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Allerede ved udgangen af maj begyndte de dertil
indrettede blade at proklamere, at nu stod der en
vældig afgrøde på markerne, og at der i år var
udsigt til en virkelig stor høst.
Og rigtigt var det, at det på det tidspunkt så
meget godt ud. Men derfra og til at forudsige, at
vi nu ville få en stor høst, er dog at gå et skridt
for vidt. Man kunne konstatere, at afgrøderne var
startet godt, og det kunne man glæde sig over,
men at gå videre på det tidspunkt var uden bund
i virkelighedens verden.
Og så gik det altså sådan, at juni måned kom
uden regn, og fra midsommertide satte en hede
bølge ind, der sved de grønne afgrøder.
Først blev græsmarkerne gule, så begyndte af
grøderne på de lette jorder at blegne og gå i stå,
og senere kom der lyse pletter i kornet selv på de
gode jorder, og de bredte sig med forbavsende
hastighed. Enhver landmand kunne se, hvor det
bar hen. Man talte nu ikke mere om rekordhøst,
men håbede på en pæn gennemsnitsavl. Men efter
hånden som temperaturen steg, og tørken bredte
sig, faldt forventningerne. Man talte nu om en lille
avl, og på de lette jyske jorder begyndte man at
indstille sig på for andet år på rad at få tørkekata
strofe. Kun hvor der er muligheder for kunstig
vanding, har man kunnet holde udsigterne oppe.
Sådan er landbrugets vilkår nu engang, og det
har man lært at leve med. Men lærer man dog
aldrig at holde op med det utidige pral og den
meningsløse overvurdering? Man kan jo kun be
drage både landmænd og andre. Og de, som ikke
forstår landmandens tilværelse, siger jo alligevel,
at landmændene altid klager sig. Jeg synes jo, at
det modsatte er tilfældet, og det er jo i hvert fald
en kendsgerning, at selv om det ser mørkt ud,
fortsætter landmanden sin gerning med en aldrig
svigtende trofasthed og udholdenhed. Og det bør
han have anerkendelse for.
Gennem nogle år var man ved at komme til
den opfattelse, at jordens bonitet betød mindre,
når blot man gav den gødning nok. De sidste par
år har i sandhed belært os om noget andet, og det
kan være bittert for dem, der nu har set afgrø
derne grønnes frodigt og visne i utide.
C. R. C.
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Fynske
Bryllupsgilder
(Et »klip« fra en gammel avis’ kulturside)

Forfatteren Knud Bokkenheuser fortæller om
et møde, han i 1903 havde med en af de
allersidste skaffere af den rigtige art.
Manden hed Rasmus Pedersen, var 90 år
gammel og stammede fra Ferritslev mark
mellem Ullerslev og Langeskov på Fyn.
Vi giver Knud Bokkenheuser ordet:
Da jeg mødte Rasmus Pedersen, benyttede jeg
mig af lejligheden til at tale med ham for at få
rigtigt at vide, hvori en skaffers bestilling egentlig
bestod.........
Jeg skrev det ned, og da den gamle havde været
skaffer både ved bøndernes bryllupper, barselgil
der og begravelser, mener jeg, det nu kan interes
sere at få den gamles egne ord for, hvad han kunne
berette om sit embede.
Otte dage i forvejen - sagde han - gik jeg rundt
og bød folk til bryllup. Så om torsdagen klædte vi
loen med lagner og grønt. Om aftenen kom mændene med øl og gæs og stege og med smør, og det
var opstillet i fine figurer. Så var der »Øl-gilde«
for de mænd der havde bragt »Føring«. De fik
altid suppe, steg og kage.
Om fredagen skaffede jeg de møbler, som skulle
bruges, til låns og stillede dem op. Lørdag morgen
havde kokkekonen travlt, og til kl. 10 var gæsterne
budne. Der mødte unge piger og karle og gifte
mænd, men ikke deres koner. Brudgommens for
ældre kom først til gilde om søndagen, brudens var
ikke med i kirke.
Når gæsterne kom kørende, stod jeg ude i går
den og gav kusken en bitte brød og brændevin,
og musiken blæste for hver vogn, der kom. Så bød
jeg dem velkommen, og så fik de koldt bord og
kaffe. Så satte brudetoget sig i bevægelse. Forrest
kørte vognene med musikanterne, så de unge piger.
Derpå kom brudeparret i en vogn for sig, i næste
vogn næstefolkene (forloverne) og tilsidst mændene.
Når de nåede kirken, stillede de unge piger og
karle sig op i lange rækker, hvorigennem brude
parret passerede, medens der blev sunget en salme.
Under vielsen stod næstkonerne bag brude
parret ved alteret. Imidlertid havde jeg travlt med
at dække bordet. Når de så kom hjem, og kokke
konen var færdig sagde jeg: »Tag plads!« til brude
parret. Præstekonen tog så plads mellem bruden
og næstekonen, præsten ved siden af brudgommen.

Så sagde jeg: »Er der nogen, der har lyst til at
hilse på brudefolkene?«
Bruden lagde derpå et lommetørklæde på sin
tallerken og nu kom alle op og ofrede. Unge folk
ofrede en daler, de nærmeste slægtninge blandt de
ældre indtil 5 daler.
Jeg viste dem så pladser, således som de var
nærmest i slægt. Når så alt mandskabet var kom
met til stede, så sagde jeg, om de ville være stille,
så ville jeg læse til bords, at de kunne få noget at
leve af. Så læste jeg:

»I Jesu navn går vi til bord
at spise og drikke på det ord
dig til ære, os til gavn,
så får vi mad i Jesu navn.
Amen! Værsgo at spise!«
Når de så var færdig med at spise, sagde jeg:
»Har i nu fået nok at spise? Så skal vi takke Vor
herre for mad«. Og så læste jeg:

»Hav tak, o, Gud, vor skabermand,
for næring udaf land og vand.
Hav tak, o, Jesus, for din død,
hav tak, du rette livsens brød;
Tak, Helligånd, oplys vort sind,
o, Gud, til dig vort hjerte bind,
du tænkte på os arme små,
som i dit forsyns øje stå,
du ved, hvordan vort lykke og brød
skal skæres for os til vor død,
giv helbred, lykke, liv og gavn,
giv salighed i Jesu navn. Amen!«
Så sang vi om lørdagen en brudesalme og om
søndagen en bordsalme, og musikanterne spillede
melodien med.
Så læste jeg:
»Ærede venner og indbudne gæster! Disse vore
brudefolk, såvel som manden og konen her på
gården takker eder på det kærligste eller jeg på
deres vegne for den ære og tjeneste, som I haver
beredt dem her i dag, mødt her efter deres begæ
ring, fulgt med i kirke, hørt der på kristelig brude
vielse og fulgt med dem herhjem og ofret dem
skænk og gave.
Skulle det således indtræffe, så lover jeg på
deres vegne at yde eder samme tjeneste, når 1
derom anmoder dem. Og nu haver I også skikket
eder til sæde og tager til takke med dette måltid,
som for eder er blevet frembåret. Skulle der være
noget forsømt, enten på mad eler drikke, på disk
eller sæde, kniv eller gaffel, ja, endogså skænk,
da er det ikke deres skyld, som eder haver indbudt;
men det er min og mine medhjælperes skyld, som
det til skulle lave, frem skulle bære og opsigt skulle
have, men så beder jeg:
Hav os undskyldt, for det er ikke sket af mis
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undelse, men af forglemmelse; og så vil vi oprette
det med en lystig skænk, dans og musik, så vi
håber vi skal få en glad og fornøjelig aften. Nu
er det deres begæring, om I vil blive her en time
eler to eller tre eller fire eller fem, enhver efter
behag og viljen, og drikke en kop kaffe hos dem;
endvidere er det også deres begæring at møde her
kl. 9 eller 10, eftersom der er kirketid til, i morgen
og spise frokost hos dem og ligeledes at ledsage
dem til kirke og gudstjeneste og ledsage dem hjem
og indtage eders plads og sæde. Og hver mand
tager sin kone med sig. Velbekomme eders mål
tid«.
Maden bestod alle dagene af suppe, peberrods
kød, steg og kage; det var især kransekage og
sukkerbrød, hvorpå nogle kokkekoner skrev bru
dens navn - eller også rombudding. Der blev ikke
holdt taler; men der blev jo drukket en del, både
øl, brændevin og ved de store gilder rødvin, og
der stod altid Medoc på bordet.
Når jeg så havde fået taget af bordet, så skulle
de jo danse med bruden. Til musikanterne ofredes
gerne en skilling af hver, men af brudefolkene 3
mark. Hver, der dansede, gav en mark hver aften.
Jeg fik som skaffer fire mark om dagen og somme
tider så meget mad med hjem, at jeg havde møje
med at bære det.
Inden hjemfarten skulle finde sted, skulle de jo
så have aftensmad, så fik de »pluksteg«; det var
resterne af alle stegene ved middagen, og somme
tider kom der jo i hastværket noget mere med; en
gang var der en skiden karklud i plukstegen.
Brudefolkene blev på gården i de tre dage, gildet
varede, og jeg sørgede gerne for, at de fik et

