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Fra PLOVMAND til FIRBEN
På årsmødet udtalte formanden i sin beretning
bl. a.: » - man har afskaffet vor gamle værdifulde
pengeseddel med det smukke plovspand og er
stattet den med en seddel med en modbydelig
krybende øgle. Hvis det skal kaldes kunst, har
min sympati for støtte til kunsten i hvert fald fået
et alvorligt stød.«
Om det er kunst kan vel diskuteres, men det
karakteristiske danske er afgjort forsvundet fra
vor hidtil største pengeseddel, og det netop nu,
hvor Danmark er blevet medlem af et europæisk
fællesskab.
Den »krybende øgle« er tegnet af Ib Andersen,
der døde i 1969, men forinden nåede at tegne 4
af de 5 motiver, der skal pryde vore nye penge
sedler. Det sidste motiv får Johannes Larsen an
svaret for.
Ib Andersen havde også tegnet den plovmand,
vi nu må tage afsked med, og som har prydet
500-kr. sedlerne sammen med et billede af en af
de mænd, der har betydet meget for danske land
mænd, nemlig statsminister Chr. D. Fr. Reventlow. Denne pengeseddel kom i omløb den 22. juni
1964, omtrent samtidig med at Slægtsgårdsfore
ningens årsmødedeltagere var på besøg i Rewentlow-museet på herregården Pederstrup.
Motivet til plovmanden fandt tegneren i nær
heden af sit hjem i den skønne nordsjællandske
natur. Efter sigende er det parcellist Peter Jør
gensen fra Højsager i nærheden af Fredensborg,
der har været model til den sidste plovmand.
Den første plovmand var derimod jyde.
De pengesedler, der blev udstedt - iflg. konge
lig bevilling - den 19. januar 1910, kaldtes »de
heilmannske pengesedler«, idet de var kompone
ret af kunstneren Gerhard Heilmann (1859-1946),

der både var forfatter, maler og tegner, og som
havde udført mange illustrationer, især med dyremotiver.
I begyndelsen af dette århundrede var han på
besøg hos sin onkel proprietær Kristian A. Heil
mann, der 1898 havde overtaget godset Tamme
strup ved Ejer Bavnehøj. En dag, da han gik ude
i naturen med sin skitsebog og fik øje på en land
mand med sit plovspand, nedfældede han motivet
i sin skitsebog, og senere, da han skulle lave ud
kast til de nye pengesedler, brugte han dette til
500-kr. sedlerne.
Landmanden, en ung mand ved navn Ernst C.
Boock, fik en lille erkendtlighed for sin medvirken,
og det siges, at tegningen var så dygtigt udført, at
han kunne genkende sig selv og sine heste på sed
lerne, specielt skulle ploven være af en særlig
type. Disse sedler var som nævnt i omsætningen
til 2. juni 1964. Dog skiftede de farve ved penge
ombytningen den 23. juli 1945.
Måske er der en vis symbolik i tegningen af et
firben på de nye 500-kr. sedler, der afløste plov
manden den 18. april 1974. Vi må jo indrømme,
at sådan en »Plovmand« smutter hurtigt væk i
disse tider.
T. A.

Min telefonfjende

frem, efter at der havde lydt fire små klemt, og
så står man der med håret ned ad nakken.
Kære venner! Hvor kan I nænne at behandle
en sådan. Når man ulejliger en til telefonen, må
man virkelig også give den opkaldte tid til at nå
frem. Er det en fejlopringning, må man vente og
give den tilkaldte en forklaring og vil man noget,
må man virkelig vente til alt håb om at få resul
tat er udtømt. At løbe for tidligt fra opkaldet er
at snyde begge parter. Otte - ti klemt er ikke for
meget for den, der går i haven eller for husmode
ren, der står med hænderne plantet i bolledejen.
Lad os være lidt gode ved hinanden.
Med venlig hilsen C. R. C.

Jeg har en fjende. Jeg kender ham ikke. Han rin
ger jævnligt til mig, og det skal han have tak for.
Når jeg så går i haven, så smider jeg alt, hvad jeg
har i hænderne og styrter hovedkulds til telefonen,
medens træskoene får lov at flyde et eller andet
sted, og jeg selv puster som en blæsebælg. Og så
griber man telefonen for blot at konstatere at
fuglen er fløjet. Så får man en flov smag i mun
den. Var det en, der virkelig ville mig noget? Eller
var det blot en fejlopringning?
Nu havde man sådan skyndt sig og når virkelig
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Danskhedens stilling i Sydslesvig i dag
Kontorchef Viggo Martensen-Larsen, der er se
kretær for undervisningsministeriets rådgivende
udvalg vedrørende danske kulturelle anliggender i
Sydslesvig, har skrevet denne artikel.

