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Det gamle kisteblad

Det var almindeligt i gamle dage at udsmykke den indvendige side af de gamle kister med 
smukke billeder og vers i tidens stil. — Vort billede viser et kisteblad fra en brudekiste fra 
Jægergaarden, Vallø. (Læs derom side 4).
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Skat på jord og 
skat på bolig
Mens disse linier skrives, truer skatteministe
ren med en stor ny skattebuket. Og en fremtræ
dende del af denne skal være nye ejendomsskat
ter. Det vil sige skat på jord, skat på produk
tionsapparat og skat på bolig. Hensigten her
med er at skaffe nye penge i statskassen og at 
bevirke at konjunkturgevinster inddrages i 
statskassen og ikke kommer enkeltmand tilgo
de — uanset at konjunkturstigningerne på disse 
områder ikke er større end på en række andre,

Nu er disse tanker ikke nye. De er prøvet ad
skillige gange, men hver gang med et resultat, 
der slet ikke svarer til forventningerne. Nye 
byrder har ikke gjort jorden billigere, men 
tværtimod gjort det sværere for ungdommen 
at komme i besiddelse af egen jord, og nye 
skatter på produktionsbygninger skal nødven
digvis gøre produktionen dyrere. Og skat på 
bygninger gør det sværere for de unge at få 
eget hjem, samtidig med at skat på boligen, kan 
gøre det svært for ældre mennesker at beholde 
deres hjem. Undtagelsesbestemmelser i lovgiv
ningen beviser, at man erkender det.

Uhyggeligst af alt virker kapitalvindingsskat
ten der vanskeliggør eller ligefrem forhindrer 
folk i at sælge deres ejendomme, fordi de ikke 
kan foretage genkøb uden afgifter. — Af den 
grund kan eller tør en række mennesker ikke 
sælge deres ejendomme selvom de hellere ville 
give op. Man foretrækker at bortforpagte dem 
til eksisterende landmænd, medens ungdom
men holdes ude. Og ikke nok med det. Hvis de 
endelig får fat på en ejendom kan de ikke skif
te ud til noget andet eller større, når de får 
kræfter dertil. De bliver mere eller mindre 
stavnsbundne. Derfor oplever vi i denne tid, 
at landbrugerens gennemsnitsalder bliver hø
jere og højere år for år, medens de unge kræf
ter, der skulle effetktivisere landbruget holdes 
ude. Man driver ungdommen bort fra landets 
valutaskabende erhverv. Man skaber arbejds
løshed i byerne og mangel på arbejdskraft på 
landet.

Man forbander pengeopsparingen, men denne 
er trods alt ikke større, end at vi er oppe på 
sytten procent i rente. Den kan altså slet ikke 
følge trit med kapitalforbruget. — Man vil be
grænse forbruget, men straffer produktionen.

Det er på høje tid, at man tager skeen i en 
anden hånd.

C. R. C.
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Jægergaarden, Vallø
VED ELLEN NIELSEN JÆGERGAARD

Vort ældste dokument er et fæstebrev fra 1789, 
hvor »Kongelig Majestæts virkelige Cancellie- 
råd, deres Excellencer, høje Herrer Provisorer 
ved det kgl. Stift Walløe, taxerer og bortfæster 
til ung Karl Mathias Mogensen, Udflyttergår
den på Wedskjølle O vedrev, Jægergaarden kal
det, som Faderen Mogens Larsen og Hustru nye- 
ligen er fradøde«.

Oprindelsen til Jægergaarden var, fortæller 
Thorkild Gravlund i »dansk bygd«, en jagthytte 
med loft af rafter og ler ved sogneskellet mel
lem Herfølge og Vallø. Senere blev der lagt jord 
til og bygget flere længer, så hytten blev en 
gård. Men man vedblev at høre genfærds jagt
larm ved nattetide?

Gravlund fortæller også om tiden omkring 
engelskmandens landgang i 1807: Dengang blev 
de Vedskølle bønder tilsagt at køre i kongerejse 
til København. Men da de kom ind i byen, blev 
portene lukkede. Der var krig. Kongerej sebøn
derne kunne ikke komme hjem. Det varede en 
halv snes dage. Bønderne, som ikke måtte ligge 
i deres vogne inde i byen og ingen penge hav
de, led ilde. Den gamle mand på Jægergaarden 
fik lungebetændelse og døde, da han kom hjem. 
Et gammel mundheld bruges endnu i familien: 
»nu kniver’ed nok for Mathias Mogensen«. — 
Det skal ha’ været tjenestedrengen, der var med 
på vognen, og som så sin husbond i en ganske 
anden position end hjemme på gården.

Anne Mathiasdatter var kun 15 år, da fade
ren døde, men blev, for at bevare gårdfæstet, 
giftet med den 25 år ældre smed Hans Hansen, 
som nu blev kaldt Jægersmeden.

I 1808 indkvarteredes nogle soldater på går
den. Hans Hansens jordlod blev opmålt og teg
net af A. Juel, Capitaine og Landinspectur. — 
Han fik en skæppe æbler for sin ulejlighed, og 
kortet er nu i glas og ramme.

Gården vedblev at være fæstegård indtil 1876, 
da min farfar Christen Sørensen købte 35 tdr. 
land af Vallø stift. Han betalte kontant 2.000 
kroner og der udstedtes en panteobligation på 
12.000. Han regnede med at kunne købe resten 
senere, men godserne sælger jo ikke gerne jord 
mere, men vi har det dog stadig i forpagtning.

Chr. Sørensen var i 1865 blevet gift med Ka
ren Elisabeth Hansdatter, hvis far var musiker 
i Ejby. Hendes ældre søster var gift på vores 
nabogård, Nyhavegaarden, så det var naturligt, 
at moderen levede sine sidste år her. Hun havde 

sin egetræs-brudekiste med, og da Karens yng
ste søn, Åge, drog af gårde efter at have været 
med ved ombygningen efter Vallø Slots brand, 
fik han kisten. I 1893, havde farmor siddet og 
skrevet brev ved brandskæret til den ældste 
søn, som tjente på Falster. Hun fortalte, at hun 
hørte en sukkende, sydende lyd, da det glø
dende spir styrtede ned i voldgravens vand.

Flere gange er slægten ført videre gennem 
en datter, sidste gennem en brordatter — mig. 
Jeg blev adopteret som 3-årig og voksede op, 
helt som barn af gården med de fordele og de 
forpligtelser, det indebærer.

Jeg blev i 1946 gift med Tage Nielsen, Vil- 
lershøj i Tune. Vi havde mødt hinanden på 
Askov Højskole, Arnfred kommenterede: Askov 
er jo ikke det dårligste sted at finde sin part
ner. — Manden ved min side har trofast arbej
det med det betroede gods, og trods modgang 
som sygdom, og branden, der lagde udlængerne 
i aske i 1949, håber vi at kunne give gården 
videre i forsvarlig stand. Om en eller flere af 
vore fire børn får mod til at fortsætte, er endnu 
et uafklaret spørgsmål.