soveværelse, som de unge karle ikke vidste hvor
var.
Der var engang et gilde med 60 personer, hvor
de foruden øl drak en tønde brændevin og et anker
på 30 kander - og desuden 140 flasker Medoc.
Traktementet var ens både lørdag, søndag og
mandag. - Til brudegildet hørte jo også ja-gildet,
som holdtes lørdag aften, før der skulle lyses for
dem, og der var hele gildeslaget med, og de
dansede.
Barselsgilde og begravelsesgilde varede altid
to dage; de drak jo også nok her og spillede kort;
men jeg har da aldrig været med til, at de dansede
ved et begravelsesgilde«.
Således fortalte den gamle skaffer mig for 17
år siden om, hvad det betød at være skaffer, og
han sagde, at hans erfaringer den gang var over
50 år gamle; vi kan altså heraf slutte, at bonde
fester gik således til her på Fyn for ca. 100 år
siden.
Når den ærede indsender foreslår at erstatte de
grimme tyske ord: Opvarter og Kellner med det
gamle danske ord skaffer, skal jeg slet intet have
imod, at dette sker; men jeg synes derfor samtidig,
at det kan have sin interesse at erfare, at begrebet
»skaffer« i sin oprindelige forstand egentlig slet
intet har med tjener eller opvarter at gøre; han er
noget andet og mere; han er bedemand (den, der
går rundt og indbyder), festarrangør, repræsen
tant for værtsfolkene, og endelig den, på hvem hele
det store ansvar for dennes heldige forløb hviler.

Knud Bokkenheuser.

Velkommen til nye medlemmer!
Gårdejer Birthe og Bent Larsen,
»Elmelund«,
Smidstrupvej 111,
Alme,
3230 Græsted.

Gårdejer Gunnar St. Hansen,
Vejgård,
Smedevej 21,
Strø.
3320 Skævinge.

Økonomikonsulent
A. P. Schou Andersen,
Smedevej 103,
3400 Hillerød.
Gårdejer Bent Svendsen,
Østre Allé 29,
4970 Rødby.

Instruktør Peter Visti Hebsgård,
Saturnvej 16,
Uglev.
7790 Hvidbjerg.

Gårdejer Søren Rasmussen,
»Nørregård«,
Ølsted.
5672 Broby.
Gårdejer
Preben Holmegård Madsen
»Holmegård«,
Rygerholmevej 1,
5981 Dunkær.

Gårdejer Laurids Søndergård,
»Madstedgård«,
Mads tedvej 3,
Svankjær.
7755 Bedsted, Thy.

Gårdejer, dir., cand.phil.
John Jor,
Ådal-Bakkegård,
Vongevej 78,
Ådal.
7160 Tørring.
Gårdejer
Søren Palmelund Christensen
Horskærgaard,
Egebjerg.
8700 Horsens.

Gårdejer Richard Andersen,
»Aagaard«,
Lille Tvedevej 3,
4731 Brandelev.
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Slægtsgaard i fare
Midt i højsommerens tørke førte en god skæbne
mig frem til den lille by Drongstrup ved Sønder
Felding sydvest for Herning. Og efter køreturen
gennem afsvedne marker kom jeg frem til en oase,
som frydede mit sind. Gårdejer Ole Vestergaard
Jensen åbnede dørene til en gammel slægtsgård,
som han driver for i hvert fald ottende generation,
men sandsynligvis endnu mere, undersøgelser her
om er blot endnu ikke tilendebragt. Og fremtiden
tegner sig for såvidt godt som i hvert fald en eller
to af gårdens sønner er parat til at drive gården
videre.
Gården, der er på et par hundrede tønder land
har store og flotte bygninger både med lade og
stuehus, og omgivelserne er idyliske med store,
gamle træer.
Vi kommer ind i stuehuset, hvor husmoder, der
selvfølgelig er alene om arbejdet og endda får tid
til at påtage sig andre opgaver, holder den pin
ligste orden, endda huset er fyldt med gamle ting
af virkelig historisk værdi. Og der hæges om disse
ting, så de kan gå i arv til kommende slægter.
Fra stuehuset kommer man ud i en stor og
skyggefyldt have med et væld af forskellige blom
ster. Men hvad man særlig lægger mærke til er at
græsplænerne midt i sommerens tørke, hvor græs
plæner og græsmarker ellers ligner rene ørkenland
skaber, er friske og grønne. Forklaringen herpå er,
at et interessentselskab i 1872 byggede en kanal
fra Skjernåen, som vander en lang række lavt
liggende arealer og skaffer frugtbart land, hvor
andet må svigte. Og denne kanal er til virkelig
gavn og glæde for en masse mennesker, og fører
oven i købet gennem gårdens have.

Så vidt og så godt. Men der er næsten intet
paradis uden en slange. Aaskov kommune har
lavet en byudviklingsplan for Sønder Felding, og
i første omgang forbeholdt den en række arealer
hertil på mindre frugtbar jord, der uden væsentlig
skade for landbruget kunne inddrages til byzone.
Men nu har man lavet den om, så man inddrager
frugtbar jord til bebyggelse og herunder jord fra
denne gård. Og selv om det i første omgang er
begrænset, åbner det uanede muligheder for frem
tiden.
Denne plan har skabt et væld af protester og
ikke mindre end 816 beboere har underskrevet
en protestadresse herimod, og spørgsmålet er nu,
om det skal lykkes at forhindre, at kulturværdier
og naturværdier skal tilintetgøres, når der alligevel
findes andre udveje, som kommunalbestyrelsen
selv har anvist.
Slægtsgaardsforeningen må med sorg se på,
hvorledes dansk landbrugsjord og danske slægts
gårde opspises af den hastigt stigende byudvikling,
og må så stærkt som muligt henstille, at disse vær
dier skånes, hvor det er muligt. Det er min opfat
telse at myndighederne i mange tilfælde tager alt
for lidt hensyn til danske landbrug. Det er dog
landmændene, der må fravriste vort råstof jorden
de værdier, som landet i så høj grad må leve af.
Hvad ligner det, at man anlægger vældige golf
baner, på frugtbar agerjord, når man lige så godt
kunne bruge ringere jord?
Det er på tide, at dansk landbrug taler et alvors
ord med om disse ting.

Fra arbejdsmarken:

Forslaget anbefaledes stærkt af formanden for den
stedlige landboforening, Helge Jensen, og forman
den for husmandsforeningen Bent Larsen, og flere
andre.
Der dannedes straks en bestyrelse for den nye
afdeling. Hertil valgtes Ejner Petersen, Vagn Ma
thiasen, gårdejer Niels Petersen, Kregme, borg
mester Jakob Petersen, Skibby, og konsulent Skov
fra landboforeningen.
Det vedtoges at afholde høstfest straks efter
høst, samt at søge at få slægtsgaardsforeningens
årsmøde i 1978 henlagt til Nordsjælland. Man
søger samarbejde med medlemmer i Københavns
amt.
Mødet resulterede i flere nye medlemmer til
foreningen.

Ny slægtsgaardsforening
for Nordsjælland
21. juli afholdt slægtsgaardsforeningen møde for
medlemmer i Frederiksborg amt i Arresøhus. Mø
det var særdeles velbesøgt og fik et udmærket for
løb. Foreningens næstformand, gårdejer Ejner Pe
tersen, Kikhavn, bød velkommen og Chr. R. Chri
stensen redegjorde for foreningens arbejde. Gård
ejer Vagn Mathiasen, Munkhøjgaard foreslog, at
der dannedes en særlig afdeling for Nordsjælland.

