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Formanden skriver:
Dansk Slægtsgårdsforening blev oprettet i 
1941 for at bevare danske gårde på danske 
hænder. Senere ændredes foreningens ved
tægter, så foreningens formål er at værne og 
bevare de danske slægtsgårde, således at de 
forbliver i slægtens eje. Og det er gået godt i 
mange år, men kravene til effektivisering har 
medført ændringer i landbrugsstrukturen, og nu vil folketinget 
ændre landbrugsloven, så selskaber, fonde og pensionskasser 
får ubegrænset adgang til at opkøbe landbrug uden der er en 
landmand med bestemmende indflydelse i selskabet. Her er 
et alvorligt problem. Investorer vil sikre deres investeringer. 
At sætte penge i jord er risikofrit, men at investere i husdyr
produktion er risikofyldt og tilmed omkostningstungt. Hvis 
ikke investorerne vil bevare svine- og mælkeproduktionen i 
dansk landbrug, er det ikke bare en falliterklæring for land
bruget, men kan føre til en fallit for landet, da indtægterne 
af svinekød og mælkeprodukter er meget indbringende. Det 
vil også være en katastrofe for beskæftigelsen og følgevirk
somhederne. Vi må håbe på fortsat ansvarlighed i landbrugs
produktionen, landbruget har gennem mere end hundred år 
vist ansvar ved at kombinere markbrug og husdyrbrug, og det 
er denne symbiose, der har skabt succesen.
Vi må se, hvordan lovændringerne bliver endeligt udformede.

Andet steds i dette blad er den formelle indkaldelse til års
mødet 2015. Årsmødet afholdes 30.-31. maj, og i modsæt
ning til tidligere oplyst, så er arrangementet henlagt til hotel 
Scandic. Det er efter aftale med den lokale slægtsgårdskreds 
og Slægtsgårdsforeningens forretningsudvalg, da vi har fået 
et meget billigere tilbud, og det er formålstjenligt, da jeg 
gerne ser, at der komme mange til årsmødet, hvor vi skal 
gennemføre den første af to afstemninger om foreningens 
fremtid.

Med disse spredte tanker ønskes alle medlemmer af Dansk 
Slægtsgårdsforening en glædelig julefest og et godt nytår.

Peder Mouritsen
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Nu er det jul - igen!

Vi lever i en tid, hvor alting skal være nyt og spændende. 
Gentagelser er ikke i høj kurs, for det ses som udtryk for 
stilstand og trivialitet. Derfor laver vi om og skifter ud som 
aldrig før, for der skal jo helst ske noget nyt. Og stærkt 
går det, for nyhedens interesse har det med hurtigt at for
svinde igen, så det der før var nyt, pludselig er gammelt 
og uinteressant. Det ved medierne om nogen. Så snart et 
TV- program har været vist nogle gange, skynder man sig 
at tage det af sendefladen til fordel for et nyt ”koncept”, for 
seerne skulle nødigt begynde at kede sig. Når man skriver 
en jobansøgning skal man helst bruge ordet ”innovativ” 
(fornyende) om sig selv, for det er et af tidens modeord, der 
glæder mange arbejdsgivere. Flere virksomheder har ansat 
innovationsmedarbejdere, og i de senere år er der opret
tet flere uddannelser inden for innovation. Man kan altså 
ligefrem blive uddannet i at være nytænkende og ny
skabende, så ingen tvivl om, at nyheden vægtes tungt i vort 
samfund.
Alligevel er vort liv jo fuld af gentagelser, når det kommer 
til stykket. Alene det, at vi hver dag gør de samme ting i 
den samme rækkefølge er udtryk for en nødvendig gen
tagelse. Hvis ikke man har en vis rytme i hverdagen, vil 
alting hurtigt bryde sammen. De vigtigste ting i vort liv er 
faktisk noget, vi gentager. Vi har brug for hver dag at gen
tage vor kærlighed til andre mennesker og selv få at vide, 
at der er nogen, der holder af os. At stå op til det samme 
menneske hver morgen, at møde det samme, kendte ansigt, 
det samme dejlige smil og den samme overbærende mine 
er en gentagelse, vi ikke kan undvære. Hvis den, vi kender, 
pludselig begynder at anlægge en ny, innovativ adfærd, vil 
vi straks føle, at der er noget rivende galt.

En anden vigtig gentagelse er de mange traditioner, vi 
tager hul på netop nu. Adventskrans, julekalender, jule
gaveindkøb, oppyntning, julekort, julefrokost, samvær 
med familie og venner. Alt sammen noget vi kender til 
hudløshed, fordi vi har gjort det så mange gange før. Alli
gevel gør vi det igen, nogle ting af pligt måske, men også 
fordi vi kan lide det og nødig vil være det foruden.
I år har vi markeret, at der er gået 40 år siden ungdomsop
røret i 68. Én af de ting, der fulgte i kølvandet på oprøret 
var, at man gjorde op med traditioner og sædvane. Man 
ville ikke bare overtage noget, andre havde fundet på, men 
selv skabe sit eget liv uafhængigt af, hvad andre havde sagt 
og gjort. Det kan der selvfølgelig være noget sundt i, men 
efterhånden fandt man ud af, at der manglede noget. Et 
liv uden tradition og gentagelse bliver hurtigt ligesom en 
melodi uden omkvæd; der mangler en kulmination eller et 
højdepunkt, melodien bygger op til, og som man kan glæde 
sig til at høre igen.
Hvis alting hele tiden skulle være nyt og overraskende og 
vi ikke havde nogen gentagelser, var der aldrig noget at se 
frem til. Én af de vigtigste ting ved julen er netop at kunne 
glæde sig til den. Glæde sig fordi man ved, hvad den brin
ger. Stemning, hygge og samvær med dem, vi holder af.
Sådan er det også i kirken. Julens budskab om Guds 
komme til verden er 2000 år gammelt. Det er blevet gen
taget igen og igen, så man skulle tro, at vi efterhånden var 
godt og grundigt trætte af at høre det. Alligevel går mange 
af os i kirke til jul. Måske fordi vi faktisk har brug for at 
få budskabet gentaget. Fordi gentagelsen rummer noget, 
der gør livet nyt, hver gang, vi hører det. I enhver sand 
gentagelse, er der nemlig altid et element af fornyelse, 
skønt vi kender det til hudløshed. Julens budskab bringer 
glæden og håbet tilbage til os, når fortvivlelsen truer med 
at tage overhånd, det tænder lys, når mørket fortætter sig i 
vort sind og hjerte. Det minder os om, hvad livet handler 
om, når vi har glemt det, og indgyder os mod og tro på, 
at det nytter noget, skønt der er så meget, der taler for det 
modsatte. Derfor er det lige godt og glædeligt hver gang vi 
hører det, skønt vi har hørt det så tit.
Glædelig jul!

Dansk Slægtsgårdsforenings årsmøde 2015
Årsmødet med generalforsamling afholdes 30.-31. maj 2015 på Hotel Scandic, Ellegårdsvej 27, 6400 Sønder
borg. Udførligt program og tilmeldingskupon bringes i februarbladet.

Slægtsgårdsrejsen 2015
Slægtsgårdsforeningens rejse 6. - 10. juli 2015 til Stralsund og Rügen er blevet så vel modtaget, at turen kan 
gennemføres, men der er endnu ledige pladser.
Turens indhold er omtalt i nr. 431 og på foreningens hjemmeside.
Henvendelser om tilmelding sker til forretningsfører Inger M. Hansen tlf.: 59 27 79 77.
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B iltrisminde ved Herlufmagle

Biltrisminde tegnet af Ellen Valentin.

Gården Biltrisminde ejes af Troels Larsen, og han er femte 
generation. Til nytår kan Troels Larsen markere sit 25 års 
jubilæum i kommunalpolitik, nu som medlem af Næstved 
byråd. Troels Larsens fader, Verner Larsen, skrev i 2000 
bogen ”Erindringer fra malkestol til borgmesterstol til mal
kestald”, og meget af det følgende er fra denne bog.
Særlig interessant er det, at Verner Larsen, som er født i 
1923, har tilbragt samtlige juleaftener i stuehuset på Bil
trisminde. Først hans barndomshjem, så hans eget hjem og 
nu hos sønnen. I år bliver det 92. jul i samme hus.

Biltrisminde ligger i Herluflille, Herlufmagle sogn. Ved 
matrikel i 1688 var der 14 gårde i Herluflille og i folketæl
lingen fra 1787 opregnes tilmed 8 husmænd og inderster.