Jægergarden, Vallø

Min farbror Åge havde givet os hans mor
mors — min oldemors — kiste i bryllupsgave. 
Den rummer nu brudebuket, dåbskjole, fami
liens første studenterhue, onkel spillemands sil
kehat m. m. På loftet står farmors store fyrre
træskiste. 1865, K. H., står der på den, med et 
lidt ubehjælpsomt S tilføjet, da hun blev Karen 
Chr. Søren’s. I låget er klistret et kisteblad af 
ukendt alder, hvor man nævner den danske og 
norske bonde side om side:
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Ærekrands for 
den gudfrygtige og lykkelige 

danske og norske 
bondemand 

der 
tillidsfuldt beder og arbejder 

og af sin Bøn og Sved 
nyder Fordel til timelig Velsignelse 

og Nøjsomhed;

1. Mosebog 3,19:

I dit Ansigts Svd skal du æde dit Brød 
indtil du bliver Jord igen.

En Bonde Adam var, vor første Stammefader, 
og hver i Bondestand, som dig på Gud forlader 
og passer vel sit Kald, kan stadig vente sig 
at blive i sit Hverv fuldkommen lykkelig.

Den Bonde, som med Bøn sit Arbejd her begynder 
og ej med Lediggang mod Herren sig forsynder, 
han har Forjættelse: at høste Frugt og løn 
for sig og sine Børn af Arbejd og af Bøn.

Erfarenhed os klart og øjensynlig lærer, 
at man en bedende gudfrygtig Bonde ærer, 
som ej fordyber sig så stærkt i denne Jord, 
at han derover ej sig holder til Guds Ord.

See, hvor det lader smukt en Bondemand at finde, 
som kun i Herrens navn vil sine Ne’ger binde; 
Gak indudi hans Huus, Se, hvor Velsignelsen 
hver Dag tilskikker ham fra Gud i Himmelen.

Han med sin Hustru kan med Lyst i Jorden grave, 
han ved, han Frugterne i Høstens tid skal have. 
Og falder Misvækst ind, han mangler dog ej brød, 
thi Herren lader her ej sine lide Nød.

O, ædle Bondestand! Lyksalig du bør hede, 
når tidlig du har lært at arbejde og bede, 
da er ej nogen Stand mer ypperlig og sød, 
end den, som Adam først, og siden os gav Brød.

Hvor rolig du kan leve i Ly bag dine Dore 
når Krig og andet ondt mod Landet Oprør gøre 
du synge Gud en sang og ofrer ham din Lov, 
fordi han skænker dig, alt hvad du har behov.

Glæd dig ved Bøn og Flid dit Kald her at forrette, 
så kan du til din Gud din tillid stadig sætte, 
at det på Jorden skal gå dig og dine vel 
og Frelseren engang omfavne Eders sjæl.

Pløj kun i Herrens navn dit Sædeland og Ager, 
når du din Frelsermand i hjertet med dig tager. 
Så lykkes alting vel, og du udi din Stand 
skal blive ved din Flid en velbeholden Mand.

Gudsfrygt med Nøjsomhed dig sådan Vinding giver, 
at Rigdom mer end nok for dig og dine bliver, 
thi hvo som gør sin Flid og Gud for øjne har 
skal aldrig i sit Boe befinde tomme Kar.

Tilkjøbs hos Joh. Rud. Thiele i store
Helligge j s tstræde no. 149.

Forfatterinden, der beretter om sin slægtsgård 
er ikke ubekendt af »Slægtsgaarden«s læsere. 
Fra tid til anden har Else Nielsen Jægergaard 
glædet læserne med et bidrag.

Vi vil derfor ikke undlade at bringe neden
stående lille fornøjelige digt om farmors dug, 
der har inspireret fru Else til de festlige stro
fer.

Farmors dug
En forårsvind fanger et lagen som sejl 
det danner mod himlen en kurve så stejl, 
og små bitte bukser og sokker og ting, 
de danser på snoren de kådeste spring.

Hvad ville mon farmor ha’ tænkt, hvis hu så 
de skøre små stykker vi nu har på, 
som T-shirts og trusser, shorts og BH, 
i stedet for særker, hvori hun lå.

Og dugen hun brugte i sorg og i fest 
er stadig den dug som jeg holder for bedst, 
hun væved’ og sømmed’ og tænkte måske 
om oldebørn ville få den at se.

Nu blafrer den lystigt om kap med den blå, 
som mine børns navne broderedes på.
Jeg tænker, man dækker med farmors endnu 
når ingen vil bruge den blå mer’ som dug.

ELSE NIELSEN JÆGERGAARD.

Karen Elisabeth Hansdatter og
Chr. Sørensen med deres tre ældste børn.
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Om at
være engageret

AF: MANDEN I GÅRDEN

Vi oplevede i år en fin forsommer med vekslen
de grødevejr så grokraften rigtig kunne ses. Det 
var og er en fornøjelse at iagttage naturens ud
foldelse med mark- og havesager i vækst, så 
høsten kan godt blive over middel og hjembrin
ge i vægt og kvalitet et acceptabelt udbytte. Vi 
kender til våde og tørre år, men kender dog 
ikke resultatet før august-september. Og her i 
sommertiden kan vi kun håbe på en god bag
grund vejr- og nedbørsmæssigt så tør vi tro, at 
der er værdier under udvikling, som kan give 
de nødvendige indtægter. — Men får vi så lov 
at beholde vore indtægter uden forstærkede 
indhug, ja, det er spændende.

Efteråret bliver en barsk tid på Christians
borg med efterfølgende reaktioner og på for
hånd må vi sige til vore ledere, at investerin
gerne må fremmes. — Uden investeringer, som 
kan betale sig, får vi ikke en produktion, som 
kan sælges, og uden øgede salg får vi ikke bugt 
med vore betalingsvanskeligheder — og vi må 
huske, at investeringer er vejen til at få flere 
i arbejde.

Men det går ikke at kanalisere midlerne ti) 
erhvervslivet ind over statskassen via nye skat
ter, som i næste omgang så skal være almisser 
til vore bedrifter igennem allehånde tilskud. — 
Lad pengene blive, hvor de bliver til, igennem 
initiativ og dygtighed. Vi tåler ikke en øget 
skatteudskrivning, fordi lysten så går fløjten. 
— Disse forhold er noget af det, som oftest 
kommer frem, når tidens vilkår bliver drøftet. 
Og folk bliver mere og mere optaget af, hvad 
det nødvendige er, for at vi alle kan få det 
bedre. Og et gennemgående træk er, at man 
synes, at politikerne er alt for interessebetone
de og ikke ser helhedens tarv. Og det har de 
mange vist ret i.

Vi må spørge efter mere mod i ansvarlige 
kredse, så friheden på alle måder kan blive 
mere fastslået. Vi skal ikke ende i et central
styre og et bureaukrati, hvor få topfolk har 
fangarmene ude i enhver borgerkreds. Vi skal 
den modsatte vej, så kontrollen mindskes og 
privat initiativ og konstruktiv udfoldelse, bli
ver belønnet. Og jeg tror, at flere og flere kan 
se, at deraf kommer en sund fremgang. Og 
nye impulser vil sætte en kædereaktion i gang 
som forøger folkets velbefindende. De fleste af 
os, der bor på landet, har let ved at blive enige 
om, hvad der er nødvendigt, og vi håber, at de 

mange i byerne også vil være med til at bygge 
et rimeligt økonomisk og socialt mønster for vel
færd. Overalt møder man et klart engagement 
overfor disse og mange andre forhold, og det 
er jo meget godt.