Chr. R. Christensen.
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En pu-ha-sommer
---------

Af Manden i gården

Der er dejligt i Danmark,
når høsten står på,
da skal bonden på marken,
for kornet at slå
mens skoven bli’r gul
imod himlens blå.
Høstens tid:
med al sin flid.
Da er der dejligst i Danmark.
Det blev en dårlig sommer for meteorologerne,
som spåede en våd og kold tid. Det er blevet det
modsatte. Havtemperaturen har været over det
normale, og lavtrykkene har ikke kunnet udvikle
sig, med det resultat, at Europa har den tørreste
sommertid i mange år.
Der fortælles om indhug på kornarealerne i
Tyskland, England og Frankrig, og om en høhøst
som forsvinder i dyrenes maver, endnu før de ind
bindes. Det vil betyde, over de næste kvartaler, en
nedgang i især kobestanden, og mange opgiver vel
at satse stærkt på husdyrholdet. Det er arbejds
krævende og sætter landmandsindsatsen på en stor
prøve gang på gang. Den europæiske landmand, og
forbrugeren i EF-landene må love for, at en pris
sikring garanterer en forholdsvis sikker forsyning og for at svingninger ikke virker forarmende. Der
er statslige midler bag erhvervslivet og fælles for
handlinger medvirker til at udjævne eller ned
dæmpe for store krav under handelsforhandlin
gerne, som skal sikre tilførsler.
Både handelspolitisk og hvar angår kapital til
bedring under vanskelige forhold, er det samarbej
dende EF-Europa en kæmpemæssig fordel, og der
til kommer tillempede forsyningsforhold og ud
jævning, så ej heller naturforhold af uheldig art,
får lov til at forvride produktionen og markeds
mekanismen for meget.
Det må sikkert forudses, at betydelige penge
midler må kanaliseres ud til landbrugsudøverne i
de kommende år, som følge af høstkatastrofer og
inflationsvirkninger, og det er vel allerede høj
aktuelt nu, at lade dansk landbrug selv optage og
forvalte de lån, som må tilflyde produktionsste
derne, såfremt fortsættelse og moderne installatio
ner skal tjene kvalitetsfremstillingen og sætte dan
ske varer på bordet af stedse højere luksuspræg.
Det er nemlig vor chance under markedsvilkår,
som påvirkes af andre landes høje niveau. Moder
ne stalde og en centraliseret fabrikation vil tjene
hele samfundshusholdningen godt. Måtte der være
forståelse for at bruge en forhandlingsteknik ud

---------

adtil, og en politisk tilrettelægning indadtil, så
konkurrenceevnen styrkes og fastholdes. Vi må
til at videreudvikle og her i landet afvikle skattemæsige straffebestemmelser, som er en kræftskade,
af al styrke bruge vor indflydelse i Fællesmarkedet
Skat på produktionsjord, kapitalvindingsafgifter
må lempes.
Vi fik en halvdårlig høst i 1976 med meget af
vekslende budskaber om udbytter, men det gen
nemgående træk er en 20 % nedgang for byg og
havre, mens hvede og rug kommer op imod det
normale. Få steder blev der høstet 30 fold i år og
mange steder det halve.
Den jyske landmand er hårdest ramt og må
sætte sit forbrug og investeringen ned. Sandjorden
kan med stor gødningstilførsel give gode udbytter,
men i år er det mistrøstigt at høste på disse, og de
gode lerjorder vil også skuffe slemt, ja, det er så
tørt, at kornmarkerne kan brænde, det har de
kunnet fra midten af juli - og så er der fare på
færde i mere end en situation.
Vi oplever ikke en 1917-høst, som forfædrene
med gru mindes, dengang kunne den da nyerhver
vede høstbinder ikke samle strået, og kornets fylde
i laderne var kun en fjerdedel.
Det er indtil nu, århundredets dårligste høst . . .
Det, der kan live op, er en god græsfrøhøst, og
et tåleligt kløverfrøresultat. Kvaliteten er i orden,
og kilomæssigt er der ingen grund til klage. Men
ikke alle - kun få - nyder godt heraf, og de mær
ker for manges vedkommende, et smæk fra en
anden afgrøde, raspen, som blot tegner til halvt
udbytte.
Det bliver ikke et middelår, men et godt under
middelår, og for mange, et misvækstens år - husk
det alle samfundsborgere, når en landbrugsdebat
udspiller sig. Der er borgere, som er i klemme, og
det er skade for alle andre.
Mange vil mindes denne sommer for dens ual
mindelige gavmilde solstråling til feriefolket, og
for de fine, stille og varme aftener. Haven har
kunnet nydes fra gry til kvæld, og de levende lys
har rakt sig i højden uden forstyrrende luftninger.
Hygge har præget vort samvær i hjemmene, og vi
husker denne sommer, også positivt.
Og så har familiebesøgene bragt fine følelser
frem til mange mennesker. Mødet med børn, søs
kende og fjerne slægtninger sætter kulør på en
tilværelse, og er børnene med, bliver der skønhed
over fællesskabet, for så fornemmes den sammen
hæng i livet, som løfter fra det platte og nutidige,
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over i det meningsfyldte og skabende og frem til
livets bedste udfoldelser.
Et spørgende familiemedlem, som skal have
rede på det skete siden sidst, og en lys barne
stemme, og trofast tillid fra den lille, giver livs
holdningen en dejlig styrkelse. Så kan det gå mod
vinteren, mod nedtrapningen, måske mod enden
- det gør ikke så meget, for man har fattet, at
forude vil gode kræfter sætte ind . . .
Og nu har vi så nydt olympiadens store præsta
tioner efter en mildest talt bedrøvelig strid før
åbningen. Blot dog de politiske hensyn kunne vige
for idrættens sunde udøvelse.
Den skønne krops optræning til kappestrid i
venskabets ånd, betegner ungdoms tro og håb til
fremtiden, og er et modtræk til det rabiate og
destruerende, som søger fodfæste, for at ødelægge.
Disse bestræbelser bør have politisk medvind og

ikke modvirkes af hasarderede politikere, som er
snæversynsrepræsentanter . . .
Næste olympiade bør befries for tidens spillen
hasard med det befordrende og good-will-prægede.
Men billederne er kommet til os og viser, at det
lyse lever, trods mange formørkelser. Det konkur
rerende menneske skal vi være glade for, derved
gror fremdrift og fremgang og resultater følger . . .
Sensommeren er forude og det gamle høstbillede
sætter præg på livet.
Der er dejligt på ageren, der er en duft af mod
ning, som kildrer i næsen, og arbejdets gang en
augustdag, er en af årets bedste oplevelser.
Trods varme og skuffelser, er livet værd at leve
- for vi erkender al dyrknings vilkår: - At det går
op eller ned, men ligevel er det skønt at være nær
grokraft og modning.

Mennesker, jeg mødte:

Hvad energi og sparsommelighed
kan føre til
Jeg mødte ham første gang i politisk ungdoms
arbejde. Han var ganske ung den gang, men skilte
sig ud fra sine jævnaldrende på en særdeles beha
gelig måde: Han var gårdmandssøn fra en slægts
gård med en søskendeflok på seks, der allesammen
kunne og ville noget. Han blev en dygtig landmand
og vore veje mødtes jævnlig i disse år. Han blev
forlovet med en ung pige fra egnen, men faderen
der nok havde forstand på penge, men ikke i til
svarende grad på mennesker, ville ikke hjælpe
ham igang midt i tredivernes krise. Han lod sig
dog ikke slå ud, men rejste til København, hvor
hustruen bar hjemmets økonomi, mens han læste
til dyrlæge.
I de år mærkede jeg ikke meget til ham, men
han kom tilbage som insemineringsdyrlæge, og nu
mødte jeg ham næsten daglig, både når han kom
i stalden og når han den første i hver måned sam
men med en flok andre raske gutter kom til min
kone for at hente månedsløn. Og hvor kunne han
så sætte humør i den øvrige så glade flok. Disse
sammenkomster, der egentlig skulle være sagligt,
forretningsmæssige, blev festdage som vi aldrig
glemmer, men mindes med taknemmelighed.
Men han skulle videre. Efter nogle års forløb
købte han sig en dyrlægepraksis i en anden lands
del, og vore veje skiltes påny, men ikke mere,
end at forbindelsen holdt. Den lidt dårlige praksis
blev arbejdet op gennem et kolosalt slid, og snart
var han nået dertil, at han ikke var alene, men fik
efterhånden to assistenter, samtidig med at han
fik sin bolig bragt i topfin stand.

