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Af Ods herreds oldsaga
Af arkivar P. K. Hofmansen

ODS HERRED! Vi ser et land med havets blå
bræmme omkring sig. Et såre skønt land med bre
de banker og dybt indskårne fjorde, kranset af
fyrreskove. Vi ser mennesker, klædt i dyreskind,
strejfer rundt, fisker og jagter overalt. Harpuner af
ben borer sig i sælers kød, flintepile suser gen
nem luften, urokser segner. Et enkelt af disse
store dyr undgår sine forfølgere og slæber sig ud
i mosen for at dø i fred. Over 10.000 år senere
sad den dræbende pil endnu i dyrets mørnede re
ster, da disse blev fundet i det lave terræn ved
Vig.
Sekler svinder. Den fugtige luft over den salte
fjord, vigerne og bankerne begynder at dirre af
varme. De mørke fyrreskove fortrænges efterhån
den af lyse ege- og hasselbevoksninger, men sam
tidig begynder landet at sænke sig, ganske lang
somt, næsten umærkeligt fra år til år, men mærk
bart i århundrenes løb. De lave steder over
svømmes. Mægtige egestammer visner og segner,
den ene efter den anden, i det salte vand, som
skyller ind om dem. Østers og musling breder
sig, hvor uroksen græssede. Kæmpeegenes ved
sortner på vigernes bund.
Den strejfende samler, fisker og jæger søger sig
fast boplads, mest ved de lune fjordes inderste
vige, men også ude på landets yderste od, hvor
Litorinahavet bruser mod strandens stene.
Vi ser disse mennesker smider tømte skaller,

gnavede ben og ødelagte redskaber i hob ved
bopladsernes ringe grenflettede hytter. Hunde
giammer mod fremmede, der nærmer sig hyttens
åbning.
Vi hører rappe slag af sten mod sten. Det er
flintens trods, som brydes under en regn af blå
lige gnister, der lyser mod et stærkt markeret an
sigt. Materialet er hårdt, det flækkes og springer
nemt, også hvor det ikke skal. Virkningen af hvert
slag må i forvejen nøje overvejes. Mulighederne
for og imod et godt resultat må på egne og tid
ligere generationers erfaringer beregnes. Følsom
me fingre glider, næsten kærtegnende, langs flinte
øksens endnu takkede kant. Manden er et med
øksen i sin hånd. Hele hans sjæl, hans viden, hans
evner og kærlighed er lagt i dette arbejde. Øksen
og manden er ét, medens kvinden ved hans side
med nænsomme hænder former de skønneste kar af
det blødeste ler, som nogen nogensinde æltede.
Ravsmykket lyser med dunkel glød på hendes sol
brunede bryst. Vi ser mange mennesker vandre
ind over den smalle tange, som havet forlængst
har dannet mellem bugt og fjord. Det er mærke
lige mennesker. De roder i jorden, rids ved
rids. De sår, og planter, hvis frø man selv har lagt
i den sorte muld, gror og bærer aks med korn
og avner. Man høster egen avl, byg og hvede.
Kernerne gruttes i gruttestenens hulning, medens
(Fortsættes side 7)
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Kontakt mellem land og by
Af arkivar Anna Louise Alstrøm
MED MELLEMRUM opstår diskussionen om
den manglende forståelse mellem landboere og
byboere med gensidige beskyldninger om den
enes nedvurdering af den anden.
Ofte må man undre sig over disse påstande,
især når man bag efter konstaterer, at samtlige
diskussionens deltagere er født og de fleste også
opvokset på landet. Man spørger da sig selv, om
der virkelig er så lidt kontakt mellem hjemstav
nen og dem, der drog ud, at man allerede i før
ste generation har mistet forståelsen af hinandens
problemer.
Når det undertiden fremføres, at København er
Danmarks største jyske by, er det ikke helt ved
siden af, og byen ville i alle tilfælde, som alle
andre danske byer, kun bevare en brøkdel af sit
indbyggerantal, hvis man sendte alle dem, der
har rod i en god dansk bondeslægt, ud på landet.
Nu er Slægtsgårdsforeningen ifølge sagens na
tur ikke det sted, man træffer flest københavnere,
og dog kommer en stor part af de forespørgsler,
Slægtsgårds arkivet modtager, netop fra københav
nere. Den store slægtshistoriske interesse, der med
byboernes kortere arbejdstid er opstået de senere
år, vil givet ikke gøre københavnernes besøg på
Slægtsgårdsarkivet mindre fremover og da slet ikke
med den fine placering, arkivet nu får, midt i
Københavns centrum.
Når man på arkivet modtager disse københav
nerbesøg, må man tit ønske sig, at den førom
talte kontakt mellem land og by var langt mere
udbredt. Herigennem kunne mange slægtshistori
ske problemer uden tvivl løses såvel for den ene
som for den anden part, og ofte er det fristende
at skabe denne kontakt gennem Slægtsgårdsarki
vet.
Her skal fremføres nogle eksempler:
Fra Københavns omegn møder en ingeniørfrue
med en slægtshistorisk undersøgelse, der viser, at
en gren af hendes slægt er udgået fra »Gødgård«
i Mygdal sogn, Hjørring amt, og spørger om den
ne gård eksisterer i dag, og om vi eventuelt har
nogle oplysninger om den, eller billede af den.
Da den ene af de to »Gødgårde« efter vore
optegnelser er en gammel slægtsgård, er det næ
sten givet, at gårdens ejer og arkivets gæst gen
sidig kunne have glæde af en brevudveksling.
Gårdejeren kunne herigennem få oplysninger om
slægten, der drog ud, og københavneren om går
den og slægten, der blev hjemme.
Her er sagen næsten oplagt; men også i andre
tilfælde kunne man etablere kontakt mellem in

teresserede personer, selv om sagen som den ef
terfølgende ikke er lige så klart belyst.
En dame fra Hillerød henvender sig på arki
vet med følgende spørgsmål: »I 1845 boede min
slægt på en gård, der hed »Moesgård«, i Ikast
sogn. I 1850 er gården ikke nævnt ved navn og
min slægt er forsvundet fra sognet. Har De noget
om denne gård, og eksisterer den i dag?« I arki
vet har vi tilsyneladende ingen nærmere oplysnin
ger om Moesgård, men kan kun konstatere, at
en gård af det navn endnu findes i sognet. I et
sådant tilfælde kunne jeg tænke mig, at arkivet,
hvis den, der henvender sig, er medlem af slægts
gårdsforeningen, kunne give vedkommende navn
og adresse på den »Moesgård« nærmestboende
foreningsmedlem, fra hvem oplysninger om de
stedlige forhold da kunne skaffes ved en skriftlig
henvendelse..
Endelig kunne jeg tænke mig, at vi kunne be
nytte os af de lokalkendte foreningsmedlemmer,
når vi på Slægtsgårdsarkivet falder over et »øde
sogn«, d. v. s. et sogn, som arkivet ikke har en
eneste oplysning fra. Her kan nævnes som ek
sempel Nr. Højrup sogn på Fyn, og for den sags
skyld kan vi godt tage det tilliggende Uggerslev sogn med, idet der kun herfra findes oplys
ninger om »Petersminde«, mens vi fra nabosognet
Skamby har en række gård- og slægtshistoriske
oplysninger. Hvorfor denne store forskel ?
Jeg er overbevist om, at der blandt foreningens
medlemmer findes lokalkendte mænd eller kvinder,
der kunne sende arkivet betydningsfulde oplys
ninger om nogle af de to sognes gårde og slæg
ter. På samme måde ville man fra andre af ar
kivets »øde sogne« kunne indhente oplysninger til
gavn for foreningens medlemmer og af histo
risk betydning for arkivet fremover.
Men hvordan ser slægtsgårdsforeningens med
lemmer på de her stillede forslag? Er der mon
interesse for en sådan kontakt land og by imel
lem, arkiv og medlemmer imellem?
Måske kunne man gennem Slægtsgården få
disse spørgsmål nærmere belyst?
Anna Louise Alstrøm
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Kapitelstaksterne for 1971
Kapitelstakstområder
Kapitelstakster
for byg pr. 100 kg

Sjælland og Møn......................... 43,69
kr.
Lolland-Falster ................................... 43,84 Bornholms amtskommune ............... 43,86 Fyns amtskommune .......................... 42,45 Sønderjyllands amtskommune...
42,89
Vejle og Aarhus amtskommuner .... 43,76 Ribe og Ringkøbing amtskommuner .
44,02 Viborg og Nordjyllands
amtskommuner .......................... 44,19 Hele landet . ..............................
43,62
-

Bekendtgørelsen af 27. januar 1972 fra Dan
marks Statistik var offentliggjort i Statstidende
den 29. januar 1972 med følgende indledning:
I henhold til lov nr. 179 af 28. april 1971 om
fastsættelse af kapitelstakster har Danmarks Sta
tistik for året 1971 beregnet kapitelstakster for
byg pr. 100 kg for de i loven fastsatte kapitels
takstområder.
Kapitelstaksterne beregnes på
grundlag af oplysninger fra erhvervsdrivende, der
handler med korn.
I henhold til ovennævnte lov fastsættes kapi
telstakster kun for byg pr. 100 kg. I loven er
fastsat omregningsfaktorer, således at kapitels

Foreningsmeddelelser

Medlemskontingent for 1972
Når giroindbetalingskortet til kontingentindbeta
lingen for 1972 i nær fremtid modtages, bedes det
benyttet straks for at undgå henlæggelse og for
glemmelse. Det sparer tid, kontorarbejde, tryksa
ger og porto at kunne undgå udsendelse af ekstra
opkrævning ved giroindkasseringskort.

Ændring af medlemmers navn eller postadresse
Hvor der sker ændring af postadresse eller nav
neændring, f. eks. ved generationsskifte, bedes det
te meddelt til det stedlige postbud eller posthus,
som udfærdiger en anmeldelse af ændringen til
avispostkontoret i København, således at med
lemsbladet bliver udsendt med rigtigt navn og
adresse påtrykt.

taksterne for byg pr. 100 kg kan omregnes til
priser for rug, havre og hvede pr. 100 kg og til
priser for rug, byg havre og hvede pr. gi. dansk
tønde. For Sønderjyllands amtskommune kan der
endvidere beregnes priser pr. hektoliter.

Ved lov nr. 179 af 28. april 1971 er der gen
nemført en ændring af kapitelstakstområderne, så
ledes at der i stedet for de tidligere 14 kapitels
takstkredse, som dels omfattede stifter og dels
amtskredse, er foretaget sammenlægninger, hvor
ved antallet af kapitelstakstområder er reduceret
fra 14 til 8.
Endvidere er fastsættelsen af kapitelstakster for
rug, havre og hvede ophørt.
For hele landet har kapitelstaksterne for byg
i årene 1965-70 været følgende:

1970...
1969...
1968...
1967...
1966...
1965...

.
.
.
.
.
.

43,35
43,71
39,93
47,67
48,10
45,50

kr.
-

H. Balle

Samtidig bedes en meddelelse derom sendt til
Slægtsgårdsforeningens Kassererkontor, Risbro 23,
2650 Hvidovre. Adresseændring kan skrives på
girokuponens bagside.

Indmeldelse af nye medlemmer
Slægtsgårdsforeningens medlemmer bedes virke
for tilgang af nye medlemmer til optagelse i ste
det for den medlemsafgang der sker ved døds
fald, salg af slægtsgård o. 1.
Navne og adresser bedes sendt til foreningens
kassererkontor.

Årsmødet i Ringsted 1972
Årsmødet holdes i Ringsted lørdag den 27. og
søndag den 28. maj.
Mødedagsorden, oplysninger om besøgssteder
på årsmødeudflugten om søndagen og indmeldel
sesblanket trykkes i»Slægtsgården« Nr. 177, som
udkommer omkring 1. maj.
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I Wild Westfyn før og nu
Tekst og billeder af Lauge Poulsen

»Pral ej af fædres ære, hver har blot sin. Kan
du ej spænde buen, er det ej din«.
Med disse formanende ord slutter en be
skrivelse af en meget stor vestfynsk slægt - en
af landsdelens største. Slægten er »’grundlagt«
på den mellemste af de tre store bøndergårde, der
tilsammen alene udgør det lille landsbysamfund
Kærbyholm en kilometer nord for Indslev ved
Middelfart.
Gården drives i dag af tiende generation af den
samme slægt, det unge par Åge og Grete Ras
mussen. Familien består desuden af parrets to børn,
Thomas på halvandet år og Sanne på fire.
Da vi besøgte familien, led sønnen Thomas
af halsbetændelse og var som følge deraf lidt pyl
ret. Ellers er han en robust fyr med en massiv
skikkelse og fyldt med gå-på-mod og narrestreger
i sit lille lyskrøllede hoved.

Age og Grete Rasmussen nærer den største
tiltro til, at Thomas til sin tid vil følge familie
traditionen op og videreføre den store og overor
dentlig veldrevne gård. Samtidig er det forældre
nes håb, at han også vil efterleve slægtens motto,
at man kun kan kalde buen sin, såfremt man er
i stand til at spænde den.
Det har de ni tidligere bønder på den mellem
ste gård i Kærbyholm gjort - og den nuværende
med - omend hver især på noget forskellig vis.
Den første var ubetinget den, der i ordets mest
direkte betydning var dygtigst til at spænde buen.
Christen Andersen, som han hed, var land
mandssøn fra Særslev og i 1656 giftede han sig
med enken på gården i Kærbyholm.
To år senere, da treårs krigen mod svenskerne
begyndte, indledte Christen Andersen, der i slægts
bogen beskrives som en stor og stærk kæmpe,

Slægtsgårdens stuehus, der er opført omkring år 1700.
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jernet så godt, han formåede, indtil han fik lok
ket svenskeren ud i mosen, hvor han havde en
bøsse skjult i et hult træ - og det blev fjendens
skæbne.
En anden gang byttede den hårdhudede stam
fader rollerne om og optrådte som røver overfor
svenskerne. En højtstående svensk officer kom
kørende til gården ledsaget af en halv snes sol
dater, som forgæves søgte at trænge gennem
barrikaderne. Da skød Christen Andersen offi
ceren, soldaterne flygtede og han tømte vognen
for alt af værdi, hvorefter den blev skilt ad og
smidt i et vandhul.
Svenskerne fik således ikke nogen hyggelig, for
nøjelig og indbringende dansk bondegårdsferie i
Kærbyholm.

Ovenstående skimtes de »kongelige« gulvbrædder i stor
stuen, hvor familien er samlet om orgelet

egenhændigt en formidabel privat krig mod fjen
den.
At dømme efter beskrivelserne i slægtsbogen
siger hans bedrifter sparto til, hvad diverse we
sternhelte nogensinde har formået.
Først gravede han sine værdigenstande og pen
ge ned i haven, hvorefter han omdannede går
den til en interimistisk fæstning, der viste sig at
være fuldstændig uindtagelig for svenskerne trods
det, at Christen Andersen var eneste mand på
»barrikaderne«. Christen Andersens gård i Kærbyholm var en af de få gårde på Vestfyn, som det
ikke lykkedes fjenden at plyndre.
Fra skydeskår i bygningerne nedlagde han med
sine bøsser og pistoler adskillige svenskere.
Konen sprang i brønden
Under en voldsom ildkamp - hedder det i slægts
bogen - indtraf der imidlertid en tragisk begi
venhed, idet hans kone, der lå i barselsseng, blev
så chokeret, at hun druknede sig i brønden. Selv
slap han fra flere nærkampe med svenskerne med
livet i behold.
En gang havde han været hos smeden og gik
med et plovjern på ryggen, da han blev angrebet
af en svensk rytter. Han forsvarede sig med plov

Flid, dygtighed og interesse
Den nuværende bonde på den mellemste gård i
Kærbyholm efterlever i lige så høj grad familie
mottoet. Våbnene han benytter, hedder blot flid,
dygtighed og interesse.
I 1937 købte faderen 12 jerseykvier. I dag
har Age Rasmussen - udelukkende på basis af
disse kvier - ifølge dé Fynske kontrolforeninger
Fyns femte bedste jerseybesætning i gruppen for
besætninger på 50 køer og opefter. Den består af
ca. 140 dyr, hvoraf de 60 er malkekøer.
Der har altid været tradition for stort husdyrhold
på gården, men i dag er hele driften af det 80
tdr. land store foretagende koncentreret om hus
dyrbrug.
Age Rasmussen er imidlertid ikke alene en
overordentlig dygtig landmand. Han er også en
habil bygningshåndværker.
Indenfor de senere år har han egenhændigt
opført en moderne svinestald og en bygning til
den store, moderne maskinpark.
Bortset fra et enkelt afsnit er avlsbygningerne
af nyere dato. Kun stuehuset og det nævnte af
snit er »originalt«. Det er opført omkring år 1700.
Naturligvis har stuehuset indvendig gennemgået
flere moderniseringer i årenes løb, men storstuen,
eller fremmed- og overstuen, som den også blev
kaldt, er stort set bevaret i dens oprindelige skik
kelse.

Kongelige gulvbrædder
Herom skriver forfatteren til slægtsbogen, Fred.
Kr. Rasmussen, der var en bror til den nuvæ
rende ejers farfar:
- Mest af alt beundrer jeg gulvbelægningen i
fremmed- og overstuen, der består af ni tommer
brede og halvanden tomme tykke, omtrent kanstfrie fyrretræsplanker. Det var et gulv, som Prins
Kristian (senere Kong Kristian IX) roligt kunne
betræde, da han i 1848, som chef for hestegarden fra sit kvarter i Indslev blev budt til Kær-
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byholm til punchegilde af herregårdsskytterne,
som lå indkvarteret der.
De »kongelige« gulvbrædder findes stadig i
stuen og fremtræder lige så hvidskurede den dag
i dag, som de sandsynligvis har gjort, da prinsen
betrådte dem.
Som nævnt er det Age Rasmussens håb, om
Thomas vil føre familietraditionen videre og være
landmand, hvilket har været langt den mest al
mindelige levevej for den såkaldte Kærbyholmerslægts medlemmer.
Kun få gange er det sket, at en Kærbyholmer
har svigtet landbruget til fordel for et andet er
hverv.

EFTERLYSNING
På Lemvigeren lå omkring 1880 en bondegård,
som ingen ville købe på grund af spøgeri på går
den.
En Thybo ved navn Lars Hebsgård Pedersen
født 25/3 1853 i Odby sogn på Thyholm var
ikke bange for sligt og købte derfor gården til
en meget billig pris.
Spøgeriet var efter sigende rigtigt nok. Hver
morgen, når Lars Pedersen og hans kone gik til
stalden for at malke, mødte de ved stalddøren
en ung pige med langt udslagen hår og med en
strippe i hånden. Hun gik tværs gennem laden
og forsvandt i en niche i muren. Denne daglige
oplevelse gik efterhånden konen på, og Lars
måtte flytte fra gården, som han imidlertid ikke
kunne skaffe nogen køber til, og gården blev der
for nedrevet.
Hvor lå denne gård?
Hvor kom Lars Pedersen hen, og hvem var
hans kone?
Findes der andre versioner af samme historie?
Mulige oplysninger bedes sendt til

Anna Louise Alstrøm
Slægtsgårdsarkivet.

ODS HERRED
(Fortsat fra forsiden)
får, svin og hornkvæg, som har ædt sig trinde i de
sammenfiltrede skove og på de udstrakte strand
enge, slagtes til livets opretholdelse. Landet har
fået sine første bønder.
Vi ser disse mennesker tumle med de tunge
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ste sten fra mark og strand. Store dysser, nogle
aflange, andre runde, og mægtige gravkamre, nog
le enkelte, andre dobbelte, rejses i et antal af
mindst fire snese rundt omkring, men mest på
det storslåede landskabs højdedrag. Det er fæl
lesgravenes folk, som er kommet ind i landet,
men de efterfølges af enkeltgravenes mennesker,
der fører heste og geder med sig. Med flintedolk
ved siden finder dette folk efter døden hvile i
simple stenkister på den åbne mark.

NYE MENNESKER kommer stadigvæk til, nye
gravskikke også. Snart stiger sviende røg fra lig
bål, snart hist, snart her, mod himlen. Atter jor
des de døde i høje. Flere og flere af disse rejser
sig, stadigvæk mest på landets ryg, der fra Draget
mellem bugten og fjorden strækker sig mod nord
og nordøst. Over det ganske land synes øjet ef
terhånden at kunne tælle over 600 større og min
dre kuplede gravminder, smukke høje, hvis form
giver synsranden en ny og endnu skønnere linje
end før, især når solen synker i hav bag »Bjer
gene« og øerne derude i vest. En velstående be
folkning i vævede dragter med strålende smykker
og blinkende våben af bronce tilbeder den livgi
vende sol, hvis guldbelagte kultbillede som en
sidste hilsen reflekterer det lys, som det selv sym
boliserer, inden det som offer til guderne synker
ned blandt mosens mosklædte tuer.
Vi ser skibe med stærkt opadbøjet stævn glide
forbi ude på fjorden. Mange skibe sejler forbi,
men andre lægger til ved åsens fod. Linjer og
form fæstner sig i hukommelsen og ristes til evig
amindelse i rå kampesten på marken. De lange
sørejsers tid er begyndt. Skibene bringer bud fra
fjerne egne og medfører de mærkeligste ting. Et
hårdt metal, der ikke irrer sig grøn som broncen,
men derimod ruster sig rød som det rødeste sand,
bliver kendt. Det er fortrinligt egnet til brugsgen
stande og våben, men der er ikke så let at forme
som den bløde bronce, der dog efterhånden helt
fortrænges.
Billedet sløres. Det er, som en skygge lægger
sig over landet, dets befolkning og dens sysler
i den kommende tid. Vel hører vi jern, der klin
ger mod jern, og kastespyd med jemod hviner
gennem luften, men hvor bor hin tids mennesker?
De er næppe blevet færre, siden broncealderhøjene rejstes, men ændrede gravskikke og redska
bernes forgængelighed synes at udslette deres
spor.
I jernalderens halvmørke sporer vi dog en mær
kelig uro rundt om. Det synes, som dønninger af
mægtige folkebevægelser ude i den store verden
også sætter ind mod dette fjerne lands kyster.
Fremmede tungemål høres, og højst besynderlige,
gennemsigtige bægre og perler samt runde guld
stykker med præg af stolte profiler og løjerlige
tegn dukker op og henlægges endog hist og her i
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de dødes grave. Det er, som landets ro er brudt.
Snart høres om strandhugst rundt om ved ky
sterne. Voldelig færd hører til tidens uorden, men
nu stævner stolte snekker, bemandet med skæg
gede mænd med drab, plyndring og brand i sin
det, også ud fra disse kyster med kurs mod fjer
ne strande. Rigt ladet med røvede og købte ting
vender skibene efter lange sejladser tilbage til bo
stederne, der lidt efter lidt udvider sig både i om
fang og menneskemængde. De første stammeom
råder, Grevinge, Svinninge, Ellinge, Hønsinge,
Veddinge og Skippinge opstår. Jorden er fælleseje
i fællesbrug. Senere ser vi »-byerne«, Højby,
Mosby (Anneberg), Vejleby, Overby og Yderby
komme til. Muligvis er benævnelsen by oprinde
lig en enkeltmands bosted, men billedet af dette
forhold er uklart.
Et stigende folketal nødvendiggør yderligere
udflytning. Med. økse og brand (Brente) rydder
man holt (Holte), krat og risbevoksede steder
(Ris). »Torperne« (Skowætorp = Skaverup) op
står på de fremkomne lysninger i skovene. Ef
terhånden vrimler det overalt med disse udflytter
steder (-rupper og -strupper), hvis befolkning un
der slid og slæb stedse udvider deres dyrkede om
råder. En voldsom udvikling i landets bebyggel
sesforhold finder sted. Samtidig ser vi, at tusinder
af markens rå kampesten bliver kløvet og med
beundringsværdig flid og akkuratesse hugget i
kvadre. Stenhuggerkunsten fejrer sine triumfer,
medens lyset spiller i nye, jævne fladers symfoni
af sort, rødt og hvidt. Skønne romanske kirke
bygninger rejses, hvorfra klokkeklang og hellige
messer i crescenderende toner ærer og forherli
ger den nye, gode gud, hvide krist, sjælenes frel
ser fra alle onde magters anslag. Kristus tegner
sig i bevidstheden som uendelig stærkere end alle
de gamle, hedenske guder, man før troede på,
men ingen tænker sig andet, end at disse stadig
væk er til, selv om de nu er svage og afmægtige.
Disse hedenske vætter må nu nøjes med at bo i
skovene, på hederne og i forfædrenes gravhøje,
hvor de stedse forstyrres og irriteres af kirkeklok
kernes klang. Indtil sene tider vedbliver de i fol
kets tro at leve på disse steder. Helt anderledes
er det med kilderne, landets rislende væld, som
hvide Krist velsigner med sundhedskraft til men
neskernes gavn. Især er denne kraft effektiv på
hans elskede apostel Sankt Johannes’ navnedag.
Når midsommernatten sænker sig over landet, ser
vi allehånde syge i snesevis lejrer sig omkring Kors
kilden på Veddinge mark, Sankt Johanneskilde
på Asnæs og Sankt Karens kilde ved stranden ud
mod Isefjorden. Som ved Bethesda dam er her i
kildernes vand lægedom at finde for alle skrø
belige, og i morgendagens lys ses grønsværet om
kring de sprudlende væld fyldt med henslængte
krykker og aflagte forbindinger. Gud være takket
og lovet for kildernes undergørende kraft!
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Omkring år 1150 knejser 7 romanske kirke
bygninger i Ods herred: Højby, Vig, Asmindrup,
Egebjerg, Grevinge, Asnæs og Faarevejle. Lidt
senere, da man i århundredets sidste halvdel læ
rer at brænde mursten, toner Nykøbing, Rørvig og
Oddens kirker frem i horisonten. Enhver ved nu,
hvor slægtens børn skal døbes,hvor mand og kvin
des samliv skal signes, og hvor de døde legemer,
som ikke mere behøver at få gravoffer med sig,
skal dækkes af den sorte muld. Kristendommens
milde lære om fred og fordragelighed mellem
mennesker har sejret. Landet er blevet kristnet,
men i kolde hjerner ruger dog stadigvæk have
syge, misundelse og had, der fører til idelige fej
der.
»Med lov skal land bygges, men ville enhver
nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret,
da behøvede man ikke nogen lov«, men trods
»Jydske Lov«s besindige ord skabtes slige tilstan
de aldrig. I historiens grå lys over den ældre mid
delalder ser vi borg efter borg rejse sig i Ods her
red, medens bønder og småfolk søger ly for tve
dragtens storme i borgenes skygge. Dragsholm
(Faarevejle sogn), Asnæs (Asnæs sogn), Gel
strup og Stokkebjerg (begge i Egebjerg sogn),
Keldstrup og Sejstrup (Vig sogn), Storeborg (Borrebakken), Drøsselholm og Næsseholm (Højby
sogn) samt Borre (Rørvig sogn) rejses, og noget
senere, men af mindre betydning, Ris og Ved
dinge (Faarevejle sogn), Gundestrup og Attrup
(Grevinge sogn), Egebjerg og Lestrup (Ege
bjerg sogn), Høve og Aastofte (Asnæs sogn), Siv
holmen (Asmindrup sogn) samt Ellinge, Ny
gaard, Højby og Stenstrup (Højby sogn). Altså
23 og måske endnu flere stormandssæder i mid
delalderens Ods herred.

UNDER SÅDANNE FORHOLD og i betragt
ning af tidens ånd kan stridigheder ikke undgås,
bitre fejder bryder ud - fejder med hævnfyldte
drab, om hvilke nu kun beretningerne reflekteres
i sagnenes og folkevisernes facetterede spejl, men
som dog forlener de tilbageliggende, stumme stenkvadre med betagende mæle. Fru Inger til Ris?
Dokumenterne tier om hende, men sagnene taler
om hendes besvær med de arge trolde, de onde
vætter og alskens uting med horn og klo, der nordenfra, hvor kilderne bobler ved Disebjerg skrænt,
hver nat ødelægger hendes kirkebyggeri på tof
ten under banken ved Ris, indtil tvende stude med
korstegnet tydeligt tegnet i koblerebets stik drives
ud fra hendes gård og viser, hvor kirken skal
bygges. »Der bygged fru Inger sit kirkehus, dybt
og sikkert i strandbakkens grus, højt over skræn
ten i sol og i sus«, og der vil Faarevejle kirke
komme til at ligge til sene tider.
Og så er der visen om »Hr. Ebbes døttre to,
der fanged så underlig en færd«. Hr. Ebbe bor
i Storeborg ved Højby sø. Er han måske af Hvi-
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demes stolte æt, navnet kan tyde på det. Han er
redet bort på krigerfærd, og under hans fraværelse
bliver hans to døttre, Trunde og Signelil, voldta
get af Bonde og Skammel på Højby, sønner af
den brydske fru Mette dersteds.
»Da skeede det om den julenat, der folkene
ginge til messe: Her Ebbes døttre de reyste
sig brat, deres knive monne de hvesse«.
»Hvi monne Hr. Ebbes døttre to, fanged så
underlig færd, kunne de ikke til kirke gåe,
foruden de dragne sværd?«
»Norden i det våbenhus, drog jomfru Trunde
sit sværd, sønden for det alterlius, fik Bonde
så stor ufærd.«
»Norden for det alter klar, drog jomfru Sig
nelil sin kniv. Neden ved den kirkedør, hr.
Skammel mistede sit liv.«

I 7 år står Højby kirke i band for denne ufærds
skyld. Da »bygde de højbyfolk et kapeli på El
lenebjerg, det søgte kvinde og mand, til paven
formildte deres sorg, og løste deres kirke af
band.«
Sådan slynger sagnene og folkeviserne deres
farvede islæt mellem tidens rendegarn på Ods her
reds middelalderhistories væv. Er udåden sket, må
tidspunktet vel henlægges til omkring år 1200,
netop da Ord herreds lokaliteter og beboere med
navns nævnelse så småt begynder at dukke op
i endnu bevarede dokumenter. Dog har Isøre ting,
der nævnes hos Saxo ved kongevalget efter Svend
Estridsens død 1076 og senere, da budskabet om
Erik Ejegods død på Cypern nåede hjem 1104,
samt et par gange i forbindelse med Absalon, sik
kert ligget i Ods herred. Stedet var godt valgt
til folkets ting. Ods herred lå midt i det davæ
rende rige, hvortil jyder og skåninger lige let kun
ne komme pr. skib. Om stedet har ligget i Rør
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vig sogn eller ved Kongsøre i Egebjerg sogn, ser
man kun uklart. I kong Valdemars jordebog 1231
nævnes Ods herred med 351 plove, et meget be
tydeligt antal i forhold til naboherrederne, og spe
cielt omtales Esæl (Hesselø), hvorpå der fandtes
et hus. Skønt Nykøbing ikke nævnes i bogen, må
den dog på den tid have været en større by, hvis
indbyggere rimeligvis hovedsagelig nærede sig ved
sildefiskeri.En gammel afgift lyder på 1 td. sild
og 12 penninge pr. fiskefartøj her. Sildemængden
i Øresund og Kattegat var jo på de tider meget
stor. Saxo fortæller i sin krønike, at Øresund var
så fyldt med fisk, at skibene undertiden blev sid
dende fast og knapt kunne roes gennem stimerne.
Direkte omtales Nykøbing først 1290, da den
samt andre stæder ved Isefjorden blev afbrændt
af Marsk Stigs tilhængere, men navnet forudsæt
ter muligvis, at der har været en ældre »købing«
i nærheden. Marsk Stig døde på Hjelm 1293,
altså 3 år efter, at Nykøbing stod i flammer. Ste
det, hvor han blev begravet, ved man ikke, men
som et fata morgana over Ods herred, der må
ske afspejler Hindsholm på Fyn eller et andet
sted i Danmark, hæver marskens jordefærd sig
i sagnene over Rørvig kirke. Dokumenterne tier,
men i alle tilfælde havde han en del jordegods
på egnen, således i Følleslev og Rumperup samt
temmelig sikkert også Tygestrup, nu Kongsdal.
Ejendomsretten til Ods herreds jord var i 1300og 1400-tallet og videre frem til reformationsti
den delt mellem kongemagten, roskildebispen og
en mængde stormandsslægter, der alle rugede over
hver sin del. I det lange løb opsugede konge og
bisp stedse mere af stormændenes gods, og ved
reformationen 1536 slugte kronen på een gang al
bispestolens ejendom og blev derved så godt som
eneejer af hele herredet. Men med disse tildra
gelser begynder et nyt kapitel af Ods herreds saga.
P. K. Hofmansen.

Milliarder på spil
Fhv. landbrugsminister Henry Christensen på et slægtsgårdsstævne:
Foran den største politiske afgørelse, vi nogensinde kommer til at træffe
DANMARK MA NU tage sit selvstændige stand
punkt. I førte omgang regeringen og Folketinget.
I anden og afgørende fase den danske vælger
befolkning. Den afgørelse, der skal træffes, er den
mest betydningsfulde i Danmarks riges historie.
Den er et valg imellem to muligheder. Vi kan enten
isolere os eller indgå i et nærmere europæisk

samarbejde. Det er den største politiske afgørelse,
vi nogensinde kommer til at træffe.
Med disse vægtige ord sluttede fhv. landbrugs
minister Henry Christensen sin forelæsning om
fordele og ulemper ved dansk indtræden i Fæl
lesmarkedet på et møde, som Dansk Slægtsgårds
forening havde arrangeret på Rønnede Kro.
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Mødet indledtes af formanden, gdr., hjemme
værnskonsulent Jens P. Pedersen, Præstbrogård,
der udtalte mindeord om kong Frederik.
Henry Christensen bemærkede indledningsvis,
at han fandt det prisværdigt, at en kreds af men
nesker havde ønsket at stå vagt omkring danske
slægtsgårde for dermed at fastholde et betydnings
fuldt stykke dansk kultur, der også trak sine lin
jer tilbage i tiden.
Henry Christensen fortsatte: - Markedspolitik
ken er et stort og selvstændigt problem, og vi
står overfor den vigtigste beslutning som det dan
ske folk i fredstider overhovedet har skullet træf
fe. Det er store ord. Personligt mener jeg ikke,
de er for store. Der er tale om en beslutning, som
vil blive skelsættende for de vilkår, hvorunder vi
skal bygge vor fremtid op. Vi skal træffe et valg
mellem to helt nye muligheder. Den eksisterende
situation vil ikke findes efter den 1. januar 1973.

Et nej ville være dristigt
Et nej til dansk medlemsskab af Fællesmarkedet
ville være en overmåde dristig handling, fordi det
ville medføre en afbrydelse af dansk landbrugs
markedsmæssige samarbejde med Storbritannien,
uden at man ville have noget andet betydnings^
fuldt markedsfællesskab at sætte i stedet.
En sådan beslutning ville åbne hidtil ukendte
og meget farlige perspektiver for Danmarks frem
tid.
Man måtte frigøre sig for den tvangsforestilling,
at Danmark fortsat kunne køre sit eget løb. En
sådan mulighed eksisterede overhovedet ikke.
Der var to muligheder at vælge imellem, isole
ring med de deraf følgende konsekvenser eller til
slutning til det europæiske samarbejde.
Henry Christensen understregede, at dansk
landbrug ved indtræden i Fællesmarkedet ville
være sikret afsætningsvilkår i henhold til Rom
traktaten på lige fod med landbruget i de øvrige
fællesmarkedslande. I tilfælde af fald ned under
de ansatte tærskelpriser ville diverse mekanismer
udløses, som sikrede de indgåede prisordninger.

Barneminderne
Af Kirstine Hofmansen

HVEM, DER EN forårs- eller sommerdag har
vandret gennem moser og heder, ved hvilken fø
lelse, der kan gribe sindet ved duften af alle de
forskellige planter, som findes der. Og denne friske
fugtighed fra lavninger og siger, og grøfterne med
det hurtigtrindende vand. - Hvor rummer sådan
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Ved dansk beslutning om indtræden i Fælles
markedet ville Danmark gå ind under de aftalte
landbrugsordninger allerede den 1. februar 1973
og i det første år opnå en merindtægt på ca. 950
mill. kr. Ved overgangsperiodens udløb i 1978 vil
le merindtægten ved uændret landbrugseksport væ
re ca. 2 milliarder kroner.
Der kunne ikke herske tvivl om, at mange
milliarder kroner ville være på spil, dersom Dan
mark vedtog at holde sig udenfor Fællesmarkedet.
En isolering ville utvivlsomt føre med sig, at man
ge betydelige danske industrivirksomheder som
Danfoss og Lego m. v. ville flygte bort fra lan
det.
I forbindelse med landbruget ville det danske
samfund slippe for støtteordninger til ca. 1 mil
liard kroner om året, og hele samfundet ville få
del i denne kage.
Et medlemsskab af Fællesmarkedet ville ikke
betyde nogen fare for Danmarks suverænitet. Dan
ske arbejdere ville ikke blive deporteret og den
sociale standard ikke sænket. Den slags påstande
var at betragte som rene røverhistorier.
Hvor er den danske ungdom, som vil gå ind
i en diskussion om medleven i et kommende
europæisk samarbejde? Hvor er den danske ung
dom, som for alvor tror på sine muligheder i frem
tidens Europa? Denne ungdom vil vi meget gerne
høre fra.
Henry Christensen troede ikke på et nordisk al
ternativ til Fællesmarkedet, men markerede sin
glæde over, at det sidste problem i forhandlin
gerne mellem Norge og Fællesmarkedet var ble
vet løst.
Efter at man havde nydt aftenkaffen, fulgte en
spørgetime.
Der blev stillet talrige spørgsmål, og Henry
Christensen besvarede dem alle sagligt og nøg
ternt.
Jens P. Pedersen sluttede af med en hjertelig
tak til aftenens hovedperson og de mange, som
havde bidraget til at gøre mødet indholdsrigt.
(Næstved Tidende)

en mose- og hedeegn en verden fuld af eventyr
for dem, som har haft deres barndomshjem der,
og hvor de måtte gøre nytte ved at passe på fårene
og køerne, der skulle søge føden i mosen og på
heden. De, der som børn har haft deres gerning
derude, er kendt med mosens og hedens forskel
lige fugle, kender de mangeartede lyde og ved,
hvor de hver især bygger deres reder. Og hvor
kunne legen gå selv i de tidlige kolde forårsdage.
Der er måske mange, som tilfældigvis traver
over en sådan barsk og øde egn og ikke ved, hvor
mange minder og barnedrømme, der så at sige

Sidell
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ligger og slumrer ved mangen lille lynghøj, vidjebuske, grøftekanter og så meget andet, som kan
blive til store ting i børnenes verden.
Ved enden af en sådan lille lyngbakke, der
skrånede ned mod mosen, lå for år tilbage et lille
hvidkaldet hus med stråtag. Der var stue og køk
ken i den ene ende af huset, og i den anden noget
lavere del havde koen og fårene deres opholds
sted. Det var lille Kirsten Andersdatters hjem. Her
legede hun og hendes mange søskende de kolde
forårsdage, ja sommer og vinter med, henvist til
dem selv det meste af tiden, da forældrene næsten
altid var på arbejde, ved hvad de kunne få. Der
skulle hænges i for at mætte de mange munde.
Et par af de største børn var allerede ude i tjene
ste som fåre- og kohyrder.
Om søndagen så man gerne lille Kirstens mor i
sin vadmelskjole og med blankpudsede træsko
vandre den ca. mils lange vej til sognets kirke.
Og når de, som var ude at tjene, engang imellem
fik lov at komme hjem en søndag eftermiddag,
var der fest i det lille hjem.
Nu skulle man tro, at dagene var ensformige
og kedelige for børnene. Der var jo ikke mange
afvekslinger med udflugter og lignende. Naturlig
vis, de kunne undertiden være lange og kedelige,
men som oftest var de fulde af liv og indhold, thi
på den anden side af mosedalen lå et lille boels
sted, og markskellet gik tæt ind mod lille Kirstens
hjem. Det var børnenes opgave hver på sin side
at passe på, at dyrene ikke overskred grænserne.
Her, ved lyngbakke, i mosen, mellem knolde og
siv, pors og meget andet gik legen sin gang mel
lem børnene fra de to hjem. Der blev bygget huse
og kirker, gravet grøfter og brønde. Og mange
sten, som ligger et eller andet sted den dag i
dag, har både været køer, heste, får og mennesker
med. En af drengene var præst ved kirken, en
anden agerede lynild og torden og jævnede det
hele med jorden. Der blev dæmmet op for vändet

i grøfterne, for så pludselig at lade det bryde igen
nem igen - lig et vandfald.
Mellemmaden blev så indtaget i fællesskab, men
den var vist ikke altid, hvad vi ville kalde særlig
lækker. Bart rugbrød med ost til var meget almin
delig. Havde den ene part noget bedre end den
anden, blev der »byttet«.
Årene gik. Nu er det længe siden, lille Kirsten
Andersdatter, hendes søskende og naboens børn
legede ved lyngbakken og mosen. Mangen har
siden den tid haft deres leg og barnedrømme der.
Lyngbakken og mosen er forlængst kultiveret. Alle
de sten, som findes på den grusede bakke, er ofte
i vejen og smides foragteligt til side, men hvis de
kunne tale, ville de kunne fortælle mange ting.
Går man over disse steder en gang imellem, er
man ligesom omgivet af så meget underligt og
stort Det er, som om der tales og hviskes fra de
mange vidje- og lyngbuske, som endnu står langs
grøfterne - og ikke så sært. For det underlige var,
at da Kirsten Andersdatter som gammel kone lå
på sit dødsleje i en anden by og sogn, end hun
var opvokset i, var der så meget, hun ikke længere
kunne huske fra sit lange liv, som også havde haft
sin del af sorger og besværligheder. Der var ting,
hun slet ikke kunne gøre rede for eller tale med
om mere. Men da var det, at hun kunne huske
barnelegen ved den lille lyngbakke. Hvor strå
lede hendes ansigt, da hun talte om barndomsda
gene og legekammeraterne, og det at hun snart
måtte få lov at komme hjem til den gud og frel
ser, som hun havde troet på, og til sine hjemgangne kære. Lyngbakken og legen der blev hun
ved med at kunne huske til det sidste.
Derfor kan man ikke gå over disse steder uden
at tænke på, at her ligger lille Kirsten Andersdat
ters minder og slumrer. Disse minder fra disse
nøjsomme og stræbsomme hjem. Disse minder, der
havde kraft til at blomstre op og forskønne hen
des sidste dage.

Livet, trods alt
----------

Blade af en dagbog

En bog, som har glædet mange i den senere tid,
er Mette Fog Pedersens »Livet, trods alt« (ud
sendt i kommission hos Konrad Jørgensens Bog
trykkeri A/S, Kolding, 1971).
Mette Fog Pedersen, Rødding Højskole, har
opholdt sig på Aarhus Kommunehospital det meste
af de sidste otte år og tildels i den kunstige lunge.
Til sygdommen ramte hende, havde Mette Fog

----------

Pedersen sin ønskede plads i tilværelsen på Rød
ding Højskole og passede dér i enhver henseende
sin stilling som en rigtig højskolemor.
Til julen 1970 fik hun blandt mange andre
gode gaver en dagbog. Fruen siger herom i op
takten til »Livet, trods alt« bl.a.:

»Blandt alle de gaver, jeg fik juleaften, var
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der også en dagbog. Jeg morede mig vist lidt, da
vagten holdt den op for mig, så jeg kunne se den.
Hvad i al verden skulle jeg med en dagbog?
Nu er der gået et par dage, og den lille blå
bog med de mange hvide blade har ikke villet
lade mig i fred. Måske har min ven, der for
ærede mig bogen, alligevel ret? Måske er en
dagbog netop noget for en, der er umælende. For
det er jo ikke sådan, at tankevirksomheden bli
ver mindre, fordi man mister mælet. Jeg vil sna
rere sige tværtimod. Efterhånden som sygdom
men har gjort mig mindre og mindre skikket
til at meddele mig, er tanker og ideer vrimlet frem
i mit sind. Hukommelsen er også blevet skærpet.
Mens jeg stod midt i en travl hverdag, var der
så meget, der forstyrrede og afledte. Nu er jeg
ofte henvist til min egen tankeverden.
Jeg tror alligevel, jeg vil begynde på den dag
bog! «

Det blev i løbet af året 1971 en menneskeligt
meget smuk bog på 121 sider, hvoraf vi med til
ladelse bringer dette afsnit, ligesom vi gerne se
nere vil vende tilbage til dette dokument fra
en tilværelse i sygesengen gennem år, uden at
livsmodet lod sig kue.