Og det med at være engageret optager mig i 
skrivende stund. Det er jo blevet så moderne, 
det er nødvendigt, hvis man skal »realisere sig 
selv« og bliver et bevistgjort menneske. Man 
skal være engageret i politik og helst være ven
streorienteret, er man højreorienteret, er man 
jo bare en lailende person, der godkender det 
etablerede. Og man skal være engageret i reli
gion og helst skal mystikken dominere tanke
gangen, hvis ikke den marxistiske tro godtages 
med dens revolutionsfantisme og klassehad. Og 
protestbevægelserne er det værd at dyrke, for 
vold og anarki skal der til for at nå retten. Og 
kunsten skal være engageret, for ellers fornæg
tes og hånes den.

Mian skal så meget, man vil så meget, man 
gør så meget — og det er altsammen godt, når 
et åbent og alsidigt syn er indbygget, men her 
er det, at en mangel i tiden ses. Vi ser for lidt 
til længslen efter at finde sandheden ved at 
gå på jagt efter, hvor vejledningen er, så den 
kan træffe sit valg. Vi mangler f. eks. en røst 
fra højskolen, som kunne klare billedet, min- 
santen om den ikke også bare spiller tidens me
lodi om at gryde ned (dog ikke alle vegne så
dan).

En bondemand med rødder i den verden er 
ikke glad ved at se højskoleideen misbrugt. — 
Man skal engagere sig alle vegne bare for at 
følge med strømmen. Man tør for lidt i vore 
dage overfor det avancerede og negative og om
væltende — man tør ikke sige nej og ikke 
pege på noget værdifast. Man tør det ikke man
ge steder i hjemmene, i skolen — man lader det 
hele flyde.

Vi trænger til en folkerejsning, som peger på 
muligheden for at engagere sig liberalt, tolerant 
og demokratisk. Og er den menneskelige lykke 
ikke et engagement værd? Et engagement, som 
jo ikke vil magt, men kærlighed og godhed.

Det står der f. eks. meget om i Paulus’ brev 
til Korinterne, 13. kapitel: Om jeg taler med 
menneskers tunge, men ikke med kærlighed, 
om jeg har profestiske gaver, kender hemme
ligheder og ejer kundskab og jeg har al tro, så 
jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, 
da er jeg intet«. — Og videre: »Kærlighed er 
tålmodig, velvillig, misunder ikke, er ikke hov
modig. Den søger ikke sit eget, bliver ikke op
bragt, gemmer ikke på det onde, glæder sig 
ikke over uret, men har sin glæde i sandheden. 
Den udholder alt, tror alt, håber alt, tåler alt. 
Den falder aldrig bort«.
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Se, det der står her, er engagement, her står 
alt det, der gør voldens og magtbegærets og 
urettens engagement til skamme, og mennesker 
har været drevet af det og mennesker bør lade 
sig lede heraf, også i vor tid. Det kan måske 
bedst siges med ordene fra en bog af Hans Ege
han var utrættelig og selvforglemmende for at 
de jeg læste fornylig, hvor budskabet er, at 
vise, hvad kærlighed er.

Vi bør engagere os i den gode retning, søge 
efter det værdifaste, prøve at leve efter livets 
love, som vi godt kender allesammen og som 
fortæller, at det at knuse gør fortræd, det at 
gøre godt, giver opdrift og ny glæde. Vi bør 
passe på de veltalende og intelligente teoreti
kere uden erfaringer og vilje til at se bredden 
i alle forhold og som mange gange bare stræ
ber efter succes ved hjælp af fine talemåder.

— Engagement, ja — men vi skal se os godt 
for.

Det er mandag morgen kl. 8,00, jeg stod tid
ligt op for at skrive i stilhed. Den gør så godt 
og det er så herligt når den brydes af de man
ge lyde, som melder sig i gryet. Nu kagler fasa
nerne og fra verandaen kan jeg se to harer, 
som hver morgen holder rast under æbletræet. 
Vi har en dejlig have synes vi selv og vi er 
tilstrækkeligt langt fra alfarvej, så naturen kan 
få sin rette udfoldelse ved skabningernes med
virken og alle lydene slår igennem til veder
kvægelse.

Det er godt at leve i kontakt med naturen, 
det skaber et personligt engagement med man
ge oplevelser.

Manden i gården.

Glidende 
generationsskifte
Konsolidering — investering — afvikling

Landbrugets Informationskontor — LIK — har 
udgivet en bog med ovenstående titel. Bogen 
er tænkt som grundlag for studium i emnet og 
er beregnet til et kursus på 20—30 timer.

Bogen indledes med en introduktion, der ly
der således :

Ingen kan generelt sige, i hvilken alder en 
landmand med egen bedrift bør begynde sine 
overvejelser om at konsolidere sin virksomhed 
økonomisk, arbejdsmæssigt og produktionsmæs
sigt, eller forberede en hel eller delivs afvik
ling af sin virksomhed. Såvel økonomiske for
hold som menneskelige og helbredsmæssige 
hensyn må i hvert enkelt tilfælde være afgø
rende.

Kunsten består blot deri, at man erkender sin 
situation og vil disponere derefter.

I modsat fald kan denne fase af en land
mands liv blive ganske plagsom at gennemleve, 
og det var jo ikke meningen med nogen del af 
dette korte liv.

Landmænd i 50—60 års alderen erindrer må
ske deres barndoms landbrug, som ikke alene 
var et erhverv, men også en livsform med sær
lige muligheder for familieliv, naboskab på 
godt og ondt, indflydelse i sognets og kirkens 
anliggender samt i transformatorforeningen og 
i andelsmejeriet. Og så var der endda tid til 

en lur efter middagen, mens karlen fodrede he
stene og pigen vaskede op.

Ingen er i tvivl om, at dette er radikalt for
andret gennem 30—40 års udvikling, rationali
sering og industrialisering. Karl og pige, heste 
og transformatorforening er væk, sogneråd og 
mejeri er fjerne, store og upersonlige, og ko
nen går på arbejde i byen.

Dertil kommer, at det offentlige pålægger 
ham momsopkrævning, skatteregnskab, indbe
taling til diverse sociale ordninger, som han ik
ke selv kan få del i, og samtidig fratager ham 
den frie dispositionsret over sin ejendom lidt 
efter lidt.

Ikke underligt om en og anden sidder i sin 
ensomhed ved køkkenbordet og gnaver sin le
verpostej mad med en sær fornemmelse af at 
være blevet snydt.

Den, som føler sådan, bør nok overveje, om 
han vil føle sig bedre tilpas som lønmodtager 
med social sikring, 40 timers uge og lønnings
pose — Måske har han altid haft en hemmelig 
lyst til et andet arbejde. Hvorfor så ikke for
søge? Det må være bedre at være en tilfreds 
lønmodtager end en utilfreds landmand. Man 
behøver ikke at bryde alle broer af bag sig 
ved at sælge ejendommen. Det kan man vente 
med til det nye job er blevet til virkelighed, og 
man er sikker på at kunne trives i det.

Trods alt finder de fleste dog, at landbruget 
byder på så mange fordele, at de accepterer 
disse forhold og ønsker at fortsætte med at 
drive landbrug så længe, det er dem muligt. 
Andre håndgribelige eller uhåndgribelige for
hold kan så give anledning til, at der sker æn
dringer:
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— Måske fryder man sig ikke længere over 
at investere, udvide produktionen, skabe noget 
nyt, men er betænkelig over fremtidsudsigterne 
og kan ikke længere træffe en hurtig beslut
ning. Når det ikke længere er »sjovt at lege« 
med sin bedrift, da har man i stedet brug for 
at få virksomheden ind i en rolig og stabil 
gænge med en sikker økonomi, en overskuelig 
produktion og et rimeligt arbejdsbehov. — Det 
kalder man at konsolidere sin virksomhed.

