vedrørende afholdelse af møder under Dan
marks besættelse og nævnte tyskernes attentat på 
sekretær Chr. Damm. På grundlag af referater om
taltes oprettelsen af foreningens amtskreds i Søn
derborg amt den 19. juli 1942. Derefter fulgte 
oplysninger om Slægtsgaardsarkivets arbejde med 
at udforske og nedskrive gårdenes og slægternes 
historie og om det omfattende historiske materiale 
fra hele landet, der i løbet af 25-26 år er samlet 
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og opbevaret i Slægtsgaardsarkivet, hvor det vil 
være til rådighed for kommende generationer, som 
ønsker oplysninger om disse slægters og gårdes 
historie.

Ved det festlige kaffebord i højskolens spisesal 
talte fru Anna Hald Terkelsen om slægtsgårds
møder på Danebod Højskole i 1941 og 1942 og 
fremdrog forskellige minder.

Bl. a. gengav fru Terkelsen følgende uddrag af 
Claus Eskildsens foredrag ved det store slægts
gårdsmøde på Danebod Højskole den 5. april 
1941:

»Slægtsforskning gør mennesket rodfast i slæg
tens gamle stavn, styrker slægtens gamle traditio
ner, vækker slægtsfølelse og slægtsbevidsthed og 
giver derved kraft til at trodse modgang og ædel 
stolthed til at modstå det lave . . . Vejen, jeg drog, 
går da fra dette sted over skole og arbejdsplads til 
det, der blev min manddoms virkeplads. Men fra 
arbejdet med egen slægtshistorie løfter man helt af 
sig selv blikket ud over hjemstavn og slægt til 
fædreland og folk. De gamle slægtsgårde var ikke 
blot folkets evigt rindende fornyelseskilder, men i 
de menneskers årer, der færdedes i de gamle stuer, 
pulserede de danske slægters blod, det danske 
folks blod.

Inden for et lille folks område har de enkelte 
slægter utallige gange blandet blod med hinanden. 
Utallige slægtsbånd knytter mig til andre danske 
mennesker.

... På den måde udvider slægtsforskning slægts
gårdens lave vægge ud til fædrelandets grænser og 
gør min kæde af forfædre til repræsentanter for 

mit Folk. Fra det har jeg min kraft, og til det skal 
jeg vie mine kræfter.«

Efter kaffepausen fortsatte mødet i foredrags
salen, hvor der ved en kort generalforsamling blev 
givet medlemsoplysninger fra Sønderborg og Åben
rå amtkredse ved formændene gdr. Jørgen Bro
mand, Almsted, og gdr. Torp Friis Møller, Hjord
kær, og der blev foretaget valg.

Bl. a. nævnte Jørgen Bromand, at der i løbet af 
25 år er en del gårde, der er gået ud af slægtens 
eje, men samtidig er der andre gårde, som nu er 
blevet slægtsgårde, hvor tredie evt. fjerde genera
tion er trådt til. Lykkeligvis holdes der fast ved 
ejendommene, selv under vanskelige kår. Det af
gørende er, om der blandt vore unge stadig er 
nogle, der vil fortsætte i slægtens spor.

Torp Friis Møller gav i korthed nogle orien
terende oplysninger om produktions- og afsæt
ningsforhold.

Herefter talte konsulent H. Balle om nye be
stemmelser vedrørende ejendomsoverdragelse og 
om specielle problemer ved generationsskifte. Bl. a. 
omtaltes jordlovsændringerne fra 21.4.1967 og 
loven om udlån og tilskud til yngre landmænd af 
9.6.1967, ejendomsprisernes udvikling siden 13. 
vurdering, og hvad der bør iagttages før 14. vur
dering 1969. Endvidere blev der givet oplysninger 
om forpagtning med forkøbsret, konjunkturbestemt 
aftægtsydelse, afgift af arv og gaver, nedslag i for
mueskat, prioriteringsforhold m. m.

Efter besvarelse af spørgsmål sluttede mødet 
med en tak til forstanderparret for hjerterum og 
husrum, og efter en aftensang skiltes deltagerne.

B.