Den 5. april 1971.
Højskolen har rigtignok været i søgelyset i den
sidste tid. Og ikke blot for det gode! Jeg har na
turligvis med stor interesse fulgt alt, hvad der har
været i radio og TV om sagen. Det er også sket,
at mine vagter har læst artikler og kronikker fra
avisen højt for mig.
Det kan være svært nok at danne sig et klart
billede af, hvor betydningsfulde de spørgsmål, der
strides om, i virkeligheden er. For en nu uden
forstående føles det let, som om man øder megen
god og kostbar tid med ørkesløse diskussioner om
hvilke arbejdsmetoder, der skal anvendes, hvem
der skal bestemme hvor meget osv.
Naturligvis må højskolen som enhver anden
undervisningsanstalt være underkastet forandrin
ger i pagt med tiden. Sådan er det i dag, og så
dan har det også været før. I de sidste ti år, jeg
fik lov at arbejde på en højskole, skete der
også forandringer, om end de ikke voldte så meget
rabalder som i dag.
Gennem mange år havde det været et stort øn
ske på de fleste af landets højskoler, at man kun
ne få tag i byungdommen, så elevflokken virke
lig kunne blive et udsnit af den danske befolk
ning. I løbet af 50’erne blev dette ønske opfyldt.
Først viste der sig enkelte byboere mellem de
mange unge fra landet. Flere kom til, og inden
længe var elevflokken en skøn blanding af unge
fra alle miljøer.
Og hvordan gik det så, når unge fra land og
by for en tid helt skulle dele tilværelse?
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I undervisningstimerne var der ingen proble
mer. På Rødding Højskole havde vi netop i be
gyndelsen af halvtredserne radikalt ændret den
gamle timeplan. Der var få obligatoriske timer til
bage, stort set kun foredrag, samfundslære og
dansktimer. På resten af skemaet var der en ræk
ke valgfri fag, så eleven selv kunne sammensætte
sin timeplan, alt efter interesse og behov. Til
elevernes ros må det siges, at når de havde haft
frihed til selv at bestemme, om de ville på høj
skole eller ej, og derefter selv havde kunnet
lægge deres skema, rettede de sig loyalt efter sko
lens plan.
Det blev fritiden, der blev det springende punkt.
Undertiden forløb alt fint, til andre tider kom der
gnidninger. Et år havde vi meget ufornuftigt ind
kvarteret en gruppe bypiger i en afdeling for
sig. Der blev overhovedet ingen kontakt mellem
dem og den øvrige flok. Hen på vinteren udvik
lede det sig ligefrem til fjendskab, så min mand
måtte forsøge at mægle. ,
En enkelt overklassepige kunne en vinter slet
ikke falde til. Hun blev ofte i sengen og var
uvillig mod så meget. En dag satte jeg mig ved
sengekanten hos hende for at få at vide, hvad
der var i vejen. Hun beklagede sig over, at der
ikke engang var rideheste, nu hun var på landet,
eller en stor, flot hund, hun i det mindste kunne
gå tur med. Jeg oplyste hende om, at selv om
jeg havde haft en hund, havde eleverne aldrig
fået lov til at gå tur med den. Højskolen var jo
heller ingen rideskole.
En vinter havde vi ved vort bord en lille, meget
raffineret københavnerpige, Inge, der på mange
måder var et morsomt eksempel på, hvordan ind
stillingen til det fremmede miljø gradvis skiftede.
Hun boede sammen med en djærv og morsom
sjællænderpige, Sofie, og det havde hun godt af.
Inge havde højt, lyst, fint hår. Det måtte for
at »stå op« skylles i øl, ikke i almindelig Hof,
men i guldbajer. Hver gang det blev vasket, og det
skete tit, stod Sofie hos. Inge brugte nemlig kun
halvdelen af øllet, og så snart vasken var forbi,
satte Sofie flasken for munden og drak med vel
behag resten.
Af og til dansede eleverne folkedans i gymna
stiksalen. Det var gerne meget yndede aftener,
fordi vi havde så udmærket og inspirerende en
leder. Inge stillede også i salen, men hun var
iført meget stram nederdel og sko med høje sti
lethæle. Ikke just velegnede ting til folkedans.
Hun ville dog heller ikke på nogen måde være
med, men sagde nej, når nogen ville hente hende.
Imens lo og morede de andre sig og svang sig
lystigt i de forskellige danse. Det blev alligevel
Inge for meget. Pludselig smed hun stiletskoene
og foer på strømpefødder ind i en dans med
kædeture, der just var i gang. Lidt efter så jeg en
stor karl svinge det lille nemme væsen i sin stærke
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arm, så hun næsten fløj. Jeg havde lidt ondt af
nederdelen og strømpefødderne. Både han og hun
så ud til at more sig. Bortset fra, at det kneb
de andre piger lidt at godtage Inges flotte på
stand om, at hun da regnede med at blive gift
mindst to gange, faldt hun ellers efterhånden helt
til i flokken.
I dag er det ikke muligt at se forskel på unge
fra forskellige dele af landet.

Den 13. april 1971.
I påsken blev der ikke tid til at skrive dagbog;
der skete så meget. Normalt har jeg ikke ret ofte
familiebesøg. Vi opholder os jo så at sige i hvert
sit hjørne af landet.
Selv om jeg ikke havde det godt, var det alli
gevel dejligt at se familien i påsken. Min mand
gjorde den lange tur fra Rødding til Århus to gan
ge. De unge var her også. Jeg har altid lidt ondt
af mine nærmeste, når de besøger mig. Syv års
hård sygdom undgår naturligvis ikke at sætte sine
spor. Især da mange af mine ansigtsmuskler ikke
fungerer. Det er også lidt trist, at jeg ikke rigtigt
formår at yde noget til samværet, men kun kan
modtage. Det går lettest, når min mand er her, han
er efterhånden så vant til, at han skal fortælle for
mig og selv klare underholdningen. Det kan være
sværere for en af de unge at skulle sidde hos mig
i et par timer. Da slipper snakken let op. I på
sken kom alle tre unge på en gang, så her var
ganske livligt.
Jeg får ikke besøg af andre end den nærmeste
familie, selv om der er mange, der gerne ville
se til mig. Men jeg synes ikke, jeg magter det. Et
par gange har man uforvarende sluppet nogle
gamle elever ind til mig. Da de så mig, løb de græ
dende ud igen. Det var næsten mere, end jeg kun
ne tage.
I radioens påskeprogram var der et par ting,
der optog mig. Det var en stor og fin opgave,
Danmarks Radio havde påtaget sig ved at opføre
Bachs Matthæuspassion Skærtorsdag og Langfre
dag aften. Jeg havde glædet mig til denne musi
kalske oplevelse, og jeg blev da heller ikke skuffet.
Imidlertid viste det sig, at min unge vagt gerne
ville følge et TV-spil om Martin Luther, der net
op gik for sig under anden del af passionen. Jeg
undte hende gerne denne fornøjelse. Luthers liv
og levned var jo fyldt med spænding og dramatik.
Selv brød jeg mig knap så meget om stykket, dels
var det mig imod med en engelsktalende Luther,
og dels råbte han så højt og voldsomt, at det vir
kede uægte. Vi ordnede os sådan, at hun satte
sig ved siden af mig, TV blev anbragt ved foden
den af sengen og radioen ved hovedgærdet. Så fik
hun lov til at se, mod at lyden blev sat ganske
lavt. Da mine knæ blev bøjet, skjulte de næsten
helt den lidt generende lysende firkant. Jeg kunne
så i fred hengive mig til nydelsen af Matthæus-

passionen. Kun når Luther blev alt for lidenska
belig, trængte en svag forstyrrende lyd ind. Det
må vist siges at være demokrati på arbejdspladsen.
Det er et vældigt apparat, der skal til med stort
orkester og kor samt solister for at få en sådan
passion til rigtigt at lyde. Man havde hentet so
listerne fra udlandet. Mange af dem var kendte,
alle var de dygtige. Jeg syntes bedst om de mand
lige stemmer. Kvindelige solister har så tit uvaner,
der skæmmer. Det kan være alt for kraftige vi
brationer eller nogle underlige lyde ved intone
ring og afslutning af en tone. Det generer og irri
terer. Men det var en fryd at høre radiokoret.
Det er ualmindelig fint skolet med god balance
mellem stemmerne og stor klangskønhed. Man bli
ver nok aldrig træt af at lytte til Bachs passioner.
Denne vekslen mellem det lidenskabelige og dra
matiske og partier i fuldendt harmoni og af stor
skønhed er så betagende.
Det andet i radioens påskeudsendelser, som
optog mig, var nogle udtalelser af undervisnings
direktør Baunsbak. Han må være en modig mand,
siden han med overbevisning fremførte, at vi i
dag har for mange vuggestuer. Baunsbak afviste
den almindelige jagt efter højere levestandard,
fordi den ofte sker på bekostning af børnene.
Spædbarnet skal være hos moderen. Han brugte
vendingen, at man må være rede til at investere
tid i barnet, hvis ikke noget værdifuldt menne
skeligt skal gå tabt. Hvor ofte har jeg ikke gjort
mig til talsmand for de samme tanker.

Hilsen til Danmark
fra fransk veninde
MADAME ELLEN GODEFROY, Paris, der tid
ligere har sendt os en artikel, har stillet yderligere
en del materiale til rådighed for »Slægtsgården«.
Madame Godefroy, der er dansk født, har boet
22 år i Frankrig, hvor hun er gift med et med
lem af den franske Nationalforsamling, har be
varet sin store interesse for Danmark, samtidig
med at hun på nært hold følger meget med i
fransk politik.
Hun skriver indledningsvis følgende betragt
ninger af sin mand, Pierre Godefroy:
»Vi har i de sidste uger sporet en vis dansk
betænkelighed ved Fællesmarkedet og jeg finder
danskernes reaktion er forståelig. Det er en me
get gammel nation, der altid har været fri og selv
stændig; men deres frygt er ubegrundet, og kom
mer de ikke med, er det det rene selvmord.
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Den høje levefod i Danmark skyldes i nogen
grad, at det har været en stor fordel for dan
skerne ikke at have deltaget i de to verdenskrige.
Medens de andre lande udrustede hære, krigs
skibe, flyvevåben, fik jævnet deres byer med jor
den og slået mange mennesker ihjel, fik dansker
ne - og de andre nordiske lande - et stort for
spring. Dette forspring har de ikke mere. Efter
at de europæiske stormagter er holdt op med at
slås, og i stedet samarbejder, stiger levefoden i de
lande. De er nået op på højde med Danmark og
vil nå endnu længere i rigdom og velstand, hvor
imod Danmark - udenfor det europæiske fælles
skab - vil blive mere og mere forarmet.
Som medlem af Fællesmarkedet vil der ikke
gå 10 år, før Danmark får betalt al sin gæld.
Jeg vil gerne indgå et væddemål herom! Det er
utroligt, så rigt det land vil blive! Fællesmarke
det er i særlig grad vellykket med henblik på lan
de som Danmark. Man skulle tro, det var lavet
specielt for danskerne!«
Om skatteproblemet sagde Pierre Godefroy
bl. a.: »Målet er, at medlemslandene i nogen
grad skulle have et ensartet skattesystem, men
jeg kan garantere, at det vil vare meget længe,
inden vi når så langt. Der er intet på denne jord,
der er mere rodet og indviklet end skatterne.
Selv i ét land er det meget svært at fordele skat
terne nogenlunde retfærdigt, da de henvender sig
til alle mulige forskellige kategorier. I Fællesmar
kedet er det franskmændene og italienerne, der
har de laveste direkte skatter, de kan ikke for
drage at betale skat. Her i Frankrig har vi ind
ført en omsætningsskat (la TWA) for at få sam
me skattesystem som Tyskland.«
Det burdé være en fordel for Danmark, at
man i Fællesmarkedet drager omsorg for, at land
mænd i andre lande ikke får flere skattemæssige
fordele end landmænd i Danmark.
Frankrigs finanseksperter har været nødt til at
foretage en undersøgelse af skatterne i alle Fæl
lesmarkedets lande med det formål at kunne for
svare deres egen skattepolitik overfor vælgerne og oppositionen!
Da Fællesmarkedet begyndte, viste det sig des
værre, at franske varer ikke var konkurrence
dygtige. Fabrikanterne og producenterne beklage
de sig til regeringen: »Vi kan slet ikke være
med, alle de skatter, vi har, gør vore varer alt
for dyre.« Efter at have undersøgt sagen, kunne
regeringen vise dem sort på hvidt, at franskmæn
dene ikke betaler mere skat end tyskerne, snarere
mindre, og fabrikanterne blev nødt til at finde
en anden forklaring. Det de trængte til, var at ra
tionalisere og modernisere deres foretagender.
Det er Fællesmarkedets største bedrift at have
rusket op i folk og fået dem ud af en gammel
dags, sløv rutine og slendrian.
Grunden til at danskerne er bange for dette
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Fællesmarked, kan kun være, at de undervurde
rer sig selv, de er for beskedne.«
Ellen Godefroy føjer hertil:
Fællesmarkedet har hidtil ikke givet anledning
til folkevandringer. Man kan roligt gå ud fra, at
de fleste mennesker bliver, hvor de er, hvor de
har deres venner og familie, deres vaner og tra
ditioner, kort sagt, deres »way of life«. Sprog
lige vanskeligheder gør det meget vanskeligt at
skifte land.
Man slår rødder, der hvor man er. Den spe
cielle hygge, danskerne værdsætter og ikke kan
undvære, finder de kun sjældent andre steder.
Og med hensyn til, at udlændinge vil komme
og slå sig ned i Danmark som de har lyst til,
gør de det naturligvis kun, hvis de føler sig vel
komne, bliver godt modtaget og hjulpet til rette.
Det, som vil genere dem mest i Danmark er bl. a.
sproget, der er svært, bl. a. de lange mørke vin
tre og korte somre. Desuden de høje skatter og
huslejer.
Tendensen går nu mod bygningen af giganti
ske supermarkeder - euromarkeder - uden for
storbyerne, på en mark med vældige parkerings
pladser. Det er løsningen på storbyernes trafik- og
parkeringsproblemer.
I disse gigantiske supermarkeder handles med
alle europæiske varer, fra kartofler til fjernsyns
apparater. Her må danskerne være med!
Der er allerede Tuborg og Carlsberg øl samt
dansk torskelever. De danske varer er blandt de
bedste og mest tiltalende, alt vil kunne sælges.
Det er, som om de danske varer bringer noget af
den danske hygge med sig.
Der er ingen tvivl om, at Danmark vil kunne
handle med Fællesmarkedet uden at være med
lem. Men Danmark risikerer i det tilfælde at blive
behandlet som den »fattige fætter«, der kun får
resterne fra de riges bord, uden at have nogen
rettigheder.
Velstand kan naturligvis aldrig være det eneste
mål for civiliserede nationer. Rigdom må kun
blive en basis, en grobund, hvori kunst og viden
skab vil kunne udfolde sig og få en guldalder,
således at vi kan få en ny renaissance i Europa.
»Under krigen tier muserne«. Måtte de kunne
udfolde sig i en periode af fred og fordragelig
hed!
Det er een gang for alle slået fast og bevist
klart og tydeligt, at kun en industriel og økono
misk ekspansion kan give en høj levefod og fuld
beskæftigelse til alle. Det er sørgeligt at se, at me
dens vi har overproduktion, er der andre, der sul
ter. Det, U-landene har brug for, er investerin
ger. Idealisme og godgørenhed samt ædle følelser
er ikke noget, der batter på dette område.
Et rigt Europa vil kunne stille kapital og en
højt udviklet teknologi til rådighed for de lande,
der mangler alt.
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Epigram
At vende sig
imod et spejl, ’
er nogens vej
til andres fejl.

At le, kun le
den kolde latter,
bekræfter én,
der intet fatter.

At se, kun se
det, andre så,
er tegn på én,
der gik i stå.

At søge blidt
med væresind,
gør ingen væren
væreblind
Ib Paulsen.
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Tlf. (09) 12 94 73.
(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretningsudvalg.)

Udvalgsformænd:
Slægtsgaardsarkivet: Forfatteren Salomon J. Frifelt, »Frifelt«,
6870 Ølgod. - Tlf. (05) 24 30 20.
Bladudvalget: Proprietær Bent Bjergskov, »Rosenlund«,
5350 Rynkeby. - Tlf. (09) 39 13 17.

Kassererkontor og medlemsforhold:
Fru Inger Hansen, Risbro 23, 2650 Hvidovre.
Tlf. (01) 78 31 54. (Helst før kl. 8).
Postgironummer 8 31 42.

Klager over udeblivelse eller
forsinkelse af bladet rettes
til postvæsenet.

Slægtsgaardsarkivet:
Adresse: Hammerichsgade 14 (2. sal t. h.), 1611 København V.
Tlf. (01) 11 67 20.
Ledere: Arkivarerne P. K. Hofmansen og genealog Annelise Alstrøm.
(Træffes på arkivet tirsdag og onsdag kl. 14-17).

Henvendelse om ældre numre
eller supplementsnumre og
bilagsblade af »Slægtsgaarden« sker
til annonceekspeditionen.

Foreningens revision:
Statsautoriseret revisor Kr. Foged, Rosenvængets Sideallé 8, 2100
København 0. - Uf. Øbro (01) 92 - 30 og Øbro (01) 92 - 5000.
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ÅRSMØDET I RINGSTED
_____________________

27. og 28. maj 1972 _______________

SLÆGTSGAARDSFORENINGENS
årsmøde
holdes i år i Ringsted lørdag den 27. og søndag
den 28. maj.
Foreningens medlemmer med nærmeste familie
indbydes herved til årsmødet.
Udenforstående, som ikke er medlem af for
eningen og ikke har nær tilknytning til gård og
slægt, kan ikke deltage i årsmødets arrangement.
Nye medlemmer, som indmeldes i foreningen
inden 12, maj, får mulighed for at deltage i års
mødet.
Mødet åbnes lørdag eftermiddag kl. 14 og alle
deltagerne - både damer og herrer - overværer
aflæggelsen af beretningerne om foreningens op
gaver og virksomhed, og den påfølgende drøftelse
af aktuelle slægtsgårdsproblemer.
Hjemmenes og slægternes fortid og fremtid an
går både den ældre og den yngre generation, og
det forventes, at de, der kan, tager nogle af slæg
tens unge med, og at så mange som muligt over
værer det indledende eftermiddagsmøde, hvor de
bestræbelser, der gøres for at bevare samhørig
heden mellem hjemmene, jorden og de unge slægt
led i fremtiden, vil blive omtalt, og slægtsgårds
arkivets arbejde med at udforske og samle går
denes og slægternes historie bliver belyst.
Med god bistand af slægtsgårdsfolk og egns
kyndige medhjælpere har man bestræbt sig for
at lægge årsmødet således tilrette, at deltagernes
tid og økonomi ikke belastes mere end nødven
digt.
Indmeldelse sker på den andet sted i bladet
værende indmeldelsesblanket, som er trykt med
genpart til eget brug.
Deltagere, der ønsker befordring med bus un
der egnsudflugten søndag den 28. maj, kan be
stille busbillet og lade egen vogn stå i Ringsted,
ligesom de, der kommer til mødet med tog eller
anden befordring, kan få busbefordring, hvis det
ønskes.
Deltagere fra amtskredse, som ankommer til
mødet i turistbus, skal ikke bestille busbillet på
indmeldelsesblanketten.
Medlemmer, der eventuelt ikke kan deltage i
årsmødet før søndag den 28. maj, bedes også ind
sende indmeldelsesblanketten og betale frokostbillet (punkt 2) og fællesudgifter (punkt 4).
Frokostanretningen og opdækningen til antallet
af deltagere i Herlufmaglehallens restaurant er

forudbestilt, og kun de, der har fået frokostbillet
tilsendt, kan få adgang til spisesalen.
Ligesom ved de seneste årsmøder begrænses
deltagerantallet. Alle deltagere skal være indmeldt
til årsmødet og have billetter tilsendt. Indmeldel
sesfristen er senest den 12. maj.
Da der ikke er det fornødne antal hotelværel
ser i Ringsted vil nogle af deltagerne, som har
bilbefordring, få anvist værelser i Sorø (16 km
fra Ringsted) eller andre steder i omegnen, hvor
der er reserveret værelser.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring ef
ter indmeldelsen bedes framelding sendt til Hy
benvej 27, 5260 Hjallese, senest den 23. maj af
hensyn til afbestilling af hotelværelse og middagsog frokostkuverter, således at indbetalte beløb
kan refunderes.

MØDEPLAN:
Lørdag den 27. maj
Kl. 14 pre. Årsmødet åbnes på Hotel Postgården.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Beretning om slægtsgårdsarkivet.
4. Beretning om medlemsbladet »Slægtsgaarden«.
5. Beretningerne drøftes.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget til be
slutning.
7. Valg af 7 medlemmer til hovedbestyrelsen:
Efter Tur afgår Chr. R. Christensen, Chr.
Thyboe, Salomon Frifelt, Harald Poulsen,
Einer Petersen, Bent Bjergskov og Jens P.
Petersen.
8. Valg af revisor.
9. Mødested for årsmødet 1973.
10. Eventuelt.
I tilslutning til mødet er der kaffebord.
Kl. 16. Mødet ventes sluttet.
Kl. ca. 16 besøges Set. Bendts Kirke, hvor sogne
præst Ejnar Fledelius fortæller om kirkens hi
storie og kongegravene i kirken.
Kl. 18,45. Middag på hotel »Casino« og derefter
selskabeligt samvær.
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Søndag den 28. maj
De indlogerede bør bestille morgenbordet dækket
til aftalt tid.
Kl. 8,45 præcis morgenandagt for årsmødedelta
gerne i Set. Bendts kirke ved sognepræsten Ej
nar Fledelius.
Kl. 9,20 køres ad Køge landevej til »Giesegaard«,
som ejes af familien greve BrockenhuusSchack. Skovrider Erling E. Nielsen, som er
godsforvalter, giver en kort orientering om
godset i fortid og nutid og leder forevisningen
af slottet og parken.
Kl. ca. 10,45 fortsættes turen over Nordrup og
Sneslev til Assendrup hovedgård (209 ha), som
ejes af proprietær Gruth-Hansens Legatstiftel
se til Fremme af dansk Landbrug, og som ad
ministreres af Sjællands Stifts Kvægopdrætter
forenings bestyrelse. - Den daglige leder, in
spektør H. Johansen, giver en oversigt over
institutionens formål og drift og fremviser ho
vedbygningens omgivelser og de store nye stal
de med en besætning på ca. 160 køer.
Kl. ca. 12,15 køres fra Assendrup til Herlufmagle.
Kl. ca. 12,45-14,15 spises frokost i Herlufmagleh allen.

Set. Bendts kirke, Ringsted.

Kl. 14,15 fortsættes udflugtsturen fra Herlufmag
le mod nord til Englerupgaard med Englerup
vandmølle i Sigersted sogn. Den tidligere ejer,
proprietær Peter Hansen, som har overdraget
landbruget og møllen til den yngre generation,
proprietær Esben Tue Christensen, vil give op
lysninger om stedets historie og den aktivitet
der også i hans faders og tidligere tid er ud
foldet på det historiske sted. (Landbrug, mølle
ri, bageri m.m.) Efter en indledende oversigt
ved samling i haven spadseres langs møllesøen
og møllen til Stigbordene ved Ringsted A, der
nær ved løber ud i Suså. Ejendommens land
brug med over 100 ha drives bl.a. med stort
svinehold i en nyindrettet svinestald.
Årsmødet sluttes ved besøget på Englerupgaard
Kl. ca. 16,00.

De Tidspunkter, der er opgivet for ankomst
og afgang fra årsmødeudflugtens besøgssteder,
er en køreplan som søges gennemført bedst mu
ligt. Den samlede vejlængde der gennemkøres den
28. maj med Ringsted som udgangssted bliver ca.
70-75 km.
H. B.
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Ungdommelig gammel by
RINGSTED - »En gammel by med et ungt an
sigt« - således har Ringsteds afdøde æresborger,
professor Vilhelm Andersen, tegnet byen i en
kort sætning, og gammel er byen som et historisk
sted, men dens træk er unge, hærget som den
er blevet af de mange brande - og atter genop
bygget.
Det var ved kongedømmets og kirkens stor
hedstid i 11-1200’tallet, at byer grundlagdes i
Danmark. - Ved overfartssteder, ved naturlige
havne, ved borge, ved vejknudepunkter, samt
omkring klostre og kirker blev byerne opbygget.
Ringsted blev knyttet til et kloster, af hvis tid
ligere historie byen fik sit ry, og som den i år
hundreder var bundet til, helt op til vor tid, hvor
klostret endnu kaster sin historiske skygge over
byen.
Måske var begyndelsen til byen en lille selv
forsynende landsby, der i århundreder havde le
vet sit stille liv. Men under bestræbelserne på at
bringe den kristne tro til Danmark indkaldte kong
Svend Tveskæg benediktermunke fra England, der
blandt andre steder grundlagde kloster også i
Ringsted. Det har været omkring 1135. Ringsted
Kloster blev bygget syd for den nuværende Set.
Bendts Kirke. Det er ikke muligt at sige, hvor
ledes klostret har set ud, men det vides, at Roskilde-bispen, Svend Nordbagge, har hjulpet bene
diktinermunkene med at bygge den til klostret
hørende kildekalkskirke, hvis rester endnu den
dag i dag ligger under gulvet i Set. Bendts Kirke
fra vestgavlen til korsskæringen.
Kong Valdemar den Store gav Ringsted byens
første privilegium bl.a. ved at gøre den til et birk,
d.v.s. give egen jurisdiktion og dermed tilladelse
til doms- og retshandlinger. De følgende konger
stadfæstede disse ældre privilegier. Som købstad
får Ringsted privilegium den 2. januar 1441.
Ringsted har således haft 500-års byjubilæum,
der fejredes i 1941.
Ringstedernes stolthed er Set. Bendts Kirke ». . . den skønneste romanske teglstenskirke i det
skandinaviske Norden . . .« Afdøde professor
Kornerups citerede karakteristik på det kirkehi
storiske møde den 9.6.1909 udtømmer i få ord,
hvad der er at sige om Ringsteds gamle kirke,
men vi skal her omtale den lidt nærmere. Som
Set. Bendts Kirke ligger i dag, har den ikke altid
set ud. Gamle stik og fotografier viser os en byg
ning, der på adskillige punkter afviger fra den,
vi kender. - Kirkens historie går meget langt til

bage. Hvor langt ved vi intet om, da der aldrig
er fundet spor af nogen trækirke i grunden under
Set. Bendts Kirke. - Man antager, at påbegyn
delsen fandt sted i begyndelsen af 1160’erne un
der Valdemar den Store, idet denne ville give sin
fader, hertug Knud Lavard, der blev myrdet i
1131, en værdig gravplads - og vi har her den
første teglstenskirke i Danmark. - Denne nye
Kirke indviedes den 25. juni 1170, og samtidig
blev Knud Lavards jordiske rester lagt i et gyl
dent helgenskrin på alteret. - Kirken har siden
været udsat for en række brande, og adskillige
genopbygninger og restaureringer har medvirket
til at sætte sit præg på dens nuværende udseende.
I 1970 havde Set. Bendts Kirke 800-års jubilæ
um.
Ved et besøg i kirken vil man blandt utallige
betydningsfulde og sjældne minder lægge mærke
til Valdemarernes kongegrave med Erik Menvedgravpladen, munkestolene, kalkmalerierne, den
czekoslovakiske mindetavle over Dronning Dag
mar samt det lille kirkemuseum, der rummer vær
difulde fund fra kongegravene.
»Alle veje fører til Ringsted«, sagde man i gam
le dage. De tre tingsten på torvet bekræfter, at
byen har været et betydningsfuldt sted i fortidens
Danmark. Her afholdtes nemlig fra den tidlige
middelalder Sjællands Landsting, hvor sjællænder
ne hyldede kongerne og traf vigtige politiske af
gørelser. Den første konge, der hyldedes her,
var Valdemar den Stores søn, Knud VI, og den
sidste var Christian IV, som modtog stændernes
troskabsed.
I Ringsted mødtes vejforbindelserne gennem
Sjælland, og byens beliggenhed midt i Sjælland og
det nuværende torvs høje beliggenhed i forhold
til det omgivende terræn, gjorde Ringsted til et
naturligt samlingspunkt. Ringsted er og bliver den
by på Sjælland, hvortil alle har den korteste vej.
»Ringsted - et besøg værd« er byens motto,
og byen er idag i stærk udvikling, idet det mo
derne Ringsted tiltrækker flere og flere industri
er. - Åben, lys og venlig med det store torv, hvor
Valdemar majestætisk skuer ud over byen, med
brede gader, moderne forretnings- og boligkvar
terer, svømmehal, idrætshal, bibliotek, dejlige par
ker, gode hoteller og restauranter samt velfor
synet med kommunale institutioner - har byen
let ved at leve op til sit motto. Af uddannelses
muligheder i byen kan udover de kommunale sko
ler især nævnes: Teknisk Skole, Handelsskole,
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Sygeplejeskole, Landbrugs- og Husholdningsskole,
Befalingsmandsskole, Ungdomsskole, Statens In
stitut for Talelidende samt Korsevadskolen (åndsvageforsorgen). Endvidere er der planer om at
placere et gymnasium i Ringsted.
Er byen værd at gæste - er den smukke om
egn det ikke mindre med sine skove, søer, bak
ker og dale, der indbyder til uforglemmelige
strejftog og udflugter i bil, på cykel og til fods.
Ringsted Turistforening byder deltagerne ved
Dansk Slægtsgårdsforenings årsmøde hjertelig vel
kommen i byen og omegnen og gør opmærksom
på, at Ringsted Turistbureau altid står til Deres
disposition m.h.t. oplysning og vejledning af en
hver art under Deres besøg.

Anne-Marie Morsbøl Jensen.

EF-Traktaten
I vældet af tryksager om Fællesmarkedet har
man hidtil savnet én, nemlig selve det original
dokument, på hvilket J. O. Krag bandt Danmark
til EF, og som nu skal til folkeafstemning.
Man kan se Romtraktaten i boghandlernes vin
duer, og man bliver til stadighed præsenteret for
propagandatryksager af højst forskellig art. Det
kan derfor synes særdeles påkrævet, når a/s Danpress har udgivet Danmarks traktat i hele dens
ordlyd.
Da Krag i Bruxelles undertegnede denne over
enskomst, der ventelig kommer til at stå som
Danmarks riges grundlov i forholdet til EF, var
det med oversættelser og bilag et storværk på
800 sider, som det jo nok kunne volde under
skriverne adskillige bryderier at sætte sig ind i
i alle enkeltheder. Den her foreliggende bog er
på 68 tospaltede sider og altså et fyldigt værk,
der dog ikke er mere uhåndterligt, end man kan
overkomme det. Men alene titlen giver et ind
tryk af, hvilket storværk, der er tale om. Den
lyder:
TRAKTAT
mellem Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken
Tyskland, Den franske Republik, Den italienske
Republik, Storhertugdømmet Luxemburg, Kon
geriget Nederlandene, medlemmer af de europæ
iske fællesskaber og Kongeriget Danmark, Irland,
Kongeriget Norge, og Det forenede kongerige
Storbritanien og Nordirland.
Bogen fås ved henvendelse til forlaget Box 151,
Lyngby.

Lov med succes
DA LOVEN om rentesikringer ved opførelse el
ler ombygning af produktionsbygninger i landbru
get blev gennemført for et år siden, gav den an
ledning til en del diskussion. Loven er imidlertid
modtaget med megen stor interesse i landbruget,
og selvom den kun løber for to år, kan det alle
rede nu fastslås, at det efter alle tegn er en lov,
der er kommet for at blive i hvert fald et godt
stykke fremover.
Loven falder i to afsnit nemlig overgangsaf
snittet, der giver et årligt rentetilskud på 2 pro
cent i 5 år, hvis der efter 1. maj 1969 er opført
nye kvæg- og svinestalde med hvad dertil hører,
når der er bygget for over 20 000 kr., men til
skuddet rækker dog ikke ud over byggeri for
400 000 kr. Ansøgninger om disse tilskud skulle
være indgivet inden 1. marts 1972. Der er ind
kommet 4.659 ansøgninger, og dette antal land
mænd kan således opnå en uventet støtte fra
landbrugets dispositionsfond.
Selve hovedloven, der omfatter byggeri, der er
påbegyndt efter 4. marts 1971, giver indtil 5 pct.
i rentestøtte årligt i fem år og derefter en fem
årig aftrapning for byggeri af nævnte omfang.
Rentesikringen beregnes i forhold til det til en
hver tid gældende renteniveau og var i januar
kvartal 4,8 pct., og den en gang tilsikrede rente
sikring fortsætter perioden ud. Det vil altså sige,
at der i rentesikring i løbet af en tiårig periode
af dispositionsfonden ydes med et beløb af godt
40 pct. af de samlede byggeomkostninger inden
for de angivne grænser.
Denne lov, som utvivlsom har medvirket til at
sætte gang i det stærkt forsømte landbrugsbyggeri,
har givet anledning til at 7.257 landmænd hidtil
har søgt rentesikring, og der kommer daglig
mange ansøgninger frem, men der er sandsynlig
hed for at de 30 millioner kroner, der er stillet
til rådighed det første år, kan slå til.
Der er således ingen tvivl om, at vi ved hjælp
af denne lov kan gå ind i EF med produktions
apparatet bedre i orden end ellers. Og det gælder
navnlig svineproduktionen. Og så må hertil fø
jes, at mange landmænd i øjeblikket er tilbagehol
dende af frygt for at tiltrædelsen skal blive kuld
kastet af folkeafstemningen. Men de har bygge
planerne i orden og er parat til at gribe til, så
snart tiltrædelsen er sikret.
Så kan herimod indvendes, at følgerne trods de
stadige nedlæggelser af landbrug vil blive en stærk
forøgelse af svineproduktionen. Der er imidlertid
ikke grund til at nære ængstelse .for dette. Vor
indtræden i EF, betyder et vældigt stort nyt mar
ked for danske landbrugsvarer til fællesmarke
dets priser, og det byder jo uanede muligheder.
C. R. C.

Genpart, som deltagerne beholder

Indmeldelse

Indmeldelse

til

til

Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde

Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde

i Ringsted den 27. og 28. maj 1972.

i Ringsted den 27. og 28. maj 1972.

Indsendes til Slægtsgaardsforeningens kontor, Hybenvej 27, 5260 Hjallese.

A. Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).
Navn

Postadresse (m. nr.)

Bopæl

Stilling

A. Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).
Navn

Stilling

Postadresse (m. nr.)

Bopæl

(Indmeldelse kan kun ske skriftligt. Kun adgang for indmeldte,
som får billetter tilsendt.)

(Indmeldelse kan kun ske skriftligt. Kun adgang for indmeldte,
som får billetter tilsendt.)

B. Hotelophold i Ringsted og Omegn.
Med hensyn til hotelophold er der ved bistand af Turistforeningen i Ringsted
reserveret hotelværelser til ca. 160 mødedeltagere. Værelserne, som er forskelligt
udstyret, har forskellige priser. Enkeltværelsernes antal er begrænset.
Som følge heraf er det ordnet således, at de reserverede værelser kun kan
bestilles af mødedeltagerne gennem Slægtsgaardsforeningen indtil indmeldelses
fristens udløb den 12. maj ved udfyldning af nedenstående bestillingsrubrik.
Mødedeltagerne ordner selv betalingen for hotelophold søndag morgen.
Prisen for hotelværelser inddeles i følgende grupper:
Gruppe A: Betaling pr. seng ca. 35 kr. inclusive morgenmad.
Gruppe B: Betaling pr. seng ca. 40 kr. inclusive morgenmad.

B. Hotelophold i Ringsted og Omegn.
Med hensyn til hotelophold er der ved bistand af Turistforeningen i Ringsted
reserveret hotelværelser til ca. 160 mødedeltagere. Værelserne, som er forskelligt
udstyret, har forskellige priser. Enkeltværelsernes antal ver begrænset. '
Som følge heraf er det ordnet således, at de reserverede værelser kun kan
bestilles af mødedeltagerne gennem Slægtsgaardsforeningen indtil indmeldelses
fristens udløb den 12. maj ved udfyldning af nedenstående bestillingsrubrik.
Mødedeltagerne ordner selv betalingen for hotelophold søndag morgen.
Prisen for hotelværelser inddeles i følgende grupper:
Gruppe A: Betaling pr. seng ca. 35 kr. inclusive morgenmad.
Gruppe B: Betaling pr. seng ca. 40 kr. inclusive morgenmad.

Bestilling på hotelværelser:

Bestilling på hotelværelser:
Antal
enkelt v.

Antal
dobbelt v.
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Klip her!

Værelsegruppe
her skrives
A eller B

Antal
enkelt v.

Antal
dobbelt v.

Værelsegruppe
her skrives
A eller B

Natten mellem 27. og 28. maj . .
Natten mellem 28. og 29. maj ..

Hotelophold vil derefter blive anvist mødedeltagerne så vidt muligt i henhold
til den ønskede prisgruppe og i den rækkefølge indmeldelserne indgår. - De, der
evt. ønsker det, kan bestille værelse for natten mellem 28. og 29. maj.
Deltagere, der rejser med bus fra Randers amt..................................................

Hotelophold vil derefter blive anvist mødedeltagerne så vidt muligt i henhold
til den ønskede prisgruppe og i den rækkefølge indmeldelserne indgår. - De, der
evt. ønsker det, kan bestille værelse for natten mellem 28. og 29. maj.
Deltagere, der rejser med bus fra Randers amt..................................................
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Natten mellem 27. og 28. maj . .
Natten mellem 28. og 29. maj . .
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C. Betaling.
Til udgifterne vedrørende måltider, evt. befordring med bus på udflugtsturen
m. m. indbetales forud for årsmødet til konsulent H. Balle, Hybenvej 27, 5260
Hjallese, et beløb udregnet efter udfyldning af nedenstående skema. Det bemær
kes, at udgifterne til post 4 skal betales af alle mødedeltagerne, da den inde
holder mange forskellige udgifter ved mødets arrangementer.
Antal
deltagere

Første dag, 27. maj.
1. Middag på hotel »Casino« (inculsive moms
og betjening) ................................................

Pris
pr. deltager
kr.

13.50
13.00
18.00

Ialt kr........

Første dag, 27. maj.
1. Middag på hotel »Casino« (inculsive moms
og betjening) ...............................................

Pris
pr. deltager
kr.

Ialt kr.

33.00

Anden dag, 28. maj.
2. Frokost i Herlufmaglehallen (inclusive
moms og betjening) ...................................
3. Busbillet til udflugt på Ringstedegnen ....
4. Betaling for alle mødedeltagere omfattende
fælles mødeudgifter, turistservice, entre,
musik, tryksager m. m.................................

13.50
13.00
18.00

Ialt kr.......

Beløbet betales samtidig med indmeldelsen pr. J £ostßiro 13 18 08
(understreg hvilket)
Postanvisnmg
I
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Antal
deltagere

Ialt kr.

33.00

Anden dag, 28. maj.
2. Frokost i Herlufmaglehallen (inclusive
moms og betjening) ....................................
3. Busbillet til udflugt på Ringstedegnen ....
4. Betaling for alle mødedeltagere omfattende
fælles mødeudgifter, turistservice, entre,
musik, tryksager m. m.................................

C. Betaling.
Til udgifterne vedrørende måltider, evt. befordring med bus på udflugtsturen
m. m. indbetales forud for årsmødet til konsulent H. Balle, Hybenvej 27, 5260
Hjallese, et beløb udregnet efter udfyldning af nedenstående skema. Det bemær
kes, at udgifterne til post 4 skal betales af alle mødedeltagerne, da den inde
holder mange forskellige udgifter ved mødets arrangementer.

D. Bemærkninger:
Denne blanket sendes senest den 12. maj i fuldstændig udfyldt stand til kon
sulent H. Balle, Hybenvej 27, 5260 Hjallese.
Beløbet (udfyldt i henhold til skemaets udfyldning ovenfor) indbetales til
samme adressenen ten pr. giro nr. 13 18 08 eller pr. postanvisning eller check.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter indmeldelse bedes afmelding
sendt senest 23. maj af hensyn til afbestilling af hotelværelse m. m., således at
det indbetalte beløb kan refunderes.
Deltagerne får nogle dage før mødet tilsendt meddelelse fra turistkontoret i
Ringsted om på hvilket hotel eller sted de indlogeres og fra konsulentkontoret
sendes billetter til de skemaposter, som er udfyldt, samt brochurer og deltager
liste.
I skemaet er anført hvad de enkelte priser omfatter. Drikkevarer og kaffe
til middagen og frokosten betales ekstra.
Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hensyn til mulighed for
hotelophold, noteres deltagerantallet i den rækkefølge de indsendes.
Hvis indmeldelsestallet overstiger pladsmulighederne, får de sidst tilmeldte
omgående meddelelse derom og indbetalingen returneres.
Af hensyn til de uregelmæssigheder for sent indkomne tilmeldelser giver an
ledning til, kan der ikke regnes med årsmødedeltagelse ved indmeldelse pr. brev
eller telefon efter 12. maj.

Beløbet betales samtidig med indmeldelsen pr. ( P°stßiro 13 18 08
(understreg hvilket)
Postanvisnmg
I

D. Bemærkninger:
Denne blanket sendes senest den 12. maj i fuldstændig udfyldt stand til kon
sulent H. Balle, Hyben vej 27, 5260 Hjallese.
Beløbet (udfyldt i henhold til skemaets udfyldning ovenfor) indbetales til
samme adresse, enten pr. giro nr. 13 18 08 eller pr. postanvisning eller check.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter indmeldelse bedes afmelding
sendt senest 23. maj af hensyn til afbestilling af hotelværelse m. m., således at
det indbetalte beløb kan refunderes.
Deltagerne får nogle dage før mødet tilsendt meddelelse fra turistkontoret i
Ringsted om på hvilket hotel eller sted de indlogeres og fra konsulentkontoret
sendes billetter til de skemaposter, som er udfyldt, samt brochurer og deltager
liste.
I skemaet er anført hvad de enkelte priser omfatter. Drikkevarer og kaffe
til middagen og frokosten betales ekstra.
Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hensyn til mulighed for
hotelophold, noteres deltagerantallet i den rækkefølge de indsendes.
Hvis indmeldelsestallet overstiger pladsmulighedeme, får de sidst tilmeldte
omgående meddelelse derom og indbetalingen returneres.
Af hensyn til de uregelmæssigheder for sent indkomne tilmeldelser giver an
ledning til, kan der ikke regnes med årsmødedeltagelse ved indmeldelse pr. brev
eller telefon efter 12. maj.
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En udtalelse fra
hovedbestyrelsen

Tiltrængt samarbejde
mellem fire partier

Fra Slægtsgaardsforeningens hovedbestyrelses
møde d. 24. februar 1972 udsendtes følgende Ud
talelse:
»Dansk Slægtsgaardsforenings hovedbestyrelse
takker de fire politiske partier for deres positive
medvirken til Danmarks optagelse i EF. - Vi
anser optagelsen for grundlaget for Danmarks
fortsatte trivsel.
De fremsatte jordlovsforslag må hilses med no
gen betænkelighed og kan kun anses for forsvar
lige ud fra ønsket om at bevare dansk jord på
danske hænder. Dansk Slægtsgaardsforening hen
stiller derfor indtrængende, at Folketinget ikke
færdigbehandler disse forslag, før folkeafstemnin
gen endelig har godkendt tilslutningen til EF.«

KULEGRAVERNES forsøg på at gennemføre
en i hvert fald delvis sanering af den danske stats
økonomi er brudt uhjælpeligt sammen, og ingen
regner vist med, at det foreløbig vil være muligt
at etablere samarbejde mellem de fem partier,
om et lovgivningsarbejde, der kan afhjælpe en del
af tidens påtrængende problemer. Da tilmed SF
stiller krav, for at være med i en lovgivning, der
i forvejen har socialistisk slagside, er udsigterne
alt andet end lyse. Blandt andet er der udsigt til
nogle meget bitre år for de gamle parcelhusejere.
Og samtidig er det sådan, at regeringen mere
og mere hælder sit hoved til det lille yderliggå
ende parti, der har afsløret sig som et indbyrdes
særdeles uenigt parti.
Forholdene har altså udviklet sig sådan, at de
nordatlantiske mandater med en ensidig valglov
har lagt en overvældende magt i hænderne på
det lille socialistiske eller halvkommunistiske par
ti og tvunget socialdemokratiet ind i en linie, som
det selv kan se skævheden i.
En sådan udvikling er urimelig og navnlig uri
melig i en tid, hvor Danmark for fuld kraft ru
ster sig til sin indtræden i de europæiske fælles
skaber. Mangt og meget af Danmarks økonomi
ske, sociale, beskæftigelsesmæssige og kulturelle
velfærd afhænger af, om denne indtræden lykkes,
og af om den bliver forberedt på tilbørlig vis.
Under sådanne forhold er det påkrævet at
tage hele sin politiske indstilling op til ny
tænkning. Situationen er utraditionel og må
imødegås med utraditionelle midler. Det vil
sige, at der bør etableres et omfattende sam
arbejde mellem de fire politiske partier, der
i hvert fald som partier har forstået at værd
sætte Europatanken som et grundlag for
Danmarks udvikling, og som i større eller
mindre grad er parate til at yde et bidrag
til økonomisk sanering af landet. Målet må
i hvert fald være at fratage folkesocialisterne
en indflydelse, der rækker langt ud over de
res stemmemæssige berettigelse.
Hvordan et sådant samarbejde bør etableres,
kan der være delte meninger om og forskellige
former for. Men mon vi ikke er nået såvidt, at
tiden er inde til at danne en firepartieregering,
der kan løse de påtrængende opgaver? Det bety
der ikke, at man for tid og evighed eller blot for
en længere periode skal bygge på denne form.
Men tiden er i hvert fald inde til at man må bort
fra de nuværende forhold.
C. R. C.

