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Bronzealderb ondens kunst
Redaktør Ib Paulsen fortæller om Bohusläns 
3000-årige helleristninger, der ligger ud til en 
af Nordeuropas hovedveje som et naturens be
tagende kunstmuseum fyldt med gåder i en 
magtfuld billedtale og besøgt af mere end 
100.000 om året.

Der stævner et fuldt bemandet stenskib hen over 
klippefladen. I de legende skygger og de springen
de solpletter ser det ud, som om det bevæger sig. 
Det er mere end 3000 år gammelt, og det har 23 
mand om bord. De tegner sig som søjler hugget 
ind i klippen mellem skibets to svungne stævne.

Det er med andre ord ikke noget helt lille fartøj, 
som var billedets motiv. Over den ene skibsstævn 
hænger solen. Dette illustrerer altså ikke en bron
zealderudflugt med madkurv og mjød, men har 
noget med soltilbedelse at gøre på samme vis, som 
vor egen berømte solvogn fra Trundholm har det.

Vi står på grundfjeldet ved Fossum i naturens 
eget storslåede kunstmuseum. På nogle snese kva
dratmeter klippe folder en umådelig rig billedver- 
den sig ud som helleristninger. Det er Nordens 
tættest komponerede bronzealderlige billedverden. 
Den solvarme stenhelle er fyldt med et billedliv i 
talløse variationer og skiftende kvalitet. Her har 
bronzealderens kunstnere i slægtled efter slægtled 
øvet deres værk i det hårde fjeld og har bemalet 
billederne. Med hvilke farver ved vi ikke, men ok
ker og jern må der have været i dem. I dag er de 
malet okseblodrøde, for at de mere end hundred
tusinde besøgende, som årligt indfinder sig, lettere 

kan se dem. Uden farven tegner disse billeder sig 
i dagslyset som næppe synlige ar i klippen.

Lige over dette stenskib - der er mange - jager 
en bronzealderjæger sit tunge spyd ned mellem 
skulderbladene på et hjortedyr. Ved siden af tager 
en bueskytte sigte, til den anden side står to kæm
per med økse og spyd hævet mod hinanden, men

Bronzealderko som helleristning på klippen i Bohuslän.

(Fortsættes side 5)
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I et ungarsk kollektivbrug
Af gårdejer, folketingsmand Chr. R. Christensen

I sommerens løb har jeg haft lejlighed til at se 
landbrug i en del lande både med vestlig og østlig 
status. Og jeg skal ikke nægte, at det under alle 
omstændigheder har været fornøjeligt at komme 
hjem og se vore egne forhold, selvom vi har store 
problemer at slås med. Navnlig var de østlande, 
jeg havde lejlighed til at se, uhyre langt tilbage i 
forhold til Danmark.

Ved et besøg i Polen så man, at landbruget var 
delt op i bitte små lodder, og at den mest anvendte 
trækkraft var en enlig hest, som gik for ploven i 
snavsede marker og for arbejdsvogne af ældgam
mel model. I de hundreder af kilometer, jeg fær
dedes på polske veje, havde man praktisk talt ikke 
mulighed for at se en traktor på markerne. Det var 
en luksus, som man slet ikke kunne tillade sig. Det 
undrer mig derfor stærkt, at polsk landbrug fra sit 
særdeles primitive stade kan yde konkurrence til 
dansk landbrug. For mig at se var den polske land
mand i sådan en situation med de små og snavsede 
marker, de elendige bygninger og de primitive red
skaber, at hans stilling næsten må betragtes som 
håbløs.

Det czekoslovakiske landbrug var tilsyneladende 
lidt bedre, og det samme gjaldt forholdene i Un
garn, men den overraskende forandring indtrådte 
først i Østrig, hvor grænseoverskridelse næsten be
tød en overgang fra nat til dag.

Et er imidlertid at se landbrug ude fra, og et 
andet er at se det inde fra under stedlig vejledning. 
Og en sådan mulighed derfor indtraf på en meget 
interessant måde.

UNGARSK LANDBRUG
Landbruget spiller en betydelig rolle i Ungarn. 
Ved krigens slutning var henimod 6 af Ungarns 10 
millioner indbyggere beskæftiget ved landbruget. 
Jordfordelingen var imidlertid af en sådan art, at 

den gav anledning til utilfredshed, idet fem procent 
af landmændene ejede halvdelen af landets jord, 
medens den anden halvdel tilhørte de 95 procent.

Dette førte til, at man havde en lang række små
brug på mellem 14 og ha, og disse kunne selv
følgelig hverken ernære en familie eller konkurrere 
med de store brug. Efter krigen beslaglagde rege
ringen imidlertid en masse arealer og delte dem ud 
til småbrugerne, hvis ejendomme derved kom op 
på 2-3 eller stundom 4 ha. De små brug, som i alt 
væsentligt forblev i privat eje, kunne imidlertid 
ikke mekanisere, hvorimod de tilbageværende stor
brug gennemførte en omfattende mekanisering.

Så var man lige vidt, og derfor gik man over til 
at sammenlægge småbrug til kollektivbrug, således 
at 70 procent af jorden nu drives kollektivt, me
dens resten er statseje eller privat eje.

KOLLEKTIVBRUGET
Vi fik lejlighed til at besøge et kollektivbrug i nær
heden af den østrigske grænse. Kollektivet lå på 
flad og tilsyneladende god jord, således at det skul
le have muligheder for at hævde sig. Det var blevet 
kollektivt allerede i 1948 på den måde, at 40-50 
husmænd sluttede sig sammen og stillede deres 
jord til rådighed, således at kollektivet fra starten 
kom op på 200 ha og en værdi af 1 Vi million flo- 
riner (å 29 øre). Og de står således som fællesejere 
af hele historien. Senere er yderligere 150 hus
mænd kommet til, således at ejendommen nu om
fatter 1600 ha til en værdi af 12 mili. floriner.

Men det er dog stadig sådan, at det er de første 
40-50, der ejer det hele. Man søger imidlertid at 
ændre dette, så også de andre bliver medejere.

De mennesker, der har afstået deres jord, kan 
deles op i grupper. Der er således en gruppe, der 
er gået ind ikke alene som medejere, men også 
som medarbejdere ved at påtage sig bestemte ar
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bejdsopgaver enten i marken eller i stalden. En del 
af denne gruppe har dog senere forladt arbejdet 
og er gået over til at blive industriarbejdere. En 
anden gruppe har straks forladt landbruget, lige
som mange af medarbejdernes hustruer er beskæf
tiget ved industriarbejde. Der var dog stadig 120 
mand beskæftiget på kollektivet, så fuldt mekani
seret kan det næppe være.

Kollektiverne var delvis opstået ved, at staten 
havde opkøbt jord og stillet den til rådighed for 
kollektiverne.