— Måske er hverdagen blevet en plagsom 
trædemølle, hvor intet er morsomt og spæn
dende. Sådant sker, når arbejdsbyrden bliver 
for stor, eller man har betalingsproblemer eller 
lignende.

Da er det tid til at tænke på forandringer, 
som igen kan gøre livet værd at leve. Kan det 
klares med et udmugningsanlæg og et rørmalk
ningsanlæg? — eller skal der ske en indskrænk
ning i produktionen? Er der råd til det, eller 
skal der omprioriteres?

— Måske er helbredet ikke hvad det har væ
ret. — Da må man overveje, om produktionen 
økonomisk kan bære en medhjælper, eller om 
man skal afvikle hele ejendommen.

— Måske er man optaget af offentlige hverv, 
som man ikke ønsker at give slip på, og man 
kan næppe have tidkrævende offentlige hverv 
og samtidig opretholde fuld produktion i sit 
landbrug.

— Måske har man gennem en længere pe
riode investeret i såvel bygninger som maski

ner, uden at disse investeringer har været til
strækkelig godt finansieret gennem passende 
lån. Man har ment at kunne betale dem delvis 
»over driften«. Måske har investeringerne også 
været lidt for omfattende og for uovervejede. 
Sådanne investeringer kan let blive til plagsom 
tvang. Man er stået på karrusellen og tør ikke 
springe af. Män siger, at selv om det går hur
tigt på sådan en karrusel, så er den dog ikke 
noget hensigtsmæssigt befordringsmiddel gen
nem tilværelsen.

Der kan være så mange andre forhold, som 
ved nærmere eftertanke kan give anledning til, 
at der besluttes en eller anden ændring, som 
kan konsolidere bedriften på en eller anden 
måde. Det kan koste dyrt økonomisk, helbreds
mæssigt menneskeligt at vente for længe.

Og så følger en lang række eksempler på, 
hvorledes man bedst klarer landbrugets pro
blemer ikke mindst i forbindelse med genera
tionsskiftet. Det kunne være fristende at kom
me ind på en del af dette, men det lader sig 
simpelthen ikke gøre. Dertil er materialet alt 
for omfattende og vidt forgrenet. Kun skal det 
nævnes, at man ved glidende generationsskifte 
forstår delvis overtagelse af en ejendom eller 
overgang til visse selskabsformer.

Bogen er uhyre interessant og belærende og 
fortjener i høj grad at blive kendt. — For ud
givelsen står :Landbrugets Informationskontor, 
2600 Greve Strand. — Pris 22,00 kr. + moms.

C. R. C.

NYT I NOTER
Under stor opmærksomhed — ikke blot lokalt 
eller på landsbasis — men yderst globalt, med 
hyldest fra de fjerneste egne af kloden fejrede 
Maskinfabriken Taarup den 20. juni 100 års 
dagen for virksomhedens beståen.

I forbindelse med jubilæet havde Taarup iøv- 
rigt udskrevet en konkurrence. Præmien var 
en rød ko fra H. Moritz Hansen, Ladby, til den 
landmand, der kunne bevise, at han var i be
siddelse af et tinglyst skøde, som kunne doku
mentere, at gården den 20. juni 1877 havde 
været i slægtens eje.

Tættest var gdr. Holger Sørensen, GI. Aar- 
husvej 8, Horsens, der kunne bevise, at hans 
gård havde været i slægtens eje siden 11. juni 
1877.

Holger Sørensen fik således overdraget RDM- 
koen på jubilæumsdagen.

Vort billede viser overrækkelsen af den for
nemme gevinst, en pragtfuld rød ko af fynsk 
afstamning. — Bag koen ses fra venstre præ- 
mietageren, gdr. Holger Sørensen, fabrikkens 
seniorchef Helge Larsen samt leverandøren af 
koen, gdr. H. Moritz Hansen, Ladby.
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De gamle malere og deres miljø
Interessante perspektiver i indsamling 

af historisk materiale om de gamle malermestre på landet og deres miljø.

De gamle malermestre på landet var i høj grad 
tillige kunstnere og altmuligmænd. Mange ting 
rundt i landbohjemmene minder stadig derom. 
Anledningen til, at vi skriver dette, er igang
værende bestræbelser for at sikre enkeltheder 
om malerfagets ældre historie.

Det er måske de færreste, der til daglig tæn
ker på, at netop maling og malere er begreber 
i vor tilværelse og samfundshusholdning, som 
repræsenterer en lang og interessant, men også 
noget upåagtet historie. Til gengæld har vi re
sultaterne af det gamle håndværk omkring os 
både på gamle ting og i nutidige omgivelser.

Den, der jævnlig besøger museer rundt i lan
det, vil kunne under sig over, at malerfaget 
kun er beskedent repræsenteret, når det gæl
der personerne og de ting, redskaber og hjæl
pemidler, som de omgav sig med. Det er for
ståeligt. Selvstændige produkter eller genstan
de, som det kendes fra andre håndværk, f. eks. 
møbler, tekstiler, arbejdsredskaber m. m. var 
sjældne. Maling fornyes, tapeter udskiftes, stuk 
og dekorationer forsvinder. Men selvfølgelig 
skal malerfagets historie sikres for eftertiden. 
Herom og om faget i gamle dage fortælles i det 
følgende.

Måske ved nogle af vore læsere, hvor der fin
des gamle billeder arkivalier eller genstande, 
som kan fortælle om det gamle landsbymaler- 
håndværk. Redaktionen modtager gerne hen
vendelser — eller man kan kontakte Museet for 
Holbæk og Omegn, der har taget et helt spe
cielt initiativ:

Museet i Holbæk er et af de få, der virkelig 
har interesseret sig for dette område af vort 
dagligliv og derved bidraget til at anskuelig
gøre, hvorledes udviklingen er foregået.

Man har rekonstrueret et malerværksted, som 
det var indrettet i slutningen af forrige århun
drede.

'Konservator K. Henning Olsen, der har stået 
for dette arbejde, er uddannet som maler i 
Stege. Han har i museets årsskrift givet en in
teressant skildring af den tids malere.

Han fortæller, at på deres værksteder var der 
først og fremmest værktøj til maling af heste
køretøjer, til imitationsarbejde (åring og mar
morering samt dekoration ved hjælp af skabe
loner). Disse arbejdsformer var ved siden af 
tapetsering, bygnings- og møbelmaling de vig
tigste for den tids malere.

De omgav sig med et særligt miljø. Døre og 
vægge blev dagligt brugt til afstrygning af 
pensler, arbejdsbordet var fyldt med pensler, 
kitkøller, stenfliser til farverivning og meget 
mere, ligesom baljer, spande, stiger og bukke 
hørte med til interiøret.

Maling af køretøjer
Det krævende vognmalingsarbejde.

En dygtig landsbymaler kunne komme op på 
at male et halvt hundrede hestevogne om året. 
De fine køretøjer blev helt af renset og bund
behandlet. Derefter kom spartling, slibning og 
strygning. Selve lakeringen foregik med spe
cielle vognlakker i mørke kulører som »vogn
blå«, »vogngrøn« eller lignende. Det hændte 
også, at ejeren ønskede træværket »året«. Oven 
på det hele kom en klar lak for at øge hold
barheden. Dertil kom udsmykningen = staffe
ring med tyndestreger på karosseri og hjul. 
F. eks. dobbeltstreger med svungne afslutninger 
på eger og fælge. Med en »sleppert« (tynd pen
sel af grævlingehår), et godt håndelag og lidt 
kunstneriske evner skabtes fine resultater, som 
endnu kan ses på velbevarede vogne, kareter, 
brandsprøjter og andre køretøjer på museer 
rundt i Danmark.