Han skulle imidlertid videre. Han købte en
gård i nabolaget, bragte dens produktionsapparat
i stand, så gården kom til at fremtræde som ny
med en meget stor svineproduktion. Han havde
som dyrlæge haft den skik, at når han fik nogle
tusind tilovers, købte han et hus i et udviklings
område og belånte det til skorstenene. Dette gav
ham nu rygrad til fortsatte investeringer.
Det næste skridt var, at han forpagtede en
herregård på egnen. Ejeren havde tillid til ham og
så ham gerne på sit gods.
Og nu har han indrettet en stor grøntfoderfabrik,
der er i stadig udvikling.
Hvad hans næste skridt bliver, ved jeg ikke,
men han er stadig foretagsom, og hans hustru er
ham til overordentlig stor hjælp.
Og det store ved det er, at han stadig er men
neske i ordets bedste forstand.
Som bevis herpå gengiver vi et uddrag af et jule
brev, som Slægtsgaarden bragte efter forrige jul:
». . . Underligt som tiden flyver og begiven
hederne vælter oven på hinanden. Når jeg under
tiden synes, at alt går for hurtigt, kører jeg ud i
den yderste ende af markerne, hører på fuglene,
ser på vindens jag over markerne og lader freden
falde på mig. Da ser jeg tydeligt, hvor misundelses
værdigt et arbejde, vi landmænd har. Hvor mange
kan gøre det og vende forfriskede og afbalancerede
tilbage til tingene?«
Mon vi andre ikke engang imellem som han
skulle standse op ved enden af plovfuren og nyde
livet som han?
C. R. C.
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Udskiftning
og
udflytning
Hvordan foregik arbejdet med udflytningen af
gårdene i udskiftningstiden? Historikerne går ofte
let henover enkeltheder her, skønt det har været
et skelsættende foretagende, der helt ud forandrede
dagliglivet i den før så kompakte landsbytilværelse.
Fra Ellinge sogn på Østfyn foreligger en beretning,
formentlig hvilende på en mundtlig overlevering
om, hvordan udflytningen gik for sig i dette sogn.
Beretningen er nedskrevet i 1891 af gårdejer
Stefen Madsen, Kathrinebjerg: »Undertømmeret,
som væsentlig bestød af egetræ, blev taget af de
gamle bygninger, som blev nedbrudt i byen og
anvendt til laderne, mens træet til stuehusene, der
skulle være 14 alen højere, blev skaffet af træ fra
vore egeskove eller fyrretræ fra købstaden. Tømmermændene må have haft stor øvelse i faget, thi
det meste blev udført på fri hånd. Den såkaldte
»slingøkse«, bredbil, kendtes ikke, og høvl til
tømmeret blev ikke brugt. Til at stemme hullerne
i egefodstykket til stolpetappe og i øverste ende til
bjælkehovedet anvendtes den såkaldte »syløkse«,
hvis æg var som på et huggejern; men hvis form
iøvrigt var som en hakke med langt træskaft. Til
tækkearbejdet behøvedes ikke særlig uddannelse,
det kunne enhver bondekarl eller mænd om end
med forskellig dygtighed. Når huset var rejst og
tækket, skulle det klines. Det gik til på den måde,
at der i fodstykket, løsholt og rem blev hugget
huller omtrent 2" brede og 1" dybe med 14 alens
mellemrum. Deri blev sat »støjler« af form og
størrelse som almindelige gærdestaver. Kæppe af
gærdsel blev så vundet imellem »støjlerne«. Når
dette var sket, blev nogle mænd og kvinder tilsagt
til at »kline«. Nogle karle gravede ler, andre æl
tede, atter andre, navnlig piger, tog leret med
hænderne og klinede det på væggene samtidig fra
begge sider.
En lade kunne klines på en dag. Alt sådant ar
bejde blev udført af hovfolk, som blev tilsagt af
herskabet. Desuden bestod der et fast laugsvæsen,
som forpligtede enhver mand i lauget til at gøre
kørselen, levere sten til brønde o.s.v., så at stør
stedelen af sognets folk, mænd og kvinder, har
hjulpet til at flytte gårdene ud«
På en enkelt gård sås det tydeligt at egetøm
meret havde været brugt flere gange og måtte der
for antages at være meget gammelt.
Hvis man har lidt fantasi, kan man nok fore
stile sig, hvilken aktivitet, der har været udfoldet
i den gamle landsby, som nu gik sin opløsning i
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møde. Ikke så underligt man kviede sig og fore
trak udskiftning i stjerneform, så man kunne blive
sammen som hidtil.
Men unægtelig fortæller dette forhold også
noget om driftighed eller mangel på samme.
Det er jo ikke de driftigste bønders gårde, der
blev tilbage og nu fryder turistens øje, når han
i bilen beundrer landsby idyllen.
Johs. Garnæs Petersen.

Landsmødets fornemste gæst

Landsmødet havde i år en gæst, der var noget ud
over det sædvanlige. Det var den 88-årige Signe
Jensen fra Minnesota i Minneapolis »over there«.
Signe Jensen er et kapitel for sig, og fortjener, der
ristes et par runer over hende. Hun er født i Ame
rika, hvortil hendes fader, landmand S. K. Mik
kelsen og hustru emigrerede engang i forrige år
hundrede. De klarede sig godt, og familien for
øgedes, blandt andet med den lille Signe, som vok
sede op i nyt fædreland, blev gift derovre med en
mand af dansk æt, med det gode navn Jensen.
I begge forældrehjem voksede man op i en kærlig
hed til det lille land langt, langt borte, hvor man
talte et helt andet sprog og havde en helt anden
kultur.
Signe Jensen og hendes mand tog en kærlighed
til dette land i arv og vogtede den vel. Flere gange
har signe Jensen besøgt Danmark; i 1923 og i
1952 sammen med sin mand, så blev hun enke,
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og der gik 20 år før hun igen så Danmark i 73.
Blandt sine talrige venner tæller hun blandt andet
familien Frifelt, og endnu engang lykkedes det
Nanna Frifelt at lokke sin veninde »over Dam
men«, eller selvfølgelig gennem luften, når man
er af stærk dansk/jysk æt.
Redaktøren af »Slægtsgården« havde lejlighed
til at hilse på Signe Jensen, og der var ingen sprog
vanskeligheder, for hun talte det mest perfekte

dansk med umiskendelig jysk accent. Hun bad
mig hilse alle, idet hun understregede, at det lands
møde havde været højdepunktet på hendes tur, og
hendes største glæde var, at der stadig var dan
skere, der ønskede at stå vagt om de gamle vær
dier, der var taget i arv; ikke mindst i en verden,
hvor de nedbrydende kræfter er dominerende.

H. Hv.

Omkring 29. august 1943
---------------------I det følgende beretter Chr. R. Christensen videre
i sin beretningsbog om sin tid som gidsel hos ty
skerne, sammen med andre lidelsesfæller.

På »ferie« hos tyskerne
Vi kom i godt selskab i den skolestue. Vi modtoges af
vore gamle bekendte, boghandler Aage Johansen, jour
nalist Th. Rosenberg og landsretssagfører Ernst Petersen
samt direktørerne Fischer og Aksel Meyer fra Thrige og
grosserer Kaj Eldal fra Overgade.
Vi blev budt velkommen af selskabet, der netop var i
færd med aftentoilette, og vi kom alle ret hurtigt i seng.
Derefter kom en underofficer (med underofficer tænkes
ikke på den tyske titel »Unterofficer«, der er en slags
kornet, men på alle de forskellige grader lige fra gefrejter til feldwebel, Oberfeldwebel, til hauptfeldwebel, og
hvad de nu ellers hedder) ind og spurgte om vore navne
og adresser. Det var en lille sortsmudsig musiker, som
vi ikke syntes om. Det gik godt nok med navnene, indtil
han kom til min adresse. Så kunne han ikke forstå navnet
»Badstrup«. Vi måtte til at stave: B (Ernst Petersen: Som
Bernhardt), A (E. P.: Som Adolf) o.s.v. Tyskeren forstod
intet, men der var skabt stemning og sammenhold hos os.

Omgivelserne.
Vi var ført ind i en ret stor skolestue, hvor der var
sengeplads til vistnok 12 mennesker - tildels i 2 etager.
Rummet var frygteligt snavset. Gulvet sort og alt uhyg
geligt. Møblerne bestod af nogle bænke og et langt bord
af brædder som i et forsamlingshus. Alt var sort, men
dog ikke støvet.
Uhyggeligt virkede det, at der var tyske symboler på
væggene. Hagekors og sager samt nogle frygteligt grimme
indskrifter på opklæbet papir med opfordringer til at
arbejde og kæmpe for det nazistiske Tyskland.
Sengenes indhold bestod af en laset madras samt et
par tæpper af samme farve som alt andet og af en meget
tvivlsom renhedsgrad. Det var halvkoldt om natten, og
navnlig manglede jeg en hovedpude den første tid, men
ellers sov jeg ret godt selv den første nat, uden brug
af de sovemedikamenter flere af kammeraterne anvendte.
Vore vinduer vendte ud mod gården, men fra skole

(fortsat)

----------------------

gangen hvor vaskekummen var sat op, havde vi udsigt
mod gaden. Vi måtte ikke opholde os her, fordi der
havde været temmelig mange nysgerrige om mandagen,
før vi kom. Der kom dog forbipasserende derude, og det
lykkedes mig heldigvis allerede den første morgen at
få sendt bud hjem med en ung kunsthandler Hermann,
om at jeg havde det godt på Vestre.