FLERE GÅRDE DRIVES SAMMEN
Kollektivet, vi besøgte, bestod af flere gårde, hvor
af vi havde lejlighed til at se et par stykker. En 
agronom viste os rundt delvis på hovedsædet og 
delvis på en station for slagtekvæg og fedesvin.

I alt havde man på kollektivet 170 køer eller en 
for hver ti ha. (til sammenligning kan nævnes, at 
danske kvægbrugere normalt har omtrent en for 
hver ha.), og der produceredes årligt 140 slagte
dyr, nemlig foruden udsætterkøerne tyre med en 
slagtevægt på op til 5-600 kg.

Dyrene tilhørte en lyserød race med hvide afteg
ninger, og der var tale om en typisk kødrace. Der 

fodredes rationelt efter ganske bestemte foderpla
ner, og dyrene så virkelig godt ud. En del af dem 
kastes ud på det vesttyske kødmarked som kon
kurrenter til det røde danske malkekvæg, der ikke 
kan præstere samme kødkvalitet.

På hele kollektivet opdrættes der ca. 1000 svin 
om året, hvilket jo ikke er imponerende. Der var 
tale om korte, fede svin, som i øvrigt så sunde og 
trivelige ud.

Det hele så meget primitivt ud. Uden for deres 
sti havde de en løbegård med cementgulv, hvorpå 
der stod en række drikketrug samt nogle automati
ske foderbeholdere, og så kunne grisene æde og 
drikke nøjagtigt, som de ville. Og resultatet var da 
også, at dyrene blev så tykke og fede, at de absolut 
ingen lighed havde med de danske baconsvin, der 
må gennem livet med den slanke linie i behold.

Svinene fodredes op til en levende vægt på ca. 
120 kg og hjembragte så omtrent 600 kr. eller no
genlunde dobbelt så meget som et dansk bacon
svin. Og heraf regnede man med at små 100 kr. 
var fortjeneste.

Det havde lige regnet, så der var godt fedtet, 
men det forhindrede ikke, at høns og børn og gam
le koner gik og hyggede sig på stedet.

Markerne blev drevet efter følgende sædskifte
plan:

LANDBOSPAREKASSEN 
I VEJLE

Kirkegade 25 . Telefon 87

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

HANDELSBANKEN
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Hvede og rug........................... 420 ha
Majs ........................................... 280 ha
Sukkerroer.................................. 80 ha
Solsikke.................... ................ 50 ha
Hør ............................................. 50 ha
Græsafgrøder.............................. 720 ha

Man opgav at avle 38-4000 kg korn og 400 hkg 
sukkerroer pr. ha, men selv om jorden var god og 
flad, havde jeg alligevel indtryk af, at der var pyn
tet lidt på disse tal, navnlig hvad roerne angår.

Bygningerne til hele herligheden var sølle, og 
selv om vi formentlig kun fik det bedste at se, blev 
vi mildest talt ikke imponerede. Men det skal er
kendes, at samme armod som vi blev vidne til i 
Polen, var der ikke tale om.

VENLIGE VÆRTSFOLK
Vi blev overordentligt gæstfrit modtaget på denne 
gård, og der var ingen tvivl om, at disse mennesker 
var mere end lykkelige ved at vise deres ting frem 
for folk fra et fremmed land.

Efter besigtigelsen kom vi ind på kontoret, der 
var indrettet i en gammel hovedbygning, og hvor 
3-4 nydelige damer residerede, og videre ind i et 
konferenceværelse, hvor Marx og Lenin prangede 
på væggen.

Her var møbleret med et par borde og nogle 
stole, og det smukke gulv, der havde kendt bedre 
dage, var i hvert fald rent. Og her fortalte kollek
tivets tre ledere, en agronom, en bogholder og en 
slags forvalter, mere end beredvilligt. Men det gik 
tungt, for de talte polsk i munden på hinanden, og 
vor tolk kunne kun oversætte til engelsk, som så 
igen måtte oversættes. Men det gik, selv om der 
kan være indløbet fejl.

Der kom velsmagende ungarsk hvidvin på bor
det, og der nødedes flittigt, hvilket vel nok bidrog 
ekstra til at løse tungebåndene. Til sidst kom der 
også kaffe - efter landets skik i et glas. Og da der 
ikke var glas nok, drak man efter tur.

Vi spurgte flittigt, og der blev svaret med en 
åbenhed, som næsten forbavsede os, og når allige-

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.

vel mange spørgsmål står ubesvarede, var det i 
hvert fald ikke værtsfolkenes skyld.

Kollektivet var som nævnt startet i 1948, og det 
første års udbytte svarede til, at man kunne give 
medarbejderne en årsløn på omkring 2000 kr. Nu 
var man oppe på et udbytte, der svarede til 9000 
kr. pr. mand.

Man delte betalingen op i arbejdsenheder, såle
des at der nærmest var tale om akkordarbejde, og 
således at den, der udrettede mest, fik den højeste 
løn.

En kusk (formentlig traktorkusk) fik 700 kr. om 
måneden, en akkordarbejder kunne komme op på 
1000 og lederne på 1500 kr. Og så regnede man 
med en arbejdstid på fra 8 til 11 timer om somme
ren. W eekendbegrebet kendte man naturligvis ikke 
noget til.

Man regnede i øvrigt med, at gennemsnitslønnen 
i Ungarn var 5-600 kr. pr. måned, så man var i 
virkeligheden svært stolte.

De gamle kunne trække sig tilbage med en stats
pension på en tredjedel af gennemsnitsindtjeningen 
de sidste 5 år, og desuden fik de Vi ha at dyrke.

Og så tog vi hjertelig afsked med vore nye ven
ner med løfte om at komme igen næste år - og 
med bevidstheden om, at begge parter havde haft 
en interessant eftermiddag, men også med bevidst
heden om, at den lykke, det er at bo vest for jern
tæppet, aldrig kan vurderes højt nok.

BRONZEALDER
BONDENS KUNST

-------------------- - Fortsat fra side 1 - -------------------- 

lidt henne elsker to med frugtbarhedssymbolerne så 
stærkt pointeret, at en nonne måtte sænke blikket. 
Hen over dette naturens magtfulde museum fløjter 
det svenske luftvåbens jet’er, og en tung passager
maskine tordner af sted med mennesker i sin bug, 
et pindsvin rasler i lyngen.

Helleristningsklipperne ved Fossum, Vitlycke og 
Aspeberget ligger grupperet omkring Tanum Kirke 
et halvt hundrede kilometer syd for Svinesundbro- 
en mellem Sverige og Norge. Kirken ligger ud til 
hovedvejen E 6 og tegner sig inde i landskabet 
som en søjle af ro over trafikbrus og benzintåger. 
Kirken har sin store runesten, der ligesom helle
ristningerne vidner om tidlig bebyggelse af egnep, 
vel Sveriges tætteste i oldtiden. Dette er et kunst
museum uden belysningsproblemer og klimaanlæg.
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Det nytter jo alligevel ikke at tro, at man kan skrue 
på naturen.

