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NY OPGAVE TAGES OP
LANDBRUGET har gennemlevet en næsten fan
tastisk udvikling i den sidste menneskealder, og 
uden den ville det givet være ude af stand til at 
gennemleve en modgangsperiode som den, vi har 
kendt i tressernes årti. På markerne har kemiske 
hjælpemidler gjort de gamle arvefjender tidselen 
og agerkålen magtesløse. Nye og forbedrede stam
mer har forøget afgrødernes størrelse, og på ma
skinernes område er forholdene næsten totalt for
andrede.

På husdyrholdets område er der ligeledes sket 
ændringer. Den frygtelige kvægtuberkulose er gen
nem et tiårs energisk indsats blevet udryddet. Kal
vekastningen er det gået med på samme måde og 
sidst, men ikke mindst har man bekæmpet den 
smitsomme yverbetændelse. Hvad svinene angår 
har man mere benyttet fodermidler og antibiotica 
som hjælpemidler. Stivsygen, der før var alminde
lig, er nu blevet til en sjældenhed, og medens man 
før havde en jævn fordeling mellem 1., 2. og 3. 
klasses svin, er der nu sket en udpræget kvalitets
forbedring. Samtidig med at man har strammet 
klassificeringen, har man indført nye klasser, der 
i årenes løb har pranget med navnene Ekstra, Su
per og Al og som afregnes til højere priser. Re
sultatet er blevet, at dyr af de gamle klasser næsten 
helt er forsvundet. En halv snes procent 1. kl.s 
svin som årsresultat er ikke mere ualmindeligt.

Nu forbereder man et nyt fremstød, nemlig de 
såkaldte sygdomsfrie svin. Det er meningen, at 
man vil lungesygen og flere andre besværligheder 
til livs en gang for alle, og man regner med, at det 
derigennem skal lykkes at fordoble udbyttet af 
svineholdet.

De såkaldte SPF-svin skal opdrættes under ab
solut sterile og hygiejniske forhold. Indtil man har 
bestanden ren, må de ikke fødes på naturlig måde, 
men skal tages ved kejsersnit. Staldene, de skal 
opdrættes i, skal selvfølgelig desinficeres grun
digt og stå tomme en tid før ibrugtagning. Det 
siger sig selv, at der ikke må være andre svin på 
gården eller på nærliggende ejendomme. Og så 
skal de være næsten totalt afspærrede fra omver
denen ved effektiv hegning omkring hele stalden 
og konstant aflåsede døre. Adgang til stalden må 
kun finde sted gennem et dertil indrettet rum, 
hvor omklædning og desinficering kan finde sted. 
Det siger sig selv, at folk, der kommer fra andre 
svinestalde, overhovedet ikke kan få adgang.

For at gøre det hele fuldkomment, henstiller 

avlsledelsen, at der ikke bruges strøelse fra mar
ker, hvortil der i de sidste fem år er ført gødning 
fra urene svin.

Det er nogle skrappe betingelser, men til gen
gælde stiller man i udsigt, at udbyttet af svine
holdet skal kunne fordobles. Man har sat sig som 
mål, at Danmarks svinebestand skal renses til 
1976 eller i løbet af 1976.

Nu går debatten om de nye avlsmetoder. Nogle 
stiller sig afgjort tvivlende, andre - og det er nok 
de fleste - stiller sig afventende, og svineavlscen
trene, der ser deres stilling truet, går nærmest 
imod. Tilbage er så nogle få unge, der har mulig
heder og sindelag i orden til at gå i gang med det 
nye. Og vi kan allerede nu sige, at man er nået så 
vidt, at det er nogenlunde givet, at forsøget vil 
blive gjort, og at det er klogt at indstille sig på, at 
den nye avlsform vil gå sin sejrsgang, selvom det 
efterhånden vil blive under nye og måske afdæm
pede former.

»Slægtsgården« plejer ikke at blande sig stærkt i 
døgnets debat. Når dette indlæg alligevel fremkom
mer, er det for at sige, at slægtsgårdsfolk ikke blot 
har interesse for fortiden, men at det for dem 
mere end for nogen anden drejer sig om at være 
med i tidens udvikling, så man kan være parat til 
at videreføre det ejede til kommende generationer.

Vi får så tit skudt i skoene, at vi kun interesse
rer os for fortiden. Det er absolut ikke rigtigt. Vi 
drager lære af fortiden, vi lever i nutiden, men vi 
bygger så sandelig for fremtiden. Og vi rører her 
ved et problem, som endnu ikke har sat sig dybe 
spor i debatten, men som utvivlsomt vil komme til 
at gøre det fremover. Vi kommer ikke uden om 
det.

Alle de forudgående opgaver, landbruget har 
taget op, er lykkedes, siger forkæmperne. Hvorfor 
skulle denne så ikke? - Tiden vil vise det.

C. R. C.
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En kommunalopgave at kvæle landbrugsjorden?
Af gårdejer Vagn Mathiasen

SÅLÆNGE DER har været kultursamfund i ver
den har man kendt til at pålægge skatter på be
folkningen for at holde samfundet i gang. Også i 
Danmark har man på et tidligt tidspunkt kendt til 
at inddrive skatter. Da Erik Plovpenning (1241- 
1250) manglede penge, indførte han plovskat, 
hvilket var den første form for jordskat, der blev 
indført. Om det var årsagen til, at han senere blev 
halshugget i en båd på Slien, skal jeg lade være 
usagt.

For at stat og kommune kan klare alle de ud
gifter, som deres administration kræver, må de 
have indtægter. Dem skaffer de sig ved at påligne 
borgerne skatter. Disse skatter har man altid søgt 
at påligne efter de enkelte borgeres betalingsevne. 

Indtil omkring århundredskiftet foretog man en 
jordvurdering i Hartkorn; det vil sige, man vurde
rede hvor mange tønder Hartkorn (rug eller byg) 
en gård var i stand til at svare i skat.

Senere ændrede man ejendomsvurderingen og 
betalte skat i forhold til denne vurdering. Da dette 
ikke slog til, fandt man på at ligne på indkom
sten.

Denne kombinerede ligning på indkomst og 
ejendom er stadig grundlaget for de skatteudskriv
ninger, man foretager.

For at belyse hvorledes de skatter belaster land
bruget, er lavet følgende skematiske oversigt over 
ejendomsskatterne til stat, amt og kommune gen
nem 12 år.