Dansk Slægtsgaardsforening

Randers amtskreds
arrangerer

BUSTUR
til årsmødet i Ringsted
den 27. og 28. maj

såfremt tilslutning - mindst 20 deltagere - opnås.
Afgang fra Vivild lørdag den 27. maj kl. 6.45 og

fra Randers Rutebilstation kl. 7.30
Ebeltoft Molslinien kl. 9.00
Tilmeldelse sker til rutebilejer H. Esbensen, Vi
vild, senest d. 15. maj. - Tlf. Vivild (06) 48 60 33.
De, der tilmelder sig busturen, bedes bemærke det
te på indmeldelsesblanketten af hensyn til hotel
indkvarteringen.
Amtsbestyrelsen.
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TJENESTE OG VILKÅR
Af gårdejer Svend Frederiksen, Aasum

LOVEN AF 10. maj 1854 kaldtes Tyendeloven,
men den om samme emne fra 18. okt. 1921, Med
hjælperloven. Med denne ændring ville man tage
afstand fra betegnelsen tjenestefolk, der føltes som
noget nedværdigende - noget andenrangs.
Sognepræsten for Seden-Asum sogne på Fyn
skrev 1837 i fattigprotokollen om noget dårligt
flæsk, der var leveret som almisse til de fattige:
»det er så ringe, at det end ikke kan sættes på
bordet for tjenestefolk«.
Den samme tankegang: at tjenestefolk kunne
behandles anderledes end almindelige mennesker
gav en forpagter udtryk for i en diskussion på en
mejerigeneralforsamling i slutningen af forrige år
hundrede. Der blev drøftet, hvorvidt centrifugeret
skummetmælk var anvendelig som menneskeføde.
Herom sagde han: »Til store grise og tjenestefolk
er det ganske godt, men til små grise og herskab,
der dur det - så bandede han tykt - ikke«.
På en gård i Asum var der sommervisit. Efter
fedekalvestegen og jordbærrene skulle gæsterne ud
at strække ben. Inden nogen ret vidste hvordan,
flokkedes alle gæster om gårdens tjenestekarl,
»Lille Frands«, - en skælm til at fortælle historier
og synge viser. Madmoderen fandt, at han alt for
dominerende stjal billedet, og sagde hvast og be
stemt: »Gå du nu over til dit, Frands! Du skal jo
dog huske på, at du er kun en tjenestekarl!«.
Det var dog ikke alle steder, der var sådan et
skarpt optrukket skel mellem husbondsfolk og
tyende. Adskillige steder - ikke mindst på små
gårde - rådede der næsten patriarkalske forhold
de to parter imellem. Tjenestefolkene sagde »vor
far« og »vor mor« om husbondsfolkene. Og køer
og heste og gårdens øvrige fæmon omtalte de som
»vort« - »vor den gamle følhoppe«, »vor den
brogede so«. Tilsvarende omtalte husbondsfolkene
tyendet: »vor Hans Peter« og »vor Ane Marie«.
Der var mange tjenestefolk forhen. Det konsta
teres ikke mindst ved at blade i de gamle folke
tællingslister.
For Asum sogn er tallene som følger:
Ved folketællingen

1787 varder
1801 - 1834 - I860 - 1944 _ _
1970 _ _

31 piger og 44 karle
33 - - 49 55 - - 70 60 - - 87 27 - - 60 i _ _ 6 -

Heraf ses, at 1860 var der på, hvad man i
gamle skattemandtal kaldte en helgård d. v. s. gård
med 8-10 tdr. hartkorn, 4 karle og 3 piger, i en
kelte tilfælde 5 karle og 4 piger, ja, en gård på
84 tdr. land havde endog 9 karle i alder fra 18 til
67 år og 5 piger. Så vidt jeg ved, blev der kun
drevet ganske almindeligt landbrug.
Den udvikling, der her er sket, kan også aflæses
i avisernes annoncer.
Første søndag i april 1921 var der i »Fyens
Stiftstidende« 7 annoncer om folk til landet, og
samme dag var der i »Fyns Tidende« 179, d. v. s.
ialt 186 annoncer om landbrugsmedhjælp.
50 år senere - første søndag i april 1971 var
der i de to avisers fællesudgave, »Morgenposten«,
38 annoncer om landbrugsmedhjælp eller ca. en
femtedel af, hvad der var i 1921.
I denne forbindelse kan det have en vis in
teresse, at se hvorledes alle ved landbruget be
skæftigede grupperer sig:
Husbondsfolk

178742
1801
1834
I860
1944

Tjenestefolk

eller ca. 29,5 pct. 100 eller ca.70,5 pct.
62 - - 34,8 - 116 - - 65,2 69 - - 27,8 - 179 - - 72,2 77 - - 27,9 - 199 - - 72,1 63 - - 35,0 - 117 - - 65,0 -

1970 er Åsum sogns landbrugsforhold noget
blandede. 6 gårde og 2 huse er forvandlet til gart
nerier. 4 gårde og 3 huse er bortforpagtet. 2 gårde
og 1 hus drives ved maskinstation. På de reste
rende 16 gårde er husbondsfolk og medhjælpere
som følger:
1970 34 eller ca. 73,9 pct. 12 eller ca. 26,1 pct.
1860 er medhjælperne næsten de tre fjerdedele
af de ved landbruget beskæftigede. 1970 er forhol
det omvendt. Da er det husbondsfolkene, der er
den store part.
Med det dalende antal medhjælpere er lønnen
tilsvarende steget.
Statistisk årbog fortæller herom:

Forkarlsløn i landbruget
l.nov.-31.okt. 1969-70:
1968-69:
1967-68:
1966-67:
1965-66:
1964-65:

18.575 kr. + kost og logi
16.686
15.840
14.145
12.849
11.516
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1963-64:
1962-63:
1961-62:
1960-61:
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9.739 kr. + kost og logi
8.868
7.567
6387

På ti år er lønnen næsten tredoblet.
Men tager vi fra samme bog nogle tal fyrretyve
år længere tilbage er forskellen endnu større:

1927-28:
1928-29:
1929-30:
1930-31:

783 kr. + kost og logi
735
749
759

De tidligste tal i folkelønsstatistikken er fra
1872, da årlig forkarlsløn er beregnet til 126 kr.
Den første tid bragte statistikken ikke folkelønsoplysninger hvert år.
1892opgives årlig forkarlsløn at være 199 kr.
1897
- - 229 1905
- - 281 1910
- - 376 -

Det vil altid være vanskeligt at fastslå, hvad løn
nens købekraft er eller var på de forskellige tids
punkter. Lidt retledning kan fås ved at omsætte
årslønnen til byg - regne ud, hvor mange tønder
byg den er lig med det pågældende år.

1872
1892
1910
1930
1960
1970

........................
126 kr. = 10 tdr. byg
........................
199 - = 22 ........................
376 - = 37 ........................
759 - = 75 ........................ , 6.387 - = 159 ........................ 18.575 - = 371 -

Rimeligvis skal der til den lave løn i 1872 læg
ges visse naturalydelser - meget varierende fra egn
til egn.
Lars Jensen, Holev, f. 1852, har fortalt at i
attenhundredogtresserne var forkarlslønnen 50
rigsdaler årlig, 6 alen vadmel, hvergarn til et par
bukser og en vest, 1 pund uld til hoser, og et
stort brød og en prossekage til jul. Hans jævn
aldrende kone, Maren, fik som storpige 1870, 36
rdl. årlig, et fjerdingkarhørså, d. v. s. udbyttet af
et stykke hør, så stort som det kunne blive ved
udsæd af et fjerdingkar hørfrø. Endvidere: »et
får født«, d. v. s. hvad et får afkastede på et år af
uld og lam - lærred til en særk - et lyseblåt lær
redsforklæde hvert halvår - stampevadmel til en
klokke.
Peder Poulsen, Holev, f. 1843, har fortalt, at
det første år han var i tjeneste (1856) fik han et
sæt tøj, et par træsko og en specie (4 kr.) i løn.
1809 var der auktion over gården »Thoruplund« i Åsum sogn. I auktionsvilkårene var anført
følgende folkelønninger, der skulle udredes ved
gårdens overtagelse:

Avlskarlen 40 rdl. årlig, samt hørlærred til 1
skjorte.
Anden svenden 28 rdl. årlig, samt hørlærred til 1
skjorte.
Pigen Ane 16 rdl. årlig og Vi skp. hørfrø sået.
Pigen Maren 14 rdl. årlig og
skp. hørfrø sået
samt blårgarn til 1 forklæde, sirts til 1 hue,
hvergarn til 1 bul.
Drengen 8 rdl. årlig og blårgarn til 1 skjorte.
FRA SKIFTEOPGØRELSER

Hvis vi kigger i ældre dødsboskifter fra Asum
sogn, vil vi finde adskillige oplysninger om na
tur alløn:
I et skifte 1699 skylder boet den ene karl 2 par
»lønnesko«, 1 sletdaler og 1 mark, den anden for
»tjent vadmel« 3 al. å 10 ski., samt for et par
»lønnesko«, 2 mark.
I et skifte 1735 har karlen også »skopenge« til
gode, 1 rdl., og pigen, Maren Knudsdatter, kræver
boet både for vadmel, lærred og sko, alt vurderet
til 1 rdl. 1 mark, 4 ski.
Der brugtes i det hele taget de mærkværdigste
ting til naturalaflønning - kom alene undtaget.
Det første forbud mod at bruge korn som løn
kom i en kongelig forordning 1701. Det må dog
ikke være særlig villigt efterlevet, for det måtte
indskærpes adskillige gange i århundredets løb,
sidst ved kancelliskrivelse af 23. marts 1816. Så
fremt nogen bondekarl fordristede sig til at tage
korn som løn, skulle han bøde et helt års løn halvdelen til anmelderen og den anden halvdel til
sognets fattige. Med andre ord: han skulle tjene et
år uden at få noget for det.
Ikke destomindre ses det af gamle Åsumoptegnelser, at ihvertfald et par karle har vovet at for
lange og modtage lønnekorn, men om det var al
mindeligt, at karlene trodsede forbudet og tog løn
i kornvare »med de mange skadelige følger som
sådant medfører« kan ikke oplyses.
27. sept. 1749 er der et Åsumskifte hvori det
oplyses, at tjenestefolkene har løn tilgode for et
halvt år til nærværende Michaelis (29. sept.).
I gammel tid var tjenestetiden fra Mikmos (29.
sept.) til påske og fra påske til Mikmos. Dette for
hold ændredes ved en forordning af 25. marts
1791, der bestemte, at skiftedagene herefter skulle
være 1. maj og 1 november.
Helt frem i begyndelsen af dette århundred var
det skik og brug at give fæstepenge, når et fæste
mål blev aftalt, almindeligvis 1 daler. Fru Emma
Gad skriver i »Vort Hjem« 1903, at 2 til 4 kroner
er passende.
Det var almindelig antaget, at disse håndpenge
var særlig forbindende for fæstemålet. En mand i
Marslev gav sine folk fæstepenge hver skiftedag
uanset, at de fortsatte i tjenesten. »Så kan I så
bande ikke rende fra mig!«, sagde han.
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Danske Lov 3-19-14 regner ikke fæste
penge for særligt forbindende:
»Tilsiger nogen sin Tjeneste og tager Fæste
penge paa Haanden, og vil ikke gaa i Tjene
ste, betale Fæstepengene igien og desforuden
fierde Parten af et Aars Løn, som hand
skulle have, dersom hand hafde kommen udj
Tieneste. End hand ingen Fæstepenge har
opbaaret betale dog et Fierding Aars Løn.«

digt vidnesbyrd om den fraflyttende i skudsmåls
bogen. Jørgen Bødker fortalte altid, at hans hus
bond skrev: »Lidt ku jæ, aa ette vi jæ, men havde
han skrevet T.I.V. sku han ha faaet noget andet
at se.«
Jeg har set adskillige skudsmålsbøger, men in
gen hvor der var andre oplysninger end den meget
kortfattede: »N.N. har tjent hos mig fra den og
den dag til den og den dag«.

Et par gange forsøgte regeringen at fastsætte en
maksimalløn for tjenestefolk (forordning 19. febr.
1701 og kancelliskrivelse af 20. febr. 1819).
Den første havde følgende noget flydende tak
ster:
1 heel Karl 20 Slette Daler aarlig
1 saa kaldet halv Karl Ti - Tolf - Fiorten eller
Sexten Slette Daler aarlig, ligesom hand
kand meje - slaae og giøre Tieneste til

DE GAMLE FLYTTEPROTOKOLLER

Den sidste var mere præcis:
1 Avlskarl eller Ladefoged 24-32 Rdl.
1 Karl som kan gøre fuldt Arbejde 18-24

22. sept. 1910 kom der en mærkelig kongelig
forordning, der befalede, at der skulle beskattes
en række ting »hvoraf de fleste sig mere til over
dådighed end af fornødenhed betjene.«
Det kan forstås, når det gjaldt karosser og luk
kede vogne, rangspersoners parykker, samt deres
koners og døtres fontanger og fransk topper, men
det er uforklarligt, at der'med denne begrundelse
også indførtes en tjenestefolksskat - en tjeneste
folksskat, hvad havde den dog med luksus at gøre?
Alle tjenestefolk - karle såvel som piger skulle betale en sjettedel af deres årsløn til staten »og forbydes det enhver Tjener og Pige, at de
ikke imod deres Principaler, Husbonder eller Hu
struer maa gøre nogen Modsigelse eller vægre sig
dette Vores Paabud udi deres Løn at korte lade.«
Det var første gang regeringen befalede en sær
lig tjenestefolkskat. Det blev også den sidste.
Derimod blev der en årrække fra 1734 til 1803
sognekommunalt afkrævet tjenestekarle et beske
dent kontant-bidrag til Fattigvæsenet efter føl
gende skala: 1 bonde 8 ski., 1 tjenestekarl 4 ski.,
1 husmand 1 ski. - alt pr. år. Den væsentligste
forsørgelse skete ved ydelser in natura, og der var
karlene af gode grunde fritaget.
Et forhold, der af adskillige opfattedes som en
ydmygende forskelsbehandling, var det, at tjene
stefolk en overgang i modsætning til alle andre
skulle være forsynet med skudsmålsbog og til- og
afmelde ethvert pladsskifte hos sognefogden.
Skudsmålsbøgerne indførtes ved Tyendeloven af
10. maj 1854 og afskaffedes ved medhjælperloven
af 18. okt. 1921.
Der stod i de nærmere bestemmelser om disse
bøgers anvendelse, at der kunne indføres sandfær

Sognefogdernes gamle flytteprotokoller kan for
tælle en hel del om fæstemålenes varighed, og om
hvorfra Tyendet kom.
Jeg har haft lejlighed til at kigge i tre fra Åsum
sogn, 1 protokol 1875-1886, en anden 1887-1896
og en tredie 1897-1921.

De gav følgende oplysninger:

Tjenestetidens varighed - piger:
1. protokol
17 var i samme plads under 16 år ca. 5,9 pct.
81----- Vi----- 28,2 63----- -----1----- 21,9 126----- -----over 1----- 43,9 -

Gennemsnitstjenestetid ca. 1,6 år.
2. protokol
— under !4 — - 13,2
29----- -----Vi - - 28,7
63----- -----1 - - 29,6
65----- -----—
over 1 — - 28,3
62----- -----Gennemsnitstjenestetid ca. 1,2 år.

-

3. protokol
—
—
under 16 - - 13,5
67----—
—
16 - - 28,4
141----—
—
1 - - 26,8
133----—
—
over 1 - - 31,2
155----Gennemsnitstjenestetid ca. 1,2 år.

-

Tjenestetidens varighed - karle:
1. protokol
* 34 var i samme plads under 16 år ca. 8,8 pct.
101----- -----16------ 26,7 86 - 1 - - 22,7 157 - over 1 — - 41,5 —

Gennemsnitstjenestetid ca. 1,5 år.
2. protokol
- under Vi - - 15,7
51----Vi - - 21,0
68----1 - - 26,3
85----—
—
over 1 — - 36,8
119----Gennemsnitstjenestetid ca. 1,4 år.

-
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3. protokol
92---------160---------236 ---------259 - -

-

Side 13

under I/2----------12,2
1/2--------- 21,4
1
31,6
over 1 - - 34,6

-

Gennemsnitstjenestetid ca. 1,3 år.
Lidt er der i snakken om de lange tjenester
forhen, men meget mindre end jeg havde for
modet.
Med hensyn til, hvor tjenestefolkene kom fra
oplyser protokollerne følgende:

Tilgrænsende sogne .... .. .
Øvrige Fyn .................... .. .
Øvrige land....................

1875-86

1887-96

1897-21

64,5
33,6
1,9

50,0
42,3
7,7

39,5
50,5
10,0

Her er sket en betydelig udvidelse af det om
råde, som tjenestefolkene kom fra. Trafikmidler
nes udvikling har bevirket, at folk ikke er nær så
stedbundne, som de var forhen.
Med hensyn til medhjælpernes placering i det
almindelige omdømme, da har de forrige tiders
skel ganske fortonet sig. Man har med Chr.
Richart erkendt:

»Om du tjener land og rige,
eller du som karl og pige,
gør din dont og går dit bud,
om du styrer gård og fæste,
eller kun din husbonds heste,
det er et for himlens Gud.«

HISTORISK LOKOMOTIV
Direktør A. PEDERSEN, der i en årrække var
leder af Sydfynske Jernbaneselskab, har velvilligst
overladt »Slægtsgaarden« et bevaret billede af et
gammelt lokomotiv.
Omkring 1911 havde man ikke kendt 4-cylindrede damplokomotiver i Danmark. Det Sydfyn
ske Jernbaneselskab, der var Danmarks største
privatbaneselskab og drev 5 jernbaner, havde
imidlertid en meget dygtig ingeniør, cand. polyt.
Milling, som byggede et sådant. Lokomotivet
vakte en meget betydelig opsigt ud over landet,

og så stor var interessen for det, at man sendte
ingeniør Milling til Amerika, for at han kunne
foretage nærmere studier af sagen.
Ulykken var imidlertid ude. Milling foretog rej
sen med »Titanic«, der forliste i Atlanterhavet
den 14. april 1914, og han var en af de 1513
mennesker, der omkom ved denne lejlighed.
Lokomotivet, der havde en meget betydelig
trækkraft, kom derfor aldrig ud at køre mere, og
det billede, der her gengives, er det eneste, der
findes.

4-cylindret damplokomotiv, bygget på SFJ’s værksted i Odense omkring 1911 af vor maskiningeniør Milling, som
beklageligvis omkom ved »Titanic« forlis, hvilket bevirkede, at maskinen aldrig kom i drift, men kun nåede til
prøvekørsler. Det var det først byggede 4-cylindrede damplokomotiv i Danmark.
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Ydmyghed og politik
TIDLIGERE FORSVARS- og senere finansmini
ster Erik Ninn-Hansen fyldte i april 50 år og
blev interviewet af Ib Paulsen til Morgenposten
og Aalborg Stiftstidende.
Intervieweren indledte med at konstatere, at
Ninn-Hansen har lune, og at han kan være skarp
i det lune. På et møde i hans forsvarsministertid
skosede en stemme fra salen ministeren for al
drig selv at have været soldat.
Svaret lød: - Indenrigsminister H. C. Toft, un
der hvem militærnægterproblemet sorterer, har
heller aldrig været militærnægter.
Folk lo!
Ib Paulsen spurgte Ninn-Hansen, der er land
mandssøn fra Midtsjælland, om oprørsånden af
tager imod 50-året.
Ninn-Hansen svarede:
- Jeg har stadigvæk lyst til at gøre det uven
tede, også fordi der skal og må være variationer
i politik. Politik er ikke noget, man kan tilrette
lægge på grundlag af en eller anden teori eller
ideologi. Man må følge udviklingen også, når den
kræver variationer. Jeg husker, at Christmas Møl
ler engang efter krigen talte om samarbejdet med
kommunisterne, noget, vi unge også kendte til un
der besættelsestiden. Han sagde siden, at den sto
re afstand mellem ham og kommunisterne bero
ede på, at kommunismen for dem var en religion.
Det kunne politik aldrig blive for ham. Jeg deler
fuldstændig denne opfattelse, og dette er måske
grunden til, at jeg - som nogen synes - er ekstra
forbeholden overfor ideologierne i politik.
- De ejer en fin selvkontrol også under skarpe
debatter. Har De aldrig følt trang til at vrænge
ansigt for åbent tæppe?
- Nej. Også en, som stammer fra landet, kan
godt have en dannet optræden. Hjemme lærte jeg,
at man ikke vrænger ansigt. Går man ind i politik,
gør man det også, fordi man vil være på bølge
længde med sine medmennesker, vil varetage de
res interesser. Dette formidles ikke ved uopdrag
ne attituder. For mig har den situation ingen ak
tualitet. Jeg kan simpelt hen lide mennesker.
- Ydmyghed og tvivl må være en nødvendig
drivkraft i politik, som de er det i kunsten?
- Jeg tænker så ofte på, at det i grunden er
prætentiøst at stille sig op på en talerstol foran
en forsamling. Hvad har du egentlig at sige dem?
De har ulejliget sig herhen, fordi de venter et
budskab. Jeg ejer stadig tvivlens forudsætning
som et krav, der skal modsvares. Derfor holder
jeg mere af at besvare spørgsmål end at stille
mig op. Det er mindre udfordrende at gå i TV
og være til rådighed for spørgere. Dette er noget

helt andet end i de gamle mødeenetaleres tid. En
politiker bør efter min opfattelse dukke op af en
forsamling og ikke placere sig foran den som på
en piedestal. De nævnte ydmygheden. Jeg føler
mig mere egnet til at gå ind i en debat og be
svare spørgsmål, end til at stå i agitatorens rolle
og skulle rive de andre med. Vi, der voksede op
under besættelsen, oplevede for meget af den
slags - »syner«, der ingen realiteter var bagved.
Holdbare ideer kan også serveres i stilhed.
- Vil floskler i politik nogen sinde kunne und
gås?
- De vil altid eksistere i og udenfor politikken.
Selv de største, selv Cicero sagde noget, der hav
de karakter af floskel, som et par tusinder år se
nere en storhed ved navn Churchill gjorde det.
Nogen kan være så store, at de kan tillade sig
at ty til den slags. Vi andre bør bekæmpe dem.
Kritik spiller en stor rolle, men desværre spiller
den negative kritik den største, og netop den er
jo i regelen stopfyldt med floskler i henseende til
bl. a. personlig nedvurdering og flotte bemærk
ninger.
- Hvad finder De mest spændende: En rege
ringsfunktion eller opposition?
- Til jeg prøvede at være minister, tænkte jeg
mig mest egnet for den parlamentariske opgave,
som jeg kendte den fra oppositionstiden, men jeg
lærte at sætte pris på det tiltalende ved det store
ansvar i at være medlem af en regering og daglig
at få sat sit mod på prøve. Mod og ansvarsfølelse
bør under alle omstændigheder være særdeles
fremtrædende i politik på både regerings- og op
positionsbænkene.
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En berigende oplevelse
Årsmødet i Ringsted prægedes af godt humør
SELVOM SOLEN var tilbageholdende, blev års
møde-dagene i og ved Ringsted en berigende ople
velse for de mange medlemmer af Dansk Slægtsgaardsforening, som deltog. Arrangementet var
omhyggeligt tilrettelagt og afvikledes i enhver de
taille på mønstergyldig måde. Den, som i redaktør
Ib Paulsens fravær nød den begunstigelse at få
lov til at berette om årsmødets større og små be
givenheder, blev fra starten sluttet ind i kredsen
på den mest tiltalende og selvfølgelige måde, og
var måske den, som set under objektivitetens
synsvinkel fik det største udbytte af de to dages
festlige samvær, hvor saglig forhandling og hyggesamvær gik hånd i hånd.
Gennem de to dage meldte oplevelserne sig som
perler på en snor, og arrangørerne kunne vel ikke
ønske sig nogen bedre anerkendelse end det al
mindeligt udtalte ønske ved afslutningen om, at
man måtte mødes igen næste år.
Årsmødet indledtes på Hotel Postgården i Ring

sted, hvor foreningens formand, fhv. folketings
mand, gdr. Chr. R. Christensen, bød de 265 delta
gere velkommen i hjertelige vendinger og specielt
hilste de medlemmer, som var kommet til i det
forløbne år. En meget varm tak rettede formanden
til Jens Peder Pedersen, Farendløse, der arrange
mentsmæssigt havde været sjælen i foretagendet,
borgmester Thisted Knudsen, der havde vist be
styrelsen den opmærksomhed at tage imod den
umiddelbart inden årsmødets start, og sognepræst
Ejnar Fledelius, som elskværdigt havde indbudt
til et besøg i Set. Bendts kirke.
Årsmødet brød ikke nogen tradition i valget af
dirigent, men genvalgte til dette ansvarsfulde hverv
statsautoriseret revisor Kresten Foged, der skilte
sig fra opgaven på sædvanlig håndfast og gemytlig
vis.
Efter at denne formalitet var overstået, aflagde
Chr. R. Christensen sin fyldige og interessante
formandsberetning.

Formandsberetningen
CHR. R. CHRISTENSEN sagde bl. a.: Vedrø
rende foreningens organisatoriske forhold kan jeg
i det store og hele henvise til de følgende special
beretninger. Dog skal jeg bemærke, at konsulent
H. Balle i årets løb har udført et stort arbejde ved
bistand for vore medlemmer under afviklingen af
de ved sidste årsmøde igangværende opgaver ved
rørende ejendomsproblemer i forbindelse med ge
nerationsskifte.
Som kommitteret for foreningen har han end
videre udført det fornødne sekretærarbejde til for
eningens store tilfredshed.
Arkivberetningen, der i dag aflægges af arkivar
P. K. Hofmansen, vil vise, at arkivarbejdet i årets
løb har været ude for nogle overraskelser, idet vi
har måttet skifte lokale. Ved velvilje fra Kredit
foreningen Danmark er dette spørgsmål imidlertid
blevet løst på bedste måde. Imidlertid er arkivud
valgets formand forfatteren Salomon J. Frifelt
alvorligt syg og har i snart tre måneder ligget på
Varde sygehus, hvor han har gennemgået en alvor

lig operation. Jeg udbeder mig forsamlingens til
slutning til her fra mødet at sende vor trofaste ven
og gode medarbejder en hjertelig hilsen med alle
gode ønsker.
Medlemsbladet er udkommet på sædvanlig vis
under Ib Paulsens redaktion, men herom vil blad
udvalgets formand Bent Bjergskov aflægge beret
ning.
Kassererervirksomheden er som sædvanlig pas
set af fru Inger Hansen.
Med hensyn til medlemstallet kan det vel ikke
helt undgås, at det i nogen måde bliver præget af
den voldsomme nedgang i antallet af landbrugs
ejendomme, men vi har lov at sige, at vore med
lemmer har udvist en anerkendelsesværdig stor
trofasthed, og at afgang stort set kun er sket i for
bindelse med ejerskifter. Derimod har vi haft en
pæn tilgang af nye medlemmer.
Herudover vil jeg imidlertid gerne have lov at se
på forholdene, der omgiver os, og som mere eller
mindre præger vort daglige liv.
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Og her må jeg sige, at jeg som landmand må se
noget lysere på tingene end der var anledning til i
hele tressernes periode. Priserne på kød og mælk
er i den senere tid steget væsentligt, således at
kvæghold påny er blevet en acceptabel forret
ning, hvor det ellers er muligt at få dyrene passet.
Og svinepriserne ligger højere end i fjor med ud
sigt til gode afsætningsmuligheder.
Dette har givet til resultat, at antallet af ned
lagte landbrugsejendomme i det sidste år kun har
været 4-5000 mod ellers 7000 i en række år.
Man kan dog ikke se væk fra, at den ændrede
lovgivning, der betyder, at indehavere af mindre
landbrugsejendomme nu kan blive arbejdsløsheds
forsikrede, naturligvis begrænser deres lyst til at
skille sig af med jorden.
Også ungdommens flugt fra landbruget er sagt
net noget, men der er jo heller ikke mange tilbage.
Der har ligesom været lidt større mulighed for at
få medhjælp, men til gengæld skal den betales
med en løn, som kun de færreste magter at udrede,
og som ofte er væsentlig større end hvad land
brugeren selv kan opnå.
For et år siden fik vi liberaliseret jordlovgivnin
gen sådan, at det blev muligt at sammenlægge
arealer på indtil 100 ha og at eje to ejendomme
af denne størrelse. Dette har muliggjort sammen
lægninger, som tidligere var komplet umuligt, og
som bevirker, at det nu kun er et fåtal af ansøgere,
der møder modstand. Og som regel er det belig
genheden, der giver anledning til tvivl. Der stilles
fortsat ret store - og efter min mening for store
- krav til beliggenheden. En afstand på indtil en
kilometer tolereres, og derudover går man und
tagelsesvis videre. Det er dog afgørende, om for
bindelsen skal ske på en mindre befærdet vej eller
på landevej, hovedvej eller gennem bysamfund.
Jeg er enig i, at der bør tages hensyn til disse
ting, men jeg synes, kravene er lovligt strenge, og
det er min opfattelse, at man efterhånden bliver
nødt til at slække en del på dem, hvis ikke man ad
den vej vil sabotere en ellers god lovgivning.
En anden lov, der blev vedtaget for et år siden
under den forrige regering er loven om rentesik
ring ved opførelse af produktionsbygninger til
landbruget.
Loven blev delt i to dele nemlig hovedloven,
der med et tilskud fra landbrugets dispositionsfond
på indtil 5 pct. lagde loft over renteudgifter ved
opførelse af kvæg- og s vinestalde på 616 pct.
Tilskuddet ydes i 5 år, hvorefter det aftrappes,
således at det samlede efter de øjeblikkelige bereg
ninger bliver godt 40 pct. af et omkostningsbeløb
på mellem 20.000 og 400.000 kr.
Desuden gives der et midlertidigt tilskud på 2
pct. inden for de nævnte rammer for byggeri, der
er gennemført mellem 1. maj 1969 og 14. marts
1971.
Denne lov har haft stor succes, idet 5000 land
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mænd har søgt om rentelettelse efter den midler
tidige bestemmelse og 9000 efter hovedbestem
melsen.
De 30 millioner, der var stillet til rådighed er
snart opbrugt, men da loven foreløbig er toårig,
må man regne med at nye bevillinger stilles til
rådighed. Og det er en fornøjelse at se, hvor
mange rationelle landbrugsbygninger, der på den
ne måde er opført. Men derudover ligger der mas
ser af planer i landmændenes skrivebordsskuffer
parat til at blive ført ud i livet efter den 2. okto
ber, når vor tilslutning til EF er blevet bekræftet
af folkeafstemningen.
Vore landmænd - særlig de unge landmænd er parate til at tage nye opgaver op, men mange
tøver endnu af frygt for at det skal gå galt på
Danmarks skæbnedag.
Det betyder, at vort produktionsapparat ud
bygges, så vi er parate til at forsyne nye markeder.
Og det giver dansk landbrug konkurrencemulig
heder, der let vil kunne opveje de klimatiske
minusser, vi måtte have i forhold til vore nye mar
kedspartnere. Og samtidig giver det grund til at
tro, at den fare vi i de senere år har haft for ikke
at kunne bruge hele vor kornavl vil blive ophævet,
samtidig med at forventningen om højere korn
priser vil bevirke, at faren for at svineavlen skal
blive industrialiseret, begrænses.
løvrigt forventer man en prisstigning på korn
på en halv snes kroner allerede i den kommende
vinter.
Gennem fjorten år har vi talt om Danmarks til
slutning til Fællesmarkedet, og mange skuffelser
har vi mødt på dem lange vej. Nu er afgørelsen
imidlertid nær. De seks fællesmarkedslande har
slået porten op for de fire ansøgerlande, og opta
gelsen kan ske fra nytår.
Det danske folketing har med næsten fem sjette
deles majoritet mod Socialistisk Folkeparti og
enkelte andre vedtaget at søge tilslutning. Denne
beslutning skal nu til folkeafstemning. Folkeaf
stemningen skal ske på den måde, at et flertal på
mindst 30 pct. af samtlige vælgere kan omstøde
beslutningen. Men da det må anses for sandsyn
ligt, at modstanderne kan samle disse 30 pct., bli
ver det altså en ren flertalsafgørelse.
Jeg vil derfor gerne ramme en alvorlig pæl
igennem den opfattelse, at man kan stemme ja ved
at blive hjemme på afstemningsdagen. Den, der
bliver hjemme, stemmer i virkeligheden nej.
Derved påtager man sig et meget stort ansvar.
Et almindeligt valg kan gøres om, men denne
afgørelse er svær af ændre, og det vil i hvert fald
blive en meget bekostelig affære for Danmark og
navnlig for dansk landbrug at afvente noget så
dant. Ja, det bliver måske umuligt på et senere
tidspunkt at opnå en tilsvarende ordning, som nu
bydes os.
Når vi nu skal træffe vor afgørelse, er det ud fra
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bevidstheden om, at kun et samlet Europa har
mulighed for at genvinde sin tabte position i ver
densudviklingen.
Og det er glædeligt at se, at alle de indvendin
ger, der er rejst mod vor indtræden er gjort til
skamme. Vi har under forhandlingerne fået alle
de krav opfyldt, som vi med rimelighed kunne
forlange, hvis fællesskabet overhovedet skulle have
realitet. Og vi har fået vor lovgivning tilrettelagt,
sådan at vi er parate til at gå ind.
50 nye love kan træde i kraft inden nytår.
Mest ængstelig har man vel været for, at vor
jord skulle stå i fare for at gå over på andre hæn
der, men også det er klaret. Vi vil også som fælles
markedsland kunne hævde ordene »dansk jord
på danske hænder«. Allerede da de første for
handlinger stod på, fik vi de første love herom, og
netop i disse dage er man i færd med at behandle
de sidste. Man kan måske sige, at de griber lidt
vel stærkt ind i de enkeltes rettigheder, men de
griber dog ikke ind i den almindelige landmands
forhold, og samtlige partier har tilsluttet sig lov
givningen.
Faren for flugt over landegrænserne har hidtil
været betydningsløs i EF-landene, og den er i
hvert fald for intet at regne mod den fare for mas
seflugt af de bedste af vore unge fra Danmark,
hvis vi ikke kom med. Og vi ville ikke med rette
kunne bebrejde vore unge, at de søgte ud i stedet
for at blive tilbage under ulige forhold.
Tvivlen om tilslutning synes heldigvis at smuldre
væk i de fire ansøgerlande.
Irland har som det første land gjort sagen
færdig. Over 83 pct. af stemmerne ved en stærkt
besøgt folkeafstemning var for, og dermed er sagen
endelig afgjort.
I det engelske parlament er der et solidt flertal
for, og modstanderne er mere splittede end nogen
sinde. Her skal der ikke være folkeafstemning, og
den endelige parlamentsbeslutning vil være taget,
før vi skal stemme.
I Norge har der været mere tvivl. De norske
fiskere har til trods for, at de har opnået store
fordele under forhandlingerne været mere kølige.
Og at de norske landmænd har svært ved at kon

kurrere med andre, er noget vi ved. Men stemnin
gen i Norge går mere og mere i positiv retning. Og
vi har i dag lov at nære afgjorte forventninger om,
at også Norges folk vil vise en positiv indstilling
allerede før vor afstemning, der iøvrigt har været
udsat alt for længe. Det er svært for erhvervslivet
at lægge den nye produktion til rette med kun 3
måneders varsel.
Og heldigvis synes stemningen i Danmark at
blive mere og mere positiv. Den sidste Gallup
viste jo næsten dobbelt så mange tilhængere som
modstandere.
Men striden raser stadigt. De mere venstre
orienterede SFer arbejder energisk for at forhindre
Danmarks samarbejde med Vesteuropa. Og med
deres indstilling forstår man godt dem og deres
fæller, navnlig Kommunisterne. Deres østvendte
indstilling kender vi jo. Jeg forstår godt disse
folk, men jeg forstår ikke den mere verdensfjerne
intellektuelle kreds der slår følge med dem og mel
der sig i dette selskab, som vi andre helst undgår.
Vi taler heldigvis mest om, hvad der vil ske os
efter indmeldelsen, men jeg synes, at vi i alt for
høj grad beskæftiger os med underordnede enkelt
heder i stedet for om den store og afgørende be
tydning, der giver os økonomisk fremgang og mu
lighed for at bevare og udbygge vort kulturelle
niveau.
Men vi er ofte tilbøjelige til at overse de meget
svære følger det vil give at stille sig uden for fæl
lesskabet. Vi må i hvert fald gøre os klart, at mu
ligheden for at fortsætte uændret eksisterer ikke.
EFTA opløses, og vi vil stå alene. Det vil i bedste
fald stille os uden for den fremgangslinie, der i så
høj grad har præget fællesmarkedslandene. Man
må regne med stagnation og tilbagegang for land
brug og erhvervsliv samt øget skattetryk.
Man må være ualmindelig optimistisk for at tro,
at man kan opretholde den nuværende beskæf
tigelse, den sociale og undervisningsmæssige stan
dard, når den økonomiske bærekraft mangler.
Vi nærmer os afgørelsen, og jeg beder hver en
kelt kende sit ansvar og deltage i den store og
skelsættende afgørelse.

Slægtsgaardsarkivet
I SIN arkivberetning sagde arkivar P. K. Hof
mansen: - Da Dansk Slægtsgaardsforening blev
stiftet 5. juli 1941, blev det bl. a. bestemt, at det
historiske materiale, der allerede s. å. var blevet

indsamlet ved »Illustreret Familie Journaks en
quete »Hvor findes Danmarks gamle Slægtsgaarde?« skulle danne grundlaget for et slægtsgårds
arkiv, i hvilket man efterhånden ud over det alle-
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rede foreliggende materiale ville indsamle og op
bevare så mange oplysninger som muligt om lan
dets slægtsgårde. Endvidere ville man ved histo
riske undersøgelser på de forskellige arkiver ud
dybe disse oplysninger, så der efterhånden ikke
blot kom til at foreligge en registratur, men også
en så fyldig og autentisk viden om hver enkelt
gårds historie som muligt.
I en for landet kritisk tid ville den nystiftede
forening virke for at bevare en af vore største
nationale skatte - de gamle, danske slægtsgårde,
bag hvis mure dansk bondekultur gennem genera
tioner havde været med til at knytte os sammen
som nation. Tillige ville den ved oprettelsen af et
slægtsgårdsarkiv forankre slægtsgårdsbeboerne og
de tusinder af mennesker ud over landet, som
stammede fra slægtsgårde, i det folk, i hvilket de
hørte hjemme. Arkivet skulle i det øjemed hjælpe
slægterne til at efterforske deres slægt og gårdens
historie, idet man gik ud fra det synspunkt, at
slægtstraditionen giver et menneske en stabil bag
grund i livet. At oprette et sådant arkiv var ikke
så lige en sag, da den krævede både penge og
kyndige folk, som kunne varetage arldvets ar
bejde. Bortset fra et tilløb i slutningen af 1941
var det først i løbet af 1942, at Slægtsgaardsarkivets virksomhed antog mere faste former.
I anledning af de 30 år, der siden er gået, kan
der være grund til ikke blot at kaste blikket til
bage, men også klarlægge Slægtsgaardsarkivets
stilling i det danske samfund i dag for endelig at
påpege dets mål ud i fremtiden.
Indtil 1. januar 1946 blev Slægtsgaardsarkivets
arbejde varetaget af skiftende arkivarer, der hver
for sig med de midler, som stod til rådighed, gjor
de sit for at få arkivet lagt i faste rammer. Da
arkivet fra det nævnte tidspunkt imidlertid ville
stå uden leder, tiltrådte jeg efter opfordring dets
ledelse, og nu, da jeg fra 1. marts 1971 har fået
min fortrinlige medarkivar fru Annelise Alstrøm
til at tage del i arbejdet, spørger man sig selv:
»Hvad nåede du egentlig i de forløbne 26 års ene
gang som leder af Slægtsgaardsarkivet?« Svaret
må blive, at jeg langtfra nåede, hvad jeg gerne
havde villet, hvis ikke manglende tid og penge,
vel også nu og da den fornødne energi, havde stil
let sig hindrende i vejen. Lad mig straks sige, at
hvis jeg ikke gennem de mange år havde haft
gode medarbejdere til arkivundersøgelser, regi
strering, maskinskrivning og meget andet i arki
vets tjeneste, ville jeg for længst være druknet i ar
bejdsmængden og de mange bekymringer for ar
bejdets rette udførelse, som ofte har plaget mit
sind. Jeg tænker på disse mennesker, hvoraf flere
nu ligger under mulde, med den største taknem
lighed.
Uden dem ville det ikke have været muligt i de
forløbne år at få udført ca. 5500 folketællingsun
dersøgelser til et tilsvarende antal danske hjem, og
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uden dem ville det heller ikke have været muligt i
samme tid at få gennemført ca. 750 større histo
riske slægts- og gårdundersøgelser, ca. 80 særdeles
vanskelige undersøgelser til udstedelse af slægts
gårdsdiplomer, udfærdigelsen af en række artikler
til blade og tidsskrifter, foredrag samt meget mer
i Slægtsgaardsarkivets tjeneste. Jeg takker alle,
som har hjulpet mig i arbejdet, og jeg vil også
gerne her omdirigere eventuelle tak fra medlem
mernes og anden side til disse mennesker.
Den for mig betydeligste løn gennem de for
løbne år har været arbejdsglæden i forbindelse
med en udefinerlig følelse af at være med til at
bygge noget op, som jeg tror vil kunne være til
gavn for vort land. Denne glæde har i rigt mål
gennem de mange år opvejet alle bekymringerne
og alt besværet. Jeg takker Dansk Slægtsgaardsforenings medlemmer og andre, som gennem årene
har fulgt mit arbejde med forståelse og venlighed,
og jeg takker foreningens hovedbestyrelse for al
drig svigtende interesse og støtte.
Da Slægtsgaardsforeningens arkivudvalgsfor
mand, forfatteren Salomon J. Frifelt, på grund af
sygdom desværre ikke kan være til stede her i dag,
har jeg lovet overfor årsmødets deltagere at af
lægge en kort beretning om Slægtsgaardsarkivet i
1971.
I det forløbne år er der sket 2 særdeles betyde
lige ting indenfor arkivets rammer. Den ene har
jeg allerede omtalt, idet antagelsen af fru Annelise
Alstrøm som medarkivar ikke blot i høj grad har
aflastet mig i det daglige arbejde, men også med
hendes lyst, dygtighed og venlighed overfor alle
har tilført arkivet noget positivt og godt, som vil
bære frugt i fremtiden.
Den anden ting er Slægtsgaardsarkivets nye pla
cering i hjertet af København. Efter 5 års ret om
tumlet tilværelse lykkedes det i december 1971
at få særdeles gode og centrale lokaleforhold i
Hammerichsgade 14. Østifternes Kreditforening nu »Kreditforeningen Danmark« - havde et le
digt lokale i dens anneks på omtalte sted, og dette
blev under medvirken af Dansk Slægtsgaardsforenings formand Chr. R. Christensen på den elsk
værdigste måde og for en overkommelig husleje
stillet til arkivets rådighed af kreditforeningens
direktør Haunstrup Clemmensen, hvad vi i høj
grad er taknemlig for.
Flytningen af arkivets samlinger fra dets tidli
gere lokale på Amager med genopstilling i Ham
merichsgade m. m., har naturligvis grebet forstyr
rende ind i dets daglige arbejdsgang, men dog har
den sædvanlige gratis udsendelse si folketællings
undersøgelser til nye medlemmer kunnet finde
sted, ligesom arkivet også i det forløbne år har
nået at udføre 15 større historiske undersøgelser
til betalende rekvirenter. Det har også haft den
glæde, at et stedse stigende antal besøgende er
fundet op til det, hvilket rimeligvis skyldes dets
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nye centrale beligenhed, og alle medlemmer såvel
som andre med slægts- og gårdhistoriske interes
ser skal altid være velkommen. Som i alle de fore
gående år er der også i 1971 tilgået arkivet en del
dokumenter og optegnelser, udklip og billeder
m. m., som er henlagt på de respektive sogne
lægsnummer.
I det daglige arbejde med registrering af disse
ting, henlæggelse af samme og mange andre arbejdsforekomster må jeg såvel på egne som på fru
Annelise Alstrøms vegne påpege den indsats, som
arkivet nyder fra frk. Karen Korsgaards side. Vi
takker hende for aldrig svigtende villighed, tro
fasthed og venlighed.

Trods alle besværligheder gennem årene er
Slægtsgaardsarkivet en institution som er kommet
for at blive. At hjælpe alle med såvel personalhistoriske som gårdhistoriske problemer er dets
nuværende som hidtidige formål, og vi, som står
i arbejdet nu, håber, at denne indstilling altid må
være retningsgivende for alt dets virksomhed ud
i fremtiden. Vi ønsker gennem vort arbejde at
være med til at forankre hver slægt i slægtens
gamle hjem, hvilket i videre forstand vil sige Dan
mark, og kan dette lykkes, er ikke blot Dansk
Slægtsgaardsforenings men også Slægtsgaardsarkivets væsentligste formål opfyldt.

Slægtsgaardsbladet
BLADUDVALGETS formand, proprietær Benti
Bjergskov oplyste, at medlemsbladet »Slægtsgaarden« i 1971 som sædvanlig er udkommet hveranden måned med 6 numre. Numrene 170-175.
Nummerfølgen er fortsat siden det første blad
nr. 1 udkom i oktober 1941.
Bladet trykkes i 2800 eksemplarer pr. nummer,
heraf udsendes ca. 2400 til foreningens medlem
mer, ca. 130 udsendes til landbrugsskoler, høj
skoler, husholdningsskoler, soldaterhjem, bibliote
ker m. m., ca. 200 går til foreningens kontor, som
udsender eksemplarer til interesserede i Norge og
Sverige og til forskellige institutioner og annon
cører.
Prisen for trykning, redaktion, artikler, klicheer
og postforsendelse har sidste år været 4112 kr. pr.
nummer ialt 24.672 kr.
Udgiften til bladets trykning er steget 3 gange
i 1971, nemlig:
3. april 1971 med...............
l.juli 1971 med...............
1. september 1971 med ...
Ialt ......................................

3,75
1,25
1,25
6,25

pct.
pct.

Bladets prisstigning er beskeden. Vi får et gedt
•arbejde og en god service hos Andelsbogtrykkeriet
i Odense, hvor bladet er blevet trykt siden 1951,
da redaktør Ib Paulsen tiltrådte.
Annonceindtægten var i 1971 på 3920 kr. Hvis vi kunne forøge annonceindtægten med lidt
over 1000 kr. årlig ville vi ikke mærke sidste års
prisstigning.

Vi må komme op på en annonceindtægt på
5000 kr. uden at foreningen skal have momsregn
skab.
Det er et mål at stile efter.
Vi ønsker gerne bistand af medlemmer der har
kontakt med kredit- og pengeinstitutioner og fir
maer der handler med landbruget for at få tegnet
nogle enkelte annoncer.

Prisen er:
300 kr. pr. helside pr. nr.
200 kr. pr. halvside pr. nr.
100 kr. pr. kvartside pr. nr.

Bladets indhold er som sædvanlig både kultu
relle og historiske artikler, samt aktuelt stof om
nye landbrugslove, ejendomsforhold m. m.
Vi modtager gerne artikler fra medlemmer og
andre som har emner med tilknytning til slægts
gårdsforhold og særlige egnsberetninger som det
kan være oplysende at læse om.
Vi ønsker gerne referater og billeder fra slægts
stævner, hvor slægtninge mødes for at mindes går
dens fortid og tidligere slægtleds virke på stedet.
Sådanne sammenkomster finder sted på nogle
gårde, f. eks. når gården har tilhørt samme slægt i
100, 200, 300 år eller mere.
I nogle tilfælde er anledningen til sådanne
slægtssammenkomster, at en slægt har fået slæg
tens og gårdens historie udarbejdet på Slægts
gaardsarkivet og fået navnene fremdraget for en
række generationer.
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ÅRSMØDE I HARMONI
ÅRSMØDET fik efter sædvane et forløb i harmo
ni under myndig ledelse af statsautoriseret revisor
Kristen Foged. Efter beretningerne oplæste Foged
regnskab og budget. Driftsregnskabet balancerede
med 50.463 kr. Budgettet balancerede med 46.500
kr. og foreningen ejer en formue på 41.829 kr.
Hverken beretningerne eller regnskabsaflæg
gelsen foranledigede udtalelser fra forsamlingen.
Alt blev stiltiende godkendt.
Til bestyrelsen genvalgtes Chr. R. Christensen,
C hr. Thyboe, Salomon J. Frifelt, Harald Poulsen,
Einer Petersen, Bent Bjergskov og Jens P. Peter
sen.
Einer Petersen forsøgte at undgå genvalg, men
lod sig overtale til at fortsætte.
Der var også genvalg af revisor Kristen Foged.
Under forslag om næste års mødested indbød
Jens Skau, Nygård, Øster Lindet, foreningen til at
gæste Tønder, hvis mange muligheder for at gen
nemføre et godt årsmøde han fremhævede.
Dirigenten takkede for indbydelsen, og fandt
at Tønder er en tiltalende tanke.
Den endelige afgørelse blev overladt til besty
relsen.