»Soldat Sveik«
Han hed egentlig Koop og var fra Uber Pappenberg i
Emsland, men han mindede meget om Carl Alstrups
figur »Den gode soldat Sveik«, og derfor fik han navnet.
Han var vor gode ånd i en uge, og hvor Tyskland ikke
magtede at vinde krigen, ville et folk af hans type kunne
vinde freden.
De allerede ankomne havde for de flestes vedkom
mende været på stedet siden søndag morgen. Den første
dag havde de været i en kælder under trange vilkår og
haft det svært både af den ene og den anden grund. De
var om natten kommet op i en skolestue ud mod gaden,
hvor de havde sovet under fuld belysning og under be
vogtning af 1-2 soldater. De havde manglet alt den første
dag, men navnlig var de rystede over den replik, hvor
med de var afleveret til vagten: »Ingen mishandling af
fangerne«.
Nu var det blevet overdraget til Sveik at passe på os.
Han skulle sove i en seng ved døren og være hos os
døgnet rundt.
Da der var faldet ro over tingene efter vor ankomst,
og døren var låset, satte Sveik karabinen fra sig i et
hjørne, hængte pistolen på den ene sengestolpe, bajo
netten på den anden, trak støvlerne af, slukkede lyset
og gik i seng.
Fischer gjorde ham opmærksom på, at det egentlig
kunne være farligt for ham at være sammen med 8 ar
restanter på den måde, men Sveik var ikke ængstelig:
»Herren kender sine, og jeg kender mine«, sagde han,
og så sov han som en sten.
Sveik var bonde fra egnen omkring den hollandske
grænse. Hans adresse var: Vilhelm Koop, Dersum, Uber
Pappenberg, Emsland. Han var 33 år gammel og havde
på grund af Tysklands afvæbning aldrig været soldat.
Han var nu indkaldt ved finkæmningen i foråret 1943.
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Han havde 4 brødre med, som alle var dræbt eller sårede,
men den ene var kun en adoptivbroder, ellers kunne han
have sluppet fri. Han var nygift, men var ulykkelig over
ikke at have hørt fra sin kone i over en måned siden
et bombardement af Hamborg. Hans bedrift bestod af
et lille landbrug med 2-3 heste, 6-8 køer og 20-30 svin.
Sveik var bonde og absolut ikke soldat. Han hadede
soldaterlivet og foragtede dets formaliteter. Han virkede
lidt naiv, men var ikke tosset - tværtimod. Fik han en
skylle af en overordnet, rystede han den af sig, og hans
karakteristik af militærlivet gjordes op i ordene: Blødt
- ganske blødt.
Han passede på os som en smed. Ikke således at forstå
at han passede på, hvad vi lavede, eller at vi ikke skulle
flygte. Tværtimod. Det interesserede ham ikke. Men han
passede på, at vi ikke skulle miste de rare ting, fødevarer,
spiritus og tobak, som vi efterhånden havde fået samlet
sammen. Var vi på gårdtur, låsede han omhyggeligt, og
det var svært at få nøglen fra ham, for »der går så
mange og lusker omkring efter noget«.
Vi holdt lidt fest med Sveik, men foretog han en af
sine mange små uregelmæssigheder fra sine militære plig
ter, dækkede vi over ham af al evne. Vi ville nødig miste
ham. Med taktfølelse gjorde han os opmærksom på, at
det tyske flag i kasernegården sænkedes hver aften kl. 8.
Derfor sluttede vore spadsereture fem minutter før otte,
og det var næsten det eneste virkelig præcise i denne
upræcishedens borg.
Forplejningen
Tyskerne gav os samme slags mad, som de selv fik.
Middagsmaden bestod af lidt kød, rigeligt med sauce,
kartofler og kål. Jeg synes egentlig, det var velsmagende.
Anretningen var forfærdelig. Ingen kniv, men et kom
bineret stykke redskab med gaffel i den ene ende og
ske i den anden, stod til vor rådighed. Tallerkner mang
lede også, og kopper var det galt med. Den første dag
havde der kun været en. De øvrige måltider var tykke
rugbrødshumpler med smør og pølse. Men hvad der
manglede, rådede tilførte varer fuldt ud bod på.
Mærkeligst var morgenkaffen. Sveik hentede den i
køkkenet i en kæmpemæssig kande. Men for at få den
måtte han møde tidligt om morgenen, længe før vi var
færdige til at drikke den. Det var en brun, gennem
sigtig temmelig smagsløs vædske, som dog havde den
egenskab, at den var varm, når Sveik hentede den. Og
så måtte den naturligvis holdes varm til den skulle drik
kes. Sveik satte den på sin seng og pakkede kanden godt
ind i sit tæppe. At dette dyppedes godt ned i »kaffen«
fandt alle i sin orden. Renligheden fejrede triumfer.
Livet på Vestre
Der herskede godt kammeratskab blandt den lille flok,
men uvisheden om alt muligt satte alligevel sit præg.
Valgsproget blev hurtigt: »Ingen ved noget som helst om
noget som helst«. Og dette valgsprog gjaldt ikke tyskerne
mindre end os.
Hvad var vi der for? Hvad skulle der ske os? Var vi
indsat af almindelige sikkerhedsgrunde, eller var vi de 10
gidsler, tyskerne havde forlangt? Vi vidste, at overlæge
Ladekarl og forstander Petersen-Dalum havde været efter
søgt, så vi ialt skulle have været 10. Dette foruroligede
noget og gav anledning til mange drøftelser. Tyskerne
forsikrede, at vi ikke var gidsler, men deres forklaringer
var så tågede, at de intet betød.
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En enkelt affære i den forbindelse har givet anledning
til offentlig omtale. Jeg har tiet med den under krigen,
fordi vi 8 havde givet hinanden løfte om ikke at sige
noget, der kunne bringe os i vanskeligheder, men nu er
tiden og stedet at give en redegørelse, fordi de frem
komne meddelelser efter min mening er ukorrekte.
En morgen fik vi meddelelse om, at vi skulle til af:
høring. Vi blev kaldt ud en for en, først Fischer og
Meyer og sidst jeg og Eldal.
Da den første mand var gået, lød der et smæld i
gården. Jørgen Jørgensen bemærkede: »Der væltede en
stak brædder«. (Der var ombygning i gården). Men det
gentog sig, og det var klart, at det var skud, og det
havde vi ikke hørt tidligere. Da det fortsatte med skud
med visse mellemrum, og tanken om, at vi var gidsler
og nu skulle skydes, dukkede naturligvis op og sled i
de højspændte nerver. Hos nogle blev det til en bestemt
tro på, at nu var det forbi, men heldigvis havde vi set
Fischer og Meyer spadsere forbi vinduerne i skolegården
efter at de første skud var faldet. Dette beroligede i
hvert fald mig på afgørende måde, men nogle meget
højtidelige miner hos Sveik, som åbenbart var i stor
tvivl, virkede uhyggeligt.
Skuddene fortsattes, så der faldt 1-2-3 salver for hver,
der blev kaldt ud, og vi så kun de to første i gården,
derefter blev alle sendt til den forreste skolegård, som
ikke kunne ses fra vore vinduer.
Jeg troede ikke, der skulle ske noget, men tankerne
gik hjem i et afskedsglimt, før jeg gik og lod Eldal alene.
»Forhøret«, der foretoges i et nærliggende lokale, fore
toges af et par stedlige officerer og var kun almindeligt
generalie. Fem minutter efter udkaldelsen stod vi i flok
i den forreste skolegård og så på, at rekrutter blev ind
øvet i skydning med maskingevær, men Eldal kom bleg
og rolig ud til os og var nærmest overrasket over, at
intet var sket.
Begivenheden har været stærkt fremhævet som et led
i den tyske nervekrig, og det er jo ikke udelukket, at
den var tilsigtet, men jeg tror det nu ikke.
Tankerne gik på tur bagefter, og da børnene i børne
haven lige ved siden af lidt senere sang linierne i Val
demar Rørdams sang:

