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Sig barnligt Folket glæder 
til skønne Juletid. - 
Til fattigst Brakke 
flytte de Jesu Krybbe hid.

Her Østens Vise knæle. 
Maria sidder hist — 
og glæder sig med Josef 
alt hos den liden Krist.

(Ingemann)
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Hans Hvud: Julenat kom det år med en storm så stærk, 
man skulle tro, den forkyndte dommedag. Jon 
prædikede julemorgen for halvtomt hus, kun få 
havde vovet sig ud i sligt et vejr. Medens stormen 
nu brødes og tog livtag med tag og tårn, lå Jon 
for alteret og bad indgangsbøn. - Da bragede det, 
som skulle kirken fejes bort - en rysten og alt 
var stille. - Men oppe foran den véeltede døbe
font lå et lille barnelig; Bjarne havde hørt far for 
sidste gang. Medens farmor bar det lille lig bort, 
stod Jon som fastnaglet til stedet. Bønderne forlod 
kirken een efter een, men Jon blev stående - lam
met.

Da vågnede han som til et raserianfald - men 
pludselig opfangede hans øjne som gennem en 
tåge ordene på tæppet foran døbefonten, hvor 
Bjarne havde hvilet: »Lader de små komme til 
mig« - og med en hulken svarede Jon: at intet 
ondt skal vederfares dem. -

Næste dag fandt man Jon oppe i elven - han 
kunne ikke skilles fra Bjarne. Ugedagen derpå 
begravedes far og søn i stilhed. Deres grave pas
sede farmor; hun forstod Gud havde talt.

Hans Hviid.

Der var kommet ny præst i sognet; - Jon Sigurd- 
son - enkemand med en lille søn på ti år. Hvor 
han kom fra, og hvem han var, vidste man egentlig 
ikke; alt var sket så pludseligt. Godt for Jon - 
om ham skal fortælles, at han var en brutal og 
hensynsløs person, da barnets moder døde - for 
egen hånd - men sendt i døden af sin strenge hus
bond. - Da skete der noget for Jon! han måtte 
flygte for den ophidsede befolkning og havde nu 
fået dette nye kald. Med barnets hånd i sin gik 
han ind i kirken og bad - for at den lilles moder, 
for sin egen synd - GUD tilgiver.

Jon blev en stille præst - nidkær og dygtig, men 
utilnærmelig; kun een elskede han, den lille 
Bjarne. Med ham kunde faderen sidde i timevis 
forglemmende prædiken og menighed. Gamle far
mor måtte ofte hente Jon til gudstjenesten. - Far
mor og Bjarne påhørte da nede ved alteret far. 
Tilsyneladende havde Jon fået ro, han gik op i sit 
kald - men straffen skulle ikke udeblive. Som 
farmor en dag ville hente Bjarne inde hos far, 
vrededes Jon, et øjebliks ubesindighed og farmor 
lå blødende med et hul i tindingen, ramt af en 
lysestage. Farmor kom sig, men fra den dag var 
Jon forandret; den gamle brutalitet var vågnet, 
og kun Bjarne kunne læge det opbrudte sår.
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Et fond — og dets historie
Slægtsgården omtale i aug. nr., at historikeren 
Dr. phil. Holger Munk fik »Aarets Penalhus« - 
Redaktionen fandt historien om denne pris så in
teressant, at vi har opfordret en af mændene bag 
fonden - red. Richard Nielsen - til at fortælle 
udførligere derom.

Lidt om » Pennalhus/onden «, der måske 
kan bruges som forbillede andre steder.
Mange mennesker går med tanker om at lade 
deres ejendom, samlinger eller andre værdier be
stå intakte efter deres død med henblik på dels at 
bevare historisk værdifulde ting og sager for efter
verdenen, dels for at lade eventuelle indkomst
muligheder fra afkast af ejendom og formue kom
me kulturelle formål til gode. Ofte bliver det ved 
tanken. Man får det ikke sat på papiret og be
kræftet i tide med det resultat, at hvad der var 
samlet, bliver spredt for alle vinde.

I Præstø har et ægtepar skabt en fondsdannelse, 
som kan være til eksempel for andre, der går med 
lignende tanker. Efter opfordring fra redaktionen 
af »Slægtsgården« kan her fortælles følgende om 
baggrunden for »Pennalhusfonden«:

Dens midler består bl.a. af en ejendom, der 
giver et årligt, stigende driftsoverskud. Desuden 
enkelte værdipapirer. Den årlige uddeling af fon
dens midler udgøres foreløbig af en hæderspris til 
et initiativ, som har været til gavn for udbredelse 
af kendskabet til Præstøegnens historie, kultur, 
natur m.m. Derudover kan langs ad vejen støttes 
kulturelle aktiviteter efter bestyrelsens skøn, lige
som man selv kan sætte initiativer i gang, f.eks. 
støtte af bevaringsbestræbelser, udgivelse af litte
ratur, arrangement af udstillinger o.s.v.

»Pennalhusf onden« i Præstø er stiftet af regn
skabsfører Niels T. Steffensen, der stammer fra 
Kibæk i Vestjylland, og hans hustru Hansigne 
Steffensen, der er sønderjyde fra Varnæs. De star
tede under krigen »Telegramhallen« i Rudkøbing 
og drev den frem til en moderne kioskvirksom
hed.

I 1952 kom de til Præstø, hvor de erhvervede 
en af de gamle ejendomme på byens hovedgade. 
De har i årenes løb med megen energi og stor 
forståelse for købstadens miljø istandsat og for
bedret bygningerne, så de nu fremtræder som 
nogle af de mest seværdige på byens strøg.

I »Pennalhuset« har ægteparret i over 20 år 
drevet et servicebureau, der er søgt af byens og 
egnens virksomheder, foreninger og folk i utallige 
gøremål. Også turismen i Præstø har der haft sit 
centrum i alle årene, indtil Præstø Turistforening 
for nylig fik eget bureau.

Så meget har »Pennalhuset« og dets indehavere 
været med i og er stadig aktive for, at de for
længst er blevet et begreb i byens og egnens liv, 
og selv om fondsdannelsen må siges at være en 
stor og usædvanlig gestus overfor egnens kulturliv, 
vil de fleste, der kender »Steffs«, som de populært 
kaldes af befolkningen, finde ægteparrets beslut
ning helt i tråd med deres velkendte altid positive 
indstilling til i by og egn at være med at værne 
om det bedste af det gamle og at fremme det 
bedste af det nye.

Hansigne og Niels T. Steffensen bliver boende 
i »Pennalhuset« og fører uforandret deres virk
somhed »Steff-Duplikering« og lotterikollektion 
videre, ligesom Niels T. Steffensen fortsætter som 
regnskabsfører for Præstø Fjernvarmeselskab og 
for nogle andre virksomheder.