Festmiddagen
Efter besøget i Set. Bendts kirke kl. 17,30 samle
des årsmødedeltagerne til festmiddag i Hotel »Ca
sinos« festsal. De smukt pyntede borde med blom
ster i dejlige forårsfarver og levende lys var en
øjenslyst, og hotellet levede på bedste måde op til
festdeltagernes kulinariske forventninger.
Chr. R. Christensen bød i hjertelige vendinger
velkommen til bords, specielt til Ringsteds borg
mester, P. Thisted Knudsen, og byens charmeren
de og meget dygtige kvindelige turistsekretær fru
Morsbøl Jensen, som på fortrinlig måde havde
bistået ved de praktiske foranstaltninger i forbin
delse med årsmødet.
Der blev i aftenens løb talt af Jens P. Petersen
og arkivar P. K. Hofmansen, hvis indlæg omtales
andet steds i bladet.
Også borgmester P. Thisted Knudsen havde or
det og hyldede i smukke og poetiske vendinger
hjemmet og bopladsen:
- Lykken er at være et sted, hvor hjem og
virkeplads er et og det samme. Her får man rod
fæstede mennesker. I gamle dage byggede man på
klippegrund, mens man i dag bygger på sand. Det

bør man ihukomme, fordi slægterne altid følger
i fodsporene.
Ind imellem talerne blev sunget Slægtsgårds
sangen af Kr. J. Højbjerg, 2 sange om Ringsted
»Du mindefagre gamle By« af Carl C. Lassen og
»Den løfter sig til Vidsyn over Land« af Ejnar
Fledelius samt »Det gamle Havedige« af Jacob
Hattinger Jacobsen. Der herskede aftenen igen
nem en lys og munter stemning.
Efter kaffen i selskabslokalerne blev der lejlig
hed til at vise sine dansefærdigheder til festens for
trinlige orkester.
For mange blev det sent, inden man kunne
lægge kind til pude.

Slægtens røst
VED festmiddagen lørdag aften på Hotel Casino
i Ringsted holdt Jens P. Petersen, Farendløse, den
ne tankevækkende tale, som også indeholder en
appel til de, som ikke deltog i Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde.
Det, der år efter år samler os, er jo ikke en
moderne indstilling, som tilsigter at være pågåen
de, revolutionerende og afvigende. Vi slægtsgårds
folk har et holdepunkt og et grundlag for vort
virke, som ligger himmelvidt fra alt det forvirren
de, som præger så meget i tiden. Vi kommer fra et
hjemsted, som stærkere eller mindre stærkt har
været præget af interesser, der søgte på en gang
at bevare og udvikle.
Der sidder mennesker i denne sal og ved ethvert
slægtsgårdsmøde, som på højskolen mødte hand
lingssituationen i nutiden i lys af det forgangne og
derved fik afstukket en vej til fremtiden, som gav
en sikker fortsættelse. Nogle fik sit skub i andre
kredse, men fælles for os alle er, at det kom til at
flugte for os, sådan at nutidsstyrke i det enkelte
hjem fik baggrund og kraft fra det, der gik forud.
Derfor holder denne bevægelse af dette arbejde
for at værne og bygge på fædrenes grund. Vi re
præsenterer en rest af noget oprindeligt, som hen
tede sin fortsættelse under et trangt virke og da
heldigvis også under lysere kår. Det er nok værd
at huske, at når selvejet og samfundsindflydelsen
for bonden fik positiv værdi, så skyldtes det, at
der var en vilje og en evne - kuet i lange tider
- som omsider fik ydet demokratiet store tjene
ster.
Nu går indflydelsen tilbage. Interessen for for-
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tiden og den historiske sans viger. Bondestanden
får mere og mere en mindretalsstatus, men hæv
delsen af vitale områder er vigtig. Jeg nævner den
altid nødvendige ret til at eje, hvad der lovligt er
skaffet tilveje, det nødvendige værn for den enkelte
i frontstillingen overfor teknokrater og statsfolk, et
krav om respekt for erhvervsfriheden, så den ikke
ødelægger bevidst svageres position, og et virke
for at styrke den historiske realitet for at kunne
gavne og sikre en god fremtid. Disse hævdeiser
vil vi fortsat stå for, og trods mindretalsstatus skal
dette arbejde gøres med effekt. Det er alle slægts
gårdsfolks forpligtelse at vende sig til fremtiden
ud fra klare forestillinger om, hvad der både skal
værnes og udvikles.
Afgørende bliver den nye generations plads i
slægternes lange række. Her er måske nok den
største vanskelighed, fordi materialisme og alt det
egoistiske og lystbetonede griber om sig. Hjem
mets pulsslag har vi sommetider talt om og der
med vel tænkt på åndelige og materielle ting af
positiv værdi, som hjemmet stod for. Vi må håbe,
at det ikke mister sin kraft og stadig vil kunne
hjælpe familien igennem.
Landbohjemmet på Sjælland er vel nok særligt
truet, fordi et miljøskifte slår igennem af så mange

årsager og udvander og tilintetgør. Men livet vil
trods alt gå sin gang og i dette årti, det næste og
mere til, vil der være et arbejde i gang for at vær
ne slægtsinteressen og for at hjælpe det historiske
frem til bestandig forståelse. Vi skal nok holde ud
- vi, der tror på, at det ikke går an at kappe for
bindelsen til fortiden. Vi må udbrede forståelsen
for, at fremtiden gror af dyre minder.
Jeg hilser med disse ord alle i slægtsgårdskred
sen velkommen til den truede ø i håbet om, at en
samfundsudvikling, en egnsudvikling til spredning
over landet at moderne foretagender kan give
den balance, som gør, at sjællandske landbrug og
sjællandske bondetraditioner kan leve videre - til
passet, men aldrig svigtet.
I bredeste forstand gælder det iøvrigt, at vi må
dyrke håbet og troen på, at det ikke går an at
sætte sig ud over, hvad slægtens virke gemmer af
god vilje og sund trang til at komme fremad.
Røsten må altså lyde. Den lyder ved dette møde.
Den vil også lyde i morgen og i overmorgen og
videre frem. Derfor kan vi også i 1972 mødes fri
modigt, om end trængt, forvisset om, at vi har en
opgave. Jeg ønsker mest af alt, at opgaven vil
fastholde os, idet vi erindrer, at det svage led kan
betyde, at kæden brister.

AF RINGSTEDS SAGA
I AFTENENS LØB fortalte arkivar P. K. Hof
mansen om årsmødebyen:
- Der ligger tre store sten på Ringsted torv.
De ligger som tavse vidner, der peger tilbage
mod Ringsteds ældste historie. Hvornår de er ble
vet lagt der og af hvem, er der ingen der ved, men
deres samordnede treenighed rækker rimeligvis
tilbage til en tid, da skoven her i Sjællands hjerte
region - Tislund, som denne skov kaldtes -, var
et offersted for guden Tyr; han der rådede over
sejr i kampen, og han, der som den ene part i tre
enigheden Tyr-Odin-Thor, gav navn til vor tirs
dag, som Odin og Thor stadigvæk mindes i nav
nene onsdag og torsdag.
Som jellingstenene betegnende er kaldt Dan
marks dåbsattest, kan stenene på Ringsted torv
med al god grund anses for at være Ringsteds fød
selsattest. Vi ved, at mange af de hedenske offer
steder i en senere tid blev tingsteder, og med sin
beliggenhed i Sjællands midte er det ganske for
ståeligt, at Ringsted blev samlingsstedet for øens
befolkning, når konger skulle hyldes, eller når
landefred brødes og udbrud til krig skulle forkyn
des.
Længe før Danmark blev samlet til et rige, blev
Ringsted stedet for Sjællands landsting, hvor også

love blev givet og lovbrud fik sin dom. Og som
landstingssæde beholdt Ringsted sin betydning
helt til 1805, da landstingene blev nedlagt og er
stattet med landsoverretterne i København og Vi
borg.
En anden væsentlig årsag til Ringsteds opkomst
som by og fra 1441 som købstad var Ringsted
kloster. Det blev grundlagt omkring år 1135, viet
til jomfru Marie, medens dets kirke i en senere
tid fik navn efter den hellige Benedikt af Nursia Sankt Bendt -, hvis munkeregler' om fast op
holdssted, fattigdom, cølibat og lydighed vel efter
evne i kødets skrøbelighed blev fulgt af klosterets
kuttebærende beboere på dette sted i 400 år, ind
til reformationen kom og bragte tilbedelsen af den
hellige jomfru og den katolske messesang til tavs
hed.
Her er ikke stedet til i detailler at komme nær
mere ind på Ringsteds rigt facetterede historie i
århundrenes løb. Det kan kun blive til løsrevne
blade af en omfangsrig krønikebog, fyldt med be
tagende billeder af hændelser, hvoraf mange greb
dybt ind i hele landets skæbne.
De historiske kildeskrifter taler gang på gang
om knitrende ildsluer, som hen over byen slikkede
sig fra tag til tag, antændte her og der og lagde
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store dele af byen tilbage som en hob af røgsvær
tede mure.
På grund af disse gentagne ødelæggelser er
Ringsted i dag blevet »en gammel by med et ungt
ansigt«, som byens æresborger, professor Vilhelm
Andersen en gang udtrykte sig.
Sammen med den knitrende ild giver Ringsteds
historie også genlyd af hvasse hug, der lød, da de
svenske soldaters økser i 1658-1660 fældede de
sidste rester af middelalderens tætte skove om
kring byen, så denne ikke nu, som f. eks. Sorø,
kan hylle sig i vårgrøn pragt.
Til gengæld fik Ringsted sit vide udsyn over en
af Danmarks mest mindeværdige egne, hvor navne
som Sigersted, Fjenneslev og Haraldsted tegner
sig med kursiv i landets saga.
En dag for langt over 1000 år siden steg en
spinkel røgsøjle op over Ringsteds skovklædte
horisont mod sydvest. Denne søjle markerede ste
det for alle tiders højt besungne og fuldendte dra
ma, som hin dag skete ved Sigersted. Signes jom
frubur, »blussende som aftenrøden«, stod i lue
over hendes og hendes terners lig. Og disse luer
vidnede for den kække, lyslokkede, norske unger
svend Hagbard, der allerede stod med bøddelens
snor om halsen derude på højen ved Susåens en
ge, om den kærlighed, som er stærkere end dødens
rædsel, og til sene tider vil stadigvæk »Svanesang
fra retterstedet hæve sig i Habors-kvædet«. Fra
Hagbards høj går blikket mod Fjenneslev kirkes
tvillingtårne.
For mange år siden sad jeg en dejlig sommer
aften på højen i Bringstrup præstegårdshave, just
som solen var ved at gå ned. I det svindende dags
lys lå al Sjællands ynde foran mig, og Fjenneslev
kirkes to tårne tegnede deres mørke silhuet mod
aftenhimlens lyse pastelfarve. Hele naturen rundt
om åndede fred, medens bedeslagene fra de fjerne
tårne døde hen over markerne, engene og de lys
grønne skove.
Jeg tænkte på, om det var en sådan angelusstund, at hr. Asger Ryg ifølge det gamle sagn
vendte hjem fra sin ledingsfærd og »så listelig
lo«, da han over de gule hvedemarker i aftensolens
lys »skued de tårne to«, som fortalte ham, at fru
Inge havde skænket ham to sønner, der vel i den
ne aftenstund slumrede blidt i vuggen ved hjem
mets arne - hans sønner, Absalon og Esbern
Snare, der siden blevtil »tvende tårne på Danmarks
Danevirke«, som Øhlenschlæger så betegnende
synger.
Knap 30 år senere bankede Absalon en sildig
augustnat efter det blodige gilde i Roskilde og et
voldsomt ridt over Ramsølille og Haraldsted på
hjemmets dør i Fjenneslev. Samme nat nåede også
hans dyrebare ven og plejebroder kong Valdemar
i såret tilstand og ad en anden vej til denne dør,
hvor hans venner efter uvishedens angst for hans
skæbne modtog ham med åbne arme. Stærkt var
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den unge konges flugt gået gennem Midtsjællands
natsorte skove. Den stenede vej langs Mortenstrup
sø var blevet lagt bag med en regn af gnister fra
hestens hove. Spydstikket i låret smertede, men
i Fjenneslev fandt den flygtende konge husly og
pleje af sine sår, inden dagen gryede og varslede
en ny dag over Danmark. Kongen var reddet, og
med ham og Absalon begyndte ikke blot Dan
marks middelalderlige storhedstid - Valdemarernes tid - i almindelighed, men også Ringsteds
høje rang blandt landets byer i særdeleshed.
Den grumme morddåd på Knud Lavard 26 år
tidligere i skoven ved Haraldsted havde gjort de
to mænd, Valdemar og Absalon, til fostbrødre, og
medens den undergørende kilde sprang frem på
mordstedet, og jærtegnene skete ved den myrdedes
grav i Ringsted klosters kirke, rustede de to mænd
sig »til dansk og stor og til herlig id - til Dan
marks frelse i nødens tid«.
Absalons slægt - Hvideslægten - var med utal
lige bånd knyttet til egnen omkring Ringsted, og
her som også Valdemar og hans efterslægt til at
føle sig hjemme. Ringsted blev kongernes og kon
gegravenes by. 21 af Valdemar-ætten fandt deres
sidste hvilested i Ringsteds jord.
Just i disse dage for 760 år siden duvede en
smakke frem over Store Bælt med kurs mod den
grusede strandbred ved Kors øre. Den førte en
tung last med sig. Bøhmens datter, Danmarks
dronning, den elskelige og elskede Dagmars lig var
ombord, og »til Ringsted var hun i vente«. Under
stengulvet i klosterkirken fik hun sin grav, og ken
der en mand fra fjerne egne nu ikke andet til byen
her, så ved dog de fleste, at »udi Ringsted hviler
dronning Dagmar«.
Efter reformationen overgik Ringsted kloster
til kronen, og en ny periode begyndte for Ringsted
by. Ringsteds storhedstid var da forlængst forbi.
Næringslivet sygnede hen, og i 1769 havde byen
kun 703 indbyggere. Ringsteds trængsler under
den svenske indkvartering 1658-1660 er allerede
berørt, og siden kom der andre fremmede krigs
folk til byen.
T historiens lys ser vi fjendtlige engelske soldater
spille brætspil på byens gamle tingstene, medens
terningerne om Danmarks skæbne i form af grana
ter og brandbomber blev kastet over København
i de ulykkelige septemberdage 1807. Men året
efter legede venlige spanske soldater med børnene
på Ringsteds gader, og et par af disse fremmede
hjælpetropper fandt endog stedet så dejligt, at de
ikke ønskede at vende hjem igen til Asturiens
bjerge og majsmarker, men skjulte sig og bosatte
sig senere på egnen.
En aprildag 1856 dukkede en prustende damp
hest på blanke skinner ud af Humleores tætte
skove og nærmede sig den hensygnende Ringsted
by, der aldrig før havde set et sådant syn, men fra
denne dag fik byen fremgang og vækst - en frem-
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gang og vækst, der er fortsat til denne dag. Vi,
den gæster, håber og ønsker, at dette i rigt mål
også må fortsætte i tiden, som kommer!
Vi er glade over at komme her til Sjællands
gamle hovedstad med alle dens minder, og jeg
beder alle mine medgæster med mig råbe et trefol
digt leve for Ringsted, dens fremgang og trivsel,
og i dette leve også indfatte vore bedste ønsker for
hele Danmarks fremgang og trivsel.
Ringsted og hele Danmark: Længe leve!!!

Gammel by
med et ungt hjerte
ÅRSMØDE-BYEN Ringsted kan næppe ønske
sig en bedre PR-mand end sin borgmester, Thisted
Knudsen. Han er bredtfavnende både i sin frem
træden og sin tale. Ingen forstår at sælge sin by
som han - og han har selvironi nok til at erken
de, at han måske stundom praler en kende. Det
sker i en god sags tjeneste.
Bestyrelsen for Dansk Slægtsgaardsforening var
umiddelbart inden årsmødets start på Hotel Post
gården indbudt til en modtagelse i byrådssalen i
Ringsted rådhus, der ligger som nabo til Set.
Bendts kirke. Det blev en festlig stund - takket
være den altid veloplagte og aktive borgmester,
som på uhøjtidelig vis bød velkommen og derefter
fortalte løst og fast om Ringsted kommune.
Bortset fra København er Ringsted med sine
30.000 hektar den kommune på Sjælland, der
breder sig videst. Indbyggerantallet er på vej til
27.000. I løbet af det sidste år har byen anskaffet
400 nye boliger. Byen rummer 3700 børn, og
dens skolevæsen danner forbillede for andre byer.
Set. Bendts kirke er byens vartegn. Christian IV
var den sidste af de danske konger, som blev kro
net i den.
- Ringsted er en gammel by, sagde borgme
steren, men en by med et ungt hjerte. Udviklingen
går så stærkt, at den er i fare for at eksplodere.
Parcelhusbyggeriet griber stærkt om sig. Der opfø
res i Ringsted omkring 150 parcelhuse årlig, og
alle ved jo, at der ikke er noget, folk er så glade
for, som at få eget hus. Vi er godt på vej til at
blive en stor og meget moderne by, men vi vil
stedse drage omsorg for, at vi ikke flår skjorten
af vore borgere.
Slægtsgaardsforeningens formand, Chr. R. Chri
stensen, takkede borgmesteren for velkomsten og
den interessante orientering.
- Vi har været ualmindelig glade for at til-

rettelægge vort årsmøde i Ringsted, og det skyldes,
at vi har mødt en venlighed som vel ingensinde
før. Ringsteds rådhus er ikke et af dem, der
pranger mest, men just dette forhold tjener byen til
stor ære. Det er min faste overbevisning, borg
mester Thisted Knudsen, at du i fremtiden som
hidtil vil have evne til at præge din by på forbil
ledlig måde.
Efter modtagelsen i den meget tiltaldende by
rådssal var gæsterne Thisted Knudsens gæster ved
en forfriskning i økonomiudvalgets mødesal - og
derefter gik man til arbejdet på Hotel Postgaarden.

I Set. Bendts Kirke
LANGT DE FLESTE af årsmødets deltagere ef
terkom indbydelsen til imellem årsmødet og fest
middagen at aflægge besøg i Set. Bendts kirke,
hvor sognepræst Ejner Fledelius var en fascine
rende fortæller og omsorgsfuld rundviser i den
gamle kirke, der i imponerende omfang beretter
Danmarkshistorie.
Pastor Fledelius sagde under besøget, at hvis
man lod tankerne vandre 1000 år tilbage i tiden,
ville man erfare, at på dette sted lå i sin tid et stort
gudehov, som tre vægtige tingsten stadig bar vidne
om. Her var Danmarks ældgamle trone, hvor love
blev vedtaget. Her tilbad man de hedenske guder,
og her kronedes rigets konger.
- Da Knud den Store i 1020 befalede kristen
dommen indført i Danmark og autoriserede Hvide
Krist, måtte gudehovet rives ned. I dets sted an
bragte man en stor stensætning. Man byggede et
hus for HAM, rimeligvis først en beskeden træ
kirke, som i 1080 afløstes af en kirke af frådsten,
som Roskilde-bispen lod opføre. I 1131 blev
Knud Lavard snigmyrdet, og hans lig blev gravsat
i den lille frådstenskirke, ved højalterets fod. For
søg på at få ham kanoniseret mislykkedes, indtil
Valdemar den Store formåede at overtale en af
paverne. Man begyndte at opføre en større kirke
over og udenom frådstenskirken. Den blev indviet
25. juni 1170, men først bygget færdig senere. Ef
ter Valdemar den Store kom flere konger og dron
ninger til at ligge her: Knud den Fjerde, Valdemar
Sejr med sin elskede dronning Dagmar og den
senere dronning Bengerd. Dagmar var kun 14 år,
da hun blev formælet med Valdemar Sejr. Hun
døde som 21-årig i barselseng. Når vi i denne by
og her på egnen tager os så meget af de gamle og
syge, skyldes det i høj grad det eksempel, som
dronning Dagmar gav. Dronning Bengerd derimod
kaldtes »Den beske blomme«.
Pastor Fledelius fortalte videre, at da man i
1695 åbnede dronning Dagmars grav, blev der
fundet et lille guldkors, - Dagmar-Korset. Det
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opbevares nu på Nationalmuseet. Ved et jubilæum
fik kirken skænket en kopi af dette kors, og det
får brude lov til at bære, mens de står foran alte
ret.
Erik Plovpennings liv og død er gengivet i et
meget smukt kalkmaleri, der findes i kirken. Her
ligger også begravet kong Erik Menved og dron
ning Ingeborg, som begge døde i 1319. Over dem
ligger i koret en stor gravplade, der er den eneste
i sin art i verden.
- Inskriptionen må restaureres engang imel
lem. Den slides af fodtrin.
Pastor Fledelius fortalte også om det Benedikti
ner-kloster, som i 1134-35 opførtes i tilslutning
til kirken. Til klosteret førte en løngang, som nu

er tilmuret. Da dronning Margrethe den Anden
fornylig gæstede Set. Bendts kirke, viste hun me
gen interesse for denne løngang og lod skinne
igennem, at hun gerne engang ville overvære ud
gravningen af den.
I Set. Bendts kirke findes også en stor mønt
samling, hvilket pastor Fledelius nævnede med
henvisning til, at Ringsted i gamle dage var møntslagningsby.
Det var ikke den eneste gang, årsmødedelta
gerne gæstede Set. Bendt kirke. Der var stor til
slutning igen søndag morgen, da sognepræst Ejnar
Fledelius forrettede en kort andagt, specielt til
rettelagt for medlemmerne af Dansk Slægtsgaards
forening.

ÅRSMØDETS UDFLUGT
DET STYRTREGNEDE under aftenens sidste
del af årsmøde-festen på Hotel Casino i Ringsted,
men inden døre havde man det rart og festligt.
Søndagen stod op i gråvejrshumør, men som ti
merne gik, lysnede himlen, og da man hen på ef
termiddagen bød hinanden farvel og ønskede på
gensyn i 1973 - formentlig i Tønder - havde so
len besindet sig og brød igennem skyhanget.
Udflugts-søndagen blev en stor oplevelse. Fler
tallet lod sig befordre i bus for at kunne slappe af
ovenpå lørdagens anstrengende program. Alt for
løb som i olie, når bortses fra, at en af busserne
kom på afveje og herunder ikke slap for en grøftetur. Samtlige passagerer måtte stige ud, inden det
lykkedes igen at bringe køretøjet på ret køl. Ingen
kom noget til.
Søndagens første besøg gjaldt Giesegaard, der
ejes af greve Brockenhuus-Schack. Her tog skov
rider Erling B. Nielsen imod og fortalte udførligt
og interessant om godset, dets historie og udvik
ling.
Grundlæggeren var en driftig mand, der beslut
tede at samle sig en stor formue, bestående af jord,
ejendomme og skove. Han døde som amtmand
i Ringsted 1692, hvorefter hans hustru og søn
fortsatte driften. Det gik imidlertid ikke godt og i
1719 måtte de pantsætte godset, der blev købt af
Gabel, der også måtte pantsætte. I 1726 overtog
Anne Sophie Schack ejendommen mod 50.000
rigsdaler kurant. Siden 1760 har godset i store
træk været i familien Brockenhuus-Schacks eje.
Den nuværende beboer på slottet, greve Frederik
Brochenhuus-Schack, som overtog godset i 1924,
har nu overdraget det til en fættersøn, Niels
Brockenhuus-Schack.
Giesegaard har 2700 tdr. land under plov og

Giesegaards hovedtrappe.

2700 tdr. land skov. Under avlsgården hører 650
tdr. land. To gårde på tilsannem 1100 tdr. land er
forpagtet ud og en række bøndergårde har tiisam-
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Under frokosten bad Niels Skovgaard Jacobsen,
Hedensted, om ordet. Han havde et godt emne på
hjerte, idet han ønskede at opfordre til at gøre en
indsats for at få flere unge ejere af slægtsgårde
til at indmelde sig i foreningen.
- Der er nok mange, som ikke tænker på, at
det er en slægtsgård, dé ejer.

Skovrider Erling B. Nielsen byder velkommen til Giesegaard.

men 850 tdr. land. Parken er på 35 tdr. land, og
til godset hører et savværk, som har en større
kapacitet end den årlige hugst i skovene, så man
er henvist til at købe træ udefra.
Under rundgangen i slottet havde mange af
selskabet lejlighed til at hilse på den aldrende
greve og grevinde.

På Englerupgaard stod familien og tog smilende
imod.
Den tidligere ejer, proprietær Peter Hansen,
fortalte, at navnet Englerupgård menes at have
forbindelse tilbage til en præst ved navn Angelo
Englerup, der formodes at ligge begravet i haven.
På hans gravsted blev plantet en ask, da man
ikke ville risikere, at han gik igen!
Omkring år 1400 ejedes ejendommen af en
mand ved navn Oluf Nielsen.
Proprietær Peter Nielsens familie kom til Eng
lerupgaard i 1914, og siden har gården Møllen
været i dens eje. Driften var nu overtaget af hans
datter og svigersøn, proprietær Esben Tue Chri
stensen.
Proprietær Esben Tue Christensen redegjorde
for driften og de resultater, som normalt opnås.
Gårdens gamle mølle går stadig, mens bageriet er
nedlagt. Der lægges stor vægt på dyrkning og salg
af kartofler, ligesom et anderi med 700 æglæggen
de ænder udgør en betydningsfuld faktor. Store
s vinestalde rummer en stor besætning af grisesøer
og fedesvin.
Ved en rundtur i bygningerne og langs mølle
dammen og Ringsted å passeredes i nærheden af
vandmøllesluserne et kæmpemæssigt piletræ ved

Næste station på udflugtsturen var Assendrup
Hovedgaard, i hvis have er rejst en mindesten for
Charl. Gruth-Hansen, der døde i 1922. Den legat
stiftelse under Sjællands Stifts Kvægavlsforening,
som driver gården til fremme af dansk landbrug,
bærer hans navn.
Inspektør H. Johansen, som er hovedgårdens
daglige leder, viste rundt både ude og inde og gav
fra trappen mod haven en interessant redegørelse
for bedriften og oplyste, at målet var at oparbejde
besætningen til 160 malkekøer. Den hypermoder
ne løsdriftsstald, som årsmøde-deltagerne stude
rede grundigt med største interesse, danner grund
laget for ejendommens drift. Med denne stald har
man ønsket at give en fornemmelse af, hvorledes
fremtidens stald bør se ud. Fru Johansen modtog
gæsterne i hovedbygningens stuer.
Den efterhånden tiltrængte frokost blev indtaget
i den nye og meget tiltalende Herlufmaglehal, hvis
indretning blev almindeligt beundret.

Proprietær P. Hansen med datter og dattersøn pä Engle
rupgaard.
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kanten af åløbet. Træet måler 5,7 meter i omkreds
og er 1,8 meter i diameter.
Til slut samledes deltagerne til en forfriskning
i Englerupgaards gamle, hyggelige have og nød sy
net af det smukke anlæg med gamle træer med stor
højde og bredde i baggrunden.

Opskrifter
på midtsjællandske
egnsretter
(omdelt ved Arsmødemiddagen)

Efterlysning
På en tavle ved hovedindgangen til en gård et
sted i Danmark står:
Se dig taknemlig tilbage
Se dig tillidsfuld frem
Se dig kærlig omkring.
Skulle der mellem »Slægtsgaarden«s læsere væ
re nogen, som kan give oplysning om, hvor denne
gård er beliggende, vil forespørgeren være særdeles
taknemlig for at få dette at vide.
Evt. meddelelse bedes sendt til Slægtsgaardsarkivet, Hammerichsgade 14, II, 1611 København
V. Tlf. (01) 11 67 20. Tirsdag-onsdag kl. 14-16).

Stegt lever
En hel svine- eller kalvelever spækkes med sved
sker og steges hel i gryde. Skyen jævnes. Retten
serveres med kogte, hvide kartofler.

Sulevælling
Samme fremgangsmåde som ved grønkålssuppe,
men grønkål og kålrabi udelades. Istedet tilsættes
kød- og melboller.
Bollemælk
Melboller fremstilles af mel, vand og æg - formes
frikadellestore og koges. De serveres i varm mælk
med spegesild eller røget flæsk som tilbehør.

Stikkelsbærvælling
Man koger byggryn i vand og tilsætter svedsker
(svedskerne skal koge med et stykke af tiden).
Senere tilsættes grønne stikkelsbær og sukker på
én gang, (stikkelsbærrene skal koges møre).
Kirsebærvælling
Samme fremgangsmåde som ved stikkelsbærvæl
ling, men i stedet for stikkelsbær og svedsker til
sættes kirsebær og æbler.

Foreningsmeddelelser

Et lille hjertesuk fra kassereren!
Vi kan ikke lide at sende rykkerbreve eller postop
krævninger, - derfor er der til de, som endnu ikke
har betalt kontingent for 1972 udsendt et ekstra
giroindbetalingskort inden postvæsenets forhøjelse
af portoen pr. 1. juli. Måske har De allerede be
nyttet dette girokort, ellers gør det venligst snarest.
Såfremt grunden til, at De endnu ikke har betalt
kontingent, er, at De ikke længere ønsker at være
medlem af Slægtsgaardsforeningen - hvilket vi na
turligvis ikke håber - må kontingentet for 1972
alligevel indbetales, da vi på forhånd har betalt for
udsendelse af bladet! - Udmeldelse kan så anføres
bag på indbetalingskortet og vil gælde fra 1. januar
1973.
I. H.

Sødsuppe
Byggryn kogt i vand tilsættes svedsker og rosiner
samt enten syltede kirsebær eller frugtsaft.
Brødsuppe
Reven rugbrød koges i vand. Der tilsættes frugt
saft og sukker efter behag.

Rusk-om-snusk
Kartofler, gulerødder og ærter koges møre i mælk.
- Retten serveres med kogt, røget flæsk i ternin
ger eller med spegesild.
Grønkålssuppe
Byggryn koges i kødsuppe. Suppeurter og kålrabi
tilsættes - senere tilsættes hakket grønkål. - Kød
suppen kan være lavet af kogevand fra enten stri
bet flæsk, ben eller sylte.

GOD APPETIT!
Turistforeningen for Ringsted og Omegn
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ØSTIFTERNES KREDITFORENING/
NY JYSK GRUNDEJER-KREDITFWENING
GRUNDEJERNES HYPOTEKFORENING
PROVINSHYPOTEKFORENINÖEN FOR DANMARK

Pr. 1. januar er vi sluttet sammen i en landsdækkende
kreditforening, hvor De kan få enhedsprioritering.
De får automatisk tilbud på både 1. og 2. prioritetslån,
hvor loven giver mulighed for det, og det går hurtigt.

- hele Danmarks kreditforening

København:

Herning:

Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf.: (01) 15 8501

Viborgvej 1
7400 Herning
Tlf.: (07) 125300

Århus:

Afd.kontor i Odense:

Ähoulevarden 69
8100 Århus C
Tlf.: (06)124666

Jernbanegade 16
5000 Odense
Tlf.: (09) 12 8585

ISBN 87 7559 007 7

TRAKTATEN OM
DANMARKS
TILSLUTNING TIL
FÆLLESMARKEDET
er sikkert et af de dokumenter, der vil få størst betydning for Danmarks fremtid.
Udgaven med den officielle oversættelse er udkommet. 68 sider.

kr. 7,00

danpress a/s
| Box 151, 8800 Lyngby I

Side 16

(Forbeholdt postvæsenet)

NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense

Penge er ikke alt
- men alligevel I
Spørg

‘V SPAREKASSEN FYN

©en almmMtøe mnbforfifring
for Sanbbttøninger, oprettet Peb fongelig $[norbnincj

af 1792
HOVEDKONTOR:

STORMGADE

Hovedkontor: Axelborg, København V

10

.

KØBENHAVN

K.

(01) 121100

De kan regne med
Andelsbanken
over hele landet

Telf. (01) 14 09 82

August - September 1972

Nr. 179-31. årgang

Bladudvalgets formand, proprietær Bent Bjergskov ved en anselig >jordfast« sten på sin mark. Læs side 7.

Dansk Slægtsgaardsforening
Oprettet

5. juli 1941

Lær af fortiden - Lev i nutiden - Virk for fremtiden
Medlemsblad
for
Dansk Slægtsgaardsforening

Redaktion:
Ib Paulsen
Carit Etlarsvej 32, 5000 Odense
Telefon (09) 1272 71
Artikler og billeder, læserbreve,
juridiske spørgsmål og øvrige med
delelser til »Slægtsgaarden«
sendes til redaktionen som
forbeholder sig ret til at forkorte
artikler og breve, som ønskes
optaget i bladet.

Eftertryk efter ophavsretslovens be
stemmelser.

☆

Annonceekspedition:
Agronom Hans Balle,
Hybenvej 27, 5260 Hjallese.
Tlf. (09) 12 94 73

Alle henvendelser om annoncer
rettes til annonceekspeditionen.

☆

Trykkeri:
Andelsbogtrykkeriet i Odense.

☆

Distribution:

Landsbestyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, (R) Badstrup,
5484 Uggerslev.
Tlf. (09) 85 11 49.
NÆSTFORMAND: Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, 3390 Hunde
sted.
Tlf. (03) 33 71 49.
Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet.
Tlf. (048) - 4 62 03.
Sognefoged, gårdejer Holger Grøntved, Mygdal, 9800 Hjørring.
Tlf. (08) 97 52 31.
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, 5350 Rynkeby.
Tlf. (09) 39 13 17.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm, 5560 Arup.
Tlf. (09) 43 10 91 (helst kl. 9-10).
Gårdejer H. Chr. Flytkjær, Rindom, 6950 Ringkøbing.
Tlf. (07) 32 03 72.
Forfatteren Salomon J. Frifelt, »Frifelt«, 6870 Ølgod.
Tlf. (05) 24 30 20.
Gårdejer Jens Bligaard, Oddense, 7861 Balling.
Tlf. (07) 58 21 11 - Oddense 11.
Gårdejer Harald Poulsen, Aspesgård, 3752 Østerlars.
Tlf. (03) 99 80 30.
Sognefoged, gårdejer N. Sehested Knudsen, Holmstol, 8883 Gjern.
Tlf. Gjern (06) - 87 41 11 - 19.
Sognefoged, gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup.
Tlf. (06) 47 70 87.
Gårdejer Holger Buch Juul, Jægergaarden, Høllund, 7100 Vejle.
Tlf. (05) 86 50 21.
Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.
Tlf. (03) 83 92 12.
Gårdejer Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted.
Tlf. (03) 640 - 24.
Kommitteret:
Agronom H. Balle, Hybenvej 27, 5260, Hjallese.
Tlf. (09) 12 94 73.
(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretningsudvalg.)

Udvalgsformænd:
Slægtsgaardsarkivet: Forfatteren Salomon J. Frifelt, »Frifelt«,
6870 Ølgod. - Tlf. (05) 24 30 20.
Bladudvalget: Proprietær Bent Bjergskov, »Rosenlund«,
5350 Rynkeby. - Tlf. (09) 39 13 17.

Kassererkontor og medlemsforhold:
Fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte.
Tlf. (01) 80 25 37 (Helst før kl. 8)
Postgironummer 8 31 42.

Klager over udeblivelse eller
forsinkelse af bladet rettes
til postvæsenet.

Slægtsgaardsarkivet:
Adresse: Hammerichsgade 14 (2. sal t. h.), 1611 København V.
Tlf. (01) 11 67 20.
Ledere: Arkivarerne P. K. Hofmansen og genealog Annelise Alstrøm.
(Træffes på arkivet tirsdag og onsdag kl. 14-17).

Henvendelse om ældre numre
eller supplementsnumre og
bilagsblade af »Slægtsgaarden« sker
til annonceekspeditionen.

Foreningens revision:
Statsautoriseret revisor Kr. Foged, Rosenvængets Sideallé 8, 2100
København 0. - Tlf. Øbro (01) 92 - 30 og Øbro (01) 92 - 5000.

SLÆGTSGAARDEN

Side 3

Man siger så meget....
MAN SIGER så meget om EF, men den 2. okto
ber træffer Danmark den skæbnebestemte beslut
ning om, hvorvidt vi vil være med i de vesteuropæ
iske landes samarbejde eller ej.
Det er derfor rigtigt at se på nogle kendsger
ninger før folkeafstemningen:
Man siger: - Det bliver slut med at være dan
sker!
Men: - Kulturelle påvirkninger kender ikke til
landegrænser. Brydningen i dansk kulturliv har
altid været præget af stærke udenlandske strøm
ninger, og vi har ydet vort bidrag til de interna
tionale kulturstrømninger.
Vor forfatning berøres ikke. Folkekirken be
vares. Skolelovgivningen og ægteskabslovgivningen
udformes uafhængigt af EF. Det vil fortsat alene
være den danske befolkning og det danske folke
ting, der giver begrebet »at være dansk« indhold.
Frygten for at blive domineret af større landes
kulturelle livssyn spores da heller ikke i de tre
små lande, der allerede har været med i EF i en
årrække.
Man siger: - Vi kommmer i de store monopo
lers klør . ..
Men: - Frygten for omfattende udenlandske op
køb af dansk jord og danske virksomheder er umo
tiveret. EF-medlemskab betyder ikke væsentlige
ændringer i de hidtidige vilkår. Siden 1960 har
der været adgang til udenlandsk opkøb af danske
virksomheder inden for industri, håndværk og
handel.
EF har strenge bestemmelser imod konkurren
cebegrænsning og kan - i modsætning til Dan
mark - håndhæve dem over for virksomheder,
der har etableret sig i flere lande. EF-kommissionen skal på forhånd godkende eventuelle sammen
slutninger af monopollignende virksomheder. Og
vor nationale lovgivning nu jorden.
Man siger: - Vi oversvømmes af fremmed
arbejdere . . .
Men: - Kun godt 1 procent af lønmodtagerne
i de nuværende EF-lande arbejder i et andet land
end deres hjemland. Hvert enkelt medlemsland
kan selv afgøre, om det vil beskæftige lønmod
tagere fra ikke-medlemslande.
EF har aftalt med Tyrkiet, at man i 1976 star
ter en gradvis liberalisering af tyrkernes adgang til
at søge arbejde i EF-området som helhed. Der er
ingen forhåndsaftaler om, hvor mange tyrkere, der
vil få ret hertil i 1976. Antallet vil afhænge af
EF-landenes arbejdskraftbehov til den tid.

Danske arbejdsgivere får ret - men ikke pligt til at beskæftige lønmodtagere fra andre EF-lande.
Det fællesnordiske arbejdsmarked vil fortsat bestå.
Man siger: - Vore sociale ydelser bliver forrin
get .. .
Men: - I EF ønsker man et samarbejde om den
sociale standard, fordi man ønsker stadig bedre
livs- og arbejdsvilkår i alle medlemslande. Man
opfordrer lande, der er bagefter, til at udbygge
deres sociale ordninger.
Ingen drømmer om at opfordre sociale frem
skridtslande til at holde igen. Danmark vil fortsat
frit kunne udforme sin sociale lovgivning. Den so
ciale standard i Danmark (f.eks. folkepensionens
og andre ydelsers størrelse) forbliver et rent dansk
anliggende.
Man siger: - Jamen så vil italienerne udnytte
vore sociale ordninger .. .
Men: - Hvis en EF lønmodtager rejser herop
for at søge arbejde, kan vi sende ham hjem, hvis
han ikke har fået arbejde i løbet af tre måneder.
Evt. arbejdsløshedsunderstøttelse i denne periode
betales af hans hjemland.
Opstår der alvorlige beskæftigelsesproblemer i
Danmark, kan reglerne om det frie EF-arbejdsmarked sættes ud af kraft.
Mens mange danskere har sprogkundskab nok
til at udnytte de muligheder, der kan opstå i f.eks.
England eller Tyskland, vil disse landes borgere
på grund af ukendskab til dansk være meget lidt
tilbøjelige til at bo i Danmark.
I almindelighed skal en borger fra et andet
EF-land have boet i Danmark i 40 år for at få
fuld folkepension.
Man siger: - Tyskerne køber vores jord . . .
Men: - EF- borgeres ret til at købe ejendom i
Danmark træder kun i kraft i forbindelse med de
res erhvervsudøvelse i Danmark. For EF-borgere,
der ønsker at drive virksomhed inden for byerhver
vene, bliver forholdene, som de er i praksis i dag.
Det samme gælder lønmodtagere, der vil arbejde i
Danmark.
Opkøb, der ikke er led i erhvervsudøvelse, vil
vi fortsat kunne hindre som nu.
Inden for landbruget er der ikke fri etablerings
ret i EF, og her ændres forholdene ikke i den fem
årige overgangsperiode. Hvis EF vil fastlægge nye
regler for EF-borgeres adgang til at købe ejendom
me i andre medlemslande, vil Danmark komme
med til at bestemme de nye regler. Hvis der ikke
kommer nye regler, vil man efter 5-års perioden
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kunne kræve, at udlændinge har arbejdet to år ved
dansk landbrug for at kunne købe en landbrugs
ejendom.
Folketinget har udarbejdet regler, der sikrer
danske rekreative områder imod opkøb af udlæn
dinge, som vil udnytte dem erhvervsmæssigt. EFborgeres køb af private sommerhuse i Danmark
vil fortsat kunne forbydes.
Man siger: - Folketinget bliver umyndiggjort. . .
Men: - Folketinget vil fortsat være det sted,
hvor Danmarks forhold afgøres.
EF-samarbejdet berører kun relativt få lovom
råder, hvor vi giver EF-myndigheder adgang til
i en vis udstrækning at træffe beslutninger, der
hidtil alene har kunnet træffes af Folketinget.
Ministerrådet træffer aldrig afgørelser, der stri
der imod et enkelt lands vitale interesser, men for
handler sig frem til den endelige løsning. Da de
nye medlemslande også ønsker denne arbejdsform,
vil denne faktiske vetoret fortsat være tilstede.
Dermed er den danske regering sikret afgørende
indflydelse på alle sager, der er vigtige for Dan
mark, og regeringen vil her som i andre anliggen
der være afhængig af Folketinget.
Hvis der fremkommer ønsker om en udvidelse
af fællesskabets virkefelt, kan det kun ske ved en
ændring af Romtraktaten. Det kræver vedtagelse
i bl.a. det danske folketing - ved ny suverænitets
afgivelse endog med 5/6 af stemmerne.
Man siger: - Vi kan nøjes med en handels
aftale . . .
Men: - Danmark har ikke forhandlet med EF

om en handelsaftale, og det er tvivlsomt, om et
industrialiseret land som Danmark kan få en
handelsaftale, når der ikke - som i f.eks. Sveriges
og Schweiz’ tilfælde - foreligger særlige udenrigs
politiske årsager til, at man ikke søger fuldt med
lemskab af EF.
Det må anses for givet, at en handelsaftale ikke
vil komme til at omfatte landbrugsvarerne, og også
for vore mest konkurrencedygtige industriproduk
ter kan der opstå vanskeligheder.
Danmark vil gennem en handelsaftale ingen ind
flydelse få på de afgørelser i EF, som direkte og
indirekte vil påvirke dansk økonomi og handle
frihed. Og Danmark vil ikke være med i udform
ningen af den teknologi- og industripolitik, som
på længere sigt måske åbner de allerstørste øko
nomiske fordele ved dansk medlemskab.
Som afstemningens regler er udformet, kan et
flertal på mindst 30 procent af vælgerne forhindre
optagelse. Man må derfor gøre sig klart, at opta
gelse kun kan gennemføres ved at man stemmer
for optagelsen. At undlade at stemme er i virkelig
heden at stemme imod.
Kommunister, Venstresocialister og Socialistisk
Folkeparti agiterer voldsomt imod.
Skal de være bestemmende om Danmarks frem
tid
Mød frem 2. oktober!
(Uddrag af pjecen »man siger så meget om EF ved Chr.

R. Christensen).

Dansk landbrug og EF
Fra læge Olaf Nørgaard, Holstebro, har vi
modtaget dette indlæg i EF-debatten:

I »SLÆGTSGÅRDEN« er der flere gange i artik
ler taget til orde for dansk indtræden i EF; i majjuni-nummeret erklærer hovedbestyrelsen, at opta
gelse er grundlaget for Danmarks fortsatte trivsel.
Der gives dog ingen begrundelse for, hvorledes
man er nået til denne betydningsfulde konklusion.
Hvad der særlig har interesse for Dansk Slægtsgaardsforenings medlemmer er landbrugets vilkår
i EF, særlig da forholdene ved generationsskifte.
Da disse forhold overhovedet ikke er belyst her i
bladet, skal der fremsættes nogle bemærkninger
herom.
Om dansk landbrugs forhold i et udvidet EF

har den danske regering ladet foretage talrige un
dersøgelser. Disse undersøgelser har dog været
meget ensidige, idet de næsten udelukkende be
skæftiger sig med de priser, der kan opnås på
landbrugsprodukter. Som det vil være alle land
mænd bekendt, findes der i ethvert regnskab to
forskellige slags poster, indtægter og udgifter, og
man kan ikke bedømme rentabiliteten uden at
kende begge.
Landbrugets driftsudgifter kan groft inddeles i
3 grupper:
1) Udgifter til medhjælpere, håndværkere, maski
ner og »råstoffer« d.v.s. foderstoffer, olie,
kunstgødning m.m.
2) Forrentning og afdrag (afhængig af ejendoms
priserne)
3) Ejendomsskatter.
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De under 1 nævnte udgifter er kun nævnt i
enkelte sætninger, spredt i de officielle redegørel
ser. Det er dog givet, at omkostningerne vil stige
betydeligt efter tilslutning til EF. Dette kan bl.a.
ses af, at industriens omkostningsniveau vil stige,
og dette vil uvægerligt slå igennem til landbruget.
Endvidere vil de forhøjede fødevarepriser påvirke
pristallet, og dette vil igen påvirke lønningerne.
Det er givet, at tilslutning til EF vil påvirke
grundpriserne i opadgående retning. Noget sikkert
vides ikke, men »vismændene« nævner, at stignin
ger på 50 procent vil være sandsynlige. Hvad det
vil betyde for forrentning og afdrag, at en gård
kommer til at koste f.eks. 600.000 i stedet for
400.000, kan enhver selv regne ud.
Den nuværende landbrugsminister udtalte kort
efter sin udnævnelse, at hvis landbrugets netto
fortjeneste steg efter en tilslutning til EF, ville det
være rimeligt, at denne stigning som samfunds
skabt, blev inddraget gennem forøgede ejendoms
skatter.
En begrundelse for en sådan inddragelse vil
ikke være så svær at finde. Der kan f.eks. hen
vises til, at tilslutning til EF vil påføre os meget
store udgifter i form af »kontingent« til fælles
skabet og gennem udgifter til nyansættelse af et
stort antal embedsmænd.
Som det fremgår af ovenstående, er »Regn
skabsbog for dansk landbrug i EF« meget ufuld
stændig, idet vi kun har indtægtssiderne, udgifts
siderne mangler. Som følge deraf er de på ind
tægtssiderne anførte tal lidet eller intet værd, lige
egnede til vildledning og til vejledning.
Hvis vi vil vide noget om dansk landbrugs kår
i EF, kan det ikke nytte noget at fordybe sig i de
officielle redegørelser, man må søge andre udveje.
Man kunne f.eks. søge oplysninger om, hvorledes
landbrugerne i det nuværende fællesmarked klarer
sig.
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Som det vil være de fleste bekendt fra dags
pressen, radio og fjernsyn, klarer de sig ikke særlig
godt, og der hersker stor utilfredshed. Engang
imellem slår denne utilfredshed ud i lys lue, og
der iværksættes store demonstrationer, hvor trak
torer køres op til vejspærringer, mælken hældes
væk og køer trækkes op i kontorerne i EF-bygningen i Bruxelles.
Fra danske EF-tilhængeres side har man forkla
ret disse demonstrationer med en henvisning til,
at det var forældede og underudviklede landbrug,
der demonstrerede, og man har henvist til, at det
hollandske landbrug, der er lige så højt udviklet
som det danske, ikke har deltaget i demonstratio
nerne. Dette er kun delvis, rigtigt. Det er rigtigt, at
det hollandske landbrug har klaret sig bedst i fæl
lesmarkedet, men forholdene er efterhånden blevet
så vanskelige, at også dette landbrug har svært ved
at klare sig. Ved den hidtil største landbo-demon
stration den 23. marts 1971, da henved 100.000
landmænd drog gennem gaderne i Bruxelles i pro
test mod EFs landbrugspolitik, var også det hol
landske landbrug repræsenteret.
Som ovennævnte viser, er der intet, der tyder
på, at en indtræden i EF vil forbedre dansk land
brugs kår. Der er tværtimod meget, der tyder på,
at en sådan handling vil skabe en række nye pro
blemer, herunder vanskeligheder ved generations
skiftet. Der er derfor nu - i den ellevte time grund til at opfordre danske landbrugere og især
deres ledere til at tage deres stilling til EF op til
nyvurdering.
De nylig vedtagne jordlove (afværgelovene) vi
ser, hvorledes en indtræden i EF kan bruges til
fremme af socialisering. Det er ejendommeligt at
se hovedbestyrelsen takke de fire partier, der står
bag en sådan politik.