»Brug du os hvor du kan,
tag du os, mand for mand,
stå skal vort fædreland
som fri mands arv«
så følte i hvert fald jeg, at selv det største i ens liv kan
være lettere, end man tror. Det var, som man havde fået
en styrke, man aldrig før havde følt sig i besiddelse af.
En halv times tid efter standsedes øvelserne, og vi gik
vor sædvanlige tur i efterårssolen, inden vi fik vor vel
fortjente frokost.
Tilværelsen på Vestre Skole viste, hvorledes et sam
fund bygges op. Fra de mest primitive forhold byggedes
i løbet af kort tid et lille samfund med ordnede rammer
op. Uskrevne love blev givet, og de kunne ikke brydes.
En enkelt af selskabet kunne ikke helt indordne sig under
reglerne, og en bemærkning fra ham om, at han ville ud
for enhver pris, gav anledning til, at han holdtes under
konstant opsigt.
Hvordan vi fik tiden til at gå? Jo, vi havde travlt hele
dagen. Først morgentoilette ved en enkelt vandkumme.
Det varede en time, og i den tid opholdt vi os i skole
gangen, med udsigt til gaden og vandværket, hvor vi
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havde venner, og udenfor hvilket en betjent til stadighed
var posteret. Om det var for vor skyld, ved jeg ikke.
Vi modtog adskillige morgenhilsner ved den tid af ikke
helt tilfældige »forbipasserende«. Derefter morgenkaffe,
to timers spadseretur, en times læsning eller brevskriv
ning. Middag kl. 12, to timers middagshvile, to timers
spadseretur, underholdning, læsning eller kabale. Aftens
mad kl. 6, opvask, selskabeligt samvær med sang, histo
rier og drik. Jo, vi havde meget travlt, og tiden faldt
ikke lang. Et held var det, at Johansen og flere var gode
sangere. Ernst Petersen en fin fortæller, og Jørgen Jør
gensen en habil Storm P. oplæser.
Det lettede svært på forholdene efterhånden som vi fik
forbindelse med hjemmene igen. Byens damer kom på
besøg hver dag og bragte meddelelser og forråd ind.
Børnehaven ved siden af blev pludselig hjemsted for en
helt ny børnehaveinteresse. Altanerne omkring skolegår
den var besat af venlige sjæle, der gerne ville hilse på
os på vore daglige vandringer.
Besøgene skete under opsigt på bestemte tider. De før
ste dage var der lidt usikkerhed over det. Første gang
fru Eldal var der, blev hun sammen med en arkitekt
Kyed vist helt ind til os til lige stor benovelse for alle
parter. De blev dog hurtigt vist ud igen. Det var ikke
altid lige let at komme igennem, men alle kneb gjaldt, og
navnlig var fru Johansen en hel mester til at trænge sig
forbi vagtposterne.
Et par håndværkere (tømrersvende) opholdt sig på sko
len for at lave mørklægningsgardinerne i stand. De kom
også ind til os, og vi blev hurtigt venner med dem, selv
om begge parter i begyndelsen var lidt nervøse. De brugte
en hel uge til at få lavet vore ting i stand og øgede på
den måde vor forbindelse med omverdenen.
Vi måtte skrive og modtage censurerede breve på tysk,
og vi måtte få alle de pakker ind, vi ønskede, ja, de var
endda svært interesserede i, at vi derigennem gav et
bidrag til servicet. Pakkerne skulle undersøges i vagten,
men soldaterne opdagede, at den der kom med dem, fik
æbler eller tobak. Resultatet blev et jag med pakker
udenom ethvert eftersyn. De var lette at bestikke, de
tyske soldater, jeg forstår godt, hvorfor der blev flyttet
så meget rundt med dem, at de ikke nåede at falde til
noget sted.
Hurtigt var vor stue fyldt med alt, hvad hjertet kunne
begære af originale førkrigsvarer, som ellers ikke var til
at opdrive, så vi levede overdådigt. Tobak blev røget i en
så grænseløs mængde, at det for en ikke-ryger virkede
uhyggeligt. Alle arter af spiritus blev nydt i så stor ud
strækning, at nerverne altid var beroligede. Bøger fik vi
ind i massevis, og da aviserne begyndte at udkomme, fik
vi også dem.
Kort sagt, vi blev behandlede med største omhu, der
enten var et udslag af tyskernes aldrig svigtende snob
beri eller en tilkendegivelse af, at kærligheden til »lyst
morderens kanariefugl«, som Churchill havde sagt, stadig
levede. Det kunne dog også være det sædvanlige, at gids
ler blev behandlet ordentligt.
Når aftenen faldt på, lød sangen ud fra vore åbne vin
duer over den tyske garnison og den stille by under ud
gangsforbudet om aftenen. »Vift stolt på Codans bølge«
var slagsang.
Se dem du har tilbage. De blusse ved dit navn vil for
din hæder drage med lyst i dødens favn. Uplettet skal
du svinge dig over verdens sø, til nordens brynjer springe
og Danmarks hjerter dø.
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Jo, de lettede disse sange, både fordi vi fik lejlighed
til at vise, at vi ikke havde tabt humøret, og fordi de gav
luft for mangt og meget.
Mest fra hjertet kom det dog, når stroferne fra Jeppe
Aakjær lød:
Hvor kan I dog gruble og græde
så længe Guds himmel er blå.
Mit hjerte skælver af glæde,
blot duggen dynker et strå.

Vi havde den aftale, at vi kun måtte tiltale de tyske
soldater, vi havde noget at gøre med, men vi fik dog en
del forbindelser. Af og til kom der en soldat på besøg
hos Sveik, og så drøftede vi krig og fred. Soldaterne
viste billeder af deres pårørende og fortalte om deres
oplevelser under krigen. En havde været med til at vogte
krigsfanger og fortalte om uhyggelige tildragelser herfra.
Ham frøs vi ud. De fleste var lede og kede af krigen
og militærlivet, men enkelte fanatikere holdt stemningen
oppe, og alle frygtede de hinanden mere end de æng
stedes for at tale ud med os. Ja, Sveik nærede en næsten
blind tillid til os. Hvis han måtte fortsætte med at have
det som nu, og han måtte få sin kone herop, måtte krigen
efter hans udtalelser godt vare 2 år endnu.
En aften blev der banket på døren, og Sveik lukkede
op, men idet døren åbnedes, gled der et skær af rædsel
over hans ansigt: våbnene lå i en anden krog af stuen.
Det var dog kun en kammerat, der kom.
De fleste af soldaterne var rekrutter, og mange var
under al kritik, ja, nogle lignede næsten idioter. »Fin
kæmningen« havde sandelig været grundig. Nogle var
dog helbefarne. En enkelt skørtejæger havde været med
i 14 lande, men han interesserede sig kun for kvinder.
Under vort ophold blev der udnævnt 4 nye under
officerer. Dette skulle fejres, og om natten var der et
orgie ud over alle grænser i nabobygningen. Tilsidst kom
de slæbende med en falden kriger og ville ind til os.
Heldigvis var døren låset, og vi fik påny bekræftet, at
det var nødvendigt af hensyn til dem uden for. Og hel
digvis holdt døren, men Sveik sov de retfærdiges søvn,
og vi kunne ikke vække ham. De buldrede, vi ruskede,
og Sveik sov. Også han havde fået for meget af den
danske brændevin.
Heldigvis forsvandt urostifterne igen, og da vi for
talte Sveik om det næste morgen, smilede han over hele
hovedet: »Prima vagtmand«.
Vore venner på vandværket stod os troligt bi, men
der er brådne kar i alle lande. En lille rødhåret frk. Rix
hentede hver morgen et bjerg af morgenbrød til os, men
en smukt sorthåret frk. Møller gik på gaden med skørte
jægeren fra før. Hun fik dog også et sæt undertøj, da
vi kom ud, og havde altså desværre dobbelt glæde af
begivenhederne.
Eldals fødselsdag
Søndag den 5. september var Eldals fødselsdag. Der var
nu gået en uge under de nye forhold, og menneskene
begyndte at finde sig til rette dermed. Arbejdet gik sin
gang omkring i landet, hvad der naturligvis virkede be
roligende på os bag tremmerne. Telefonen var blevet
åbnet allerede om mandagen, og om lørdagen kom de
første aviser. Vi var næsten blevet hjemmevante i vor
skolestue og befandt os efterhånden ganske godt. Så da
Eldal holdt fødselsdag, skulle den naturligvis fejres efter
alle kunstens regler.
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Dagen i forvejen var der blevet indforskrevet farve
kridt i stor udstrækning, og om aftenen udførte Johansen
og Fischer en stor festtegning, med huse og træer og
Dannebrog, på skolens sorte tavle, medens Meyer under
holdt os med at synge den græske nationalsang, som han
kunne ordene til uden at forstå et kvidder af dem. Teg
ningen fik forøvrigt lov til at stå urørt i måneder efter
at vi havde forladt stedet.
Fødselaren havde bestilt andesteg fra Grand Hotel i
dagens anledning, og intet var sparet for at gøre det
hele festligt for det lille samfund. Vi havde imidlertid
glemt at regne med, at overraskelserne var det centrale
i tyskernes krigsførelse.
I løbet af formiddagen fik vi meddelelse om, at vi
skulle rejse. Ingen anede hvorhen. Men vi skulle være
ude ved vagten med alle vore ting (og det var ikke så
lidt nu) kl. 14. Ingen kunne fortælle, hvad meningen var
med det, om vi skulle forflyttes eller frigives. Vi gisnede,
og det aftaltes, at vi skulle mødes hos Ernst Petersen,
hvis vi blev frigivet.
På det aftalte tidspunkt stillede vi ved vagten og ven
tede, men da vi havde ventet en halv times tid, uden
at noget viste sig, fik vi pludselig besked om, at nu kunne
vi godt gå igen. Vi måtte dog ikke pakke ud foreløbig,
men hvis der ikke skete mere inden kl. 19, kunne vi godt
regne med at skulle blive.
Der skete ikke noget. Vi spiste aftensmad, redte senge
og var parate til natten. »Baronen«, som Eldal kaldtes
i de dage, fordi han var den første, der fik lagener, skulle
altså fejre fødselsdagen her. Men vi glemte overraskelsestaktiken igen. Pludselig kom en halv snes soldater stor
mende ind til os. Nu skulle vi flytte. En dansk militær
bil, som tyskerne havde røvet, holdt og ventede på os,
og soldaterne hjalp os med at pakke og bære ud. Det
siger sig selv, at det blev så som så med indpakningen.
En hel del blev efterladt, bl.a. en hel kasse med guldborgæbler.
Vi fik opklaret, at grunden til, at vi skulle flytte, var,
at der skulle komme flere soldater til Vestre Skole. Og
hensigten med udsættelsen var utvivlsomt, at flytningen
skulle ske om aftenen efter spærretid, så den ikke vakte
opsigt, og det passede i grunden også vi andre bedst.
Rejsen gik til kasernen på Sdr. Boulevard, hvor vi efter
megen forvirring blev modtaget af en civilperson, der
viste sig at være oberløjtnant. Han anbragte os i en
underofficerslejlighed på kasernen. Så kunne vi pakke
ud igen og fortsætte den afbrudte fødselsdagsfest.