I fonden indgår stifternes ejendom »Pennalhuset«, 
Adelgade 95-97 i Præstø, på hvilken er opsat et 
relief til minde om stiftelsen, og foruden de to 
stiftere sidder i fondsbestyrelsen advokat Erik 
Richardt (formand), Præstø, afdelingsbestyrer i 
Sparekassen SDS, Hans Solhøj, Præstø, og redaktør 
Richard G. Nielsen, Tisvildeleje.

Der er begrundet håb om, at der senere vil til
komme yderligere midler til fonden, ligesom man 
regner med, at de beløb, som langs ad vejen bliver 
frigjort til fondens formål, i mange tilfælde vil 
kunne udnyttes ekstra godt ved samarbejde med 
andre private eller offentlige fonds og institutio
ner.

Skulle nogen være interesseret i flere oplysnin
ger om fondsdannelse, er man velkommen til at 
skrive til »Pennalhusfonden« i Præstø.

Richard G. Nielsen.

Dr. phil. Holger Munk skulle lige opnå denne hæ
dersbevisning som en sidste hyldest for sin store 
indsats i dansk historisk kulturliv, idet han døde 
få dage efter.
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Et møde med Danmarks østligste 
punkt - Ertholmene

Aller østligst i Danmark ligger et område, der 
ikke alene er sælsomt og skønt, men også er så 
fuldt af Danmarkshistorie, at man måtte ønske, 
at mange flere fik lejlighed til at se det. Men det 
er ret besværligt og bekosteligt. For at komme der
til må man sejle med bådene fra Allinge, Gud
hjem eller Svaneke på Bornholm, og man må i 
omkring en time befinde sig på den lunefulde 
Østersø, der vel kan være rolig og mild, men som 
så sandelig også kan vise tænder. Kloge folk siger, 
at den søsvage kun skal give sig ud når vinden er 
i øst, for så tordner søerne ind på den bornholm
ske klippe på en sådan måde, at ingen kan være 
i tvivl om, hvad man går ud til. Er den derimod 
vestlig, er der læ fra landet, og så mærker man 
først søen, når man halvvejs ude, men så kan en 
vis mand også være løs.

Området derude er de tre små øer Græshol
men, Christiansø og Frederiksø, der sammen med 
nogle nøgne klippetoppe går under betegnelsen 
Ertholmene. Øerne har et samlet areal på 37 ha 
eller så meget som en god dansk bondegård.

Først passerer man Græsholmen, der er fugle
reservat, hvor landgang ikke er tilladt. Men selv
om øen er fredet, er den absolut ikke fredelig. 
Tusinder af fugle har yngleplads her, og deres 
tilværelse er absolut ufredelig. De myrder hinan
den efter bedste evne, stjæler hinandens æg og 
ødelægger hinandens reder, men endda formerer 
fuglene sig så kraftigt, at man ind imellem må 
foranstalte udryddelseskampagner.

Fuglebestanden består navnlig af måger, men 
fugle der er sjældne i Danmark som lomvieren 
findes der også.

Ertholmenes nyere historie begynder i 1674, da 
der oprettedes et fæstningsanlæg med garnision 
på øerne, og i de følgende næsten 200 år var 
øerne en fæstning, indtil man omkring midten af 
forrige århundrede nedlagde fæstningen uden dog 
effektivt at nedbryde anlæggene, således at der 
stadig er meget at se fra denne periode navnlig på 
Christiansø. Allerede på lang afstand kan man se, 
at øerne har været fæstning. Vældige kampestens
mure med barrikader rejser sig på klippeøen. Og 
selvom man har værdifuldt fæstningsmateriale på 
øen, må det have været et kæmpemæssigt arbejde 
at bygge de vældige mure rundt om hele øen.

Man går i land i en lille klippehavn, der ligger 
lunt i læ mellem Christiansø og Frederiksø, der 

på dette sted er forbundet med en smal hænge
bro, der dog kun er for fodgængere. Men man 
har heller ikke brug for mere, for øernes eneste 
befordringsmiddel er en enlig traktor af beskedent 
format.

Når man så er steget op ad de mange trappe
trin, der fører til øens indre, møder man først 
værtshuset, der gæstfrit tager imod de fremmede 
og giver dem husvalelse efter en trælsom vandring 
øen rundt. Så ligger posthuset, og dernæst kom
mer man ind i »Gaden«, hvor det meste af øens 
bebyggelse er samlet, og hvori de godt hundrede 
tilbageblevne faste beboere af de tidligere 3-400 
bor. Det er en bebyggelse, der i mangt og meget 
minder om Christian IVs Nyboder. I det første 
hus bor øens lærerinde, der for tiden er en ung pige 
fra det jydske fastland. Hun befinder sig åbenbart 
godt ved i nogle år at være lærerinde for øens 
femten skolesøgende børn. Ad en smal hønsestige 
begiver man sig op til første sal, hvor der er en 
egentlig ganske hyggelig lejlighed med udsigt til en 
lille baghave, der på grund af skråningen ligger 
i niveau med det, der er første sal til gaden. Vi 
går langs en række små haver, hvor blomster myl
drer op af jorden, så snart der er en revne i 
klipperne. For så snart der er vand og jord, er 
øerne nemlig meget frodige. Men vand og jord 
er der nemlig meget alvorlig mangel på derovre. 
Vand har man ikke andet af, end hvad der falder 
ned fra oven, og stedet er meget fattigt på regn, 
også fordi havet sluger en del af de få regnbyger, 
der kommer. Man samler derfor vandet i store 
bassiner i klipperne. Og jord har man ikke meget 
andet af, end hvad man i sin tid sejlede over fra 
Bornholm i en lang række skibsladninger.

Fra »Gaden« kommer man atter frem til et 
fæstningsanlæg, hvor en række gamle kanoner fra 
deres klippefundamenter peger truende mod ha
vet. De har vel nok aldrig gjort nogen fjende 
fortræd, og da øerne engang blev bombet af eng
lænderne, lå de så langt borte, at de danske ka
noner ikke kunne række frem til dem. Derimod 
har fæstningsanlæggene kostet blod, sved og tårer 
fra de stakler, der har været tvunget til at bygge 
dem. Nu klatrer fredelige turister rundt på de 
klippeblokke, der er så uvante i Danmark, mens 
de skuer over barrikaderne ned mod Østersøens 
bølger.

Der er selvsagt ikke mange veje på Christiansø, 
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men en ganske farbar sti fører bag fæstnings
murene øen rundt. Man ser vandbassinerne, hvor
til vandet flyder fra de højereliggende klipper, 
man besøger den lille skole, kommer forbi kirken, 
hvortil præsten kommer engang om måneden, hvis 
havet vil. Og sandelig der ligger en lille skov, der 
kaldes »Kongens Have«, og hvor øens beboere mø
des om sommeren. Man ser det gamle fangetårn 
på Frederiksø, hvor slaver måtte henslæbe deres 
liv under umenneskelige forhold, man ser øernes 
forlystelsessted »Månen«, hvor befolkningen mun- 
trer sig i de lange vinteraftener.