Oversigt over ejendomsskatter.
Tdr. land 11. alm. vurd. 12. alm. vurd. 13. alm. vurd. ejd. skat 67/68

1/9 - 56 1/9 - 60 1/8 - 65

ejendomsværdi 33.500 kr. 46.300 kr. 109.300 kr.
heraf grundværdi 11.000 - 14.000 - 41.400 -

12 kommunal skat 290 kr. 280 kr. 464 kr. 621 kr.
amtsskat 161- 79 - 0- 0 -
statsskat 73- 115- 31- 31 -
ialt 524 kr. 474 kr. 495 kr. 652 kr.
ejendomsværdi 60.000 kr. 78.000 kr. 185.000 kr.
heraf grundværdi 20.700 - 26.100 - 66.800 -

21 kommunal skat 589 kr. 592 kr. 817 kr. 1.065 kr.
amtsskat 285 - 135 - 0- 0 -
statsskat 153 - 187 - 31- 31 -
ialt 1.027 kr. 914 kr. 848 kr. 1.096 kr.
ejendomsværdi 92.000 kr. 153.000 kr. 325.000 kr.
heraf grundværdi 46.000 - 57.200 - 147 -

50 kommunal skat 1.273 kr. 1.228 kr. 1.741kr. 2.342 kr.
amtsskat ' 617 - 271- 0- 0 -
statsskat 455 - 522 - 193 - 193 —
ialt 2.345 kr. 2.021 kr. 1.934 kr. 2.535 kr.
ejendomsværdi 207.000 kr. 282.000 kr. 625.000 kr.
heraf grundværdi 87.400 - 113.100 - 317.200 -

100 kommunal skat 3.600 kr. 3.365 kr. 4.367 kr. 5.704 kr.
amtsskat 1.279 - 584 - 0 - 0 -
statsskat 850 - 1.052 - 259 - 259 -
ialt 5.729 kr. 5.001 kr. 4.626 kr. 5.963 kr.
ejendomsværdi 580.000 kr. 860.000 kr. 2.300.000 kr.
heraf grundværdi 305.100 - 405.900 - 1.232.900 -

325 kommunal skat 12.448 kr. 12.185 kr. 17.402 kr. 22.288 kr.
amtsskat 4.464 - 1.967 - 0 - 0 -
statsskat 3.236 - 6.267 - 2.052 - 2.052 -
ialt 20.148 kr. 20.419 kr. 19.454 kr. 24.340 kr.

yderzonegård ejendomsværdi 84.000 kr. 126.000 kr. 560.000 kr.
35 tdr. heraf grundværdi 41.200 - 49.800 - 432.600 -
Nord kyst en kommunal skat 1.242 kr. 1.152 kr. 4.979 kr. 6.622 kr.

amtsskat 602 - 253 - 0 - 3.276 -
statsskat 344 - 372 - 65 - 65 -
ialt 2.188 kr. 1.777 kr. 5.044 kr. 9.963 kr.
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yderzonegård ejendomsværdi 64.000 kr. 90.000 kr. 470.000 kr.
28 tdr. heraf grundværdi 32.400 - 43.100 - 412.800 -

kommunalskat 855 kr. 862 kr. 4.623 kr. 6.192 kr.
amtsskat 474 - 219 - 0 - 3.081 -

Sydkysten statsskat 216 - 140 - 22 - 22 -
ialt 1.545 kr. 1.221kr. 4.645 kr. 9.295 kr.

Supplement til oversigt over ejendomsskatter:

1967/68 1968/69 1969/70 14. alm. vurd. 1/8 1969 1970/71 1971/72

Ejd. skat Ejd. skat Ejd. skat Ejd. værdi heraf gr. v. Ejd. skat Ejd. skat

Kommune 621 745 745 1.514 1.514
mdr.M. Amt 0 0 160.900 89 100 0 0

__________________Ialt_____________652______ 745______ 745_____________________________ 1.514 1.514
Kommune 1.065 1.260 1.260 2.473 2.473

21 tdr. Id. Amt 31 0 0 300-000 142.800 ® ®

__________________Ialt___________ 1,096 1.260 1.260,____________________________ 2.473 2.473
Kommune 2.342 2.714, 2.714 4.197 4.197

50 tdr. M. Amt ^0 430 000 244 000

________ Ialt___________ 2.535 2.769 2.769_____________________________ 4.242 4,242
Kommune 5.704 6.444 6.653 9.690 9.690

100 tdr. Id. □ <2 <2 Å 880.000 523.700 °
Stat 259 63 63 52 52

__________________ Ialt____________5.963 6.507 6.716_____________________________ 9.742 9.742
Kommune 22.288 25.662 23.389 33.580 33.580

323 tdr. Id. Amt ^0 ^0 ^0 4 000 000 j 807 30Q ^0 ^0

__________________Ialt__________ 24.340 26.123 23.850____________________________ 33.964 33.964
Kommune 6.622 7.509 2.971 4.002 4.002

35 tdr. Nordkysten A”11 ° 0 ® 750.000 228.900 ,2 ,2
J Stat 65 12 12 1U 10

__________________Ialt____________6.687 7.521 2.983_____________________________ 4.012 4.012
Kommune 6.192 9.648 2.808 _ 3.894 3.894

28 tdr. Sydkysten Amt 22 0 0 2-300-000 229.100 ® °

Ialt 6.214 9.648 2.808 3.894 3.894

Som man ser af oversigten er amtsskatterne 
bortfaldet midlertidigt og statsskatterne er gået 
ned. Dette er et led i landbrugsforligene, men de 
kommunale ejendomsskatter er steget så meget, at 
slutresultatet viser en væsentlig stigning. Med an
dre ord: de skattelettelser landbruget har opnået 
til stat og amt er taget fra det igen gennem kom
muneskatterne, og det var vel ikke meningen! Des
uden har formueskatterne yderligere taget sin part 
ved de højere vurderinger.

Hvorledes er dansk landbrug så stillet i forhold 
til landbruget i vore nabolande?

Som man ser af følgende tabel er Danmark fø
rende med ejendomsskatterne:

Ejendomsskat
i kr. pr. ha

Danmark ....................................... 70
Vesttyskland .................................. 35
Holland ......................................... 30
Norge ............................................. 3
Sverige .......................................... 0

Særlig hårdt ramt af ejendomsskatterne er Nord
sjælland og egnen omkring København.

Oversigt over ejendomsskatter i Nordsjælland:
Vurdering pr. ha Grundskyldsprm. Kr. pr. ha.

Helsingør 10.000 17 170
Fredensborg-
Humlebæk 10.000 22 220
Græsted-Gilleleje 9.000 26.5 238
Karlebo 11.000 40 440
Hørsholm 11.000 8 88

Gennemsnitshøst: Nordsjælland 40 hkg pr. ha 
å 45 kr. = 1800 kr.

Kommunerne beslaglægger således op til 25 pct. 
af en gennemsnitshøst; enhver vil kunne forstå, 
at med en grundskyldskat på 40 pct. har man kun 
én udvej, og det er at skynde sig at sælge gården 
inden man er blevet helt ruineret.

Man må håbe, at det går op for politikerne, at 
den grundskyldsskat, som landbruget er behæftet 
med, er ganske urimelig, og at den hurtigst muligt 
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afskaffes så man kan give landbruget nogle rime
lige produktionsforhold, så både gårdejere og 
landarbejdere kan få en rimelig arbejdstid og en 
rimelig arbejdsfortjeneste og ikke behøver at føle 
sig som en slags mindreværdige borgere i samfun
det, som man kan blive ved med at påtvinge uri
melige skatter, blot fordi de er i mindretal. Så
fremt man ikke indser dette og får bragt tilgangen 
af unge til landbruget op på et rimeligt niveau ved 
at gøre det at beskæftige sig med landbrug til no
get attraktivt, da vil dansk landbrug i løbet af få 
år være kvalt i skatter og mangel på arbejdskraft.

Med en tilgang af unge på 800 om året og en 
afgang på 7-8000 om året vil antallet af beskæf
tigede ved landbruget i løbet af få år være nede 
på 30.000, og med 3.000.000 ha vil der da være 
100 ha pr. mand. Enhver vil da kunne forstå, at 
situationen er uholdbar.