Ingen færdige produkter
Om farvetilberedning i den tid, da man ikke 
som nu kunne købe færdige produkter, berettes 
at det var vinter arbejde og især blev udført af 
lærlinge. På en flise af sten eller marmor, ca. 
45X45 cm måtte tørfarverne der tit var gan
ske grove, rives i olie, før de kunne tyndes op 
og tilsættes tørrelse for endelig at være klar 
til brug. Det foregik på den måde, at farve- 
pigmentet blev øst op på flisen. I en lille for
dybning i bunken hældte man linolie-fernis, og 
med en »løber« en kegleformet sten, plan på 
undersiden, blev olie og farve gennemarbejdet i 
glidende cirkelbevægelser på flisen. Med en 
spartel flyttede man hele tiden den tykke pa
stafarve tilbage midt på flisen, og processen 
fortsatte om og om igen. Det var et stort ar
bejde. Når farven skulle bruges, men ikke før, 
blev de nfortfndet passende og tilsat tørrelse 
og evt. lak. løvrigt hældte man vand på far
ven, indtil den skulle bruges.



SLÆGTSGAARDEN Side 9

Ægte islandsk mos
Lim, kalk og mosfarver til vægge og lofter har 
malerne altid fremstillet selv af tørfarver,kridt 
og diverse bindemidler. På museet findes gam
melt islandsk mos in natura og animalsk lim 
af den gamle type i tynde plader med aftryk 
af trådnet.

Gamle fakturaer fortæller en del om, hvilke 
materialer malerne købte hjem til at lave 
maling af. En faktura fra 1870 fra firmaet Holm
blad og Co., København, anfører således ting 
som: reen eng. blyhvidt, bergrødt, engl. rødt, 
ultramarin, svensk kønrøg, laksort, prima lys 
lim, møbellak, kogt fernis, engl. mønje, chrom- 
grønt, vandmalet lys okker, brændt Terra de 
Sienna, møk zinober. Også de gamle tapetprø
ver er spændende at studere.

Malerne var også giarmestre 
og kunstnere
Ældre tiders malere var alsidige og som regel 
i besiddelse af kunstneriske evner. Skilte, deko
ration, forgyldning og gipsarbejde (stuk) som 
rosetter og hulkele ved lofter tog de sig af.

Det var også almindeligt, at der blev kaldt 
på dem ved festlige lejligheder. F. eks. var det 
maleren, som sørgede for at lave tæpper og ku
lisser til dilettantforstillinger og revyer, lige
som han sørgede for sminke, skæg og parykker. 
En del af dem gav sig også af med glarmesterar- 
bejde. Det kendes fra Jylland, Bornholm -og 
Møn. Der findes gamle malermesterskilte, som 
viser malerskjoldene sammen med glarmester- 
værktø j.

Åring og marmorering
Gennem århundreder har malerne arbejdet med 
åring og marmorering af træværk, og omkring 
århundredeskiftet blev det en meget udbredt 
mode også i jævne hjem at bruge denne form 
for imitation samt dekoration ved hjælp af ska
beloner. Når dette med efterligning af fine mar
mor- og træsorter blev et så stort arbejdsom
råde for malerne, skyldes det, at det var van
skeligt og kostbart at skaffe de originale pro
dukter til landet. Derfor fik vi en hel epoke, 
hvor det var en naturlig ting at efterligne 
sjældne træsorter, sten og marmor. Dekoratio
ner med skabeloner var en form for rationali
sering, en hurtig måde at opnå et resultat på, 
uden at maleren behøvede at være mester i 
tegnekunst. Flere skabeloner i flere farver kun
ne danne rige variationer, og der var anvendel
sesmuligheder på lofter, vægge, møbler, skilte 
m.m. De kunne anvendes i såvel olie- som lim
farveteknik.

Trappegange og lofter blev ofte rigt dekore
rede. Nogle af resultaterne kan ses endnu. Den 

håndværksmæssige kunnen var i fin klasse, 
men stil og smag var speciel for den tid. Det 
vidner fliser, vægfelter, streger og åringer på 
døre og træværk om.

Man må heller ikke glemme ,at mange af de 
gamle malere ofte var dygtige til frihåndsteg
ning og under tiden habile til at male miljøer 
og landskaber, huse og gadepartier, portrætter 
og symboler. Herom vidner for eksempel de 
samlinger af såkaldte fuglekongeskiver, som 
findes rundt i byerne. Disse er ofte malet af 
lokale håndværkere og forsynet med billeder, 
der i dag er værdifuldt historisk kildemateriale. 
Herom kan læses i en nylig udkommet bog fra 
Slagelse Centralbibliotek: »Mennesker og Mil
jøer i det gamle Slagelse« og i årbogen: Fra 
Holbæk Amt 1976.

Gammel fuglekonge skive — omtalt i artiklen — 
visende et malerværksted fra 1841.

Malerens person var — ligesom skorstens
fejeren og postbudet — med til at sætte sit 
præg på gader og veje, hvor mester eller svend 
på cykel og lærlingen med trækvognen var et 
karakteristisk islæt. Meget skulle bruges i ar
bejdet: stiger, planker, tapetbrædt, spande og 
bukke. I spånkurven, som var et uundværligt 
tilbehør blev fyldt farver, bøtter, pensler, kit, 
sandpapir, spartler og meget mere, madpakke 
og tilbehør ikke at forglemme. Det var utroligt, 
hvad en maler og en cykel kunne transportere 
af kurve og spande på styr og bagagebærer og 

*med stigen på nakken. Det gjaldt ikke mindst 
på landet og ligeledes for andre fag, at disse 
landevejens kørende svende var rene artister, 
når de skulle ud til en arbejdsplads.

Richard G. Nielsen.
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Beretning om publikumsbesøget i 
fortidsmindeskoven Halskov Vænge, 1976

1 vort februar-nr. 1976 bragte vi, som neden
for nævnt en artikel om nyskabelsen „For
tidsmindeskoven Halskov Vænge“. — I det 
følgende bringer vi en beretning om det før
ste år, som tydeligt tilkendegiver en succes.

Halskov Vænge er fredet og overtaget af staten i 
henhold til Fredningsnævnets kendelse af 15. marts 
1974 og Overfredningsnævnets kendelse af 1. de
cember 1975, hvori der blandt andet står, at sko
ven skal plejes på en sådan måde, at oldtidsmin
derne fremhæves og således, at områdets undervis- 
ningsmæssige muligheder udbygges.

I december 1974 offentliggjorde fredningsplanud
valget en plan for den fremtidige anvendelse af 
Halskov Vænge, og arbejdet med frilægningen af 
gravhøjene og rydning af skovens under vækst blev 
iværksat den 20. maj 1975. Arbejdet med rydnin
gen, der nu er afsluttet, er udført for beskæftigel
sesmidler under fredningsplanudvalgets og stats
skovbrugets ledelse.

Den 29. eptember 1975 blev der i Halskov Væn
ge indviet et lille naturmuseum med en udstilling 
om skoven og de arkæologiske forhold. Udstillingen 
er udarbejdet af Lolland-Falsters Stiftsmuseum og 
fredningsplanudvalget.