Når sommerens daggæster kommer derover, er 
der liv på stedet, men det er forholdsvis få dage, 
hvor turisterne føler trang til at sejle derover. Og 
når de så er draget hjem, har den stedlige be

folkning, som består af fiskere embedsmænd og 
kunstnere tid at muntre sig med hinanden, og det 
gør de så godt de kan, hvad fjernsyn og radio 
også har berettet om.

Man er fritaget for mange bekymringer der
ovre. Øen tilhører forsvarsministeriet, og grundene 
kan ikke købes. Man har ingen kommune, har 
ingen kommunalbestyrelse og betaler følgelig hel
ler ikke kommuneskat.

Det er en skøn plet derovre. Vi har intet til
svarende i Danmark eller langt viden om. Det 
nærmeste jeg har set - omend i meget større stil - 
er vel Korsridderbyen på Rhodos. Og mon man 
så ikke i disse tider skal foretrække Ertholmene?

C. R. C.

Fra arbejdsmarken
Referat af hovedbestyrelsesmøde
Torsdag den 24. oktober afholdt hovedbestyrel
sen sit halvårlige møde, med flere betydelige punk
ter på dagsordenen.

I det følgende skal kort refereres.
Foreningen tæller i dag ca. 2300 medlemmer 

- men vil gerne tilstræbe, at endnu flere slutter 
op. Med sine aktiviteter som arkivet og bladet 
mener bestyrelsen, at foreningen kan byde sine 
medlemmer gode muligheder for kontakt til man
ge sider. Bestyrelsen ser i øjnene, at mange van
skeligheder vil være at bekæmpe i tiden fremover 
og har taget sit bestik derefter. Således har man 
for at tilstræbe en enkelhed i administrationen 
forenet kasserer- og sekretærposten i een person. 
De store opgaver varetages af fru Inger Hansen, 
Holte.

Formanden genvalgt
Foreningens formand gennem 16 år, fhv. folke
tingsmand, gårdejer Chr. R. Christensen, Bad
strup, havde før mødet meget bestemt ladet med
dele, at han ikke ønskede at fortsætte og ikke tog 
imod genvalg. Denne kategoriske holdning bekym
rede hovedbestyrelsen stærkt, og det var med no
gen beklemthed, man så hen til dette punkt på 
dagsordenen. Efter meget kraftige opfordringer 
ændrede Chr. R. Christensen imidlertid holdning 
og tog imod genvalg. Redaktionen deler hoved
bestyrelsens ønske om, at formanden fortsat må 
have kræfter til sit betydningsfulde virke, som 
den der gennem sin personlighed tegner forenin
gen udadtil og inspirerer til arbejde indadtil.

Arkivet
Et betydeligt punkt på dagsordenen var et ønske 
fra arkivets side om at få en både aktiv og mo
ralsk støtte i en henvendelse til Rigsarkivaren. 
Hovedbestyrelsen stillede sig solidarisk med arki
vet og udfærdigede en skrivelse, som vi henviser 
til andetsteds i bladet.

Allerede nu kan vi meddele, at årsmødet i 1975 
bliver i Grenå den 24.-25. maj. Hovedbestyrelsen 
har accepteret de indkomne forslag i forbindelse 
med mødet og har bemyndiget gdr. Chr. Thyboe, 
Spentrup til at arbejde videre med planlægningen. 
Vi skal i et af de kommende numre berette mere 
om mødets detaljer.

Nyt hovedbestyrelsesmøde fastsattes til torsdag 
den 6. februar 1975.

Red.

Slægtsgårdsmøde på 
Sjælland

Slægtsgårdsforeningen for Sjælland Syd har fast
lagt sit nytårsmøde, som afholdes i Fladsaahallen 
mandag den 6. januar kl. 19.30. Der er general
forsamling og bagefter taler højskoleforstander 
Gustaf Bengtsson, Lollands Højskole, om kultur 
og kulturforfalskning. Det bliver en meget inter
essant aften, og der bør være stor tilslutning.

J. P. P.
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Slægten på »Tofthøj«
Du gav mig O Herre en lod af din jord 
som jeg nu min egen må kalde«.

Den plet af Danmarks jord, som jeg vil riste en 
rune om, ligger i landsbyen Hjertebjerg på Møn.

Gården hedder »Tofthøj« og er på ca. 30 ha. 
På denne plet, har der sikkert boet mennesker, 
langt tilbage i tiden. Mine optegnelser går tilbage 
til 1760. På den tid boede der et ægtepar der ikke 
levede ret godt sammen, hun var ung og han var 
gammel. Hun forsøgte at mordbrænde ham. Det 
lykkedes nu ikke for hende, men for hendes mis
gerning blev hun dømt til at henrettes ved sværd, 
hvad hun også blev.

Manden hed Jakob Andersen. Konen dræbte i 
desperation, sit eget barn. I kirkebogen står, at 
det var derfor hun blev dømt til døden med sværd. 
Manden blev dømt til 3 års slaveri for ukristelig 
behandling af hans kone.

Efter det der var sket på og med gården, var 
der ingen der ville bo der. Jorden var krongods 
og skulle dyrkes, så en ung karl fra en nærliggende 
landsby, Torpe, blev tvunget til at tage den. Går
den blev klinet op af ler og træ og den var strå
tækt. Denne unge mand, hed Jens Nielsen og er 
den første i min slægt der drev »Tofthøj«.

Han giftede sig med Anne Margrethe Madsdat
ter fra Råby og de fik en stor børneflok.

I 1804 måtte de igennem en ildebrand og en 
opbygning. Denne gang blev det gjort mere solidt, 
så solidt, at noget af det står den dag i dag. Søn
nen Jens Jensen blev den næste og han blev gift 
med Maren Stine Rasmusdatter. Blandt deres 
børn var Kirsten, som blev den, der senere var 
den første af fire piger i arvefølgen. Hun blev gift 
med Mads Strandskov som ikke var helt alminde- 
lig-

En frierfærd på Møn i 1848.
I krigsårene 1847-50 var der påbud om, at der på hver 
gård skulle være en arbejdsduelig mand, for at markerne 
ikke skulle misrøgtes og for at skaffe mad til dem, der 
skulle slås.

På gården »Strandskov« i Bidsinge gik der to sønner, 
Mads og Hans. En eller anden havde fortalt dem, at 
henne i Hjertebjerg gik der to søstre på en gård, det 
var Kirsten og Maren.

Hvis de nu kunne få ordnet det sådan at de giftede 
sig, så kunne der komme et par på hver af gårdene.