På kasernen
nye lejlighed var mere komfortabel end den gamle
og frem for alt mere ren og tiltalende. Der var 2 væ
relser med 4 senge i hver i 2 etager. Disse var tildels
nye og var af de bedste danske militærsenge. Alt var
indrettet, som om vi skulle blive her i lange tider. Til
lejligheden hørte også et køkken samt en tredje stue, som
der dog var låset til. Ved at kigge gennem nøglehullet
fandt vi ud af, at der sad en enlig dansk officer derinde.
Rosenberg kendte ham oven i købet. Han var på en eller
anden måde blevet skilt fra de øvrige officerer, som sad
internerede på Hindsgavl Slot. Han var låset inde, men
ved næste besøg af vagten fortalte han imidlertid, at der
var givet ordre til, at døren ikke mere skulle være låset.
Det tog man hensyn til, og således kom vi i forbindelse
med ham. Det blev dog hurtigt forbudt ham at opholde
Nqt

SLÆGTSGA ARDEN
sig inde hos os. Derimod måtte han gerne spadsere sam
men med os, når vi gik tur, hvad vi kunne, når som helst
det passede os. Visdommen heri var jo ikke umiddelbart
indlysende.
Vi havde ikke mere nogen vagt inde hos os, men uden
for dør og vinduer stod vagtposter med opplantede bajo
netter. Det bevirkede, at vi mistede den forbindelse med
soldaterne, som vi havde på skolen.
Oberløjtnanten, der indkvarterede os, lovede, at der
næste morgen på et bestemt tidspunkt skulle komme en
oppasser, som skulle være til vor rådighed. Han kom
imidlertid en halv time for sent, og herover blev Fischer
så fortørnet, at han under anvendelse af sit allerbedste
tyske skældte manden bælgen fuld. Soldaten blev så for
færdet herover, at han stod ret, gjorde honnør og sagde:
»Jawohl«. Han kom ikke for sent mere end en gang.
Vi fik hurtigt tilførslerne dirigeret til vort nye opholds
sted. Ernst Petersen, der var formand for gasværket, be
stilte et gasapparat til køkkenet, så vi kunne lave varm
mad, og vi fik bestilt øl fra bryggeriet.
Mandagen gik på sædvanlig vis og med at tage de
nye forhold i øjesyn. Vi fik en ny bekendt, nemlig den
tyske tolk, som skulle overvære de samtaler, vi førte med
de besøgende.
Esther kom og besøgte mig, idet Ellen ikke havde
kunnet få lejlighed til at komme ud. Esther kunne ikke
komme hjem til Sønderborg, fordi hun ikke kunne få
passerseddel, og Ellen kunne ikke komme til Odense af
samme grund. I de første dage vovede ingen sig til byen
uden tilladelse.
Tyskeren, som jeg talte en del med, medens de andre
havde besøg, hvorved jeg afledte hans opmærksomhed fra
samtalerne, viste sig at være en helbefaren fyr. Før kri
gen havde han været i Skandinavien, England og Ame
rika. Han var særdeles sympatisk indstillet overfor disse
landes folk. De eneste han ikke kunne lide, var tyskernes
allierede, italienerne. Han var berliner. Hans hustru var
i Berlin, og hans eneste datter var evakueret til land
distrikterne.
Han beklagede sig over, at krigen efterhånden var ud
viklet sig til en krig mod kvinder og børn gennem de en
gelske bombardementer af Tyskland. Han talte dog intet
om de tyske bombardementer af England. Adskillige
tyske byer var lagt i ruiner, sagde han, men Berlin var
urørt. Syv stærke forsvarsringe var lagt omkring byen,
og dem kunne englænderne ikke komme over, mente han.
Denne mand udviste stor venlighed mod mig. Jeg var
den eneste, som ikke havde haft besøg af konen. I løbet
af mandagen sagde han til mig, at jeg måtte se at få
hende herud. Vi skulle snart rejse, sagde han, antagelig
tirsdag middag, men jeg måtte ikke sige det til de andre,
for blev hans udtalelse bekendt, ville han blive skudt.
Så stod man der med en hemmelighed, som man ikke
måtte betro kammeraterne, og med et løfte til en fjende,
der havde vist en venlighed med fare for sig selv. Jeg
forsøgte at snakke med de andre om, at vi vist alligevel
ikke skulle blive ret længe på stedet, men de lo blot ad
mig og rystede på hovedet.
Hovedsagen var dog, at jeg fik jeres moder ud at
besøge mig, så vi fik lejlighed til at tale sammen tirsdag
formiddag som den eneste gang, medens jeg var borte.
Tolken havde ringet efter hende, og hun var trods den
manglende passerseddel vovet sig ud og cyklet bag om
byen til kasernen. Han havde erklæret, at han ville lade
hende hente, hvis hun ikke selv kom.
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Borgmesteren kommer
Da vi var kommet til ro mandag den 6. september om
aftenen, begyndte det pludselig at trampe med sømbeslåede støvler uden for vore vinduer, og larmen steg
mere og mere. Der måtte være noget i gære. Tilsidst
begyndte de at trampe ude i vort køkken, og så blev
vi urolige og begyndte at undersøge sagen. Det viste sig,
at soldaterne var i færd med at flytte en seng ind i køk
kenet, og kort efter blev en ny mand ført ind til sel
skabet. Han præsenterede sig som borgmester Hansen
fra Middelfart, men der var ikke megen borgmesterlig
værdighed over ham. Tværtimod.
Han var blevet taget den 29. om morgenen og havde
ikke engang fået tid at klæde sig på. Han var blevet ført
til Kongebrogården, hvor han havde hensiddet ganske
alene, og hvor han havde været udsat for en meget slet
behandling. Han var først blevet barberet lige før sin
afrejse og var fuldstændig uvidende om alt, hvad der
var passeret, idet han slet ikke havde haft besøg.
Det siger sig selv, at han var lidt påvirket ved at
komme ind til os. Vi tørnede imidlertid alle ud og for
søgte at få lidt humør i ham. Og trods et anseligt
dagværk i den retning måtte vi byde ham velkommen
ved et glas eller tre. Det kvikkede lidt op på den arme
borgmester, og da vi fik ham fortalt lidt om, hvad vi
vidste, blev han noget beroliget.
For mig var den nye gæsts ankomst et yderligere var
sel om, at der var noget i gære, og at vi måtte indstille
os på opbrud.

Vi flytter
Tirsdag morgen fablede jeg videre om min tro på, at vi
skulle flytte igen, men efterhånden som formiddagen
skred, og Ellen havde besøgt mig, faldt jeg til ro med,
at det nok ikke blev denne middag, vi kom af sted.
Vi fik serveret flæskesteg den middag, importeret ved
hjælp af en eller anden af damerne. Vi var netop kommet
i gang - det vil sige, jeg med mit sædvanlige tempo var
omtrent færdig - da der kom besked om, at vi måtte
være rejseklare om 5 minutter. Så begyndte udryknings
balladen igen. Flæskestegen fik lov at stå. Vore ting blev
pakket i kufferter og bylter eller pakker. Meget blev
glemt. Vort husgeråd blev efterladt, så damerne havde
stort besvær med at få det bjerget bagefter.
Vi blev læsset ind i en rutebil, og det sidste vi så på
kasernen, var en ølbil med proviant til os, samt gasvær
kets folk med apparatet.
Så gik turen gennem byen, som nu pulserede næsten
normalt, idet Bogense var blandt de sidste, der gjorde
vanskeligheder. I Kongensgade gik min suppleant til
Folketinget, Peter Jakobsen, Husby, som sikkert den dag
var tilfreds med, at han kun var suppleant.
Vi ankom til Statsbanegården, netop som et tog skulle
afgå mod København, og blev anbragt i et par reser
verede kupeer bag i toget.
Vi var under bevogtning af en underofficer og et par
menige. Underofficeren vidste, at vi skulle til København,
og mente bestemt, at vi skulle sejle for at komme dertil.
Under denne kyndige vejledning drog vi så mod Hoved
staden.
På bæltet måtte vi selv om at placere os, og vi søgte
op i 1. kl.s rygesalon, men det var vi ikke helt tilfredse
med, da vi vakte en vis opsigt, hvorfor vi med vore vagt
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poster i hælene travede op i kaptajnskahytten på kom
mandobroen. Her fik vi serveret smørrebrød, og snart
lød sangene ud over færgen, medens vagten sad udenfor
på dækket.
Det blev en uforglemmelig sejltur, idet der blev vist
os en enestående venlighed på denne færge. Sparekasse
direktør Topp-Petersen, Nyborg, kom hen og spurgte, om
vi havde penge nok, og da vi havde ryddet hans lommer,
gik han ned i salonerne og hentede forstærkning. Vi gik
sidst fra borde. Vi behøvede ikke at deltage i kapløbet
om pladserne. (Dette kapløb kostede forøvrigt direktør
Fischer livet et halvt års tid senere, idet han døde af et
hjerteanfald efter et sådant løb i Korsør). Hele færgens
personale fra officerer til køkkenstab stod opstillet og
vinkede, da vi gik.
Ved ankomsten til hovedbanegården var Ernst Peter
sens søn mødt op for at tage imod os. Tyskerne fik mel
ding om, at vi skulle til Øregårds Skole i Hellerup, og
derefter kom vi ind i et almindeligt S-tog, hvor vi blan
dede os mellem mængden og måtte klare os, som vi
kunne. Flugt havde ikke været særlig besværlig her. Fra
Hellerup station måtte vi selv finde vej til skolen, men
allerede på vejen mødte en bekendt af Eldal frem, og
hjemmene var således straks orienteret om vor stilling.