SKUDERLØSE BY
Indtil omkring 1900 lignede Skuderløse alle de 
andre sjællandske landsbyer. Der var ikke sket ret 
store forandringer, de fem gårde, som blev i byen, 
efter at udskiftningen havde fundet sted, lå der 
fremdeles. Et par af gårdene havde fået nye stue
huse i firserne, der var rettet en del op på udlæn
gerne, og lidt nyt var der bygget, staldene lavet 
større, men ellers var det ikke de store ting, der var 
sket. Stuehusene til et par af gårdene var dengang 
over 100 år gamle. Og som det var med gårdene, 
var det til dels også med husene, de var for de 
flestes vedkommende meget gamle, og flere af dem 
var stuehusene til de gårde, der blev flyttet ud på 
lodderne. I den gamle landsby lå der 21 gårde og 
en del huse og skolen, og når man kender det ret 
lille område, som byen lå på, forstår man, at det 
hele har været stærkt sammenbygget, og i ilde- 
brandstilfælde var det jo næsten umuligt at undgå, 
at der brændte mere end én ejendom. Man ved da 

også fra gamle beretninger, at det hændte, at hele 
landsbyer brændte.

Man har her i Skuderløse et sagn fra en længst 
forsvunden tid, der fortæller, at der udbrød brand 
i en af gårdene, det var Østergård, der dengang lå 
lige opad Søndergård med kun en smøge imellem 
to længer. Situationen var kritisk, naturligvis var 
det lokale brandvæsen tilkaldt, men det udrettede 
ikke store ting. I dette tilfælde ville begge gårdene 
være brændt, hvis der ikke var kommet anden 
hjælp. Men det kom der. Hjælpen var byens gamle 
degn, der kom med en bog. Med den i hånden gik 
han ind i smøgen mellem længerne og læste og 
besværgede ilden, og det lykkedes ham at holde 
ilden borte fra den anden gård, så kun Østergård 
brændte. Det var jo godt gjort. Også dengang var 
der mennesker, der kunne mere end andre. Da 
faren var overstået, og ilden var slukket, sagde 
den gamle degn: »Nu bliver der ikke ildebrand her 
i Skuderløse de første hundrede år.« Det kom vir
keligt til at passe, der gik endda noget over de 
hundrede år.
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Så sker der det mærkelige for byens vedkom
mende, at da der senere indtraf ildebrande, brændte 
der aldrig mere end den samme ejendom. Om det 
så også skyldtes degnen, ja, det kan man jo så 
fundere over.

Kun i et eneste tilfælde brændte der mere end 
ét hjem; der brændte fire hjem, men alle fire fami
lier boede i ét langt, meget gammelt hus midt i 
byen, så det var altså kun én ejendom, der gik til.

Om denne ildebrand fortaltes der senere af dem, 
der overværede den, små tragikomiske historier. 
Huset var som nævnt meget gammelt, stråtækt og 
med et tykt lag mos. Det var lige op mod jul, det 
skete. En kone afsmeltede fedt på en pande, den 
gik der hul i, fedtet blev antændt, og ilden bredte 
sig hurtigt til loftet og taget. Der blev slået alarm 
til byens folk og sprøjten. Nu var taget meget vådt 
af flere dages regn og tåge, og da det tillige var 
blikstille, varede det længe, inden man kunne se 
ilden slå ud, man stod ligefrem og var bange for, 
at det ikke skulle brænde. Huset var fast ingen 
pryd for byen, og der var vist ingen, der græd over, 
at det forsvandt. Endelig slog ilden igennem, og 
det begyndte at brænde, skolen lå lige overfor på 
den anden side af gaden, børnene havde obser
veret branden og forsvandt snart fra skolen. Læ
rerne kom også ud, og da andenlæreren så, det 
brændte, råbte han til førstelærerens kone: »Må 
jeg råbe hurra, fru Halskov?«, hvortil hun svarede: 
»Nej, det må du ikke, Larsen, for trods alt er det 
dog hjem, der brænder.«

Om selve brandens forløb, og hvad den kom til 
at betyde for byen, blev der senere skrevet en sang 
af lærer Halskov.