De lidt ældre af os husker som var det i går den
helt eventyrlige tilslutning til danskheden i Syd
slesvig i årene efter anden verdenskrig. Hvad in
gen havde drømt om i sin vildeste fantasi skete
nu: det danske skolevæsen og de små danske
foreninger og organisationer, der havde over
vintret i nazismens og krigens barske år, fik en
tilslutning fra den sydslesvigske befolkning, så
alle rammmer var ved at sprænges. Som eksempler
kan nævnes, at der blev dansk flertal i Flensborg
byråd, og at de danske privatskoler, som i årene
mellem de to verdenskrige aldrig havde haft mere
end 6-700 indskrevne elever, nu oplevede mere
end en 20-dobling af elevtallet; medens dette i
1945 kun var på 436, steg det i 1946 til mere end
5.000, i 1947 til mere end 8.000 for endelig i 1950
at kulminere med over 13.000. Denne pludselige
tilstrømning til danskheden må til en vis grad,
men også kun til en vis grad, ses på baggrund af
de særlige efterkrigsforhold og genforeningshåbet,
og det var derfor ingen overraskelse, at det måtte
gå tilbage, efterhånden som forholdene i lands
delen normaliseredes. Allerede i 1951 begyndte
tilbagegangen, således at man i 1964-65 var nået
ned på lidt over 4.000 elever i skolerne, men til
manges overraskelse begyndte det derefter at gå
jævnt fremad igen, således at vi i dag har over
6.000 elever i de danske skoler og over 2.000 ele
ver i børnehaverne, d. v. s. at over 8.000 nu søger
de danske skoler og børnehaver under Dansk Sko
leforening for Sydslesvig. På en måde kan man af
udviklingen i disse elevtal aflæse de store linjer i
tilslutningen til store dele af det danske arbejde
syd for grænsen. Først en eksplosionsagtig stig
ning efter anden verdenskrig, kulmination ret
hurtigt - derefter tilbagegang, men til alles over
raskelse på ny fremgang i slutningen af 60’erne
- en fremgang, der foreløbig er fortsat til ind i
70’erne og forhåbentlig vil fortsætte.
Hvad er nu baggrunden for den sidste udvik
ling? Ja, selvfølgelig har Bonn-København aftaler
ne af 1955 om de to mindretals (hhv. det tyske
nord for grænsen og det danske syd for grænsen)
fulde rettigheder og anerkendelse haft sin betyd
ning, selvom det varede længe, førend man i f. eks.
de sydslesvigske kommuner efterlevede disse af
taler fuldt ud. Mere afgørende tror jeg den ændre
de holdning mellem tysk og dansk i grænselandet

har været - igennem de senere år er den gamle
nationalitetskamp blevet afløst af et godt nabo
forhold mellem de dansksindede og tysksindede i
Sydslesvig. De respekterer fuldt ud hinanden og
anerkender gensidigt hinandens undervisningsmæs
sige og kulturelle tilbud til befolkningen. Det tryk,
den danske befolkning syd for grænsen tidligere
levede under, er nu hævet - og det har utvivlsomt
fået mange, der tidligere var veget tilbage af frygt
for sanktioner af den ene eller den anden art, til
nu at slutte sig til det danske arbejde og tage imod
det tilbud, der fra dansk side gives befolkningen.
Det er en overraskende og glædelig udvikling medens man tidligere fra tysk side så lidt ned på
det danske, er det nu, som om der i vide kredse af
den tysksindede befolkning er en positiv interesse
for dans kultur og sprog. Dette kan ses bl. a. af
den tilslutning, det danske teaterarbejde har i be
folkningen og den voksende interesse, der er for
at lære dansk på aftenskoler o. lign.
Hvori består så det danske tilbud i Sydslesvig?
Ja, det dækker store dele af hverdagen i Sydsles
vig. Foruden det store og voksende skolevæsen
med tilsluttede børnehaver findes der talrige dan
ske institutioner og organistationer syd for græn
sen til varetagelse af danskhedens interesser. Der
er ungdomsforeninger med sportsklubber og tal
rige kulturelle aktiviteter, der er Sydslesvigsk
Forening som bl. a. arrangerer møder, teater- og
musik aftener med stigende tilslutning og ofte
udsolgte huse, et stort biblioteksvæsen, en stor
dansk menighed - Dansk Kirke i Sydslesvig med 23 danske præster spredt over hele lands
delen. Endvidere findes den danske sundhedstje
neste, som bl. a. driver sundhedsplejervirksom 
hed, tuberkuloseundersøgelser og et forbilledligt
dansk børnehjem i Lyksborg. Derudover findes
der talrige danske foreninger, ja tilmed kredit
institutioner, og som vist almindeligt kendt en
dansksindet presse. Denne har hidtil bestået dels
af en dansksproget avis - Flensborg Avis, dels af
en tysksproget »Südschleswigsche Heimat-Zeit
ung«. Imidlertid har vore aviser syd for grænsen
de samme økonomiske vanskeligheder at kæmpe
imod, som også kendes nord for grænsen (og for
den sags skyld i mange andre lande), og for at
råde bod herpå har man fra 1. april 1974 slået
de to aviser sammen, således at de eksemplarer
af Flensborg Avis, der distribueres syd for græn
sen, indeholder et tysksproget tillæg til glæde for
de af Heimat-Zeitungs læsere, der ikke kan læse
dansk. Avisen er faktisk blevet endnu bedre ved
denne rationalisering. Forhåbentlig vil de økono
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miske vanskeligheder blive overvundet ved denne
operation.
Desværre er det her i Danmark ikke helt ual
mindeligt, at man støder på udtalelser som: »Hvad
skal det hele egentlig være godt for?« - hvorfor
støtter vi noget uden for landets grænser, og er
det hele ikke blevet overflødigt, når vi nu er kom
met ind i EF? Over for sådan skepsis plejer jeg
at pege på, at man må se det, der sker i Sønder
jylland, omfattende både Nord- og Sydslesvig, i
historiens lys. Forholdet er jo det, at det lille
smalle landområde mellem Kongeåen og Ejderen i
over 1000 år, ja helt fra oldtiden og Karl den Sto
res dage har været det sted, hvor brydningerne
mellem mellemeuropæisk og nordisk tankegang,
skik og brug fandt sted. Det romerske rige nåede
aldrig længere end til Ejderen, og fra denne
danskhedens grænseflod og op til Kongeåen har
kampen mellem det romerske, det tyske og det
mellemeuropæiske på den ene side og det danske
og det nordiske på den anden side bølget frem og
tilbage. Ofte har det været en våbenkamp, og

ofte har det været en sprogkamp, som udkæm
pedes i bl. a. skole og kirke, men den omstæn
dighed, at forholdene mellem danske og tyske nu
er fredelige og normaliserede, betyder ikke, at
kampen som sådan er ophørt - den ytrer sig blot
som en fredelig kappestrid på det sproglige og kul
turelle område. Men det er stadigvæk i Danmarks
interesse, at grænsen for dansk sprog og kultur
går så sydligt som muligt, og denne interesse er
ikke blevet mindre, fordi Danmark er blevet med
lem af EF - tværtimod kan man sige. I jo højere
grad statsgrænsen ved Skelbækken bliver betyd
ningsløs, i jo højere grad gælder det om at holde
sprog- og kulturgrænsen. Denne lille artikel skal
derfor fra min side munde ud i et ønske om, at
grænsearbejdet også må finde god støtte blandt
dette blads læsere. Hvordan kan De støtte arbej
det? Det kan De gøre på mange måder - f. eks.
ved at melde Dem ind i Grænseforeningen og ved
at abonnere på Flensborg Avis. Det er en sag, der
er værd at støtte!