Oversigt
Lars Pedersen kom fra Biltris by i Hornsherred og fik 
den 15. september 1833 arvefæsteskøde på ejendommen, 
der hørte under Ravnstrup hovedgård. Lars Pedersen blev 
i 1845 gift med Johanne Marie Jensdatter fra Farendløse. 
Som enke fortsatte hun til sin død i 1909, 91 år gammel. 
Hun ville ikke give styret fra sig. Datteren Anna og hendes 
anden mand, Jens Larsen, overtog arvefæstet i 1909 med 

20 tdr. land. Deres søn, Hans Vilhelm Larsen, overtog går
den i 1920 og frikøbte den samme år. Han blev gift med 
Margrethe Nielsen fra Ortved, og de fik tre børn.
I 1922 nedbrændte gården, hvorefter en ny opførtes.
I 1960 overtog Verner Larsen Biltrisminde. Han blev i 
1962 gift med Agnes Hansen fra Hjulebæk, og de har dat
teren Charlotte og sønnen Troels.
I 1989 fik Troels Larsen halvpart i gården, der nu havde et 
tilliggende på 65 tdr. land. Året efter giftede han sig med 
Annette Johansen fra Trælløse, og de etablerede sig i huset 
Åbovej 3.1 1993 overtog Troels Larsen den anden halvdel 
og i 1994 flyttede Annette og Troels ind på Biltrisminde, 
Åbovej 17, medens Agnes og Verner flyttede til huset på 
Åbovej 3.

Mere om slægten
Verner Larsen fortæller: Fra Biltris ved Skibby i Hornsher
red til Herluflille. Denne rejse foretog min oldefar, Lars 
Pedersen, sandsynligvis i begyndelsen af 1833, for 15. sep
tember dette år får han arvefæsteskøde på vor slægtsgård i 
Herluflille, som dengang hørte under Ravnstrup gods.
Årsagen til, min oldefar tog denne lange rejse, kender jeg 
ikke. Ej heller kender jeg grunden til at en mand udefra 
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kunne få arvefæsteskøde på en gård under Ravnstrup gods. 
De papirer, som kunne fortælle noget herom, gik under 
branden på Ravnstrup. Måske er han kommet som van
dringsmand, eller måske har han fundet en enke på en gård 
i Herluflille. Ved folketællingen i 1840 er han benævnt 
som enkemand. Folketællingen fra 1834 nævner dog intet 
om en hustru. Tværtimod fortæller den om en husholder
ske, Agnete Sørensen. Husholdersken og hendes to døtre 
er også med i folketællingen i 1840, men glider ud ved 
folketællingen i 1845. Her er min oldefar blevet gift med 
min oldemor, Johanne Marie Jensdatter fra Farendløse, og 
de har en datter på et år, som blev kaldt Ane Larsdatter. 
Hun får senere navnet Anna Larsen og bliver min bedste
moder.

Min oldefar, Lars Pedersen, fik hurtigt hæftet navnet 
Biltris på sig. ”Pedersen-navnet” glider helt ud, og frem
over hedder han kort og godt Lars Biltris. Efter ham har 
slægtsgården fået navnet ”Biltrisminde”. En årsag til 
navneskiftet var nok, at manden på naboejendommen, nu 
Åbovej 23, også hed Lars Pedersen og var på samme alder 
og landmand, så det var lidt forvirrende.
Lars Pedersen er søn af husmand Peder Knudsen og Sidse 
Jensdatter i Biltris. Der blev talt meget om min oldefar i 
mit barndomshjem. Ud fra dette har jeg dannet mig et bille
de af ham. En stor, kraftig mand, en munter og spændende 
mand, muligvis lidt af en eventyrer, det kunne beretninger
ne godt tyde på. Han var næppe nogen god landmand, han 
var mere optaget af at være spillemand, så der skete næppe 
meget på ejendommen i min oldefars tid. Han spillede til 
fester og baller i omegnen, og man fortalte blandt andet 
i mit hjem at han spillede i Sorø Akademihave, hvor der 
formentlig har været en dansepavillon. Transporten var 
vanskelig, da man dengang hverken havde cykler eller 
biler. Min oldefar red på sin hest til spillestederne, og da 
han var en stor og kraftig mand, havde han svært ved at 

komme på og af hesten. Han havde derfor lært hesten at 
lægge sig ned på forknæene, så kunne han let bestige den 
med sine musikinstrumenter, som var en violin og en har
monika.

Omkring 1865 blev mine oldeforældres eneste barn, Anna, 
gift. Om hendes første mand ved jeg kun lidt. Han hed Jens 
Hansen, var fra Karlslunde og var 14 år ældre end sin kone. 
De fik sammen to drenge. Ludvig, der blev født i 1865 og 
Lars Peder, der blev født i 1872. Begge drenge kom til at 
hedde Hansen efter deres fader. Familien får bopæl på går
den og Jens Hansen passer ”avlingen”, som det dengang 
hed, for min oldefar, indtil han døde i 1871, og derefter for 
min oldemor, der overtog arvefæstet og beholdt det til sin 
død i 1909. Tilsammen havde mine oldeforældre ejendom
men i 76 år - fra 1833 til 1909.

Efter få års ægteskab blev Anna enke, men forblev på 
gården sammen med sine to halvstore drenge og sin mor. 
I 1876 blev hun gift med min bedstefar, Jens Larsen. Han 
boede på det tidspunkt sammen med sine forældre på 
husmandsstedet ”Abo” ved Torpekanalen, og var nabo til 
gården i Herluflille. Min bedstefar kunne lide at fortælle, 
at han gik over marken for at blive gift med enken. ”Dreng 
var jeg, og mand blev jeg, karl har jeg aldrig været,” lød 
hans beretning.
Noget om snakken var der, for han var kun lige fyldt 20 år, 
da han blev gift, og enken var 12 år ældre. Det kunne ligne 
et fornuftsægteskab. Enken havde brug for en mand til at 
passe landbruget og være far for hendes to drenge, og min 
bedstefar ville gerne have et landbrug. Det var utænkeligt, 
at hans forældre med et lille, dårligt husmandssted og en 
stor børneflok kunne hjælpe ham til et landbrug. Fornufts
ægteskab eller ej? Så har jeg aldrig hørt andet end, at mine 
bedsteforældre havde et godt ægteskab, og i 1926 kunne de 
fejre guldbryllup.

Biltrisminde før branden.
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Stuehuset opført 
efter brand 1922.
Foran huset står 

de tre børn Ebba, 
Hartvig og Verner.

Ved mine bedsteforældres giftermål dukker der et udtryk 
op, som blev brugt meget i familien: ”Det er også den vej
mandsfamilie.” Ikke i negativ og nedsættende betydning, 
men fordi min oldefar var vejmand og havde et hidsigt 
temperament lige som min bedstefar. Så når nogen i fami
lien blev lidt hidsige, så kom bemærkningen: ”Ja, det er 
den vejmandsfamilie!”
Min oldefar, Lars Jensen, blev født den 3. december 1822 
i Herlufmagle sogn. I kirkebogen står anført: ”Pebers Hus 
og Indelukke”, men hvor i sognet det ligger, har jeg aldrig 
få opklaret. Han blev gift med Maren Hansdatter fra Ty vel
se sogn. De boede i en årrække i et lille hus beliggende syd 
for Torpevej 5, og det er for længst revet ned. Senere købte 
og bosatte mine oldeforældre sig på ”Kurvemagerstedet” 
i Herluflille Mose, i dag Guldagervej 6. De får arvefæ
steskøde på ejendommen den 4. april 1869. Denne hørte 
dengang under Tybjerggård.
På Kurvemagerstedet boede mine oldeforældre kun i ca. 
tre år. Derefter flyttede de ned til det lille husmandssted, 
”Åbo”, ved Torpekanalen, og det var herfra min bedstefar 
i 1876 gik over marken for at blive gift med enken. Ved 
giftermålet opnåede han at blive landmand, men mand på 
gården blev han først, da min oldemor døde i 1909. Der er 
ingen tvivl om, at hun har været en bestemt dame, der på 
intet tidspunkt havde til sinds at slippe tøjlerne, og tilvæ
relsen for min bedstefar har næppe været nogen dans på 
roser. Et lille landbrug med gamle og dårlige bygninger, 
en elendig økonomi og desuden stedfar for to drenge, hvor 
aldersforskellen mellem min bedstefar og den ældste kun 
har været ni år.

Mine bedsteforældre fik fire børn i deres ægteskab: Julius 
Larsen født 1881, Theodor Larsen født 1883, Maren Lar
sen født 1885 og Hans Vilhelm Larsen født i 1887.
Julius rejste til København, hvor han startede Amager 
Flytteforretning, som stadig er i familiens eje. Forretnin
gen ydede for snart mange år siden et bidrag til ”Huset på 
Christianshavn”, idet Poul Reichhardts flyttebus var udlånt 
af forretningen med firmanavnet ”Amager Flytteforretning 
ved Jul. Larsen og Sønner”.
Den næstældste, Theodor, havde i mange år en mindre 
landejendom i forpagtning under Gisselfeld. Ejendommen 
lå i Tybjerglille. Under landbrugskrisen i 1930'erne opgav 

han landbruget og rejste til København, hvor han blev til
knyttet sin bror flytteforretning.
Datteren, Maren, blev gift med Carl Christian Christensen 
fra Ringsted. Han var bagersvend, og sammen startede de 
et bageri på Præstrøvej i Næstved.
Den yngste, Hans Vilhelm, overtog i 1920 slægtsgården i 
Herluflille, og han blev min far.