Det var 1909, dette skete, og da var der allerede 
gået en del år, efter at den nye tid var begyndt her 
i landet, tiden, hvori den voldsomme fremgang 
skete både på det materielle og kulturelle område. 
På det materielle område var det især oprettelsen 
af de mange andelsmejerier, der fik så stor betyd
ning, senere kom slagterierne, maskinerne vandt' 
frem i landbruget, radsåmaskine, slåmaskine, meje
maskiner, senere selvbindere og mange andre, der 
både lettede arbejdet og betød større udbytte af 
jorden og dermed større økonomisk udbytte. Også 
på det kulturelle område var der en vældig frem
gang. Foreninger oprettedes på mange områder, 
foredragsforeninger, gymnastik-, sang-, sports- og 
mange andre samt landbrugsforeninger. Vore for
samlingshuse ude i sognene blev rigtig til nytte. 
Her kunne foreningernes medlemmer samles og 
drøfte tidens spørgsmål. Men til det brug savnede 
vi et hus i Skuderløse, og så lige pludselig skete 
der det, der satte fart i forhandlingerne om bygning 
af et, nemlig ovennævnte ildebrand. Det var en 
god grund at bygge på. I sommeren 1910 blev for
samlingshuset bygget, og et stort savn afhjulpet. 
Huset ligger smukt midt i byen og blev, som jeg 
har skrevet andet sted, brugt meget i det folkelige 
og kulturelle liv. Nu er det så 57 år siden, forsam
lingshuset blev opført, og det ligger der endnu 
med sin smukke facade vendt mod gaden, flan
keret af en genforeningssten, der fortæller om Søn
derjyllands tilbagevenden til moderlandet, og en 
genforeningseg. Lidt oppe på gaden ligger to store 
sten, der har været brugt som samlingssted for by- 
mændene i det gamle bylav.

Vilh. Hansen.

TIDENS HJERTE
Der dikker et ur i min stue 
med sagte og ensformig klang. 
Den er mig så sært personlig 
dens rytmisk tøvende gang.
Det er, som det vil mig noget, 
det evigt dikkende ur, 
som sad der bag ved dets kasse 
en sjæl - som en fugl i bur.
Jeg føler mig aldrig ene, 
så længe det går og går.
Det er tidens tålmodige hjerte, 
der her i min stue slår.
Det slår så trygt og alvorligt, 
som ville det hviske dermed:
Du menneskebarn lad dit hjerte 
smittes af mig og min fred.

Disse 4 vers blev i 1926 fundet i et gammelt 
standur.

Urmager Arnold Sørensen, Klaregade 35, Oden
se, som er en af »Slægtsgaarden«s læsere, har i 
årenes løb med pietetsfølelse og interesse restau
reret og reddet mange gamle urkæmper fra tilintet
gørelse, således at de kan måle tiden for endnu 
flere generationer.

Versenes forfatter er ukendt. - Hvis der blandt 
vort blads læsere er nogen, der kender versene og 
ved, hvem der oprindeligt har skrevet dem, vil det 
glæde urmageren at modtage oplysning derom.

I »Slægtsgaarden« nr. 132, 1964 var optrykt 
9 vers, som også var et ur-digt. Ved en tilfældig 
oplysning blev det konstateret, at de var skrevet 
for ca. 60 år siden af en ung præstesøn fra Rørup, 
Thorkild Barfod.
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Saga og virkelighed
For tusind år siden lagde vikingebonden Erik 
den Røde ud med kurs mod Grønland. Nu har 
Nationalmuseet udsendt en bog om realiteterne 
bag sagaernes beretning. Redaktør Ib Paulsen 
fortæller her om den.

Det må være en sand ildhu, der har besjælet kirke
gængerne i Østerbygden i Julianehåb-området i 
Sydgrønland omkring ved år 1000. Her havde nogle 
år før den norske viking Erik den Røde slået sig 
ned i et grønt område dybt inde i en af de syd- 
grønlandske fjorde, og her havde hans hustru - 
knurrende kommenteret af Erik - bygget en lille
bitte græstørvskirke. Man fandt den efter et fund 
af skeletdele på dens kirkegård, da i 1961 man 
ville opføre et skolehjem på stedet, som i dag hed
der K’agssiarssuk. Det skulle vise sig. da National
museets arkæologer kom til, at skeletterne lå på 
kirkegården omkring Thjodhilds kirke. Således hed 
Eriks hustru, der hurtigt var blevet kristnet, efter 
at hendes søn Leif, der opdagede Vinland (Ameri
ka), havde været en tur i Norge og af Kong Olav 
Tryggvason var blevet pålagt at kristne nordbo
områderne i Grønland. En anden af Thjodhilds 
sønner skulle blive en af de første, som kom til at 
hvile på den lille kirkegård, hvor også hun selv og 
Erik den Røde formodes at måtte være stedt til 
hvile.