Sydsjællands landbo-, skovbrugsog kulturhistoriker hædres
Forpagter, overlærer dr. phil. Holger Munk, Jæ
gerspris Færgegård, får hædersprisen '»Årets Pen
nalhus« for 1974. »Årets Pennalhus« er en hæ
derspris, der er stiftet af »Pennalhusfonden«,
Præstø, til støtte af kulturelle aktiviteter.

Enorm flid og energi.
Den nu 82-årige forpagter og overlærer dr. phil.
Holger Munk, der er født på Munksgård i Vinters
bølle i Sydsjælland, har siden 1924 som forpag
ter af den smukke færgegård under grevinde Dan
ners Stiftelse på Jægerspris været aktiv landmand
ved siden af sin gerning som overlærer ved Frede
rikssund private Realskole og som forstander på
Frederikssund Handelsskole.
Ved siden af disse hver for sig krævende livs
gerninger har han haft tid og energi til at drive
en omfattende forskning og gennemgang af bjerge
af dokumenter og bøger og arkivalier på landets
biblioteker, arkiver og museer. Et enestående
forskningsarbejde og forfatterskab indenfor dansk
landbo-, skovbrugs- og kulturhistorie, der gennem
»Pennalhus Fonden« får sin fortjente hæder.
Hvad han fandt, er udmøntet i utallige artikler
og afhandlinger i tidsskrifter og fagblade såvel i

dagspressen samt i en række interessante bøger
om egnen mellem Præstø Fjord og Bøgestrømmen.

Overraskede den akademiske verden.
Landmanden og læreren Holger Munk skabte hi
storie i den akademiske verden, da han i 1955
som den eneste ikke-akademiker nogensinde tog
springet direkte til den filosofiske doktorgrad ved
Københavns Universitet ved at forsvare sin af
handling om Rytterbonden i Sydsjælland 17181768, - en landbrugs- og kulturhistorisk studie,
som både er et vigtigt kildeskrift og en underhol
dende bog om sydsjællandsk bondeliv i 1700tallet.

Hesten i Sydsjælland,
fra landrace til frederiksborgrace.
En forløber for hovedværket om rytterbonden var
bogen om »Hesten i Sydsjælland«, en undersø
gelse af hestens udvikling gennem to hundrede
år fra landrace til frederiksborgrace og en belys
ning af samspillet mellem bonden og hans heste.
Bogen bringer også spændende egnshistorier. Så
ledes en morsom beskrivelse af en dyrskuedag i
Præstø i slutningen af forrige århundrede.
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Fængslende skovhistorie.
Det forekom naturligt for en ætling af de sydsjæl
landske bønder at fortsætte forfatterskabet og
forskningen. Det blev til »Hasselskoven«, en
fængslende bog om, hvorledes bønderne i Syd
sjællands skovegne gennem 1600 og 1700 tallene
havde formået - som noget helt enestående i
Danmark, formentlig i verden - intensivt at ud
vikle og udnytte en underskovskultur, der ved
frembringelse af båndkæppe og frugt var af større
betydning gennem generationer for bøndernes ek
sistens end både kornavl og kvægbrug tilsammen.
Bøndernes rettigheder antastedes, og man mø
der i bogen beretninger om »stridigheder på ar
bejdspladsen«, som næsten til forveksling kan
minde om aktuelle oplevelser. Der fortælles om
meget andet: om træhesten på Liliendal, om æsculapslangen (den sjældne hasling), om hovbøndeme, om lokastning og meget andet.

Farø - på tidligere tiders rute og på den kom
mende vej mellem Sjælland og Falster.
Den ældste færdselsvej mellem Sjælland og Fal
ster gik over Farø. Nu skal den lille ø være bære
pille i en ny bro over Storstrømmen. Det vil be
tyde, at mange kulturelle værdier og megen ube
rørt natur går tabt, men Holger Munk har været
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på pletten og med udgangspunkt i bedstefaderens
100 år gamle dagbogsoptegnelser og i Achton
Friis’ beskrivelser skrevet en gedigen bog »Farø«,
der sikrer øens historie for eftertiden.
De gamle bønders menneskevarme livsform.
Sidst men ikke mindst må nævnes hans bog »Min
dets lyse Spil«, der blev udsendt af »Næstved Ti
dende« ved avisens 100 års jubilæum, og som se
nere er kommet i en ny udgave. Det er en indta
gende serie erindringsbilleder fra forfatterens hjem
og egn, et markant og personlig præget og følsomt
testamente til en eftertid, der nok kunne lære af
de gamle bønders menneskevarme livsform.
I denne bog møder vi samtidig landbrugeren,
skolemanden, natur- og kulturhistorikeren i rol
len som tegner og maler.
Af hans øvrige litterære produktion er det værd
at huske hans store værk om »Færgegården gen
nem fire hundrede år«.
»Årets Pennalhus« blev overrakt dr. phil. Hol
ger Munk ved en lille festlighed i Præstø på Pennalhusfondens stiftelsesdag den 3. august. I fjor
blev det tildelt præsidenten for Danmarks Natur
fredningsforening, professor dr. phil. Vald. M.
Mikkelsen.
Richard Nielsen, redaktør