Olaf Nørgaard.

SVAR TIL NØRGAARD
UANSET at foranstående artikel af læge Nørgaard
er i skarpeste modstrid med Slægtsgaardsforeningens opfattelse af EFs betydning for vort land, har
vi ikke villet nægte den optagelse, idet vi jo må
erindre, at uanset opfattelse og afstemningsresul
tat skal vi fortsat være fælles borgere i vort fælles
land.
Sagen gør det imidlertid nødvendigt for os end
nu engang at pointere, hvorfor vi finder det så
afgørende vigtigt for Danmarks fremtid, at vi
stemmer ja.
For det første ønsker vi, at Danmark knyttes
nærmere til Vesteuropas frie demokratiske stater.

Det er på dette samarbejde, vi skal bygge vor
fremtid. Vel ønsker vi nært samarbejde med Nor
dens lande, men dette er jo langt fra tilstrækkeligt,
og det påbegyndte samarbejde afbrydes jo på ingen
måde af vor indtræden i EF. Det vil være en fuld
kommen fordrejning af kendsgerningerne at påstå
noget sådant. Og forøvrigt har vi gennem århund
reder talt begejstrede ord om dette samarbejde,
uden at der er kommet noget videre derud af.
For det andet ønsker vi, at Danmark skal være
med i det økonomiske samarbejde, der sikrer os
ligeret med Europas øvrige stater og uden hvilke,
vi vil gå en endog meget hård fremtid imøde. Dette
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gælder eksporterhvervene og ikke mindst land
bruget, der kan vente meget store vanskeligheder
først og fremmest med vor Englandseksport.
Tredsemes periode, hvor toldmurene rejste sig
mod syd, har givet bitter erfaring for vor kød
eksport. Den skulle nødigt udvides med tilsva
rende vanskeligheder for smør og bacon.
For det tredie ønsker vi, at vort land får en
sådan stilling, at det byder vor ungdom ordentlige
eksistensmuligheder. Ved århundredskiftet måtte
vor ungdom flygte i tusindtal til det frie Amerika,
men da stod nyt land åbent for den. Hvilke vilkår
byder vi de unge i dag, hvis ikke vi skaber eksi
stensmuligheder herhjemme?
For det fjerde ønsker vi at holde Danmark uaf
hængigt af Østeuropas kommunisme. Når SF’er,

SLÆGTSGAARDEN

Kommunister og Venstresocialister danner en sam
let enhedsfront mod EF, er vi ikke i spor af tvivl
om hensigten. Men vi ønsker ikke, at disse folk
skal bestemme udviklingen i vort land, og vi ad
varer mod, at man af misforstået idealisme rækker
hånd dertil.
Derfor henstiller vi så indtrængende, som vi
kan, at man møder op på Danmarks skæbnedag
og stemmer Ja til en sund fremtid for Danmark.
Bent Bjergskov,
(Fmd. for Bladudvalget)
Chr. R. Christensen,
(Foreningens fmd.)

En rytterbondeslægt
EFTERSLÆGTEN af Rytter - og selvejerbonden
Jens Nielsen, Ryttergården i Søballe og Perritshave
ved Skanderborg, har afholdt et orienterende møde
på Venge Klosterkro, for at lodde interessen for af
holdelse af et slægtsstævne i 1973. Der har ikke
været afholdt slægtsstævne siden 1934, og et ud
valg repræsenterende de forskellige slægtsgrene
har derfor arbejdet med sagen og indbudt til mødet
i Venge. Der var kommet ca. 75 medlemmer af
slægten, og der var yderst positiv stemning for, at
der skulle arbejdes videre med sagen. Gdr. Ras
mus Jensen, Vengelund, redegjorde for udvalgets
arbejde. Det vedtoges derefter at forsøge arrange
ret en slægtsfest i Venge lørdag den 12. maj 1973.
Der indledes med en gudstjeneste i Venge Kirke
og derefter selskabeligt samvær på Venge Kloster
kro. Nærmere program for festen vil senere blive
udarbejdet.
Slægten kan føres tilbage til 1632, og der er i
1920 udgivet en slægtsbog, som man vil søge
ajourført.
Rasmus Jensen,
Vengelund, Skanderborg.

Udflugt på Amager
Slægtsgårdsfolkene fra Syd-, Midt- og Østsjælland
i et antal af 100 medlemmer og pårørende havde
mandag den 7. august en fin dag, hvor man fik
set meget - både historisk og nutidigt.
Den årlige tur gik til Amager, hvor man sam
ledes i St. Magleby kirke. Her fortalte gdr. Jan

Stigbordene ved Englerup Mølle. Fra årsmøde-turen.

Dirksen, som var en fortræffelig og kyndig vej
leder dagen igennem, om kirkens historie.
Spadsereturen igennem Dragørs gamle bydel,
hvor de velholdte og idylliske huse og de smalle
gyder blev beset, var en særlig interessant del af
eftermiddagens mange iagttagelser.
Men højdepunktet nåedes dog, da man besøgte
Hollændergården, hvor Jan Dirksen og frue med
stor forståelse for alt værdifuldt fra fortiden har

SLÆGTSGAARDEN

Side 7

skabt et hjem, som det er en nydelse at stifte be
kendtskab med. Her nød selskabet at være og
kunne knapt løsrive sig fra de mange kostbarheder
og den hele atmosfære, som prægede stedet.
Hollændergården er en perle midt i et Amager
land, hvor udviklingen går vel stærkt.
Derefter besøgtes Amagermuseet med dets man
ge kunstgenstande og minder om en værdifuld
fortid.

Turen sluttede i lufthavnen, som mange for før
ste gang oplevede, og her samledes man til spis
ning.
Turen gennemførtes i det bedst tænkelige som
mervejr, og en hjertelig stemning prægede selska
bet fra først til sidst.
Det var en dag, som huskes.

J. P. P.

Kværnen og blodbøgen
Af Ib Paulsen
ROSENLUND er navnet på en dejlig, gammel
gård ude ad Rynkeby på Østfyn til. Man ser den
i sidste øjeblik, når man kører ind i skoven om
kring den. En kastanie i blomst lyser i solskin
mellem byger. Gamle ege strækker sig, endnu ly
se i løvet op mellem andre træsorter. Bag dem
flammer en blodbøg.
Denne gård er et stykke levende kulturhistorie.
Den blev opført i sidste fjerdedel af 1700-tallet
på det tidligere Hundslev Bys Overdrev. Hver
kvadratmeter af dens stuer og nærmeste omgivel
ser fortæller om slægtled, der kom og gik.
Rosenlunds ejer er proprietær Bent Bjergskov
og hans hustru Magda, blandt venner kaldt Pet
ter. Disse to menneskers omgang med gårdens
gamle ting er historie, der står i blomst.
Kulturhistorie kan jo nok nu og da fornemmes
lidt støvet. Her er der liv i den. Alting begynder
oppe ved vejen med det sjove navn Tøndeskovs
rækken. Så at sige parallelt strækker sig Dyrlæge
rækken. Ved disse to »rækker« blev i sin tid opført
arbejderhuse, ved Tøndeskovsrækken af den da
værende ejer af Skovsbo.
Bjergskovs tipoldefar købte Rosenlund af gebejmeråd Johan von Bülow til Sanderumgaard.
Han var en af datidens store personligheder og
ven af Frederik VI.
Herude ved Tøndeskovsrækken ligger på et
hjørne af Rosenlunds jord en mægtig og meget
smuk istidssten. Bjergskov fortæller, at man var
nødt til at få den flyttet ud fra marken, hvor den
lå i kun lidt under en plovfures dybde. Da man
gravede den ud, kunne der spores op imod en
halv snes brandpletter omkring den. Stenalderfol
ket har kendt den. Den er en tamp på 4,98 tons.
Falck måtte tilkaldes. Kranvognen kunne magte
5 tons. Bjergskov tilføjer: - Det havde naturlig
vis været nemmere at »skyde« den, men jeg næn
nede det ikke. Der er i tidens løb slået sten nok
i stykker på Rosenlund.

Dette er en af de såkaldte jordfaste sten. Mange
af den slags blev i tidens løb kløvet til byggeri,
ledpæle og stendiger. Andre viste stor respekt for
sten af den art. Der lå ligesom en helligdom skjult
i dem.

Fru Bjergskov ved Rosenlunds vægtige sennepskværn
med en mere håndterlig, moderne i hånden.
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En ordentlig tamp i granit har også den skure
sten været, af hvilken gårdens vandtrug og to til
blev dannet. Truget på Rosenlund - med års
tallet 1860 - og det ene af de to andre målte i
højden 55 cm, i bredden 84 og i længden 187
cm. Det tredie trug var lidt mindre. Det andet
store trug kom til Kragsbjerggaarden i Odense, det
mindre til Vøjermosegaard i Marslev. Hvor de er
blevet af, ved Bjergskov ikke, men overleveringen
hævder, at for Vøjermosegaard-truget modtog
hans oldefar værdien af den mængde brændevin,
truget kunne rumme.
BENT BJERGSKOV er ikke utilbøjelig til at
tro, at kæmpestenen, der afgav materiale til disse
tre trug, i sin tid kan have været overligger på
en af de tre oldtidshøje, der er forsvundet fra
Rosenlunds jord. Det er synd, at de høje for
svandt, men dengang vidste man jo ikke bedre. På
den anden side må vi erkende, at vore forfædre
var meget dygtige til at arbejde i og med sten.
Grebningen i gårdens i sin tid nedbrændte stald
var lagt så fint, at man kunne skovle med dens
hældning, men hele tiden stødte imod, når man
forsøgte sig den modsatte vej.
Gårdens store vandtrug rummer i dag mange
flere ting end det vand, fuglene værdsætter fra
granitkanten. I truget gror mosevækster, såsom
bl. a. frøbid, engkabbeleje, forglemmigej, star og
andemad, og hundestejler, vårfluelarver og snegle
hygges der også om.
- Hvad får en energisk, moderne landmand i
en fin, gammel gård til også at lege med hunde
stejler? spørger jeg.
Bjergskov ler stille og svarer kort: - Glæden
over tilførelsen plus interesse for naturen ud over
landbruget: Ellers gjorde man det vel ikke.
- Hvordan opstod kontakten mellem Dem og
de mange gamle ting inde som ude?
- Det skete i min meget tidlige barndom. Far
og bedstefar var også optaget af dem. Ellers var
så meget ikke blevet bevaret, og huset er fyldt
med gamle ting, bøger, billeder og møbler. Fra
mine første skoleår husker jeg, at vi engang fik
besøg af folkemindesamleren Evald Tang Kristen
sen. Væsentligst for mit eget vedkommende var
det nu nok, at vi her på Rosenlund, havde en gam
mel husmand, Kristian Rasmussen, der begyndte
her som 12-årig tjenestedreng på min oldefars
tid. Han havde op i sin alderdom en fabelagtig
hukommelse og fortalte mig i mine drengeår alting
om gården, dens ting og de mennesker, der havde
brugt dem. Han levede så længe, at han oplevede
også mine børn - som Rosenlunds femte genera
tion. Gamle Kristian sagde, at han havde haft det
dejligt. En af hans første daglige opgaver havde
været at køre tur med min oldemor, den ene dag
hen til Kejrup-alleen, den næste til Geels Kro,
hvor de vendte. På den måde ønskede oldemor at
få frisk luft. Hun ansås for ikke at være helt al
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mindelig og gjorde sig bemærket på egnen også
ved daglig at skifte undertøj. Det var noget gan
ske eksceptionelt dengang.
- Og hvad kom så denne kontakt med fortiden
til at betyde for manden på Rosenlund i Måne
rejsernes tid?
Bjergskov smiler igen: - Frem for alt andet
udviklingen af et meget intimt forhold til jord og
sted.
NÆR VANDTRUGET står en gammel, tung
sennepskværn i sandsten. Kanonkuglen, som ma
lede sennep’en, kom Bent Bjergskov for skade at
trille væk som dreng. I dag ærgrer han sig over
det. Kværnen er så tung, at gårdens unge karle i
sin tid prøvede kræfter på den. Den skulle løftes
op på kanten af vandtruget og sættes ned igen.
Bjergskov kunne også.
Fru Petter stiller et dybt mahognifarvet menne
skekranie foran mig med ordene: Ham skal De
også hilse på. Han er en herre, der har prøvet lidt
af hvert.
Kraniet er mere smukt end uhyggeligt. Det an
ses for arkæologisk fastslået, at manden, som ejede
det, har levet på tærskelen mellem ældre og yngre
stenalder, og at han er blevet trepaneret (dvs.
hjerneopereret) og har overlevet det. Hans bosted
var Illemosen, som ligger på Rosenlunds jord.
Her lå i sin tid en boplads, som blev overfa’det
og beboerne dræbt. Deres skeletter er fundet langs
med den tidligere søbred eller flodbred, der om
sider blev Illemosen. Bjergskov har sendt flere
kasser med skeletdele til Nationalmuseet, da han
gravede tørv her under anden verdenskrig, som
der også blev gravet under den første. Fra denne
mose stammer den berømte Rynkebykedel og Illemosefundet i øvrigt.
Spaniolerne skoede deres heste ved gårdens
smedie. En officer blev tilbage og nød sit otium
i Rosenlund hos Bjergskovs tipoldefar. Sagnet
siger, at denne arvede spanieren. På Rosenlund
skiultes i besættelsestiden danske officerer og po
litifolk, som var i tyskernes kikkert. Jo, historien
har åndet også hedt mod bindingsværket, og
Bjergskov har draget omhu for andet end slægtens
antikviteter.
De selvsåede ege stammer fra egene, som engang
fyldte Hundslev Overdrev. Efter statsbankerotten
først i 1800-årene blev de fleste gamle ege fældet
og solgt som skibstræ i Nyborg.
I haven ligger en natursten, som ligner et ansigt.
Nær ved står en jernhane, som husets svigersøn
har gjort. Mellem den og sennepskværnen i går
den finder man blandt mange dejlige detaljer også
skulpturer og grej hentet hjem fra Tunesien og
Uganda.
Men stenaldermanden ser dem ikke.
Han står der som symbolet på dramaet og idyl
len. Mellem kværnen og blodbøgen.
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Møde i Sønderjylland
Dansk Slægtsgaardsforening i det tidligere Aaben
raa amt holdt 2.8. sit årsmøde på Frydendal Kro
sammen med foreningen i det gamle Sønderborg
amt.
I sin beretning henviste formanden for Aabenraa-foreningen, gdr. Torp Friis Møller, Årslevgård, til Slægtsgårdsforeningens motto, »Lær af
fortiden, lev i nutiden, virk for fremtiden«, og
sagde, at lokalafdelingernes aktivitet stort set be
står i kontakten til landsforeningen samt gennem
udsendelsen af Slægtsgårdsbladet.

Beslutningen truffet
I forbindelse med beretningen kom Torp Friis
Møller med et interessant indlæg, hvori han bl.a.
sagde: - Om 2 måneder træffes den endelige afgø
relse om Danmarks tilhørsforhold til EF. Jeg er af
den opfattelse, at den danske befolkning forlængst
har truffet sin beslutning, for skal man tro gallup
tallene, vil der for hver 4 ja-stemmer være 3 nejstemmer, medens en rest på 20 til 25 pct. af de
stemmeberettigede ventes at blive hjemme.
Den sandsynlige udvikling
Set ud fra den betragtning, at dansk medlemskab
af EF bliver en kendsgerning, vil jeg beskæftige
mig med den sandsynlige udvikling i dansk land
brug efter 1. februar 1973 vel vidende, at ingen
med sikkerhed kan fastslå, hvad der vil komme,
og at man derfor ikke kan ramme plet, når det
gælder spådomme om den kommende udvikling.
Men ud fra logiske betragtninger må jo nogen tage
opgaven op, både for de enkelte landbrugere og
ikke mindst for landbrugets fælles foretagender og
virksomheder.
Gør man status over, hvad der er sket, så er det
eneste, man er helt sikker på, dette, at den mest
konstante faktor i et moderne landbrug er den
konstante forandring, hvorfor det er dobbelt van
skeligt at forsøge at fastholde bestemte holdepunk
ter i vurderingen af en udvikling og følgerne heraf.
Mekanisering, rationalisering, effektivitetsforø
gelse, specialisering med mere har været slag
ordene gennem de sidste 20 år i den vesteuro
pæiske landbrugsbefolkning. Udviklingen har stort
set været den samme overalt, men vi har fornem
melsen af, at i dansk landbrug har udviklingen
været særlig voldsom.
I de nævnte 20 år er den danske landbrugsbe
folkning mindsket fra 21 pct. af den samlede be
folkning til 9 pct.

Skønt der officielt skulle være 130.000 land
brugsbedrifter tilbage, tror jeg ikke - når der tages
hensyn til forpagtninger af jord samt andre forhold
- at der er mere end højst 100.000 producerende
landbrug tilbage.

Landbrugets industrialisering
På trods af det færre antal aktive landbrugere er
produktionen ikke blot fastholdt, men på adskil
lige områder forbedret og forøget, og hele denne
omvæltning kan med rette kaldes for landbrugets
industrialisering.
Landbruget er i dag en stærkt integreret del af
samfundet, og ikke et selvstændigt fænomen, selv
om mange uden for landbokredse er uvidende her
om og har en anden opfattelse på dette punkt.
Kendsgerningen er den, at landbruget i dag be
skæftiger langt flere indirekte end direkte, og hele
den skete omstillingsproces har kostet penge, der
fortrinsvis er fremskaffet gennem lån. I 1971 var
landbrugets gæld således oppe på i alt 27 milliar
der kr., hvoraf 21,8 milliarder udgør fast gæld,
medens 5,2 milliarder er løs gæld - begge beløb,
der skal forrentes og afskrives, hvilket selvsagt er
dyrt.
Planøkonomien indledt
Efter en omtale af indtjeningsmulighederne i land
bruget og af markedsdelingen fortsatte formanden:
- Danmark er det sidste land, der i slutningen af
50’eme måtte kapitulere over for det gamle libera
le system, der lød på, at tilbud og efterspørgsel
bestemmer prisniveauet. Den danske bonde måtte
erkende* at normale konkurrencevilkår var ophørt,
og en ny, planøkonomisk tid indledt.
Staten måtte træde til, men egentlig ikke fordi
landbohjemmene forhandlede sig frem til en sådan,
nej, støtten oprandt først, da Landbrugets Arbejds
giverforening erklærede, at landbruget ikke havde
midler til at betale de lønninger, der stilledes krav
om. På denne baggrund kom kornordning, kom
pensationsudvalg og dispositionsfond med videre.
Denne støtte beløber sig nu til 1 milliard kr.,
som ikke gives landbruget for dets blå øjnes skyld,
men alene fordi man gennem alle årene har siddet
i venteværelset til EF, og gerne vil råde over et
intakt og effektivt landbrug, den dag vi træder ind
i Fællesmarkedet.
Sagt med andre ord ønskede samfundet at fast
holde den valutaindtjening, som landbruget står
for til gavn for hele samfundet.
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Ved et nej til EF er der ingen idé i at opret
holde tilskud til landbrugets eksportproduktion,
svarende til to tredjedele af produktionen, hvorfor
et sådant nej vil betyde et chock i landbruget af
en størrelsesorden, som udenforstående næppe gør
sig noget begreb om.
De små årgange

danske slægtsgårde, for de vil også fremover danne
grundstammen i den kommende tids danske land
boslægter.
Beretning for Slægtsgårdsforeningen i det gamle
Sønderborg amt blev givet af gdr. Chr. Petersen,
Mølmark, og i forbindelse med årsmødet var der
foredrag af redaktør Jørgen Wolff, Hejmdal,
Aabenraa.

Torp Friis Møller gav derpå en indgående rede
gørelse for prisforhold i EF samt belyste forhol
dene i amerikansk landbrug og danske afsætnings
vilkår, hvorefter han sluttede: - Selv öm det ser
ud til, at flere unge fatter interesse for landbruget,
må vi ikke glemme, at de årgange, hvorfra de selv
stændige landmænd skal rekrutteres, er meget små,
hvorfor vi stadig må forvente nedgang i antallet af
selvstændige landbrug.
Men skulle der end blive tilløb til større specia
liserede bedrifter vil hovedhjørnestenen i dansk
landbrug efter min formening fortsat være det
selvejede familiebrug med en nogenlunde tradi
tionel planteproduktion, hvor jord og produk
tionssted stadig er nært sammenknyttede. Derfor
vil der stadig være brug for de gamle landboslægter
og danske slægtsgårde, og jeg vil da også håbe, at
så mange som muligt af disse slægtsgårde må over
leve hele denne omstillingsproces i landbruget.
Lad os da stå sammen og værne om de gamle

Til styrelsen for Slægtsgårdsforeningen i det
gamle Sønderborg amt genvalgtes formanden,
gdr. Chr. Petersen, Mølmark, gdr. Hans Chr.
Clausen, Ullerup, og gdr. Fr. Christensen, Nybøl,
og i Aabenraa-foreningen genvalgtes ligeledes for
manden, gdr. Torp Friis Møller, Årslev, samt gdr.
Jacob S. Petersen, Svejlund, og gdr. Hans Chr.
Johansen, Ørlager, Vamæs.
På årsmødet blev det af formændene under
streget, at man ved kommende tillidsmandsmøder
vil drøfte mulighederne for at hverve nye medlem
mer til Dansk Slægtsgårdsforening, og ikke mindst
vil man gerne have unge landmænd med ind i
virket.
Godt 100 deltog i årsmødet, og blandt disse
deltagere kunne arrangørerne glæde sig over at se
mange unge og yngre landmandsfamilier, hvilket
klart understreger, at der også i disse kredse er
interesse for det arbejde, som Slægtsgårdsfor
eningen står for.

OMKRING EN FYNSK KRO
- Af Hans Balle. I ÆLDRE TID - i nogle hundrede år før jern
banernes og bilernes opfindelse og anvendelse var befordringen ved lange rejser gennem lands
delene tidskrævende og forholdsvis besværlig, sær
lig i vintermånederne efter snefald.
Både ved de store hovedlandeveje mellem lands
delene og ved sidelandevejene til købstæderne in
de i landet og ude ved kysterne var kroerne af stor
betydning for de vejfarende, der gennemførte
deres rejse kørende, ridende eller gående. Der var
brug for natlogi og mad til de rejsende og for
hestestald og foder til heste, når der på lange rej
ser skulle overnattes.
Ældre folk husker endnu landevejene fra heste
køretøjernes tid. Vejbanen var belagt med sten
skærver og grus som var fasttromlet med en hestetrukken vejtromle. I en årrække var amtslande
vejenes græsrabatter og grøftekanter beplantet med
piletræer, der stod med regelmæssig afstand som
lange alleer. Piletræerne blev med nogle års mel

lemrum stynede (stivede) og dannede runde træ
kroner. Vejtræerne havde betydning ved at mar
kere kørebanens beliggenhed ved færdsel i mørke
og ved snefald. Ligesom et maleri med en gulfarvet
kornmark, der høstes med en selvbindende høst
maskine forspændt tre smukke jydeheste, begyndte
at blive meget eftertragtet, er et smukt landevej smotiv med tykke pilestammer med runde gren
kroner fra hestekøretøjernes tid ved at få større
interesse for hvem, der vil bevare et smukt land
skabeligt minde fra den gamle landevejskultur
periode, da vore kunstnere malede karakteristiske
landskabsmotiver med naturlige farver, former og
detailler som vore bedsteforældre og oldeforældre
foretrak det.
Da bilerne omkring 1915-20 begyndte at blive
udbredt og motorcyklernes antal forøgedes stærkt
(N.S.U., B.S.A., Wanderer, Indian, Harley David
son, Nimbus m.fl.), blev landevejenes kørebaner
efterhånden grundbehandlet og belagt med asfalt-
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tjære, og i løbet af nogle år blev vej piletræerne fæl
det og vejbanen udvidet.
Landevejskroer
I middelalderen (1000-1536) fandtes de fleste
kroer og gæstgiverier i købstæderne, og rejsende
fandt iøvrigt herberg (natlogi) på klostre, præste
gårde eller på bondegårde ved rejseruterne. På
Erik* Klippings og Dronning Margrethe I’ tid
(1259-1286) og (1375-1412) forbedredes landets
herbergsforhold for rejsende.
Christian II (1513-1523) bestemte, at der skul
le anlægges kroer med 2 mils mellemrum (15 km)
ved hovedlandevejene. Derefter blev der anlagt
adskillige landevejskroer i 1500 årene.
For at drive kro krævedes særligt privilegium i
henhold til forordninger af 1681, 1686 og 1695.
Efterhånden blev befordringsmulighederne for
bedret, der gennemførtes fast rutekørsel på ho
vedlandevejene, og købstædernes gæstgivergårde
(»postgårde«) og landevejskroerne fik fornyet be
tydning efter 1800 bl.a. som landevejsstationer og
skiftesteder. Helt frem til omkring 1916 færdedes
de gule, hestetrukne postvogne (deligencerne) som
befordrede postforsendelser til og fra brevsam
lingssteder og medtog enkelte personer til befor
dring.
Da jernbanetrafikken på hovedbaner og senere
sidebaner blev gennemført, og der blev bygget nye
kroer i nogle stationsbyer, blev der en periode
færre besøgende på landevejskroerne, men bilernes
og rutebilernes store antal har efterhånden givet
kroerne nye livsbetingelser. Ombygninger med

Gribsvad Kro før branden 1910.
Kroskiltet sidder over indgangs
døren i gavlen.
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eller uden bevarelse af »gammel stil« og moder
nisering af værelser, køkken og øvrige lokaler har
gjort mange landevejskroer til søgte steder for ud
flugter og selskabelighed.
De gamle landevejskroer med de såkaldte rejse
lader med hestestalde var i de fleste tilfælde opført
af bindingsværk med stråtag.
Over nogle kroers indgangsdør findes endnu et
skilt, hvorpå der står »Kgl. priviligeret Kro« samt
en kongekrone og en konges initialer
Gribsvad Kro
Som grundlag for almindelige og historiske be
mærkninger om en landevejskro ved hovedvej 1
mellem Odense og Middelfart benyttes Gribsvad
Kro, som langt tilbage i tiden har tilhørt godset
Erholm. Kromændene fæstede krobygningen, rej
seladen til krogæster, samt et jordtilliggende på ca.
20 td. Id. og tilhørende avlsbygninger.
Den 26. august 1905 fæstede den senere i vide
kredse kendte kromand, Niels Jørgen Nielsen, fra
Etterupgaard, G ribsvad Kro.
Den daværende gamle kro, som havde stråtækte
bygninger og bindingsværks lader, brændte 1910.
Den nye krobygning - den nuværende store rød
stensbygning - som opførtes 1910-11 - blev flyt
tet lidt mod vest.
Den 24.11.1920, da de nye jordlove var trådt i
kraft, ophørte fæsteordningen. Stamhuset Erholm
og Søndergaarde afhændede Gribsvad Kro med
tilhørende ladebygninger og jordarealet på ca. 20
td. Id. til fæsteren, kromand N. J. Nielsen.
I de første år Niels Jørgen Nielsen havde Gribs-
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vad Kro i fæste, var der to spand heste i stalden.
Det var mere trækkraft end nødvendigt til kroens
landbrug, men hestene anvendtes en del af året
på den måde, at kromanden og hans landbrugs
medhjælper og krokarl som lønarbejde påtog sig
kørsel med træ fra Erholm og Søndergaarde skov
distrikt.
I 1911, da den nye kro var opført, skred udvik
lingen hurtigt frem. Kromanden blev gift med sin
køkkenchef, frk. Inger Jensen fra Vejle. Hun var
en dygtig værtinde både i køkkenet og i spise- og
mødelokalerne. Hendes søster, Jørgine Jensen,
som i en lang årrække bl.a. varetog serveringen,
arvede kroen ved hendes søsters og svogers død
1939 og 1941. Jørgine var en markant person
som også blev kendt af mange ud over landet for
sin ledelse af Gribsvad Kro, indtil hun afgik ved
døden i 1962. Herefter arvede hendes broder,
Jens Chr. Jensen, kroen, som kort efter blev af
hændet og ophørte som familievirksomhed.
Den gamle kromand, Niels Jørgen, var en fyldig
og djærv vært, som krogæster fra forskellige sam
fundslag yndede at komme i samtale med, for at
høre hans underholdende snak og hans populære,
jævne talemåde blandet med spøg og alvor.

Om Niels Jørgen
I årenes løb har egnens folk og krogæster fra andre
egne ofte genfortalt episoder, oplevelser og histo
rier af eller om Niels Jørgen.
Da det i Rørup sogn blev forsøgt at samle be
boerne om at bygge et forsamlingshus, sagde fler
tallet: »Vi har jo kroen.« Nogle mente også, at
tonen var en del bedre her end i nogle tilfælde på
forsamlingshuse. På kroen tåltes ikke uro eller
slagsmål. Urostiftere blev omgående sat ud af
døren.
Unge, som kom på kroen, fik ikke lov til at
drikke sig fulde. Når Niels Jørgen syntes de havde
fået tørsten slukket, sagde han med udpræget
fynsk dialekt: - »Nu skal I ikke have mere i Aften,
I unge Fyre, men I kan komme igen en änden
Dag.«
Niels Jørgens valgsprog, når han talte med
voksne, var: »At blive fuld, er ikke så slemt, for
det går over igen, men hvem, der er rigtig dumme,
har det værre, for det går ikke over.«
Mange gæster, der kom på kroen, ønskede at
hilse på den store, bramfri kromand, som i almin
delighed brugte »du« i tiltaleform både til kendte
og ukendte gæster. - Et lille selskab kaldte engang
Niels Jørgen hen til deres bord og en lidt lystig
herre, som ville drive spøg med kromanden i de
omkringsiddendes påhør spurgte Niels Jørgen, om
han sagde du til alle folk. Kromanden svarede:
»Når De spørger mig derom, kan jeg svare Dem,
at jeg siger du til de allerfleste, der kommer her på
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Gribsvad Kro, men det sker jo, at her kommer
folk, som er så simple, at jeg siger De til dem.«
Kromanden havde mange venner blandt forret
ningsfolk i Odense. Engang havde nogle aftalt, at
de ville forsøge, om de kunne drikke Niels Jørgen
fuld. Med det mål for øje drog de til Gribsvad
Kro. Den ene efter den anden gav en omgang ved
de borde, hvor de sad. Niels Jørgen var stadig del
tager ved de skiftende borde, således at han fik
langt de fleste omgange. Ud på aftenen forsvandt
Niels Jørgen, og krogæsterne mente de havde op
nået, hvad de ville. Nu skulle de ud i køkkenet og
sige farvel til fru Inger - men der sad Niels Jørgen
med et par bajere foran sig og sagde: »Ja, jeg var
bleven en bitte tørstig, men gå nu ind til bordene
i stuen igen, så skal-jeg straks komme.«
Et benzinfirma henvendte sig for mange år siden
til kromanden i Gribsvad om at få opstillet en ben
zintank ved kroen, hvor der kom mange bilister.
Det blev en tank med en af de pumper der pum
pede benzinen op i to glasbeholdere, hvilket skete
med håndkraft. Krokarlen passede tanken, men en
aften, da han ikke var hjemme, betjente Niels
Jørgen selv tanken.
Sent på aftenen kom der en noget hoven herre
i en stor bil og ringede på. Kromanden kom til
stede og spurgte: »Hvor mange liter vil du have?«
Bilisten blev vred over tiltaleformen og ville klage
til firmaet, og efter noget mundhuggeri nægtede
Niels Jørgen at ekspedere ham og bad ham for
svinde. Kort tid efter episoden fik Niels Jørgen
besøg af en repræsentant fra benzinfirmaet, som
ønskede en undskyldning til den fine bilist. Dette
nægtede Niels Jørgen og sagde, at hvis nogen
skulle have en undskyldning, måtte det være ham,
som havde været udsat for bilistens uforskammet
heder. Niels Jørgen tilføjede, at hvis benzinfirmaet
var utilfreds med betjeningen af benzintanken,
ønskede han den fjernet snarest muligt, så meget
mere som et andet firma havde ønsket en tank ved
kroen og den stærkt befærdede landevej. Der blev
ikke givet undskyldning af nogen af parterne, og
tanken blev på stedet.
Dette lille uddrag af udtalelser og episoder, som
siger noget om den tidligere landskendte kromands
væremåde, hører med til minderne om den gamle
hovedvejskro.
Gribsvad Kro, som ligger 21 km fra Odense og
24 km fra Middelfart nær ved Korsvejen, hvor
hovedlandevejen Nyborg-Odense-Middelfart kryd
ser landevejen Bogense-Assens, har i tidens løb
været et centrum for samfærdsel, folkeliv og mange
forskellige begivenheder. - (Ved motorvejens an
læggelse blev vejkrydset flyttet nogle hundrede
meter mod vest)
I ældre tid, da nutidens samfærdselsmidler ikke
eksisterede, har handelsrejsende og rejsende af
alle befolkningslag under lange rejser gennem lan
det overnattet på kroen. Her har folk sat hinanden

SLÆGTSGAARDEN

stævne ved forhandlinger. Sogneråd, bestyrelser og
udvalg har holdt møder, og aftaler og beslutninger
er blevet truffet. Der er blevet handlet med gårde,
huse, husdyr m.m., og der har lydt håndslag og
er blevet drukket lidkøb.
Ved fødselsdage, jubilæer, bryllup og begravelse
har deltagere fra nære og fjerne egne været samlet
her.
Ved vælgermøder og andre politiske møder har
nogle af Danmarks kendte politikere i tidens løb
stået på talerstolen i Gribsvad.
Gæster i Gribsvad
Tidspunktet for Gribsvad Kros oprettelse findes
der ingen kendte’oplysninger om. Af en historisk
beretning fremgår det, at kong Knud den Hellige,
da han i år 986 med sit følge færdedes på hoved
landevejen fra Middelfart til Odense, havde raste
plads ved Gribsvad, nogle hundrede meter mod
øst. Her findes endnu ca. 50 meter nord for vej
kanten et anlæg med to sten, som er fredet. Ved
en rådslagning om flugten fra jyderne mod Odense
sad St. Knud på den største sten, der er formet
som et sæde, og våbendrageren sad på den mindre
sten. Ved slutningen af middelalderen omkring
1500 var St. Knuds sten stedet hvor omegnens
bønder skulle give møde ved pligtkørsler for kon
gen. Sankt Knuds sten er bl.a. nævnt i dronning
Christines hofholdningsregnskab 1507 angående
kørsel og vognleje i Middelfart.
Gribsvad Kro er i løbet af nogle hundrede år
blevet ombygget nogle gange.
Af et uddrag af en gammel odenseavis, Odense
Adresse-Contoirs Efterretninger 1780 Nr, 3, frem
går det, at kroen har fået nye bygninger ca. 100
år før, i 1680erne. Under overskriften OLD
SAGER er meddelt følgende:
»Det er bekiendt, at Forfædrene havde den
Maade at forære Vinduer til de nye Bygninger,
som en Erindring og Beviis paa deres Venskab og
Hengivenhed for Bygherren, ligesom han igien til
Erkiendtlighed lod paa en af Ruderne deres Vaaben, Navn og ofte et Vers derhos indebrænde i
Glasset.
Saaledes fandtes og i

G ribsyvads Kroe
her i Fyen der paa Vinduerne følgende, førend
samme blev ombygget af Sal. Hr. Konferenc-Raad
og Amtmand Simonsen til Stamhuset Erholm og
Søndergaarde, hvorunder bemeldte Kroe henhører,
og for sin Ældes Skyld meddeles Læserne:
Arrild Trolle 1689
Treegrened Norden veed, de Trollers Dyd at priise,
Den skal den Danske Trold og Sverrig altid viise.
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Nels Trolle 1689
Hofjunker.
Var alle Troller saa, som denne Trold tilsinde,
Da kunde man endog blandt Trolder Engle finde.
Anders Trolle
Lieutenant th Hest 1689.
Man kan ei dølge sig, hvor Mandighed er inde,
Thi skal man hennem ei i Marken søvnig finde.
Jørgen Rantzau,
Major af Garden til Hest 1689.
Hvor brauv, hvor stor og stærk og kæk,
See her, see ham, de Svenskes Skræk.

Otto Scheel Jørgensen.
Ritmester 1689.
Her Fromhed, Sindighed sit Logemente nyder,
Han paa sin rette Tiid dog vel en Stage bryder.
Nels Schram,
Af Brødre tre han vel i Lauget yngste Broder,
Dog haver han paa sig aid ærlig Folke-Noder.
Frederich Christian Græve af Hoick
Ritmester 1689.
De Holckers tappre Navn og Verdens kyndig Rygte
I hannem ei skal døe, derfore ingen frygte.

Baron Christian Juel af Ryssensteen
1689.
Hans Fader Canceler var og elskte skiønne Bøger,
Hans frække Sind sin Lyst hos Mars og Venus
søger.

Det er 283 år siden, disse gæster fik deres navne
og rim, som forlængst er forsvunden, indbrændt i
vindueglas på Gribsvad Kro.
Da den folkekære konge Frederik den syvende
på en rejse fra Jylland i juli 1861 med sit følge
kørte over Fyn, blev han overalt stærkt hyldet.
Han var en af de populæreste konger, Danmark
har haft, - han stod som den, der havde skaffet
folket den frie forfatning ved grundloven 1849
og sejren i treårskrigen, der sluttede 1850. På. køreturen over Fyn var der et ophold ved
G ribs vad Kro. Her talte kongen fra sin åbne vogn
til egnens befolkning. Kongens gemalinde, grev
inde Danner, sidder i vognen til venstre på billedet
fra Gribsvad Kro.
I en årrække var Gribsvad Kro hovedkvarter
for kriminalkommissær O. Himmelstrup og hans
stab af kriminaleksperter, når de var på Fyn for
at opklare vanskelige mord- og brandsager. Den
skarpsindige, landskendte og af forbrydere fryg
tede Himmelstrup hayde nær tilknytning til Gribs
vadegnen. Han var født i 1878 som lærersøn fra
Roerslev ved Middelfart. Som ung var han land-
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Ved Gribsvad Kro 1861.
(Litografi af N. F. Niss,
Teatermuseet)

væsenselev på Erholm avlsgård. Efter at have af
tjent sin værnepligt, blev han ansat ved politiet
i København, og derefter blev han statsbetjent
med kriminelle opgaver i Odense amt og boede i
den tidligere skovriderbolig ved skoven Hegnetslund mellem Erholm og Gribsvad. Derefter blev
politimanden, hvorom man sagde, at han med sit
skarpe røntgenblik kunne se, om folk havde en
god eller dårlig samvittighed, ansat ved grænse
kriminalpolitiet i Kruså, og senere blev Himmel
strup politikommissær i København og behand
lede især sager i provinsen.
I en årrække holdt Himmelstrup og hans familie
ferie på Gribsvad Kro.

En Ringsted-sang

Når den lille landsby er blevet kendt i vide
kredse, skyldes det ikke blot, at den ligger ved den
gamle hovedvej over Fyn, men i høj grad også, at
her er en kro, som langt tilbage i tiden har været
benyttet af vejfarende og gæster og som samlings
sted for folk på egnen. Ved gennemførelsen af
matriklen 1664 er stedets navn stavet »Grydswad«.
Oprindelsen til navnet Gribsvad er rimeligvis, at
der i ældre tid har været et vadested på lande
vejen. Et vandløb fra Etterup moser nord for
landevejen er i en rørledning ført under landevejen
i nærheden af Bækgaard i Gribsvad. Vandet
strømmer gennem Neverkær enge til Brænde å og
ud i Lillebælt ved Wedellsborg.

Se, torvets tunge kampesten.
Se børnenes vævre spring,
hvor fordum Hvideslægten tren,
og konger steg frem på ting.
Med ord, der fyndigt baned
ny vej og myndigt maned,
blev Danmarks skæbne spundet
på nornernes tunge ten.

Melodi: Du danske mand ...
Du mindefagre gamle by
fra oldtidens dunkle år,
nu flammer du af liv påny,
forynget fra vår til vår.
End bryder livets strømme,
end fryder dåd og drømme,
end skuer vidt vort vartegn:
St. Bendt med sit tårn mod sky.

Du by, der blev vor skæbnes by,
vær hilset med sønligt sind.
Du rejser dig påny, påny
med sundhedens glød på kind.
Af liv du lystigt lue.
I strid du trøstigt skue
bag alle stormes nætter
et strålende morgengry.
Carl C. Lassen.
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Nr. 180-31. årgang

En rundtur i Uganda
Af Bent Bjergskov

UGANDA er et navn, der i de seneste måneder
har brændt sig ind i folks bevidsthed, ved så ofte
at blive nævnt i presse og radio på grund af de
voldsomme og for os uforståelige begivenheder,
der har bragt ulykke og tragedie over en masse
mennesker. Dette land har min kone og jeg besøgt
i februar i år, og det blev en af vort livs store
oplevelser.
Baggrunden for vort besøg var en opfordring
fra vor datter, der opholdt sig i landet som ulands
frivillig, til at holde en måneds ferie sammen med
hende under disse behagelige himmelstrøg.
Uganda ligger nemlig omtrent under Ækvator
i ca. 1300 meters højde over havet, og som følge
heraf uden alt for store varmegrader (22-30 gra
ders Celcius), så et ophold dér er yderst tillokken
de for en europæer. Samtidig forårsager de meget
høje bjergkæder i syd og vest på grænsen til Bu
rundi og Congo - Ruwensori-kæden med evig
sne på toppene - at den sydlige del af Uganda
får en masse regn, og dermed skabes baggrunden
for et uhyre frugtbart område.
Det var meget interessant for en dansk land
mand at studere denne voldsomme frodighed. Med
en halv tønde land er den afrikanske bonde her på
stedet i stand til at eksistere. Det gror ustandseligt.
Så snart en afgrøde er høstet, kan han fortsætte
med en ny. Hans hus er fortrinsvis bygget af ler og
tækket med elefantgræs eller papyrus, og er sik
kert kun beregnet til at sove eller sidde i tørvejr

To kvikke Uganda-piger

i. Alle aktiviteter inklusive madlavning foregår i
det fri, ligesom der i hytterne hverken er indlagt
vand, kraft eller varme. Til gengæld er der heller
ingen prioriteter.
(Fortsættes side 5)
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En ny tids Danmark
FOLKEAFSTEMNINGEN er overstået. Med
overvældende flertal har det danske folk tilkende
givet, at vi skal ind i det europæiske fællesmarked.
En lang og opslidende kampagne er endt, og man
føler en umådelig lettelse over det opnåede resul
tat og over, at det er opnået med så stor majoritet.
Vejen til fællesmarkedet har været lang. Allere
de i 1958 begyndte diskussionen, men da var Dan
mark endnu ikke modent. Lidt senere, da man
blev positivt indstillet, nedlagde de Gaulle sit veto,
og i en række år modsatte Frankrig sig udvidelse
af EF. Da den stærke mand endelig var faldet,
stod der en lang række forhandlinger foran, før til
slutningen kunne blive til virkelighed. Med helt
overvældende flertal vedtog Folketinget at slutte
sig til på betingelse af, at tilslutningen blev god
kendt ved en folkeafstemning.
Der kan i høj grad være delte meninger om be
timeligheden af en sådan afstemning. Spørgsmålet
er så vidtfavnende, at det kræver en enorm ind
sats at sætte sig ind i det, og man måtte frygte, at
afgørelsen mere blev følelsesbetonet end realitets
præget. Men sådan skulle det altså være, og nu er
det lykkeligt overstået.
Den, der skriver dette, hilser resultatet med
overvældende lettelse og glæde. Efter de mange
spændende år, går man nu ind i dagliglivet i en
ny tids Danmark.
Man kan overveje grundene til, at svaret blev
så klart, uden at det er meningen at genoplive den
overståede diskussion. Men mon ikke kommuni
sters og venstresocialisters voldsomme agitation
imod bidrog i væsentlig grad til at åbne befolk
ningens øjne for nødvendigheden af at stemme
Ja. Da de yderliggående venstregrupper pludselig
blev så overnationale, var der grund til at passe
på, og man fatter slet ikke, hvordan det skulle
være gået, hvis denne flok havde opnået flertal.
Hermed skal ikke være sagt, at alle nejsigerne
havde samme synspunkter. Begribeligvis ikke.
Men virkningen var ikke udeblevet. Det er imid
lertid ikke meningen fortsat at grave grøfter til
de folk, der af ægte nationale og nordiske følelser
sagde Nej. Nu er opgaven at bygge bro og at ind
ordne sig efter det samfund, vi har valgt.
Hvilke virkninger vil beslutningen nu have?
Vi er allesammen klar over, at disse ikke melder
sig lige med det samme. Der går en årrække, før
medlemsskabet virker helt. Men allerede nu kan
vi se de første resultater.
Da Norge sagde Nej, suspenderedes noteringen

for den danske krone, der havde været hårdt an
spændt hele september måned, og som truedes af
en ganske betydelig nedgang. Allerede natten efter
afstemningen genoptoges valutahandelen til uæn
dret kurs og endda sådan, at kronen på uden
landske børser nærmest lå højere. Faren for deva
luering var drevet over.
Allerede på afstemningsdagen og navnlig dagen
derefter satte voldsomme kursstigninger på aktieog obligationsmarkedet ind på børsen. National
banken, der i september havde måttet opkøbe
store obligationsmængder for at undgå kursstyrt,
meldte sig nu som sælger for at undgå for vold
somme kursstigninger.
Nationalbankens diskonto nedsattes fra 8 til 7
procent allerede dagen efter afstemningen. Og
hermed er vi nede på en rentefod, der nærmer sig
Europas. Omkostningsniveauet reduceres på af
gørende vis.
Endelig skal noteres, at kornpriserne steg med
en halv snes kroner, og at vi fra vor indtræden får
landbrugsvarepriser, der nærmer sig Europas. Det
er, hvad de danske landmænd ønskede, men som
Norges landmænd til gengæld frygtede.
Et tiårs tryk på landbruget af toldbyrderne fra
de gamle fællesmarkedslande, tages nu fra os, og
vi kan se fremtiden imøde med større tryghed.
Den voldsomme flugt af ungdom fra landbruget
vil derfor formentlig blive reduceret væsentligt.
Det er i hvert fald en kendsgerning, at i tusinder
af landmænds skuffer ligger planer for udbygning
af produktionsapparatet. Planer, som aldrig var
blevet virkeliggjort, hvis vi ikke var trådt ind, men
som nu vil blive omsat i handling, lige så snart,
det er muligt. Og hvad der ikke ligger som tegnin
ger i skrivebordsskufferne, ligger som planer navn
lig i vore yngre landmænds hjerner.
Hvor hurtigt det vil gå med disse planers gen
nemførelse, kan kun fremtiden vise. Vi får jo
ikke flere håndværkere, fordi vi kommer i EF. Og
selvom vore landmænd efterhånden er blevet dyg
tige til at lave byggearbejde, er det dog begrænset,
hvad de kan overkomme. Og det er måske godt
nok, at vi ikke går helt over gevind, selvom vi får
medvind.
Vi går ind i en ny tids Danmark. En tid, der er
fuld af glade forventninger, og som giver os mu
ligheder, som vi ellers ikke ville have haft. Men
derfra og til at tro, at det løser alle problemer, er
der begribeligvis et stort skridt. Vi udgør frem
over ikke et erhverv, der er delvis udelukket fra
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det europæiske marked, men som til gengæld har
været delvis beskyttet for konkurrence ude fra.
Vi kommer ud i den frie og farende blæst, og vi
må gøre os klart, at vi skal konkurrere med andre
europæere. Det er kun sundt, og jeg tvivler ikke
om, at dansk landbrug kan klare problemerne.
Danmark må blot forstå, at EF ikke er en sove
pude, men en opfordring til at gøre bedre, hvad
der hidtil har været gjort vel.
Chr. R. Christensen.