Thjodhilds kirke var bygget af græstørv og sten, 

nødtørftigt afstivet med træ. Dens indvendige mål, 
som arkæologerne har kunnet fastslå, var en bred
de i kirkerummet på 2 meter og en længde på 3,5 
meter. Man studser en kende, når man hører denne 
plads udmålt til 20-30 stående mennesker. De har 
stået som sild i en tønde. Det er det, som har kræ
vet ildhuen, for vi må ikke tro, at tidens folk var 
spinkle og små, der har været gevaldige basser 
iblandt dem. Det fastslår de antropologiske under
søgelser af fundet af henved 150 tusindårige ske
letter på Thjodhilds kirkegård. Derom nærmere 
om lidt.

Disse oplysninger er hentet fra Nationalmuseets 
nyeste publikation, museumsinspektør Knud J. 
Kroghs »Erik den Rødes Grønland«, udsendt i 
kommission hos Gyldendal og omfattende også en 
nyoversættelse i uforkortet form ved filologen Hans 
Bekker-Nielsen af de vigtigste tekster i de grøn
landske sagaer vedrørende nordboernes ophold i 
Grønland.

De antropologiske konklusioner skyldes antro
pologen Balslev Jørgensen.

Det er en overmåde interessant bog med gode 
illustrationer.

Der har i de senere år været skrevet adskilligt 
om nordboernes landnam i Grønland. Man har 
følt sig dybt betaget af oplevelsen, når man fra
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Narssarssuak fløj hen over tomten, hvor Eriks gård 
Brattahlid lå, og man skimtede tomterne dernede 
i det grønne. Nordmanden Helge Ingstads under
søgelser af Vinlandsminderne fra dengang har ak
tualiseret problemet, og vore egne forskere har i 
høj grad været foregangsmænd i undersøgelserne 
af nordboernes 500-årige historie i Grønland. Ar
bejdet fortsætter, mange gåder er løst, men over
måde mange er endnu uløst, deriblandt spørgs
målet om, hvordan det egentlig gik til, at nord
boerne igen helt forsvandt efter i 500 år at have 
levet tilværelsen på verdens største ø. Vi ved ad
skilligt om, hvordan denne periode begyndte, men 
endnu intet om, hvordan den sluttede.

Snurrigt er det i det store perspektiv at tænke 
på, at denne lille bog også - som det anføres - er 
skrevet som en håndsrækning til de turister, der 
tiltagende i tal vender deres opmærksomhed mod 
Grønland. Det var bestemt ingen turisttilværelse, 
Erik og hans mænd for de tusind år siden måtte 
friste. Vi ved fra sagaen, at de drog ud midt i 
980’erne, og at mange skibe og meget mandskab 
gik til undervejs. Erik havde 25 fartøjer i sin flåde, 
da han drog ud fra Island. Heraf nåede de fjorten 
frem, resten forliste i det grumme farvand syd for 
Kap Farvel eller blev slået tilbage. Med sig havde 
Erik foruden sine mænd og deres familier sin hu
stru og fire børn, nemlig sønnerne Leif, Thorvald 
og Tors tein samt datteren Freydis. Man kender 
navnene på de mænd, som gav ham følge.

Om sagaernes beretninger om disse foreteelser 
siger museumsinspektør Krogh i sin optakt, at sa
gaen jo ikke fortæller præcist, for den er ikke et 
øjebliksdokument, men er skrevet længe efter, at 
disse begivenheder fandt sted, holdt i live ved 
mundtlig overlevering fra generation til genera
tion. Krogh tilføjer, at disse sagaer er at opfatte 
som brede floder, hvori mange kilder er strømmet 
sammen, og han tilføjer: - At skille vandene igen, 
at påpege traditionens oprindelse og nøjagtige for
løb, lader sig sjældent gøre, men netop de sagaer, 
som behandler Grønland, rummer meget, der - 
som det senere skal ses - lader sig bekræfte ad 
arkæologisk vej. Derfor kan man ikke med føje 
underkende deres vidnesbyrd om begivenhedernes 
forløb i store træk . . .