Den 30. marts 1976 påbegyndtes under frednings
styrelsens ledelse et større restaureringsarbejde af 
fortidsminderne, som endnu ikke er afsluttet.

I henhold til fredningen påhviler det frednings- 
planudvalget overfor publikum at foretage foran
staltninger til oplysning om fredningen og de ar
kæologiske forhold.

Der kan sondres mellem to former for publi
kumsinformation, nemlig den forhåndsinformation, 
som publikum får gennem omtale i pressen, og/eller 
ved at tale med andre, der har beøgt skoven og den 
oplysning, som gives i Fortidsmindeskoven i form 
af Naturmuseet og foldere.

Hvad er der gjort for at oplyse publikum om 
fredningen og de arkæologiske forhold? — Hvor 
mange besøger Fortidsmindeskoven? — Og hvor 
kommer de fra? Dette er nogle af de spørgsmål, 
der vil blive redegjort nærmere for i det efterføl
gende.

Benyttelsesplan for Halskov Vænge
Benyttelsesplanen for Halskov Vænge er ved of
fentliggørelsen sendt til pressen, naturfrednings- 
myndigheder og andre myndigheder og enkeltper
soner, der har været involveret i sagen. En del 
biblioteker har rekvireret planen, og folk, der har 
været særlig interesseret i skoven, har kunnet låne 
planen på biblioteket eller på fredningsplanudval
gets sekretariat.

Pressen
Fjernsynet har to gange i udsendelsen „Landet 
Rundt“ bragt glimt fra Halskov Vænge. Første 
gang ved offentliggørelsen af benyttelsesplanen i 
1974 og anden gang i sommeren 1976. Regionalra
dioen har flere gange bragt omtale af Halskov 
Vænge i udsendelserne.

Stendysse i Halskov Vænge

Flere dagblade har bragt omtale af Halskov Væn
ge. Herudover er sekretariatet bekendt med. at 
Halskov Vænge har været omtalt i Skovbrugsti
dende, Motor og Slægtsgaarden.

Turistinformation
Turista viserne i Nykøbing F. og Stubbekøbing har 
i 1976-udgaven bragt en artikel om Halskov Væn
ge på dansk og tysk.

Turistkontoret i Nykøbing F. har i sommeren 
1976 haft en mindre udstilling illustreret med kort 
og fotos fra Halskov Vænge og Frejlev Skov, og 
turistkontoret har i den anledning fået et mindre 
antal foldere til uddeling til folk, der direkte spør
ger om Halskov Vænge.

Der har fra turistkontorerne været udtrykt øn
ske om at få en egentlig turistfolder.

Naturmuseet
Naturmuseett er foreløbig for en 2-årig periode eta
bleret i en skurvogn. Såfremt ideen med Natur
museet slår an, er det tanken at etablere et fast 
museum og bruge vognen et andet sted.

Udstillingen orienterer ved hjælp af fotos, plan
cher og udstillede genstande om de arkæologiske 
forhold og fredningen. Der er ved udstillingen til
stræbt en anskuelig og populær fremstillingsmåde. 
Naturmuseet er åbent hver dag.

Folder
I Naturmuseet kan publikum tage en folder. Fol
deren er beregnet til at tage med rundt i skoven 
som en art fører. Folderen er udarbejdet af fred
ningsplanudvalget og Stiftsmuseet og er trykt af 
skolecentralen.
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Undervisning
Stiftsmuseet har på grundlag af benyttelsesplanen 
udarbejdet et hæfte om Fortidsmindeskoven bereg
net for skolernes undervisning. Skolecentralen og 
Stiftsmuseet har udarbejdet en lærervejledning til 
brug ved planlægning af ekskursioner til Halskov 
Vænge. Vejledningen indeholder bl. a. ordensreg
ler og forslag til opgaver af såvel historisk som bio
logisk art. Publikationerne kan fås på skolecentra
len.

Hvor mange besøgte Fortidsminde skov en?
Der findes ingen nøjagtig opgørelse over publi
kumsbesøget i Halskov Vænge, men et fingerpeg 
om hvor mange besøgende, der har været i Natur
museet kan fåes ved at studere gæstebogen. — I 
perioden 20. marts til 3. oktober 1976 har 4.522 
personer skrevet deres navne i gæstebogen (heraf 
har 2.372 tillige anført deres bopæl). Hvis man til 
de 4.522 personer lægger det antal personer, der 
har skrevet i den nye gæstebog i perioden 3. okto
ber til 31. december, nemlig 428 personer, fås 4.950 
personer der i tidsrummet 20. marts til 31 decem
ber har skrevet i gæstebøgerne. For at finde det 
rigtige besøgstal, skal der hertil lægges et antal 
personer, der ikke har skrevet i gæstebogen, idet 
man må gå ud fra, at det først og fremmest er 
førstegangsbesøgende, der skriver, og at en del 
mennesker erfaringsmæsigt aldrig skriver i gæste
bøger. Sættes dette tal til 20 procent fås 6.150 
personer. Hertil skal lægges antallet af besøgstal
let 1. januar til 20. marts 1976, der skønsmæssigt 
ansættes til ca. 250 personer, hvilket giver et be
søgstal på ca. 6.400 personer i Naturmuseet i 1976. 
Antallet af besøgende i selve skoven vil være hø
jere end i Naturmuseet, fordi besøgende, der kom
mer flere gange i Fortidsmindeskoven, ikke vil be
søge museet hver gang. Besøgstallet fra Fortids- 
mindskoven anslås derfor til ca. 8.000 personer for 
året 1976. Af gæstebogen fremgår det klart, at det 
er sommerferien og højtiderne, der har de største 
besøgstal.

Hvor kommer de besøgende fra?
I gæstebogen har ca. 2.400 personer anført deres 

bopæl. Heraf er ca. 500 personer udlændinge med 
388 fra Vesttyskland. Når der ses bort fra udlæn
dinge giver de resterende cirka 2.000 personer et 
godt billede af den geografiske fordeling. Af bila
get ses, at en overvejende del, cirka 45 procent, af 
de danske besøgende kommer fra Falster, og at 
Københavns-området er repræsenteret med ca. 17 
procent. Af hensyn til de mange udenlandske be- 
søgede bør det nok overvejes at oversætte folderen 
til tysk og eventuelt engelsk.

Publikums opførsel
Publikum opfører sig pænt i Fortidsmindeskoven. 
Der har ikke været nogen form for hærværk, 
hverken i skoven eller i museet, og papiraffaldet 
bliver lagt i de opstillede stativer.

Et publikumsbesøg på cirka 8.000 i 1976 er til
fredsstillende under hensyn til, at arbejdet i For
tidsmindeskoven endnu ikke er afsluttet. Skolerne 
har endnu ikke vist den store tilslutning, hvilket 
kan skyldes, at Fortidsmindeskoven først efter sko
leårets begyndelse i august 1976 med de to publi
kationer fra S'tiftsmuseet og Skolecentralen er lan
ceret som et mål for skolernes ekskursioner.

Fredningsplamidvalget 
for Storstrøms amt, Sekretariatet.

Velkommen til nye medlemmer

Gårdejer C. P. Jensen, 
Vadgaarden, Vådgårdsvej, 
6830 Nr. Nebel.