MINDEORD
Den 11. september døde Slægtsgaardsarkivets tro
faste medarbejder gennem mange år, pens, lærer
Jens Peter Christensen, på Frederiksberg hospital
i en alder af 92 år. Han var født i Størlinge, Everdrup sogn, 13. februar 1880, og efter mange år
som lærer ved Holbæk byskole bosatte han sig
i København, hvor hans store interesse for perso
nal- og lokalhistorie fandt rig næring ved så godt
som daglige besøg på Rigsarldvet og Landsarkivet.
Indtil kræfterne for få år siden ikke slog til
mere, udførte han gennem mange år en lang række
historiske undersøgelser af alle arter for Slægts
gaardsarkivet, og mange af dettes rekvirenter kan
sammen med arkivet takke ham for hans levende
interesse og grundighed under dette arbejde. Ar
bejdets kvalitet var for ham det alt overskyg
gende, og et manuskript modtaget fra ham var selv
i de mindste enkeltheder præget af hans akkura
tesse og påpasselighed med hensyn til ikke at
skrive mere, end han havde fuld arkivalsk dæk
ning for. Han udførte disse undersøgelser på aller
bedste måde, og han vil i den dybeste taknemlig
hed blive mindet i Slægtsgaardsarkivet for sin
store uegennyttige indsats og trofaste vennesind.
Æret være hans minde!
P. K. H.

KONTAKT
Tak til slægtsgårdsforeningens medlemmer for de
mange henvendelser angående forslaget om Slægts
gårdsarkivets formidling af »Kontakt mellem land
og by«.
Det er rart at høre, at interessen for en sådan ord
ning tilsyneladende er lige så stor blandt land
boerne, som den er blandt byboerne, og jeg kan
godt garantere Dem, også her i bladet, at det ikke

er en sag, der bare går i glemmebogen; men på den
anden side er det naturligvis heller ikke noget, man
kan sætte i system fra dag til dag. Derimod skul
le det gerne blive noget, der udvikler sig af sig
selv, hvor interessen er til stede, og jeg kan da
forøvrigt meddele, at vi allerede har etableret kon
takter mellem fjerne slægtninge, som gensidigt har
kunnet høste værdifulde slægtshistoriske oplysnin
ger gennem hverandres viden.
Slægtsgårdsarkivet har især om vinteren forbin
delse med mange slægtshistorisk interesserede kø
benhavnere, så jeg håber, at det vil lykkes frem
over at skabe mange af disse kontakter til glæde
for slægtsgårdsforeningens medlemmer.

Venlig hilsen,
Anna Louise Alstrøm.

Et hjertesuk
I de senere år har der været en vældig stigning
i interessen for slægtsforskning, hvilket har resul
teret i en mangedobling af arkivbesøgstallet.
Som mange af slægtsgårdsforeningens medlem
mer ved, startes en slægtsundersøgelse hyppigst
med en gennemgang af folketællingerne, der som
bekendt opbevares på Rigsarkivet, og af de op
omkring 100 ekspeditioner, man daglig har her,
drejer en meget stor part af disse sig da også om
folketællinger.
Det er klart, at en sådan konstant daglig benyt
telse af folketællingerne forårsager et kolossalt
slid på disse værdifulde arkivalier, og vi er da
kommer dertil i dag, at en mængde af folketæl
lingerne er taget ud af ekspeditionen, dels på
grund af reparation og nyindbinding og dels til
affotografering. Vi kan kun håbe, at Rigsarkivet
hurtigt får mulighed for at kopiere folketællin
gerne, da vi ellers må frygte, at de originale arki
valier bliver varigt beskadigede.
For Slægtsgårds arkivet betyder de mange folke
tællingsinddragelser, at det næsten er umuligt i dag
at foretage den for ethvert nyt medlem normale
folketællingsundersøgelse, der består i en afskrift
af tællingerne 1911, 1901, 1890, 1880 eher 1870,
1860, 1845, 1834, 1801, 1787; for de sønder
jyske landsdele 1860, 1855, 1845, 1840, 1835 og
1803, hvis den findes på Rigsarkivet.
De sidste år har nogle af medlemmerne modta
get folketællingsafskrifter, hvor enkelte af disse
tællinger har manglet; men i den senere tid, har vi
ofte været ude for at op til 3-4 af den samme
folketællingsserie er taget ud af ekspeditionen, og
der kan gå fra et halvt til et helt år før disse igen
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er tilgængelige. Det bevirker naturligvis, at en un
dersøgelse kan blive meget mangelfuld; men jeg
vil gerne gøre medlemmerne opmærksom på, at
de ved en sådan mangelfuld undersøgelse kan få
de resterende afskrifter, hvis det ønskes, når de
et halvt år efter, at den 1. undersøgelse er modta
get, sender Slægtsgårdsarkivet en erindringsskri
velse herom.
Ethvert medlem, der har udfyldt og tilbagesendt
et af Slægtsgårdsarkivets spørgeskemaer, vil nor
malt modtage en folketællingsundersøgelse angå
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ende den på skemaet anførte gård inden for det
samme år, som skemaet er indsendt. For de søn
derjyske landsdele er det nødvendigt at anføre
hvem der havde gården i 1860.
Skulle et medlem mod forventning ikke mod
tage folketællingsundersøgelsen inden for denne
tid, hører vi meget gerne fra vedkommende, så vi
kan undersøge årsagen og få opklaret eventuelle
fejlekspeditioner.
Med venlig hilsen,
A.L.A.

Uganda
Fortsat fra side 1

Lige udenfor huset, helt op til væggen gror der
bananplanter. Disse store urter virker som en
skov, og deres frugter, en særlig art, der kaldes matoke, er grundlaget i den daglige kost, svarende til
vore kartofler. Ind imellem, eller hvor der ellers er
lidt plads, vokser grønsager, bønner og krydder
urter nok til at sikre familien den daglige føde.
Der ud over lidt bomuld, nogle kaffebuske og no
get tobak, der skaffer familien den smule kontan
ter, som er nødvendige for at få lidt tøj og andre
mindre fornødenheder.
Denne livsform giver unægtelig ikke staten et
stort eksportoverskud, for det er svært at lære en
befolkning med denne indstilling til tilværelsen at
blive et effektivt led i en moderne stat.
Den landbrugseksport, som trods alt alligevel
findes og som er så vigtig for landet, fremskaffes
ved konsortier, der lejer store og velegnede area
ler af regeringen til dyrkning af kaffe, the, bomuld
eller tobak og på hvilke, man ved hjælp af de se
neste, rationelle og videnskabelige metoder skaber
nye, yderst veldrevne brug, som det var en hel
fryd at se på. Her var samtidig det helt primitive
forsvundet fra arbejdernes boliger.
Ud i ødemarken

1 øvrigt findes der stadig vældige, frugtbare områ
der, der ligger udyrket hen som papyrussumpe,
regnskov osv. Ved opdyrkning kunne de mætte
millioner af mennesker. Længere ude i landet bli
ver klimaet mere tørt, og græsstepper skaber her
mulighed for kvægavl. I Ankole-distriktet findes
Ugandas kvægspecialister og her græsser tusindvis
af det kønne og maleriske Ankole-kvæg. Befolk
ningen i Ankole er en stamme, der oprindelig var
omvandrende hyrder, som nu er blevet bofaste.

Afrikansk landsby

De er nævnt som meget effektive kvægavlere og er
i de seneste år også begyndt at interessere sig for
mælkeproduktion, hvilket viser sig ved at enkelte
jersey og sortbrogede ses i flokkene af det lokale
kvæg. Kødproduktionen er dog så langt den bety
deligste. I Kampala kostede en fin oksefilet 9-10
kr. kiloet.
Vi kørte ca. 5000 kilometer rundt i landet, og
på færden nåede vi også op i de nordlige egne
i Karamoja-distriktet, vel nok vor mest fascine
rende oplevelse.
Heroppe er klimaet meget tørt, men alligevel
med så meget regn, at det betinger en vis kvæg
avl, dog sådan at hyrden her må flytte sin hjord
efter, hvor der på det pågældende tidspunkt er
vand. Her er fast bosætning umulig, hele befolk
ningen er nomader. Af samme årsag er folkene her
også den af Ugandas stammer, der er kommet
mindst i berøring med civilisationen. Uforglemme
ligt var det, da vi et sted standsede og forsøgte
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kontakt med en lille gruppe hyrder, to mænd,
formodentlig far og søn, med nogle børn. Alle var
fuldstændig nøgne. De to voksne havde et kort
tæppe rullet sammen over højre skulder, store
hjemmegjorte lædersandaler på fødderne og strud
sefjer i håret, to lange spyd i højre hånd, en bue
og nogle pile i venstre, samt en lille, fint udhugget,
trebenet træskammel og en skindpose formentlig
til tobak, samt diverse andre småting som deres
hele udrustning. Bortset fra kvæget var det alle
deres ejendele.
Konerne købes stadig for kvæg. Af samme
grund hører kvægtyveri til dagens orden. Sammen
med krybskytteri og kvinderov koster denne trafik
200 til 400 mennesker livet om året.
Den rige dyreverden
Vi rykker atter en tak længere ud i periferien på
grænserne til Sudan og Congo og træffer igen
områder af landet med en ganske særegen karak
ter. Her er det især den vilde, afrikanske fauna,
som karakteriserer landet.
Det er savannen, græsstepper med enkelte store
træer og kæmpemæssige succulenter, hist og her
på lave steder tornede kratbevoksninger. Det er
områder, som på grund af tse-tse-fluens evne til
at overføre sovesygesmitte er blevet ubeboelige
for mennesker, hvad der har givet fri udfoldelse
for det oprindelige afrikanske dyreliv. Brugen af
gevær og efterspørgslen af afrikanske skind og
elfenben var dog ved at ødelægge dette storslåede
dyreliv, indtil fremsynede mænd fik ideen til at
frede områderne og omdanne dem til national
parker. Afrikanerne forstod tanken og er nu klar
over, hvilken national skat, de har i det rige dyre
liv, der nu igen udfolder sig i parkerne, og de
passer gevaldigt godt på, at ikke uforstand og ha
vesyge skal ødelægge noget. Der er tre store dyre
parker i Uganda: Kidepo, Murchison Falls og
Queen Elizabeth på tilsammen over 4000 kva
dratkilometer, hvori de eneste fastboende menne
sker er jagtbetjentene med deres familier.
På særligt egnede steder er der bygget hoteller
og indrettet campingpladser, hvor man kan over
natte i telte eller græshytter, bygget efter lokal
tradition, hvad der jo i sig selv også er en ople
velse. Flere steder er primitivt indrettet og belys
ningen for eksempel en flagermuslygte.
Her kommer man den afrikanske dyreverden
på nærmeste hold. Løverne jager deres bytte lige
udenfor lejren, og natten er fuld af brølen og de
mange andre ejendommelige lyde, som dyr frem
bringer. Morgen og aften kan man med det blotte
øje sidde foran sin hytte og iagttage dyrenes van
dringer for eksempel til og fra et vandhul, eller
enkelte elefanter, der uanfægtet spadserer ind på
hotellets område for at finde en lækkerbisken i
affaldskummen.

Elefant leger støvsuger

Bortset fra løver, elefanter og bøfler er dyrene
heldigvis endnu så tilpas vilde, at de ikke er lette
at fotografere uden specialoptik. Så snart man
på nært hold standser for at fotografere, vender
de bagdelen til og begynder at gå, men med en
kikkert kan man leve vældigt med i dyrenes fær
den.

22 forskellige stammer
Dette var landet. Men også lidt om menneskenes
forhold. Uganda har en befolkning på ca. 10 mil
lioner, der er samlet i 22 forskellige stammer, delt
op i 13 forskellige sproggrupper. Dette må man
tage i betragtning, når man prøver at vurdere en
sådan statsdannelses forhold. Det er uhyre van
skeligheder, der skal overvindes, for at kunne ska
be en enhed ud af så store forskelligheder.
Her som i så mange andre sydlige lande er det
en såre vanskelig ting, at der findes en vis kor
ruption. Det at modtage returkommission, bliver
der set på med andre øjne end herhjemme, blot
visse grænser ikke overskrides.
En del af afrikanernes skarpe forhold til den
indiske folkegruppe skal ses på denne baggrund.
Inderne er meget dygtige handelsmænd og arbejds
ledere, og i kraft af dette behersker de en stor del
af omsætningsleddet. De foranstaltninger, den
afrikansk beherskede regering foranlediger, har
meget svært ved at sive gennem dette befolknings
lag og ud til den almindelige, jævne afrikaner. Det
undskylder selvsagt ikke de forfærdende over
greb, vi i dag er vidne til, men vi må huske på,
at den udvikling burde også inderne have over
vejet i dette land, hvor der kun er 4-500 km fra
den moderne, civiliserede by Kampala til stenal
derfolkene i Karamoja, inklusive det uhyre spring
i udvikling og sind.
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Der var engang...
---------

Af IB PAULSEN

DER HÆNGER en terne over vandet. Den klip
per med vingerne i kolibriagtig flugt, styrter og
letter med en fisk.
Det, jeg nu vil fortælle, hændte for 45 år siden,
en sommerdag i min barndom på Ærø. Det var
maj, og det var på Lilleø i Klevenbugten mellem
Ærøskøbing og Marstalområdet. Jeg lå i græsset
op ad et dige og kikkede på fuglene og kalveskuret
mellem øens høje, smukke træer (hverken skuret
eller træerne eksisterer i dag). I det højeste af dem
var der en kragerede. Gråkragen fløj til og fra,
men den havde ikke set mig. Som dreng lærte jeg
at ligge musestille i den slags situationer. Efter
nogle minutter tog kragen kurs direkte mod det
sted, hvor jeg lå. Den satte sig på diget, så sig
opmærksomt omkring og begyndte at hoppe side
læns hen mod en stor tidsel i græsset ud til tang
bræmmen. Dér vidste åbenbart også den grå tyve
knægt, at der lå en temerede med æg, som var ved
at klækkes, et var revnet til morgen, og en lillebitte
dununge klemte sig mellem tre æg. Nu var der bare
et par meter igen, og jeg gjorde mig klar til at
skræmme kragen bort, da der pludselig skete no
get.
Ud af den blå majluft kom styrtende en sort
hovedet pil - en af de gamle terner. Den hvinede
arrigt og slog elegant af en fod over strandbredden
og snertede i forbifarten røveren med vingekanten.
Kragen hoppede forskrækket til side og skræppede
arrigt. Straks efter piftede terne nr. 2 ned over den
grå og gav den en til på kassen. Så gik kragen
tungt pi vingerne, skarpt forfulgt af yderligere trefire terner, som havde blandet sig i kampen. De
svirrede omkring gråkragen som jagere omkring
et bombefly, til den forføjede sig ind i redetræets
tætteste fletværk af grene.
Nu står jeg igen på barndommens strand med
hovedet fuldt af »Der var engang«. Derovre ligger
Lilleø, bag mig barndomshjemmet på bakkeskrå
ningen med det ujævne vejspor, der forbinder det
med stranden. Så meget er forandret, men også
meget uændret. Landskabet af bakkedrag, træbevokset strand og den vældige udsigt mod Fyn
og Tåsinge har ingen kunnet lave om. Mange af
havvejens gamle popler er faldet, men nogle står
tilbage. Den lyse pil er der endnu. Den sprang tid
ligst ud om foråret. Poplen med vore stærekasser
eksisterede ikke mere, men den følgende har over
levet. Mærkeligt for øvrigt, at der hvert år var
stære, som kunne enes i de to kasser, der var an
bragt med en halv snes centimeters afstand, fordi

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

trækronen havde ligesom en lille altan, kasserne
kunne sømmes på.
De vældige valnøddetræer ved husets gavl og
på den brolagte gårdsplads er borte. Også Lavs
Hansens æbletræer med de søde og saftige frugter.
Lavs Hansen var vor nabo, nu ligger han for
længe siden oppe på Rise Kirkegård sammen med
mange andre af mine ældre venner fra drenge
årene. Der var engang vil også sige vemodige
tankeforløb. Lilleø-skuret, der forsvandt, var re
sterne af Lilleømandens ejendom. Træerne var
træer i hans have, indtil stormfloden i 1872 for
drev bonden og hans kone fra øen. Overleveringen
siger, at de drev i land på et udhustag, men det
kan jo være senere tilføjet »romantik«. I hvert
fald reddede de livet.
Stranden neden for huset på bakken er blevet
mere rodet og snavset siden dengang. Strandbred
den var bredere og kønnere i tyverne og trediver-

Huset ved havvejen
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ne. Nu er der kommet et hvinende grønt strandhus
og redskabsskur, hvor havvejen går over i strand
terrænet. Det tager sig ilde ud, men nogen har vel
glæde af det. Der ligger også flere joller ved pælene
derude, end der gjorde dengang. Den gamle kam
pestensbro ud i havet er blevet cementeret. Det har
stoppet strandvandets mulighed for at risle igen
nem i en cirkulation, der kunne forhindre gæring.
I dag stinker stranden skrapt.
Markjorderne er pløjet længere ud i strandom
rådet, og der er groet en tæt bræmme af Rosa
rogusa op mellem markerne og havet. Det ser
forlorent ud, men damer synes, det er kønt. Ud
sigten over til den tjømebevoksede Dejrø har ro
senbræmmen dog ikke kunne anfægte. Den er sta
dig trestjernet med krummelurer og hvad der ellers
hører til, for at turister kan begribe, at noget er
smukt. Ikke alle de gamle træer, der stod ned
langs havvejen er ganske forsvundet. Der ligger
en dynge af dem på stranden. Bølger, blæst og
solskin, de hvasse vintre og skylregnen har bleget
dem, så de ligner brudte knogler af kæmpedyr.
Den vej blev mange poplers mod tilintetgørelsen.
En dag vil man bande eller tude over, at man ikke
i tide tog sig i agt og ofrede noget på at bevare
dette typisk danske træ. Det tager megen kraft fra
jorden, er et af argumenterne mod poplerne. Et
andet er, at der ikke er arbejdskraft til at tophugge
dem. Tophugges de ikke, går de før eller siden til.
Halmafbrændingerne på de danske marker har
fældet hele geledder af dem. Vort land er ved at
blive bart, efter at krigen mod poplerne på digerne
og træerne langs med vore veje satte ind. Mange af
disse træmord vil eftertiden ikke kunne begribe.

Det er mærkeligt at gå i disse omgivelser og
være gæst hos sig selv i sin barndom. De menne
sker, der gav miljøet varme, er alle borte. Og dog!
I erindringen er de spillevende. Uden at være for
styrret i hovedet af druk eller spøgelser kan man
næsten høre deres stemmer i en stille stund på
grøftekanten. De bliver igen så mærkværdigt nær
værende. Skyggen dernede under et af havvejens
træer kunne sådan set godt være far med sin
malerkasse og et billede, han bærer hjem. Stem
men derovre fra gården kunne være gamle Lavs
Hansens, når han brokkede sig til lille Kæ’sten.
Den er piværøsk. Rørelsen af brise i gardinet i det
store hus, hvor vi boede, kunne være mor, som
med et kort blik ned ad vejen til stranden tog
pejling af, om det var kaffevandstid. Vore dages
husmor bag de grågule mure har det lettere, med
vand inde i huset. I hvert fald er den gamle jern
pumpe væk, og der er vel sat motor i brønden. Vi
begyndte med en frønnet træpumpe, der om vin
teren måtte ha’ halm omkring maven og alligevel
strejkede på grund af ispropper i hjerteklappen.
Sådan er der så meget, der melder sig som tankestrejf, når man opsøger sin barndom. Vi kender
alle den situation. Man føler sig opstemt og ned
trykt i erkendelsen af, at tiden er hurtig i sine
bevægelser og bisset i sin metodik. Den er ilter
som hermelinen i træerne langs vejen til stranden.
Jeg kender den ud og ind. I træ nr. 5 fra lande
vejen reddede jeg en sommermorgen et stærekuld
fra at blive hermelinføde. Fuglen havde bygget i et
hulrum i trækronen. Hermelinen smuttede som et
lyn. I dag ser jeg stadig stære omkring træerne,
men ingen hermeliner. De kommer til natten . . .

Derfor nej i Norge
Af redaktør Jørgen Janting

MANGE danskere, som via tv og radio fulgte den
nervepirrende slutspurt på den vejledende norske
folkeafstemning om tilslutning til EF, har sikkert
grundet over årsagerne til, at den endte med et nej.
Forklaringen på nej’et er ikke særlig enkel. Det
norske nej har i hvert fald ikke baggrund i nøg
terne, økonomiske vurderinger. Det vil nordmænd
med fingeren på Norges finanspuls utvivlsomt
skrive under på. Norske skibsredere, industrile
dere og eksportører river sikkert store totter hår
af hovedet i dag i fortvivlelse over afstemnings
resultatet. På en lang række felter vil Norge nem
lig nu gå vanskelige tider i møde. Menuen står på
fladbrød og gedeost, for skibsfart og industri m.m.
m. er i højeste grad afhængig af omverdenen.

Ingen med kendskab til norske forhold og men
talitet er da heller ikke i tvivl om, at følelserne
har spillet en betydelig rolle for den vejledende
afgørelse - modvilje mod at binde sig til andre,
frygt for det fremmede, store Europa, erindringen
fra historiebøgerne om unionen med Danmark og
meget andet har vejet tungt.
Fiskernes motiv
Men ud over det følelsesmæssige har også specielle
norske forhold gjort sig stærkt gældende - for
hold, der slet ikke kan ligestilles med de danske.
Norge er en stor fiskeri-nation, og det deci
derede erhvervsfiskeri er et betydeligt eksport-
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erhverv. Alligevel blev netop fiskeriet et af de
helt store debat-felter i spørgsmålet om norsk
EF-tilslutning. Også i Brattelis parti. Hans egen
fiskeriminister, Knut Hoem, var imod EF, og det
endte med, at han forlod minister-taburetten og
gik over i de aktive nej-sigeres rækker.
Når så mange norske fiskere sagde nej, skyldes
det, at norsk fiskeri-erhverv har en helt anden
sammensætning end det danske. Egentlig norsk
erhvervsfiskeri er mindst lige så effektivt som det
danske, men i Norge er fiskeri samtidig for man
ge tusinde noget socialt. I de tyndt befolkede egne
er fiskeriet den ene del af en dobbeltbeskæftigelse.
Man er håndværker eller husmand og samtidig
fisker. Hver for sig kan man ikke leve af nogen
af delene, men tilsammen giver det udkommet.
EF-folkene i Bruxelles synes selv, de har strakt
sig længere end bukserne kan holde i de næsten
uendelige forhandlinger om norske fiskeriforhold.
Men der var intet, som hjalp. Tusinder af norske
deltidsfiskere var bange for konkurrencen uden
hensyn til opnåede særlige fiskeri-rettigheder. De
var nervøse for, hvad der ville ske, når problemer
ne skulle genforhandles over den 10-årige over
gangsperiode.
Sådan ser danske fiskere ikke forholdene. De vil
nemlig meget gerne fiske i norske og britiske far
vande.
Særlig norske forhold gælder også for landbru
get. Mange norske jordbrugere har sagt nej til EF
af frygt for ikke at kunne opretholde deres ind
tægtsniveau. Norske bønder har det nemlig godt
i forhold til mange EF-landmænd. Ikke af natur
lige årsager, for landet er langt fra velegnet til
landbrugsdrift, men fordi opretholdelsen af en
norsk landbrugsproduktion også er et sikkerheds
politisk problem.
For at sikre den daglige forsyning i ofte tyndt
befolkede egne yder staten store subsidier. Land
brugerne er stærke, en homogen gruppe, der med
mellemrum forhandler med staten og så at sige
fastsætter den norske landmands indkomst. Der
gives støtte til køb af nyt land for at gøre ejen
dommene større og mere effektive, støtte til dyrk
ning og korn samt oste- og mælkeproduktion. En
gård må ikke uden videre sælges. Den skal læg
ges til den nærmeste større gård. Støtten sker både
direkte og indirekte.
Stridsspørgsmålene om norsk landbrug og EF
er blevet fortolket forskelligt under debatten. Til
bage er blevet fornemmelsen hos mange af, at de
ikke kunne stole på, at det nuværende system kun
ne opretholdes som medlem af fællesmarkedet.

Også religion spillede ind
Men heller ikke religiøse forhold i Norge må glem
mes i forbindelsen med en karakteristik af nej
resultatet.

Side 9

I de øde kystegne, langt mod nord og i det,
nordmændene selv betegner som »det mørke fast
land«, hvor der hverken er biografer eller teatre,
men til gengæld hundredvis af gudshuse, har en
pietistisk religionsopfattelse stærkt fodfæste. Man
går i kirke, man gør det ofte, livet har alvor.
På en vis minder dette forhold til religionen me
get om, hvad man finder i katolske EF-lande som
Italien og Frankrig, og derfor kan det virke ejen
dommeligt, at det netop er tanken om muligheden
for besudling fra den katolske kirke, som har fået
mange af disse nordmænd til at vende et europæisk
samarbejde ryggen.
Afholdsfolkenes indflydelse
For en dansker kan det umiddelbart virke over
raskende, at også de norske afholdsfolk har haft
styrke til at præge EF-afstemningen, men hos
nordmænd er der ingen tvivl om, at det er fak
tum. Afholdsfolkene er i Norge en stærk bevæ
gelse, men samtidig også et stærkt politisk fæno
men. Vin og spiritus er djævelens værk, og at
man som franskmænd og italienere måske skulle
komme til at drikke vin til maden hver dag, anses
blandt disse nordmænd for det værste, der kunne
overgå dem i levende live.
At italienere og franskmænd i vid udstrækning
drikker vin, fordi drikkevandet er elendigt, er en
kendsgerning uden indflydelse.
De venstreorienterede kræfters indflydelse på
det norske nej tør ikke engang politiske norske
eksperter sige noget sikkert om. Men det hævdes,
at SUF - Socialistisk Ungdoms Forbund, som
siges at være mere marxistisk og prokinesisk end
selveste Albanien, skal have haft held til at trænge
ind i den norske folkebevægelse mod EF og præge
den kraftigt.

Der gik en sky for solen. Den ligner Island
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Den urimelige afgift
HVER GANG vi har fået en ny ejendomsskat,
har man i høj grad begrundet den med, at den
skulle medvirke til at holde jordpriserne nede.
Dette har jo først og fremmest været en kæphest
for retsstatsfolkene. Gang på gang er der blevet
lagt mere skat på jord og bygninger, og gang på
gang har det vist sig at jord og ejendomme er ble
vet dyrere. Ligegyldigt hvilket navn man har givet
en ny beskatning, har den uvægerligt ført til, at
det er blevet dyrere at købe jord.
Udviklingen har ligeledes fastslået, at det offent
lige ikke kan bestemme, om det er sælger eller
køber, der skal betale de nye skatter. Markedet
skal nok vide at tilpasse sig efter forholdene, og vi
har ingensinde oplevet, at priserne ikke er steget,
og at køber ikke er kommet til at betale mere. Og
navnlig bliver det naturligvis galt, når man som
her ikke alene lægger byrder på jorden, men på
hele ejendommen.
Den nye skat på 216 pct. af overdragelsessum
men har med øjeblikkelig virkning stimuleret
ejendomshandelen i en grad, som man sjældent
eller måske aldrig har set magen. Der er handlet
med alt lige fra landbrugsejendomme, fabrikker
og forretninger til villaer, bolighuse, sommerhuse
og grunde. Der er solgt huse, som endnu er under
opførelse og som der måske ikke engang er støbt
grund til endnu. Og selvom der efter skattens ind
førelse indtræffer en afslappet periode, er det på
et højere prisniveau.
Vi har gennemlevet en periode, hvor det i høj
grad har været sælgers marked. Ejendomsmæg
lere, sagførere og andre har haft så travlt som
mus i barselseng.
Og samtidig har de taget sig til hovedet af for
tvivlelse over det virvar, regering og folketing har
skabt ved de gennemførte lovbestemmelser.
Sjældent har man haft lovbestemmelser, der har
virket mere tilfældigt end disse. Nogle kan henleve
hele livet, uden at blive ramt af dem på anden
måde end gennem de højere ejendomsskatter, der
må blive følgen af de højere ejendomspriser.
Andre står netop over for en ejendomshandel,
hvor staten pålægger en ny skat på 5000, 10.000,
20.000 kr. eller endnu mere. Og de fleste af de
skatteydere, der rammes, er unge mennesker, der
netop har afsluttet deres uddannelse og skal til
at skabe sig et hjem og en bedrift. Det vil sige
folk, som står midt i et af deres livs sværeste
øjeblikke. De har i hvert fald ikke for mange

penge til at etablere sig for. Og nu kommer staten
og gør et betydeligt eller måske altomfattende ind
hug i deres opsparede kapital, eller den arvelod,
der i forvejen er ramt hårdt. Jeg synes, det er op
rørende.
Nye urimeligheder
Navnlig rammes de mennesker hårdt, der som
følge af forholdene er tvunget til at flytte flere
gange. Det kan være unge landmænd, der etable
rer sig midlertidigt, før de skal overtage en familiegaard. Det kan være embedsmænd, der forflyttes
jævnligt, og som gerne vil have eget hjem. For
hver gang de flytter, rammer statens skatteham
mer dem med uhyggelig kraft. De kan tvinges til
at opgive tanken om at have deres eget hus. Men
det er måske også meningen? Eller er det menin
gen, at de i modsætning til private mennesker skal
have skatten refunderet; så står vi i hvert fald
over for nye tilfældigheder og urimeligheder.
For landbrugets vedkommende har gennemfø
relsen af den nye lov ført til en situation, hvor
generationsskiftet er fremmet overordentligt
stærkt. Der er i september måned handlet mere
end nogensinde før. Det kan i visse tilfælde, hvor
man trængte til at få gennemført et generations
skifte, være en fordel. I andre er man i huj og
hast jaget til at gennemføre noget, som man måske
vil fortryde bagefter, fordi tiden ikke var moden
dertil, og som måske derfor er gennemført på en
måde, der ikke er helt tilfredsstillende.
Livet er forskelligt, og det er svært at gøre det
helt rigtige. Men mon det alligevel ikke er rigtigst
at lægge forholdene tilrette efter, at parterne selv
kan bestemme tidspunktet, uden at staten skal
blande sig i det?
Vi slap for at få loven med tilbagevirkende
kraft. Det var dog alligevel et nummer for stærkt.
Til gengæld får man en lov, der i urimelig grad
virker prisfordyrende ikke mindst for landbrugs
ejendomme. For hver gang, der handles, kommer
staten og tager sin rundelige del deraf. Og resul
tatet er givet: Vore landbrugsejendomme, som
man altid taler om er for dyre, bliver endnu dy
rere, uden at man får flere værdier for pengene.
Prisstigninger, der én gang er slået igennem, er
svære at tvinge ned igen, selvom en kommende
regering skulle få held til at annullere den urimelige
lov. Til gengæld er der jo en vis fare for, at det
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nye skatteobjekt vil blive udvidet i fremtiden. Al
lerede ved lovforslagets fremsættelse var der tale
om 1 procent og nu er vi på 2^.
Det er altid farligt, når man finder et nyt skat
teobjekt, og navnlig når afgiften som her i begyn

delsen kun rammer et fåtal. Så har man mulighe
der for senere at lade den udvikle sig til mere
endnu. Og det er i højeste grad beklageligt.
Chr. R. Christensen.

Af Ods herreds saga
ii
Af arkivar P. K. Hofmansen

IFØLGE kong Valdemars jordebog 1231 var kro
nens indtægter af Ods herred ganske betydelige,
men omkring 1370 var kongens gods i herredet og
indtægterne af samme pantsat til Roskilde bispe
stol, som allerede 1310 havde Dragsholm i eje, og
denne stolte borg beholdt bisperne til reformatio
nen 1536.
I 1365 havde kong Valdemar Atterdag erhver
vet sig hovedgården i Højby, der bl.a. havde til
hørt Rane Johnsens slægt, og efter 1370 indløste
dronning Margrethe Nykøbing fra bispestolen og
fik 1396 også fat i borgen Kelstrup (Vig sogn),
der havde tilhørt slægten Bydelsbak. I år 1400
fik hun slægten Falks gods i Egebjerg og Lestrup
(Egebjerg sogn), som hun dog straks skænkede til
Esrom kloster til en sjælemesse for hendes ca.
1374 afdøde moder dronning Helvig, som lå
begravet i dette kloster. I 1408 erhvervede hun
sig endvidere Ellinge og Ellinge mølle (Højby
sogn), ligeledes af slægten Bydelsbak, men efter
hendes død 1412 pantsatte kong Erik af Pommern
1419 Nygaard (Højby sogn), som hidtil havde
hørt under kronen, til Roskilde bispestol. Denne
havde som nævnt ca. 1370 Dragsholm som ejen
dom, hvortil kom at den også havde det meste af
Ods herred i pant af kronen. I jordebogen nævnes
bl.a. 3 hovedgårde i Asnæs sogn, nemlig Asnæs,
Høve og Aastofte. I 1384 tilførte biskop Niels
Jepsen i Roskilde bispestolen Ris og Veddinge
i Faarevejle sogn, der tidligere henholdsvis havde
været ejet af slægterne Hak og Ulfeld, og som om
talt fik bispestolen senere Nygaard, hvortil kom
Ellinge og Ellinge mølle, i pant af kronen. Bispevældet på Dragsholm og i Ods herred fik en brat
ende ved reformationen 1536, da kong Kristian
III. den 19. august d.å. inddrog Dragsholm og
alle dens besiddelser under kronen, hvorefter selve
slottet, foruden som sæde for de skiftende lensmænd, også blev brugt til statsfængsel, og der tales
fra dette tidspunkt om Dragsholm len.

Krigergraven på Odden kirkegård
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Efter kuppet 1536 opsugede kronen efterhån
den næsten alt det gods i Ods herred, som hidtil
var gået fri for dens og roskildebispernes efter
stræbelser og på trods af disse stadigvæk befandt
sig på adelens hænder. Egebjerg afstodes 1540
af kansleren Johan Friis til Hesselagergaard mod,
at denne af kronen fik Hagestedgaard i Tuse her
red. Attrup, der havde tilhørt slægterne Flemming
og Rosenkrantz, samt Gundestrup, der havde
været i Lunge’rnes besiddelser, blev henholdsvis
1566 og 1583 afhændet til kronen. Hesselø, der i
1523 gav græsning til kongens »Øg«, og hvis
sælhundejagter samtidig nævnes, havde endnu
1565 et kgl. stod af islandske heste, men den blev
1641 afhændet til Frederik Urne, som dog vist
kort tid efter atter gav øen tilbage til kronen.
Efter statsomvæltningen 1660 blev Dragsholm
len til Dragsholm amt, hvilken betegnelse varede
til 1680, men i de mellemliggende 20 år var der
sket fundamentale ændringer i Ods herreds for
hold. I statens store pengetrang efter svenskekri
gene blev Dragsholm med Ellingegaard og meget
andet gods i herredet 1664 afstået til rentemester
Henrik Müller for dennes tilgodehavende på ca.
312.000 rd. Rentemesteren afstod snart Ellinge
gaard til professor Thomas Bartholin til Hagested
gaard, og af den nedlagte landsby Mosbys grund
i Højby sogn, syd for Nykøbing, oprettede han
gården Annebjerggaard, der fik navn efter datte
ren Anna Cathrine, som var gift med dr. Caspar
Bartholin, yngre broder til professoren.
Rentemester Henrik Müller flikkede efter bedste
evne på selve Dragsholm, der næsten var helt øde
lagt af svenskerne, men trods alle anstrengelser
gik det stadigvæk nedad med hans økonomi, og
i 1684 måtte han gøre opbud med sine kreditorer.
Efter en langvarig proces blev ikke blot Dragsholm
med alt dens underliggende jordegods, men også
Annebjerggaard, ialt 6265 tdr. hartkorn, i 1688
for 317.000 rd. tilkendt hovedkreditoren, den
portugisiske jøde Manuel Texeira i Hamborg, hvis
økonomi heller ikke var i den allerbedste forfat
ning. 1692 skødede Manuel Texeiras søn Samuel
Texeira på faderens vegne Annebjerggaard til
materialforvalter Gunde Vosbeen, der 2 år efter
også erhvervede sig Ellingegaard, hvorefter beege
disse gårde blev ophøjet til hovedgårde og stadig
væk hørte under samme ejere til 1801. Selve
Dragsholm skødede Samuel Texeira 1694 til stift
amtmand Frederik Kristian Adeler, søn af den
kendte admiral Cort Adeler, der i 1697 gav bor
gen sit nuværende præg.
På grund af Manuel Texeiras store skattere
stancer forbeholdt kronen sig det øvrige gods i
Ods herred, som hidtil havde ligget under Drags
holm, og gjorde det til Ryttergods under 1. sjæl
landske rytterregiment, hvilket det var til 1717.
I tiden 1718-1728 administreredes dette gods
som en særlig enhed under navn af »Dragsholm
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m.fl. Amters forbeholdne Ryttergods«, fra hvilken
tid der findes en glimrende jordebog over godset
fra 1719. I 1728 skete en omlægning af godsad
ministrationen, og i tiden 1728-1847 blev godset
kaldet »Det kgl. Gods i Ods Herred«. I disse 119
år affødte dette kgl. gods’ administration 98 store
pakker med gode og velbevarede godsregnskaber,
som nu er en guldgrube for interesserede i Ods
herreds nyere historie. Det kan bemærkes, at kro
nen ved 2 store auktioner i 1776 (1/8) og 1777
(2/9) faktisk havde solgt godset i Ods herred,
men da auktionerne ikke kunne godkendes, blev
afståelsen ikke til noget. I 1790 skete et mage
skifte mellem Dragsholm og kronen, så kronen
fik sit gods samlet i den nordlige del af herredet,
medens Dragsholm til gengæld fik kompensation
i kronens gods i Faarevejle, Vallekilde og Hørve
sogne. 1801 solgte kronen både Annebjerggaard
og Ellingegaard, hvilke den havde købt samlet i
1776. Inspektør F. V. Trojel købte Annebjerg
gaard, medens Ellingegaard blev afhændet til for
pagter H. J. Egtved. Skovene blev af kronen holdt
udenfor salget. Annebjerggaard kom 1814 til
slægten Buchwald og Éllingegaard 1830 til Eg
tveds svigersøn H. Jensen.

Mange gode kilder

Alle disse mange indfiltrede ejerskifter af Ods
herreds forskellige områder kom naturligvis på
mangfoldige måder til at gribe ind i odsingernes
daglige liv og virke. Vil man danne sig et billede
af såvel de store træk i herredets historie som af
de enkelte lokaliteters folkeliv i Ods herred i tiden
efter reformationen og ned til 1800-tallets sidste
halvdel, da man kan sige, at Lammefjordens ud
tørring, der blev påbegyndt 1873, og Odsherreds
jernbanes åbning 1899, afsluttede, hvad man kan
kalde »det gamle Ods herreds historie«, er kil
derne til at tegne dette billede talrige og gode. For
uden de mange dokumentpakker haves bl.a. skif
teprotokollerne og kirkebøgerne, af hvilke sidst
nævnte Asnæs allerede begynder 1645, medens
kirkebogen for Faarevejle sogn først er bevaret
fra 1741.
Det er, som historieforskning og historieskriv
ning i udpræget grad har hørt Ods herred til. I
denne forbindelse kan der mindes om kansleren
Arild Hvidtfeldt, som i årene 1597-1609, da han
sad som lensmand i sit bindingsværkshus på
Dragsholm, sikkert her har skrevet en stor del af
sin bekendte danmarkshistorie. Men Ods herred
har også fra tidlig tid været velforsynet med mere
lokal historieskrivning og optegnelser af gamle
minder.
Det ældste kendte vidnesbyrd om højbysagnet
om hr. Ebbes døtre er således en viseopskrift til
lægen P. Deichmann i 1691 fra en ellers ganske
ukendt mand hr. Peder Viskinge. Endvidere ef-
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terlod degnen Lyder Høyer i Grevinge, hvor han
var fra 1739 til sin død 1757, sig sin bekendte
store håndskrevne sognetopografi fra 1750, der
giver oplysninger om Ods herred langt ud over
Grevinge sogns område. Den udførlige beskrivelse
af Højby sogn, som præsten Johan Henrich Schow
skrev i 1756 under navn af »Høybye Sogns Specialia«, må også nævnes sammen med præsten
Johan Grundtvigs manuskript »Om Odden Sogn«
fra 1778. Dertil kommer præsteindberetningerne
til den nordiske oldsagssamling fra 1808, især
kapellanen G. J. L. Brochdorffs fra Højby sogn.
Endvidere Just Mathias Thieles personligt samlede
folkesagn i Ods herred 1817, der blev trykt i hans
værk »Danske Folkesagn«, dr. J. H. Larsens bog
»Ods- og Skippings-Herreder topografisk beskrev
ne« fra 1832, oldsagsforskeren Henry Petersens
undersøgelser af Højby sogns oldtids- og middel
alderminder fra 1874 samt præsten C. F. Nielsens
»Biografiske Efterretninger om Gejstligheden og
Lærerstanden i Oddens Pastorat« fra 1878. I den
ne forbindelse må heller ikke glemmes den lange
række årbøger »Fra Holbæk Amt«, som »Histo
risk Samfund for Holbæk Amt« har udsendt siden
sin stiftelse 1906, men det må også nævnes, at
det er Ods herred, der har æren af at have bragt
denne sag om et historisk samfund for Holbæk
amt frem, idet der i 1906 allerede i nogle år havde
eksisteret et »Historisk Samfund for Ods Herred«,
fra 1918, Tage Christiansens smukke samlinger
om »Odsherred«, hvis 1. hefte udkom 1929, og
mange andre publikationer om emnet.