Skattejagten efter klippernes billedgallerier fore
går om natten ved lavt og skarpt projektørlys, der 
afslører selv den mindste sprække i granitten. Bru
ger man ikke lys, finder man dem ikke. Disse ejen
dommelige billeder har i over 3000 år været over
groet med mos og lav og lyng, som først må ryddes 
og klippen skylles ren, før billederne tegner sig for 
forskeren. I det lille helleristningsmuseum i Un
dersids ikke langt fra Fossum-klippen illustrerer 
danskeren Fred Gudnitz ved et fikst arrangement 
nødvendigheden af brug af projektør. Uden lyset 
er der intet at skimte, i lyset tegner sig billede ved 
billede, og hvert år gøres der nye fund.

Menneske står ved menneske i stenen og meget 
ofte med armene ekstatisk strakt mod solen. Det 
ved man i hvert fald om disse billeder, at et utal 
af dem har med sol- og frugtbarhedskulten at gøre. 
Høsten og slægten har skullet sikre gudernes og 
naturkræfternes nåde i nuet og fremtiden. Men 
meget i dette vældige figurgalleri er stadigvæk my
sterier for os. Der er fremsat tese efter tese, og der 
gættes flittigt på indholdet af denne gådefulde bil- 
ledverden, der som nævnt fremdeles får tilføjet nye 
gåder gennem nye fund.

Besøget ved billedklipperne omkring Tanum 
Kirke betyder kun en ringe afvigelse fra hoved-

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.

Skibe og kæmpende mennesker hugget ind i klippen - 
alder 3000 år.

ruten op eller ned gennem Sverige, men virkningen 
af oplevelsen er lang og dyb hos den billedfølsom- 

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

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

Cirkulerende kasseobligationer ca. 1,7 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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me. Man glemmer simpelt hen aldrig dette natu
rens mærkelige kunstmuseum. For børn, hvis bil- 
ledmæssige følsomhed endnu ikke er sat over styr, 
er klipperne ved Fossum, Vitlycke og Aspeberget 
den helt store oplevelse. Forældre kommer med 
deres poder og slår sig ned i bronzealderen og lyt
ter til børnenes begejstrede udråb, efterhånden 
som de kikker sig længere og længere ind i forti
dens uforlignelige billedbog. Den er et sidestykke 
til Europas store billedhuler, yngre end disse, javel, 
og ikke så elegant gjort, men af en primitiv styrke, 
hvis virkning man bagefter har svært ved at ryste 
af sig.

Et sted finder man en demarkationslinie af prik
ker i klippen. På hver side af den står folk med 
hævede våben, mens andre udfører hverdagens 
dont. Det siger os, at også bronzealderen har haft 
sine Korea- og Vietnamproblemer, som fik liden
skaben til at blusse, til nogen fandt på at skille de 
stridende parter ved en streg i granitten. De har 
såmænd ikke i meget andet end sprog og tøj været 
videre forskellige fra os.

Udforskningen af hele denne mærkelige billed- 
verden er ingenlunde af en ny dato. Den har stået 
på siden først i 1600-tallet, og undervejs er man 
nået til snurrige konklusioner vedrørende billeder
nes oprindelse. Så sent som i forrige århundrede 
fandt den berømte svenske kemiker Jöns Berzelius 
anledning til overfor Oldskriftselskabet i Køben
havn, i forbindelse med omtalen af en fremragende 
helleristning i Skåne, at give udtryk for, »at der 
forekommer adskillige obskøne mandsfigurer, så 
det synes mig ganske sandsynligt, at de er blevet 
til som arbejdsløse stenhuggerlærlinges øvelse og 
tidsfordriv, ligesom endnu i dag mindre anstændige 
kridttegninger på plankeværker og vægge bærer 
vidne om uopdragne drenges fremskridt i at skrive 
og tegne« . . .

Det syn på sagen forekommer os nu kosteligt, 
dengang var det forståeligt nok. Andre end Ber
zelius har troet, at helleristningernes kultiske frugt- 
barhedssymboler var frimodige knægtes fritidsbe
drifter i klasse med visse »underjordiske« aftrædel
sesetablissementers obskøne væg»malerier«.

Omsider evner vi at vurdere bronzealderskatten 
på Bohusläns, Norges og Skånes klipper. Der er 
også fundet helleristninger i Danmark. Så vidt er vi 
dog nået i vor indlevelse i dette museum i naturen, 
at vi, som en svensk kollega har udtrykt det, nok 
står som alfabetets fantasiløse børn og spørger 
hvorfor, usikre som vi er med henblik på hellerist
ningernes vidnesbyrd. Men vi har gjort os klart, 
at disse billeder er en spejlning i klippen af den 
tids mennesker, deres liv, situation i hverdag og 
tro, deres gøremål af fredelig eller mindre fredelig 
art og deres kærlighedsliv. Thi et er sikkert, at nok 
er tilsyneladende disse billeder for en stor del ud

formet til ære for guderne. Men før de guder, som 
her anråbes, var mennesket. Før guderne selv el
skede, sloges og krævede deres ofre, havde menne
skene kæmpet indbyrdes, elsket og ydet ofre til 
hinanden.

Thi guderne opstod af menneskenes behov for 
dem.

Det behov har været stort for 3000 år siden. 
Billederne på klippen bekræfter det storslået for 
os.

Ib Paulsen.

Læsere, som vil uddybe kendskabet til helleristningerne, 
kan gøre det ved læsning af bl. a. disse to bøger: Fred 
Gudnitz: »Bronzealderens Monumentalkunst«, og R. Bro
by-Johansen: »Oldnordiske stenbilleder«, som begge er 
rigt illustrerede.

Årsmøde på Bornholm
Efter redegørelsen i »Slægtsgaarden« nr. 150 
for det planlagte årsmøde på Bornholm, onsdag og 
torsdag den 29. og 30 maj 1968, er der fremkom
met et så stort antal tilmeldelser, at en fællesrejse 
for ca. 100 deltagere er gennemførlig.

Det tilsagn, Tjæreborg-Rejser har givet om at 
stille et fly med plads til ca. 100 passagerer til rå
dighed fra Billund til Rønne kan antages, da der 
har meldt sig mange flere end den store maskine 
har plads til.

Indtil 1. oktober, som var tilmeldelsesfrist, har 
116 personer meldt sig til flyrejse fra Billund, og 
efter 1. oktober har yderligere 35 tilmeldt sig. Dis
se 151 er alle fra Jylland og Fyn. Desuden er der 
modtaget nogle tilmeldelser fra Sjælland og Lol
land-Falster, hvorfra der rejses med det ordinære 
rutefly eller de store rutebåde fra København.