Det landbruget ønsker er at betale skat af den 
bebyggede del af jorden på lige fod med andre

Slægtsgården 
og et videre 
perspektiv

Af overlærer Ole Warthoe-H  ansen

DEN LOKALKISTORISKE interesse i Danmark 
har i de sidste årtier været inde i en stadigt stigen
de vækst. Den kommer til udtryk på mangfoldige 
måder og hænger naturligvis også sammen med 
velfærdssamfundets almindelige, stigende velstand, 
hvor alle mennesker har fået tid og råd til »over
skudsinteresser«. Politikens Danmarkshistorie er 
solgt i over 80.000 eksemplarer, tidsskriftet 
SKALK har omkring 50.000 abonnenter osv. Man 
kan lide at læse historie, og man kan lide at se 
historie fremstillet på TV-skærmen.

Og en skønne dag vil denne »passive« interesse 
for historien sprænge sin gamle ramme. Nogle vil 
selv være med til at grave i jorden efter fortids
minder og kontakter et museum. Andre kaster sig 
over arkivstudier for selv at finde frem til slægtens 
oprindelse, og i mange tilfælde er denne kædet 
sammen med den gamle gård, slægtsgården. Den 
interesse, som er knyttet til slægtsgården og i vi
dere forstand til sognet, hvor man hører hjemme, 
har som »historie« en særlig dimension.

I et jysk amt forsøgte man for nogle år siden 
at etablere et »Amtshistorisk Arkiv«, dvs. et arkiv, 
som skulle indsamle og opbevare dokumenter, 

erhverv. Men man synes, at en stor beskatning af 
produktionsmidlet: jorden, er ganske urimelig, 
særlig når vi skal konkurrere med andre lande med 
lave ejendomsskatter.

Nu må man ikke tro, at landbruget ønsker skat
temæssige fordele på bekostning af andre erhverv!

Dansk landbrug har i skatteåret 70-71 betalt 
over 200 mili. kr. i ejendomsskat.

Når disse forhold er fremdraget i ovenstående 
artikel, er det ikke for at landbruget kunne få en 
ekstra chance for at beklage sig, men ud fra det 
synspunkt, at vi kender for lidt til hinanden, og 
jeg håber, dette kan bidrage til en større forståelse 
mellem land og by.

Man må heller ikke glemme, at der findes 
slægtsgårde i kommunen, som har været i den 
samme slægts eje i 2-300 år. I sådanne tilfælde er 
gårde og jord mere end en handelsvare.

Vagn Mathiasen.

breve, dagbøger og gamle billeder m.v. på »amts
basis«. Men her forregnede man sig. Ude i sogne
ne ville man ikke aflevere sine historiske minder 
til et fjernt amtsarkiv, for hvad kom dette »amt« 
en ved? Intet! Og så gik der en halv snes år, hvor 
der bare skete det, at de gamle billeder blev lig
gende, hvor de var.

Og hvad skete så? Ja, i mellemtiden var der i 
samme amt gjort en del oplysningsarbejde om 
lokalhistorie, bakket op af dagspressen. Nu be
gyndte man selv at danne lokale historiske for
eninger, hvis formål var oprettelse af lokalhistori
ske arkiver. Nogle steder syslede man med mu
seumstanken.

Det opsigtsvækkende ved vor lokalhistoriske si
tuation i dag er ikke så meget, at et og andet 
historisk amtssamfund ved den rigtige fremgangs
måde har været i stand til næsten at fordoble sit 
medlemstal, men at man inden for et sogn, en by 
eller et herred selv danner foreninger med lokal
historiske formål: Udarbejdelse af by-eller sogne
historier, arkivgrundlæggelse, studiekredse, møder, 
udflugter m. v.

Det må være rigtigt, at enhver, som interesserer 
sig for sin slægts, sin gårds eller sin egns historie, 
tilmelder sig det historiske amtssamfund, hvortil 
denne egn hører. Ligeledes vil den slægtsgårds
interesserede have overordentlig stor glæde af at 
deltage i det snævert lokale historiske arbejde, 
hvad enten dette drejer sig om egnens historie
skrivning, arkiv- eller museumsarbejde, arkæolo- 
gisk-topografiske undersøgelser, studiekredse osv. 
Og hvis der endnu intet arbejde er i gang i Deres 
sogn eller kommune, så begynd selv sammen an
dre ligesindede. Manden på slægtsgården bør hol
de øje med det mangesidede lokalhistoriske arbej
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de, der udfolder sig over det ganske land. Slægts
gårdsinteressen bør ikke være en specialitet, som 
kun kommer én selv ved. Skulle De få lyst til selv 
at forske lidt i arkiverne med henblik på senere 
udgivelse, - eller måske har De allerede noget lig
gende i bordskuffen? Så bør De skrive til den 
lokalhistoriske konsulent. Her kan De få al den 
vejledning, De kan ønske Dem: Hvor og hvordan 
man begynder, når en lokalhistorisk eller slægts- 

historisk artikel skal bygges op. Og så er konsu
lentens råd og vejledning ganske gratis. Den lokal
historiske sag har mange sider, og dem kan vi 
senere komme tilbage til i enkeltheder.

Denne artikels forfatter, overlærer Ole Warthoe-Han- 
sen, Randers, er formand for Sammenslutningen af lo
kalhistoriske foreninger, der udgiver tidsskriftet »Lokal
historisk kontakt«, en institution og et blad, vi senere 
vender tilbage til.

Xivet på en slæøte^årb
Interessant bog om folk og miljø

»Abc- hvor er Bedste« er den morsomme titel 
på en slægtsgårdsbog, forfatterinden Drude 'Niel
sen udsendte på Rosenkilde & Baggers Forlag 
sidst i august, og hvoraf vi her bringer afsnittet 
betegnet »Konen på gården«. Bogen er illustreret 
af den berejste tegner og maler Bernhard Peter

sen, af hvis arbejde vi også, med de impliceredes 
tilladelse, bringer en prøve.

Bogen vil blive anmeldt i »Slægtsgaarden«s 
oktobernummer.

Drude Nielsen er født og opvokset på en slægts
gård i Nordsjælland, tog højere handelseksamen 

Johanne var klippet, røg — og 
læste bøger! IH. af Bernhard 
Petersen til ab c — hvor er Bedste.
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fra Niels Brocks Handelskollegium i 1947 og har 
siden beskæftiget sig med forlagsarbejde. Hun har 
tidligere bl. a. udsendt tre digtsamlinger og har 
skrevet adskillige artikler, kronikker og digte i 
dagspressen.

I sin bog fortæller Drude Nielsen i en række 
afsnit om de mennesker, der boede på gården, om 
den ubrudte arvefølge og om store og små gøre
mål i miljøet.

Her er hendes skildring af tilværelsen for konen 
på gården:

Blandt dem, der herhjemme har måttet und
gælde for disse års erhvervsforskydninger i befolk
ningen, er »konen på gården«. Hun er mange ste
der som følge af en omfattende sammenlægning 
til større brug, så en mand med fordel fra samme 
husholdning driver flere landejendomme, eller ved 
nødvendigt udearbejde, blevet skubbet ud af sit 
oprindelige livsmønster.

Men går vi nogle årtier tilbage i tiden, møder 
vi hende på gårdene i en travl og som regel lang 
arbejdsdag. Af udseende var hun i almindelighed 
frodig; der skulle være »facon« på en gårdmands
kone! Under hendes hænder lå husførelsen med 
maden på bordet til klokkeslæt flere gange om 
dagen. Desuden havde hun haven, eller haverne, 
at se til og et større eller mindre fjerkræhold. Må
ske deltog hun også af og til i det egentlige uden
dørsarbejde. Hertil kom så slagtning og huslige 
sysler som rengøring og vask.