Ægtemand og familiefar blev min bedstefar, men der skulle, 
som tidligere nævnt, gå mange år, inden han fik arvefæste
skøde på ejendommen. Det skete først efter oldemors død 
i 1909. Der er en lille historie om bedstefars overtagelse af 
ejendommen. Det er min mor, der har fortalt den, så derfor 
er den bevaret. Efter oldemors død blev bedstefar klar over, 
at ville familien blive på gården, måtte han til Ravnstrup og 
forhandle om en overtagelse. Pludselig fik han travlt, for et 
forlydende gik på, at Hans Rasmussen, der boede på den 
ejendom, som i dag er Herluflillevej 31, var konkurrent til 
bedstefar. Hans Rasmussen havde tidligere været foderme
ster på Ravnstrup, så han var sikkert en seriøs ansøger. Når 
bedstefar havde rigtig travlt. Havde han den vane at smide 
de tunge træsko. Vi ved ikke om han gjorde ved denne lej
lighed, men det er ikke usandsynligt. I fuld fart gik det ned 
over marken, over Torpekanalen og op til Ravnstrup, hvor 
han var så heldig at træffe godsejer Victor Hahn. Efter en 
forhandling med denne fik bedstefar tilsagn om at overtage 
ejendommen. Da bedstefar gik ud fra godsejerens kontor, 
traf han Hans Rasmussen, der ventede på at komme ind. 
Bedstefar hilste ham med et: ”Jeg kom først!”
Jeg er i besiddelse af det gamle skøde fra 1909. Det duk
kede op engang, da min far skulle have en tinglysning på 
plads. Både dette skøde og skødet på min fars overtagelse 
af ejendommen i 1920 lå på Konrad Hansens sagførerkon
tor i Næstved, hvor han havde overtaget papirerne efter sin 
forgænger sagfører Niels Zahle. Derved undgik de at blive 
ildens bytte ved branden på ejendommen i 1922.
Det gamle skøde fra 1922 er interessant læsning. Først titu
leres sælgeren som godsejer Victor Hahn, ejer af Ravns
trup, men derefter betegnes han som ”herlighedsejeren”. 
I skødet var der også nedfældet, at jagtretten beholdtes 
af sælgeren for et tidsrum af mindst 10 år. Den kontante 
købesum var 7.000 kroner, der, indtil den var betalt, skulle 
forrentes med 4 %.
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Ti år senere afhændede bedstefar ejendommen til min far, 
der nu blev tredje generation. Bedstefars tid som ejer blev 
kort, men da han havde været bestyrer for min oldemor i 
33 år, blev hans landmandsgerning ganske lang. Som land
mand havde han med en lille ejendom, dårlige bygninger 
og en trang økonomi ikke de store visioner. Han var heller 
ikke meget for det hårde slid, men han var god til at sætte 
andre i arbejde. Han supplerede de sparsomme indtægter 
fra landbruget med at være ægsamler. Det passede ham 
godt at komme rundt og snakke med andre mennesker. 
Men selvom økonomien var anstrengt, formåede bedstefar 
alligevel at forsørge sin familie gennem mange år. En fami
lie som rummede tre generationer - oldemor, mine bedste
forældre og de seks børn, der voksede op i hjemmet. En 
del år havde min fætter Carlo også opholdt sig i hjemmet. 
Hans forældre, som havde Amager flytteforretning, havde 
problemer med økonomisk at klare en stor børneflok, så 
Carlo kom som stor dreng til hjemmet i Herluflille.
Bedstefar var 67 år da jeg blev født, så jeg husker han kun 
som aftægtsmand. Pensionist eller aldersrentemodtager 
blev han først langt senere. Da han var omkring de 80 år, 
gik han ned til en nabo, der var sognerådsmedlem, og fik 
udfyldt et skema til aldersrente. Det var en stor dag, da 
bedstefar fik sin første aldersrente udbetalt. For første gang 
i sit liv havde han flere penge, end han kunne bruge.
Jeg husker også, at han gik til hånde i min fars landbrug. 
Han holdt særlig af at fodre grise, noget min far ikke altid 
var begejstret for. Grisene fik dengang foder, der var sat i 
støb. Man kom grutning i et stort kar og så blev der hældt 
skummetmælk, valle eller vand over. Efter nogle timer, 
var det dejligt foder til grisene. Når bedstefar fodrede, blev 
han i stalden, indtil grisene havde ædt op, og så fik de en 
ny portion. Han kunne ikke tåle at se en tom krybbe. Men 

med denne fodermetode blev grisene alt for fede, og så 
kom de i tredje klasse på slagteriet, og prisen pr. kilo blev 
for lille. Far prøvede selv at overtage fordringen, men så 
blev bedstefar fornærmet, hvilket han havde meget let ved. 
Så lukkede han sig inde i sin stue og nægtede at tale med 
nogen i en dag eller to. Når mor satte maden ind til ham, 
erklærede han, at han ikke skulle have noget. Mor lod 
maden stå, og når hun senere hentede tallerkenen, så var 
den som regel tom.
Bedstefar havde et heftigt temperament, men var et interes
sant menneske. Blandt hans mange gøremål var slagtning 
af grise både hjemme og hos andre.

Jeg kan ærgre mig over, at jeg ikke mens tid var, fik mine 
forældre til at fortælle noget om de gamle bygninger, navn
lig staldbyggeriet i 1911. Mine forældre har altid omtalt 
ejendommens bygninger som gamle og elendige, dog var 
det et lyspunkt, da man i 1916 begyndte en fornyelse af 
stuehuset, som var stærkt påkrævet. Måske havde bedste
far også i tankerne, at med et nyt stuehus i sigte, ville det 
være lettere at overtale hans yngste søn, Hans Vilhelm, der 
senere blev min far, til at komme hjem og overtage gården. 
Han var på det tidspunkt kommet i lære hos mejeribestyrer 
Nielsen, Rislev Mejeri, og der er ingen tvivl om, at han 
ønskede sig en fremtid som mejerist. Det var i andelsbe
vægelsens guldalder, og far kunne med sine gode evner, 
sikkert have skabt sig en karriere inden for mejeribruget, 
men det lykkedes bedstefar at overtale ham til at komme 
hjem og overtage slægtsgården, hvor han så blev tredje 
generation.
Havde min far anet, at han i sin tid som landmand skulle 
opleve en ildebrand, en langvarig landbrugskrise, en ver
denskrig, der satte udviklingen i stå i landbruget, for så til

Biltrisminde 2010, en moderne kvægbrugs gård.
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Verner Larsen. 
Tidligere gårdejer, 
borgmester, amtsråds
medlem og hoved
bestyrelsesmedlem i 
Dansk Slægtsgårds
forening.
Verner Larsen, der 
er født i 1923, fejrer 
for 92. gang juleaften 
på Biltrisminde - 92 
gange i samme hus!

slut at opleve en strukturændring, som betød farvel til de 
mindre landbrug, havde han sikkert fortsat sin uddannelse 
som mejerist.
Da far i 1920 overtog ejendommen, havde han kun 4.000 
kr., som han havde til gode hos sine forældre. Resten af 
købesummen blev klaret ved at overtage restgælden samt 
påtage sig en byrdefuld aftægtsydelse til sine forældre.

Min mor, Margrethe Nielsen, var fra en ejendom i Ortved, 
Vigersted sogn, og den 10. maj 1918 blev mine forældre 
gift i Vigersted kirke. Mor har ofte dvælet ved den store 
omvæltning, det var for hende at flytte fra hjemmet i Ort
ved til det nye hjem i Herluflille. Fra et hjem, hvor man 
havde en overskuelig tilværelse, et hjem, hvor man tilsy
neladende aldrig havde travlt. Man delte ikke dagen op i 
timer, familiens eneste ur var et vækkeur, der blev brugt 
efter dets navn. Økonomien var også i orden, de havde de 
penge de skulle bruge, så det var i ordets bedste forstand et 
trygt hjem i al sin beskedenhed. Mors nye hjem i Herluflil
le var helt anderledes. Her fik hun den store familie, hun 
altid havde ønsket sig, men på en lidt anden måde. I et lille 
stuehus, hvor den ene halvdel var meget gammel, skulle 
to generationer nu leve sammen, og siden, da vi tre børn 
kom til, blev vi tre generationer. Dette, at flere generatio
ner lever, giver mange gode oplevelser, men bestemt også 
nogle problemer. Mor oplevede det i næsten 50 år. Hvor
dan hun klarede begyndelsen, har jeg ikke megen viden 
om, men det har ikke været let. Kort tid efter mine forældre 
var blevet gift, blev min bedstemoder syg, og de sidste år, 
hun levede, var hun sengeliggende. I korte perioder havde 
mor en ung pige. Tre børn og en syg svigermoder var mere, 
end mor kunne klare.
Ud over den store familie kom mange på besøg. Min fars 
slægtninge vendte gang på gang tilbage til hjemmet i Her
luflille. Det stillede store krav til en husmoder. Alligevel 
tror jeg, at mor nød disse besøg, ikke mindst når familien 
fra Amager Flytteforretning kom på besøg, så var der liv 
og glade dage i hjemmet. Der var altid travlt i mors nye 
hjem, og man havde en stram økonomi, hvilket ikke gjorde 
tilværelsen lettere. Det var i dette hjem vi tre søskende kom 
til verden. Ebba blev født den 9. februar 1919, Hartvig den 
10. oktober 1921 og jeg den 16. april 1923.