Et dejligt land

Ud af arkivaliernes beretninger, manuskripternes
beskrivelser og trykte bøgers fortællinger stiger der
da et rigt facetteret billede frem af dette fjerne,
skønne land - Ods herred -, som det lå, før
udtørringsmanien greb befolkningen i sidste halv
del af forrige århundrede. Tanken om Sidinge
fjords udtørring opstod allerede 1825, men arbej
det blev først påbegyndt 1841, Klintesø mellem
Klint og Tengslemark blev udtørret 1852, Højby
og Nygaard søer 1870 og Lammefjordens udtør
ring strakte sig fra 1873 næsten til nutiden.
Før udtørringerne lå Ods herred med alle sine
minder og gamle traditioner som en afsides lands
del, hvortil man kun kunne komme over det
smalle, forblæste drag ved Dragsholm, hvis man
ikke ville benytte den skrøbelige færgefart mellem
Audebos Klint eller Hagesteds Fladbro til Lyng
holmen ved Gundestrup. Her lå dette skønne land
med Faarevejle kirkes spejlbillede i de smulte
vande under Vejrhøjs og Magleaasens mægtige
banker, med Issefjordens lune kroge bag Kongsøre Nebbe og Sankt Karens rislende kilde under
Annebjergskovens bøge. Men hist ude peb stormen
over Rørvigs sandøde, om hvilket der allerede be
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rettes 1527, og her brødes havets aldrig hvilende
brænding mod Klintebjerg og om Sjællands Odde,
der som en sabelklinge bød bølgerne trods. Troen
på underjordiske væsener i dysser og høje holdt
sig længe her, og sagn om blodige stridigheder
mellem stolte mænd og kvinder blev i århundrenes
løb fortalt og atter fortalt rundt om i de lavloftede
stuer, når vinterblæsten ruskede i rørtagene, og
stængende mørke lå over land og hav.
Reformationstidens religiøse og politiske storme
strøg ind over Ods herred og slog stærkt mod
Dragsholms tårn og tinder. Den katolske biskop
Joachim Rønnows lensmand på slottet er da den
velbyrdige mand hr. Eiler Hardenberg, som efter
bispens flugt fra København over Dragsholm og
Sejerø til Jylland i januar 1535 bereder sig til at
forsvare den gamle, stolte borg mod grev Chri
stoffer af Oldenborgs tropper, der jager adelen
overalt på øen. Fjenden lader ikke vente længe på
sig, og Christoffers befalingsmand greven af Hoya
placerer 10 svære kanoner udenfor borgens øst
side, og bombardementet med påfølgende belej
ring begynder. Hr. Eiler Hardenberg overgiver sig
ikke, og Dragsholm bliver derved det eneste faste
punkt på Sjælland, der ikke er i fjendens hænder,
da kong Kristian III lander på øen i juni samme
år. Borgen har da lidt meget - især østsiden og
stortårnet -, men dog ikke mere, end at Drags
holm efter kongens inddragelse af kirkens og bis
pernes gods 1536 bliver et af kronens stærkeste
borge og vigtigste len. Samtidig bliver Dragsholm
på grund af sin afsides beliggenhed og sine mures
styrke rigets statsfængsel, der fik sin indvielse, da
borgens tidligere ejer biskop Rønnow i august
1536 ankom som fange til det massive tårn. Den
mest kendte fange bag Dragsholms tykke mure er
dog den ulykkelige James Hepburn, jarl af Both
well, der en skøn junidag 1573 bliver ført til et
snævert fængsel på dette sted. Tidligere en dron
nings elsker - nu kun en armelig fange, der i 5
år - vist for en del i sindssygens mørke - slider
sine lænker blanke, inden døden udfrier ham og
skænker ham en grav under gulvet i Faarevejle
kirke 1578. Men samtidig går livet sin gang uden
for Dragsholms mure. Kongens bønder i Ods her
red passerer under deres evindelige ægtkørsler
med knirkende vogne Sanddopperne og borgen,
men de er altfor optaget af egne bekymringer i
forbindelse med hoveri og afgifter til at kunne
skænke den ulykkelige fange under taget i borgens
tårn en eneste tanke. Bag Høve skov, ved Asnæs,
ved Lyngholmen og ud for Abildøre ligger norske

Arkivar P. K. Hofmansens første artikel om Ods
herred fandtes i nr. 176 for februar-marts 1972.
Artiklerne sluttes i december-nummeret.
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skibe og Sejerøskuder til ankers, travlt beskæftiget
med at losse kalk, mursten, bjælker, spær, lægter
og tjære m.m. til Ods herreds behov, blandt andet
til Dragsholm slot, hvis østlige del, svækket efter
bombardementet 1535, styrter ned 1637 og atter
bliver opbygget under ledelse af Lorentz Steenvinkel. Samtidig flyttes borgens ladegård fra Vin
dekilde ned til selve slottet.

Mere ord end gerninger
Den danske konge jager hjort og hind hinsides
Braaden - indhegningen - ved Kongsøre skov
eller ude på Sjællands odde, der er så let at af
spærre og ikke giver det flygtende vildt en eneste
chance. Under en hvil på jagten får Nykøbing sine
købstadsrettigheder, der tidligere var blevet be
kræftet af kong Kristian I. og efterfølgende kon
ger, stadfæstet af kong Frederik II. under et op
hold en januardag 1570 på Gelstrup i Egebjerg
sogn.
Herredets kirker med deres middelalderlige
klokker, krucifixer og kalkmalerier udstyres med
nye altertavler, prædikestole og herskabsstole med
adelige våben i skønne farver, og ved kongebrev
af 1580 bliver Stubberup, Ordrup og Kaarup i
Vallekilde sogn henlagt under Faarevejle sogn,
men det kristne liv står ikke mål med de ydre

rammer. Degnen Lyder Høyer i Grevinge skriver
1750, at odsingernes kristendom mere består i
ord end i gerninger. Den er mere en tvungen
end en sand gudsfrygt. Undervisningen søges
fremmet ved de 9 skoler, som kong Kristian VI.
lader bygge rundt om i herredet, og samtidig op
rettes Nykøbing danske skole, der 1740 afløser
byens latinskole. Dog sker der ikke større frem
gang med oplysningen hos Ods herreds bønder og
borgere. Præsten J. Arctander i Egebjerg skriver
1743: »Til at fatte og søge de Ting, som tjener til
deres timelige Gavn, er de hurtige nok, men mang
ler undertiden, hvad man kalder sund Fornuft«.
»De er ikke begærlige efter at vide mange Ting,
men har dog Lyst til at vide det fornødne«. Denne
apatiske stilling overfor al formodet unødvendig
oplysning og viden begynder imidlertid at blive
besejret, da skoleloven af 1814 træder i kraft, og
sejren bliver endelig, efter at frihedens morgen
røde oprinder 1849. Ånden fra Vallekilde (1865)
og Ånden fra Faarevejle (1907) har sammen
med skolevæsenet begge været medvirkende til at
give odsingerne en fremtrædende plads i dagens
danske folkeliv. Blandt andet er sansen for hjem
stavnens historie blomstret op som få andre steder
i landet, og man tilegner sig den nødvendige viden
til at retouchere de svundne århundreders begi
venheder.
(fortsættes)

Landbrugslån
til ethvert formål
Forenede Kreditforeningererfra gam
mel tid - gennem de stiftende forenin
ger - også landbrugets kreditforening.
Gennem Forenede Kreditforeninger
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Forenede Kreditforeninger kan til
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Den historiske ramme om
juleevangeliet
Af pastor Hans Magle
FOR KRISTNE mennesker er det sikkert det
normale, at man fejrer Julens højtid med glæde
og tak uden at ofre den historiske baggrund
ret mange tanker. Det er med det som med
et godt billede og dets ramme. Intet normalt
menneske ville finde på at sige, at rammen er det
vigtigste, lige så lidt som man ville kunne finde
ret mange, der dristede sig til at forsvare det mod
satte synspunkt, at det er komplet lige meget
med rammen, når bare billedet er godt. Det er
vigtigt at fastholde det rette forhold mellem bil
lede og ramme.
Og nu er det altså juleevangeliet, det drejer sig
om. Hvad er juleevangeliet? Hvordan kan man
kort og fyldestgørende udtrykke det? Således
f.eks.:

Du, Gud Faders enbårne søn,
mand i lys, men dog Gud i løn,
underligt klædt i kød og blod,
kom på vor brøst at råde bod.
Der er faktisk det hele i det ene julevers, alt
det glædelige som juleevangeliet rummer. Men
... den historiske ramme mangler. Det gør den
nu ikke i virkeligheden, for når vi synger det
vers, supplerer vi ganske stille i vor tanke det
historiske: »Men det skete i de dage, at en be
faling udgik fra kejser Augustus o. s. v.« Uden
det historiske ville evangeliet være tidløst, svæve
frit i det tomme rum som en stump religiøs ideo
logi. Og er der noget, det kristne budskab ikke
er, så er det netop det. Det er midt i historien
. .. menneskenes og tidens historie ... at Gud
åbenbarer sig, giver sig til kende, ikke i et tidløst
tomrum.
Derfor er det vigtigt med den historiske ramme.
Men også af en anden grund. Der er stadig og
vil formentlig altid være mennesker, der »af hi
storiske grunde« mener at kunne tvivle om eller
ligefrem benægte juleevangeliets sandhed. Derfor
ville det jo da være helt rart, om vi kristne kendte
den historiske ramme for juleevangeliet så godt,
at vi ikke glemte vor glæde og taknemmelighed
over billedet, selv om nogen skamferede rammen
en smule.
Vi vil derfor prøve på i korthed at samle det
sammen, som vi historisk kan vide om Julens

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

Jesus og de personer og begivenheder, der grup
perer sig omkring ham.
NAR DET drejer sig om en historisk undersø
gelse af nogle af fortidens begivenheder og per
soner, spørger man altid med rette efter, om der
findes noget dokumentarisk kildemateriale. Så
ledes også her: er der noget troværdigt historisk
kildemateriale vedrørende Jesu fødsel? Og svaret
er: Ja, det Ny Testamente, ganske særligt beret
ningerne i begyndelsen af de to skrifter, vi kal
der Matthæus- og Lukas-evangeliet.
Det er muligt, at nogle smiler lidt af det, når
vi nævner Ny Testamente som historisk kilde
skrift. Det er der nu ikke fjerneste grund til,
tværtimod. Som velbevidnet historisk kildeskrift
ligger Ny Testamente snarest i topklassen sam
menlignet med de andre kendte oldtidsskrifter. Af
f. eks. de to store græske historikere Herodots og
Thukydids værker har vi idag kun 8 afskrifter af
hver (plus enkelte papyrus-fragmenter), og det
ældste af disse håndskrifter er oven i købet 1.300
år yngre end det originale værk. Derimod har vi
ca. 5.000 afskrifter af Ny Testamente eller en
kelte dele deraf, og de ældste af disse håndskrifter
er fra ca. år 350. Vi har et så rigeligt kilde
materiale, at vi har råd til at være ekstra kriti
ske i vurderingen.
Ved en sådan kritisk vurdering kommer man
til følgende resultat: Det kan anses for helt sik
kert, at der allerførst har foreligget forskellige
mundtlige traditioner om Jesu fødsel- og barn
domshistorie, der lidt senere er blevet nedskrevet
i mindst to beretninger, der har cirkuleret i for
skellige kredse. Derved forklares det, at Matthæus
har stof, som Lukas mangler og omvendt. Forfat
teren Lukas siger jo forøvrigt udtrykkeligt, at han
har skrevet sin Jesus-bog på grundlag af den slags
mundtlige og skriftlige kildemateriale. At Markus
og Johannes slet ikke omtaler Jesu fødselshistorie
kan ikke undre os, eftersom de to evangelie-forfattere så åbenlyst har andre og særprægede for
mål med deres skrifter.

DET FØRSTE historiske spørgsmål vi nu må
stille til dette kildemateriale er naturligvis dette:
Hvornår og hvor blev Jesus født? Svaret lyder:
Jesus blev født i Bethlehem i Judæa, medens Au-
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gustus var kejser i Rom, Herodes d. St. romersk til at foretage en »første indskrivning« i hele det
lydkonge i Palæstina, og medens Quirinius, der te område. Lukas bruger ordet »økumene«. I året
var »landshøvding« i Syrien, foretog den første 8 før falder Herodes d. St. i unåde i Rom og
»skatteansættelse« i de af romerne besatte områ bliver berøvet sine fornemme titler, bl. a. den fine
der, Syrien, Palæstina o. s. v. Det lyder måske lidt titel »Kejserens Ven«, Amicus Cæsaris, og den
indviklet med denne tidsangivelse, men vi bruger dermed forbundne magt. Så har Quirinius frie
jo selv nu og da samme metode, når vi f. eks. hænder i Palæstina, og året efter . . . altså år 7
siger, at det og det skete »under besættelsen« eller før . . . sættes den første indskrivning i gang dér.
»lige efter den første verdenskrigs afslutning«.
Det vil sige, at Jesus blev født i Bethlehem i
Men lad os se lidt nærmere på den lange tids året 7, før. Det stemmer ganske vist ikke med vor
angivelse hos Lukas! Det er jo navne og begi tidsregning men den har vi kludret lidt med bl. a.
venheder fra verdenshistorien, som vi i forvejen ved omskiftning fra juliansk til gregoriansk kalen
ved en masse om. Octavianus med tilnavnet Au der. Derimod stemmer det på en prik med op
gustus var romersk kejser fra år 27 før vor tids givelserne hos Lukas.
regnings begyndelse til år 14 efter, og Herodes
d. St. var romersk lydkonge over Palæstina fra MEN VI HAR endnu en historisk dokumenta
år 37—4 før. Det er klart nok. Lidt vanskeligere tion, der peger på det samme mærkelige år. Ved
er det med Quirinius og skatteindskrivningen. I udgravninger i Sippar ved floden Euphrat har
min ungdom mente man, at Lukas havde taget man i nyere tid fundet nogle ældgamle lertavler
fejl ved at anbringe Quirinius som landshøvding med en »stjernekalender«, d. v. s. en astronomisk
i Syrien samtidig med Herodes og foretage en forudberegning af planeternes baner m. m. i ti
skatteindskrivning i Palæstina. Sidén dengang den fra år 17 før vor tidsregning til år 10 efter.
har vi imidlertid fundet i tusindvis af papyri og I den forbindelse havde de babylonske astrono
lertavler med indskrifter på græsk og assyrisk, der mer regnet ud, at i år 7 (før) ville de to store
kaster et helt nyt lys over det romerske rets- og planeter Jupiter og Saturn mødes i stjernebilledet
skattevæsen dengang i de erobrede områder.
Fisken, hvilket kun sker én gang efter hver pe
Når et nyt landområde var erobret, gik ejen riode af 794 år. Det kaldes i det astronomiske
domsretten principielt over til Rom, der udsendte sprog »conjunctio magna«, »den store forening«,
særlige statholdere med militær magt, som skulle fordi de to planeter da ser ud som én eneste
optage en nøjagtig census over al fast ejendom, kæmpestor stjerne. Berlinske astronomer i vor tid
jord, og dennes ejere. Det tekniske udtryk for har efterregnet de babylonske astronomers udreg
denne første census har vi netop hos Lukas, ninger og ingen fejl fundet.
kap. 2,2: »den første indskrivning«, prima de
Men nu var de gamle østerlandske astronomer
scription, prote apographe. Det foregik meget om tillige astrologer, der mente, at de kunne læse
stændeligt: al jordejendom blev således målt ager menneskers skæbne og tidernes gang i stjernerne.
for ager, og ejeren måtte udfylde et slags spørge For dem betød planeten Jupiter en verdensher
skema og underskrive det under edsaflæggelse til sker, planeten Saturn betød Palæstina, og stjerne
kejseren. For jøderne var det yderst besværligt på billedet Fisken betød et tidehverv, et tidsskifte, en
grund af deres kollektive ejendomsret, efter stam ny tidsalder. Det gjaldt altså . . . ifølge disse astro
mer og familier, og det forklarer, at Josef måtte logiske tolkninger . . . om at komme til Palæstina,
rejse til Bethlehem, fordi han var af Juda stam hvorfra man kunne se den vældige dobbeltstjernes
me og Davids slægt. Det var tillige højst anstødeligt tilsynekomst i året 7 før og, måske, opleve den
for jøderne med edsaflæggelsen til kejseren, der nye verdensherskers komme o. s. v. Hermed er vi
netop på det tidspunkt - ifølge nogle møntfund - naturligvis langt udenfor det historiske og inde på
blev kaldt »Zeus Eleutherios«, d. v. s. »Befrielses tydningens område. Ikke desto mindre er der
guden«. Og romerne for hårdt frem. Hvis folk grund til at formode, at det astronomiske fæno
var modvillige og tilbageholdt oplysninger, blev de men med »conjunktio magna« i året 7 før plus
ofte underkastet tortur. I Gallien, Frankrig, kom den astrologiske tydning deraf danner baggrun
det under den første indskrivning dér flere gange den for historien om »de vise mænd fra Øster
til regulære oprør, så at det varede 40 år, før den land«. De har muligvis selv været babylonske
var tilendebragt. Og når så endelig »den første astrologer. Hos Matt, kaldes de »magoi«, et mær
indskrivning« var overstået, kom den næste cen keligt ord der udmærket kan gengives ved »astro
sus: opkrævningen og inddrivningen af skatterne. loger«. Der er derfor ingen grund til at tvivle om
Det er faktisk ikke så mærkeligt, at folk dengang den fortællings historiske pålidelighed, snarere
huskede denne »første indskrivning«.
tværtimod.
Vi kan nu helt nøjagtigt historisk fastslå krono
Men nu fik de østerlandske »stjernemænds«
logien i begivenhedernes forløb: I år 12 udnæv- besøg i Palæstina i året 7, før, jo en frygtelig
nes Sulpicius Quirinius til statholder i Syrien og følge: Barnemordet i Bethlehem, som vi kun ken
de øvrige nærøstlige erobrede områder med pligt der fra beretningen hos Matthæus. Derimod ken-
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der vi Herodes d. St. særdeles vel og ved, at han
var en af de værste og blodigste tyranner, der har
levet. Han dræbte ikke blot fremragende jøder i
hundredvis, men endog to af sine egne sønner og
sin elskede hustru Mariamne. Omkring år 10, ef
ter, kom der et jødisk apokalyptisk skrift, »Mose
Himmelfart«, der om Herodes fortæller, at han
uden skånsel »dræbte gamle og unge . . . sådan
som det skete i Ægypten«. Det kunne tænkes at
være en hentydning til barnemordet i Bethlehem,
der passer godt ind i det historiske billede, vi
har af Herodes. En gammel latinsk anekdote be
kræfter det samme: »Da kejser Augustus i Rom
hørte, at Herodes havde myrdet drengebørn i
Bethlehem og to af sine egne sønner, skal kej
seren have svaret med et vittigt græsk ordspil:
»Ja, man må hellere være svin (»hys«) hos He
rodes end søn (»hyios«).« For datidens stormænd
var barnemordet i Bethlehem kun en lille ubety
delig begivenhed på den store verdensskueplads.

Vi har nu kun ét vigtigt spørgsmål tilbage ved
rørende den historiske ramme omkring Juleevan
geliet, dette nemlig: Hvis søn var Jesus?
Efter de jødiske navngivningsregler fik en søn
altid navn efter faderen. Kun i de tilfælde, hvor
faderen var ukendt, fik barnet moderens navn.
Jesu officielle navn har derfor lige fra begyndel
sen været Jeshua ben Mirjam, Jesus Marias søn,
ikke ben Joseph. I hele Jesu barndom og ungdom
har dette forhold som regel næppe spillet nogen
rolle. Fra det øjeblik, hvor Jesus træder offentligt
frem, bliver det anderledes. At Jesus var »ben
Mirjam« var ikke mere kun et udtryk for hans
menneskelige herkomst, men for alle dem, der
forargedes på ham, eller som blev hans fjender,
var det et smædenavn, der berørte et pinligt punkt
ved hans tilblivelse.
Da Jesus sammen med sine disciple besøger sin
barndoms og ungdoms hjemby Nazareth og taler
i synagogen, forarges hans bysbørn på ham: »Er
det ikke tømreren, ben Mirjam? . . . (Mark.
6,3) De sagde ikke »ben Joseph«. Og når folk
blev rigtig vrede på Jesus, kaldte de ham en
»frådser og dranker«, se f. eks. Matt. 11,19; Luk.
7,34. Det skældsord blev dengang brugt af jøderne
om en, der var født udenfor ægteskab; en sådan
var dermed stemplet som en, der allerede ved sin
fødsel var sat udenfor »de retfærdiges samfund«,
ud blandt »toldere og syndere«.
Det skal i denne forbindelse lige nævnes, at der
langt senere (i den apostolske tidsalder) kom
nogle hadefulde jødiske smædeskrifter, der til
smudsede Marias navn på det groveste ved at
opdigte et forhold mellem hende og en romersk
legionær fra en garnison i nærheden af Nazareth.
Der er dog enighed om, at disse smædeskrifter
er helt uden nogen som helst historisk betydning,
så dem kan vi ganske se bort fra.
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Hovedsagen er da den meget vigtige, at alle i
samtiden, venner såvel som fjender, var enige
om, at Jesus var Marias søn, ikke Josefs. Så meget
kan fastslås historisk om Jesu menneskelige her
komst.

Vi har indtil nu . . . som vi skulle . . . udelukkende
holdt os til det historiske, »rammen« omkring
Juleevangeliet. I samme øjeblik vi kommer til sel
ve »sagen«. Juleevangeliet, er vi ude over det hi
storiske og inde i en helt anden virkelighed, ikke
en ringere virkelighed, men en virkelighed af en
anden art, nemlig troens virkelighed. Og for nu
helt at kunne vurdere den historiske virkelighed
rigtigt, må vi have troens virkelighed med.
Der er nemlig det mærkelige ved det, at det
historiske ikke kan skilles fra det, som det bety
der; de to ting hører uløseligt sammen. At Jesus
er Marias søn, det er det historiske, men det er
uadskilleligt forbundet med, at Jesus er »Kristus,
Guds enbårne Søn, vor Herre«. Det er alle Ny
Testamentes forfattere og hele den kirkelige tra
dition gennem snart 2.000 år enige om.
Det 4. evangelium har ikke julefortællingen, og
i Johs. 1,13 er det mennesker, der tales om: »De,
som ikke blev af blod o. s. v.« Jeg kan imidlertid
godt lide at tænke på, at et ældgammelt hånd
skrift i stedet for ordet »de« har »han«, og så
handler det om Jesus og passer meget bedre ind
i hele sammenhængen: »Han blev ikke født af
blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands
vilje, men af Gud.« Udtrykkene varieres, men be
standig er det »rammen« og selve »billedet«, den
historiske og den guddommelige virkelighed, der
hører uløseligt sammen. I den såkaldte »romer
ske bekendelse« fra ca. år 200 hedder det: »Født
af Helligånden og Jomfru Maria«. Det er også
værd at huske Luthers måde at sige det på:
»Sand Gud ... og tillige sandt menneske«, d. v. s.
begge virkeligheder på én gang og begge lige rig
tige og sande.

MEN ENDNU ét. Selve sagen, kærnen, i Juleevan
geliet er det, der udtrykkes ved det teologiske
ord »inkarnationen«, d. v. s. kødblivelsen, menneskevordelsen, at Gud virkelig har åbenbaret sig
her på jorden midt i den menneskelige historie.
Tegnet er jomfrufødslen. Og så siger »man«:
»Kunne Gud ikke lige så godt have åbenbaret sig
på en anden måde?« Det kunne Gud naturligvis.
Men når »man«spørger sådan, kommer det jo af,
at »man« ikke rigtig kan lide det med jomfru
fødslen. Jeg siger: her bør der trædes varsomt!
Hvis man forkaster jomfrufødslen, hvem er så Je
su fader? Ikke Josef. Det er der historisk bevis
for. Og hvor ender »man« så? Sammen med dem,
der hadede ham. Det var jo nok grunden til, at
Karl Barth advarede mod, hvad han kaldte »va-
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gabondering« d. v. s. at forlade den gamle over
levering og gå på egen hånd.

Lovet være du, Jesus Krist,
at du menneske vorden est,
født af en jomfru ren og skær,
gladelig hilst af himlens hær.

Om humleplukning
RIDDER AF den fynske humleranke er en ny
æres titel.
Smuk og fornøjelig.
Humlen er den fynske nationalplante ved siden
af boghveden, og humleplukning var i ældre tid
en festlig foreteelse. Den foregik i september
oktober afhængig af sommervejrets mildhed og
varighed. De lange humleranker blev skåret af og
fordelt til karle, piger, børn og oldinge, som sid
dende omkring et kar plukkede blomsterkopper
ne af rankerne.
Så blev der fortalt historier eller sunget sange.
H. C. Andersen havde som barn oplevet humle
plukningens eventyr på en herregård ved Bo
gense (Hårritslevgård?) og muligvis gendigtet
nogle af de gamle historier i sine egne eventyr.
En anden fynsk digter, Sigfred Pedersen selv af vestfynsk bryggerslægt - har smukt skil
dret humlefesterne i barndommens lyse tider.
Han ønskede at skrive et fynsk festspil til hum
lens pris, men nåede det ikke.
Han har i nogle smukke erindringsblade for
talt, at der til hverdag ikke var megen poesi over
de fynske gårde, men når humleplukningsdagene
begyndte, så overstrålede de faktisk juledagene i
festlighed og poesi.
Sigfred Pedersens broder, brygger Laurits Pe
dersen, »Bryggerhuset« i Harndrup føjer til dette,
at da Sigfred Pedersen fyldte 50, blev han fejret
med en storstilet fest i Odd Fellow-palæet i Kø
benhavn. Der var optræden af mange kunstnere,
som sang og reciterede ting af Sigfreds produk
tion. Der var også fremskaffet en lirekasse, som
skulle spille »Kathinka«, men da den begyndte,
var det »Glade jul«, og det var ikke muligt at få
den til at spille andet. Statsminister H. C. Hansen
holdt festtalen, og som afslutning humlekransede
han Sigfred.

I sommerens løb var de ru humleranker skudt op
omkring hvert eneste nordfynsk hjem som en
skov. De blev til en mystisk, duftende, halvmørk
jungle, hvori drengene havde deres kæreste tum
leplads. Når knopperne modnedes om efteråret,
blev hele skoven fældet i løbet af et par dage.

Gammelt træ begroet med humle

Så mødte slægt og venner til humleplukningen
der foregik omkring et stort kar i bryggerset.
Hvor lyste de gamle mænds ansigter i et smukt
skær. Til daglig sad de oversete omkring på går
dene og surmulede i komfurkrogene i et evigt
skænderi med »kvinjfolkene«, fordi deres skrå
tobakssovs og deres husflidsarbejde svinede på
gulvet. Men under humleplukningen førte de gam
le det store ord.
Med skælvende, sprukne, trangbrystede stem
mer sang de gamle fynske viser såsom »Jeg har
et æble udi min lomme, det gemmer jeg til min
bedste ven« - eller den berømmelige Lakkendrupvise med de mange vers. De kunne udrede
meget indviklede slægtskabsforhold og blev let
tere fortørnede, når man ikke kunne holde rede
på, hvordan den og den var blevet giftet ind i
den og den gård for mere end hundrede år siden.
De fortalte eventyr, sagn og remser, og det blev
gerne henimod midnat, før der blev brudt op.
Plukkearbejdet kunne let strække sig over flere
dage. Men så havde man også humle til ølbryg-
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ning eller til salg. Den fynske humle var berømt.
»Den kunne bruges mere end én gang«, sagde
de nøjsomme jyder. Men så blev der ikke altid
skum på de sidste ølankre.
De gamle plukkere rykkede ind til kakkelovns
krogen igen. De tog sig en forsvarlig luns skipper
skrå eller også de stegte æbler. Denne stegning
blev ikke overladt til hvem som helst. De søde var

de første og dernæst fulgte de sure gemmeæbler,
der dog smagte fortræffeligt, når de havde siddet
på træerne og modtaget de første frostgrader. Ind
imellem snakkede de gamle igen om årets humle
avl og de skønne gulgrønne ranker med kop
perne. Men den gang anede de ikke, at man en
dag kunne blive ridder af den fynske humleranke.
Edvard A.

Musikalitet-ja tak!
Af Ib Paulsen
HIMLEN er fyldt med billeder og ikke mindst en
skyet dag. Jeg ligger i græsset og Idkker op på den.
Den lysende sky kommer drivende for høstbrisen.
Først ligner den et makabert monstrum fra de sto
re krybdyrs periode. Så pusler vinden i det højere
luftlag lidt med den og gør den til en hyggelig
hundehvalp, der kikker bag ud mod det sære,
mennesket kalder en hale.
Til den anden side laver skyerne geografi. En
sky, formet som Island, sejler hen foran Solen.
I græsset nær ved mig ligger en sten, et stykke
flint på 7 X 3,5 cm. Det er sortgråt og med en
spændende tegning af forstenet småkræ fra kridttiden. Desto mere jeg kikker, desto mere fore
kommer billedet i stenen mig at ligne et gammelt,
japansk kalligrafi med en hejre, der står og fisker
ved en flodbred. Bag den ses en nåletræslignende
vækst og omkring den fortoner et spejlblankt vand
sig i lyse og mørke klange. Et par kalkstreger an
tyder en kyst i baggrunden.
Det sete afhænger af øjnene der ser. Men helt
spontant afstedkommer oplevelser af bl. a. denne
art visse tanker om begrebet musikalitet i videste
forstand: i forholdet til omgivelserne. Vi taler om
musikalitet i billedkunsten, i et maleris eller en
skulpturs rytmer, om musikalitet i koloritten. Føl
somhed overfor begrebet rytme har noget med
musikalitet at gøre og kan være af en helt afgø
rende karakter i mangfoldige situationer. En vis
musikalitet i sindet er forudsætningen for en dy
bere oplevelse.

EN FRØNNET træstub eller et smukt stykke
møbeltræ kan være opløftende at betragte. Begge
dele kan være fyldt med rytme og musik. Jeg er
ofte faldet i staver over rytmen i poppelvragene
på de fynske markskel. Hvor kan sådan et stykke
træ være rigt i form og farver, således som også et
helt landskab kan være det, med dets vejføring,
bakker, flader og hegn, mens skyernes skygger
jager hen over det.

Aftentystheden i en have har også sin egen
dæmpede musik, der kræver lydhørhed. Der er
forskellig tone i brisens gang gennem stauder og
nåletræer, gennem klematis og bambus, ja endog
forskellig fra bambusart til bambusart. Også løvet
rammer jorden med vidt forskellig lyd. Visse løv
træer, og da ikke mindst popler, rasler på en sær
lig måde med bladene mod uvejr.
Er vi indbyrdes blevet mere rytmesløve og min
dre musikalske over for hinanden i dette forure-

De stærke rytmer i en frønnet træstub.
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ningens århundrede? Jeg har det på fornemmelsen.
Busmentaliteten er ofte meget umusikalsk. Megen
motorkørsel i øvrigt også.
Det kan kun skyldes en mangel på medmenneskelligt betonet musikalitet, når det store flertal
bliver siddende i en bus og lader en ung mor med
en baby på armen blive stående. Det er på én gang
både forstemmende og opmuntrende i bedste fald
at se en af bussens ældste, en hvidhåret og dårligt
gående herre, rejse sig og med et smil tilbyde sin
plads, mens de unge bliver siddende limet til
sædet.
På den anden side står det også for en komplet
mangel på musikalitet, dersom en ældre skubber
til et siddende barn og siger: »Flyt dig, Dér vil
jeg sidde«. Vel har barnet ikke såkaldt ret til at
sidde ned, men unge havde muligvis flyttet sig
med et smil, dersom ordene lød: »Hør du, jeg er
dårligt gående, må jeg ikke godt få din plads?«
Stupiditet (rethaveri) på det område uddyber jo
kun et barns opfattelse af voksne som idioter,
der pukker på deres ret. Børn kan meget vel
skelne imellem, når de provokerer eller provoke
res.

DET ER LET i trafikbilledet at se, hvem der
bevæger sig med rytmesans eller slet ikke. De sid
ste opfatter overhovedet ikke færdselsrytmen, ma
ser sig bare frem og fremkalder mere eller mindre
ubekvemme situationer, om ikke det, der er værre.
Trafikrytmen forudsætter, at man bevæger sig
smidigt og opmærksomt og føjer sig ind i situatio
nen. Alt for mange med førerbevis ejer ikke den
form for musikalitet. Motorførere af den type
voldtager også ofte deres motorer. Man bør kunne
høre på en motor, om den befinder sig godt ved
det, man foretager sig med den. Det er billigst i det
lange løb, men det gør det også morsommere at
køre under alle forhold. Ethvert fæ kan ødelægge.
Psykisk modvirker musikalitet ved rattet, på mo
torcyklen og cyklen voldsmentaliteten i trafikken,
den, som er dødsens farlig, fordi vold under alle
normale omstændigheder er af det onde. En dame,
kommet hjem fra flere år i udlandet, sagde forle-

Flintknolden med tegningen af den fiskende hejre.

den til mig: »Jeg kan ikke længere lide mine lands
mænd. Otte dage har været nok. Danskerne er
blevet selviske, usportslige og kyniske. Mennesket
rager dem en papand«.
Dette er måske nok en kende dystert opfattet,
men mange opfører sig vitterlig komplet hverdagsumusikalsk. Man kender det jo også på sig selv.
Visse dage klimprer klaviaturet pivfalsk, men det
kan modvirkes - med sind.
Man kunne også tale om mangel på samtale
musikalitet. Den er helt åbenbar hos snakkema
skiner, der ikke ejer evnen til at lytte: de påståe
lige, de evigt selvhævdende, kort sagt menings
karburatorerne, der sprøjter snakkebenzin ud over
deres omgivelser, så al samtale går i stå og bliver
til en monolog, guderne skal vide ofte af tyndt
indhold. Dette er ru adfærd. Lidt mere andante,
som står for roligt middeltempo, kunne pynte også
på den pågældendes egen situation.
Den gode samtale har lighed med et skibs bov
bølge, der omsider skyller mod en strand. Efter
virkningen har været lang. Skibet er for længst
ude af synsvidde, men det manifesterer sig endnu
ved en anden lyd i havstokken end det normale
bølgeslags. Det hænder også, at gode samtaler af
stedkommer en lang efterdønning.
Stupiditet og musikaliet i hverdagen forholder
sig som syre til vin. Den sidste er rarest at ha’ i
glasset.

Kunst som slægtsarv
Af redaktør Edvard Andersen

SLÆGTSARV er ofte et flygtigt begreb.
Der findes tilfælde, hvor slægtsarv i form af
synlige minder og sager har betydning og værdi.
Dette gælder bl. a. en fynsk samling af malerier
og tegninger, som i en lang årrække havde hjem
sted på den smukke og historiske gård Lykkes
holm ved Gislev.

Her har kendte slægter haft hjemsted og ar
bejdsplads siden 1300-tallet. Venlig gæstfrihed er
udvist mod herremænd, officerer, digtere og ma
lere. Særlig kendt blev slægten Lindegård, der i
flere generationer var knyttet til godset.
Gennem en lang årrække blev en fin samling
af malerier og portrætter tilvejebragt på hoved-
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bygningen. Den smykkede lokalerne og glædede
ejerne og gæsterne. Der var fine og gamle kunst
værker iblandt, og der var nyerhvervelser af stor
interesse og værdi.
Da slægten Lindegård i begyndelsen af dette
århundrede mistede grebet om Lykkesholm; blev
der tilvejebragt en fond, der sikrede kunstsam
lingens bevarelse som en helhed ud i al fremtid.
Samlingen måtte ikke splittes, således som det
var gået familiegodset.
Ifølge fundatsen skulle de 53 malerier og por
trætter forblive i slægtens eje. I nogle år opbeva
redes billederne på Sjælland, men så skulle der
skiftes opholdssted.
Juristerne og arvingerne valgte »Gammel Wiffertsholm« i Nordjylland.
Her har samlingen fået et blivende sted. Det
håber i hvert fald slægten og alle kunstinteresse
rede. Det er nemlig et godt sted. Og samlingen
er allerede blevet udvidet.
Men dette med at flytte den gamle fynske sam
ling var i virkeligheden en svær opgave. Det
gjaldt juridisk og praktisk. Ikke færre end 36
medlemmer af Lindegårdslægten skulle spørges,
inden overdragelsen kunne foregå. Men efter
mange forhandlinger og diskussioner blev der op
nået enstemmighed om at vælge Gammel Wiffertsholm som hjemsted.
Enstemmighed var nødvendig. Når det lykke
des så godt, skyldes det, at godsejer Torben
Ramshart Lindegård og hustru Birthe Lindegård
født Dinesen, ikke blot har vist interesse for familieklenodieme, men også følt sig forpligtet til
at beskytte dem.
Godsejer Lindegård er en ægte fynsk Linde
gård. Hans far og mor forpagtede i mange år
Hofmannsgave på Nordfyn. Her er Torben Rams
hart Lindegård også født, og han har realeksamen
fra Otterup realskole, hvorefter han har dygtiggjort sig til en gerning i det større landbrug, bl. a.
ved ophold på så anerkendte bedrifter som Sparresholm. Christianslund, Brockdorff og ved teo
retisk uddannelse på Korinth landbrugsskole. Og
så er han tillige i besiddelse af en militær uddan
nelse, idet han er kaptajn ved gardehusarregimen
tet. Ganske vist er det militære islæt på godserne
ikke i kurs mere, men det er nyttigt at kunne
gribe rigtigt i tøjlerne på en rask ridehest og hur
tigt tilse de store hovedgårdsmarker, ligesom det
i jagtsæsonen kan være fornøjeligt at genopfriske
rekruttidens skydefærdighed. Ædle idrætter, som
følger manden overalt i verden.

GALLERIET er på hovedbygningen fordelt i
syv stuer. Før ophængningen gennemgik samtlige
billeder en nyttig og nødvendig konservering af
sagkyndige på Thorvaldsens museum.
Det var et eftersyn, der strakte sig over næsten
fem år. Man ville nemlig gerne benytte lejligheden
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til at undersøge farver, lærreder og rammer og
eventuelt fastslå kunstnernavne. Man var også i
tvivl om enkelte portrætter. Ikke alt er opklaret
endnu.
Godsejer Torben Ramshart Lindegård oplyser,
at de ældste billeder er fra 1619 og de yngste fra
århundredeskiftet.
- Hvem er portrætteret?
- Et stort antal medlemmer af slægten Linde
gård. Her er Salomon Lindegård med Lykkes
holm i baggrunden, og her er billeder af f. eks.
etatsrådinde Ramshart ved siden af en »ukendt
elefantridder, men sagkyndige personalhistorikere
mener, at det en dag må være muligt at finde
ud af, hvem elefantridderen er.
Og så er her små silhouetter og malede minia
tureportrætter af kendte eller ukendte forfædre.
Altsammen en enestående og smuk kulturhistorisk
samling.
- Betyder galleriet så noget for Dem og Deres
hustru?
- Absolut. Det er et slags samlingsmærke for
slægten. Enhver af familien er velkommen til at
komme og se billederne, og det er meningen, at vi
skal udvide samlingen med nye portrætter af nu
levende familiemedlemmer. Og forhåbentligt også
kommende.
- Hvordan befinder De Dem som fynbo i det
nordjydske område?
- Fint. Jeg kan lide gården og naturen. Jorden
er ikke den allerbedste landbrugsjord, så vi er
spændt på prisudviklingen. Vi har 1400 tdf. land
ager og 500 tdr. land skov samt 100 tdr. land
hede og overdrev. Vi har kvægløs drift og dyrker
korn, rajgræsfrø, en del raps og kartofler. Vi har
ca. 600 stk. fedesvin efter køb af pattegrise. Af
maskiner har vi bl. a. syv traktorer, hvoraf den
største er på 123 hk, og den mindste 75 hk.
TORBEN LINDEGÅRD er ikke blot optaget af
gårdens landbrug og skovdrift. Han interesserer
sig også for dens historie.
Om en af ejerne fortæller han følgende:
- Wiffertholm var udbudt til salg. Mange mød
te frem for at følge den usædvanlige situation, at
en herregård blot ved et hammerslag skiftede ejer.
Blandt de sidst ankomne var også en jævnt på
klædt mand, der ikke kunne få sine heste i stald.
Staldrummene var forbeholdt standspersonernes
dyr.
Auktionen kom i gang, og minsandten om ikke
den nyankomne byder med.
Han får hammerslag, og herredsfogeden spør
ger:
- Kan han stille kaution?
- Nej, men a kan betål, lød svaret.
Og så råbte han ud over gårdspladsen:
- Jens, bring mig det bitte røde skrin. Herfra
gravede han blanke rigsdalere frem og betalte
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gården kontant. Folk undrede sig, og der blev
munterhed da han derefter sagde:
- Nu kan a kanske få min hest i stald.
Det solide skrin med jernbeslag og rød maling
står endnu på Gammel Wiffertsholm, og sammen

med andre møbler og antikviteter bl. a. den Lin
degårdske malerisamling er det med til at gøre
hjemmet hyggeligt og indholdsrigt for det fynsk/
sjællandske godsejerpar og deres børn.

Skyggerne over Sougaard
Af Kirstine Hofmansen

DEN KØNNE SLUGT er der endnu, hvor hyt
ten lå, der blev forladt hin anden søndag i ad
vent i slutningen af det syttende århundrede, da
Terkel Kræmmers mordere forlod den, efter at de
var blevet røbet af svanerne. (Se »Slægtsgaarden«s nr. 98). Og hytten sank efterhånden sam
men. Tidens tand øvede sit værk. De lerklinede
mure var det ikke vanskeligt at få bugt med, og
lyngen, egepurret og enerne gemte stedet. Arene
gik. Sommer og vinter skiftede over slugten som
andre steder. Men der var ingen, der holdt af at
færdes der - navnlig ikke efter mørkets frem
brud. Man vidste jo, at ude i den våde mose
havde kræmmeren sin grav, og mange mystiske
ting blev berettet, om hvad der var hørt og set der.
Men som tiden gik, og nye slægter kom frem,
var der alligevel nogle, som igen vovede at bo
sætte sig i Sougaard. Men det varede ikke længe,
før der blev talt om, at alt ikke var, som det
skulle være deromme i kløften - om ting, der ikke
tålte dagens lys. Men Jelle Sougaard var ikke
nem at blive klog på. Han forstod at føre sig
næsten som folkene i Hjelm mølle og Søgaard.
Men alligevel - der lå en skygge over stedet. In
gen kunne forklare det, men i almindelighed be
fandt folk sig ikke godt der. Den begivenhed, der
måske kom til at veje tungest i Jelle Sougaards
vægtskål, vakte ikke den samme opsigt i første
omgang som mordet på kræmmeren, og Jelle for
lod ikke sin gård af den grund.
Det, der skete og kastede en meget dyb skygge
over stedet, var vistnok den gang, den lille fjor
tenårs dreng, der gik på omgang i sognet, kom
til Sougaard for i nogle dage at få mad og husly
der. Han var et lille ensomt menneske. Nogle
ville vide, at hans far hørte til taterne, og hans
mor havde ladet ham i stikken og overgivet ham
til andres forsorg. Og da hans svage legeme ikke
egnede sig til arbejde, blev det hans lod at van
dre fra sted til sted, overgivet til menneskenes
mere eller mindre godhed.
En kold februaraften i skumringen var han
kommet traskende til Sougaard, men ingen bød
ham velkommen, og ingen bød ham til sæde.

Men da folkene satte sig til langbordet, gled han
med, og med en klinket hornske langede han til
grødfadet ligesom de andre, mens hans øjne af og
til smuttede over til husbond og madmor. Men
der mødte ham intet godt. Hans indhug i grøden
blev mere tøvende, og ængsteligt så han sig om
kring. Da han igen var på vej til grødfadet, blev
skeen slået fra ham af husbonden selv. Det skulle
se ud som en spøg, og de andre stak i en skral
dende latter. Drengen tog skeen op og forsøgte
sig atter med en skefuld, men det gik på samme
måde. Jelle slog til, så skeen havnede langt ude
på lergulvet. Da forstod drengen, at det ikke var
spøg. Hans skræmte øjne flakkede rundt i den af
lange stue med de tre alkover. Måske ønskede han
sig i dette øjeblik gemt i en af dem. Men da var
det, som det sidste lys slukkedes i hans øjne.
Med et hulkende gisp rejste han sig og forlod
stuen uden at lukke døren efter sig. Og den kolde
vind satte ind og fik tællepråsen til at blafre og
kaste urolige skygger hen over den i forvejen
halvmørke stue. - Jelle lukkede døren, som om
intet var hændt. At se efter drengen faldt ham
ikke ind. Men nogle dage senere blev drengen
fundet som død langt ude på Hjelm hede. Det så
ud til, at han havde lagt sig til hvile i læsiden af
en lille høj, der tildels var bevokset med blingeløv. Det formodedes, at han var faret vild i mør
ket og var gået så længe, at han ikke kunne
mere. Måske ville han have været efter Hjelm
mølle, men havde i mørket taget fejl af vejen og
kommet ind på heden. Ingen ved det. Nogle tog let på det og mente, at drengen var
lidt til en side og kunne undværes. Måske var der
dog andre, som ikke havde så let ved at affær
dige sig med samvittigheden. Jelle syntes uberørt
af det hele. Men hvad der var hændt hin aften i
Sougaard, sivede efterhånden ud. Og det var vist
efter den tid, at Anders Skrædder i Søgaard sag
de, at Solen ikke havde samme glans i Sougaard
som andre steder.

ET ÅRS TID efter denne begivenhed var Jelle
og en af sønnerne gået ud i heden for at sætte
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snarer for harerne. Og uden at han vidste det,
var han kommet i nærheden af højen med
blingeløvet, og fra denne dukkede der pludseligt
en hel ukendt mand op. En tater så han ud til at
være. Tateren kom med en truende mine frem
mod Jelle. De tog mål af hinanden et øjeblik.
Men så løftede tateren truende hånden og råbte:
Endelig traf jeg dig. - Og du vover at komme
her, hvor det uskyldige barn måtte dø, han som
du ved din hårdhed sendte ud i kulden og mør
ket. - Vé dig, Jelle Sougaard! Vé dig! - Dit brød,
som du ikke undte et fattigt barn, skal blive din
død!
Jelle stod som lamslået. Han forsøgte med en
overlegen og ligegyldig mine at tage til genmæle,
men taterens holdning og truende ord drev ham
tilbage. Og med taterens forbandelse over sig for
lod han stedet. Fra den tid havde Jelle ikke så
ofte ærinde ud i heden som før.
Flere år gik, men rygterne, der gik om folkene
i Sougaard, blev ikke bedre. Så skete det under

lige, at Jelles brød blev hans død. - Det skete
en dag, da folkene i Sougaard var stærkt optaget
af høbjergningen, at Jelle tog et stykke brød i
hånden for at fortære det, medens han forkede
hø af. Og da faldt han baglæns af vognen og
kvaltes i brødet, han havde i munden.
Sougaard forfaldt atter. Jelles efterkommere
rejste derfra. Og i mange år lå Sougaard igen
øde og forladt med skyggerne over sig af kræm
merens mord, taterens forbandelse og et hulken
de, fortvivlet barns gråd, indtil senere slægter
igen bosatte sig for atter at flytte derfra. Ingen
kom mere til at bo der.
Men den, der en sommermorgen er kommet
ned gennem den kratbevoksede hulvej, forbi mo
sen og gårdtomten med de utallige glimtende dug
dråber i græsset og på buskene, og som har set
solglansen stige frem over den nordligste del af
Stubbergaards sø, kan ikke have set noget smuk
kere, men stille og tyst hviler historiens skygger
stadigvæk over Sougaards tomt.