Frierfærden blev planlagt men moderen til sønnerne 
sagde: - Kør T bare, men det vil gå sådan, at begge pi
gerne vil have Mads! Og sådan gik det! Men efter nog
le dages betænkningstid kom der bud, at Maren alligevel 
gerne ville have Hans.

Anden gang de kørte til Hjertebjerg og kørte ind gen
nem porten, slog Mads knald med pisken. Uheldigvis 
var der hængt hørgarn til tørre i porten og piskesnerten 
kom til at hænge fast, hvorfor Mads kom med den be
mærkning: Der kan du se - nu kom vi til at hænge i 
deres garn.

Begge parter levede en god tilværelse og holdt sam
men til de døde af alderdom.

Kvik og velbegavet som Mads var, tog han del 
i meget. Som 19 årig, var han med til, sammen 
med bønder fra Sjælland og Møn, at bære Frede
rik den 6. fra København til Roskilde Domkirke. 
En hæder som bønderne viste den konge der løste 
stavnsbåndet.

Han var også med til at anlægge den første 
jernbane på samme strækning i 1846. Foruden 
at passe jorden fik Mads Strandskov mange til
lidshverv, sogneråd, amtsråd og fra 1873-1889 
var han Landstingsmedlem. Hans datter Bodil 
Stine blev i 1880 gift med Mads Andersen Nøhr 
og de førte gården videre.

Den grundtvigske bevægelse og politisk interes
se kom til at præge dette par. De var med til at 
sætte gang i andelsbevægelsen, friskolen og for
samlingshuset. Mads var også formand for land- 
bcforeningen. Bodil Stine var med i Dansk Kvin
desamfund og havde ord for at være en meget god 
og gavmild kvinde.

11917 var det tid for dem at blive afløst og da 
blev det mig som den tredie pige der sammen 
med min mand, Karl Winther der fik vort virke 
på gården. Landbrugsmæssigt har vi fulgt med i 
tiden og forbedret på ejendommen. Også vi har 
været optaget af hvad der rørte sig ude omkring. 
Jeg havde den glæde at være den første bonde
kone på Tinge. Jeg var medlem af Landstinget i 
14 år fra 1939 til det blev opløst i 1953. Min 
mands store interesse var gymnastik og friskole
sagen som han gav sig meget af med.

I 1963 overdrog vi Tofthøj til vor yngste datter 
Gerda og hendes mand, Gunner Nielsen. Hvad 
der dengang begyndte så lovende, blev efter 10 
års levende medvirken, brat afbrudt ved Gunner 
Nielsens død, han blev kun 53 år gammel.

I august i år (1974) blev pigetraditionen brudt. 
Uffe Winther Nielsen og hans kone Merete, kun 
22 og 23 år gamle, er som syvende generation, 
begyndt deres bondegerning på Tofthøj. I disse 
208 år, har denne gård givet leve og livsvilkår for 
en række mennesker, der i hvert led har været 
fyldt med kærlighed til jorden og hjemstavnen og 
med taknemmelighed for gode vilkår.
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I Tofthøjs køkken sidder endnu den dag i dag en 
skorstenshammer, hvorpå er indhugget:

I. N. og A. M. D. 1805 på den anden side 
M. G. S. og K. I. D. 1867.

Det er rammen om den gamle emhætte fra går
den Jens Nielsen byggede i 1805 og den Mads 
Strandskov byggede i 1867.

Det er min tipoldemor, der hed Margrethe. 
Hende blev jeg opnævnt efter og døbt Nikoline 
Margrethe. - Nu er det jo et fint kongeligt navn.

Nikoline Winther.

Kongelig udnævnelse
Forhenværende parcelist Niels Frederik Rasmus
sen, »Ryeshus« i Farendløse, som mange slægts
gårdsfolk kender fra møder og som i en lang 
årrække har præsteret mange egns- og slægtshisto
riske arbejder, har i november fået tildelt den 
kongelige belønningsmedalje i guld og med krone. 
Alle kendere af Niels Fr. Rasmussens historiske 
udgivelser glæder sig over denne påskønnelse.

J. P. P.

Hvor havet æder Danmark
Jyllands-Posten beretter i en større artikel om, 
hvordan Vesterhavet gnaver sig ind i den jydske 
vestkyst og skriver bl.a.:

I havet ud for Thyborøn ligger tre landsbyer, 
Bollum, Nabe og Toft. Den sidste forsvandt under 
stormflodskatastrofen i 1825, der gennembrød Ag
gertangen og gjorde Limfjorden sammenhængende 
med Vesterhavet. I de følgende år truedes Agger 
kirke, mens havet underminerede kirkegården, så 
kister og ben ragede ud af klitten. Under en ny 
stormflod i 1839 styrtede kirken i havet.

En stormflod gennembrød i 1863 tangen ved 
den nuværende Thyborøn kanal, og efterhånden 
sandede den nordligere liggende Agger kanal til. 
Thyborøn voksede sig større ved den vigtige skibs
passage og blev overført fra Thisted amt til Ring
købing amt.

Byen har været hærget af flere stormfloder i 
forrige århundrede, og i 1874 blev indbyggerne 
tilbudt statsstøtte for at flytte bort, men planen 
blev opgivet, da man 1875 begyndte at beskytte 
kysten med høfder.

Men havet gnaver videre.
(Vi citerer videre af Benny Selanders interessante 
artikel.)

Gårdejer og strandfoged Charles Ruby, 45 år, 
er femte generation på slægtsgården »Rubygård« 
i Fjaltring ved den jyske vestkyst. Men han bliver 
også sidste generation på gården. Da den kom i 
slægtens eje havde den godt 80 tønder land ager 
og eng. I dag har den 27 tønder land ager. Ingen 
eng. De arealer er ædt af et umætteligt Vesterhav, 
som fortsat med glubende appetit gør indhug i den 
tilbageværende agerjord. Og det går stærkt, når 
Vesterhavet uhindret får lov at erobre land på den 
jyske vestkyst.

Charles Ruby har ingen krav på erstatning for 
den jord, som hvert år skrider i havet. Ingen dansk 
lov pålægger nogen erstatningspligt overhovedet 
over for landmænd, som år for år må konstatere, 
at produktionsjorden indskrænkes. Ej heller selv 
om han, som i hundredevis af landmænd langs 
vestkysten, med nogen ret kan hævde, at han er 
blevet svigtet af samfundet, som har overhørt de 
gentagne bønner, ønsker og krav om en effektiv 
kystsikring. Det er grunden til, at Charles Rubys 
slægtsgård ad åre vil være dødsdømt.

Staten vil købe jord.
Og så er Charles Ruby måske endda en af de 
heldige. Hvis man kan tale om held i den sam
menhæng. Staten har nemlig tilbudt at købe de 20 
tønder land, som ligger mellem gården og havet. 
Og storsindet har man tilbudt Ruby, at han må 
forpagte det solgte areal, så han fortsat kan høste 
sit korn og dyrke sine roer som generationer før 
ham. Omend i stadigt mindre omfang.