Min barndoms landsby med dens fem .gårde 
på tilsammen omkring 250 tønder land jord talte 
i sin tid fire gårdmandskoner; to af gårdene var 
sammenlagt ved arv. Og disse fire koner modsva
rede alle datidens første forventning til en hus
mor på landet om dygtighed og arbejdsomhed. 
Dertil var der ikke alene »facon« på dem, men 
ligefrem »faconer«. Men ellers var de som men
nesker vidt forskellige, som også deres lod i tilvæ
relsen var det.

Laura var gift med en af de stille og vise i lan
det; foreningslivet og det politiske liv lagde, mens 
årene gik, flere og flere bånd på denne mand. Men 
på gården havde Laura under hans mange fravær 
et åbent øje for alt, såvel inde som ude. Anden i 
hjemmet var ikke desto mindre patriarkalsk, hvil
ket blandt andet gav sig til kende i, at Laura al
drig omtalte sin mand ved navn, men blot som han 
- tilmed forstærket ved egnsmålets udtale som 
’ha-en. I omgang med andre mennesker sagde hun 
sin mening usmykket og uspurgt. På den anden 
side havde hun i oplandet ord for, at ingen nogen
sinde var gået uhjulpet fra hende, når en hånds
rækning var tiltrængt.

Kirsten var en godmodig natur. Et lynnedslag 
havde lagt hendes og mandens gård i aske. Genop
førelsen havde været kostbar, og tredivernes magre 
år strammede yderligere familiens økonomi. For 
at bøde herpå begyndte Kirsten sit »pensjonat«.

Gårdens beliggenhed var velegnet til formålet, 
have- og skovgærde gik i ét, og der var ellers vid 
udsigt over et bakket agerland. Og det lykkedes 
virkelig Kirsten i hendes tid at holde det halvårlige 
spøgelse, terminen, stangen. Hendes mand tog til
syneladende mindre alvorligt på pligterne end Kir
sten. Han holdt travhest og havde sulky og træ
nede i de lyse sommeraftner på afsides og ikke 
befærdede veje til det stedlige dyrskues travløb.

Olivia besad al-moderens varme, og hun var 
grænseløs gæstfri. Til hende søgte man, når »ver
den« blev en overmægtig, for der var trøst ved 
blot at være i hendes nærhed. Utallige er de timer, 
jeg har tilbragt i hendes hverdagsstues grønne 
plyssofa, og utalte kopper skolhed vandkakao 
med hjemmebagt gærkringle til har hun her sat for 
mig. Hendes mand var en begavet bonde, en efter
tænksom ener, som offentligheden gjorde udstrakt 
brug af.

Johanne kom langvejs fra og som en fremmed 
til stedet. I modsætning til sin mand, der ligesom 
levede sit liv indad, var hun udadrettet. Sandt at 
sige tror jeg dog, at hun i de 55 år, hun levede i 
landsbyen, alligevel vedvarende blev betragtet 
som en fremmed i den. Omgivelsernes syn på hen
de ligger nok nær et »skudsmål«, Laura engang 
gav hende: her på egnen er det kuns Johanne, der 
røg’er og er klippet.

Johanne læste bøger og gik levende op i, hvad 
hun læste. Var handlingen i en påbegyndt bog 
hende for vidtløftig, smed hun den fra sig med 
ytringen: løgn og skidt fra ende til anden! Da hun 
kom til års, holdt hun sig til Biblen, Amtsavisen 
og Kaj Munk. I forbindelse med de to førstnævnte 
betvivlede hun aldrig et ord. Under hendes sidste 
uger, da hun var over firs, og tanken sløredes, 
formåede hun dog at fastholde og gengive enkelte 
sætninger fra Kaj Munks erindringer. Stemmen 
var ikke længere så sikker som tidligere, og når 
hun fremsagde disse brudstykker, lød det sært 
bevægende, som en sprukken klokkes hendøende 
toner.

Børnene på gårdene, til forskellig tid et samlet 
tal på godt et dusin, var i det daglige først og 
fremmest overladt til mødrene varetægt. Vi fik en 
fornuftig opdragelse og voksede op i forståelse af, 
at for treklangen Gud, konge og fædreland stod 
man op, og for præsten og skolelæreren tog man 
huen af. Den økonomiske baggrund skiftede fra 
hjem til hjem, men det satte sådan set ikke spor i 
barndommens vilkår og heller ikke i hverdagens 
levefod; den var overalt afstukket efter målsæt
ningen: der skal også være noget til i morgen!

Hvordan står det så til i barndommens landsby 
i dag? - Ja, endnu er tre af de fem gårde nedarvet 
i lige linie fra far til søn, men kun på to af ejen
dommene er der, efter gammel opskrift, en »kone 
på gården«. Gennemgående er gårdenes komfur
ild derude således slukket, nutidens midler og go
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der taget i brug indendøre. Forrådet er ikke mere 
røgede pølser, flæskesider og skinker ophængt på 
loftets engang lune køkkenskorsten. Ej heller er 
der mere saltede sild i tønder i kælderen eller 
saltkar med »sul« dernede.

»Konen på gården« er der, som også andetsteds 
i landet, efterhånden blevet en kostelig sjælden
hed, eller et dyrebart minde.

En dag i Odsherred
Det blev en uforglemmelig dag for de mange 
slægtsgårdsejere og deres pårørende fra det mid
terste og sydlige Sjælland og fra Møn, da de den 
9. juli begav sig på besøg mange steder i Odsher
red. Lokalforeningen for Sjælland Syd havde ar
rangeret udflugten, og 65 deltagere sluttede op. 
Solen bagte fra en skyfri himmel, og der var god 
stemning dagen igennem. På Audebodæmningen 
fortalte forstander Uffe Grosen, Vallekilde, om 

den store inddæmning og dens mange resultater, 
bl. a. snesevis af nye landbohjem. Man besøgte 
den dejlige »Abildgaard« i Abildøre, hvor fru 
Karen Jenny og gdr. Otto Nielsen redegjorde for 
slægtens hjem i mange generationer og viste rundt.

Det hele hjem blev stærkt beundret, og man 
henrykkedes over udsigten til Isefjorden med Tuse 
Næs og Orø.

I Egebjerg gi. præstegård og kirke fortalte sog
nepræst Bjerager om restaureringen og om den 
300-årige særprægede og velholdte præstebolig. - 
Derefter indtog selskabet frokosten i Annebergs 
Bistro og så siden, grosserer Hempels kulturhus 
med de fine samlinger af glas fra hele verden og 
tre maleriudstillinger samt Viggo Jarls skulpturer.

På Odsherreds Folkemuseum gjorde man holdt 
og beså de værdifulde sager hentet i hjemmene i 
Odsherred. Fra Esterhøj åbenbaredes et udsyn af 
ufattelig skønhed, her får landet en særlig dimen
sion. Få steder er der et finere vue over en egn 
med land og hav. Det var et syn, som huskes.

På Vallekilde højskole sluttede så dagen med 
middag og med en aktuel betragtning om højsko
len før og nu. - Deltagerne var en stor oplevelse 
rigere. J. P. P.