Også tragedien farvede nordbogrønlændernes 
hverdag. En af de første, som blev viet i Thjod- 
hilds kirke ved den præst, Olav Tryggvason havde 
givet Leif med på færden efter hans visit i Norge, 
var Eriks og Thjodhilds søn Thorstein, der blev 
gift med en pige, som hed Gudrid. Det unge par 
slog sig ned i Vesterbygden i det nuværende Godt- 
håbfjorden. Det unge ægteskab kom til at vare 
kort. Allerede den følgende vinter døde Thorstein 
under en svær sot, som ramte gården. Sagaen for
tæller, at natten efter sin død vågnede han op og 
kaldte på sin hustru og bad hende om at sørge for, 
at han kom til at hvile i indviet jord ved moderens 
kirke flere hundrede kilometer mod syd. Det skete.

- Satire har aldrig haft nogen varig virkning i dette land. 
Det skyldes, at kun de svage i ånden ville benægte, at 
vore politiske ledere virker langt mere skrækindgydende 
og morsomme, end nogen parodi kan gøre sig håb om.

(The Observer, London.)

- Som vi alle ved, er digtere uhyre følsomme, og jeg 
mener at have iagttaget, at de er specielt følsomme for 
kontanter.

(Den amerikanske forfatter Penn W arren.)

- Canadas kolossale mindreværdskompleks er uden tvivl 
det største i den vestlige verden - en gåde og et fund for 
den, der studerer nationernes egenart.

(Time.)

- Det er katastrofalt for universitetslærere inden for de 
sociale discipliner at lukke sig inde i et elfenbenstårn.

(Den engelske minister Barbara Wooton
i sin selvbiografi.)

- Selv gourmanden vægrer sig for den tanke, at vi ude
lukkende er skabt for at spise.

(Den svenske forfatter Kjell Hjem.)

- Skønt de lyse nætter prises så højt (i Danmark), får de 
mine nerver til at dirre. Hvordan skal man dog få så
danne evindelige eftermiddage til at gå? Jeg har en 
anelse om, at det langt mere er disse, end det er de uen
delig mørke nordiske vinternætter, der ligger til grund for 
så megen bitter skandinavisk selvgranskning.

(Den engelske forfatter William Sansom.)

- Videnskabsmændene læser sig til, hvad vi andre ved i 
forvejen.

(Storm P.)

- En ny tænker viser sig ved nærmere undersøgelse oftest 
at være en mand, som ikke ved, hvad andre mennesker 
har tænkt.

(Frank Moore Colby.)

- Intet vil nogensinde blive forsøgt, hvis alle tænkelige 
indvendinger skal overvindes forinden.

(Samuel Johnson)

- Der er dem, der sætter så meget til livs, så man skulle 
tro, de ville sig selv til livs.
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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 % af den ved en vurderingsforretning konstaterede værdi 
af fast ejendom og løsøre. Finansieringsproblemer ved gene
rationsskifte, ejendomskøb, sammenlægning af ejendomme, 
byggeri, besætningsforøgelse og anskaffelse af inventar løses 
ved optagelse af et hypotekforeningslån. Nærmere oplysning 
om foreningens udlånsvirksomhed fåsved henvendelse til advo
kater, pengeinstitutter, foreningens vurderingsmænd og kon
tor samt nedennævnte repræsentanter:

Hjørring amt - gdr. Karl Lunden, »Stubdrupgaard«, Brøn
derslev, tlf. Brønderslev (088) 2 14 27.
Alborg amt - gdr. Poul Voetmann, »Marienborg« pr. Arden, 
tlf. (085-6 31 11) Rostrup 95.
Thisted amt - gdr. E. Balle Christensen, 0. Assels, tlf. 
(077-8 61 11) 0. Assels 87.
Viborg amt - sognefoged P. Sørensen, Kvorning pr. Ham
mershøj, tlf. Hammershøj (064) 51315.
Randers amt (+ Samsø) gdr. Aage Pedersen, »Dam- 
gaard«. Fjeldsted pr. Mariager, tlf. Mariager (085) 41416.
Arhus og Skanderborg amter - gdr. Rasmus Jensen, 
Vengelund pr. Skanderborg, tlf. (06-18 61 11) Nørre Vis
sing 50.