Charles Ruby mener ikke selv han er heldig 
trods statens tilbud.

Bittert.
- Det er bittert for mig, men måske ikke mindst 
for min 80-årige mor, der har boet her over et 
halvt århundrede, at være vidne til, hvordan havet 
uhindret får lov at nedbryde, hvad min familie 
gennem generationer har skabt, siger Ruby. Og i 
særdeleshed når man ved, at det kunne have set 
helt anderledes ud, hvis samfundet havde bevaret 
og vedligeholdt de høfder, der beskyttede os i 
30’erne. Dengang tog havet så at sige intet af jor
den. Men høfderne fik lov at forfalde. Og de lig
ger vel i dag på den anden side tredje revle. 
Samme vej er diget gået. Også det ydede os be
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skyttelse. Og på det byggede tyskerne deres bun
kers under besættelsen. I dag ligger diget et godt 
stykke ude i havet. Og de tyske bunkers rager 
op - ved lavvande - som store klippeblokke.

Følte sig tvunget til at handle.
Det går nemlig stærkt når havet får lov at ned
bryde kysten. Da jeg overtog gården efter min far 
i 1961, lå der tre tønder land eng mellem havet 
og agerjorden, i dag er engen borte og sammen 
med den en del af agerjorden.

For nogle måneder siden tilbød staten at købe 
de 20 tønder land nærmest havet. Selv om Char
les Ruby på den måde får en erstatning, som han 
ikke kunne påberåbe sig gennem nogen dansk 
lov, finder han ikke, det er den bedst tænkelige 
løsning.

- Men når samfundet ikke vil gøre noget for 
at sikre kysten har man ikke råd til at sige nej til 
sådant et tilbud. Allerhelst havde jeg dog set, at 

man i stedet havde brugt pengene til at bygge høf- 
der. Og man måtte såmænd gerne have fået noget 
af jorden gratis til det formål. Blot man vidste, at 
slægtsgården kunne bevares. Men som sagerne 
stod, da vi forhandlede, følte vi os faktisk tvunget 
ind i en handel.

Charles Ruby fik tilbudt 105.000 kroner for sin 
jord. Men når staten giver, tager den også. I dette 
tilfælde en kapitalvindingsskat på godt 51.000 kr., 
så reelt er det kun godt halvdelen Charles Ruby 
kan sætte i anden jord længere inde i land, hvis 
der altså er noget at få.

Til gengæld har han på ubestemt tid fået lov at 
forpagte den jord, som staten køber fra slægts
gården. Dog med den klausul, at denne ret ikke 
kan overføres til en eventuel ny ejer.

- Jeg er ungkarl og har ingen børn, fortæller 
Ruby. Men havde jeg f.eks. haft en søn, gjaldt 
klausulen også ham. Så man kan med rette sige, 
at jeg - selv om jeg havde haft arvinger - ville 
være femte, men også sidste generation på gården.

Handelen med landbrugsejendomme 
er næsten gået i stå

Der foreligger nu opgørelse over handelen med 
landbrugsejendomme i første halvdel af 1974, og 
den viser, at handelen med landbrugsejendomme 
næsten er gået i stå. Sammenlignet med de tilsva
rende halvår i de foregående år ser tallene således 
ud for hele landet med undtagelse af Nordsjælland:

1972 1973 1974
Ejendomme med 2-10 ha 789 530 376
- 10-60 ha .................... 1379 963 415
- over 60 ha.................... 44 28 11
Hertil knytter DLR (Landbrugets Realkreditf.) 
følgende bemærkninger:

Omsætningen er gået mest tilbage for 10-60 
ha ejendomme.

Igennem første halvår 1974 er priserne steget 
med fra 11 pct. til 13 pct. - mest for de mindre 
ejendomme.

Den fortsatte prisstigning på landbrugsejen
domme ses ikke at have baggrund i hverken ak
tuelle eller forventede afkastningsmuligheder. Pris
stigningerne i 1974 kan alene tilskrives en 
markant knaphedssituation, præget af, at så få 
ejendomme udbydes til salg, at der næsten ikke 
for tiden kan tales om et marked for landejen
domme. Omsætningen i andet halvår 1974 vil 

dog nok øges en del efter 2,5 pct. afgiftens bort
fald pr. 1. oktober 1974.

Landejendomspriserne har siden EF-tilslutnin- 
gen tilpasset sig det højere prisniveau for land
brugsprodukter og de af inflationen skabte højere 
omkostninger i forbindelse med etableringen af 
moderne landbrugsbedrifter, f. eks. gennem op
førelse af nye stalde og boliger.

De ældre landmænd, der af naturlige alders- 
mæssige årsager er parat til at lægge op, kan 
derfor nu komme pænt fra deres ejendomme, når 
de sælger. Til trods herfor er et begrænset udbud 
af landbrugsejendomme i det frie marked dog 
nok fortsat sandsynligt. Dels er inflationen endnu 
ikke standset, dels opfordrer kapitalvindingsbe
skatningens størrelse ved salg i helt urimelig grad 
ejerne af landbrug til at beholde deres ejendomme.

Man må ængstes for, at de etableringsvillige 
unge vil blive frustreret over de vanskelige vilkår, 
dette giver for etablering, og svigte erhvervet.

Kapitalvindingsbeskatningens størrelse har me
get skadelige virkninger for landbrugserhvervets 
gode udvikling, og behovet for en ændret bereg
ningsform, der nedsætter størrelsen af denne be
skatning ved normale handeler, er et af dansk 
landbrugs mest påtrængende problemer.
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Arkivet i nød
Slægtsgaardsforeningens bestyrelse og arkivudvalg 
har rettet følgende henvendelse:

Til Rigsarkivaren!
Siden Slægtsgaardsarkivet oprettedes i 1941 
har det været et af arkivets største opgaver 
at registrere Danmarks Slægtsgårde og de 
dertil knyttede slægter gennem tiderne. Et 
af de vigtigste hjælpemidler til dette kultu
relle forskningsarbejde har været og er sta
dig de i Rigsarkivet bevarede folketællings
lister.

Da mange af disse gennem de sidste år 
er taget ud af ekspeditionen på læsesalen, 
har dette besværliggjort og ofte umuliggjort 
Slægtsgaardsarkivets fortløbende forsknings
arbejde.

Ifølge oplysning på Rigsarkivets læsesal 
befinder hovedparten af de udtagne folke
tællinger sig i Rigsarkivets magasiner, og 
Slægtsgårdsforeningens bestyrelse anmoder 
derfor hermed Rigsarkivaren om en tilladel
se for Slægtsgaardsarkivets arkivarer til at 
benytte disse folketællingslister i det omfang 
disse er til stede på Rigsarkivet, så vi her
igennem kan sikre vore arkivarer tålelige 
arbejdsvilkår under deres fortsatte gårdhisto
riske forskning.