Harlev-Framlev egns historiske 
arkiv, v. fr. Rigmor Frandsen, 
Haugårdsvej 42, 8220 Brabrand

Forpagter Jørgen Pedersen, 
Kildegaard. Vredsløsevej r2, 
Vredsløse, 4700 Næstved

Gårdejer Erik Marcher, 
Fløjlegaard, Ibskervej 34 
3730 Nexø

Gårdejer Chr. A Hansen, 
Strandgaard, Molevej 2, Lyø, 
5600 Fåborg

Sparekasseass. frk. 
Jytte Styrbæk Andersen, 
Roskildevej 272 F 2, 
2610 Rødovre
Gårdejer Helge Lynge, 
Grydelund, Halsvej 302, 
V. Hassing. 9310 Vodskov

Gårdejer Oluf Føns Knudsen, 
Vesterbygaard, Vestebyvej 43, 
Ødsted, 7100 Vejle

Overassistent fr. Alice Foged, 
Bruntoftegaard, Stubberupvej 73, 
Tingsted, 4800 Nykøbing F.

Gårdejer J. Folmer Nielsen, 
Skovvej sgaard, Ringsted vej 110, 
4690 Haslev

Gårdejer Johs. Skovdal Larsen, 
Jerlevgaard, Jerlevgårdsvej 70, 
Jerlev, 7100 Vejle

Gårdejer Harry Jensen, 
Strædegaard, Sønderbyvej 1, 
Stauning, 6900 Skjern

Fru Karen Knopper,
Stockfleths vej 9, 
2000 København F.

Gårdejer Olav Iversen, 
Vejgaard, Tranekærvej 28, 
Ammitsbøl, 7100 Vejle
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Mennesker, jeg mødte

Maleren, der blev landmand
En håndværksmaler, der var virkelig dygtig til 
sit fag, blev meget anerkendt på sin egn. Når 
folk skulle have udført et virkelig fint stykke 
arbejde, sendte de bud efter ham. — Prins In
golf så således meget nødigt andre malere in
den for sine døre. I sin fritid var han også 
kunstmaler, og mange dejlige billeder smyk
ker hans hjem, men aldrig udbød han dem til 
salg. Og derfor havde han nogle hundreder 
stående, medens hans navn selvfølgelig ikke 
er blevet kendt.

Imidlertid slog han sig på landbruget og køb
te sammen med en søn en gård i det indre Jyl
land. Og her slider han nu for at få udbytte 
af den karrige jydske jord. Og atter her har 
arbejdet givet resultat. Halvfjerds stykker fe- 
dekvæg og et halvt hundrede grisesøer bærer 
vidnesbyrd herom. Der er drivhuse i haven, og 
urtehaven, der kan vandes, giver fint udbytte. 
Familien slider bravt i det og er lykkelige ved 
hjemmet.

Så vidt og så godt. Men skæbnen har været 
ude efter den nye landbofamilie.

I to år har tørken præget jorden og givet 
misvækst. Og i år kom der regn, men for sent 
til at redde en god høst.

Jeg kom derover en dag, hvor det drev med 
byger, og hvor den første regn i lange tider 
faldt på den tørstige jord. Og jeg så den spæn
ding hvormed familien stirrede på det optræk
kende regnvejr.

Konen udbrød: — Nu har jeg aldrig regnet 
vejret for noget. Blev det regnvejr, kravlede 
jeg i ly eller tog en regnfrakke på, og hæftede 
mig så ikke mere ved det. — Nu er det en helt 
anden sag. Nu betyder regnen alt for os. Det 
kan næsten være afgørende for vort velvære 
og hele vor tilværelse, om vi nu i sidste øje
blik får en ordentlig bløder. — Nu forstår jeg, 
hvorfor landmændene altid taler om vejret. — 
Det er ikke blot ferie, det er selve velværet..

C. R. C.

Fra arbejdsmarken
Slægtsgaardsforeningens lokalafd. for Syd- og 
Østsjælland foretog 28. og 29. juni den årlige 
sommerudflugt. Turen gik med 35 deltagere til 
Nord- og Sydslesvig og den lille ø Barsø ved 
Als, hvor man besøgte Svennesgård, som havde 
været i slægtens eje siden 1563. Gamle papi
rer, porcelæn og broderier vidnede om stor pie
tetsfølelse hos gårdens beboere. I Sydslesvig 
var en lige så gammel gård gået i arv fra far 
til søn i 14 generationer, og er nu et helt mo
derne og rationelt drevet landbrug.

Også kulturminder som Skamlingsbanken og 
Slesvig Domkirke med de enestående billed
skærerarbejder af Hans Brüggemann var en 
interessant oplevelse.

Selv om vi på hjemturen havde set fantas
tiske hvede- og rapsmarker i Nordtyskland, 
syntes vi alligevel, at ingen var så smukke som 
de danske bygmarker i det længselsfuldt ven
tede regnvejr. Helt spontant brød man ud i 
»Der er et yndigt land« og andre danske sange.

Formanden, gdr. Knud Rasmussen, Holme- 
Olstrup, oplyser, at næste arrangement bliver 
høstfesten i september og senere en teatertur.

E. N.

Lokalhistorie i særklasse
Dybbøl er andet end 1864

Når der tales og skrives om Dybbøl, gælder det 
som regel 1864. — Hvis man ikke er lokalkendt, 
og ellers er et oprigtigt menneske, må man ind
rømme, at det er meget lidt man ellers har kun
net læse om dette sted udover episoder fra kri
gens tid. Og dog har dette sogn levet sit dagligliv 
i hverdag og fest, og dets natur, befolkning og hi
storie har haft sine særlige træk fra oldtiden til 
vore dage som i ethvert andet af Danmarks hun
dreder af sogne.

Herom får main at vide i et digert værk, i smukt 
udstyr, der hedder Dybbøl Sogns Historie gennem 
1000 år og rummer et væld af artikler og illustra
tioner om livet i dette sogn, om folkeminder, sagn 
og overtro, om sociale forhold, kultur og kirkeliv, 
foreningsliv og folkefester, om dansk og tysk styre. 
Selvfølgelig får man også alle enkeltheder om 
kamphandlingerne i 1864. Men her er de set fra den 
fastboende befolknings sidie og fyldt med forbav
sende og hidtil ukendte enkeltheder, f. eks. om den 
utrolige overlast folk og ejendom led under kri
gene.

Sognepræsten Marius Storgaard og hans mange 
medarbejdere har her samlet om disse 14 kvadrat
kilometer dansk jord en historisk beretning, som 
fylder 604 sider uden at der er tale om oprems
ninger. (Kr. 120,—, De lokalhistoriske Udvalg, Dyb
bøl Præstegård).
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Østjyllands 
digter

Ved årsmødet i Vingsted glædede Holger 
Buch Juul, Høllund, deltagerne med at citere 
et par digte af øst jydernes digter ANTON 
BERNTSEN.

BØGERNE FORTÆLLER OM:

Landsbyen 
gennem tiderne

Som et bidrag til denne værdifulde topografiske 
litteratur har forhenværende skoleinspektør 
Axel P. Jensen, Haarlev, skrevet en særdeles 
fornøjelig bog om de sydsjællandske landsbyer 
Hammer og Torup.

Afbildningen af »Spisesedlen« giver et fin
gerpeg om bogens kulturelle værdi.

Nedenstående bringer vi et af denne mar
kante poets digte i den originale mundart:

Æ Himmel æ blank øwwe Mindelev By, 
men Pe Kjaer æ så mørk som en Tårrensky; 
han hælse Godaw å han byyje: »GudsFre! 
æ Rynker æ manne å dyyv i hans Pannd.

han hælse Godaw å han byyvje: »Guds Fre!
Så komme hans Nååbo, den tykk Kresten Sme, 
I Daw skin æ Suel å æ Bykk vil nok skrii, 
såen Væjjele er et vi Bønder ka lii«.