Slægtsgård i Lillebælt
Bygget af Boe-slægtens stamfader og sunket i havet

Af Hans Balle

SLÆGTSFORENINGEN »Boe-Samfundet«, som 
har sin slægtsoprindelse på Helnæs på Vestfyn 
havde slægtsmøde søndag den 1. august. Forenin
gen har møde og generalforsamling, udflugt, fore
drag og selskabeligt samvær hvert tredie år.

Efter foreningsmødet og spisning af medbragt 
frokost kørte de 90 deltagere til anlægget med Boe- 
slægtens mindesten ved Bogården, og derefter sam
ledes alle i gårdens have, hvor familien Runge bød 
velkommen.

Efter at medlem af Boe-slægten, direktør, tøm
rermester Svend Storm, Gentofte, havde talt om 
Helnæs, gården og slægten, samledes alle ude på 
Bobankerne på det minderige sted ved den høje 
klint, hvor.tilkørselsvejen på landtangen »Langøre« 
forbinder Helnæs med Agernæs og Brydegaard på 
Sydvestfyn. Her fra et af Bobankeklintens højde
punkter med udsigt over Lillebælt og de smukke 
kyststrækninger og landskaber talte konsulent H. P. 
Hansen, Haarby, om den gamle Bogaard »Lang
øersbo«, hvoraf de nu fundne rester af stenfunda

menter og egetømmer fra ca. 1670 ligger ca. 100 
meter fra kysten og ca. 3^ meter under havets 
overflade.

Slægtssammenkomsten sluttede med aftensmad 
og selskabeligt samvær på Haarby Kro.

Da Boe-S amfundets formand L. Boe-T horns en, 
Assens, ikke kunne være tilstede på grund af plud
selig indtruffet sygdom, aflagde konsulent H. P. 
Hansen, Haarby, hans formandsberetning og be
retningen om fundet af den oprindelige slægtsgård 
»Langøersbo« ude på havbunden.

I beretningens indledning nævntes, at et meget 
væsentligt formål med et slægtsstævne er at lære 
hinanden at kende. - Vi hår tidligere brugt at præ
sentere os, men det er svært at huske så mange 
navne på deltagere fra mange af landets egne. 
Derfor er der denne gang anskaffet navneskilte 
med adresse, som bæres således at man kan se, 
hvem man hilser på og taler med.

Bestyrelsen har i januar 1969 til hvert enkelt 
medlem udsendt en lille personlig stamtavle i en 
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plasticmappe, således at man her har et hurtigt 
overblik over sin slægtslinie direkte fra vor stam
fader, slotsfoged Peder Hansen Bomand i 1546 til 
sig selv. På bagsiden er indsat en oversigt over de 
forskellige i slægtsbogen optagne slægters place
ring og forgrening.

EN NORSK SLÆGT
Efter en omtale af fundet i sommeren 1970 af re
sterne af »Langøersbo« blev der i formandsberet
ningen givet oplysninger om, at hr. Ole Jacob Boe 
i Norge har sendt Boesamfundet et brev og med
delt, at der i Norge findes en stor slægt med slægts
navnet »Boe«. Også denne slægt holder sammen og 
har udgivet en slægtsbog af tilsvarende størrelse 
som Boe-Samfundets. Det modtagne eksemplar af 
denne norske slægtsbog viser, at der i den norske 
Boe-slægt lever en meget stærk tradition om, at 
slægten stammer fra Danmark, og dette anses af 
norske udenfor stående slægtsforskere som helt af
gjort, og derfor gælder det nu om at finde »the mis
sing link«, altså det manglende led, som med sik
kerhed kan kæde disse 2 store Boe-slægter sam
men, men helt let bliver det næppe, da vi skal til
bage bag 1649. Den norske slægtsbog »Slægten 
Boe med indgifte Slægter«, der er udgivet i Oslo 
i 1970, går tilbage til 1649, mens den danske »Bo
ernes Slægtsbog« går 103 år længere tilbage til 
1546.

Ved samarbejde mellem de to Boe-slægtsforenin- 
ger i Norge og Danmark vil det blive forsøgt om 
det er muligt at finde spor, som kan føre til en 
forbindelse mellem de danske og norske Boe-slæg
ter.

Forfatteren til den norske slægtsbog er ingeniør 
Herman Boe, som er 87 år, og som har boet i 
Frankrig i 52 år.

Efter at dagsordenens sædvanlige punkter var 
behandlet, oplyste konsulent H. Balle, Hjallese, 
under eventuelt, at bogen »Boernes Historie og 
Slægtstavler 1546-1960«, som er trykt i to oplag, 
snart vil være udsolgt og der regnes ikke med, at 
den vil blive genoptrykt.

Af slægtsbogen, som er på 512 sider og har 
været solgt for 20 kr. pr. stk., er der nu kun 14 
stk. tilbage.

Ved samværet i Bogaardens have beklagede tøm
rermester Svend Storm Boe-Thomsens fravær. Han 
havde tilrettelagt stævnet og havde glædet sig til 
sammenkomsten. Storm fremsatte derefter tanker 
over begreberne familie- og slægtsskab og nævnte 
endvidere, at Helnæs før 1546 var en ø. Tangen 
Langøre var endnu ikke dannet af havstrømmene. 
Talrige fund fra vikingetid dokumenterer, at øen 
før i tiden har været et yndet opholdssted for vi
kingerne. Formentlig var den oprindelige Boegaard 
også en gammel smuglergård. Gamle beretninger 
fastslår i hvert fald, at der har været noget om det.

Boeslægtens mindesten på Helnæs.

Stedet var særdeles velegnet til formålet. I dag bor 
der kun pæne mennesker i dette miljø.

Storm nævnte endvidere sit første besøg på Hel
næs som otteårig. Her havde såvel både en far
bror og en morbror gårde. Det var indledningen til 
mange gode besøg på halvøen, hvor Storm siden 
købte »Skaldeskomagerens Hus« og senere igen 
faderens fødegård »Lindhovedgaard«.

Storm nævnte sit første møde med Boe-Thom- 
sen og de mange års gode forbindelse med denne 
energiske slægtsforsker.

Derefter samledes deltagerne på selve Boban
ken med udsigten over havområdet, i hvilket den 
oprindelige slægtsgård »Langøersbo« har ligget. 
Her talte konsulent H. P. Hansen på grundlag af 
Lars Boe-Thomsens manuskript om fundet af de 
allerede nævnte bygningsrester:

- Når vi i dag står her på toppen af Bobanken, 
står vi på et for os Boe’re særligt historisk sted. 
Her har vor stamfader, Peder Hanssen Bomand, 
mange gange set over mod Fyn - og set ned på sin 
fogedgård »Langøersbo«, for denne gård lå her 
nedenfor banken. Derude - 100 meter ude fra ky
sten og 120 meter fra Langør - ligger resterne af 
den endnu under 31^ meter vand.

Da han i 1546 - for 425 år siden - som foged 
over Helnæs og på kgl. befaling skulle bygge »en 
god gård« på Helnæs, valgte han stedet her neden
for Bobanken.

I tidens løb havde strømmen ude fra bæltet 
skyllet ral ind i den mose, der lå mellem Fyn og 
Helnæs, som dengang var en ø. Efterhånden kom 
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der så meget ral, at det dannede en fast bræmme 
over kanten af mosen for til sidst at blive til en 
kørevej mellem Fyn og Helnæs.