I forbindelse med hovedbestyrelsesmødet vil det 
blive undersøgt, om det vil være muligt at chartre 
et fly med plads til 40-50 passagerer med afgang 
fra Billund (mellem Grindsted og Vejle) eller fra 
Beidringe ved Odense.

Årsmødet på Bornholm er efter denne tilslut
ning fra landsdelene vest for Storebælt besluttet, 
og sædvanlig indmeldelsesblanket med nærmere 
oplysninger fremkommer i medlemsbladet i for
året 1968.

H. B.
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Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 27. juli 1967 om 
udlån til yngre landmænd

I »Slægtsgaarden« nr. 150 var ordlyden af »Lov 
om udlån til yngre landmænd« optrykt med nogle 
indledende og afsluttende bemærkninger.

Senere er landbrugsministeriets bekendtgørelse 
af de fastsatte lovbestemmelser fremkommet.

I anledning af mange forespørgsler fra unge 
landmænd, der står overfor at skulle overtage en 
slægtsgård eller købe en gård i fri handel, optryk
kes her lovbekendtgørelsens ordlyd, som giver nær
mere oplysninger om lovens bestemmelser.

I medfør af lov nr. 259 af 9. juni 1967 om udlån 
til yngre landmænd fastsættes:

§ 1.
Landmænd under 40 år, der første gang overtager 
en landbrugsejendom for at drive landbrug som 
hovederhverv, og som har gennemgået den i § 2 
omhandlede uddannelse, kan ved ansøgning til 
landbrugsministeriet opnå lån i henhold til foran
nævnte lov. Det er dog en betingelse, at landbrugs
ministeriet kan godkende foranstående prioriteters 
vilkår, bl. a. med hensyn til rente-, afdrags- og 
opsigelsesbetingelser.*)

Ansøgning skal indgives på blanketter, der fås 
udleveret af landbrugsministeriet. Aldersgrænsen 
på 40 år kan fraviges, når særlige omstændigheder 
taler derfor.

§2.
For personer, der er født efter 1. april 1945, er det 
en betingelse for at opnå lån, at den pågældende 
har gennemgået en landmandsuddannelse efter den 
af De samvirkende danske Landboforeninger og 
De samvirkende danske Husmandsforeninger fast
lagte plan og fremlægger bevis herfor eller for den 
landmandsuddannelse, der senere måtte blive fast
lagt ved lov.

Stk. 2. For personer, født før den i stk. 1 nævn
te dato, vil det normalt blive krævet, at den pågæl
dende har arbejdet mindst 3 år ved praktisk land
brug efter det fyldte 15. år på mindst 2 landbrug 
og derhos deltaget i et kursus på en landbrugsskole 
på ikke mindre end 5 måneder. Sådant kursus på 
landbrugsskole, der fremtidig påbegyndes, skal dog 
svare til mindstekravet ved den i stk. 1 omhandle
de landmandsuddannelse.

Stk. 3. Undtagelsesvis kan en mindre omfatten
de teoretisk uddannelse end anført i stk. 2 godken
des, såfremt særlige grunde hertil måtte foreligge 

(f. eks. at den pågældende er ældre og har gennem
gået et landbrugsfagligt dag- eller aftenskolekursus 
eller anden dermed ligestillet uddannelse), og så
fremt dette indstilles af et udvalg bestående af re
præsentanter for landbrugsministeriet, undervis
ningsministeriet samt De samvirkende danske 
Landboforeninger og De samvirkende danske 
Husmandsforeninger.

§3.
Som basis for låneudmålingen beregnes et gennem
snit af køberkurser på børsnoterede åbne 5 % kre
ditforeningsafdelinger med statutmæssig amorti
sationsperiode på 28-32 år. Landbrugsministeriet 
foretager beregningen med bindende virkning for 
låntageren. Nævnte kursgennemsnit beregnes den 
sidste i hver måned og er gældende for den følgen
de måned. Lånet udmåles på grundlag af det kurs
gennemsnit, der herefter er gældende, når tilsagn 
om lån afgives.

§4.

Handelsværdien af de landbrugsejendomme, med 
hensyn til hvilke lån søges, jfr. § 1, beregnes efter 
følgende regler:

1) Såfremt lånsøgeren i forbindelse med ejendom
mens overtagelse foranlediger ejendommen vur
deret til låneefterretning for et realkreditinsti
tut, lægges den pågældende vurdering til grund 
ved beregningen af handelsværdien. Såfremt 
der foreligger en ældre vurdering, kan denne 
lægges til grund, hvis købesummen for ejen
dommen ligger under vurderingssummen, eller 
hvis ansøgeren er indforstået hermed.

2) I tilfælde, hvor der ikke foreligger et vurde
ringsgrundlag som under nr. 1 anført, beregnes 
handelsværdien på grundlag af en vurdering 
foretaget af vurderingsmænd, der for hvert amt 
udmeldes til formålet af landbrugsministeren 
efter indstilling fra kreditforeningernes ståen
de fællesudvalg, Hypotekforeningernes stående 
fællesudvalg og Dansk Landbrugs Realkredit
fond.

3) Beregningen af handelsværdien foretages af 
landbrugsministeriet med bindende virkning 
for låntageren.

*) I bemærkningerne til forslaget til lov om udlån til yng
re landmænd er anført:
»at der kan blive spørgsmål om at stille visse betingel
ser med hensyn til de foranstående prioriteters byrdefuld- 
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hed. Der kan f. eks. være tale om at stille krav om, at 
sælgerpantebreve skal være uopsigelige fra kreditors 
side i mindst 10 år, at den årlige rente må være højest 
IV2 %, og at den årlige ydelse ikke må overstige 10 % 
af lånets provenu, samt at kreditor skal være villig til 
stedse at rykke for størst mulige lån i kredit- og hypo
tekforening samt DLR (eventuelt mod afskrivning af 
nettoprovenuet af vedkommende pantebrev). Derved 
ville man yde et bidrag til at undgå en alt for byrde
fuld finansiering og til udformning af private pante
breve, som ikke stiller sig i vejen for finansieringen af 
en rationel udbygning af bedriften.«

Ansøgning om lån og I eller tilskud.

Foruden foranstående bekendtgørelses ordlyd vil 
jeg nævne, at ansøgningsskemaer kan bestilles ved 
brev til Landbrugsministeriet, Slotsholmsgade 10, 
1216 København K., hvortil skemaet indsendes, 
når det er udfyldt nøjagtigt, fuldstændigt og tyde
ligt. Det tilrådes at bestille 2 eksemplarer af ske
maet for at kunne skrive en kladde, der tillige kan 
bevares som genpart af ansøgningen.

