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Medlemsblad for 
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Landsstyrelsen

havde møde tirsdag 12. august og afviklede en stor 
dagsorden.

Formanden, gdr. Jens Peter Petersen, Farend- 
løse, indledte med at omtale en kritik, han havde
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modtaget m.h.t. valg af konsulenter. Det blev 
understreget at de tre nævnte ikke er ansat af 
foreningen, men kun har stillet sig til rådighed ved 
en henvendelse fra foreningen. Landets øvrige 
konsulenter står naturligvis også til tjeneste, og der 
hersker iøvrigt konsulenterne imellem et udmærket 
samarbejde.

Alle valg — formand, næstformand og diverse 
udvalg — var genvalg.

Foreningen har pr. 1. aug. 2255 medlemmer. 
(Dette er de postregistrerede medlemmer, men den 
kvindelige ægtefælle betragtes naturligvis også 
som medlem).

Arkiv-spørgsmålet er ikke løst endnu — udval
get søger med lys og lygte efter egnede lokaler, så 
en tiltrængt flytning kan finde sted. Foreningen 
har ladet fremstille et smukt lille emblem, som vil 
ligge færdigt om ca. 2 måneder — det vil da kunne 
rekvireres gennem sekretariatet eller hos amtsfor- 
mændene og det er foreningens håb at alle med
lemmer vil erhverve det lille emblem til det kom
mende jubilæumsår.

Jubilæumsåret 1981 vil iøvrigt blive fejret under 
særlig festlige former. Således er årsmødet henlagt 
til Christiansborg. Et stort festprogram er under 
udarbejdelse, herom vil medlemmerne blive nær
mere orienteret.

Sekretæren sa*. ner en del kontingentindbetalin
ger og håber snart at høre nærmere fra de pågæl
dende.

Det vedtoges at bladets redaktør skulle udarbej
de en ny — stærkt tiltrængt — folder, der skal 
fortælle om foreningens formål og virke.

En drøftelse vedrørende aktuelle landbrugs
spørgsmål udmundede i en udtalelse fra landssty
relsen, som medlemmerne vil kunne læse i sin 
helhed andet sted i bladet.

Under mødet havde landbrugsrådets direktør 
Kjeld Ejlert ordet og redegjorde for mange aktuel
le ting vedr. landbrugssituationen. Direktøren blev 
påhørt med stor opmærksomhed og en værdifuld 
drøftelse fulgte indlægget op.

Mødet hævet. Red.
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DØDSFALD

Et kendt og skattet navn blandt Dansk 
Slægtsgaardsforenings medlemmer er ikke 
mere. Den 15. juli døde agronom og konsu
lent Hans H. Balle 76 år gammel efter et 
hjertetilfælde, som han ikke stod igennem.

Ved Balles død bringer tankerne mange 
minder i hu, ikke mindst for undertegnede, 
som har kendt Balle i al den tid han virkede i 
Slægtsgaardsforeningen,og vel i nogen grad 
inspirerede til det foreningsarbejde, som blev 
så væsentlig del af hans livsgerning og samti
dig en hjertesag for ham.

Også mange af Slægtsgaardsforeningens 
medlemmer ved jeg vil mindes Balle for den 
pertentlige og reelle rådgivning han ydede 
ved generationsskifter ligesom almindelig 
rådgivning i økonomisk henseende, en råd
givning der samtidig førte til en personlig 
kontakt, der varede mange år efter.

1 Dansk Slægtsgaardsforening vil vi mindes Balles stærkt engagerede medleven 
gennem de mange år lige fra 1949. Balles store kulturhistoriske interesse førte ham 
hurtigt ind i foreningens arkivudvalg, hvor han ikke mindst i en lang periode som 
udvalgets formand ydede en betydelig og anerkendelsesværdig indsats.

Ligeledes var Balles 12-årige virke som ejendomskonsulent for foreningens 
medlemmer en betydelig og banebrydende indsats, der i høj grad var med til at højne 
foreningens anseelse.

At Balle også en rum tid var medvirkende ved Slægtsgaardsbladets udgivelse skal 
ligeledes nævnes. I lang tid fungerede han som foreningens kasserer og sekretær — 
opgaver han varetog med en aldrig svigtende interesse for hvad der bådede vor 
forening bedst. Ved hans tilbagetræden fra alle disse poster ønskede hovedbe
styrelsen at give foreningens tak et officielt præg ved at udmvvne ham til bestyrel
sens æresmedlem, en udnævnelse Hans Balle satte stor pris på og fuldt ud fortjente.

Sine sidste år benyttede Balle til at pleje de private interesser, som han gennem 
mange år havde glædet sig til at kunne vie hele sin tid. Det gjaldt først og fremmest 
hans skov, blandt venner kaldet »Balle Skov«, samt til studier af sin egn og sit sogns 
historie, og jeg ved han med dette arbejde oplevede mange lykkelige stunder.

På foreningens vegne vil jeg gerne udtrykke et:
ÆRE VÆRE HANS BALLES MINDE !

Bent Bjergskov.
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AF EN GAMMEL DAGBOG
(Der gøres opmærksom på at forfatterens egen ortografi er bibeholdt).

Slægtsgården« bringer nedenstående 1. del af Munkhøjgård- 
manden Otto Peder Mathiasens erindringer:

Otto Peder Mathiasen fødtes på Munkhøjgård 7./I. 1847. 
Døde samme sted 23./4. 1935, 88 år gammel.
Fortegnelse over, hvad jeg har hørt fortælle og hvad jeg har 
oplevet i den tid jeg har levet på Borsholm siden 1847.

Byen bestod efter udstykningen af 7 gårde foruden Bors
holmgård og en del daværende huse, som nu ikke findes, da en 
del er nedbrudt og flere ere brændte, da her i byen i min tid har 
været brand 7 gange, først Killebakke huset lå i Lars Larsens 
have, derefter Borsholmgård så Nørregård derefter 2 huse hvor 
Caroline nu bor, så anden gang Nørregård deref
ter Borsholm Skole tilsammen med et hus der lå over for 
Kjøbmanden hvilke en Dreng satte ild på så senere Chr. 
Petersens sted som skete ved Lynnedslag. Skolen lå der hvor 
Borsholmgårds Arbejderboliger nu findes.

Til hver gård var ved Udstykningen tillagt hver omtrent 100 
Tdr. land og en Huslod på 6 Tdr. land blev udlagt. I Ømosen 
fik hver gaard en Tørvelod omtrent på 2 Tdr. land, Borsholm- 
gaard havde derimod 254 Tdr. land og en Tørvelod på 6 Tdr. 
land ligeledes på Ømose, men fik sine Huslodder på Overdrevet 
tæt ved Horserød skov, Huslodden til Højgaard var den 
tidligere Skolelod hvor nuværende Skole ligger. Men alle Hus
lodderne skulle efter den gældende Lov afstaas til Husmænd, 
men da ingen ville have lodderne fra Borsholmgaard blev de ved 
Gaarden. Omtrent alle Overdrevene til Gaardene ere nu bort
solgte som nu udgør alle til Byen hørende Parselister, senere er 
Havrevangen og Brøndmarken solgt fra Borsholmgaard og 
tillagt Havegaard hvilket er sket for 60 aar siden, omtrent 1860.