På billedet modtager den 82-årige Holger Munk (til venstre) hædersprisei af Pennalhusfondens formand, advokat Erik
Richardt (til højre). I midten ses en af dagens gratulanter, miljøminister Holger Hansen, der i sin tale hyldede forfat
teren og understregede, at den historiske forskning i dag er vigtigere end nogensinde, fordi samfundet så hurtigt om
formes. Man må derfor håbe, at mange vil følge dr. phil. Holger Munks eksempel.
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Lidt om dansk landbrug efter
udskiftningen
Gennem flere år foregik jordens dyrkning efter de
samme principper som før udskiftningen; man
brugte de samme redskaber: hjulploven, træhar
ven, træspade, træskovl o. s. v. C. Dalgas (land
økonomisk forfatter) anfører i sin bog om land
bruget i Svendborg amt 1834, at man endnu de
fleste steder i amtet brugte hjulplov. Svingploven
var dog forlængst indført på større gårde og hos
enkelte driftige bønder, f. eks. sørgede gårdejer
Chr. Hansen, Kohavegården i Vejstrup i 1832
for, at seks andre foruden ham selv fik anskaffet
den nye lette plov. Ved samme tid fik også pastor
Selmer i Herrested og Hans Justesen i Måre sving
plov; men trods de gamle metoder avledes der
meget mere på marken end under fællesdriften.
Fra kyndige landmænds side blev der sat ind
med stor kraft for at give jævne bønder forståelse
for at forbedre afgrøderne ved en bedre behand
ling af jorden. Det var først og fremmest mergling, det drejede sig om. Her på Fyn voldte det i
regelen ikke større vanskelighed at finde det kalk
blandede ler, det var langt vanskeligere på sand
jorderne i Midtjylland.
En fynsk gårdmand, Anders Christensen fra
Tommerup, har i nogle erindringer givet en skil
dring af fremgangsmåden: Først gravede man et
hul ned til leret, så hældte man lidt saltsyre på.
Hvis det bruste, var det tegn på kalk, og så kunne
gravningen begynde. Først kørtes mulden væk over
et passende stykke, derefter hakkedes leret løst og
skovledes op. Når man efterhånden havde fået
gravet sig et stykke ned, underhulede man den
lodrette væg %-l alen ind under denne. Dernæst
drev man pæle ned fra oven lige så langt inde. En
mand fik et reb om liv og stod på balken og ham
rede på pælene indtil blokken revnede og skred
ned, manden blev da hængende i rebet mellem
himmel og jord for bagefter at blive firet ned i
graven.
Mergelgravere var gerne lejede folk, betalingen
var 7-8 mark pr. 100 læs og kosten. En mergelgråver kunne læsse 50-60 læs pr. dag. Der blev
lagt 200 læs pr. td. land, og de skulle strøs på
én dag. Merglingen var strengt arbejde for både
mennesker og heste, men det mærkedes hurtigt
på afgrøden, den steg til det dobbelte i løbet af
3-4 år.
For dem, der kunne læse, var der værdifuld op
lysning at hente fra universitetets almanak, hvor
mange foregangsmænd på landbrugets område

skrev artikler. Disse artikler fortæller mere end
mange ord om det stade landbruget stod på, og
hvad der var aktuelt. I en artikel fra 1802 be
skrives opbevaringen af kartofler til vinterfod
ring. Først anbragtes kartoflerne i et kar med
huller i bunden. Derpå østes vand på dem, indtil
de var rene.
Efter tørringen skulle de så anbringes frost
frit. Dertil var høstænget over kostalden bedst
egnet, her var i regelen lagt kvas som loft. Over
dette bredtes halmmåtter eller langhalm; og så
spredtes kartofler her i et lag på ¥2-! m i tyk
kelsen. Sådan skulle de ligge til Mortensdag. Når
køerne så var bundet ind, skulle kartoflerne dyn
ges op til ca 1,5 m og dækkes til med halm først
og derefter med hø. »Så kan man nu i den stær
keste frost hver dag tage af kartoflerne, som hes
tene gerne æder daglig ¥2 skæppe af rå i 3 givter«. Først omkring 1826 lærte man at nedkule
kartoflerne.
Møddingens behandling og dens nødvendighed
for øget udbytte blev der også i almanakken givet
anvisning på. »Det gælder om at bevare gødnings
saften, som man før har ladet flyde med regn
vandet«.
»Møddingen skal anbringes på flad jord og
ikke i et hul. På det laveste sted graves et hul så
dybt, at det kan rummme en tønde. Fra møddingen
ledes en lille rende hen til tønden, hvori gødnings
saften så flyder ned. Med en spand kan man nu
øse saften op og kaste den tilbage på møddingen.
Hvis møddingen ikke kan holde på saften, kan
man lægge en jorddynge tæt ved gødningen og så
øse saften på denne og omstikke den tid efter an
den. Grønsvær er udmærket til dette formål, græs
set rådner hurtigt, og der bliver en udmærket
gødning.
Ja, det var kun et lille glimt fra gamle dage.
Der kunne sikkert hentes mere frem af samme
art fra den overgangstid mellem gammelt og nyt,
der egentlig ikke har fået særlig megen omtale
indenfor de strengt faglige kredse.
Johs. Garnæs Petersen.
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Da vand var til at vaske sig i
Aviser, radio og fjernsyn fortæller os dagligt om
de store vandforureningsproblemer, der kræver
milliardbeløb til rensningsanlæg, og vandet, der
strømmer ud af vore vandhaner, har undertiden
en så mistænkelig lugt og farve, at man helt mis
ter lysten til at slukke sin tørst i de ellers læs
kende dråber.
Måske melder tanken sig da: »Hvordan klarede
man sig i grunden i gamle dage, hvor man ikke
kendte til forureningsproblemer og rensningsan
læg, selv om mødding og brønd lå så nær hinan
den, at selv det gamle ord, der siger: »Når der er
tudser i brønden, er vandet ikke giftigt«, ikke for
os synes at være bevis nok for drikkevandets an
vendelighed«.
Undersøger man forholdene nærmere, opdager
man hurtigt, at problemet ikke eksisterede af den
simple grund, at man faktisk ikke drak vand, uden
særlige forhold gjorde sig gældende.
Indtil midten af 1500-tallet, hvor brændevinen
dukkede op, slukkede man sin tørst i øl eller mjød;
ja, vin drak man naturligvis også, hvis man var
af rang og stand eller på anden måde havde råd
til sligt; men VAND, det drak man ikke, uden
man befandt sig i den største elendighed.
Ve den, som udsatte sin familie for en sådan
nedværdigelse. Han var hjemfalden til kirkens
hårdeste straf.
Peter Plade, måske bedre kendt som Peder
Palladius (død 1560) den landskendte sjællandske
bisp, der talte et bramfrit sprog til menigheden,
når han rejste rundt og besøgte sine landsbykir
ker, sagde blandt andet herom, at den bonde, der
sad i ølkonens hus og bælgede således i sig, at
hustru og børn for armods skyld måtte drikke
vand og valle, han skulle på dommens dag ned
skydes i satans rige, hvor helvedes ild til evig
tid skulle iskænkes ham, medens hans kone og
børn indgik til himmeriges lyst for den tros skyld,
de havde bevist ved deres tålmodige valle og
vanddrikken.
Ville manden have Tysk-øl, skulle han føre det
hjem, dele broderligt med sin hustru og gå i seng,
når han havde fået en skål over tørsten, for så
var det en ærlig rus.
Denne afsky for at drikke vand holdt sig længe.
Da Christian IV i 1648 hørte, at nogen for
sundheds skyld drak vand af Set. Helene kilde i
Nordsjælland, tvivlede han meget på, at vand
kunne være tjenlig til at drikke for mennesker, og
han rettede da en forespørgsel til professorerne
ved Københavns universitet. Den 19. juni svarede
Ole Worm: »Mig synes, efterdi vor Nation ikke