Skemaets spørgsmål omhandler forskellige per
sonlige forhold, bl. a. oplysninger om den prakti

ske og teoretiske landmandsuddannelse samt op
lysninger om den landbrugsejendom der overtages, 
såsom matrikelbetegnelse og størrelse, ejendoms
værdi og løsøreværdi og købesum, prioritetsforhold 
m. m.

Følgende dokumenter og oplysninger vedlægges 
andragendet:

a. Fødsels- eller dåbsattest
b. Dokumentation for landmandsuddannelse
c. Skøde, slutseddel eller andet overdragelsesdoku

ment (i original)
d. Terminskvitteringer (kun i lånesager)
e. Ny tingbogsattest (kun i lånesager)
f. Genpart af sælgerpantebreve (kun i lånesager)
g. Regninger m. m. vedrørende anskaffelse af 

besætning m. v.

Medens lån kan søges indenfor 1 år efter over
tagelsen, skal tilskud søges indenfor det finansår, 
hvori ejendommen er erhvervet. (Finansåret er 
1/4-31/3.

H. Balle.

Om Vester Aaby bys gårde
Skovejer I. Bøgner, »Enemærket«, Ringkøbing 
(tidl. stadsskoleinspektør i Ringkøbing) har til 
»Slægtsgaarden« skrevet følgende interessante, 
historiske oplysninger om en sydfynsk landsby 
med 28 gårde, hvoraf 12 er slægtsgårde.

Foranlediget af en artikel i »Slægtsgaardens«s 
december nr. 1965 af konsulent H. Balle om gård- 
og marknavne, bestilte jeg straks fra matrikels
arkivet en fotokopi i fuld størrelse - pris 90 kr. - 
af udskiftningskortet fra 1786 over min fødeby 
Vester Aaby, Salling herred, Svendborg amt.

Denne fotokopi var særdeles tydelig, og hvad 
der var meget heldigt var, at i et hjørne af kortet 
var selve byen med sine 28 gårde anbragt. End
videre var ændringer fra 1839 til brug for den ny 
matrikel af 1844 påført med angivelse af det stadig 
gældende matrikelsnummer, gårdens størrelse i kva
dratalen, samt brugerens (fæsterens) navn i 1839.

Efter grundigt studie af fotokopien fremstil
lede jeg et forstørret kort over selve byen med an
bringelse af alle de 28 gårde. Fra min drengetid 
vidste jeg fra ældre folk, hvor en del af de ud
flyttede gårde havde ligget i byen, og ved yderlig 
samtale med de nu ældste folk lykkedes det mig 

at få alle gårdene anbragt på det sted i byen, hvor 
de havde ligget før udflytningen. Det må også i 
denne forbindelse nævnes, at godsbesidderen på 
Holsteenshus, skovrider G. Berner, viste stor inter
esse for mit arbejde og fremskaffede alt det materi
ale fra godsarkivet, som jeg mente havde betydning. 
Det var sikkert på høje tid, at dette arbejde blev 
udført, om blot 10 år tror jeg næppe, det kunne 
have været gjort. Foruden stedfæstelsen i byen er 
for hver enkelt gård oplyst gårdens navn, dens ejer 
i 1967, under hvilket gods den har hørt, brugerens 
navn i 1839, gårdens størrelse i 1839 og i 1967, 
hvilket år den blev udflyttet, og hvilke der er 
slægtsgårde. Det viste sig, at 12 af de 28 gårde 
var slægtsgårde, for nogles vedkommende havde 
slægten endda besiddet dem i langt over 100 år, 
en enkelt i over 200 år. Endvidere kunne stedet 
for byens 2 ældre skoler, opført henholdsvis 1691 
og 1800, ansættes på det udarbejdede kort, lige
ledes det gamle cirkelrunde by stævne (21 alen i 
diameter), den gamle bysmedie og det for nogle år 
siden nedlagte gadekær.

På en supplerende skitse blev vejnettet på by
marken efter udskiftningskortet angivet, en del veje
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En gammel delvis brolagt gangsti med tilhuggede ledsten 
ved markskel på Fedet mellem Brydegaard og Aa. 1 bag
grunden en oldtidsliøj og græssende kreaturer.

(Foto: Vibeke Sylvest Jensen)

er dog nu nedlagt, og nye tilkørselsveje efter ud
flytningen er selvsagt anlagt. På skitsen er skov
partierne også anført, 2 af dem opgives i 1839 som 
fredskov, som dog omkring 1860 er blevet ryddet, 
mod at et tilsvarende areal blev nyplantet.

Som opgivet i H. Balles artikel i december 1965 
vrimler udskiftningskortet med gamle marknavne, 
hvoraf de fleste dog ikke anvendes nu, men det kan 
bemærkes, at en del af de udflyttede gårdes navne 
stammer fra de gamle marknavne, således Stenbo- 
gaard, Højbogaard, Guldbjerggaard, Bøgebjerg- 
gaard, Faurshøjgaard, Aagaarden, Aakildegaard, 
Nordmarksgaard og Æblebæk. Andre bærer navn 
efter deres ejere, således Munkegaarden, Skade- 
gaarden, Grevegaarden, Munkebrogaarden, Svelm- 
øgaarden og Holmegaarden. Et par ligger i og ved 
den tidligere fredskov og har navn derefter, nemlig 
Skovgaard og Skovlyst, og et par bærer mere ro
mantiske navne som Godthaab og Flidsløn, det er 
gårde, der hørte under Brahetrolleborg, og digte
ren Jens Baggesen har sikkert medvirket til disse 
navne.

Udflytningen begyndte allerede i 1790erne, det 
var 5 gårde, som hørte under Brahetrolleborg, 9 
gårde under Holsteenshus og Nakkebølle blev ud
flyttet mellem 1827-33, 7 mellem 1840-70, 3 ef
ter 1900 (heraf 2 efter lynbrand), 1 blev inddraget 

under Nakkebølle omkring 1850, 1 udstykket ved 
samme tid (dog atter samlet efter 1900), og endelig 
ligger 2 endnu i byen, gårde, som har deres jord 
umiddelbart op til bygningerne.

Mange af gårdene har endnu det jordtilliggende, 
som blev dem tildelt ved udskiftningen, men en del 
handel og mageskifte gårdene imellem har dog 
fundet sted i årenes løb, ligesom et par stykker er 
blevet delt i 2 eller 3 ejendomme. I 1839 var den 
største gård på 74 tdr. land, den mindste et boel 
på« 17; gennemsnitsstørrelsen var på ca. 40 tdr. 
land.

Ved udskiftningen fik de fleste gårde - som an
dre steder - en skovpart, et engstykke og et tørve
skær og et rørskær. Skovparterne er alle blevet ved 
godserne ved gårdenes overgang fra fæste til selv
eje, og mange af eng-og rørskærene er frasolgt, da 
ejerne i mange tilfælde havde langt til dem. Lige
ledes er så godt som alle de gamle tofter ved de 
udflyttede gårdes tidligere plads i byen afhændet.