Forhåbentlig fører denne henvendelse i forbin
delse med forhandlinger til bedring af de nævnte 
forhold, som i den sidste tid har besværliggjort 
eller næsten umuliggjort arkivets arbejde. Man 
håber, forholdene vil blive ordnet på embeds
mandsbasis. Ellers vil sagen blive videreført ad 
politisk vej.

En broget besætning
I juli 1836 døde husmoderen på Skovkildegård i 
Svanninge, Johanne Pedersdatter, og i den anled
ning mødte skifteforvalteren fra Østrupgård gods 
med vitterlighedsvidner for at udføre en lovlig re
gistrerings- og vurderingsforretning, der antagelig 
har varet det meste af dagen, idet ikke mindre 
end 242 forskellige genstande blev beset og be
skrevet i skifteprotokollen. Arvingerne var man
den, gårdfæster Jens Olsen og sønnen, Peter Jen
sen, der var 416 år.

De mest kostbare effekter var dyner og dyr. 
Besætningen var iøvrigt temmelig broget, mere end 
almindelig, og det er interessant at se, hvad da
tidens sagkyndige anslog værdien til.

Besætningen blev vurderet således:
2 svin, 12 rdl., en blåskimlet qvie 3 år 9 rdl., 

en rødhjælmet do. 2 år 7 rdl., en sort 2 års do. 
6 rdl., en rød 1 års do 3 rdl. en sortbroget do 
3 rdl., 11 stk. får og en vædder 20 rdl., 13 lam 
19 rdl., 17 gæs 8 rdl., 3 mælkekalve 6 rdl., en 
rødbroget ko på 8 år 12 rdl., en do. på 13 år 
8 rdl., en blegrød ko på 7 år 12 rdL, en sort- 
rygget do. på 5 år 12 rdl. og en grå på 3 år 
11 rdl.

Efter datidens forhold har gården været godt 
besat med dyr. Det er værd at lægge mærke til, 
at malkekøerne havde en høj alder, men det har 
unægtelig været en broget flok.

Det fremgår af vurderingen, at en rødstribet 
overdyne havde samme værdi som en god malke
ko. En gulstribet hovedpude og en 1 års kvie 
havde samme værdi. Hjemmets allerdyreste gen
stand var en jernkakkelovn, der blev vurderet til 
16 rdl., derefter fulgte en egetræskiste til 14 og så 
fulgte malkekøerne.

Skovkildegård var den gang på 65 tdr. Id., men 
i nutiden har den blot et tilliggende på 23 tdr. Id. 
Den ligger fortsat på sin oprindelige plads i byen, 
og blev først selvejergård så sent som 1910. Pri
sen var da 22.000 kr. Nu ejes den af politiassi
stent Helmuth Jensen og hustru, men besætningen 
er ikke nær så farverig som bestanden i 1836.

I Brænderup præstegård var der 1683 en lige 
så farverig besætning.

I skiftet efter pastor Morten Sneli var der nævnt 
en ret betydelig besætning, nemlig: en sorthjelmet 
ko, en brunmanket, en sortrygget, en sorthjelmet, 
en sortrygget med hvidt hoved, en sortbroget, en 
blakbroget, en sortblæset, en sorthjelmet tyr, en 
hvid stud, en sorthjelmet med hvide bagben, en 
rødmanket, en rødkullet, en mørkblakket qvie, 
en sortgrimet qvie, en blakstjernet qvie, en sort
stjernet qvie med hvide bagfødder, o.s.v.

Værdiangivelsen varierede fra to til syv sletda- 
ler.

Det kan nævnes, at bestanden af heste var stor, 
nemlig ialt 16 stk. Kvægbestanden var på tilsam
men 38 dyr med stude og mælkekalve. Endvidere 
var der 44 får og lam, 35 grise, galte og ungsvin 
og ni bistader. Det har været en stor husdyrbe
stand selv efter datidens forhold.

Edvard Andersen.
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Dødsfald
Gårdejer fru Anna Jensen, Kosterslev på Nord- 
fyn, er død knapt 86 år gammel.

Dansk slægtsgårdsforening skylder Anna Jen
sen overordentlig stor tak for hendes gerning over
for foreningen. For fjorten år siden overdrog hun 
sine to gårde i Kosterlev kvit og frit til et legat for 
unge landmænd kun med den klausul at hun skulle 
have bopælsret på den ene af gårdene så længe 
hun levede.

Gårdene forpagtedes ud til to unge landmænd 
på de vilkår, at de skulle have forkøbsret til går
dene efter Anna Jensens død til en forud aftalt 
pris. Den ene forpagter faldt imidlertid fra efter 
nogle års forløb, hvorefter begge gårdene overdro
ges til den anden forpagter Jørgen Sørensen, der 
nu har ret til at købe begge gårdene.

Stuehuset til fru Anna Jensens fødegård.

Stuehuset til afdøde gårdejer Jens Jensens fødegård.

Legatet bestyres af tre mænd, der er udpeget 
af Landbrugsministeriet, Dansk Slægtsgårdsfore
ning og Anna Jensen. Bestyrelsen består af Chr. 
R. Christensen, Bent Bjergskov, Rosenlund, og 
forhenværende sognerådsformand Carl Rasmus
sen, Søndersø, og der skal nu træffes afgørelser 
cm de fremtidige forhold i forbindelse med lega
tet.

Ved begravelsen fra Særslev kirke udtalte Chr. 
R. Christensen nogle mindeord om den afdøde: 
Vi lærte Anna Jensen at kende som et ualminde
lig stort og fint menneske, der altid ville det bed
ste for sine medmennesker, hun var gæstfri til det 
yderste, og vi har aldrig nogensinde hørt hende 
sige noget dårligt om noget menneske. I sin høje 
alder havde hun sine problemer, men det glæder 
os meget, at der opstod et så stærkt tillidsforhold 
mellem hende og forpagter Jørgen Sørensen, at 
han i udstrakt grad blev hendes betroede tillids
mand til det sidste.

En hundrede års dag
Rødding Frimenighed har holdt hundrede års ju
bilæum. Den blev stiftet på foranledning af de 
preusiske overgreb mod den danske skole og kir
ke i Sønderjylland. De første gudstjenester holdtes 
i Bejstrupgaards store sal i Københoved, men 
senere fik man evner til at bygge en ny og smuk 
kirke i tilslutning til den tidligere stiftede højskole 
i Rødding.

Og nu holdt man altså hundrede års fest. Flag
alléen gennem byen viste, at byen fejrede denne 
dag, og i højskolens sal blev alle pladser besat. 
Den moderne skole tog venligt imod, og de spred
te solglimt lyste over den hvide kirke og det efter
årsbrune løv. Den velholdte kirkegård var fuldt 

udnyttet, så man havde måttet tage en ny afdeling 
i brug. Og her mødte man det ikke ukendte navn 
Anne Marie Skau, 1904-1974.