Nedenfor banken var der en bred engstrækning, 
der løb rundt om denne del af Helnæs. På denne 
engstrækning lå vejen ind til Helnæs by og ikke op 
over Bobanken, som nu. Derfor valgte slotsfogden 
at bygge sin gård her. Han byggede et porthus 
over indkørslen som et bevis for, at her boede 
fogden over øen og ikke en almindelig bonde. Et 
porthus fandtes dengang kun på en herregård.

Dermed komme vi til det andet spørgsmål: 
Hvorfor blev gården bygget? Her må vi et øjeblik 
gå over i det rent historiske.

På herregården »Hagenskov«, som Helnæs hørte 
under, sad indtil 1543 den gamle hærfører, Rein
holdt von Heydersdorf, der var øverstkommande
rende over alt kong Christian III’s fodfolk under 
grevefejden 1534-36. Han var en ældre mand uden 
formue eller gods og skulle på grund af sine for
tjenester overfor kongen og landet forsørges. Som 
tak for sin dygtighed blev han da, selv ca. 55 år 
gammel, gift med den 15-16 årige jomfru Anne 
von Ahlefeldt Benedictsdatter, som havde Hagen
skov len fast i pant på livstid, fordi hun var en 
illegitim søster til kong Christian III. Som tak for 
den gamle hærførers fortjenester gav kongen ham 
sin søster til ægte (Hun måtte iøvrigt ifølge lens
brevet ikke gifte sig uden kongens tilladelse og 
samtykke). Med hende fik von Heydersdorf et godt 
len at leve af. Han døde imidlertid sidst på året 
1543 og blev nytårsdag 1545 begravet i Assens 
kirke, hvor hans ligsten står bag alteret. Ved hans 
død overtog fru Anne lenet igen og giftede sig et 
årstid senere med den jyske adelsmand Jens Niel
sen Rotfeld, der dog kun bestyrede lenet for fru 
Anne. Han var rig, men - som det viste sig - 
upålidelig i pengesager, også i lensregnskabet over
for kongen, og da fru Anne nogle få år senere 
døde, måtte han aflevere lenet.

Da Jens Nielsen overtog ledelsen af Hagenskov 
len, fratrådte vor stamfader Peder Hanssen Bo
mand sin stilling som slotsfoged der.

På Helnæs var alt her fra Bobanken og indtil 
Helnæs by dækket med skov, men alene Hagen
skovs forbrug af brændsel var stort, over 300 læs 
om året, og det svandt efterhånden af skovene, 
også på Helnæs. Da slotsfogden fratrådte sin stil
ling på Hagenskov, var der her foran på Helnæs 
blevet ryddet et stort skovareal, som netop - efter 
kongens befaling - var blevet udlagt til en gård. 
Det var dette nyryddede skovareal, Peder Hanssen 
Bomand fæstede.

Han fik fæstebrev på arealet af den nye lens
mand Jens Nielsen Rotfeld, men stolede ikke på 
ham, og da han sikkert har kendt kong Christian 
III godt fra dennes mange besøg og overnatninger 
på Hagenskov under hans rejser til hertugdøm
merne over Assens-Aarøsund, red han til Kolding- 

hus, hvor kongen opholdt sig, og søgte audiens hos 
denne.

Det fik han og forelagde sin sag for kongen, der 
stadfæstede fæstebrevet og lod sin kansler, Johan 
Friis til Hesselagergaard, indføre fæstebrevet i kon
gens protokol. Her står det endnu, så jeg fra Rigs
arkivet har kunnet få en fotokopi, som hænger 
over mit skrivebord.

Men fæstebrevet fik den tilføjelse, at kongen 
samtidig udnævnte Peder Hanssen Bomand til fo
ged over Helnæs, en myndighed, som ellers havde 
ligget hos en underfoged fra Hagenskov. Han hav
de boet på den gamle herregård Helnæsborg, der 
var blevet ødelagt af bønderne under grevefejden.

Som foged over Helnæs har Peder Hanssen Bo
mand måske netop valgt at bygge sin gård nede 
ved indfaldsvejen til halvøen. Derfra kunne han 
lettere kontrollere, hvad der passerede ud og ind 
på halvøen.

Men hvorfor forsvandt så gården under vandet? 
Det gjorde den, fordi strømmen i bæltet kort efter 
gårdens opførelse i 1546 ændrede retning og be
gyndte at bortvaske ikke alene rallet, men også den 
grund af ler og mosejord, som udgjorde engstræk
ningen. Engen forsvandt i havet, vejen måtte læg
ges op over Bobanken, hvor den ligger i dag. Også 
gården måtte flyttes op bag banken til sit nuvæ
rende sted, hvor den ligger i fred for bæltets strøm
ninger.

Slotsfogden gav gården navnet »Langøersbo«, 
der gennem årene ifølge retsprotokollerne blev til 
»Langensboe«, »Boen« ogi nutiden »Bogaarden«.

Til slut kommer vi til det, som pressen har kaldt 
en sensation: Fundet af en 425 år gammel slægts
gård, der har ligget ca. 300 år under vandet.

Fundet af gården gik sådan til, at Bogaardens 
ejer, Peder Jacob Runge en dag gik her på ter
rænet og så et telt på et sted, hvor det er forbudt 
at campere. Han gik hen og talte med folkene i 
teltet. De præsenterede sig som frømænd fra Vejle 
sportsdykkerklub og forklarede, at de på Langør, 
kort fra teltet havde set en mindesten over en ned
styrtet allieret bombemaskine. De ville nu prøve 
at eftersøge eventuelle vragdele ude i bæltet. Runge 
oplyste dem om, at det var nytteløst, da der gen
tagne gange var foretaget sådanne eftersøgninger 
og at der ikke ville være mere at finde. »Men der
imod«, sagde Runge, »ligger der lidt længere ude 
en gammel gård. Prøv hellere om I kan finde den«.

Det gav frømændene blod på tanden, for som 
de sagde: »Det meste vi finder, er kun rustent jern, 
som et skibsskrog eller mindre jernstumper fra et 
eller andet, men en gård eller rester af denne, er 
noget helt andet at arbejde med«.

Allerede samme dag fandt de stedet. Søndagen 
efter gik 6 frømænd ned og markerede stedet ved 
at fastgøre balloner på bunden af de 3^ meter 
vand, så gårdspladsen lå klart opridset.

Det første de fandt, var Langøersbos gårdsplads, 
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der er ca. 40 X 20 meter. Spredt over hele gårds
pladsen ligger en mængde små og store kampe
sten, tydeligt rester af nedbrydningen.

Kun et sted er der orden i kampestenene. Her 
står 10 ret store kampesten sat i en rundkreds. Det 
er afgjort resterne af Langøersbcs ildsted.

På gårdspladsen ligger også nogle forskellige 
småstykker af træ fra bygningerne samt 12 svære 
egetræsstolper, der er firkantede og 30 cm i tyk
kelse. De har en længde på 3 meter hver.

Der er en forklaring på, at disse stolper ligger 
her. Da Langøersbo som omtalt ca. 1670 måtte 
flyttes, blev selvfølgelig alt, hvad der kunne bruges 
til at bygge den nye gård af slæbt op over Boban
ken og anvendt dertil. Kun ikke kampestenene, 
dem har der været nok af nærmere ved byggeplad
sen. Kun nogle ubetydelige og for en nybygning 
uanvendelige træstumper fik lov at blive liggende.