Ringkøbing amt - gdr. Mads Søgaard, »Bastrupgård,« 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«, Gørding, 
tlf. Gørding (051) 7 81 42.
Sønderjyllands amter - gdr. Hans Iversen, »Grønvang«, 
V. Sottrup, tlf. V. Sottrup (044) 6 74 79.
Odense amt - proprietær Erik Andersen, Lundsgaard pr. 
Guldbjerg, tlf. Særslev (09) 8412 52.

Svendborg amt - gdr. N. J. Rasmussen, Ellerup, Gudbjerg 
Sydfyn, tlf. Hesselager (09) 25 10 86.
Københavns, Frederiksborg og Holbæk amter (-e- 
Samsø) gdr. agronom Helge Larsen, »Tjebberupgaard« pr. 
Holbæk, tlf. Holbæk (03) 43 24 27.

Sorø amt - gdr. Thorkild Jensen, »Toftegaard«, Døjringe, 
tlf. (03 607) Bromme 212.

Præstø amt - gdr. P. Geert-Jørgensen, »Sneseregaard«, 
Snesere, tlf. (03 765) Tappernøje 158.

Maribo amt - proprietær Thougaard Olesen, »Gurreby- 
gaard«, 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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I det hele taget var det en skik efter kristningen 
af Grønland at føre de døde langvejs fra til kirken 
ved Brattahlid. Sagaen nævner en mand med det 
makabre navn Lig Lodin, der drog rundt i byg
derne, når vinteren havde sluppet sit tag i lan
det, og bragte de døde til kirkegården, ofte over 
umådelige distancer. I hvert fald skulle de dødes 
ben føres frem til indviet jord. Kunne man ikke 
klare sagen på anden måde, kogte man simpelthen 
ligene af og samlede knoglerne. Fund på Tjodhilds 
kirkegård viser eksempler, som kan udlægges så
ledes. Datidens nordboer overlod ikke deres døde 
til grave uden for kontrol, dersom de overhovedet 
havde mulighed for at opnå en sådan. Det var 
dengang endvidere skik og brug at medføre en 
kirkegårds døde til den nye, hvor en kirke blev 
nedlagt og en ny opført. Dette skete to gange i 
Erik den Rødes bygd, men de nye kirker blev 
bygget så tæt ved den gamle (kun 200 meter fra 
den), at man uden vanskelighed kunne overvåge 
de gamle grave, og det er en lykke for vor tids 
arkæologer og antropologer, som på den måde har 
et helt urørt gravmateriale at arbejde med. Noget 
tilsvarende gælder et stort flertal af de tomter, som 
i de kommende år skal udgraves. Ingen menneske
lig hånd har rørt stederne, siden nordboerne døde 
i dem eller forlod deres bopladser. Her er rige 
fund at gøre.

Museumsinspektør Krogh betegner udgravnin
gen af Thjodhilds kirkegård i Østerbygden som 
langt det største skeletfund, der er gjort i Norden 
fra den tid. Det har fortalt og vil yderligere kunne 
fortælle os mangfoldigt om datidens mennesker.

Også den lille vikingekirkegård havde sin nøje 
overholdte rangforordning. De fornemeste blev lagt 
i kister og tættest muligt ved kirken. Derfra skete 
gravlægningen efter rang ud mod kirkegårdsdiget. 
Først på et senere tidspunkt vandt de fornemste 
indpas under selve kirkegulvet i det øvrige Skan
dinavien. En af gravene var en fællesgrav med 
flere tusinde knogler, der af antropologen Balslev 
Jørgensen blev identificeret som tolv mænd og et 
barn på 12-14 år, formentlig ofre efter en ulykke, 
eventuelt et skibsforlis, fundet og hentet til kirke
gården ude fra det grønlandske øde.