I følge Niels Rasmussen Søkildes arbejder fra 
1870erne har gårdenes antal i Vester Aaby været 
ret konstant fra de ældste tider og indtil nu 25-30 
stk. I 1563 opgives antallet til 26, heraf de 15 - 
måske 17 - som selvejergårde. I 1680’erne ved 
udarbejdelse af en ny matrikel er antallet 30, hvor
af dog de 2 betegnes som ødegårde, og kun 1 er i 
selveje - den holdt sig som sådan lige til 1759. 
Ved udskiftningens tid i 1780erne var gårdenes an
tal som anført foran 28.

Jeg ved ikke, hvor almindeligt det er at skaffe 
sig fotokopier af de gamle udskiftningskort, men 
hvis de kan fortælle lige så meget som det fra Ve
ster Aaby, burde der være et på ethvert kommune
kontor. Interessen derfor er sikkert til stede; jeg 
lod det af mig udarbejdede kort med ledsagende 
tekst fotokopiere i 30 eksemplarer, og i løbet af få 
dage var de alle afhentet hos min brodersøn, i hvis 
varetægt jeg havde overladt dem.

I. Bøgner.
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Hvorfor forlader de os?

Forleden aften kom jeg i et hjem i København i 
selskab med en ung københavnsk politibetjent og 
hans hustru. Og som naturligt var drejede samtalen 
sig til at begynde med om forholdene inden for 
politiet, som han var meget interesseret i. Men ef
terhånden som aftenen skred frem fik ordene en 
mere personlig og fortrolig karakter, og det viste 
sig da, at han var landmand med liv og sjæl, og 
at han rigtig trængte til at snakke landmandssnak 
med én, der havde interesse derfor.

Han var landmandssøn fra en lille gård i Midt
jylland, men da der var fire brødre i hjemmet, var 
han tidligt kommet ud blandt fremmede. Han 
havde imidlertid haft en lykkelig ungdom, været 
glad ved sit arbejde og glad for sine pladser. Øjne
ne strålede endnu, da han fortalte om, hvordan 
han som ganske ung var kommet ud at pløje med 
tre svære belgierheste for ploven. Og jeg forstår 
ham så godt, for er der noget arbejde på hele den 
vide jord, som er morsomt, så er det at gå bag et 
dampende spand og lade tankerne gå på flugt over 
støvet.

Senere var de svære belgiere blevet afløst af en 
traktor, men det var gået vor ven her som så 
mange andre, at glæden ved arbejdet var flyttet 
med fra heste til traktor, på samme måde som 
mågerne også har lært at følge i mekanikkens spor.

Ret tidligt var han derfor begyndt at interessere 
sig for at få sin egen bedrift, og han var i den 
lykkelige situation, at selv om han kun havde få 
penge til rådighed, var der folk, der ville hjælpe 
med kaution, så han kunne rejse kapital nok til 
at købe en mindre gård.

Men så svigtede modet. Han så, hvor svært det 
var for hans fæller at svare enhver sit, selv om de 
gjorde arbejdsdagen lang. Derfor blev han ængste
lig for, at det under de stadigt forringede land
brugskonjunkturer ikke ville være muligt at præ
stere tilstrækkeligt med penge til renter og afdrag.

Dertil kom at han blev forlovet med en ganske 
ung pige på under tyve, og hun var ængstelig for, 
at hun ikke kunne svare til de krav, hun regnede 
med, at der ville blive stillet til en gårdmandskone. 
Hun var ikke født ved landbruget og kendte der
for ikke ret meget til det, hvorimod hun var i færd 
med at uddanne sig til at kunne få fast stilling i en 
bank.

Resultatet blev, at han i en alder af ikke alt for 
meget over tyve år tog den tunge beslutning at 

bryde broerne til fortiden af. Og i dag finder man 
ham altså som politibetjent i København, mens 
hans hustru arbejder i banken. De har det godt. 
Økonomiske problemer kender de ikke. Arbejds
tiden er begrænset, og de har en pæn bolig. Alt 
det er i orden, men det nytter ikke. Hans hjerte 
hænger ved landbruget. Han sluger »Aktuelt land
brugsmagasin«, og han drømmer om at vende til
bage.

Man tager sig til hovedet af mismod over, at så 
mange - også af vore bedste unge - må forlade 
landbruget. Hvad har vi gjort, at så mange må gå 
fra os? Politimanden er jo kun et eksempel blandt 
de mange på, at at der er noget galt. Maskinerne 
kan jo nok erstatte en del af dem, der drager bort, 
men vi har brug for ungdom, hvis Danmarks jord 
fortsat skal drives på rationel måde. Og jorden 
skal drives. "Trods industrialiseringen er den det 
fundament, landets økonomi hviler på.

Hvad kan vi gøre for at holde på vor ungdom?
Det er ikke lønnen, der klages over. Den står 

fuldt på højde med andre erhvervs. Det er heller 
ikke de daglige forhold, der spiller ind. Det er 
fremtidsudsigterne. Det er de aftagende chancer 
for at få en ordentlig økonomi i eget hjem og 
bedrift, der trykker. Det er det, der er landbrugets 
altoverskyggende problem. Det er her kræfterne 
må sættes ind, hvis der skal blive en fremtid for 
dansk landbrug.

Det bliver nødvendigt, at lovgivningsmagten gri
ber ind og letter de unges adgang til jorden. Når 
man er nået dertil, at samfundet ofrer mellem halv
andet og to hundrede tusinde på at uddanne en 
akademiker, synes man, det praktiske livs mænd 
bliver behandlet dårligt, og når der i disse dage er 
stillet 65 millioner kroner til rådighed for sammen
lægning af ejendomme, synes man, at pengene 
kunne anvendes bedre ved at række de unge en 
hånd.

C hr. R. Christensen.
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HØR gennem tiderne

Hvor er de henne, alle de gamle redskaber, som 
vore forældre brugte ved tilberedning af hørren, og 
som fandtes i ethvert landbohjem? En brøkdel af 
dem er havnet på vore museer, men hvad med 
resten? Er de virkelig slået itu og brændt under 
vaskekedlen? Når vi her har besøg i vort lille gård
museum, er det forbavsende at konstatere, hvor 
få der kender de forskellige redskaber og ved, hvad 
de har været brugt til. Og dog er hørren en æld
gammel kulturplante. I landene omkring Eufrat og 
Tigris dyrkede man hør 5000 år f. Kr., og i de 
ægyptiske kongegrave har man fundet uanede 
mængder af det fineste hørlærred, f. eks. brugte 
man lagner på 70 m. s længde til at svøbe en mu
mie ind i. Også her i Norden har man kendt og 
brugt hørren i årtusinder. Dens latinske navn »Li- 
num usitatissimum« betyder sådan noget som 
»den mest nyttige eller anvendelige«. Den var viet 
til Freja, som derfor ofte afbildes med en rok. Her 
må man tænke på det skønne stjernebillede Orion, 
som i folkemunde kaldes Frejas rok (eller Marie- 
rok; efter Jomfru Maria, som man gik over til at 
kalde den ved kristendommens indførelse her i 
Norden).