er vant til vand at drikke, bedst at være, at man
toer sig deri og ikke drikker det. Om man end vil
sige, det er lægende vand, så er det dog ikke tjen
lig for enhver sygdom eller enhver legemsbeskaf
fenhed, og ville jeg dog ikke råde nogen det, und
tagen han var ung - varmblodig, have god
fordøjelse - rigelig vandladning, at sådan noget
råt vand skulle ikke blive stående i livet og sætte
sig til vattersot og andre værre sygdomme, som
jeg haver hørt at skulle være vederfaret nogle,
som i større måder haver drukket af dette vand«.
Efter dette svar forstår man, at Christian IV
ikke forfaldt til vanddrikkeri.
Mange år endnu var vanddrikning en straf man
kunne idømmes. Helt op til 1800-tallet var f. eks.
den ugifte mors første rejse en tur på 8 dage til
nærmeste arresthus, hvor hun for sin synds skyld
blev indsat på vand og brød.
I vore dage tænker man måske mest på, at hun
skulle sidde der og spise det tørre brød; men for
hende var det i mange tilfælde ikke nogen større
forandring fra hverdagen; nej, straffen lå i van
det, som hun her var nødsaget til at drikke.
Når man støder på denne foragt for vanddrik
ning, vender man måske tankerne mod de hellige
kilder i forventning om her at finde drikkevand;
men også her bliver man betydeligt skuffet. Dansk
Folkemindesamlings arkiver rummer mange op
tegnelser om hellige kilder; men en gennemgang af
disse samlinger viser, at også kildevandet i langt
overvejende grad brugtes til udvortes brug. Man
badede sin dårligdom i det helsebringende vand
og drev det måske til at drikke en enkelt mundfuld
deraf og ellers hjembringe en enkelt dunkfuld
midsommeraften, for så i årets løb, hvis sygdom
indfandt sig, at give den syge en slurk at drikke
af det gode magiske vand.
Ak ja, vi hører tit om de gode gamle dage.
Måske er vi godt på vej tilbage til den tid, hvor
vand var til at to sig i.
Anna Louise Alstrøm.
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En fremtid med bindingsværk?

Bindingsværk i huse og gårde er kendt i de aller
fleste landsdele, men er vel især knyttet til Fyn.
Antallet af bindingsværksbygninger har været
stærkt nedadgående i dette århundrede. Nybyg
ninger kan ikke erstatte nedrivninger og ildebrandstab.
Der knytter sig så høje historiske værdier til
bindingsværksbygninger, at interessen for deres
bevaring er stigende. Hertil kommer en ikke uvæ
sentlig betydning, nemlig deres miljøværdier.
Der vil næppe blive bygget store ladebygninger
i bindingsværk, som vi kender dem fra Ellen Mar
svins Lundegård eller Karen Brahes Østrupgård
på Fyn, eller Holmegård på Sjælland, Lynderupgård eller Åkjær i Jylland. Heller ikke kan vi for
vente, at bygnings- og brandmyndighederne giver
tilladelse til huse af bindingsværk i byerne. Det
bliver i så fald kun undtagelsesvis. Vi må glæde
os over de strålende eksempler på velstand og
godt håndværk ved at se på husene i Den gamle
By i Århus, Frilandsmuseet ved Lyngby og i Den
fynske landsby.
Bindingsværk behøver imidlertid ikke at blive
museumsnumre. Metoder med trykimprægnering
og konservering kan atter gøre bindingsværk at

traktivt. Vi må konstatere, at sådanne behand
lingsmetoder gør træværket mere holdbart end vi
ellers er vant til, når vi bygger huse af fyrretræ,
ja selv af egetræ.
Vi ser, at arkitekter, håndværkere og byggefir
maer interesserer sig for gammeldags materialer
i det moderne byggeri: stråtag, bindingsværk,
småsprossede vinduer, gamle glas, fyldingsdøre,
skodder og lign, især i sommerhusbebyggelser og
feriehuse.
Hvis det rigtige materiale bruges, vil husejerne
blive glade for deres hjem, og det er altsammen
er fryd for øjet.
Se hvor smukt bindingsværket sidder i en fynsk
vandmølle som Lindved eller i Ellen Marsvins
kæmpelade på Lundegård, opført i 1600-tallet.
Og det er vist kun fynboer, der kan finde på
at bygge kirketårne af bindingsværk (Viby* og
Vantinge).
I et miljøvenligt, landsbypræget nybyggeri af
huse kan et materiale som bindingsværk forment
lig igen vinde indpas. Det vil vi ikke være kede af.
Men zonelovene er jo ikke just venner af frit
byggeri.
Edvard Andersen.
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St. Viby kirke på
Hindsholm
* Note: Viby kirkes tårn er ikke kirkens tårn, men et
tårn af yngre dato rejst over Juelernes gravkapel. Kir
kens oprindelige tårn, der stod - selvfølgelig - i kirkens
vestside, styrtede engang sammen, hvorefter man har
ladet det østvendte kapel-tårn fungere som kirketårn,
hvilket ikke har forringet kirkens charme og seværdighed.
Hans Hviid.