Af begivenheder fortalte min Bedstemoder at Aaret 1826 var 
Sommeren saa tør at der ikke fandtes Vand i Byen, de måtte 
drive alle kreaturerne til Gurresø for at vande hver Dag, Vejen 
dertil gik midtover Borsholmgaards Mark, derfra over Over
drevet til Rødeled ude ved Horscrøds Marker og midt igjennem 
Skoven. Det bemærkes at dengang var Overdrevet bevokset 
med Lyng over det hele, dengang var der ingen murede Brønde, 
de der fandtes var sat af Kampesten.

Før Udskiftningen gik om Sommeren alle Kreaturer fra hele 
Byen løse i flok og de lod dem gå langt ud over Byens Grænser, 
endog helt på den anden side af Teglstruphegn, og de blev 
malket på et bestemt sted som kaldes for Malkeledet, et navn 
det har endnu.

1 mine Oldeforældres tid var mange Hjorte, som gik om 
Sommeren og ødelagde den smule sæd som var på Marken, 
hvorfor Bønderne måtte holde en fælles Hjorteryder.

Der var en Skomager, som havde paataget sig det hverv, og 
han havde bygget sig en Hytte på Munkehøj, hvor han drev sin 
provision ved siden, samtidig havde han to store Hunde der, 
som han sendte efter Hjortene, naar de kom i Sæden, for de var 
ikke saadan at jage for Mennesker, som ofte blev angrebet af 
dem, navnlig i Brommetiden lod Hanhjortene sig ikke bortjage, 
det kunne være slemt nok for Hundene, men det var kun i 
Sommermånederne, at han var på vagt.

Siden vi nu er ved Hjortene vil jeg fortælle en lille Tildragelse 
som passerede samme Skomager Lars Petersen »hjortshyren«, 
han boede hvor Kistroppens Hus ligger, og der havde han i 

Haven nogen Grønkaal, som en Hjort havde faaet smag paa. 
Den gik imellem to Blommetræer ind i Haven, han satte da en 
Snare imellem Blommetræerne, og ud på Natten kom Hjorten i 
den opsatte Snare. Han dræbte den, slæbte den ind og fik saltet 
den. En Sypige som var Husbestyrer for ham hjalp med dertil.

Det var nu ikke uden stor Straf at dræbe en Hjort, enten 
Livsstraf eller Togthuset på Livstid, men da nu Kødet skulde 
spises blev det værre.

En Søndag var der kogt et Stykke og stod på Bordet med en 
Dug over. Da kom pludselig Skovfogden ind af Døren, de 
kunne nu ikke få Kødet bort (Skovfogden fik lavet sit Arbejde 
hos Skomageren) men da han havde staaet lidt sagde han: Jeg 
kan Fandememig godt lugte hvad du har der« og gik hen og tog 
Dugen af Kødet. Skomageren blev morderlig bange, han tænkte 
»nu er det forbi med mig« men han sagde til Skovfogden: »Sæt 
dig hen til Bordet og faa lidt Mad Med«, Skovfogden tog til 
takke med Inbydelsen og de drak en mængde Snapser til, saa 
Stemningen blev god og dermed var den »Hjortesag til ende.

Lidt om Borsholm Skole og dens Lærere.
Borsholm Skole var en af de gamle som Kongen havde ladet 
opføre. Der var kun tre af dem her i Tikjøb Sogn: Borsholm, 
Tikjøb og Snekkersten, men som nu alle ere ombygget og flyt
tet.

Den første Lærer som her kendes var Top, en Militærunder- 
ofiser, derefter kom Møller, han havde min Bedstemoder lært 
hos men dengang lærte de kun at læse ikke regne eller skrive. 
Derefter kom Jakobsen, og da blev der undervist forskellige 
Fag, han har jeg selv gaaet i Skole hos, men der var mange flere 
børn at undervise end nu, vi var med mindste Klasse 76 Børn på 
engang i Skolen, men Undervisningen foretages på en anden 
Maade, Læreren gik mest med en Rebtamp op om Nakken og 
Prygl faldt glatværk over det hele.

10 a 12 af de dygtigste børn maatte lære de øvrige, og de 
kaldes for bihjælpere. Paa Vægene hang store Tabeller, og der 
stod en bihjælper med 5 a 6 Børn for at læse med dem. 
Hjælperen havde en lang Pegestok, til at vise paa Tabellen med, 
og somme tider faldt Stokken over Armene på de smaa. Det 
blev ikke taget saa nøje. Dengang lærte børn at lyde mens de 
var smaa.

Efter Jakobsen kom Jørgensen. Da blev Undervisningen 
ledet på en anden maade, men da var der bleven bygget flere 
Skoler og Børneantallet betydelig mindre. Jørgensen var her i 
mange Aar.

Efter Jørgensen kom Hansen en Jyde tidligere Højskolelærer 
og havde været Lærer i forskellige andre Landsbyskoler. En 
meget dygtig Lærer som Børnene saa højt op til, men efter 
nogle faa Aars forløb fik han Gigtfeber og døde fra Hustru og 5 
børn, hvorfor de maatte forlade Skolen.

Efter Hansen kom Skjoldager og var her i nogle Aar, i hvilke 
Skolen brændte og blev flyttet derhen hvor den nu findes. Men 
der var mange ubehageligheder med denne Lærer og han maatte 
herefter forlade Skolen.

Herefter kom den nuværende Lærer Petersen, som havde 
været Friskolelærer i Hellebæk, og som er en meget dygtig 
Lierer.

Af Huse har vieret en mængde som er forsvunden tid efter 
anden, der har været 3 nede i Havrevangen hvor der boede 4
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Familier med mange Børn, ligeledes har ligget et ved Gadekæ
ret, et større har ligget hvor nu Kjøbmandens Hauge findes, et 
har ligget lige over for Kjøbmandens paa den anden side af 
Veien, og adskillige har ligget lige over for Kjøbmandens paa 
den anden side af Veien, og adskillige op af Strædet, et ligget 
imellem Havegaard og Høigaard.(Stuehuset til Nørregaard).

Dagbogens forfatter 
Otto Peder Mathiasen, 

Munkhojgaard, 
som trompeter i Kongens klæder.

Nu vil jeg fortælle lidt om hvad jeg ved om de forskellige 
Gaarde enkeltvis, og hvad der er passeret på dem i før og nutid 
og hvilke Mennesker, der har levet før og nu og hvad særlige 
bemærkninger der har været ved deres Marker.

Svinggaarden, som nu ejes af Frederik Jensen, og som nu 
ligger vest for byen er bygget af den tidligere Eier Peter Jensen. 
Gaarden laa før der hvor nuværende Gartnerbolig findes, det 
gamle Hus som findes i Haugen er Stuehuset af den gamle 
Gaard. Den forige Slægt som boede der var en Mand som hed 
P. Christensen, men da han blev fordrukken blev han umyndig, 
og Gaarden solgt ved Tvangsauktion, hvor Peter Jensen købte 
den for 13000 Rd. Det var i Halvtredserne. Den nuværende Fr. 
Jensen havde 2 Børn to Sønner Peter og Johan, Peter er død 
som voksen.