Den 23. maj 1922 brændte den gamle gård. Den gamle 
ejendom udbrændte totalt fraset kostaldens støbte mure. 
Selvom bygningerne var i en elendig stand, blev ilde
branden for familien en frygtelig oplevelse. Årsagen til 

branden var en overophedet kakkelovn havde antændt en 
tapetseret kakkelovnskrog. Far havde set en annonce, der 
reklamerede for brandsikkert kakkelovnstapet. For at pynte 
op i den gamle stue, havde mine forældre sat dette tapet op, 
men det gik galt. Mine forældre har ofte talt om ildebran
den, og de havde svært ved at glemme denne begivenhed. 
De måtte også gennem en barsk afhøring af landbetjent 
Larsen i Glumsø.
Det byggemateriale, der var billigst, var cement, og det 
kom til at præge de nye bygninger både i stuehus og især i 
staldene. Første gang den legendariske dyrlæge Karl Ras
mussen, Herlufmagle var på besøg i de nye stalde, sagde 
han til min far: ”Nu har du fået en ny stald med cement
vægge, cementgulv, cementskillerum og cement krybber, 
nu skal du se at få nogle cementgrise, for almindelige grise 
kan ikke trives i denne stald!” Han havde desværre ret, for 
indtil vi mange år senere fik isoleret svinestalden, havde vi 
store problemer med vort svinehold.
Ved hjælp af gode naboer, dygtige håndværkere, og en 
meget stor indsats fra familien, lykkedes det at fremme 
byggeriet, så dyrene kunne komme på stald, inden det dår
lige vejr satte ind om efteråret. Sidst kom stuehuset, som 
familien kunne tage i brug inden julen 1922.
Stuehuset blev på 118 kvadratmeter inklusiv brygger 
og spisekammer, som var indrettet i en tilbygning uden 
overetage. Det var efter datidens forholde et rummeligt 
stuehus, men absolut ikke for stort i betragtning af, at det 
skulle danne ramme om tre generationers hverdag. Tageta
gen - eller rettere loftet over stuehuset, rummede i mange 
år kernerne af ejendommens kornhøst. Det var en stor 
belastning, som kom til at forårsage nogle sætninger, hvor
ved døre blev skæve og vanskelige at lukke. Adgangen til 
loftet skete ad en trappe, der var indbygget i køkkenet, så 
det var ubehageligt at være husmor, når vi tærskede med 
omrejsende tærskeværk. Dørene skulle hele tiden stå åbne, 
så sækkebærerne kunne komme op på loftet.
Elektricitet kom i 1946, men først efter Agnes og Verner 
Larsen var blevet gift moderniseredes stuehuset med 
indlagt vand og lejlighed på første sal. Der blev anlagt 
centralvarme og indrettet toiletter. Ydermurene blev hul
rumsisoleret.

Verner Larsen
I sin erindringsbog fortæller Verner Larsen at han kom i 
Herluflille skole og senere på Sydsjællands Landbrugssko
le. I bogen fortæller han: ”Efter opholdet på landbrugssko
len vendte jeg tilbage til arbejdet i landbruget hos min far. 
Det var faktisk et økologisk landbrug. Sprøjtning kendte 
man ikke og kunstgødning kunne vi ikke købe, men høsten 
var også derefter. Særlig husker jeg høsten i 1947, som 
nærmest var misvækst. Jeg har gjort det tankeeksperiment, 
at havde man startet økologisk landbrug i disse år, var det 
blevet en fiasko. Store dele af de danske marker var stærkt 
befængt med ukrudt, der var ingen reserver af næringsstof
fer og kun få mikronæringsstoffer i jorden. Det er jo netop 
den driftsform, landbruget gennem årtier har gennemført, 
og som man nu fra mange sider kritiserer, der har gjort 
det muligt at indføre økologisk landbrug med nogenlunde 
held. Skal økologisk landbrug have en fremtid, må man 
bevare jordens høje indhold af næringsstoffer, herunder 
mikronæringsstoffer, og man skal fortsat kunne holde jor
dens ukrudtstryk nede. Dansk landbrug er en del af verdens 
spisekammer, som skal være med til at forsyne en stærkt 
stigende befolkning på jordkloden. Det forpligter.” 
Den 18. juni 1945 begyndte Verner Larsen sin soldatertje
neste, og efter den blev han aktiv i Venstres Ungdom, hvor 
han kom i landsstyrelsen.
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I 1954 indvalgtes Verner Larsen i sognerådet, og her 
begyndte en 36 år lang karriere i politik. I 1958 indvalgtes 
han tillige i Præstø Amtsråd.
I 1966 overtog han posten som sognerådsformand, men 
efter kommunalreformen fortsatte han som almindeligt 
medlem af kommunalbestyrelsen. Til gengæld blev han 
som medlem af det nyoprettede Storstrøms amtsråd for
mand for amtets undervisnings- og kulturudvalg.
Arbejdet i amtsrådet fortsatte til 1978.
I 1974 blev Verner Larsen Venstres borgmesterkandidat i 
Suså kommune og blev borgmester. En post han bestred til 
udgangen af 1989.
Det politiske engagement ført meget andet med sig. Bl. a. 
medhjælper i Diskontobanken, senere medlem af repræ
sentantskabet for sparekassen Bikuben. Det blev en plads i 
lokalrådet for Nykredit og medlem af tilsynsrådet for Alm. 
Brand af 1792.

I 1960 overtog Verner Larsen hjemmet og to år efter blev 
han gift med Agnes.
I 1989 fik sønnen Troels Larsen halvpart i Biltrisminde 
og i 1993 overtog han den anden halvdel. I 1994 byttede 
generationerne bolig, så Annette og Troels byttede ind på 
Biltrisminde og Agnes og Verner flyttede ind i villaen på 
Åbovej 3, hvor de stadig residerer.

Da Verner Larsen forlod kommunalpolitik ved nytårsskif
tet 1989/1990 tog sønnen Troels Larsen over, og han kan 
den 1. januar 2015 markere sit 25 år jubilæum i kommu
nalpolitik, nu som medlem af Næstved byråd.

Julen
Verner Larsen har netop skrevet om julen: Det er i dette 
hjem jeg skal holde jul for 92. gang. I 1945 var jeg nær 
ikke nået hjem til juleaften. Jeg lå som soldat på Øster
brogades kaserne, og var på vagt juleaftensdag ude ved 
Ingeniørkasemen. Kl. 16 var jeg færdig med vagten, og 

jeg var klar over at skulle jeg til Østerbrogade og aflevere 
mit udstyr ville det knibe med at nå hjem. Jeg skilte min 
maskinpistol ad i tre dele, og da vi havde nogle store 
kapper med nogle store lommer, så kunne jeg have den i 
frakken. Ganske vist strittede lommerne noget! Jeg tog så 
S-toget fra Svanemøllen til Hovedbanegården og videre 
til Herlufmagle station, og derfra gik jeg hjem, og ankom 
omkring kl. 18.30.

Det var en traditionel dansk jul vi holdt i mit hjem, dog 
fik vi ikke and, men ribben lagt sammen med svesker, en 
lækker ret. Dernæst flæskesteg og ofte hjemmelavet medi
sterpølse. Som dessert fik vi mest citronfromage eller trifli. 
Vi har haft juletræ i alle årene, en rødgran. Gaverne delte 
sig mellem brugsting og noget underholdende, da vi var 
børn var der altid legetøj til os. Vi kom først i kirke 1. 
juledag, dengang var det ikke så almindeligt at fylde kir
ken juleaften. Jeg kan særligt husker gudstjenesten for 1. 
juledag var lærer Nygaard fra Herluflille, som også var 
kirkesanger, mødte med næsten hele sin familie, og der var 
14 børn. De ikke alene fyldte godt i kirken, men de fyldte 
også kirken med sang, for de have alle gode sangstemmer. 
I hjemmet fik vi julefrokost, som bestod af resterne fra 
juleaften foruden sylte. Et stykke sild skulle far også have. 
Det var især den kolde flæskesteg med rødbeder, der gjorde 
lykke, og hertil skulle vi altid have hjemmebagt sigtekage. 
Det gav store problemer under krigen for man kunne ikke 
få ordentligt mel. Men selvom brødet ikke var særligt godt 
så ville far have det hjemmebagte.
Fjerde juledag var der juletræ i Torpe forsamlingshus. For
samlingshuset er ikke større end et almindeligt parcelhus, 
så det er helt utroligt at vi kan være så mange mennesker 
og alligevel føle os godt tilpas.
Nytårsaften var rolig, som drenge gik vi ud og lavede lidt 
løjer, men det holdt hurtigt op, og da vi blev besat var der 
ingen mulighed for at fejre nytårsaften.