Det gik nu ikke altid lige godt med at fremstille 
kvalitetsgarn og -lærred herhjemme, vel væsentlig 
fordi man havde for dårlige redskaber til at be
handle råproduktet med. Staten tog da omsider 
hånd i hanke med høravlen og oprettede hørav
lingsinstitutter (som f. eks. på Lykkenssæde på 
Fyn), heglerier og linnedvæverier, og i Køben
havn indrettede man det berygtede spindehus, hvor 
byens fattiglemmer og gadens prostituerede blev 
indsat og tvunget til at spinde for dog at gøre lidt 
gavn. Og tid efter anden blev den danske husmo
der ferm og dygtig til at behandle hørren. Det 
var ikke småting, der tilvirkedes omkring i gårdene 
af udstyr til sønner og døtre. Som en opmuntring 
til disse flittige kvinder var det, at sognepræsten 
ved Set. Hans Kirke i Odense, H. C. Bunkeflod 
(f. 1761, d. 1805), i sin tid udgav sine spindevi- 
ser, som vel nu er glemte, men engang var de 
meget skattede. Jeg finder den gamle visebog frem

Praktisk og rummelig stol lavet af en stor gammel møl
letragt.

og bringer her et par smagsprøver. Først visen om 
hørruskning:

Rusk, rusk, rusk! Nu, karle piger, 
ruskes skal den skønne hør i grønne dal!

Syng, syng, syng! Den voksede så skøn og lang, 
thi synger vi en takkesang.

Raskt, raskt, raskt! Udbreder den for vejr og vind, 
så rødmer den for månens skin.

Klip, klip, klip! Så bryder vi og skager den 
og derpå hegler den igen.

Snur, snur, snur! De rokke gå, så pæn og fin 
en tråd vi spinder ud af lin.

Trap, trip, trap! Når væveren jer lærred gav, 
I klæder sy til os deraf.

Og det første vers af »Spindelære«:

Hør nu, datter kære, 
på min spindelære: 
spinde må du, glat og rent, 
trække tråden langt og pænt, 
hør, min datter kære!
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LANDHYPOTEKFORENINGEN 
FOR DANMARK

yder lån mod pant i grund-, industri-, gartneri- og 
landbrugsejendomme overalt i Danmark. I hoved
stadsområdet og købstæderne dog kun mod pant 
i gartneri- og landbrugsejendomme.

Foreningen yder lån af følgende åbne serier:
Serie 

1.
Rentefod 

7%
Afdragstid 

10år
Halvårlig ydelse 

7,20%
2. 6% 20 år 4.50 %
2. 7 °/ ' /o 20 år 4.80%
3. r °/° /o 30 år 3.40 %
3. 6% 30 år 3.75 %
3. 7% 30 år 4.15%
5. 5% 50 år 2.90%

De af foreningen bevilgede lån må med tillæg af foranstående 
behæftelsers restgæld ikke overstige 75 % af den vurdering, 
der er lagt til grund for lånet.

Finansieringsproblemer
ved byggeri, generationsskifte, ejendomskøb, sammenlægning 
af ejendomme, besætningsforøgelse og anskaffelse af inventar 
løses ved optagelse af et hypotekforeningslån.

Blandt fordelene
ved at optage et hypotekforeningslån kan nævnes:

Af lånet betales en fast og uforanderlig halvårlig 
ydelse gennem hele afdragsperioden.

Normalt opsiges lånet ikke fra foreningens side. 
Låntageren kan efter de i statutterne indeholdte 
regler indfri sit lån til en kurs, der aldrig over
stiger 100.

Andel i reservefonden efter de i statutterne inde
holdte bestemmelser.

Forhåndslån
til projekteret byggeri vil kunne ydes, når der stilles bank
garanti eller anden sikkerhed for byggeriets færdiggørelse.

Nærmere oplysninger om foreningens udlånsvirksomhed fås 
ved henvendelse til advokater, pengeinstitutter, repræsentan
ter, vurderingsmænd eller foreningens kontor.

Foreningen har repræsentanter og vurderingsmænd overalt i 
landet.
Foreningens brochure tilstilles på forlangende.

Et hypotekforeningslåh 
-optaget i låntagerens egen forening - 

er det sekundære lån
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Eller:
Snur, min rok, jeg har dig kær, 
skønt du lidet praler, 
flittigt brugt du snart er værd 
mange snese daler, 
o. s. v.

I »Mit Livs Eventyr« fortæller H. C. Andersen 
om Madam Bunkeflod og hendes mands søster, 
som han i sin barndom var genbo til i Munkemøl- 
lestræde. Daglig gik han ind og ud hos de to damer, 
og han syede en hvid silkenålepude til madam
mens fødselsdag. - Også de omvandrende skånske 
væverpiger skrev Bunkeflod en vise til: »Jeg er 
en væverpige, og glæden er min ven -«. Men for
øvrigt var der en væver i hver en landsby, så 
det var ikke så vanskeligt at få sit spind lavet til 
lærred. Vor nabokone hjemme vævede for frem
mede, og det hører med til mine tidligste barn
domserindringer at se hende vandre afsted ud til 
en af sine kunder med en mægtig rulle lærred 
på hovedet.

Når lærredet kom fra væveren, skulle det på 
bleg. Så blev det hver dag dyppet i vand og bredt 
ud på blegepletten, som dengang fandtes ved en
hver gård. liér hos os er den endnu bibeholdt som 
almindelig græsplæne, men nævnes dog stadig ved 
sit oprindelige navn. Nogle dristede sig til at lade 
lærredet ligge ude om natten, men det var risi
kabelt. Om en kone på Sydfyn blev der sagt, at 
hun havde 36 par lagner, da hun blev gift. Og 
hvordan skulle en fattig pige komme i besiddelse 
af en sådan velstand på ærlig vis? Men man for
talte da også, at hun ofte var ude med saksen ved 
nattetide og så klippede hun til et lagen, så her 
og så der. I byerne lejede man ofte en vægter i 
fællesskab til at holde vagt på blegepladsen, det 
er det, digteren Ingemann hentyder til i en af sine 
kendte aftensange: »-på dammen (Blegdammen i 
København) fjerne vogter går og lover Herrens 
navn!« Men ude omkring på gårdene var det ikke 
så let at gennemføre med fast vagt på blegeplet
ten.