Den forrige ejer Peter Jensen havde 4 Døtre Petronelle, 
Trine, Marie og Sine. Den forhen eier P. Christensen var gift 
med Enken Magrete hvoraf 3 Børn Jens, Petronelle og Peter.

Magrete havde været gift før hvis Mand Jens Munk Hvoraf 
var 4 Børn Søren, Lars, Ane Christine og Birte, Lars faldt i 
Krigen 1848.

Hvem der har haft Gaarden forud ved jeg ikke men det har 
været før Udskiftningen og da var det jo fælles Ejendom.

Paa denne Gaard fandtes en Høj som nu er borte, den lå 
temmelig tæt ved Klosterishegn og kaldes Ørnekulen, hvor der 
fandtes nogle gamle Begravelser men der blev ei taget hensyn til 
hvad der fandtes. P. Jensen tog den bort. Bakken var bevokset 
med en del store Egetræer.

(Et andet notat på løst blad)
Svinggaard. Ejeren kaldet Jens Munk. Sønner Søren, Lars, 

Jens, Ane Kirstine, Birthe. Ejeren døde, Enken gift med Peter 
Cristensen fra Holbæk. Børn Peter og Petronelle. Senere blev 
gaarden solgt ved Tvangsauktion til Peter Jensen.

Saa kommer vi til den saakaldte Skippergaard, der hvor nu 
Havegaards Arbejder-boliger ligger, som var Hovedbygningen 
til bemeldte Gaard.

Den første Eier som man kender var Jens Skipper, han havde 
3 Døtre Bolsofie, Inger og Gundel. Bolsofie blev gift med 
Jørgen Olsen og de overtog Gaarden, men de var nok nogen 
vilde Pigebørn, de havde en Lænkehund, men den havde aldrig 
ro, sådan sagde da Folk.

Jørgen Olsen gik det ikke godt med, han kunde ikke godt lade 
andres være, han tog Lam hos os — og hos Peter Christensen, 
slagtede og spiste og om Natten tog han sine Karle — og kørte 
ud at stjæle, hvor de gjorde Indbrud og stjal Fødevarer og Vin, 
men saa blev det opdaget, og hele Selskabet kom i forbedrings
huset. Da blev Gaarden solgt, Jørgen Olsens kom på Aftægt 
hos Gaardens Kjøber som var Anders Petersen, som vi senere 
kommer til.

Jørgen Olsen havde to Børn Trine og Hans Christian, som 
senere blev gift og fik det godt.

(Et andet notat på løst blad)
Skippergaarden kaldet Hans Jensen Skipper, senere overtog 

Sønnen Niels Gaarden. Datteren Dorte Marie gift med Niels- 
(Gromløse) fik fra Gaarden 18 Td. Land ved Skoven (nu Skov
ly) Niels havde 3 Døtre Bodil, Sofie, Kristiane — B. S. gift med 
Jørgen Olsen fra Villingrød, senere blev Gaarden solgt ved 
Tvangsauktion og lagt ind under Havegaard.

Enggaarden ligger endnu på det gamle Sted. Dens tidliger 
Eier var Mathias Gabrielsen, hans kone hed Ane Katrine og var 
født på Holmegaard ved Hornbæk. De havde mange Børn, 8 
ialt Jens, Gabriel, Niels, Jørgen. Døtrene kan jeg ikke huske 
alle navnene paa, Inger Johanne Gundel Katrine, men Mathias 
Gabrielsen døde Tidlig og Enken giftede sig senere med Niels 
Hansen. Han var fra Villingerø. Der blev ingen Børn men han 
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havde Gaarden i mange Aar og efter ham fik Jørgen hans 
Stedsøn Gaarden. Jørgens Kone var fra Hørhavegaard i Hor- 
neby og hed der var mange børn Andreas, Hans, Georg, 
Jens, Karoline, Ida, en datter til. Jens Jørgensen har senere 
faaet Gaarden, er gift med en Datter af P. Larsen ved Hel
singør. De har kun en Datter Gudrun.

Ved den Gaard har der i tidligere Tid sket: En Skovrider — 
den forud omtalte Mand sendte sin Karl ud at grave et Hul nede 
ved Engene og da han kom der ned bad han Karlen lægge sig i 
Hullet for at se om det var langt nok til den gamle Hest og da 
skød han Karlen og fyldte det til, Karlen hed Ole Nep og det 
kaldes det for endnu.

Af andre Begivenheder på Enggaarden fortælles der, at der 
tidligere skal have været en Filial af Esrom Kloster som kan 
være mulig, da der laa en gammel Bygning norden for Gaarden, 
som var en Mærkelighed og Bjælkehovederne vare udskaarede 
Figurer, som havde kostet stort Arbejde, og der fandtes ogsaa 
en Døbefont med tilhørende Fad. Stenfonten har jeg set som 
Hundebo, den var udhugget af fin Kampesten.

Havegaard er der sket mange Forandringer med. Den blev 
først lagt sammen med Skippergaarden. Siden kjøbtes Havre
vangen og Brøndmosen fra Borsholmgaard til, som den nu for 
tiden bestaar af (1920) og som nu eies af Eieren af Borsholm
gaard Becker.

Havsgaard eiedes tidligere af Peter Larsen og hans Kone 
Magrete, der var to Børn Anders Petersen og en Datter Magre
te, men Peter Larsen døde tidlig. Hans Kone blev gift med Jens 
Petersen men ingen Børn, og A. Petersen fik derfor Gaarden 
efter sin Stedfader, hvorfor de forannævnte Gaarde blev sam
menlagte. Anders Petersens Kone var fra Torshøj og hed 
Maren, de havde mange Børn, 9 ialt: Søren, Peter, Jens, Au
gust, Emil, Karl, Petronelle, Marie, Juliane. A. Petersen havde 
Gaardene i flere Aar men solgte saa Gaarden til Vilgaards som 
var der i nogle Aar og han solgte igjen til Direktør Becker.

Vilgaard tjente mange Penge ved den Handel: Over 200.000 
Kr.

(. . . . Gik senere falit ved korn og foderstofhandel).
Becker har den nu for tiden tilsammen med Borsholmgaard.
Forud for den Tid Anders Petersen fik Jens Petersens Gaard 

havde han bygget det nuværende Stuehus til Havegaard og drev 
Hjulmagerværksted.

Gamle Havegaard laa mere til Vest for den nuværende 
Gaard, men der er foretaget så mange Forandringer på den i de 
sidste 60 Aar som jeg ikke kan fortælle her. A. Petersen blev 
meget gammel og ligeledes hans Kone.

Midt imellem Havegaard og Højgaard laa et Hus som Søren 
Andersen solgte til Krog for 1300 Kr. og hvoraf jeg byttede mig 
det halve til af Jorden saa vi fik den nuværende nedkørsel til 
Haugen, da Huset gik lige til Ladelængen.

De forige Eiere af Huset var Peter Søren-Justesen og Niels 
Strømberg.