OGN

Biltrisminde var oprindeligt fæstegods under 
herregården Ravnstrup. 11947 brændte hoved

bygningen, som var fra renæssancen.
Hovedfløjens stueetage blev delvist genopført 

og noget af den gamle hovedbygning står 
tilbage som ruin. Ruinen blev 
kendt fra julekalenderen med 

Nissebanden, da tårnet var 
bolig for nissernes chef, 

A38.
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Den ældre 
og den yngre 
kulturkamp

Af
Jon A.P. Gissel, 
historiker, 
dr.phil.

Siden 2001 har der været en kulturkamp i Danmark. I 
dag er det mindre kendt, at der i 1800-tallet også var en 
kulturkamp. Om den handler min bog Konservatisme og 
Kulturkamp. Hvad er forholdet mellem kulturkampen i 
1800-tallet og den siden 2001? I forhold til den første, 
kampen mellem konservatisme og radikalisme i sidste 
trediedel af 1800-tallet, har der været en ensidighed, en 
skævhed i den senere historieskrivning, og det, skolebørn 
lærer om “Det moderne Gennembrud”, som gør at den 
radikale og antikristelige side helt dominerer, mens de 
kristne og konservative indlæg forties. Der er her tanke
baner som er blevet drevet i baggrunden, og som med 
god grund kunne trækkes frem igen. Men den ældre kul
turkamp og dens resultat er i sig selv en vigtig bagrund 
for meget af det, der sker i dag, og for den nyere kultur
kamp.

Kulturkampen siden 2001 har i høj grad sit præg af 11. 
september, men den kommer også i en situation, da kri
stendommen længe har været trængt meget tilbage i kul
turdebatten. I indflydelsesrige kredse findes en almindelig 
uvilje mod religion, som betegnes “fundamentalisme”. 
Det ligner en tanke, at Danmarks Radio i 2007 valgte at 
afskaffe programmet “Ved dagens Begyndelse”, som gav 
en kristen livsholdning mulighed for at komme til orde. 
Der har længe været en hård ateisme, særlig rettet mod kri
stendommen, men den får også en opblussen internationalt 
(Dawkins) og i Danmark. Blandt teologer af faget findes et 
udbredt ønske om at indskrænke den kristne tros indhold 
til symbolik og benægte Bibelens skrifters betydning som 
historiske vidnesbyrd (Københavnerskolen). Tendensen til 
at negere den kristne tros indhold fik et markant udtryk 
med Thorkild Grosbøll, der angreb troen på Gud og den 
kirkelige tradition i det hele taget. Men tendensen får også 
et velargumenteret akademisk modspil af Dansk Bibel- 
Institut i København og Menighedsfakultetet i Aarhus. 
Disse holder sig dog i betydelig grad til den akademiske 
debat og melder sig ikke så meget på markedspladsen med 
et alternativ bygget på Bibelen.

Konservatismen har i en vis forstand altid en opgave i at 
sige imod, nemlig mod alt for dominerende modestrømnin
ger, og den opgave tog de klassisk konservative i 1800-tal
let på sig. De sagde radikalisme, ateisme og materialisme 

imod, og derved kom synspunkter frem, som netop er 
vigtige at få fremført til andre tider, i dag: De holdt på 
den historiske sammenhængs betydning, baggrund, fami
lie, folk, hvor vi kommer fra, betyder noget, både som 
grundlag og som begrænsning. Men baggrunden, arv og 
miljø, er heller ikke determinerende i den forstand, at men
nesket ikke kan handle selv; mennesket har for dem en fri 
vilje og et valg. Derfor har det også et ansvar, og derfor 
er et menneske også i stand til at gøre sin pligt som noget 
meningsfuldt. Mennesket er ved sin bevidsthed i stand til 
at opdage og bestemme noget negativt i sin egen karakter 
og handlemåde og har i kraft af sin frie vilje muligheden 
for at arbejde imod det, at gå en anden vej. Datidens 
konservative som teologerne H.L. Martensen og Henrik 
Scharling var meget vel klar over, at i mange, måske de 
fleste tilfælde går det ikke sådan, men det var vigtigt for 
dem at fastslå, at muligheden er der. Dette punkt er, som de 
andre i deres holdning, men måske på en særlig måde, kun 
mulig i kraft af troen på Gud, og det var i deres situation 
en modsigelse af den naturalistiske determinisme. Meget 
vigtig i deres tankegang er også, hvad erkendelse er, og 
hvilke grænser tanke og viden har. Dette er en modsigelse 
af dem, der ville bruge viden og videnskab mod den kristne 
tro. De konservative ønskede en rolig udvikling på kristen
dommens kulturgrund.

I de kredse, som har kæmpet mod islamisme, findes både 
en retning, som ser en overordnet betydning i kristendom
men, og en anden som i det højeste vil betegne sig som kul
turkristen. Men man ser også det mærkelige fænomen, at 
radikalismen, der altid har angrebet kristendommen, ikke 
mindst gennem Politiken, rykker ud til forsvar for islam, 
og der findes en proislamisme, som ikke har andet at sige 
om 11. september m.m. end at tale om “islamofobi”. Denne 
diskussion gled en tid lidt i baggrunden; det er noget siden, 
der har været sådanne terrorhandlinger mod vestlige lande, 
måske fordi der har været en ret virkningsfuld bekæmpel
se. Nu, da Islamisk Stat har gjort sig gældende, er opmærk
somheden atter øget. Med valget i 2011 har situationen 
atter ændret sig. Men de radikale skriver Europa på deres 
fane, som de gjorde det i den ældre kulturkamp. Dette ser 
dog ikke ud til at medføre nogen forpligtelse på kristen
dommen som grundliggende i europæisk kultur. Her har 
Monica Papazu gravet langt dybere (Det hvileløse Hjerte). 
Hendes interesse har et slægtskab med den ældre konser
vatismes bevidsthed om både en national og en europæisk 
sammenhæng, og det blev dengang udtrykt af teologen 
Henrik Scharling, historikeren Johannes Steenstrup og 
litteraturhistorikeren Julius Paludan. Men de, som ud fra 
i en eller anden forstand konservative standpunkter har 
kritiseret Brandes og radikalismen i den nyere kulturkamp 
(Krarup, Papazu), har ikke knyttet forbindelse til den ældre 
konservatisme (før Harald Nielsen) og dermed ikke til de 
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meget værdifulde indlæg, som man finder i 1800-tallets 
kulturkamp af folk som H.L. Martensen, Henrik Schar- 
ling, Johannes Steenstrup og Julius Paludan. Det vil være 
væsentligt at arbejde med bevidsthed om betydningen af 
denne klassiske konservatisme, som både føler sig forplig
tet på den kristne tro, på kristendommen som kulturgrund
lag og på det nationale og dermed også har et middel mod 
ensidig overvurdering af sidstnævnte. Som helhed må man 
sige, at den nyere kulturkamp har haft sin hovedvægt i det 
nationale engagement. Hertil har indvandringsdebatten og 
Dansk Folkepartis tilstedeværelse, vedholdenhed og frem
gang medvirket.

Dette fører frem til vigtige spørgsmål: Hvad er dansk kul
turs stilling? Har den et særligt indhold? Der er virkelig 
folk i dag, som begynder at tale afstandtagende om “natio
nalisme”, hvis man siger, at vi har en forpligtelse over 
for det danske sprog, bør pleje det. Konservative som de 
nævnte i 18OO-tallet var patrioter, men samtidig modstan
dere af overdrivelse. Nationaliteten, ikke mindst som den 
kommer til udtryk i sproget, er for dem vigtig, men det 
enkelte folk kan ikke være sig selv nok, men må udvikle 
sig i vekselvirkning med andre folk. Videnskab har sandhe
dens erkendelse som fælles mål, men de enkelte folk driver 
videnskab på forskellig måde. Derfor må den historiske 
skildring også inddrage de store kulturstrømninger. Dette 
både-og er karakteristisk for den klassiske konservatisme. 
I dag er globalisering et meget brugt ord. Det bruges så 
meget, at man kan få det indtryk, at man kan få det ind
tryk, at det gælder om at nedsætte det danske sprog mest 
muligt, at uddannelsesinstitutionerne helst skal undervise 
på engelsk for at tiltrække udenlandske studerende, og at 
alle butikker skal skrive ”sale” i stedet for udsalg, enten 
fordi det lyder ”smart”, eller af hensyn til turister. Denne 
tendens mener jeg er helt forkert, ligeså forkert som at 
satse ensidigt på det danske, som de konservative kritise
rede grundtvigianerne for.