Når man taler om hør, må man ikke nøjes med 
at nævne taverne og deres forvandling til tøj. Også 
frøet var et nyttigt produkt. Men det skulle helst 
være rigafrø, for det gav de længste taver og den 
bedste udsæd. Det brugtes tillige som lægemiddel, 
således anbefalede den græske oldtidslæge Hippo- 
krates hørfrø for mavebesvær, og i dag, 2400 år

Indkørslen til Herredsbjerggaard i D resi et te sogn. I for
grunden ved vejsvinget eh natursten med indhugget gård
navn. Et vejledende eksempel til efterfølgelse.

{Foto: Vibeke Sylvest Jensen)

efter bruges det i samme øjemed, og det både til 
mennesker og dyr. Det var også et ufejlbarligt mid
del mod spøgeri! Det skulle nok holde heksene på 
afstand. Som det hedder i et gammelt vers:

»Med hørfrø hindrer man, at de sig hid tør vove, 
at komme i vort hus, så man kan sikkert sove, 
når man en håndfuld kun af samme kraftig’ frø 
frem for dørtærskelen om aftenen vil strø.«

Derfor kunne heksene heller ikke lide hør. Når 
de Set. Hans aften drog til »gamle Eriks« gilde 
på Bloksbjerg, gjaldt det om, at hørmarken var 
majet, d. v. s. at grønne grene, helst af hyld, var 
stukket ned hist og her både ved sider og hjørner 
af marken, så kunne ingen heks gøre hørren for
træd.

Især under de to verdenskrige blev der en over
gang avlet hør her i landet, men avlen formindske
des, da vi atter kunne få varer fra udlandet. Og 
hjemmeflidens tilberedning af den nyttige hør er 
nok for stedse forbi. Julie Rask.
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Slægtsgården er slægtens arne
Om at vokse op i en gammel slægtsgård skriver 
»Landmandskonen« bl. a.:

Man kan længes efter et hus, som man kan længes 
efter sin barndomsegn, men kun når huset stadig 
bebos af ens slægtninge, så man kan komme der og 
føle sig hjemme. Flytter der fremmede ind i huset 
er det tabt - slægtsbåndet er bristet.

Det er en lykke, at vokse op på en gammel 
slægtsgård og vide, at hvor i verden, man end 
kommer hen, vil gården altid ligge på slægtens 
jord, som det faste punkt i tilværelsen, hjemmet, 
hvor slægtens vugge står, og hvor trådene stadig 
samles.

I vor tid sker der så meget med de gamle huse 
inde i byerne, hele kvarterer saneres, og mange 
huse sælges og nedrives, fordi deres grunde er ble
vet så kostbare, at der nu skal bygges banker eller 
supermarkeder i stedet for de gamle beboelses

huse. Det gør ikke noget i en by. Det er sundere 
og behageligere at flytte til nye huse, lad dem bare 
det. - Men rundt omkring på landet ligger stadig 
de gamle slægtsgårde. Dem værnes der om. Man 
kan se på dem, at de er elsket. Med nænsomhed 
og pietetsfølelse bliver de restaureret, og over for 
slægtens medlemmer virker de stærkt dragende. 
Hele deres fremtoning er som et velkommen til 
slægten. Sådan har det altid været. Her er et fri
sted, her føler man sig hjemme, for her kom man 
fra, og her hører man til.

Hvad gør det så om stuehuset er lidt mangel
fuldt, om det knirker og knager, måske spøger 
lidt, det hører altsammen med, det er altsammen 
noget hjemligt, kendt og elsket. Under de skiftende 
tider har gården ligget dér, den har oplevet vel
stand og smalhans, krige og fredelige år, taget imod 
skiftende generationer, set dem vokse op - flyve 
ud - ældes. Altid var den den samme, slægtens 
arne, den danske slægtsgård.

Et gammelt kæmpetræ 
er faldet

I Jordløse sogn på Sydvestfyn, ved højderyggen 
»De fynske Alper« ligger den gamle væbnergård, 
godset »Søbo«, som i 1400-15OO-tallet tilhørte 
medlemmer af slægten Reventlow.

Her opholdt søhelten Peder Skram sig omkring 
1510, fra sit 9. til 16. år.

En af Søbos ejere i 1500 tallet var Anders Ja
cobsen (Reventlow). Han faldt ved Assens i Gre
vens Fejde 1535.

Et kæmpetræ fra hans århundrede faldt ved Sø
bo den 17. oktober 1967. Det var Søbo-linden, 
som regnes for Danmarks ældste lindetræ og Fyns 
ældste træ i det hele taget. - Orkanens ødelæggel
ser omfattede også den gamle kæmpe, som antages 
at være over 400 år.

Træet var ikke overvældende højt, men det 
havde en enorm bred og kraftig krone, hvoraf 
enkelte grene var ligeså tykke som almindelige 
velvoksne træer i skoven.

Søbo-linden var hul - der kunne stå 7-8 mand 
oprejst inde i hulrummet. Alligevel var stammen 

svær; syv mand skulle strække armene godt ud for 
at spænde om den hule stamme. - Når linden har 
klaret så mange storme og orkaner i sin lange leve
tid skyldes det, at den stod i en lavning i gårdens 
park, hvor den var delvis beskyttet af et bakke
drag. Nogle af dens kraftige grene støttede mod 
jorden.

Overtro og sagn var knyttet til det gamle træ, 
som har slået rod i midten af 1500-tallet. Det hed 
sig, at en stor lindorm vred sig under dets rod og 
en gang imellem svømmede ud i Søbo sø. Endvi
dere er det gennem lange tider blevet fortalt, at 
hvis linden væltede eller gik ud, ville Søbo synke 
i søen.

Denne spådom gik ikke i opfyldelse. Søbo led 
en del stormskade på bygningerne, men de står 
endnu sikkert og solidt.

Blandt mange faldne kæmpetræer under orkanen 
i oktober 1967 er Søbo-linden antagelig den mest 
berømte og den ældste.

Under orkanen den 23. februar 1967 faldt et 
andet kæmpestort træ på samme egn, nemlig »Kon
gebøgen« på Hagenskov, som var kendt videnom 
siden Frederik den VII opholdt sig på Hagenskov 
som kronprins i 1840’erne.
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Medlemskontingentet
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.

Man kan stadig få visse ting til gammel pris. Men prisen 
er ikke gammel nok.

(Amerikansk ordsprog)

Det er bedre at sove på, hvad man har i sinde at gøre, 
end at ligge vågen på grund af, hvad man har gjort.

(Washington Post)

C^NDELSBOGTRYKKERIET

i Odense

55 afdelinger er parat 
til at hjælpe Dem

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

SPAREKASSEN FYN

£)en almindelige ^randforfitring
for Sanbbpgninger, oprettet neb fongelig 3lnorbning

af 1792
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yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme 
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