En søn af Justesen faldt i Krigen 1849. Han hed Jens Justesen 
og var Skomager. Det hus var egentlig Hovedbygningen af 
Nørregaard og kaldes dengang Slagtergården men ved Udskift
ningen blev Nørregaard flyttet derud hvor den nu ligger.

Nørregaard eiedes først af en Mand som hed Lars Olsen og 
konen hed Bente, Sønnen Hans Larsen fik den derefter, hans 
kone hed Peternille, der var 4 Børn, Lars, Peter, Stine og 
Marie. H. Larsen solgte Gaarden til Jægermester Hjessen på 
Rosendal for 64.000 Kr., dengang 32.000 Rigd, hele Familien 
flyttede til Kjøbenhavn. Marie brændte op med Petrolium 
derinde.

Gaarden brændte da en Røgter som kaldes Børstelars stak Ild 
på den, den blev bygget op og solgt til Hans Haar, og blev en fin 
Gaard, men en Nat kom en af Karlene fuld hjem, gik op på 
Loftet og stak Ild paa og da brændte alle Bygninger undtagen

Stuelængen. Blev bygget op igen som den nu er.
Haar havde 3 Døtre Karen - Ulrikke og Henny, men en dag 

døde Haar pludselig og fruen solgte Gaarden til Sadelmager 
Næhr Tikjøb for 60.000 Kr.

Næhr havde den i nogle Aar men solgte den til Nilausen og 
tabte nogle Tusende. Nilausen solgte den efter nogle Aars 
forløb til Barfod. Han havde den nogle Aar, solgte den igen til 
Petshe Kødt. Han var der i 3 Aar, solgte den til den nuværende 
Eier af Sauntegaard, Hal for 200.000 Kr. hvilket nok bliver den 
største Pris i mange Aar.

For Tiden er Hovedbygningen udlejet til Frk. Barfod for 
3000 aarlig til Pensjonat men Gaarden drives under Saunte
gaard, halvdelen af Jorden er indlukket med Folde til løsgaaen- 
de Kreaturer, men paa Engene er der brugt mange Penge til 
Dræning, men Gaarden er ikke de penge værd som der er givet 
for den sidst. (Barfod blev senere forpagter af Hellebækgård og 
Borsholmgård).

MUNKHØJGAARD
Malk N 8 Højgaard eller Munkhøigaard som den kaldes, da 

der på Vangen har ligget en Høi som kaldes Munkehøi og havde 
været benyttet til Begravelse for lang Tid siden. For da jeg 
udgravede den, fandtes 21 Urner med brændt Ben og i hver 
Urne fandtes forskellige Gjenstande af Bronze og gule Ravper
ler, Neptang, Knive, smaa Save. Disse Ting rejste jeg til 
Oldnordisk Museum med, hvor de opbevares. Den første Eier 
som jeg kan oplyse om var Niels Larsen, og hans Søn hed Jens 
Nielsen, denne Mand kalies almindelig Jens Bonde, han havde 6 
Døtre som alle vare gifte, Inger gift med Lars Risby, Kirsten 
med Skomager L. Larsen, Boel med Anders Olsen, Enger med 
Christian Jensen Horneby, Anne med Peter Olsen Horserød, 
min Bedstemoder Marie, som fik Gaarden. Hun var født 1784, 
hendes Moder hed Maren og var fra Horneby fra den Gaard nu 
Ole Nielsen har og som er i samme Familie. Hun har været en 
meget rask Kone. Det var før Udskiftningen af Gaardene.

Bedstemoder blev saa gift med Bedstefader Ole Mathiasen. 
Han var fra Skibstrup. De havde 6 Børn, Min Fader Mathias 
Olsen, Jens Olsen, Niels Olsen, Chr. Olsen, Ane og Bodil Kir
stine. De tre Brødre vare ugifte, de døde alle af Lungebetæn
delse, de to ved 30 aars alderen, Jens blev ældre. Ane blev gift 
med Jens Olsen af Bidstrup og havde 5 Børn. Bodil blev gift 
med Jens Nielsen af Tipperup, ingen Børn.

Bedstefader døde da min Fader var 14 Aar og siden holdt 
Bedstemoder den med Børnene indtil min Fader Mathiasen 
Olsen overtog Gaarden, da han var 34 Aar, blev da gift med 
min Moder, en Datter af Gaardeier Peter Larsen af Saunte, den 
Gaard som nu eies af Peter Andersen (lå der hvor Jope-plast nu 
ligger). Moder hed Katrine, vi var 6 Børn, jeg Otto, Niels, Jens, 
Peter, han døde da han var 14 Aar, Marie, gift med Otto Larsen 
Havreholm, Karoline, død 27 Aar gi. af en Mavesyge, og 
Christian, Nu Mejerist i Helsingør, hans kone Marie er fra 
Fyen.

Bedstefader havde været Soldat i 13 Aar, Napoleons Krigen, 
hvoraf de 11 Aar i Holsten og Tyskland. I de 11 Aar saa han 
ikke sit Hjem og han fortalte mange smaa træk derfra, men 
som nu glemmes, især nu efter den sidste farlige Krig. Det var 
kun smaaling i forhold hertil.

Efter min Faders Død styrede jeg Gaarden indtil jeg var 28 
Aar og overtog Gaarden i forening med min daværende Hustru 
Kirstine Olsen.
(Datter af Niels Olsen, Hintschovgård, Villingerød, som tillige 
var forpagter af Dronninge mølle (vandmølle), hvor han drev 
mølleri, bageri og købmandshandel. Han havde tidligere en 
gård i Kirke-Flinterup og her blev datteren Karen Kirstine født 
1853, hun blev konfirmeret i Esbønderup kirke, da faderen nu 
havde overtaget fødegården).

Min Hustru døde af Brystsyge mulig Tuberkler efter 2 Aars
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Sygdom 1919 tæt ved Jul. Vore børn er Miliam, Peter, Oluf, 
Magda, Ingeborg, Agner og Otto, nuværende Eier af Gaarden. 
Hans Hustru, Marie Henriksen af Tolstrup. Efter dem er 
fortiden 3 Børn, Sven Aage, Vagn og Grete.
Askegaard, tilhørende nu Frkn. Andreasen.

Den første Eier som jeg har hørt tale om har heddet Hans 
Christian, og en Søster til ham var gift med en Høker i 
Kjøbenhavn, men da Hans Christian døde kom Høkeren Klaus 
Nielsen hertil og fik Askegaard, han var en meget dygtig Mand. 
Hans Hustru Inger var født på Gaarden. Af Børn havde de 5, 
Hans, Hanne, Stine, Niels, en Datter som jeg ikke kender

Navnet paa.
Datteren Hanne fik Gaarden efter Klaus Nielsen, hun var gift 

med Andreas Johannesen, Søn af Gaardeier Johannes Jensen 
Bonde af Hornbæk. De havde 6 Børn, Edvart, Bende, Karoli
ne, Nelle, Johannes, Marie. Karoline døde 18 Aar gammel. 
Johannesens Kone døde, da Børnene var smaa.

Efter Johannesen fik Sønnen Johannes Gaarden, men nogle 
Aar efter fik han Tuberkler og døde, hvorfor hans Fader maatte 
overtage Gaarden igjen, men afstod den senere til de to ugifte 
Døtre Bende og Nelle, som driver den ved en Bestyrer.