Javel, men hvorfor blev de 12 svære egetræs
stolper liggende? Det har sin særlige forklaring. 
Da Peder Hanssen Bomand af kongen blev ud
nævnt til foged over Helnæs, var det kongens be
faling, at han skulle bygge - som der står i fæste
brevet - »en god gård«, og han har da taget an
ledning til at bygge stuehuset helt af egetræ, noget 
der ellers ikke var tilladt. Skovene kunne ikke 
holde til, at bønderne som hidtil byggede deres 

gårde helt af træ. Der kom i disse år fra kronen 
den ene forordning efter den anden om, at bøn
derne fremtidig skulle bygge deres gårde af bin
dingsværk med ris og klinet ler mellem stolperne. 
Det sparede på forbruget af træ. Men da Peder 
Hanssen Bomand som sagt ifølge fæstebrevet skulle 
bygge en god gård, så han som foged bort fra 
disse forordninger og opførte stuehuset, der lå 
vendt mod Fyn, helt af egetræ. Laderne byggede 
han - som tingbogen udviser - i bindingsværk.

Men da den nye gård halvandet hundrede år 
senere blev bygget oppe i land, måtte det blive i 
bindingsværk. Det var ikke så stor en bygning, at 
der var brug for så høje og svære stolper, og da 
de jo har været tunge at slæbe op over Bobanken, 
fik de simpelthen lov at blive liggende. Efterhån
den som bæltet gennem århundreder bortskyllede 
underlaget, de* lå på, sank de langsomt med ned i 
vandet. De var - ligesom kampestenene - for 
tunge til, at havet kunne flytte dem.

Hermed er nævnt, hvad der i dag kan oplyses og 
forklares om gården, der blev bygget for 425 år 
siden, og de rester, der nu har ligget ca. 300 år 
under vandet.

Ved slægtsmødets afslutning med selskabeligt 
samvær på Haarby Kro havde flere deltagere ordet 
og Bogaardssangen o. fl. sange blev sunget.

Bliv turist
NÆSTEN hver dag året rundt fører bredbugede 
fly, tungtlastede busser og endeløse rækker af per
sonbiler, jernbaner og skibe tusinder af danske ud 
over landets grænser, for at de som turister kan 
lære andre lande at kende. Og det er kun godt, at 
de moderne transportmidler gør det muligt for så 
mange at lære andre forhold at kende eller at nyde 
godt af Sydens sol.

Men spørger man de samme rejseglade turister, 
om de forinden har set Danmark, "får man ofte 
et nogen undvigende svar. Javel, de har set Runde
tårn og Himmelbjerget eller til nød Møns Klint. 
Men spørger man, om de virkelig har set landet 
igennem i krogene, forinden de rejser ud, er sva
ret mange gange benægtende. Og det er egentlig 
en skam. Vort land har så mange herligheder at 
byde på, at de ikke kan sammenlignes med en gang 
billig spiritus i det fjerne.

Intet ondt om rejserne. Tværtimod. Men må jeg 
bede om, at man ser Danmark først.

ET AF DE områder, de færreste måske kender 
noget til er landet mod nordvest. Danmarks skul
der, som det ofte er kaldt. Thy og hele det om
råde, der i gamle dage udgjorde Thisted amt. Tag 

i Danmark
en tur derop. Der er i grunden slet ikke så langt. 
Hvis man bor midt i Danmark, kan man komme 
dertil på nogle få timer, og hvis man bor fjernt 
mod øst, kan man komme dertil på en halv dag, 
hvis man er jævnt godt kørende.

Man kan komme dertil på flere måder. Man 
kan køre over den evigt stormomsuste Oddesund- 
bro til Thyholm. Man kan sejle den vidunderligt 
smukke lille sejltur mellem »Pinen« og »Plagen« til 
det smilende Mors, og man kan komme over Ag- 
gersundbroen til Fjerritslev mod øst.

Længe skal man lede efter en så storslået natur 
som her. Vidtstrakt udsigt over store vidder, 
ustandselige glimt af den blå Limfjord, der slynger 
sine mange bredninger ind mod landet. Frugtbare 
agre med gylden høst, som næppe findes bedre i 
andre egne af landet. Enkelte golde hedearealer, 
som bærer vidnesbyrd om, at ikke alt er kommet 
af sig selv, og dernæst store nåletræsplantager, som 
udfylder tomrum i det ellers så skovløse land.

Vi vælger den lille sejltur fra Salling til Mors, 
hvor fem færger afvikler 'sommerens trafik. Lim
fjorden er blank og smilende, og de høje skrænter 
på Mors hilser en velkommen. Men det er ikke 
altid sådan. Vi er kommet langt mod nordvest og 
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snart kan en stormvind jage hen over vandet. Der 
skal ikke meget til, før det kan piskes op til et 
virvar af strøm og bølger, Så kan de otte minutters 
sejltur blive til både en pine og en plage. Jeg min
des, at mine børn aldrig har grædt i den grad af 
rædsel som på de få minutter den færgetur varede. 
Men det får en ende, og køreturen gennem østers
byen og det kuperede Mors er en oplevelse. Snart 
er man fremme ved Vildsundbroen. Foran os ligger 
det lille hyggelige Thisted og spejler sig i fjorden.

THISTED hygger sig nu som før om den skønne 
gotiske og minderige kirke, og havnen liver op, 
selvom det er gået ud over småskibsfarten som så 
meget andet. Til gengæld er der kommet nye fa
brikker til, som forsøger at standse den bortdra
gende arbejdskraft. Men så kommer forurenings
folkene og siger, at også det er galt. Det er nu 
ikke let at begå sig.

Vi begiver os ud i landet. Nu behøver man ikke 
mere at spørge om verdenshjørne. Træerne bøjer 
sig alle mod øst og forsøger at dukke sig for den 
barske vestenvind. Vandet Sø smiler til de tilstø
dende kornmarker og plantager, og snart er man 
i Klitmøller ved de vidtstrakte klitter og det magt
fulde Vesterhav.

Tungt drøner bølgerne ind mod kysten, medens 
de brydes mod revlernes beskyttende værn og bli
ver til vilde skumsprøjt, der selv efter hindringen 
kan slikke mange meter ind over kysten, give de 
dristige våde sko og spille boldt med de badende 
på en sådan måde, at man forstår, at man her har 
en nabo, der vel kan være venlig og rar, men som 
absolut ikke er til at spøge med, og som i storm
flodstider har krævet så mange ofre.

Mellem Klitmøller og Hanstholm ligger et af 
vore virkeligt storslåede naturarealer. En ti kilo
meter lang vej er ført gennem dette fredede om
råde og har gjort det tilgængeligt for de kørende. 
Alene synet af det store, øde område med dets 
særprægede naturformationer er så rigeligt turen 
til Thy værd. Man har diskuteret, om det var van
dalisme at lægge en vej gennem denne natur, men 
vejen er lagt nænsomt mellem åben klit og grønt 
område og er til fryd for mange mennesker.

Så står man på Hanstholms vældige knudepunkt. 
Fra et højtliggende udsigtspunkt ser man ned over 
den udstrakte havn, som det har kostet det danske 
samfund så mange penge og mange års indsats at 
skabe. Men nu strækker havnemolerne sig langt 
ud i havet og yder fiskerne læ for det voldsomme 
hav. Ved kajen ligger fiskekuttere i massevis og 
losser deres kostbare last fra Vesterhavets givtige 
fiskebanker.