Forfølgelsen og diskriminationen af kristne i mange af 
verdens lande, fra Nordkorea til de muslimsk dominerede 
som Ægypten og Pakistan, har hidtil ikke optaget hverken 
danske politikere eller de danske medier ret meget og kom 
ikke til at spille nogen rolle i kulturkampen efter 2001. 
Men i den seneste tid er der blevet større opmærksom
hed om dette emne. Derimod er der blevet formuleret en 
forskel mellem to kulturkonservative deltagere, Katrine 
Winkel Holm og Kasper Støvring, således at den første 
holder på kristendommen som det overordnede, den anden 
lægger vægten på de enkelte landes nationale traditioner. 
Store spørgsmål som forholdet mellem tro og viden og 
viljens frihed har ikke været genstand for megen opmærk
somhed i den nyere kulturkamp, mens der findes væsentlig 
argumentation om dem fra konservativ side i den ældre. 
Viljens frihed er ikke blevet draget frem, mens tro og viden 
næsten kun er blevet nævnt som religionsforskrækkelse 
fra en del akademikere (Michael Rothstein). Jeg vil gerne 
slå et slag for, at viljens frihed er værd at drøfte: Det er 
komplekst, et fletværk af aspekter, som berører os meget 
stærkt som mennesker, og som i den grad rækker ind i 
den nuværende situation (f.eks. sund eller usund livsstil). 
Historikeren Bent Jensen har taget opgøret med kom
munismen alvorligt, mens andre i den akademiske verden 
nedtonede det; og hans Center for Koldkrigsforskning blev 
oprettet under en borgerlig regering 2006 og nedlagt under 
en socialistisk-radikal 2011. Hermed demonstreres det, at 
holdning, politisk og anden, har betydning for forskningen 
og dens indhold.

Men den nyere kulturkamp har også fundet sted inden 
for rammer, som i det væsentlige var sat af radikalismen: 
Derfor kom den til at handle om demokrati, ytringsfrihed 
og retten til at kritisere en religion, i stedet for retsstaten 
og fordybelse i kristendommens indhold. Ud fra et kon
servativt synspunkt er retsstaten mere grundlæggende end 
demokratiet, demokratiet forudsætter retsstaten, der kom
mer først både historisk og principielt. Med 11. september 
var både retsstaten og den kristne civilisation i almindelig
hed under angreb. Mordforsøget på Lars Hedegaard blev 
set som et angreb på ytringsfriheden, og det var det også, 
men det var før det et angreb på enhver retsorden. Dette 
vigtige perspektiv druknede i den efterfølgende debat. Den 
nyere kulturkamp har også fundet sted i en situation, der 
har været præget af 1968 og det kulturtab, som fulgte af 
det. Man kan ikke affærdige ethvert kulturtab ved at sige, 
at det gik ud over noget, der alligevel var dødt: Det er at 
underkende åndens magt også i negativ henseende. Kultur 
kræver altid pleje, og man kan godt slå noget ihjel, som er 
levedygtigt, hvis det har vækstbetingelser.

Det må også siges, at Det konservative Folkeparti er svært 
at placere, måske fordi det havde svært ved at finde sine 
egne ben i debatten: Partiet rummer både Gud, Konge og 
Fædreland-konservative og neoliberalister, både EU-ivrige 
og EU-skeptikere.

Tidehverv har siden sin stiftelse i 1926 stået for kritik af 
modernitet og af tro på udviklingen, men slutter sig mere 
til Kierkegaard end til 1800-tallets konservative. Snarest 
forsøger den en kritik af moderniteten ud fra et ståsted i 
samme modernitet. Ellers savnes stabile konservative tids
skrifter, Nomos holdt kun i ret få år 2003-2010, det var 
nationalt-konservativt, men søgte ud over danske emner 
også at vise konservative strømninger i andre lande og 
blev i sine sidste år entydigt optaget af det islamkritiske. 
Det må siges, at kristendommen var lavt prioriteret. Det 
sprogligt konservative Budstikken, som har gjort en stor 
indsats blandt andet ved at pege på danske erstatninger 
for de engelske fremmedord, er ved at ophøre. Årsskriftet 
Critique har formået at samle en bred konservativ palet. I 
den ældre kulturkamp ser man samme fænomen: Det var 
svært at få de ellers lovende konservative tidsskrifter til at 
fortsætte i længere tid. Såvel Henrik Scharling som Rudolf 
Schmidt tog kraftigt fat med fuldt lødige tidsskrifter, der 
viste store opmærksomhed på de kulturelle tendenser i 
samtidens Europa, men også tillod sig et kritisk syn på 
dem. Men tidsskrifterne holdt kun i få år, måske fordi alt 
hang på een person.

Sommetider må man gribe tilbage for at få inspiration: 
Den ældre kulturkamp rummer synspunkter, som i dag 
ikke er hverdagskost, men som fortjener at blive det, 
en næring som vi ikke kan undvære. De gamle konser
vative er kilder, som er gode at drikke af. Det ville være 
godt at få den kristne tro og kristne perspektiver på nu
tidens spørgsmål trukket frem i forgrunden. Det ville 
være værdifuldt at få spørgsmålet om viljens frihed sat 
på dagsordenen. At menneskene ikke er fuldstændig de
terminerede af omgivelserne. Familie og anden baggrund 
kan inspirere os, men deri ligger også, at man selv har 
et valg og et ansvar. Man kan gå ind på det eller lade 
det være.
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Avlsforvalter Møller 
på Brahetrolleborg

Af
Torben Christian Larsen, 
Krogsbølle gård.

Den 29. april 1832 døde forhenværende avlsforvalter på 
Brahetrolleborg, Albrecht Møller, mæt af dage i en alder 
af 83 år. Få dage efter blev han begravet på Brahetrol
leborg kirkegård. Et stort følge fulgte ham til hans sidste 
hvilested.

Albrecht var ikke af fynsk afstamning, idet han og hans 
familie var fra Angel i Slesvig. Albrecht var født den 
3. august 174i9 i Esgrus, som søn af kongelig tømrer i 
Atzbiill, Hans Heinrich Møller Nissen og Anne Margre
the Paulsen. Årene i Slesvig har det ikke været muligt at 
følge, da mange dokumenter gik tabt under Anden Ver
denskrig. Jeg har dog en formodning om, at Albrecht blev 
gift omkring 1778 med pigen Christine Dorothea Hedevig 
Witt. Hun blev født i Cappeln den 25. marts 1747, som 

datter af Claus Witt, moderen ukendt. Deres vielse har jeg 
ikke kunnet finde, hverken i Quern, Cappeln eller i Esgrus. 
De bosatte sig i Hattlund, som husmandsfolk hos hans far, 
som var husmand samme sted.
I ægteskabet er der otte børn. Hans Jürgen Albrechtsen 
Müller født den 21. april 1779 i Quern, Magdalene Chri
stine født i 1781, Anna Margrethe født i 1782, Agnetha 
Maria født i 1784, Albrecht og Nicolai født i 1786, Jacob 
født 1787 og Sophia Cathrine født i 1790. Hun blev døbt 
i Brahetrolleborg kirker. Grunden til at familien bryder op 
og rejser vides ikke. Måske skyldes det fattigdom, men 
efter 1787 kom de til Fyn. I generationer er det i min fami
lien blevet fortalt, at de kom sejlende i en båd langs kysten 
og havnede i Fåborg.

Første sikre tegn på familiens tilstedeværelse på Brahetrol
leborg er i 1792, da deres ældste barn bliver konfirmeret i 
sognekirken. De får fæste på huset ”Paspaa”, som lå ned til 
Paspåsøen ved Høbbet, og her bor de nogle år. Albrecht får 
arbejde som karl på godset, og han stiger hurtigt i graderne. 
I folketællingen fra 1801 for Brahetrolleborg sogn ses, at 
han er 53 år og benævnes avlsforvalter på godset. Christine 
Dorothea 54 år med to hjemmeboende børn - Magdalene 
Christine 21 år og mejerske på godset og Jacob 13 år. Af 
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deres otte børn bliver kun fire af dem voksne. De tager på 
et tidspunkt et plejebarn, Marie Kristine Weyshaupt, som 
er syv år i 1801.