(Fortsættes i næste nr.).

Historien
om en sabel
Det hænder, at begivenheder i længst forsvunden 
tid pludselig kan blive nærværende. Sådan hændte 
det i 1978, at en gave til museet fik en historie, og 
at datoen 6. juli 1849 blev andet og mere end en 
mærkedag i Danmarkshistorien.

Det var i treårskrigens andet år. Efter vinterens 
våbenstilstand blussede kampene i Sønderjylland 
op igen i april. Prøjserne trængte de danske styrker 
tilbage og splittede dem i tre dele. Een del holdt 
stand på Als, hovedstyrken forskansede sig i Fre
dericia under belejring af en overlegen fjendtlig 
styrke, og en mindre styrke under general Rye trak 
sig i løbet af maj og juni op gennem Østjylland, 
fulgt af den tyske geneial Prittwittz, og endte med 
at forskanse sig på halvøen Helgenæs. Men tysker
ne glemte, at Dansken var herre til søs. General 
Biilow holdt krigsråd i Vejlby præstegård på Fyn, 
hvor det blev besluttet at trække styrker ad søvejen 
til Fredericia, fra Als under de Meza og fra Hel
genæs under Rye. Da forbindelsen mellem Frede
ricia og Fyn var intakt, lykkedes det uden belej
ringshærens vidende at træffe forberedelserne til 
det store udfald fra Fredericia.

Den 6. juli kl. 1 om natten stormede de fire 
brigader under de Meza, Schleppegrell, Moltke og 
Rye, ialt 19.000 danske soldater, de fjendtlige for
skansninger, og da klokken var 6 om morgenen var 
fjenden på flugt overalt. Fjendens tab var på 3.000 
mand, heraf 2.000 fanger, foruden store mængder 
våben og belejringsskyts.

Denne sejr nævnes som treårskrigens største 
sejr. Men sejren var købt, med dyre ofre. Først og 
fremmest begræd man tabet af Olav Rye. Hans lig 
blev fundet efter slaget. Han var faldet, da han til 
fods ledede stormen på Treldeskansen. Og så 
mange faldt omkring ham, at det siden hed om en 
falden kammerat, at »han gik til Ryes brigade«.

På hans mindesten står: »Drog han tilbage, var 

det med hæder. Stormed’ han fremad, var det til 
sejr«.

De danske tab var på 500 dræbte og 1300- 
1400 sårede, og det er til minde om dette slag, man 
nogle år senere rejste H. V. Bissens statue i Fre
dericia af »Den tapre Landsoldat«, der svinger en 
bøgegren over sit hoved.

Det der fik udfaldet fra Fredericia til at blive 
nærværende var læsningen af et brev, dateret 4. 
dec. 1918, fra en mand i Ulsted sogn til en bekendt 
i Amerika. Han skriver bl.a.:

»Du husker fra din barndom min fader. Han er 
først afgået ved døden nu den 31. okt. Han blev 93 
år gammel. Han var veteran fra 1848-50 og var 
med i alle de store slag i treårskrigen. Han var en 
rask gammel mand omtrent til det sidste. Jeg 
husker, at han gik fra Hou til Aalborg, da han var 
blevet indbudt til Fredericiafesten i anledning af 50 
års dagen for slaget der. 50 års festen holdtes altså 
den 6. juli 1899, og da var han allerede 74 år 
gammel. Da han kom tilbage fra den fest, var han 
herinde og fortalte om al den hæder og ære, der 
var blevet veteranerne til del, og jeg husker han 
søgte at give udtryk for de følelser, der fyldte ham, 
da han med de andre veteraner gik en tur ud over 
slagmarken, hvor han 50 år i forvejen havde taget 
sin del i den blodige dyst. Da de kom til stedet, 
hvor general Rye faldt, da græd han og alle de 
gamle kammerater deres modige tårer. Han havde 
jo oplevet noget stort, fået en rig og dyb national 
vækkelse, der tændte en ild i ham, som aldrig 
kunne slukkes. Nu er han gået til »Ryes brigade« 
igen.

Denne veteran var Niels Kristian Bertelsen, f. 
1825, d. 31/10 1918. Han boede i Hou og havde 
ejet Fjeldgaard i Melholt, og brevskriveren var 
hans søn, lærer N. K. N. Fjeldgaard, der var lærer 
ved Rimmen skole i Ulsted fra 1889 til 1929.

N. Kr. Bertelsens sabel fra treårskrigen er skæn
ket til Hals museum af hans børnebørn, ligesom et 
billede af ham med Dannebrogsmændenes hæders
tegn i reversen også til sin tid vil tilgå museet.

P. Høgh, Ulstedlund, Hals.
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FRA LANDSSTYRELSENS MØDE

Dansk Slægtsgaardsforenings Landsstyrelse udtaler fra sit møde i København den 
12. august sin bekymring for at en fortsat politisk tilbageholdenhed overfor 
løsningen af centrale landbrugsprohlemer vil afstedkomme en omfattende erhvervs- 
krise med mærkbare virkninger på hele samfundsområdet. Den ændrede produk
tionsstruktur, de stærkt forøgede omkostninger og stigende afgifter til stat og 
kommune medfører et hverdagsliv og en indtjening der betyder et brud med årtiers 
udvikling i familiebruget.
Landsbestyrelsen henstiller indtrængende til samtlige politiske partier om at foran
stalte lovgivningsændringer i 1980, således at der med virkning fra 1. januar 1981 
sker en lettelse for generationsskiftet derved at kapitalvindingsskatten ophæves, og 
således at ejendomme kan omsættes til den ansatte værdi uden at skattemyn
dighederne kan gribe ind, således at gaveafgift skal erlægges. Landsbestyrelsen 
finder endvidere at den amtslige og primærkommunale ejendomsbeskatning må 
aftrappes og fuldstændig ophæves over en kortere årrække. Dyrket jord må 
friholdes for tyngende og uretfærdige skatter. Formuebeskatningen i henhold til 17. 
vurdering tages op til revision.
Landsbestyrelsen opfordrer regering og folketing til en forstærket udadvendt 
virksomhed for at sikre en afsætning og prisudvikling der for den dygtige og initia
tivrige erhvervsudøver medfører en indtjening der giver rentabilitet og lyst til 
investering og til indadtil at vise respekt for privat foretagsomhed ved nødvendige 
støtteforanstaltninger under en krises tryk og ved altid at understøtte sunde initiati
ver, fremfor hæmmende indgreb via lovgivning.
Slægtsgaardsforeningen forventer fra nu af et nyttigt samarbejde realiseret imellem 
politikere og organisationskræfter for at hindre krisens videre udvikling og for at 
gavne en produktionsfaktor som i både små og store enheder har værdier til 
rådighed af materiel og menneskelig art.
Men sagen haster.

Hjælpen ved 
generationsskiftet
I sidste nummer af »Slægtsgaarden« blev det be
kendtgjort at Slægtsgaardsforeningen kunne hen
vise til tre ejendomskonsulenter som stiller deres 
arbejdskraft og indsigt til rådighed for medlem
merne ved ejerskifte.