Der er brug for beskyttelse. Bølgerne slår vold
somt ind over molerne og viser, at der er brug for 
et værn. Spørgsmålet er jo så, om havnen er god 
nok og om man overhovedet kan magte Vester
havets voldsomme tryk. Foreløbig er Hanstholm 

blevet til landets fjerde største fiskerihavn, og det 
er jo imponerende, men fiskerne klager over, at 
det er svært at finde ind mellem molerne. Trans
porthavnens kajer står stadigt så nogenlunde ube
nyttede hen.

Nye huse er dukket op. Bankerne har lagt deres 
filialer derud, og flotte butikker er åbnet på de 
veje, der endnu dårligt er blevet til gader. Man har 
forsøgt at forene det gamle med det nye. Vidt
strakte syner har præget udbygningen. Men endnu 
er det uvist, hvordan det vil gå med den nye by 
derude mod nordvest, hvor stormene suser om
kring fyret, der blinker over mod Norge og ud til 
skibene, der holder sig i ærbødig afstand fra det 
sted, hvor bølgerne ruller ind imod revler og kyst.

Kun de skibe, der søger ind til havnen blandt 
andet for at bortføre en del af kystens ral, vover 
sig nær. Spørgsmålet er jo så, hvor længe man har 
råd til at fjerne bunker af det materiale, der be
skytter Jyllands vestkyst. Jeg tror, tiden er inde 
til, at man skal tage sig endog meget alvorligt af 
denne sag.

FLOTTE VEJE fører ind i landet, for når man 
ingen jernbane har, skal man på anden måde have 
forbindelse bagud, og snart er man inde i landet, 
hvor det gamle stråtag strider mod eternit og pan
deplader. Fortidens mange vindmotorer er erstattet 
af elektricitetens mere rolige kraft, og markerne 
viser deres bugnende afgrøde. Mellem Bromølle og 
Kløv græsser hundreder af fede kreaturer, og 
skrænterne ved Kløv står som et vartegn for sig, 
før man når frem til den store Østerild plantage og 
ud forbi de vidtstrakte vejler (lave indsøer og kær
arealer), der rummer et fugleliv, som er enestående 
i Danmark.

Og så når man frem til, hvor der på vejviseren 
står: Bulbjerg 4 km. Her venter en ny oplevelse. 
Ad snoede veje kommer man op på et højdepunkt, 
der er ret usædvanligt i Danmark. Foran os ligger 
havet igen dybt nede. Men et godt stenkast fra 
land ligger en limstensformation ragende højt op 
over havet. Det er Skarreklit, som har holdt stand 
mod bølgernes angreb igennem århundreder.

I sandhed: Den, som ikke har set Skarreklit, er 
ikke færdig med at bese Danmark.

Derefter skulle man gerne have tid til at hilse 
på stedets folk. Thyboerne er venlige og stoute 
mennesker. Nogle vil sige, at de måske er lidt 
tunge, men de ser deres folk an, og har man først 
vundet deres tillid, er det for livet.

Til gengæld er der ting, man ikke tolererer. Da 
Frøstruplejrens folk besatte Hjardemaal kirke, gik 
de et skridt for vidt. Da kom jyden ud af dar, og 
da var han ikke til at spøge med. Thi selvom ve
stenvinden kan bøje de stridende læhegn, bøjer den 
ikke det ranke sind.

Og sådan skal det være.
C. R. C.
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En slægtsgårdsbog!
DRUDE NIELSEN

abc- hvor er Bedste
Forfatteren 
Salomon J. 
Frifelt 
udtaler:

abc - hvor er Bedste. Gen
nem dette vanlige og sponta
ne udbrud fører Drude Nielsen 
sine læsere ind i sit memoi- 
reværk fra barndomstiden - 
d.v.s., det, der indledes som

en fortælling og mindebog, udvikler sig til en spæn
dende novellesamling, hvor mange slags mennesker 
knytter farve og linier ind i livets brogede spil, og 
det, der både virkede som en mindebog og en leven
de novellesamling, fortalt af livet selv, toner ud som 
en roman, med sammenhæng både bagud og fremad.

Udk. den 24. august. 140 sider, kr. 34,50. 
Gennemillustreret af maleren 
Bernhard Petersen.
KLIP UD og send i dag til
ROSENKILDE OG BAGGERS FORLAG 
KRONPRINSENSGADE 3 . 1114 KBH K

Herved bestiller jeg____ eksemplar(er) af a bc-hvor er Bedste:
NAVN __________________________________________________  
STILLING_______________________________________________  
ADRESSE_______________________________________________  
Evt. gennem boghdl.______________________________________

ROSENKILDE OG BAGGERS FORLAG

eller bestil bogen hos Deres boghandler. 
Ved levering fra Rosenkilde og Bagger 
sendes bogen portofrit med girokort vedi.

'' DANSK 
SLÆGTS G&RDS

TØRENINd ?

: Dt N-tûEN'&ACt

Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr. 
bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor. Hybenvej 27, 5260 Hjallese

Efterlysning
Christine Andersdatter Vandborg, f. 17/6 1829 i Husby, Ringkøbing Amt, datter 
af husm. Anders Christensen, Engsnap i Vandborg.

Hun blev gift i Brørup, Ribe Amt, 31/3 1857 med enkem. Jens Olsen, 60 år, 
stenhugger i Thuesbøl.

5/7 1857 fik de sønnen Ole Jensen Olesen.
24/8 1858 sælges deres hus matr. nr. 5 d i Thuesbøl.
18/7 1859 dør Jens Olesen vistnok i Eskelund.
Hvad blev Christine Andersdatter Vandborgs og sønnens videre skæbne?
Mulige oplysninger bedes sendt til Anna Louise Alstrøm, Slægtsgaardsarkivet, 

Birketinget 6 A. III, 2300 København S.
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FORENEDE KREDITFORENINGER

Landbrugslån 
til ethvert formål

Forenede Kreditforeninger er fra 
gammel tid - gennem de stiftende 
foreninger - også landbrugets kre
ditforening.Gennem Forenede Kre
ditforeninger kan De opnå lån i 
alle landbrugs-, skovbrugs-og gart
neriejendomme på øerne øst for 
Lille Bælt.

Forenede Kreditforeninger kan til
byde landbrugslån til ethvert for
mål: tilbygning, sammenlægning, 
grundforbedring, køb af nye ma
skiner, udvidelse af besætning, 
ejerskifte, betaling af løs gæld etc. 
Forenede Kreditforeninger kan til
byde landbrugslån på op til 50% 
af ejendommens værdi med løbe
tider på 10, 20 og 30 år. Tal land
brugslån med os.

FORENEDE KREDITFORENINGER 
(Københavns Kreditforening, Creditkassen for Landejendomme i Østifterne, 
Fyens Stifts Kreditforening, Østifternes Husmandskreditforening)
Området øst for Store Bælt:
Anker Heegaards Gade 4, tlf. (01) 15 34 34 
Bogholderi, kasse, notering, indskrivning 
1572 København V.

Fynsområdet:
Mageløs 2, tlf. (09)11 77 77 
(Fyens Stifts Kreditforening) 
5100 Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

O^NDELSBOGTRYKKERIET

i Odense

iØ? SPAREKASSEN FYN
Den store sparekasse

58 afdelinger giver de største fordele

©en almindelige ^randforftfrtng
for Sanbbpgninger, oprettet Peb fongelig 3(norbning

af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 . KØBENHAVN K. (01) 121100

Hovedkontor: Axelborg, København V

De kan regne med
Andelsbanken Telf. (01) 1409 82

over hele landet