Jubilæumsmødet åbnedes af frimenighedens 
formand, gårdejer P. N. Petersen, Hygum, der er 
en af slægtsgårdsforeningens trofaste medlemmer, 
og derefter talte tidligere kirkeminister A. Fog 
Petersen om menighedens historie.

Dagens sensation var dog den tidligere for
stander på Askov højskole, Arnfred. For seksog- 
halvtreds år siden gjorde han et uudsletteligt ind
tryk på mit da meget ungdommelige sind med et 
foredrag om stjernerne. Og siden har skæbnen 
villet, at jeg ikke skulle møde ham. Og nu stod 
han på talerstolen, 92 år gammel, men rank som 
et lys. Han var ikke blevet yngre, end den gang, 
men den mørke lok, der faldt ned over hans øje 
hver gang han foretog en ilter bevægelse, var der 
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stadig. Den var måske falmet lidt, men de iltre be
vægelser var der stadig, mens han med fantastisk 
dygtighed talte til forsamlingen. Man følte ret, 
at det var en gammel åndsfyrste, der stod foran 
os.

Desværre var der ikke så mange unge i forsam
lingen, som man kunne ønske. De var vel beskæf
tiget med deres sport. Og intet ondt om det. 
Tværtimod. Men når man tænker på sværvægts
bokserens ynkelige optræden i fjernsynet, synes 
man alligevel, at det er en meget fattig slægt, for 
hvem sporten er det eneste.

C. R. C.

Fra boghylden
Skaanske-krigen 1675-79
Fra forfatteren Johannes Christensen, Hellerup, 
har red. modtaget dennes sidste værk: Vinden 
sukker over Skaane.

Der ligger et stort historisk studium bag bogen, 
som er skrevet i et magtfuldt sprog og med en ind
levelse i miljøet og en stærk karakterisering af 
personerne. For de, der endnu har vor sidste mod
standskamp i erindring, vil der være forståelse 
for de danske skåningers folkerejsning, men også 
ydmyge nederlag.

Bogen er stor hyldest til de tapre gønger, til 
vort gamle Skåneland - en levende og fascine
rende beretning om dets undergang i de blodige 
år 1675-79.

(Johannes Christensen: Vinden sukker over 
Skaane. 200 s. 36 kr. Postboks 45, 2900 Helle
rup.

Dagligliv bag Dæmningen
Kusinerne fru Ingeborg Christmas-Møller (født 
Clausen) fra Stubberupholm, Fårevejle sogn, og 
fru Minna Holm Kragelund (født Clausen) fra 
Hagesholm, Hagested sogn, har på Gyldendals 
forlag udgivet en bog »Dagligliv bag Dæmningen. 
Lammefjorden 1873-1973«, som efter forfatter
nes indsamling og bearbejdelse af et meget om
fattende materiale i form af beretninger fra ældre 
tid og interviews fra nutiden giver en særdeles 
interessant skildring af livet for beboerne på 
Lammefjorden, fra de første nybyggere slog sig 
ned på den udtørrede fjordbund i 1880’erne til 
nutiden.

Efter stiftelsen af »Aktieselskabet til Lamme
fjordens Tørlægning« 23. januar 1873 begyndte 
det forberedende arbejde endnu samme år med 
oberst Brummer som ledende ingeniør, men selve 
udpumpningen tog først sin begyndelse i 1875.

Ved denne blotlagdes den første og største del 
(ca. 11.000 tdr. land) af fjordbunden, medens den 
sidste rest (ca. 1.000 tdr. land) af fjorden først 
blev endelig tørlagt i 1943 under ledelse af inge
niør Markersen (fra 1947 til 1958 Dansk Slægts- 
gaardsforenings formand). Lammefjordens tør
lægning er tidligere blevet behandlet af andre, 
der dog fortrinsvis har beskæftiget sig med de 
økonomiske, tekniske og organisatoriske forhold 
omkring de forskellige faser i arbejdet, men nu 
foreligger der er velskrevet bog, hvis indhold læg
ger hovedvægten på skildringen af de kår, hvor
under menneskene på Lammefjorden har levet i 
de forløbne 100 år.

Ved læsningen af bogen får man et godt ind
tryk af, hvorledes det er kommet så vidt, at nu
tidens Lammefjords-beboere giver indtryk af so
lid velstand i modsætning til de første beboeres 
fattige og trælsomme tilværelse samme sted.

De to forfattere er begge børn af Lammefjords
egnen og har derfor den nødvendige kærlighed 
og de bedste forudsætninger til at kunne skrive 
denne bog, som iøvrigt rummer et stort og hidtil 
næsten ukendt billedmateriale (godt 100 illustra
tioner), indsamlet hos mange forskellige med til
knytning til Lammefjorden og dens befolkning. 
I denne forbindelse kan nævnes, at Slægtsgaards- 
arkivet har haft den glæde at kunne bidrage til 
bogens udstyr ved at stille en del ældre billeder 
til forfatternes rådighed, billeder fra afdøde por
tør J. P. Pedersens righoldige samlinger fra 
Fårevejleegnen, som ved hans død 29.4.1953 (se 
Slægtsgaardens nr. 65) efter hans eget ønske over
gik til arkivet.

Bogen har 187 sider og rummer foruden en 
»Historisk data-liste« også kildehenvisninger samt 
navne- og sagregister, som alt i forbindelse med 
selve teksten og billedmaterialet gør den ekstra 
værdifuld.

P. K. H.

Chancen
En mand stod ved vejen, da en mærkelig skab
ning kom farende henimod ham. Han standsede 
den kommende og spurgte:

Hvem er du, og hvorfor har du så travlt?
Jeg er Chancen, og jeg har travlt, for jeg skal 

nå alle mennesker.
Jamen, hvorfor har du så langt hår foran, me

dens du er tætklippet i nakken?
Det er fordi man skal kunne gribe mig, når 

jeg kommer, men ikke fange mig, når jeg er forbi.
Og så for chancen videre, for den skal nå alle 

mennesker.
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Af gdr. Mads Stephensens dagbog

Midt under den store landbrugskrise efter Napole
onskrigene overtog en ung mand i Ellinge sogn 
på Fyn gården »Lyumskovgård«, en gård på 40- 
50 tdr. land. Gården var vist nok for ret nylig 
udflyttet efter alt at dømme. Fra 1821, da han 
overtog gården, og til 1873 førte han en slags 
dagbog over arbejdet i gården. I sit knappe sprog 
fortæller dagbogen om en ung, driftig mand, der 
trodser de dårlige tider og udnytter alle de mu
ligheder, man den gang kendte til, for at øge jor
dens ydeevne: I de første 12 år planter han hegn, 
poppel og pil, om alle markerne. I samme tidsrum 
mærgier han jorden. Mærgien kunne han - som 
så ofte her på Fyn - hente på sin egen jord. Man 
regnede med 200 læs pr. td. land, og de skulle 
helst strøes ud på én dag. (Anders Christensen, 
Tommerups erindringer).