Medlemmer i alle egne vil således kunne få støt
te — men det bør dog også nævnes, at der lokalt 
alle steder er konsulenter, der virker i tilslutning 
til det faglige foreningsarbejde i Landbo- og Hus
mandsforeninger og som er i besiddelse af stor 
sagkundskab. Disse kan man kontakte og også de 
vil være behjælpelige.

Det er en stor tilfredsstillelse at så mange med 
overblik er til rådighed for landbofamilicn.

Jens P. Petersen.

På opfordring

bringer vi Slægtsgaardsforeningens formålpara
graf.

§ 1.
Foreningens formål.

Foreningens formål er at værne og bevare de 
danske slægtsgårde, således at de forbliver i slæg
tens eje, og derigennem også at give de medlem
mer af slægten, som ikke forbliver på fødegår
den, et fast holdepunkt, et sted, hvor de kan be
vare forbindelsen med den rod, hvoraf de er op- 
rundnq.
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Landsstyrelsen består af følgende:

MEDLEM: SUPPLEANT:

Gårdejer Jens P. Petersen, Gårdejer Niels Chr. Pedersen,
Farendløsevej 35, Hillerød vej 122, Kregme,
4100 Ringsted. 3300 Frederiksværk <

Gårdejer Holger Buch Juul, Gårdejer Svend Daugaard Buhl,
»Jægergaarden«, Høllundvej 6, »Daugaardsminde«,
Jerlev, 7100 Vejle. Stubdrup Kirkevej 200, 7100 Vejle.

Gårdejer Peder Møller Frifelt, Gårdejer Fred Boesen,
»Frifelt«, Sviegade 42,
Frifeltvej 6, 6870 Ølgod. Darum, 6740 Bramming,

Gårdejer Thomas Dahlmann, Gårdejer Hans Kloppenborg Skau,
»Gammelcje«, »Skovgaard«, Skovgårdsvej 15,
Vandlingsvej 122, 6100 Haderslev. Hammelev, 6500 Vojens.

Gårdejer Jørgen Skoven, Gårdejer Herluf Præstegård,
»Skoven«, »Præstegård«,
Asdal, 9850 Hirtshals. Kirkevej 8, 9881 Bindslev.

Proprietær Bent Bjergskov, 
»Rosenlund«, 
Tøndeskovrækken 60, 5350 Rynkeby.

Gårdejer Børge K. Fjordside, VAKANT-
Skalstrupvej 63, Skalstrup,
7570 Vemb. Gårdejer Johannes Bjerre,

f . Havnakken 2, Naur,Gårdejer Jens Bhgaard 7500 Holstebro
»Bhgaard«, Andrupvej 7,
Oddense, 7861 Balling. Gårdejer, konsulent L. Bønding,
»•*’ r- o-1-*
»Paradisgaarden«, &
Paradisbakkcvejen 5, Gårdejer Aage Tolstrup,
Ibsker, 3740 Svaneke. »Strangegård«, Skarpeskadevej 6,
Gårdejer Niels Sehested, Klemmensker, 3700 Rønne.
Holrn^n^RSRl^iArn Gårdejer Knud Kristiansen,
Holmstor, 8883 Gjern. »Vejlgaard«, Bredegade 14,
Gårdejer Christen Thyboe, 8340 Malling
»Kirkemosegård«, Gårdejer Niels Høeg Hørning,
Hastrupvej 3, 8981 Spcntrup. Rødagergaard, Bode,

8950 Ørsted
Gårdejer Frede Falk Rasmussen, 
»Vestervang«, Marrebæk Tværvej 5, Civilingeniør Knud Markersen,
Marrebæk, 4873 Væggcrløsc. Stationsvej 11,4970 Rødby,

Gårdejer Vagn Malhiascn, Gårdejer Hans Torben Andersen,
»Munkhøigaard«, Borsholmvej 11, »Mangholm«, Hillerødvej 20,
Borsholm, 3100 Hornbæk. Alsønderup, 3400 Hillerød,

Gårdejer Carl Martin Christensen, 
»Kaarcgaard«, 
Badstrupvej 39, 5484 Uggcrslcv, 
tclf. (09) 85 11 74.

, a , VAKANT:Gårdejer Lars Andersen, 
»Grønncgaard«, Hellestcdvcj 6, Gårdejer Hans Hansen,
Arnøje, 4660 Storc-Heddingc, ’ »Elickildcgaard«, Næstelsø,
tclf. (03) 70 10 64. 4700 Næstved,
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Flere gamle 
billeder

En landlig idyl
kalder Else Nielse, Jægergaarden ved Vallø, 
billedet af deres lo kære naboer i Stok- 
magerhus. Maren, der levede længst, blev 
96 år. Deres søn og datter på henholdsvis 87 
og 89 år bebor nu huset.

Der høstes med le
Sommeren 1927 havde været så regnfuld, at 
kornet var slået til jorden, så hverken slå
maskine eller selvbinder kunne klare byg
marken. Billedet er indsendt af Ella Chri
stiansen, »Birkumgaard«, Fraugde.
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Slægtsgårdsforeningens lokalafd. for Syd- og 
Østsjælland og Møn holdt onsdag d. 25. juni sin 
årlige udflugt med 105 deltagere. Turen gik i år til 
Skåne, og som en af vore nye svenske venner 
sagde: »Når vi forstår hinanden så godt, er det nok 
fordi, det bare er 300 år siden vi også var danske«.

Turens første og nqk mest interessante stop var 
Dalby kirke, Nordens ældste ibrugværende sten
kirke. Vort kulturhistoriske udgangspunkt var år 
1060, da Sven Estridsen besluttede at skille Skåne 
ud fra Roskilde stift og oprettede en bispestol i 
Dalby, og man mener, kirken blev grundlagt dette 
år.

Videre trak vi linien op gennem tiden ved besøg i 
Norrvikens Tradgård, hvor vi vandrede i duft og 
skønhed gennem forskellige epokers haveanlæg: 
romersk, japansk, fransk rokoko, over munkenes 
lægeplante- og krydderhave til den moderne par
celhushave.

Den svenske almuekultur mødte vi i Boarp 
Hembygdsmuseum ved Båstad. Vi kunne fornem
me det enkle bondeliv, som blev levet i disse gamle 
gårde helt ind i 1900-tallet, og som nænsomt blev 
bevaret og støttet af så kendte navne som fam. 
Nobél og Birgit Nilsson, som stammer der fra 
egnen.

For nogle af os fremkaldte hembygdsmuseet 
gode minder. I 1956 var Dansk Slægtsgårdsfore
ning inviteret til at holde sit årsmøde netop dette 
sted. Til minde om dette venskabsbesøg rejste man 
en sten og plantede et lille egetræ, der nu er blevet 
et smukt ungt træ på 24 år.

Jeg havde egentlig tænkt at sige til vor ellers 
udmærkede styrelse, at vi burde have haft et 
besøg hos en svensk lantbrukare og høre om hans 
vilkår, for ligesom at tilgodese foreningens sigte. 
Men da jeg stod foran stenen og træet og tænkte 
på de gode venskaber, som endnu består fra vort 
allerførste slægtsgårdsmøde, ja så var jeg ikke den, 
der gav mig til at kritisere et velment og vellykket 
arrangement, men syntes bare, at vi havde haft 
endnu en dejlig dag i vores gode forening.