I 1807 overtager Albrecht Møller en jordlod i forpagt
ning i Brændelydinge, hvor han bygger sig et vinkelhus i 
bindingsværk med stråtag. Huset får senere matr. Nr. 6a, 
Blidegnsvej 8, og huset kaldes ”Malta”. Både hus og navn 
eksisterer i dag. I godsets jordebog hedder det: Jordlod nr. 
24 kaldet Malta Brændelydinge. Stedets hartkorn var på 4 
skæpper, 2 fjerding og 2 album. Albrecht Møller havde en 
husafgift på otte rigsdaler i leje. Som fæster skulle han yde 
otte høstdage, fire jagtdage og fire fiskedage pr. år. ”Afgif
ter og dagene blev skænket ham på livstid.” I 1818-1819 
er en bemærkning kommet til om afgiften: ”frie på grund 
af hans tjeneste hos høye Herskabet.”

Vi kan heldigvis se Albrecht Møllers håndskrift, som er 
bevaret i godsets jordebøger for 1722-1879. I nr. 3 af 9 
findes:
Husmand Lars Nielsen i Nyelykke har betalt for de hoved- 
og høstdage, som han skulle forrette til Brahetrolleborg fra 
l.maj til 1. november 1801 følgende:

Fra 1. maj til 30. juni 
8 dage a 18 skilling er 1 rd 3 mk
Fra 20. juni til 31. august 
9 dage a 20 sk er 1 rd 5 mk 4 sk
Fra 1. september til 30. september 
4 dage a 18 sk er 4 mk 8 sk
Fra 1. oktober til 31. oktober 
5 dage a 16 sk er
Desuden 4 høstdage af 20 sk
Summa 5 rd

5 mk
5 mk
4 mk 12 sk

Brahetrolleborg, 
den 1. november 1801 

A. Møller 

Albrecht Møller trapper sine arbejdsopgaver ned. Fra 
1818 er han på godset til mindre opgaver grundet alder og 
på grund af, at hans kone kræver hans hjælp, idet hun de 
sidste otte år af sit liv er blind. Tiltagende svaghed gør, at 
hun dør den 7. september 1825. Enkemanden fik overladt 
boet uskiftet.

Året efter stopper Albrecht Møller på godset og må til
lige fraflytte ”Malta”. Huset har nu et tilliggende på 6 tdr. 
land og den nye fæster må erlægge 30 rd. i indfæstning. 
Albrecht Møller, som nu er 77 år, flytter til Ndr. Broby deg
nebolig. Han bor på aftægt hos sin søn Jacob Møller, som 
er skolelærer og kirkesanger i Nr. Broby. Den 9. oktober 
1830 dør Jacob Møller, kun 423 år gammel. Embedet blev 
overtaget af Jacobs ældste søn, Sylvester Albrecht Møller. 
Han flyttede ind hos bedstefaderen. Sylvester var skolelæ
rer og kirkesanger i Nr. Broby fra 1830 til 1882. Hans mor 
passede huset for søn og svigerfader, da Sylvester først 
giftede sig i 1839.

Tiltagende alderdomssvækkelse i vinteren 1831-32 gør, 
at Albrecht Møller er sengeliggende den sidste tid han 
lever. Den 29. april 1832 sov han stille ind i degneboli
gen. Han blev ført til kirkegården ved Brahetrolleborg af 
et stort følge. Han blev begravet den 4. maj 1832, 83 år 
gammel.

Han overlevede sin hustru og fem af deres børn. Han 
blev fulgt til graven af 3 børn, 15 børnebørn og 5 olde
børn. De tre børn var Magdalene Christine Møller, som i 
1803 blev gift i Brahetrolleborg kirke med musiklærer og 
syngemester Hans Hansen. Agnetha Maria Møller - kaldet 
Anette - blev i 1801 gift i Øster Hæsinge med kirkesanger 
og skolelærer Diderich Hahn. Den ældste, Hans Jørgen 
Albrechtsen Møller, blev møller og gårdmand i Vester 
Skerninge. Gift i 1802 med Anne Johannesdatter fra 
Hesselager.

Hans Jørgen Albrechtsen Møller og Anne Johannesdatter 
er mine tre gange tipoldeforældre.

Jens og Anna Jensens Fond

Dansk Slægtsgårdsforening administrerer Jens og Anna Jensens Fond, der uddeler 
rejselegater til unge, der vil uddanne sig i teoretisk eller praktisk landbrug i udlandet.

Legatportioner på 5.000 og 10.000 kr. uddeles til ansøgere, 
der for at komme i betragtning, er i udlandet mindst 6 eller 8 måneder.

Ansøgning sendes til: 
Carl Martin Christensen, 

Kåregård, Badstrupvej 39.
5485 Skamby
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Stormflodskatastrofen
1872 og 1825

A/ Vagn Boberg Nielsen,

Omkring den 10. november 1872 var det meget kraftigt 
stormvejr i Nordeuropa. Det udviklede sig den 11. novem
ber til en ekstrem situation for Danmarks østvendte kyster, 
da vinden sprang om i nordøst efter at hele Østersøen og 
den Botniske Bugt var fyldt godt med vand.
Vandstanden steg med 3,5 meter ved de østvendte kyster 
kombineret med ekstreme vindforhold.
260 skibe (herunder mange brigger og barker) strandede 
mellem København og Møns Klint. Ved Lollands-Falster 
og Langeland var der også mange forlis.
Ved Præstø - Møn strandede 60 skibe. På 5 skibe omkom 
29. I Danmark omkom 65 søfolk foruden nogle uregistre
rede. Den største stranding her i området skete ved Nyord. 
Ved Nyord omkom 18 engelske søfolk. Det var en engelsk 
bark, der var kommet i store vanskeligheder. Søfolkene 
valgte at gå i redningsbådene. Efterfølgende strandede 
barken på Nyord Enge. Den eneste overlevende var skibs
hunden. Den blev ombord.

Kindvig Hoved
Ved Kindvig Hoved strandede en Svendborgjagt med 3 
ombord. Den havde sejlet hen over den lille uafmærkede 
ø Danmarksholm. Den havde lavet en fure hen over øen, 
der var synlig 100 år efter. Alle 3 omkom og blev fundet 
på Kindvig Hoved. Skipperen omfavnede en tjørnebusk. 

Styrmanden stod på hovedet i en grøft indviklet i tovværk, 
og skibsdrengen lå med blødende ansigt slået ind i en stik
kelsbærbusk.
Kindvig Hoved blev først til en ø og efterfølgende helt 
oversvømmet. Det blev et naturdrama for en familie på 
3, der satte sine spor for hele livet for dem. Hans Hansen 
og hans kone boede på Kindvig Hoved. De havde været 
på besøg hos hans svigerfar, Lars Larsen på Kringlebæk i 
Sageby den 11. november. Det var et forfærdelig vejr; men 
de skulle hjem og passe deres dyr. De lod deres 2 døtre 
blive hos bedsteforældrene og tog hjem til dyrene. De var 
nødt til at tage det mindste barn med til Kindvig Enge, da 
det stadig fik bryst.
Næste morgen var ejendommen en lille ø; men endnu var 
vandet ikke nået op til beboelsen. Stormen tog til, og op på 
dagen begyndte vandet at trænge ind i stuen. De tænkte på 
at rømme, men hvordan?
Fra Kindvigkrogen forsøgte man at få en båd i vandet. Det 
lykkedes også flere gange; men hver gang kastede stormen 
båden på land igen. Nu måtte familien op på loftet, hvor 
der var hø og halm, som man kunne holde varmen nogen
lunde i.
I løbet af natten tog stormen yderligere til. De kunne næste 
morgen se mennesker på land, hvilket holdt livsmodet 
oppe på dem. I løbet af dagen slog vandet murene ind på 
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staldbygningen og flåede kreaturerne ud af deres bindsler. 
De drev nu mod land som lig. En høne drev af sted på et 
halmknippe, hvor længe det så er gået.
Beboelseshuset rystede ved stormens magt og de kolossale 
bølgeslag; men det holdt til stormens ende. Om morge
nen den 14. november - efter 3 rædselsnætter begyndte 
stormen at stilne af. To unge mennesker fik efter møje og 
besvær sat en båd ud fra Kindvig Krog og endnu mere 
besvær kom ind til huset. Hans Hansen fik med en brand
hage trukket båden ind i læsiden. De kom ombord og blev 
kørt ind til Kindvig og fik et måltid mad og en varm seng. 
Moderen nægtede at flytte ud på Kindvig Hoved igen. 
Hans Hansen fik en parcel af sin fædrene gård og der byg
gede de så ejendommen Lindhøj.
Ved Rødbyfjord var der også enorme oversvømmelser.

Stormflodskatastrofen 1825
Natten mellem 3. og 4. februar 1825 var vandet også blevet 
presset op i den Botniske Bugt og kom nu væltende ind 
over de danske østvendte kyster. Limfjorden blev fyldt så 
meget op så Vendsyssel rev sig løs fra Jylland ved Harbo- 
øre Tange.
Rødby Fjord bredte sig helt ind til Nakskov. 40 % af 
Lolland Falster kom til at stå under Vand. Det gik også 
hårdt ud over Mern, Allerslev, Jungshoved m. fl. sogne.
På Sydlangeland på Magleby sogns vesteregn var der også 
store oversvømmelser både i 1825 og 1872. I 1872 blev 
100 huse oversvømmet og vandmølleren omkom.