En slægtsgårdejer drives fra
hjemmet af skattevæsenet
Medlem af bladudvalget - vores landsformand har glædet redaktionen med nedenstående høj
aktuelle og tankevækkende indlæg.

Berlingske Tidende beretter, at ejeren af en slægts
gård i Herfølge ved Køge sandsynligvis vil blive
drevet fra sin gård på grund af ekstrabeskatning
i forbindelse med jordhandel. Sagen drejer sig om,
at familien i 1970 har solgt 8 tønder land til kom
munen for en vis købesum ud over hvad der
skulle betales i skat. Nu viser det sig imidlertid, at
der kommer en ekstra regning for frigørelsesafgift
på over hundrede tusind, som gårdejeren ikke er
i stand til at betale, da den modtagne købesum
er anvendt på anden måde.
Hvor beklageligt og urimeligt dette end er, kan
man jo ikke sige, at dette er noget enestående til
fælde. Skattevæsenet er i den grad ude efter de
penge, der fås som erstatningsbeløb i forbindelse
med jordafståelse, både når det drejer sig om frit
salg og ekspropriation, at man må bekymres
derover.
Her drejer det sig om frivilligt salg, og sælgeren
havde forlangt, at han skulle have et vist beløb
ud over, hvad der skulle betales i skat og alligevel
kommer der en ekstraregning år efter. Han mente,
at han havde sikret sig, og alligevel er det gået
galt.
Vi har tit nok diskuteret det helt urimelige i,
at de erstatningsbeløb, der tilkendes ved ekspro
priation, pålægges kapitalvindingsskat. Så bliver

der nemlig ikke givet fuldstændig erstatning for
hvad det offentlige med magt tilvender sig, og
grundlovens ånd og bogstav bliver derved gang
på gang trådt under fødder. Det synes at være
svært at komme igennem med protester herimod,
men derfor skal man ikke undlade at protestere,
når man er ude for de rene urimeligheder.
Det bedste er dog at sikre sig virkelig god ju
ridisk bistand i forbindelse med jordhandel. Det
kan ikke nytte, at man tror, man selv kan se igen
nem skattelovgivningens mange finesser, og man
skal heller ikke forlade sig på, at kommunerne kan
gøre det. Hvordan skal de arme kommmunalmænd, der som regel har nok at gøre med den
daglige administration, få tid og evner til at klare
de mange indviklede skattetekniske problemer?
Man må henvende sig til en advokat og helst
en mand, som har disse områder som speciale.
Må jeg forøvrigt i dene forbindelse udtrykke min
glæde over den service kontorchef Broe Petersen
yder gennem morgenudsendelserne i landbrugets
radiobrevkasse. Det er en af de udsendelser, jeg
lytter til med stor interesse og, som er af virkelig
værdi for det danske landbrug.
Men eksemplet fra Herfølge er endnu et bevis
på, at den letteste måde man kan blive drevet fra
hus og hjem på er ved ikke tage sig tilstrækkeligt
i agt for skattevæsenet. Det nytter ikke bagefter
at sige, at man har handlet i god tro.
C. R. C.
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DE UMÆLENDES MAAL
Af Svend Frederiksen

Når Hindsholmerne i gamle dage kørte til Odense
med korn, klagede hjulene på udturen: »Vi hjælper
hin - ån! Vi hjælper hin - ån!«.
Men om aftenen, når det gik hjemad, og »vor
far« havde fået en tår over tørsten, så sang de:
»Hver hytter sig! Hver hytter sig!«.
Inden statsbanerne fik de ny store lokomotiver,
var det drøjt at komme fra Holmstrup til Tommerup. Der stiger terrainet ganske betydeligt, så lo
komotivet stønnede: »Stå af og skyd på! Stå af og
skyd på!«. Men når så stigningen var overvundet
og Tommerup passeret, så buldrede toget mod
Middelfart: »Når går det godt! Nu går det godt!«.
Ude hos Bendt væver i Raagelundgyden ved
Åsum havde de en lille brun hund stående i lænke
uden for huset. Når den gøede mod forbipasseren
de, sprang den frem i lænken, så halsbåndet stram
mede om halsen, og den bare kunne hvæse: »Hæ hæ! - hæ!«.
Men når så den vejfarende var kommen forbi,
vendte den hovedet ind mod huset og glammede af
fuld hals: »Bor væveren! Bor væveren!«.
I Rågelund var der en gård, hvor der var to hun
de - en stor og en lille. Når der kom fremmede i
gården fo’r den lille dem bjæffende i benene: »Her
er hverken brød eller brændevin! Her er hverken
brød eller brændevin!«.
Den store derimod, som stod henne i lænken,
kunne ikke lide så ringe omtale af sin madmoder,
den gøede hult: »Hvor ved du det? Hvor ved du
det? «.
Når kirkeklokken i Agedrup ringer solen ned,
så siger den: »Mælk og grød! Mælk og grød!«.
I Åsum siger den derimod: »Dejn - madam!
Dejn - madam!«. Det er nok en mindelse fra de
tider, dejnen var ringer?
Når der koges vælling bobler grynene: »Her er
jeg! Hvor er du? Her er jeg! Hvor er du?«.
Men når der koges grød siger de: »I skub - ub .
ber! I skub ub - ber! Pu - u - ha!«.
Når hønen har lagt et æg, så kagler den: »Jeg
gjorde i dag. Jeg gjorde i går. Jeg fik ingen tak kakkerlak - kakkerlak!«.
Når gæssene om efteråret søger stubbene af, si