Formand Knud Rasmussen, Holme-Olstrup, 
takkede for den gode tilslutning, mens vi spiste og 
hyggede os et par timer på Ritz, som bestemt også 
er blevet mere folkelig med årene. E.N.

En søns hilsen til sine forældre 
på deres 60-års bryllupsdag

En tak skal I have før dagen er gået, 
fra mig og fra gården derhjemme, 
en tak for det korn, der er høstet og sået, 
og tak for de titusinde ting I har nået, 
i de treds år vi aldrig vil glemme.

En kæde er stærk som det svageste led, 
det ord må vi mennesker sande, 
det femte var stærkt, ja mere end det. 
Nu beder jeg til, jeg som sjette led, 
veed en ubrydelig kæde at danne.

Det hjem, som 1 byggede og elskede I to, 
det hjem, som vi mindes med glæde, 
hvor altid var nøjsomhed — tryghed og ro, 
blev mit — jeg er stolt — og jeg vil I skal tro 
at den fortsætter slægternes kæde.

Sønnen er 6’te generation på slægtsgården 
HAUGEGAARD i St. Havelse ved Ølsted.
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Hverdagens helte
November måned appellerer til eftertænksomhe
den. Det er den stille måned uden de store hændel
ser, og det tågede vejr med lave temperaturer viser 
hen til de indendørs aktiviteter. Det er ligesom 
sindet beredes bl.a. til læsning, og når den må 
afbrydes sker det, at begivenheder og personer 
passerer revy og bliver mere nærværende og næs
ten lyslevende. Da er det, at tilskyndelser dukker 
op, fordi det oplevede taler om eksempler til efter
følgelse, og de små ting kan blive værdifulde som 
ægte perler på snor. Og vi, der nu er midtvejs eller 
et stykke forbi midten, har jo store ting at finde i 
det små. I mødet med jævne og dejlige mennesker, 
som under krisens tyngde ikke kunne hævde sig til 
den indflydelse, de var berettiget til, ja, dér fandtes 
de holdepunkter, som senere erkendtes, fordi disse 
enkelte havde givet mere fra sig, end de selv var 
klar over.

De var gode gesandter for et menneskesyn og en 
arbejdsglæde, som ikke altid kom til udfoldelse, 
men som fæstnede sig hos andre og gav et varigt 
mod og vilje til at være skabende. De gik deres 
stille gang igennem livet og efterlod oplevelser, 
som i erindringen blev til dåd. Disse hverdagens 
slidere repræsenterede en good-will, der tit opfat
tedes som svaghed, men var mere det kærlige og 
reelle end det, de mange der søger storheden 
nogensinde kan præstere. De stille slidere kendte 
med sikkerhed til menneskenaturens uafladelige 
skiften, og den henholdsvis bøjede sig og søgte 
kontakten, hvor den var værd at søge, alt under 
indtryk af nødvendighedens lov, som er gældende 
for de, der mest af alt må tilpasse sig. Retfærdig
heden måtte der ledes efter, ofte forgæves, og 
forståelsen var ikke at møde hver dag. Men livet 
gik sin gang, man giftede sig og fødte børn, tog 
arbejdet, hvor det var at få — også det kommunale 
— og ellers skridtede man vejen til fagforeningens 
mand eller til Hjælpekassens formand. Det var 
trøstesløse tider med flæsk og kålrabi på bordet og

NB.
Kære læser: Redaktionen mangler billeder. 
— Kig i skufferne og giv et bidrag til den 
fornøjelige serie:

gamle billeder 

anden almuemad — alt imens man ventede. Ven
tede på hvad, ja, man vidste det vel knapt, men 
bedre måtte det jo blive.
Kan nogen se, hvor vi er? Jo, vi er jo i tyvernes og 
tredivernes grå verden med trængsel under kampen 
for at få udkommet både i arbejderhjem og hvor 
man var vant til det bedre — og ledsagende fulgte 
trangen efter at finde en lysstribe, der varslede nye 
tider med nyt tøj og måske en bedre stol og et 
ordentligt leje.

Sådan oplevede jeg det i stuen hjemme mange af 
ugens dage, når far og mor bød på kaffe og 
udbetalte de små kronebeløb, som Hjælpekassen 
kunne afse. Der sad de så, de mange fra den hele 
kommune og fortalte om lykkelige familietildra
gelser og mistede forhåbninger, om timerne med 
omsyning og lapperier i det uendelige, om sten
splinterne der sprang og sårede under arbejdet bag 
forhænget ude ved vejen, hvor datidens materialer 
blev til, om det politiske møde med klassesnak og 
proprietæroverlegenhed, så det hele endte i en 
udsigtsløs palaver, og mange mange andre ting 
førtes frem.

En næve gik i bordet af arrigskab, og en næsten 
uhørlig hvisken viste, at en af de andre var optaget 
af at takke og sige venlige ord om alle andre — det 
altsammen forståeligt. Det kunne ikke være ander
ledes.

Mennesket reagerer forskelligt under påvirknin
ger, der trænger ind til marv og ben. I de tider 
rejste man koncentrationslejrene andre steder, og 
en anden form for nedværdigelse blev dyrket — og 
alle steder de samme reaktioner. Strid eller en stille 
venden ryggen til det gale og afsindige — altid det 
samme. For mennesker er jo så forskellige. — Så 
hentede mor kaffekopperne og sandkagen, og de 
sivede lige så stille afsted til ny nedværdigende 
adfærd eller til tilbudt arbejde for ca. 15 kr. pr. 
uge. Og om aftenen hentede man de gamle aviser 
for at læse det, der var gamle nyheder i dem, og fra 
1933 lyttede man til den lokalt fremstillede krystal
modtager og dermed til Aksel Dahlerup og kam
mersangeren — og i ét af disse jævne hjem hos 
hjertelige mennesker fulgte jeg det første skuespil, 
som sendtes ud i æteren, vi sad seks om bordet, og 
alle mærkede et spark over benet, hvis der frem
kom en forstyrrelse. Sikke tider, der var dog vist 
alligevel en bedre tid forude.

Og var det tirsdag, blev formiddagens kaffedrik
ning for mor fulgt op af forberedelser ved komfu
ret, for der skulle laves mad, en kødsuppe eller en 
frugtsuppe og paneret flæsk eller frikadeller — 
eller dansk bøf i hvert fald én gang i kvartalet. Det 
blev der holdt nøje regnskab med. For en god ven
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af familien var undervejs, nemlig fiskemanden, 
som hentede sine varer på nabostationen og med 
vogn og islænder kom langt omkring. Han kom 
altid præcis kl. 12,00, igennem 25 år var han en 
kær gæst i 1 1/4 time, og var det sommer, havde vi 
altid 1/2 time i haven med snak om landet og 
lederne og om de truende skyer i verdenshori
sonten. Jeg lærte meget af denne mand med fisker- 
og herregårdsblod i årerne og med en træfsikker 
replik af både forstående og meningsdannende 
karakter. Da han døde af personlige sorger, følte 
vi stor medfølelse, og den dag i dag føler vi vemod 
og også glæde ved at have kendt en sand folkets 
mand.