I en notits fortæller Mads Stephensen fra 1936. 
»Då vi nåede efteråret straks efter Nyborg mar
ked, så begyndte jeg i Aaløkken at mærgie og 
lagde på 6 agre, det varede i 11 dage med 3 
vogne og 2 heste.« År efter år mærgiede han, ind
til han i 1841 stolt noterer: »Nu har jeg givet 
hende en overgang over det hele«. Det kendtes 
også på afgrøderne. I en årrække fører han nøje 
regnskab med kornavlen, og det ses tydeligt, at 
udbyttet stiger år for år, hvordan vejret end stiller 
sig:

I 1822 sår han:

1 td. hvede og ævler 5 tdr.,
4 tdr.. 2 skp. rug og ævler 27 tdr.,
6 tdr. 2 skp. byg og ævler 19 tdr..
11 tdr. 2 skp. havre

2 skp. ærter
3 skp. vikker

samlet 43 tdr.

Ialt var hele avlen 97 tdr. korn.

1835 er udsæden:
Hvede: 3 tdr. = afgrøde .... 24 tdr. 3 skp.
Rug: 3 tdr. 4 skp....................... 35 tdr. 3 skp.
toradet Byg: 5 tdr. 4 skp.......  50 tdr. 3 skp.
seksradet Byg: 3 tdr.................. 30 tdr. 3 skp.
Havre: 4 tdr................................ 18 tdr. 6 skp.
Talt for året................................. 184 tdr. 7 skp.

Udsæden er nogenlunde ens fra år til år, mens 
afgrøden stiger: 1837 = 218 tdr. 1839 = 268. 
1840 = 297 tdr.

Foruden de almindelige kornsorter dyrkedes 

ærter og vikker. Kløver dyrkedes også, og fra 1831 
avler han kløverfrø til salg. Der er næsten ikke et 
område landbruget vedrørende, som han ikke ud
nytter.

Af og til fortæller han lidt om vejret, hvordan 
det har artet sig. F.eks. hedder det for 1838: »Jeg 
såede det første den 4. maj og det sidste d. 19. 
undtagen boghveden.« »Vinteren lagde sig 3. jule
dag, og isen lå stændig i lergraven bag haven ind
til d. 2. maj.« »Den 3. april frøs det, så at isen 
kunne bære en gås. Jeg så ikke en grøn bøg før
end den 10. maj.«

Der blev også tid og råd til at bygge nye avls
bygninger. Efter dagbogens udsagn synes det, som 
om han i 1856 har ombygget alle gårdens længer, 
og der er kommet tærskemaskine og hakkelses
maskine i laden. Heldigt for M. St. har det været, 
at landbrugskrisen ophørte omkring 1830, og der
efter kom en række gode år for landbruget. Fra 
1848 til 1863 steg prisen på en td. hartkorn fra 
2600 kr. til 5400 kr. Opgangen kulminerede i 
50’eme, hvor der byggedes og ombyggedes i stor 
stil, det kan brandforsikringsprotokollerne fra hin 
tid fortælle en del om.

Dagbogen bekræfter også - hvad der så tit si
ges, at et landbohjem i gamle dage var en »øko
nomisk enhed«, man havde næsten ikke brug for 
andre håndværkere end smeden, alt det øvrige for
arbejdedes på gården, lige fra tøj til madvarer. 
Fra Lyumskovgård foretog man en indkøbstur en 
gang om måneden til Nyborg eller Odense, og 
det var et og det samme, man købte hver gang: 
Regningen så ud, som følger: 2 U kaffebønner, 
2 Ti sukker, 1 li cikorie.

To gange i løbet af de tre år, han har ført regn
skab over indkøbene, er der foruden det ovenfor 
nævnte købt en halv otting sæbe. Hele regningen 
var gennemsnitlig omkring 2 eller 3 rigsdaler for 
hver måned. Dertil kommer de ekstra udgifter, 
der fulgte med ved højtider og andre festligheder; 
men sådanne udgifter har han ikke ført regnskab 
over. Derimod er der gjort nøje rede for karle- 
og pigeløn fra 1830 og en lang årrække frem
efter:

Karleløn for vinteren 1830 var 9 rigsd. og hver- 
garn til en vest, vadmel til en trøje og strømper 
forføddet. Sommerlønnen var 9 rigsd. og 5 alen 
hørlærred til bukser.

1832 er sommerlønnen steget til 12 rigsd., 5 
alen hørgarn, 1 li uld og et par træsko. Drengens 
løn var samme år 2 rigsd. 6 alen blårgarn, 16 ® 
uld og træ til træsko.
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Pigelønnen var 5 rigsd. Vi skp. hørfrø, tøj til 
en særk og et tørklæde.

Først efter 1840 stiger lønnen ret kraftigt til 
16-17 rigsd. foruden lærred til skjorter og bukser 
i sommerløn for karlenes vedkommende, mens 
pigelønnen langsomt følger med; men omkring 
1864 må han give en karl 23 rigsd. og 1 Q uld 
for sommeren, og pigens løn er samtidig 22 rigsd. 

foruden 1 U uld, og nu får hun ekstra 1 mark for 
hvert 14 U smør, der bliver solgt.

Hermed er det vigtigste af dagbogens indhold re
fereret. Fra 1821 og til 1933 var Lyumskovgård 
i samme slægts eje.

Johs. G ar næs Petersen.

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.

Lånesagsekspedltlon:
Mageløs 2
Tlf. (09) 11 7777 5100 Odense

Indsendes til

Dansk Slægtsgaardsforening
kassererkontoret, Gassehaven 56, 2840 Holte

Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt oplysnings
materiale om Dansk Slægtsgaardsforening og opfordres til ind
meldelse i foreningen:

Titel Navn Postadresse

Titel Navn Postadresse

..............................   den 1969

(Underskrift)

Q0dt^

Med en tak til læsere, bidrag
ydere og alle med tilknytning til 
bladet for det svundne år sender 
vi vore bedste ønsker for det ny 
på mange måder spændende år.

Bladudvalget 
og Redaktionen.
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Kabcnhavn: 
Jarmers Plads 2 
1590 København V 
TIC. (01) 125300

Århus: 
Åboulevarden 69 
8100 Århus C 
Tlf. (06) 12 5300

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

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

Grundstenen 
i byggeriets økonomi 
- Kreditforeningen 

Danmark

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«.

Penge er ikke alt 
- men alligevel I 
sP^r9
SPAREKASSEN FYN

O^NDELSBOGTRYKKERIET

i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

•
n SPAREKASSEN

SYDJYLLAND

~ -si

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