ger de til hverandre: »Ta’r du det, så ta’r jeg det!
Ta’r du det, så ta’r jeg det!«.
I de dage da Kertemindebanen endnu rullede,
var det interessant at lytte til troljens snak, når
banemændene kom kørende. Om morgenen gik
det ganske langsomt og slæbende: »Su - u - rt
øllebrød. Su - u - rt øllebrød«.
Men når de skulle hjem om aftenen var der an
derledes fart i hjulene, så sang de: »Suppe og steg!
Suppe og steg!«.
Et sted i Åsum var der en kok, der ikke var uvi
dende om sit herskabs økonomiske omstændighe
der, hvisårsag den kunne finde på at stille sig på
møddingens højeste punkt og gale: »Her bor ri - i
- e folk!«. Andriken, der rimeligvis har anet lidt
om skattevæsenets underfundighed, drejede hove
det lidt til siden og rappede lige så stille: »Så savt!
Så savt!«.
Der sejlede en lille skude gennem Smålandsha
vet. Der var en broget last ombord: En stud, en
vædder, tre gæs og en kok, og adskillige sække med
havre.
Det blev en voldsom storm. »Vi forgår! Vi for
går!« brølede studen. Og det gjorde de. »Åh, gud
bejer vos!« sagde vædderen, da den sank. »Sikke
snak! Sikke snak!« gnævrede gæssene, idet de guf
fede havre i sig. Men kokken den var ikke forknyt.
Den fløj op i toppen af masten og galede: »Jeg
kan se til Køje!«. Og det var netop der, de skulle
hen.
Manden i gården og en fremmed mand lukkede
døren op ind til kostalden, og straks brølede den
store tyr: »Hr. byfoged! Hr. byfoed!«. Men da så
den fremmede forklarede, at han ikke var byfoged,
men en gammel mand fra Broby, så brummede ty
ren beroliget: »Nå - å - h! Nå - å - h!«.
Smeden i Rågelund havde for lidt smedearbejde,
så både han og konen tog på høstarbejde på Vejrupgård.
Deres får stod ensomt og u-flyttet i grøften ved
smedjen og klagede: »Smeden er på Vejrup, og
Maren hun er mæ - æ - æ - æ -e! Hun er mæ æ — æ — æ e!«.
Svend Frederiksen.
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Den franske bonde

Lidt potpourri
med
Alvor og Skæmt

Kammerherre Ivar Vind, Sanderumgaard, har i
en samtale med Chr. R. Christensen fortalt føl
gende lille oplevelse.

Et ungdomsminde
En nu afdød Haderslev-redaktør, Petersen-Høkkelbjerg, skrev engang følgende lille digt, som
blev offentliggjort vistnok i »Tidens Kvinder«.
Det er muligt, der er fejl i gengivelsen, som er
taget efter erindringen, men så bedes læserne
hjælpe med at rette.
C. R. C.

Vi sad en dejlig sommernat
tæt ved den blanke fjord.
En ensom stjerne tindred mat
fra himlen højt mod nord.

Det blinked fra det fjerne fyr
fra nattens dybe favn,
Der gled en baad for fulde sejl
saa lydløst ind i havn.
Jeg saa din lyse silhuet
din kjoles hvide lin,
jeg følte duften af dit haar
og drømte, du var min.
Og luften var saa ren og lun
saa fuld af duft og pragt,
og jeg var ung og elskovsvarm,
men fik det ikke sagt.

Nu er jeg vandret viden om
i femten lange aar,
og i min tankes billebog
saa mange minder staar.
Saa mangt et minde halvt forglemt
kun lyser svagt og mat,
men intet er mig kært som det
hin lyse sommernat.

Nu sidder jeg paa samme sted,
mens nattens timer gaar,
men der er vemod i mit sind
og sølvstænk i mit haar.

En af slægtsgaardsforeningens gode venner, der
gennem årene har spillet en meget betydelig rolle
både herhjemme og ude i den store verden, for
talte forleden et par træk fra sine erindringer:
Da jeg kort efter krigen kørte gennem Fran
krig, lagde jeg mærke til en lille bonde, der kørte
på marken med en helt ny traktor. Jeg standsede
og gav mig i snak med ham og spurgte herunder,
hvordan han kunne få en ny traktor. Det kan jeg
takke amerikanerne for, sagde han. Gennem marschalhjælpen har de betalt tre fjerdedele af ind
købsprisen, så jeg er blevet i stand til at erhverve
den. Og nu takker jeg hver aften min Gud for, at
han lod dette storsindede folk række mig denne
hjælpende hånd.
Nogen tid senere var jeg på et års studieop
hold i Amerika, og ved afslutningen fik jeg til op
gave at tale til en større forsamling af ret hårde
forretningsmand om mit indtryk af Amerika. Jeg
var i tvivl om, hvad jeg skulle sige og fortalte
derfor om min lille oplevelse i Frankrig og op
dagede til min store forbavselse at disse hårde
folk var rørt til tårer over, at der dog var en mand
der påskønnede deres indsats.
Mon der ikke også herhjemme er mange, der i
kommunistpladderets tid, deler den franske bon
des opfattelse?