Og så blev jeg sendt på togt til de ensomme og af 
skæbnen hårdt ramte. Spændende var det at møde 
»ministeren« og at aflevere tieren og høre hans 
klare opfattelse af at være en betydelig mand 
mand. Han havde mange kontakter og stod Zahle 
nær, mente han da. an var en stout mand, men 
ramt af en giftpil under »Valkyriens« besøg på Set. 
Thomas og endte som særling. Men glad ved børn, 
og han bød os Kongen af Danmarks bolcher — og 
det at stå i stuen hos den meget gamle og svækkede 
skovarbejder, der lå i sin alkoveseng passet af den 
åndssløve datter næppe sansende noget, men næs
ten stønnende under en trykkende varme — det var 
at opleve fattigdommen, så man sagde til sig selv 
»det skal være løgn om nogle år«. Og petroleums
lampen kastede et slør over stuen, som aldrig 
glemmes, og jeg gik bort i en skam over at vide om 
en sådan tilværelse. Da han døde ældgammel 
hejste jeg flaget på halv mermest i desperation over 
at have kendt til det ydmygende. Men også for at 
hylde en standens hædersmand.

Og på en sådan tur kom jeg forbi købmanden og 
på den dertil brugte grøftekant oplevede jeg øllets 
velsignede virkning på en af vore kendte digtere, 
indtil det øjeblik, da overforbruget gjorde sin 
virkning. 6 bajere ad gangen gjaldt bestillingen. 
Sådan var Nis Petersen også. Men han rejste nye 
tanker til bedømmelse, og vi var på tur i fjerne 
riger og besøgte Sandalmagernes gade. Og efter
middagen kunne være givende. Som nu hos Birthe, 
som inviterede på chokolade for 3-4 medsøstre og 
nogle børn også. Så brødes meningerne, men så
dan, at ingen gik i vrede. Der oplevede jeg en 
demokratisk forsamling, som den bør trives. Re
spekten for hinanden overgik misundelse og ven
lighed. Der var højt til loftet og vidt til væggene, 
der findes ikke mange stuer med den atmosfære. 
Birthe levede af sine høns og havde brutto 1.000 
kr. om året. Hun var en af sognets personligheder.

Men aftener kan jo ikke mindst have sine glæ

der, når livsoplevelsen hentes i alle miljøer og 
bliver fortalt med sans for det righoldige. Det var 
»fasanen« en mester i. Far kendte ham fra ung
domsårene, og han kom hos os og blev i mange 
uger. Ellers var han en af landevejens farende 
svende. Og når foråret kom, fik han altid uro i 
sindet, så måtte han opleve. Han blev en gang taget 
på en krybskyttejagt, derfor tilnavnet. Han kendte 
grever og baroner, borgmestre og spåkoner og en 
hærskare af fritlevende sjæle. Jeg blev dus med 
landsdelene, og hans dialektkyndighed gjorde, at 
alle »folkemål« gav genlyd i stuerne. Og han havde 
været udenlands og fortalte grumme historier om 
trolde og uvæsener i Smålands skove — og han 
vidste om forrige tiders dyreliv og om sære skær
gårds oplevelser ved svenske kyster. Især på Hal
lands Væderø havde han set de gamle skikkelser 
lyslevende. Det var fantasifuldt og gav farlige 
drømme, men hvor var det interessant.

Ude og hjemme var trediverne en lærerig tid og 
strejftog over riger og lande og landsdele og erin
drede de små stuers enkle udsmykning og de 
mange folks jævne og oprigtige og mange gange 
fattige færd — ja, med det hele i betragtning 
vokser en bevidsthed frem om, at alt er omskifte
ligt og intet er sikkert. Men tillige en tro på, at det 
nytter, når der virkes fremadrettet. Og vi kom til 
bedre dage. Men mindet lever, og fra det kan vi 
vide, at alt bør gøres, for at tiden ikke kommer 
tilbage. Menneskebørnene har det fortjent bedre. 
Fattigdommen er en rædsel. Stedse større social 
lighed er en ret. Og de mange gode kræfter i hus og 
hytte skal altid tjenes, for de er hverdagens helte. 
Eller rettere de egentlige opbyggere. De forfinede 
og dovne kan lære meget af dem.

Manden i gården.

Velkommen 
til nye 
medlemmer
Gårdejer Johs. Andersen, 
Bakkely, Rejstrupvej 71, 
5800 Nyborg.

Pensionist Niels Ostergaard, 
Vist i ve j 9 Sønderholm.
9240 Nibe.
Gårdejer Jørgen Sørensen, 
Anneksgaarden, 
Drigstrup Bygade 5, 
5300 Kerteminde.

Gårdejere fru og hr.
Helene og Johannes von Qualen, 
Gran bjerggård, 
Nr. Hostrupvej 39, 
Nr. Hostrup, 6230 Rødekro.

Gårdejer fru og hr.
Asta og Holger Rasmussen, 
»Højagergård«, Landevejen 8, 
4684 Holme-Olstrup.

Gårdejer Has Asmussen, 
Nørre Hostrup Bygade 11, 
6230 Rødekro.

Gårdejer fr. Karen Margrethe og 
hr. pastor Poul Christophersen, 
»Ehnegaard«, Hovedvejen 101, 
Kaushinde, 5500 Middelfart.
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Dansk Slægtsgaardsforenings opbygning

Skaf foreningen nye medlemmer
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt materiale om
Dansk Slægtsgårdsforening og opfordres til at indmelde sig i foreningen:

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

Titel Titel

Navn Navn

Postadresse Postadresse

den 19 Underskrift
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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 Mør.steds Plads 11 • Postbox 333 Magelos 2 • Postbox 343 

■ 1503 København V • Tf i01 ) 15 34 34 5100 Od-nse ■ Tlf. (09) 11 77 77

Jyllands 
Kreditforening 
er 
specialister i 
Jylland...

KREDITFORENING
6100 HADERSLEV: Åstrupvcj 13. TIf. (04) 527000
6950 RINGKØBING: Herningvej 3. Tlf. (07) 3201 11
8800 VIBORG: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf. (06) 623333
9100 AALBORG: Boulevarden 43. Tlf. (08) 123877
8260 ÅRHUS-VIBY J: Borgvold 16. Tlf. (06) 14 88 00



Fotokopiering
foretages.

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND Slægisgaardsarkivet.

Vi skaffer penge 
til gårae

København: .farmers Plads 2
1590 København V, Tlf. (91) 12 53 00
Århus: Åboulevarden 69, 
8100 Århus C, Tlf. (06) 12 53 00
Herning: Viborgvej 1, 
7400 Herning, Tlf. (07) 12 53 00
Afd.konlor i Alborg: Algade 38, 
9100 Alborg, Tlf. (08) 12 53 00 
Afd.konlor 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.

A ANDELSBANKEN

KJERTEMINDE AVIS ApS OFFSET 3OCTRYK