Gennemsnitshøjden var i denne fællesgrav ikke 
mindre end 177 cm, kranierne var smukt placeret 
med ansigtet mod øst. Arkæologerne har fastslået, 
at på Tjhodhilds kirkegård blev kvinderne begra
vet på nordsiden, mændene på sydsiden, og der 
blev fundet et antal spædbørnsgrave ved kirkens 
østgavl.

Der er identificeret 14 børneskeletter, 65 mænd, 
39 kvinder og yderligere 16, hvis køn ikke har 
kunnet fastslås, men formentlig flest kvinder.

Af de 53 mænd (fællesgravens er ikke med

regnet) er en død i alderen 18-22 år, 13 i alderen 
10-30 år, 23 i alderen 30-50 år, 15 efter det ty
vende år, uden at deres dødsfald har kunnet fast
slås.

Af de 39 kvinder døde to i 18-20 års alderen, 
10 da de var mellem 20 og 30. 10 blev mellem 30 
og 50 år, og to blev over 50 år, 15 blev i hvert 
fald 20 år gamle, uden at dødsalderen har kunnet 
fastslås.

Gennemsnitshøjden for kirkegården som helhed 
lå under gennemsnitshøjden for fællesgravens 
mænd. De mandlige skeletter er udmålt til gen
nemsnitlig 171 cm og de kvindelige til 156 cm, for 
mændenes altså væsentlig højere end herhjemme 
for bare et halvt hundrede år siden, da mands
gennemsnittet var 165 cm. Gravene viser, at vikin
gerne har været ret høje og kraftige folk med svær 
muskulatur. Adskillige af dem har været 180-185 
cm høje. En ting, som har givet anledning til stor 
undren, er den dybe nedslidning af meget sunde 
tænder.

Langt de fleste sygelige forandringer, som har 
kunnet indkredses på grundlag af knoglemateri
alet, skyldes gigt. Vikinger og svær gigt har hørt 
sammen. En af de døde var så krumsluttet af denne 
lidelse, at han ikke kunne strækkes ud i graven. 
Derimod har man naturligvis ikke kunnet finde 
spor af epidemiske sygdomme eller af hjerte-, nyre- 
og lungelidelser, fordi sådanne sædvanligvis ikke 
afgiver indicier til antropologens diagnoser. Af et 
af skeletterne fremgik dødsårsagens klare brutali
tet. Der sad en svær jernkniv hugget ind i ofrets 
venstre side, så knivspidsen nåede helt ind til skul
derbladet. Man kan med undren spørge, hvorfor 
den kniv mon ikke blev fjernet, da den dræbte 
blev gravlagt.

Videnskaben har ikke kunnet påvise spor i nogen 
grav i retning af, at en degeneration skulle have 
været medvirkende til, at nordboerne omsider 
forsvandt fra Grønland. Endvidere har det været 
nævnt, at afgørende klimaforandringer kan have 
influeret, men sådanne er ikke blevet påvist. Der 
har også været talt om overfald på nordboerne og 
fordrivelse af dem ved europæiske pirater i 1400- 
og 1500-tallet samt om udmattende kampe med 
eskimoerne. Megen viden har vi tilegnet os om 
nordboerne i Grønland, men mange gåder er end
nu uløste. Bosættelsen af Grønland og opdagelsen 
af Amerika for 1000 år siden var det absolutte 
yderpunkt for vikingetidens imponerende togter 
over havene. Mere end nogensinde tidligere inspi
rerer disse 500 år videnskabsmændene, som med 
alle til rådighed stående midler kæmper sig frem 
gennem gådefuldhedens mørke. I spænding venter 
man på yderligere nyt fra dem. De gør lægmand 
til turist også i fortiden.

Ib Paulsen.
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Standurenes alder og oprindelse
Ud over landet findes mange gamle standure, 
der er fremstillet på tidligere danske klokkemager- 
værksteder, som nu er mere eller mindre kendt.

En del af klokkerne er forsynet med mesterens 
navn, årstal eller fabrikationsnummer. I nogle til
fælde er sådanne kendetegn helt eller delvis usyn
lige, f. eks. under maling eller under en tinkrans.