Side 13

SLÆGTSGAARDEN

EN AND
Der går mange sære jagthistorier over landet i
denne tid, men en af de mærkeligste handler om
en lille mand, der regelmæssigt kom ind på et
apotek i København og købte et sovepulver, som
apotekeren udleverede ham, fordi pulveret ikke
kunne gøre nogen særlig skade i den forholdsvis
lille dosis.
Men han var ikke tilfreds med et enkelt pulver
om dagen, og til sidst blev apotekeren betænkelig
over mandens interesse for pulvere. Måske var det
bedre at undersøge, om det var en selvmordskan
didat, man havde for sig.
Det gjorde han ved at følge efter manden en
dag, og til hans forbavselse styrede manden lige
mod en af Københavns mange søer, der i visse
perioder er hjemsted for store flokke af vildænder,
som iøvrigt slet ikke er så vilde endda.
Han så den lille mand tage pulveret frem, putte
det ind i et stykke franskbrød, som han derefter
smed ud i søen, hvor en and omgående slugte det.
Så gik fyren en tur, og ca. 10 minutter efter
vendte han tilbage til anden, som nu flød på over
fladen med hovedet slapt ned i vandet.
Det var nu en let sag for hans hund at hente
anden ind. Et lille vrik med hovedet, og anden
var død.
Apotekerens forbavselse havde naturligvis holdt
sig under hele forestillingen, men den kulminerede
ærlig talt først, da han en times tid efter blev op
søgt i sin forretning af fyren, der ville sælge ham
en vildand.
Nu går han og spekulerer på, om man mon bli
ver søvnig af at spise den and.

Opfindelserne blev gjort
i året:
Brillerne
Bogtrykkunsten
Den første avis i Europa
Lommeuret
Mikroskopet
Kikkerten
Lynaflederen
Spindemaskinen
Dampmaskinen
Dampskibet
Automobilet
Skibsskruen (Propellen)
Dynamit
Telegrafen
Telefonen
Den elektriske glødelampe
Flyvemaskinen
Atombomben

1284
1436
1505
1510
1590
1608
1752
1767
1759
1807
1807
1812
1866
1883
1876
1879
1906
1945

- Snapsen er steget
højt i kurs Der var engang da den danske snaps var alle
mands eje og for så vidt noget af det tarveligste
man kunne drikke. Dens fornemste opgave var
vinduespudsemidel.
Den tid er forlængst forbi. I dag er snaps en
luksusvare af rang, og prisstigningen fra 1908 til
nu viser en sådan kurve, at den fremtræder som
en forbløffende reklame for De danske Spritfa
brikkers produkt.

Her er de vekslende priser pr. helflaske:

1908
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1922
1923
1925
1930
1939
1940
1941
1942
1946
1946 (15/8)

kr. 0,55
0,72
0,72
0,80
0,86
0,90
0,99
11,00
12,50
11,00
8,15
8,10
8,00
10,40
11,60
12,45
13,20
16,20
19,20

Der har været sving på kurven, men nu har den
i en årrække bevæget sig mod de store højder.

1974

50,00

Hvad siger De så?
Ak - ak - (eleje Harald Jensen)!

SLÆGTSGAARDEN
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Det kan nås endnu!
Årets ferietur til det skønne Valdres i Norge tegner
til at blive den helt store succes.
I skrivende stund er indmeldelsen på 50 delta
gere, men der er endnu plads til de sidste vægel
sindede, som stadig tæller på knapperne. (Altså
dem i trøjen, ikke dem i pungen). Såvel rejsechefen
Jens Petersen i Farendløse, som rejselederen Hans
Hviid i Kerteminde sidder klar ved telefonerne
(03 _ 64 00 24) eller (09 - 32 14 61) parat til at
tage imod de sidste indmeldelser. - Ialt kan 65
deltage.

Ved udgangen af denne måned vil samtlige del
tagere modtage brev med alle nødvendige informa
tioner. Det kan dog allerede nu meddeles, at bus
serne vil afgå torsdag morgen den 12. september
fra henholdsvis Korsør banegårdsplads kl. 12.30
og Nykøbing Falsters banegårdsplads kl. 12.00.
Busserne vil formentlig mødes i Køge, og derfra
går turen til Oslobåden i København, som ligger
klar til at sejle med sine forhåbentlig forventnings
fulde og oplagte gæster.
Red.

Landbrugslån til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger er fra gammel tid - gennem de stiftende
foreninger - også landbrugets kreditforening. Gennem Forenede
Kreditforeninger kan De opnå lån i alm. realkredit i alle landbrugs-,
skovbrugs- og gartneriejendomme på øerne øst for Lille Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan tilbyde landbrugslån til ethvert formål:
tilbygning, sammenlægning, grundforbedring, køb af nye maskiner,
udvidelse af besætning, ejerskifte etc. Forenede Kreditforeninger
kan tilbyde landbrugslån på op til 50% af ejendommens værdi med
løbetider på 10, 20 og 30 år. Tal landbrugslån med os.
Eneste kreditforening for øerne alene

FORENEDE KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition:
Anker Heegaardsgade 4
Tlf.(01) 153434 1572 København V.

LAnesagsekspedltlon:
Mageløs 2
Tlf. (09) 117777 5100 Odense

S LÆGTSG AARDEN
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Grundstenen
i byggeriets økonomi
- Kreditforeningen
Danmark

D/WIXI M/WRK
København:
Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf. (01) 125300

Århus:
Åboulevarden 69
8100 Århus C
Tlf. (06) 125300

Herning:
Viborgvej 1
7400 Herning
Tlf. (07) 125300

Afd. kontor i Odense:
Jernbanegade 16
5000 Odense
Tlf. (09) 125300

Vi yder lån til byggeri inden
for landbrug, skovbrug,
gartneri og frugtplantager.
Til generationsskifte.
Sammenlægning af
ejendomme, køb af tillægsjord
og andre produktivitets
fremmende investeringer.
Uanset hvor De bor, har vi
en lokalkendt repræsentant i
nærheden.
Endvidere har vi særligt
landbrugskyndige specialister,
som står til rådighed med
al den vejledning,
De har brug for.
Ring eller skriv efter brochuren
»Skal De prioritere landbrug«.

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,

H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal tv.)

1553 København V

C^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

nI SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

•

DANSK
SLÆGTSGÅRDS
FORENING

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

Foreningens kontor, Gassehaven 56, 2840 Holte

De kan regne
med os
ANDELSBANKEN