Malaria
Oversvømmelsen var ikke det værste. Der fulgte en syg
dom med, som ingen anede, hvad det var for en sygdom. 
- Først i 1862 blev der rigtigt sat navn på sygdommen - 
Malaria.
Man kaldte den alt muligt andet: Gigtfeber - koldfeber - 
lollandsk feber - tyfus og kolera. De første år gik det ud 
over småbørn og gamle mennesker. Man var vant til høj 
børnedødelighed og de ældre var kun til besvær. Men i 
1831 gik det hårdt til. Nu kom der dødsfald blandt familie
forsørgere i 30-erne.

I Maribo Amt blev halvdelen af befolkningen - 29.000 
personer angrebet. Det var en varm og våd sommer. På 
næsten hver eneste gård lå der syge. Det kneb med at få 
køerne malket og få kornet høstet. Afgrøderne stod og 
rådnede på marken.

Af de 29.000 syge døde i perioden 10/8- 10/12 1831: 4 % 
af de syge. Der døde 1160 personer i Maribo amt i perio
den. De præster, der holdt sig raske, måtte gå på omgang 

og besørge begravelserne. I Allerslev Sogn døde ca. 31 
personer i høsten 1831 af Malaria/ gigtfeber/koldfeber. I 
Mern Sogn gik det næsten lige så hårdt til. Dødstallet var 
5 gange så højt som fødselstallet.
På Sydlangeland var dødstallet kun det dobbelte af fød
selstallet; men det strakte sig over nogle længere perioder. 
Før 1862 blev det kun kaldt brystsyge, koldfeber og gigt
feber. Bedemanden døde i 1831 af gigtfeber 33 år gammel. 
I 1860 døde bedemanden også efter et længerevarende 
sygdomsforløb. På Lolland gik den under navnet: Den 
Lollandske Feber. Den er også beskrevet på nettet under 
det navn. Ingeniørernes fagblad: ”Ingeniøren” behandlede 
også emnet den 4. april 2008.
Lægen Carl Adam Hansen i Nysted forskede meget i Mala
ria i årene 1862-1890. Han registrerede 164.000 malariatil
fælde i Danmark i den periode - 36.500 på Lolland-Falster. 
Før den periode var der 4 kraftige bølger. Det skete altid 
varme fugtige somre 10/8 - 10/12. Der var 4 slemme års
tal: 1831 - 1846 - 1852 - 1857-58. Der var også nogle 
tilfælde i 1872. Den ophørte først helt omkring 1912.
En væsentlig hjælp til bekæmpelsen var afvanding ved 
grøfter og dræning samt diger. Fra 1825 blev lavet mange 
planer; men der skulle endnu en stormflodskatastrofe til 
i 1872, før planerne blev udført; men så gik det også 
stærkt.

Skarlagensfeber
Malariaen førte også en masse følgesygdomme med sig 
bl. a. Skarlagensfeber. I 1857-58 døde ifølge kirkebogen 
i Allerslev 4-5 personer af gigtfeber, som den hed på det 
tidspunkt. Men kirkebogen fortalte også, at 40 børn var 
døde af skarlagenfeber. Normalt var børnedødeligheden 
4-5. Noget lignende var tilfældet i Mern og Jungshoved 
sogne.
De 3 sogne havde mange fugtige enge som overdrev. 0. 
Egesborg sogn, der var det største på det tidspunkt havde 
næsten ingen skarlagensfeber og markant lavere børnedø
delighed. Øster Egesborgs overdrev lå på det høje Kuls
bjerg.
På Kullegården ved Tjørnehoved havde de den 3. oktober 
været til begravelse af den mellemste af deres 5 børn. Da 
de kom hjem fra begravelsen, lå de 2 andre mellemste 
børn og var døde. Den ældste var 10 år og overlevede. 
Den yngste var under 16 år og havde ikke haft malaria og 
overlevede ligeledes.

— o —

Kilder:
Vordingborg Dagblad, ”Ingeniøren” og kirkebøger.

NYT FRA KREDSENE

Kredsenes arrangementer er interessante, og alle 
er velkomne til at deltage i det, der har interesse. 
Hvis man vil vide mere om et arrangement, så tag 
kontakt med formanden for den arrangerende 
kreds, navn og telefonnummer findes side 2.

Alle aktuelle indbydelser til kredsenes arran
gementer kan ses på foreningens hjemmeside 
yvyvw.slaegtsgaardsforeningen.dk under punktet 
kalender.

Fynskredsen
Kredsen indbyder til koncertaften i Odense Koncerthus 
fredag den 27. februar 2015 kl. 17.00.
”Fynsk forår" Musik af Carl Nielsen. Koncerten begynder 
kl. 19.30.
Kl. 19.00 Fællessang og festivitas i Koncerthusets foyer 
indrammer de første koncerter i Odense Symfoniorkesters 
storstilede Carl Nielsen-fejring.
Vi starter en festlig aften med en 2 retters koncertmenu på 
Radisson Blu H C Andersen Hotel.

Mogens Andersen.

yvyvw.slaegtsgaardsforeningen.dk
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Sottrup kirke
Søndagsudflugten i forbindelse med års
mødet indledes med morgenandagt i Sot
trup kirke, og efter gudstjenesten vil 
sognepræst Vibeke Fosgerau von Olden- 
burg fortælle om kirken og vi ser minde
lunden.

Sottrup Kirke på Sundeved, nordvest 
for Sønderborg blev opført omkring år 
1200 og består af kor, skib af kamp og en 
gotisk korforlængelse i mursten.
Kirkerummet er fra romansk tid (1050- 
1250), mens tårnet i sin oprindelse var 
fra 1400-tallet. Kirken ligger i midten 
af en stor kirkegård, der begrænses af 
en kampestensmur. I den vestlige del 
af kirkegården er en mindelund med 
danske og tyske gravsten og kors fra de 
Slesvigske Krige og Første Verdenskrig. 
Mindestenen fra 1. Verdenskrig har ind
skriften: „Minde om 48 unge Mænd fra 
Sottrup Sogn som faldt i Verdenskrigen 
1914-1918.“. En grav med faldne preus
siske soldater fra 1864 er overdækket 
med sprængte betonstykker fra Dybbøl- 
skanseme.
Kirken er højtbeliggende, hvidkalket og 
blytækket. Det gotiske, høje tårn har tal
rige murankre, og i 1650 blev det supple
ret med kraftige støttepiller. Det afsluttes 
af et højt, skiferdækket spir, der fik sin 
nuværende form og højde efter en brand i 
1860. Inde i kirken hænger 2 mindetavler 
med omtale af tårnets ødelæggelser. I tår
net er der ophængt to klokker. Den ene er 
fra 1656, men genstøbt i 1829 af Beseler 
i Rendsborg. Den anden er en genfor
eningsklokke fra 1920 med vers af Helge 
Rode og udsmykning af Sven Thue, støbt 
af De Smithske Jernstøberier i Alborg. 
Prædikestolen fra 1642 er skåret af Claus 
Gabriel fra Flensborg, og var en gave 
fra hertug Philip af Gliicksborg. Den har 
fremstillinger af bebudelsen, fødslen, de 
hellige trekonger og Jesu dåb. Figurerne 
i hjørnerne forestiller Kristus og evange
listerne.
Altertavlen fra 1783 er udført af sned
kermester Christensen fra Sottrup med 
anvendelse af dele fra en ældre tavle fra 
1703. Storfeltet har en fremstilling af 
opstandelsen og topfeltet har himmel
farten.

Orglet fra 1844 er bygget af Marcussen & 
Søn, som fra 1806 til 1830 drev orgelbyg
geri i Vester Sottrup. 1830 flyttede det til 
Aabenraa. Spillebordet er indrettet i en 
niche i orgelhusets sokkel. Facadepibeme 
er af nyere dato - da de originale tinpiber 
blev konfiskeret under 1. Verdenskrig.
Kirkens Kirkeskib er Skoleskibet Dan
mark, bygget af fisker H.C. Hansen, Sot- 
trupskov i 1954.

For folk med botanisk indsigt synes der 
ikke at være tvivl om, at kalkmalerierne 
på hvælvingerne i Sottrup Kirkes kor fore
stiller planten storkenæb og sandsynlig
vis variationen "bølgekronet storkenæb", 
siger sognepræst Vibeke von Oldenburg.

Derved har man et bevis på, at denne 
prydplante har vokset vildt i Danmark 
de sidste 500 år eller mere. Som det 
ses på billedet, har kunstneren yder
mere forsynet en af blomsterknop
perne med to storke, hvis halse er 
sammenslyngede, og som derfor har 
givet grobund for historien om kalk
malerens bejlen til Mette Marie.