Indehavere af gamle standure, der har målt tiden 
for 6-7 generationer, søger ofte oplysninger om 
deres alder og herkomst. Blandt de landsdele, hvor 
der før i tiden har været et større eller mindre antal 
kendte værksteder for standure, kan nævnes Born
holm, Fyn, Sønderjylland og Vendsyssel.

I de senere år er der registreret et ret stort antal 
standure af forskellige typer og nedskrevet kultu
relt værdifulde oplysninger om datidens urmagere 
og de værksteder, hvorfra vore forfædre fik deres 
store klokker.

På Bornholm, som i en lang årrække havde en 
meget stor produktion af standure, er urindustrien 
forlængst belyst i forskellige afhandlinger. På Fyn 
har fhv. førstelærer Lars P. Pedersen, Thorøhuse 
v. Assens, samlet og registreret et stort materiale, 
hvoraf afhandlinger er trykt i Vestfyns Hjemstavns
forenings Aarsskrift siden 1956 og i Aarbog for 
Dansk historisk Museumsforening, »Arv og Eje« 
(Nationalmuseet 1967). I Sønderjydsk Maaneds- 
skrift 1951, nr. 10, har pastor P. Hejselbjerg Paul- 
sen skrevet om »Det gamle slesvigske Urmageri« 
og fortalt om et stort antal sønderjyske urmagere 
og deres produktion. I Nordjylland har museums
bestyrer P. Christensen, Try, Dronninglund, skre
vet om »Urmagere og Tusindkunstnere i Vendsys
sel« ca. 1750-1850. Bogen, som har 35 illustra
tioner, udkom i 1962. Den blev suppleret med et 
tillæg med 11 illustrationer i 1963.

En af de ældste af kendte urmagere på Born
holm er Otto Arboe, som fik sit mesterbrev i 1743.

Blandt de gamle ure, P. Christensen har fundet 
i Vendsyssel, er nogle fremstillet uden for denne 
landsdel. Som et af de ældste og mest bemærkel
sesværdige af disse omtales et ur, som nu står på 
gården Lille Porsmose i Albæk. Det er fremstillet 
af urmager Caspar Maase, som ikke var kendt i 
Vendsyssel, men som ifølge lærer L. P. Pedersen, 
Assens, er kommet til Danmark fra Brandenburg i 
en ung alder. Fra 1739 til 1755 virkede han som 
urmager i Fåborg. Der regnes med, at hans ure er 
nogle af de ældste af de bevarede fynske standure.

Uret i Albæk fra Caspar Maases værksted be
skrives som et meget smukt 8 dages værk med 
slag- og repeteranordning, time-, minut-, sekund- 
og datovisere. Stor messingskive, tinkrans med 
romertal, støbte ornamenter i hjørnerne og orna
menter med delfiner i topstykket, hvor der i stedet 
for navneplade er en lille, rund skive med et bille
de, der forestiller en sø og foran denne en fugl 
gyngende i takt med pendulslagene. Omkring den 
lille skive er en smal tinkrans med indskriften 
Tempus jugit (den flygtende tid - med hentydning 
til fuglen). Den store messingskive i midtfeltet in-

S tandur på Hesselagergård af Caspar Maase. 
Foto: Ebbe Madsen, Hesselager.
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den for talkransen har fint indridsede Arkantus- 
rankeornamenter.

Da de standure, der er fremstillet af Caspar 
Maase (1739-1755), er nogle af de ældste - i hvert 
fald fra de fynske værksteder - nævnes dette her 
til orientering for de, der har et sådant klenodie i 
deres hjem.

I 1966 blev et ca. 225 år gammelt ur fra Caspar 
Maases værksted observeret og registreret på Hes- 
selagergård på Fyn, hvor uret står på tårntrappens 
første afsats. På dette ur er anbragt en navneplade 
i stedet for en fugl, men i øvrigt har det meget til
fælles med det nævnte ur i Albæk i Vendsyssel.

H. Balle.

NDELSBOGTRYKKERIET 

i Odense

Den st°re sparekasse giver de store fordele 

Det er derfor nærliggende at gå i

55 afdelinger er parat SPAREKASSEN FYN 
til at hjælpe Dem

£>en almindelige ^ranbforfifring
for Sanbbpgninger, oprettet Peb fongelig 5fnorbning

af 1792
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