På Deuntzfeldts Allé
Vi travede hen ad gaden med vore bylter og pakker,
spurgte os for, når vi følte trang og nærmede os omsider
målet. Fra et hus blev der vinket velkommen med mange
arme, og vi var blandt en stor skare venner. En halv
snes dages uvished var forbi. Vi var ikke gidsler for be
givenhederne i Odense, men kun i almindelig sikkerheds
arrest sammen med mange andre, og fra det øjeblik var
der ikke blot spøg på læben, men også i hjertet. Faren
var forbi.
Der var et halvt hundrede mennesker på skolen i
Hellerup. Mennesker af mange forskellige slags, som ty
skerne havde samlet sammen i denne overgangslejr mel
lem frihed og fortsat internering i Horserød. Der var
en række konservative politikere og redaktører, som Kra
rup, Victor Larsen, Raft, Harries Jørgensen og Jacobsen
fra Roskilde, som ikke blev anset for at være helt fint
papir i selskabet (sidstnævnte altså). En række af han
delslivets folk som forstander C. P. O. Christiansen, den
senere ambassadør i Moskva, Døssing, Peter Freuchen,
kunstmaleren Otto Bulow, Helsingør, der blev skudt nogle
måneder senere. Ingen vidste, hvorfor de var taget. Kun
et par mænd fra Sjællands Odde havde en mening om
det. En lille gårdmand deroppe fra mente bestemt, at det
var fordi han var i bestyrelsen for F.D.B., men en lærer
fra samme sted vidste bestemt, at han var blevet hentet
i stedet for præsten, der var taget i første omgang. Men
præsten kunne ikke ligge natten over uden at skulle op
flere gange og den komedie ville tyskerne ikke have. Så
kørte de ham hjem og hentede læreren i stedet for.
Så begyndte et nyt liv på den fredelige villavej. Vi fra
Fyn fik igen en skolestue overladt. Den fik omgående
navnet Odinshallen. Fra dens vinduer, som vendte ud
mod Sundet, kunne jeg, når jeg sad på min seng, se over
til Sverige og se lysene blinke i det frie land. Så kort
og dog så langt.
Vi kom under dansk forplejning og renlighed. Vi havde
fuldkommen frihed til at færdes i bygningen og i skole
gården. Der var kun vagt ved indgangen, og på første
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sal havde en underofficer, der var kommandant på stedet,
sit kontor.
Vagtposterne var elskeligheden selv, og når man hø
rer, at en af dem var polak, og at grunden til, at han
var tysk soldat var, at flere af hans nærmeste slægtninge
var blevet dræbt af tyskerne, og at han kun var undgået
sin skæbne ved at trække i trøjen, forstår man at den
gensidige sympati var stor.
Vagttjenesten bestod i, at der var en skildvagt posteret
ved indgangen til skolegården. Han stod ved sit skilder
hus, og rundt omkring flød det med håndgranater. Børn
legede på den ene side af indgangen, og somme tider på
den anden med, og fangerne var også somme tider på den
gale side. Det hele gik fredeligt, og der skete heldigvis
ingen ulykker.
Hver morgen kom der stabler af morgenaviser, og i
det ualmindeligt fine septembervejr sad jeg på en bænk
ved indgangen og læste om krigen, medens vagtposten
kiggede over skulderen, og et tilfreds smil gled over hans
ansigt ved meddelelser om store italienske nederlag og
Mussolinis tilfangetagen. De små ting forstærkede ind
trykket af, at de tyske soldater allerede den gang var
krigsmætte og ventede på nederlaget.
Stedets kommandant sad på sin hybel og kedede sig
eller morede sig på sin egen facon. Han benyttede sig af
Raft som mellemmand mellem sig og de internerede, og
det var vel nok noget for Raft, der rigtig var i sit es.
Han fik hurtigt kommandanten overført fra tyske brød
skorper til dansk forplejning, og dermed var magten på
stedet i virkeligheden fuldstændig på danske hænder.

Skaf foreningen nye
medlemmer
Undertegnede foreslår, at følgende får til
sendt materiale om Dansk Slægtsgaardsforening og opfordres til at indmelde sig i fore
ningen:

Titel

Navn
Postadresse
Titel

Navn
Postadresse

Chr. R. Christensen.
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den
PS. Eventuelle interesserede kan erhverve Chr. R. Chris
tensens bog gennem »Slægtsgaarden« til favørpris.

Høstrejse til Telemark
Inserat.
Når høsten er overstået er det tid at slappe
af i et godt miljø, og i 1976 går sensommerrejsen til den midterste del af Norge - til
Telemarkens bedste hotel på højfjeldet, Gaustablikk. Udflugter til Norsk Hydros fabrik
ker og landbrug m.m.
Afrejse fra Sjælland, Fyn og Jylland den
11. september, hjemkomst den 18. - Pris
alt incl. kr. 1498,-.
Program sendes. Tilmelding helst inden 1.
august.
Rejseledere: Hans Hviid og Jens P. Pe
tersen.
Kærne Rejser
4100 Ringsted
tlf. (03) 64 00 24.

Underskrift

H
DANSK
SLÆGTSGÅRDS
FORENING.

. DtN-EGEN-DAGtRKORT

Slægtsgaardsforeningens
mærkat

som er trykt i fire farver, kan nu købes for 10 kr.

pr. bundt å 100 stk. + porto, eller pk. med 250
stk. for 20 kr. + porto ved henvendelse til

Foreningens kontor.
Gassehaven 56, 2840 Holte
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SLÆGTSGAARDEN

Har De brug for lån til tilbyg
ning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maski
ner, udvidelse af besætning,
ejerskifte eller andet, kan De
roligt henvende Dem til For
enede Kreditforeninger. Vi yder

lån overalt på øerne på op til
50% af ejendommens værdi
med løbetider på 10, 20 og 30
år. Lad en af vore landbrugs
kyndige folk kigge på Deres
ejendom, så får De den rigtige
belåning - hurtigt, smidigt og
effektivt.

JlLFORENEDE
<5KF
H kreditforeninger
Otto Mønsteds Plads 11 • 1563 København V • Tlf. (01) 15 34 34

Jens og Anna Jensens fond
udlåner penge til unge landmænds etablering også ved generationsskifte.
Årlig ydelse uden kurstab for tiden 12 procent hvoraf 9 procent rente.

Henvendelse til:

Advokat Martin Olesen, Bogense, tlf. (09) 81 16 66 eller
Chr. R. Christensen, Badstrup, Uggerslev, tlf. (09) 85 11 49

NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense

Side 16

(Forbeholdt postvæsenet)

nI SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

•

Finansiering af landbrugets
EF-investeringer-uden kødannelse.
Det er både i kundernes interesse og i vores egen. Vi gor
os hele tiden umage- for at være både hurtige og præcise
og samtidig smidige. Vi yder lån til landbrug, skov
brug, gartneri og plantagedrift. Har De finansierings
problemer m. h. t. ejerskifte, jordsammenlægning, grund
forbedring, ny- og tilbygning, maskinanskaffelse, alm.
tillægslån eller lign., så snak med os.

KR E D ITFO R E rXI ■ V%l G E

dafvimark
Kobenhavn:
Jarmers Plads 2
1590 Kobenhavn V
Tlf. (01) 12 53 00

Århus:
Aboulevarden 69
8100 Århus C
Tlf. (06) 12 53 00

Herning:
Viborg vej 1
7400 Herning
Tlf. (07) 12 53 00

Afd. kontor i Odense
Jernbanegade 16
5000 Odense
Tlf. (09) 12 53 00

- hele Danmarks kreditforening
Kreditforeningen Danmark cr cn sammenslutning af Østifternes Kreditforening.
Ny jydske Kjobstad-Creditforcning og Jydsk Grundejer-Kreditforening

De kan regne
med os
ANDELSBANKEN