»Ok, hwa ka de hjelp mæ æ Suel stoe så høwt 
mi bææst Kuw legger i æ Nøs å æ støwt!*« 
— »Iså — er en de — ja de Taev æ 10 hoer, 
men de ka no da ett dryw dæ fræ æ Goer.

Do ska howws hwa dæ stoer i en gammel Bog: 
De wa Herren dæ gav - de wa Herren dæ tog. - 
Hå han tawwen de grummest Høwwe do hååd, 
ka han sajt gjø de godt o en anden Mååd«.

Pe Kjaer stod å sukket, hans Mued wa væk. 
hans Trow te Wohærre håd fåt et Knæk; 
han skjæwwet dieop, hwor æ Himmel æ bio: 
»De er ett godt å veed. hwa han no ka find o!«

»or

jammer^oinmiineS
Barre:

7. Spcgefilb mob 25 ftoiut Svøb tit Ijocr ^Jetfon, 1 flop ®9
ftanbtd; Børnene: 1 STop fogt TJælt.

/r okoff (M 9):
25 ftoint S3røb meb 2 ftut. paafinurt Smør etter gebt tit buer ^cij on.

(Tettc Waaltib bortfalbcr fra Ifte Dttober til Ifte StprU.) 
IMidbaQSHtab (flt. 12):

Suppe paa Øjrctjøb (40 ftut. i raa Tilftanb) etter ftaluefjob (50ftut. i raa lit« 
ftailb) pr. pers.

Wanbag: ®røb og gift (1 Wætt pr. pers, tit groben).
ZlrØHag: ftaat og g-tæft (20 Stut, raat pr. pers.).
DttØbag: Bottcmætf og ftegt 5læff meb fogte ftartofter (3 ^ægtc Wætf, 15 ftut. gtæft i 

raa ’Titftanb pr. pers.).
iorØbdgJetter og fjlæft (20 ftot. ^tæjt i raa Xilftaub pr. pera.).
^rebag: Bætliug og ^aubefager (2 pr. pers.) efter ftegt ^læff mob Brøb tit. (lit Bæl* 

tingen •/, ^ot og 15 ftot. glæft i raa Tilftanb pr. pera.).
gørtag: Øllebrøb meb Slib og ftartoflcr (1 Silb pr. pers.).

Stf ^orntab gioeo faamcgct ber tan fpifco, af ftjøb og ,ycæyt bc ooenftaaenbc ftuan* 
titeter. '.paa Tiber, naar ben ferffe ^ijt ifte et for bijr, giucd bcniic iftebetfor fttipfiff og 
Spegcfilb. Staben 'Xjuigelfc er ogfaa tiltabt meb ^cnfijn til ^tuncitbelfcn af Skoninger tit 
fpluttctjøb og i Slagtctibcn mob $enfipt til ^øtfa og finter. Ten baglige Brøbration om 
ajlibbagen er ubcgrænbfct.

IH i b aften (flt. 4):
25 ftoint Brøb meb 2 ftot. paafinurt Smør etter Jebt pr. pers.

(Tettc Tlaaltib bortfalber fra Ifte Dftobcr til Ifte STpriC)
Il a b n e r e:

StifteUiid Wtæltegrob og SWælfcbrøb (2 <pæg(e ®tølt pr. pers.).

©c Stjgc faac Gktpifnppc iftebetfor SErter og ftaal, gift iftebetfor fylæft og X$ee 
iftebetfor ftaffe, famt iøorigt efter gægend 5(nuii5niug.

®c Bojnc ertjolbe baglig */. ^ot Øl til tjuer Bcrfon, Børnene faac tun Øt tit 
Wlaaltibcrnc, etters Banb. Te gamle TOamb- crljolbe tjuer en Sitapd Brænbeuiin til: tør 
®lab 2 ®ange baglig.

Sf bc fra OTaaltibcrnc tilouerdbteone gcbniiigcr maa gemmerne 3«^tfom^e[ft tage 
til [tg, Ijoorimob bidfc paa padfenbe fDiaabc aaucnbcø af .tøiiudmobcren.

Tc anførte ftoanta tunne moberereø af .^ciifijn tit bc Sijgc og Børnene.
Saaoibt muligt flnttc atte gemmerne fpifc i forening i ben fælled Spifcftue.
Saatcbed Oebtagct i:

jammer & gunbluj ØogitembSmøbe
b<n 16be Stafluft IStil.

?. S. 8.
3. $ eb er fen.

?tpprobcrc3.
9c«rfta Muittjuuø, btn 29bc Scccmbn 1881.

V- Brun.

Spiser e giement for Hammer og Lundby fattigfor
sørgelsesanstalt 1881, Desuden fandtes en trykt ved
tægt på 6 sider med en meget detaljeret anvisning 
på, hvorledes bestyrerpar og „lemmer“ havde at 
forholde sig døgnet rundt. (Fra bogen om Hammer 
og Torup).
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Skaf foreningen nye medlemmer
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt materiale om
Dansk Slægtsgaardsforening og opfordres til at indmelde sig i foreningen:

den

Titel Titel

Navn Navn

Postadresse Postadresse

19 Underskrift

Ønsker man ikke at klippe i bladet, kan forslag indsendes på alm. postkort.

Jens og Anna Jensens fond
udlåner penge til unge landmænds etablering også ved generationsskifte. - Arlig 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) 851149

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attes
ter, matrikelkort etc. fotokopieres.

Størrelse 21X30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22X36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.
Rabat ved større bestillinger!

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

1553 København V.

Slægtsgaardsforeningens 
mærkat
som er trykt i fire farver, kan nu købes for 10 kr 
pr. bundt a 100 stk. + porto, eller pr. pk. med 250 
stk. for 20 kr. + porto ved henvendelse til

Foreningens kontor,
Gassehaven 56, 2840 Holte
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til ethvert formål.
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.FORENEDE

KREDITFORENINGER
Otto Mønsteds Plads 11 • Postbox 333 Mageløs 2 • Postbox 343 
1503 København V • Tlf. (01) 15 34 34 5100 Odense • Tlf. (09) 11 77 77

Jyllands 
Kreditforening
specialister i 
Jylland...

KREDITFORENING
6100 HADERSLEV: Åstrupvej 13. Tlf. (04) 527000
6950 RINGKØBING: Herningvej 3. Tlf. (07) 3201 11
8800 VIBORG: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf. (06) 62 33 33
9100 AALBORG: Boulevarden 43. Tlf. (08) 12 38 77
8260 ÅRHUS-VIBY 3: Borgvold 16. Tlf. (06) 148800
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

Vi skaffer penge 
til gånle.

København: Jarmers Plads 2, 
1590 København V Tlf. (01) 12 53 00
Århus: Åboulevarden 69,
8100 Arhus C Tlf. (06) 12 53 00
Herning: Viborgvej 1, 
7400 Herning. Tlf. (07) 12 53 00 
Afd.kontor i Aalborg: Algade 38, 
9100 Aalborg. Tlf. (08) 12 53 00 
Afd.kontor i Odense: Jernbanegade 16, 
5000 Odense. Tlf. (09) 12 53 00

Kreditforeningen Danmark

Et A-rentebevis fra Andelsbanken 
giver stigende rente år forår 
-uden at Deres penge er bundet.

ANDELSBAN KEN
KJERTEMINDE AVIS BOGTR.