Af Ods herreds saga
in
Af arkivar P. K. Hofmansen
Man hører greven af Hoyas kanoner i 1535 buldre
mod Dragsholms mure, uden at de dog får bugt
med dem, men 125 år senere drager svenskekon
gen Carl X. Gustavs tropper under kommando af
prins Emanuel af Anhalt ind på borgen og hand
ler derfra ilde med egnen. Folk og fæ flygter ud
i moser og skove for at undgå ildgerningsmændenes efterstræbelser. Landsbyerne står tomme med
øde og ofte nedbrudte eller brændte gårde, og Ny
købing lider meget under de fremmede troppers
besættelse. Den anhaltske prins, der kun er 27 år
gammel, har indrettet sit hovedkvarter i Rødegaard udenfor Dragsholms mure. Da sker det, at
den danske kaptajn Robert Colnet ovre på Samsø
får at vide om prinsens bopæl og beslutter sig til
det store kup. Efter et ophold på Sejerø i 3 dage
lander han om aftenen den 21. marts 1660 ved
Sanddopperne og sniger sig derfra med sine 68
mand frem mod Rødegaard, der nåes ved 2-tiden
om natten. Den svenske vagt skydes, og ledsaget
af 5 mand trænger kaptajn Robert ind i prinsens
sovekammer efter at have opbrudt låsen med et
pistolskud. Der bliver tumult, håndgranater kastes
og mænd dødes, men efter en kort kamp slæbes
prinsen med sin page og kammertjener, kok og

6 ryttere bort til stranden for at sejles til Fyn, hvor
den danske feltherre Hans Schack opholder sig.
Prinsen tilbyder kaptajn Robert 20.000 rd. for
sin frihed, men kaptajnen er ubestikkelig, og prin
sen må vandre i dansk fangenskab til fredssluningen i maj samme år.
Efter krigen ligger Dragsholm i en sørgelig for
fatning. De fjendtlige tropper har ødelagt alt både
ude og inde, men som omtalt fik rentemester Hen
rik Müller omkring 1675 atter borgen bragt no
genlunde i stand. Det var dog først efter stift
amtmand Frederik Kristian Adelers overtagelse
af godset 1694, at slottet blev grundigt repareret
og fik sit nuværende præg omkring 1697. Medens
der i bispetiden havde været et kapel på borgen,
blev den nuværende kirke i nordfløjen indviet
1732. Godset blev i 1755 gjort til et stamhus un
der navn af Adelersborg for løjtnant Conrad Vil
helm Adeler, der 1785 blev udnævnt til friherre
samtidig med, at stamhuset blev ophøjet til baroni.
For bønderne på det kgl. gods i Ods herred
fandt der 1728 en gunstig omlægning af godsad
ministrationen sted. Der krævedes ikke mere noget
hoveri med pløjning, sæd og høst eller andet hove
riarbejde. Efter 1728 kunne de aflevere alle deres
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skatter, landgilde og andre afgifter i Nykøbing
eller på Egebjerggaard, hvor godsforvalteren boe
de, hvorved man undgik de lange, besværlige rej
ser til Kalundborg amtsstue. Kronens bønder i
Ods herred var således bedre stillet end de fleste
andre bønder på Sjælland, der trællede under pri
vate proprietærer.
Samme år, som den nye godsadministration
trådte i kraft, kom der en ny godsforvalter til det
kgl. gods. Det var den 31-årige Niels Christian
Bang, der først boede i Ulkerup (1731), men
siden på Egebjerggaard. I sit andet ægteskab med
Ulrikke Eleonora Schwane, datter af kommerceråd Peder Schwane, der fra 1724 havde ejet An
nebjerggaard og Ellingegaard, blev Bang i 1747
fader til sønnen Frederik Ludvig Bang, 1748 til
datteren Catharina Marie Bang (Mindesten i Egebjerggaards have 1915) og 1751 til datteren Su
sanne Christina Bang, alle født på Egebjerggaard.
Lægen Frederik Ludvig Bang blev plejefader til
Sjællands biskop Jakob Peter Mynster. I 1768
ægtede søsteren Catharina Marie Bang i en alder
af 20 år den 34-årige præst på Odden Johan Otte
sen Grundtvig, der i 1776 flyttede til Udby i Syd
sjælland, hvor sønnen Nikolaj Frederik Severin
Grundtvig som bekendt blev født den 8. september
1783. Faderen Johan Grundtvig havde dybe
slægtsrødder i Ods herred, idet han i lige linie
nedstammede fra købmand Morten Tuesen i Ny
købing, der døde 1618, og som 1607-12 havde
været borgmester i byen. Tilnavnet Grundtvig fik
han uden tvivl af navnet på en af Nykøbings
fjerdinger, som kaldtes »Grund-vig«.

De mange sagn

Frederik Ludvig Bang og Catharina Marie Bangs
yngre søster Susanne Christina Bang blev i sit
ægteskab med Ods herreds læge Henrich Steffens
mor til naturforskeren, filosoffen og digteren Hen
rich Steffens, som efter moderens død 1788 en tid
var huslærer for hendes slægtninge i Ods herred.
Af moderen eller under sin huslærervirksomhed i
herredet har rimeligvis hørt sagnet om »Bru
den fra Rørvig«, som han i 1824 lod trykke på
tysk i Breslau i samlingen »Geschichten, Sagen
und Märchen«. Dette sagn er såre ejendommeligt
og har tjent til at gøre Ods herred kendt viden om.
Det fortæller, at en aften ankrer et stort skib
op ude i havet, nord for Rørvig, og samme nat
kommer nogle forklædte og væbnede personer til
sognepræsten og tvinger ham til at gå op i kirken
for at forrette en vielse. Da han kommer ind i
kirken, er denne helt oplyst, mange fremmede er
til stede, og brud og brudgom står for alteret i
prægtige klæder. Alt tyder på, at de er^af høj
stand, men bruden er bleg som et lig. Da vielsen
er til ende, bliver præsten ført ud af de samme
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mænd, som havde hentet ham, men han er ikke
kommet ret langt, før han hører et skud i kirken.
Da han er blevet fri for sine ledsagere, lister han
sig ubemærket tilbage til kirken, og igennem et
lille vindue ser han da, at bruden ligger død for
alteret, og at de tilstedeværende bereder sig til at
forlade stedet og tage liget med sig. Straks efter
drager de bort og forsvinder i den mørke nat,
men skibet, som blev antaget for et russisk krigs
skib, er næste morgen borte.
Just Mathias Thiele synes ikke at have hørt
dette sagn, da han i 1817 besøgte Ods herred. I
alle tilfælde har han i modsætning til sagnet om
marsk Stigs begravelse i Rørvig kirke 1293, ikke
medtaget det i sine »Danske Folkesagn«, der ud
kom 1818-1823. I trykt form forekommer sag
net således først i Henrich Steffens publikation
1824. Da Thieles »Danske Folkesagn« udkommer
i en ny og forøget udgave 1843, er sagnet imid
lertid taget med, og af noterne fremgår det, at
Thiele såvel har kendt Henrich Steffens beretning
som den korte omtale, dr. theol. J. H. Larsen
(født i Nykøbing 1773) ofrer sagnet i sin bog
»Ods- og Skippinge Herreder topographisk be
skrevet« fra 1832. Derudover fremsætter Thiele
nogle bemærkelsesværdige oplysninger, som han
skriver »er meddelt af en svensk Rejsende Hr.
Ritterberg«. Denne har fortalt ham, at pastor D.
P. Gøtzsche, der var præst i Faarevejle 18111843, havde hørt sagnet af den i 1829 afdøde
amtsprovst S. Warthoe, hvilken igen skulle have
læst tildragelsen beskrevet i en bibel, som tilhørte
den datidige præst i Rørvig. Endvidere meddeler
Thiele efter den omtalte Ritterberg, at en lods
Peder Pedersen, født 1750, og rimeligvis hjemme
hørende i Rørvig, hvor der var lodsstation, som
dreng - altså ca. 1760-1765 - »hørte af sin
Fader, at i hans Ungdom var nogen død i Kirken,
men det var forbudt at snakke derom«. Endelig
også, at en skipper Thomas Danielsen - sikkert
også fra Rørvig, der var en udpræget skipperby
- som en meget gammel mand på henved 100
år havde fortalt, »at et Fruentimmer engang var
blevet skudt i Rørvig Kirke, og at dette havde til
draget sig i hans tidligste Ungdom«. Sammenhol
der man disse meddelelser, kan den mulige tildra
gelse, der ligger til grund for sagnet, ansættes til
omkring år 1700, men som Thiele skriver, »endnu
denne Dag - (d.v.s. 1843) - er denne Begi
venheds Sammenhæng skjult i Mørke«, og det
samme kan siges den dag i dag, men sagnets dra
matik er kunstnerisk udnyttet både af H. C. An
dersen og Vilhelm Bergsøe samt omhyggeligt og
selvstændigt behandlet i Tage Christiansens smuk
ke hefte »Odsherred« 1931.
Da Henrich Steffens i 1824 lod sagnet om bru
den fra Rørvig trykke, havde fætteren N. F. S.
Grundtvig allerede 15 år tidligere skrevet sit
pompøse digt om kampen mellem linieskibet
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»Prinds Christian Frederik« og en overmagt på 5
engelske krigsskibe ved samme kyst om aftenen
den 22. marts 1808.
De Snækker mødtes i Kvæld paa Hav,
og Luften begyndte at gløde,
de leged alt over den aabne Grav,
og Bølgerne gjordes saa røde,
etc.
Det er ved aftentide den 22. marts 1808. Linie
skibet »Prinds Christian Frederik« under kap
tajn C. W. Jessens kommando kommer fra Store
Bælt og har passeret Sjællands Rev og står nu forfulgt af 3 engelske fregatter - ned langs Od
dens nordkyst i sydøstlig retning. 2 engelske linie
skibe fra det østlige Kattegat kommer til. Syv
gæve fiskere fra Hornbæk, som havde set disse
sammen med en tredie ligge for anker mellem
Hornbæk og Höganäs, var af egen drift sejlet ad
Bæltet til for at advare kaptajn Jessen, men de når
ikke frem i tide. Vinden løjer af, flugt er umuligt,
der må kæmpes mod overmagten! En voldsom
kanonade begynder fra begge sider, og i kampens
første faser falder den kække premierløjtnant
Peter Willemoes, helten fra Kongedybet 1801,
nu 25 år gammel. Lidt senere falder også den 21årige sekondløjtnant J. V. Dahlerup, og snart lig
ner dækket på det danske linieskib en slagter
bænk, overstrøet med dræbte danske orlagsgaster.
Klokken 1014 om aftenen sætter kaptajn Jessen
linieskibet på grund en kabellængde fra land ud
for Rygaard, der ligger vest for Overby, og Danebrog stryges som tegn på overgivelse. 69 menige
er falden og 132 sårede. Den følgende aften
sprængte englænderne linieskibet, som de ikke
kunne tage af grunden, i luften, og i de følgende
dage helt til 30. april bliver ilanddrevne lig af
danske orlogsgaster begravet i krigergraven på
Oddens kirkegård. Året efter rejste kaptajn L. Fribert til Annebjerggqard en sandstenssøjle på gra
ven med Grundtvigs omtalte digt på fodstykket.
Grundtvig og Willemoes havde været venner og
kendt hinanden fra Langeland, hvor Grundtvig
som bekendt havde opholdt sig i efteråret 1807
for at lede troppetransporterne mellem Langeland
og Lolland. I 1810 stemte Grundtvig atter sin
lyre til vennens pris og sang »Kommer hid, I Pi
ger smaa«.

Hist i Nord gaar Odden ud
mellem høje Bølger,
Der blev Døn af stærke Skud,
Christian ej sig dølger;
men som gamle Christian
staar han fast paa danske Strand,
skønt hans Blod udrinder.

Ved Sjællands Odde.

Mindet om kanaontordenen over Odden hin
mørke martsaften 1808 blev fortalt og atter for
talt i Ods herred, så længe der endnu levede no
gen, som kunne huske den. Effekter fra »Prinds
Christian Frederik« blev nu og da fisket op fra
havbunden. Skibsklokken (støbt 1703) havnede
på Ellingegaard, hvor den brugtes som madklokke,
men senere fandt den sin rigtige plads på Sten
strup museum, hvor den nu er en af Ods herreds
dyreste klenodier.
I den tankeverden, der omfatter minderne fra
det gamle Ods herred, blander dens smukke klang
sig med »Døn af stærke Skud« fra Sjællands Odde.
Pennens skratten over papiret i Grevinge degne
bolig akkompagnerer lyden af knirkende bønder
vogne med landgilde på vej mod Egebjerggaard.
Slag af årer ved Gundestrup færgebro taber sig
under Audebos Klint.
Hundeglam og gjaldende jægerhorn i Kongsøre
skov lyder ud over Issefjordens vande.
Bulder af sten og tømmer, der losses ved landets
kyster, forstummer, da aften falder på - en mørk
aften, hvis stilhed brydes af et skrig - et sidste
gisp - i Rørvig kirke.
Smæld af rytterpistoler på Rødegaard blander
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sig med raslen af tunge lænker i Dragsholms fan
gehul.
Kartovers brag og klask af kugler mod borgens
tykke mure afslutter en tidsperiode.
Stærke dronningeord får borgtårne til at styrte
i grus.
Ods herred! Dette fjerne, skønne land, hvis
historie fortoner sig i en dis af sagn, skikke, over
tro og gammel bondesæd.
De dage, da turen fra Ord herred til Holbæk
endnu var en lang rejse, som man kun foretog
nogle få gange om året, er forbi.
De dage, da de lange vintre henrandt for egnens
befolkning i rolig afsondrethed ved spinderokken
og andet husflidsarbejde under de lave tage, kom
mer ikke tilbage.
Men endnu sætter nordenvinden fra et buld
rende Kattegat ind over landet og understreger
Ods herreds skønhed og vælde.

Den 11. september døde Slægtsgaardsarkivets tro
faste medarbejder gennem mange år, pens, lærer
Jens Peter Christensen, på Frederiksberg hospital

i en alder af 92 år. Han var født i Størlinge, Everdrup sogn, 13. februar 1880, og efter mange år
som lærer ved Holbæk byskole bosatte han sig
i København, hvor hans store interesse for perso
nal- og lokalhistorie fandt rig næring ved så godt
som daglige besøg på Rigsarkivet og Landsarkivet.
Indtil kræfterne for få år siden ikke slog til
mere, udførte han gennem mange år en lang række
historiske undersøgelser af alle arter for Slægts
gaardsarkivet, og mange af dettes rekvirenter kan
sammen med arkivet takke ham for hans levende
interesse og grundighed under dette arbejde. Ar
bejdets kvalitet var for ham det alt overskyggende, og et manuskript modtaget fra ham var selv
i de mindste enkeltheder præget af hans akkura
tesse og påpasselighed med hensyn til ikke at
skrive mere, end han havde fuld arkivalsk dæk
ning for. Han udførte disse undersøgelser på aller
bedste måde, og han vil i den dybeste taknemlig
hed blive mindet i Slægtsgaardsarkivet for sin
store uegennyttige indsats og trofaste vennesind.
Æret være hans minde!
P. K. H.

Landbrugslån
til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger er fra gam
mel tid - gennem de stiftende forenin
ger-også landbrugets kreditforening.
Gennem Forenede Kreditforeninger
kan De opnå lån i aim. realkredit i
alle landbrugs-, skovbrugs- og gart
neriejendomme på øerne øst for Lille
Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan til

byde landbrugslån til ethvert formål:
tilbygning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maskiner, ud
videlse af besætning, ejerskifte, be
taling af løs gæld etc. Forenede Kre
ditforeninger kan tilbyde landbrugslån
på op til 50% af ejendommens værdi
med løbetider på 10, 20 og 30 år. Tal
landbrugslån med os.

Eneste kreditforening for øerne alene

FORENEDE
KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition:

Lånesagsekspedition:

Bogholderi, notering, indskrivning:

Anker Heegaards Gade 4
Tlf. (01)15 34 34
1572 København V.

Mageløs 2
Tlf. (09)11 77 77
5100 Odense

H. C. Andersens Boulevard 13
Tlf. (01)1411 33
1553 København V.
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ØSTIFTERNES KREDITFORENING/
NY JYSK GRUNDEJER-KREDITFORENING
GRUNDEJERNES HYPOTEKFORENING
PROVINSHYPOTEKFORENINfifEN FOR DANMARK

Pr. 1. januar er vi sluttet sammen i en landsdækkende
kreditforening, hvor De kan få enhedsprioritering.
De får automatisk tilbud på både l.og 2. prioritetslån,
hvor loven giver mulighed for det, og det går hurtigt.
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Fotokopiering!
Manuskripter,

originaldokumenter,
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trikelkort etc. fotokopieres.
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Slægtsgaardsarki vel.
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De kan regne med
Andelsbanken
over hele landet

Telf. (01)1409 82

Februar 1973

Nr. 182-32. årgang

Travle arkæologer. Et udsnit af gravefeltet

Dansk Slægtsgaardsforening
Oprettet 5. juli 1941

Leer af fortiden - Lev i nutiden - Virk for fremtiden
Medlemsblad
for
Dansk Slægtsgaardsforening

Redaktion:
Hans Balle,
Hybenvej 27, 5260 Hjallese.
Telefon (09) 12 94 73
Artikler og billeder, læserbreve,
juridiske spørgsmål og øvrige med
delelser til »Slægtsgaarden«
sendes til redaktionen som
forbeholder sig ret til at forkorte
artikler og breve, som ønskes
optaget i bladet.

Eftertryk efter ophavsretslovens be
stemmelser.

☆

Annonceekspedition:
Agronom Hans Balle,
Hybenvej 27, 5260 Hjallese.
Tlf. (09) 12 94 73

Landsbestyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, (R) Badstrup,
5484 Uggerslev.
Tlf. (09) 85 11 49.
NÆSTFORMAND: Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, 3390 Hunde
sted.
Tlf. (03) 33 71 49.
Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet.
Tlf. (048) - 4 62 03.
Sognefoged, gårdejer Holger Grøntved, Mygdal, 9800 Hjørring.
Tlf. (08) 97 52 31.
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, 5350 Rynkeby.
Tlf. (09) 39 13 17.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm, 5560 Arup.
Tlf. (09) 43 10 91 (helst kl. 9-10).
Gårdejer H. Chr. Flytkjær, Rindom, 6950 Ringkøbing.
Tlf. (07) 32 03 72.
Forfatteren Salomon J. Frifelt, »Frifelt«, 6870 Ølgod.
Tlf. (05) 24 30 20.
Gårdejer Jens Bligaard, Oddense, 7861 Balling.
Tlf. (07) 58 10 11.
Gårdejer Harald Poulsen, Aspesgård, 3752 Østerlars.
Tlf. (03) 99 80 30.
Gårdejer N. Sehested Knudsen, Holmstol, 8883 Gjern.
Tlf. (06) 87 50 19.
Sognefoged, gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup.
Tlf. (06) 47 70 87.
Gårdejer Holger Buch Juul, Jægergaarden, Høllund, 7100 Vejle.
Tlf. (05) 86 50 21.
Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.
Tlf. (03) 83 92 12.
Gårdejer Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted.
Tlf. (03) 64 00 24.
(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretningsudvalg.)

Alle henvendelser om annoncer
rettes til annonceekspeditionen.

☆

Udvalgsformænd:
Slægtsgaardsarkivet: Forfatteren Salomon J. Frifelt, »Frifelt«,
6870 Ølgod. - Tlf. (05) 24 30 20.
Bladudvalget: Proprietær Bent Bjergskov, »Rosenlund«,
5350 Rynkeby. - Tlf. (09) 39 13 17.

Trykkeri:
Andelsbogtrykkeriet i Odense.

☆

Distribution:
Klager over udeblivelse eller
forsinkelse af bladet rettes
til postvæsenet.
Henvendelse om ældre numre
eller supplementsnumre og
bilagsblade af »Slægtsgaarden« sker
til annonceekspeditionen.

Kassererkontor og medlemsforhold:
Fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte.
Tlf. (01) 80 25 37 (Helst før kl. 8)
Postgironummer 8 31 42.

Slægtsgaardsarkivet:
Adresse: H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal t. v.),
1553 København V. Tlf. (01) 11 67 20.
Ledere: Arkivarerne P. K. Hofmansen og Annelise Alstrøm.
(Træffes på arkivet tirsdag og onsdag kl. 14-17).
Foreningens revision:
Statsautoriseret revisor Kr. Foged, Rosenvængets Sideallé 8, 2100
København 0. - Tlf. Øbro (01) 92 - 30 og Øbro (01) 92 - 5000.

SLÆGTSGAARDEN

Side 3

Skal retten til at
erhverve landbrugsejendomme begrænses?
Eller kan skattemæssig lighed løse problemerne?
--------------------------------------------

Chr. R. Christensen.

SPØRGSMÅLET om retten til at erhverve land
brugsjord i Danmark har længe været til debat,
og landbrugsministerens forslag om forbud for vis
se kategorier har aktualiseret sagen voldsomt. Og
at debatten vil fortsætte med stigende styrke er
sandsynligt.
Årsagen er dels byfolks betydelige interesse i at
erhverve attraktive landbrugsejendomme først og
fremmest for at opnå skattemæssige begunstigel
ser, som landmændene ikke har, således at ejen
dommene som følge heraf stiger urimeligt i pris.
Men dertil kommer visse forventninger om, at vor
indtræden i EF skal føre en ny kreds af købere
frem.
Hvad det sidste angår er frygten nok mere en
følge af en vis kampagne under markedsdebatten
end en egentlig realitet. Hvorfor skulle mennesker
fra mildere himmelstrøg søge mod det kolde nord
og udsætte sig for sprogvanskeligheder for at slå
sig ned her. Vi håber jo at få lige så gunstige
afsætningsforhold, som andre har det, men fore
løbig er vi da kun på vej.
Hvad byfolk angår må vi erkende, at der findes
en del mennesker med naturlig interesse for land
bruget, enten fordi de nedstammer herfra og er
knyttet hertil, eller fordi de har anlæg for land
brugsdrift. Og de skal være velkomne i vor kreds.
Tilbage er så den store gruppe, der af skatte
mæssige grunde søger et erhverv, hvori de kan
investere en del penge, og dem er vi ikke mere gla
de for en ligetil. Men af den grund at foretage di
rekte forbud mod ikke-landmænd om at overtage
landbrugsejendomme er dog en betænkelig sag.
Herved opnår man nemlig en række utilsigtede
ulemper.
Først og fremmest opnår man, at unge der har
forladt landbruget og uddannet sig på andet felt
ikke kan vende tilbage uden landbrugsministerens
allernådigste tilladelse. Det kan være unge, der
overgangsmæssigt har haft interesse for anden ger

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

ning, det kan være folk, der går ind i andet er
hverv for at tjene penge til at overtage landbrug
for, det kan være unge, der mener at en alsidig
uddannelse er nyttig. Det kan således nævnes at
en række godsforvaltere er jurister. Det kan også
være unge, der søger beskæftigelse på anden må
de, indtil de kan overtage en eventuel slægtsgård.
Skal man forbyde dem at vende hjem? Nej, det vil
dog være urimeligt.
Hertil kommer, at hvis man forbyder andre at
købe landbrug, skaber man også baggrund for at
lægge hindringer i vejen for den landboungdom,
der søger ud. F. eks. i en arbejdsløshedsperiode.
Men hvad skal der blive af landbruget, hvis man
forbyder andre end landmænd at købe ejendom
me. Der omsættes årligt 4-5000 landbrugsejen 
domme, medens der kun er godt 1000 unge land
mænd til at købe. Hvordan skal den nuværende
generation så få dækket den gæld den har pådra
get sig ved modernisering af landbruget delvis ved
køb af kostbare maskiner og navnlig i den sidste
tid ved et uhyre bekosteligt byggeri for at skabe
et tidssvarende produktionsapparat? Og hvordan
tror man det vil være muligt at få realkreditinsti
tutionerne til at investere penge til ejendommes
overtagelse og fremtidige driftsforbedringer?
Nej, lad os afholde os fra at spille hasard med
disse ting. Og lad så lovgivningsmagten tage sig af
problemet med at skaffe os skattemæssig lighed
mellem dem, der skal leve af at drive landbrug,
og dem, der erhverver landbrug som et investe
ringsobjekt. Man siger, det er svært, og det er nok
muligt, men det skulle vel ikke være et uløseligt
problem, hvis man virkelig tager fat på det. Om
det skal ske ved to selvangivelser eller på anden
måde, skal jeg ikke komme ind på her. Problemet
trænger sig blot på og forlanger en løsning. Snart.
Man må finde frem til en løsning, der skaber
rimelige tilstande, og som går mellem landbrugs
ministerens urimelige forbudsforslag og de nuvæ
rende tilstande.
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IB PAULSEN DØD

FA dage før sin 60 års fødselsdag døde redaktør
Ib Paulsen fredag den 9. februar uden forudgåen
de sygdom. Så sent som dagen forud mødte Ib
Paulsen op på sin arbejdsplads på Fyens Stiftsti
dende i godt humør, glad for at have overstået en
helbredsundersøgelse med godt resultat. Om af
tenen blev han dybt bevidstløs kørt til sygehuset,
hvor han døde næste formiddag.
Ib Paulsen var søn af maleren Sophus Paulsen
og arvede dennes lyriske temperament og følsom
me kunstnersind. Han blev født på Ærø og trådte
ind i journalistikken ved Langelands Folkeblad i
1931, var senere ansat ved Silkeborg Venstreblad,
Langelands Avis, Vestkysten, Arhus Amtstidende
og Arhus Stiftstidende. Sin manddomsgerning kom
han til at øve på Fyens Stiftstidende. Han kom til
Odense i 1945, og han markerede sig fra starten
stærkt i kunstnerkredse gennem en skarp, men
kyndig og forstående anmeldervirksomhed. Han
påvirkede utvivlsomt mange af de malere, som han
i årenes løb kom i nær berøring med. Han kunne
være streng i sin vurdering, men malerkunsten var
hans store kærlighed, og hans evne til at inspirere
talentet var en af hans rige gaver.
Ib Paulsen var selv kunstner, men selv om han
i det stille syslede både med tegning og maleri, var
det ordet, der blev hans kunstneriske udtryksform.
Han var naturens ægte søn, og i de essays, som
han under mærket »Vandrefalken« skrev i Fyens
Stiftstidende, skabte han journalistik af høj karat.
Digter var han også. Gennem årene blev det til
adskillige digtsamlinger med fin poesi i nænsomt
opbygget rytmisk form. Han var traditionel i sin
lyrik og følte sig ikke hjemme blandt avantgardi
sterne. Han troede ikke på dem, heller ikke på
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de kunstnere, der på andre områder ikke kunne
føre en linie tilbage til de gamle mestre.
Ib Paulsen havde i sin journalistiske ungdom
været gennem alle fagets krinkelkroge, og intet
stofområde var fremmed for ham. Derfor havde
han også baggrunden for at blive den gode inter
viewer, og han forstod som få at komme ind på
livet af de mennesker, som han ville skildre. De
følte sig trygge over for ham, åbnede sig og gav
ofte udtryk for tanker, som de ikke røbede i deres
daglige tilværelse.
For Ib Paulsen var journalistikken mere end et
job. Det var en livsform, en tilværelse, som gjorde
hans liv rigt.
Der var kraft i Ib Paulsens væsen. Selv følte
han sig som ætling af vikingeslægten, og de, der
oplevede ham, når hans humør og styrke slog gni
ster, husker ham som en personlighed af usædvan
ligt format. Han var et hjerteligt menneske, på én
gang ydmyg og fandenivoldsk, og han gik gennem
ild og vand for sine venner, også selv om han
skændtes med dem, ålede dem og i sin oratoriske
udfoldelser ikke levnede dem respekt for en skil
ling.
Ib Paulsen kendte sin fynske hjemstavn som
kun få. Han følte sig lille over for urfjeldet i de
norske klippemassiver og fremmed over for sydboens sind. Han var og blev den danske øbo, na
turtilbederen.
I sin journalistik kom Ib Paulsen i forbindelse
med mange, og han kunne lide mennesker, men
han var først og fremmest en hjemmets mand, og
sin rede i huset på Carit Etlarsvej vogtede han
med rørende omhu. Han efterlader hustru og fire
døtre. På det blad, som han tjente i mere end et
kvart århundrede, havde han kun venner, og han
vil blive dybt savnet i kollegernes kreds.
SÅLEDES skrev Fyens Stiftstidende ved Ib
Paulsens død, og Slægtsgaarden kan i et og alt
slutte sig til disse betragtninger.
Ib Paulsen blev redaktør af Slægtsgaarden 1.
januar 1951 og har med en kort afbrydelse passet
redaktørgerningen med trofasthed siden.
Ib Paulsen var en særpræget personlighed, som
forstod at sætte kolorit på tilværelsen. Han var
sine venners ven, og hans bladmæssige indsats var
stor. Også Slægtsgaarden har nydt godt af hans
vandrefalksartikler og meget andet.
Få dage før hans død havde han lagt sidste
hånd på udarbejdelsen af dette nummer, men før
manuskripterne blev afleveret, havde døden ind
hentet ham.
Vi vil savne Ib både som bladets trofaste redak
tør, ved vore møder, hvor han bragte et friskt pust
ind i debatten og ved vore festligheder, hvor han
var en underholdningens mester. Vi siger tak for
trofast arbejde og for godt samarbejde gennem
årene. - Vi vil savne Ib.
.
Chr. R. Christensen.
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Da skoven tog tøjet af
--------------------

FORLEDEN oplevede jeg Månesøen (Mondsee)
i Østrig for kr. 1,25 med bus. Dér bor nogle men
nesker, der kommer mig meget ved. Det var hen
under solnedgang, og lige før skoven for alvor
begyndte at smide tøjet for i år.
Solen gik dejligt ned under en kulsort, ejen
dommelig skyformation, der så ud som fjerne
bjerge. Til venstre var synet afgrænset af skoven
i silhuet. Over skybjergene lysnede himlen, så
nedgangssolen så ud, som om den var Månen,
der spejlede sig i en dyb alpesø. Men dette efterår
har jo været dejligt på så mange andre måder
end denne usædvanlige solnedgangsoplevelse på
en vestvendt terrasse med udsigt over de brun?
marker.
Så satte løvfaldet ind, og skoven fik en helt
anden karakter, som det sker hver gang, der drys
ser fødevarer fra trætoppene ned i mikrofaunaens
køkkener i skov og have. Sommetider er det sjovt
i bøgerne at efterforske, hvad man fik antydet
ude i naturen. Det skærper appetitten på næste
gang. Mange tror, at regnormene for eksempel
bare lever af blade, de trækker ned i jorden, så
ledes som vi ser dem stikke op under buske og
træer. Men orme æder også jord. De må fjerne
en del jord fra de gange, de graver, og gør det
så fikst, at de æder den og afleverer den på over
fladen. Det bli’r nok ikke til så meget vil nogen
måske tænke. Jo, det bli’r til temmelig meget for
så vidt, som jordtransport på denne måde fra »un
dergrund« til overflade kan andrage mere end 50
tons pr. hektar land om året. Men meget andet
kræ tager sig af det nedfaldne løv hvoriblandt
snegle, mider, springhaler, hjuldyr og rundorme
samt svampe og alger. Løvfaldets samlede mæng
de i de danske skove er omregnet til ca. tre tons
tørstof pr. hektar pro anno.

DE KVIKKE EGERN - har drønende travlt for
tiden. Jeg sad længe ved et vindue og kikkede på
et af dem. Det dansede ud på de spinkleste kviste
af en stor hasselbusk. Der samles forråd stadig
væk, skønt kamrene efter det gode nøddeår vel
omsider må være fyldte. Hvor er det dyr elegant
i sine bevægelser. Så gøede en hund i skovbun
den og vips var egernet til vejrs i en høj stam
me, men lidt efter var det igen på nøddej agt.
Løvfaldet har afklædt elefantmanden i skoven
mellem Bøgebjerg Sydstrand og nordstranden.

Af Ib Paulsen

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

Han står i det sydlige skovbryn med store øjne,
nedtrukken mundvige og en næse som en ronke
dor. Tegneren og keramikeren Gustav Hjortlund
har engang i et spøgefuldt øjeblik defineret en
ronkedor således: - Det er en i urskoven vildt

Det er den lave sol man ser, men den ligner en
månespejling.
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Et stykke oppe på bøgestammen sad et ansigt, - kaldet
»Elefantmanden«.

omstrejfende, af sin utilfredsstillede kønsdrift til
det yderste ophidset, på sin vej alt nedtrampende,

rasende og højt brølende, af hjorden udstødt,
gammel hanelefant.
Der skal en Hjortlund til at sige den slags.
Ronkedoren i skoven ved Bøgebjerg trompetede nu ikke, men nøjedes med at fælde en tåre af
fugt ned ad sin barkkind.
På hjemturen snakkede vi november: - En
dejlig måned sagde én, dejlig i farverne, beroli
gende for sindet.
- Mørk, og sur, medmindre vi er på en tur
som denne, lød kommentar nr. 2 - Helt sommer
lig for en gangs skyld, erklærede den tredje stem
me.
November er nu god nok.
Nogle brun-hvidbrogede kalve på en saftiggrøn
mark fanger opmærksomheden. De ser så kønne
ud. Røst nr. 4 i vognen erklærer begejstret: Jeg har nu altid så godt kunnet lide køer med
landkort på maven, som nu den derhenne med
de fynske øer over yveret eller den der ovre med
hele Sønderjylland. Større pletter færre øer, men
Rømø nåede den da at få med i farten . . .

Foreningsmeddelelser
Årsmødet i Tønder 1973

SLÆGTSGAARDSFORENINGENS
årsmøde
holdes i Danmarks sydvestligste landsdel lørdag
den 26. og søndag den 27. maj.
Der indledes med generalforsamling i Løgum
kloster lørdag eftermiddag og derefter samles del
tagerne i Løgumkloster kirke.
Der bliver årsmødemiddag og overnatning i
Tønder.
Søndagsudflugten går til interessante besøgsste
der på Tønderegnen. Mødet sluttes søndag efter
middag med besøg på Rømø.
Amstkredse der arrangerer fællesrejse i bus får
en annonce om tilmeldelse i medlemsbladets april
nummer. Tekst med oplysninger om busbefordring
og afgangstider bedes indsendt til Slægtsgaardsforeningen, Hybenvej 27, 5260 Hjallese senest 5.
april.

Indmeldelse af nye medlemmer.

SLÆGTSGAARDSFORENINGENS medlemmer
bedes virke for tilgang af nye medlemmer til op
tagelse i stedet for den medlemsafgang der sker
ved dødsfald, salg af slægtsgaard o. 1.
Navne og adresser bedes sendt til foreningens
kassererkontor, fru Inger Hansen, Gassehaven 56,
2840 Holte.

Slægstgårdsarbejdet er i god gænge
SLÆGTSGÅRDSFORENINGEN for Midt-, Østog Sydsjælland har den 9. januar holdt generalfor
samling i Gulerodshuset ved Næstved med 65 del
tagere.
I sin beretning omtalte formanden, konsulent
Jens P. Petersen, Farendløse, årets arbejde, som
var præget af møder med afd. landbrugsminister
Henry Christensen og folketingsmand Jeppe Kri
stensen, samt udflugten til Amager. Ligeledes
nævnede formanden landsmødet i Ringsted og
sagde, at det lokale medlemstal på 240 er holdt.
Han sagde til slut: Det er vanskeligt at fastholde
interessen hos de unge for det historiske og det
slægtsbetonede; det er en beklagelig tendens, som
peger på, at forbindelsen bagud ikke agtes så højt.
Men det vender, tør vi tro, fordi der er stærkt brug
for en landboorganisation, som både ser bagud,
beskæftiger sig med nuet og retter blikket mod
fremtiden.
Fru Gerda Winther Nielsen forelagde regnska
bet, der viste en balance på kr. 6.700. Til bestyrel
sen genvalgtes gdr. Knud Flejsborg, Hastrup og
sognefoged Aage Jensen, Hyllested. Konsulent P.
Grøntved var ordstyrer.
Ved kaffebordet talte sognepræst Frands Niel
sen, Vejlø, om sjællandske bondeslægter. Det var
et yderst interessant foredrag, som udløste en vidt
spændende drøftelse.
(Næstved Tidende).
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Slægtsgårdsforeningens formand - 70år

DEN 8. april 1973 fylder Dansk Slægtsgaardsforenings formand fhv. folketingsmand og gårdejer
Chr. R. Christensen, Badstrup pr. Uggerslev
70 år.
Forbindelsen mellem Chr. R. Christensen og
Slægtsgaardsforeningen indledtes i begyndelsen af
1955, da foreningens fynske amtskredse holdt fæl
lesmøde på Ringe Hotel på Midtfyn.
I anledning af at han siden 1945 havde været
medlem af Statens Jordlovsudvalg og var formand
for Jordbrugskommissionen i Maribo, Præstø og
Roskilde amtskredse ønskede Slægtsgaardsforeningens fynske amtskredsbestyrelser ham som taler
ved et møde for at høre noget af denne erfarne
mands viden om jordlovene, landbrugsejendomme,
bl. a. slægtsgaardsoverdragelser m. m.
Redaktør Ib Paulsen, som kendte Chr. R. per
sonlig, som referent ved landbrugsmøder og poli
tiske møder, fik opgaven at rette forespørgsel til
ham om at tale ved et slægtsgaardsmøde. Det blev
et velvilligt tilsagn, og ved det meget vellykkede
møde i Ringe talte han om slægtsgaardenes betyd
ning i samfundet og hvordan de bevares.
Foruden det store mødelokale blev to tilstøden
de lokaler fyldt af tilhørere og efter foredraget
blev der besvaret spørgsmål.
Da checkhæftet blev taget frem for at betale
sagde Chr. R. Jeg har selv en slægtsgård og jeg

ønsker at blive medlem af Slægtsgaardsforeningen.
Udgifter til bilkørsel og foredragshonorar skal
være mit medlemskontingent for 1955.
Således begyndte samarbejdet mellem Chr. R.
Christensen og Dansk Slægtsgaardsforening og det
er videreført med gensidig tilfredshed og glæde i
de forløbne 18 år.
Til bladet »Slægtsgaarden« nr. 76, april 1955
fremskaffede redaktør Ib Paulsen hans første ar
tikel »Hvordan bevares slægtsgårdene«.
Chr. R. og fru Ellen Christensen deltog i års
mødet i Skive i maj 1955 hvor han under debatten
efter beretningerne på opfordring af formanden
H. M. Markersen gav en aktuel oversigt om gene
rationsskifte på slægtsgårde, prioritering, skatteproblemer og arveforhold.
Udtalelserne af denne nye mand i foreningen
blev modtaget med bifald. Ved årsmødet i juni
1956 i Baastad i Skåne blev Chr. R. Christensen
indvalgt i Slægtsgaardsforeningens bestyrelse og
ved årsmødet i Helsingør i maj 1958 afløste han
gårdejer, civilingeniør H. M. Markersen som fore
ningens formand.
Chr. R. Christensen har gode traditioner og
mange generationer bag sig i hans hjem »Kaaregaard« i Badstrup, og dette i forbindelse med hans
dygtighed som praktisk landmand og ved mange
opgaver i landbrugets organisationer og offentlige
hverv samt hans politiske erfaring og store indsigt
i landbrugslovene og deres administration gjorde
ham særdeles skikket til at overtage formands
hvervet i Slægtsgaardsforeningen.
Hans egen slægts gård »Kaaregaard« i Skamby
sogn på Nordfyn har været i hans slægts besiddelse
i 8 generationer siden ca. 1735. I slægtsgaardsar
kivet er gårdens historie undersøgt og belyst for
flere generationer af besiddere længere tilbage i
tiden. Om landsbyen Badstrup, som består af 3
gårde og nogle huse, foreligger der historiske op
lysninger helt tilbage til år 1391.
Chr. R. Christensen blev født på Kaaregaard
den 8/4 1903, søn af gårdejer Martin Christensen
og hustru Karoline Nielsen.
I ungdomsårene var han på Ryslinge Højskole
1921/22 og på Dalum Landbrugsskole 1925/26.
Han overtog fødegården i 1932, og her skabte
han sammen med hans dygtige hustru Ellen Mar
grethe og deres 4 børn en smuk ramme om et godt
familieliv som det leves i en dansk bondegård,
hvor gammel landsbykultur holdes i hævd.
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I 1969 blev Kaaregaard overdraget til den
ældste søn, gårdejer og folketingskandidat Carl
Martin Christensen og Chr. R. og Ellen flyttede
ind i et nyopført hus ved leddet ind til Kaaregaards vestmark.
I sommeren 1970 afgik Ellen Christensen ved
døden efter nogle måneders sygdom. Hun var en
meget dygtig, gæstfri og hjælpsom gårdmandskone
som ydede en stor indsats både i hus og have og
som sin mands bogholder og sekretær når der var
brug for bistand ved skrivebordsarbejde.
Det vil føre for vidt at nævne Chr. R. Christen
sens mange opgaver i tillidshverv, som organisator
og formand eller bestyrelsesmedlem i Landbrugsog mejeriorganisationer, sogneråd, amtsråd, poli
tiske organisationshverv m. m.
Han var folketingsmand fra 1941-1947, idet
han tiltrådte som Christmas Møllers suppleant, da
han flyttede til England under besættelsen i 1941.
I årene 1964-71 var han atter medlem af folketin
get - valgt i Otterupkredsen - men ønskede ikke
opstilling ved sidste valg.
I løbet af årene fra midten af 1960erne har
Chr. R. frasagt sig forskellige foreningsopgaver og
afviklet mange hverv, men han yder endnu en
aktiv indsats som medlem af Statens Jordlovsud
valg og Jordfordelingskommissionen og er tilsyns
førende ved nogle statsdrevne arealer og institutio
ner m. m.
Gæster man huset yderst mod vest med den
lune have i Badstrup, er man sikker på et glad
velkommen, og snart er samtalen i gang. Om den
kommer til at dreje sig om landbrug, politik, skole
eller kirke, eller en betydelig bog, ny eller gammel,
eller en rejse til udlandet eller til danske egne, det
beror på gæstens interesser.
Dansk Slægtsgaardsforening bringer Chr. R.
Christensen en varm tak for god ledelse af fore
ningens arbejde både i hovedbestyrelsen og ved
årsmødernes tilrettelæggelse og for deltagelse som
taler ved møder i amtskredsene samt for god råd
givning også til medlemmer der henvender sig di
rekte med spørgsmål til ham pr. brev eller telefon.
Vi håber at det runde tal ikke giver anledning til
formindskelse af aktiviteten i Slægtsgaardsforeningens ledelse.
Til lykke Chr. R.!
H. B.

Det gamle havedige
Melodi: Jens Vejmand

Der var et gammelt dige
bag ladens østre port en rest fra gamle tider,
før gammelfar gik bort,

før far fik plov i jorden
- engang jeg ved ej når,
da der bag digets gærde
var kål og abildgård.
Nu var der kun så stille
i læ af digets sol som hos en gammel kvinde,
der sidder i sin stol;
men barnets drømmeverden,
i forårssol og høst,
fandt læ ved dette dige
bag laden imod øst.

En kroget abild hælded
sin krones gamle top
ud over havedigets
græsgro’de gamle krop
- og hyldetræets stamme
med mosset, runken bark
sin rod bandt fast til diget
- som rugen til sin mark.

I vår og sommerdage
og når de svinder hen,
når stork og svale kommer
og flyver bort igen,
har havens gamle dige
beskærmet barnets leg
og nikket til dets drømme
og vist dets tanke vej . . .
Som hyld og abild binder
sin rod til digets jord,
så sæt du dine fødder
i slægtens gamle spor!
Og når du bliver gammel,
som hyld og abild her,
så hold dig fast til gærdet,
der hegner slægtens færd!

Det sted, du fandt din lykke,
det folk, du hører til,
det modersmål, du lærte,
den sag, du tjene vil,
den gamle sang og tale,
for folket grund og syld,
skal bære dine dage
- som diget bar sin hyld.
Det gamle havedige
er uden talte år
- det bærer mytens alder:
som sum af høst og vår.
Dets visdom blev ej prentet
i videnskabens bog
- den har sin egen hylde
i hjertets stille krog.
Jacob Hattinger Jacobsen.
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Trivselen, der blev væk
Folketingsmedlem Johannes Burgdorf skriver med udgangspunkt i loven om by- og
landzoner, at man i videst muligt omfang bør bevare hvad der er tilbage af lands
bymiljøet:
DER er for mig ingen tvivl om, at vi meget al
vorligt må beskæftige os med målsætningen for
lands- og egnsplanlægningen. Jeg er også sikker
på, at ét af de momenter, der må indgå i over
vejelserne, er beskyttelsen og udnyttelsen af de
gamle landsbymiljøer, selv om jeg fuldt ud er klar
over, at det ikke kan genskabes, som det engang
var, selv om man ville.
Meget af det, der engang var det centrale i
landsbyen, er forsvundet. Mejeriet forsvandt med
mejerisammenslutningen. Møllen på bakken har
forlængst tabt både vinger og hat. Den for mig
så udmærkede 7-klassede landsbyskole er nedlagt,
og børn bliver kørt til og fra den for øvrigt ud
mærkede centralskole. Smedens ambolt er ved at
synge sin sidste sang. Forsamlingshuset, det gamle
samlingssted for landsbyens beboere gennem ge
nerationer, står tomt og er i en sørgelig forfatning.
Og hvorfor så al den bedrøvelighed? Der må jo
være noget, der er galt. Der kan da også påvises
flere årsager.
1. Det, at landsbyskolen er forsvundet, har i
mange tilfælde medført, at forældre er flyttet til
byen, hvor børnene vil have kortere skolevej.
Mange forældre kvier sig ved at sende deres
børn den lange vej til centralskolen.
Der er eksempler på, at børn må køre både 15
og 20 km hver vej for at gå i skole.
Jeg tror, vi i disse år i mange tilfælde begår en
stor fejl, som vi så må til at rette op igen senere.
Det miljø og den arbejdsform, som landsbysko
len praktiserede, var efter manges mening en vær
difuld skoleform.
Jeg er bange for, at man om bare nogle få år
finder ud af, at nu skal man absolut til at oprette
de mindre skoler igen, men så vil det ofte være for
sent, fordi skolebygningerne forlængst er solgt til
andet formål.
Skal man da til at reetablere på ny, bliver det
en dyr sag.
2. Der er heller ingen tvivl om, at kommunalre
formen, som den blev gennemført for et par år
siden, på nogle områder er kommet til at virke
forkert.
Hvor der i de tidligere småkommuner lå sekssyv, ja flere små landsbycentre, er det hele i dag
blevet - eller har tilbøjelighed til at blive - samlet
i centralbyen, hvilket let medfører, at de andre
kommer til at leve en hensygnende tilværelse.
3. Den ulige skattemæssige byrdefordeling er
nok en af årsagerne. Mange landsbyer ligger jo i

tyndt befolkede og fattige områder, hvor skatte
trykket stadigvæk er tungere end i de tæt befolke
de og rige kommuner.
4. Erhvervsudviklingen er i mange år gået
landsbysamfundet imod. Landbrug er nedlagt,
håndværk er på nogle områder blevet industri, den
omfattende offentlige og private servicevirksom
hed ligger i vidt omfang i større byenheder, og de
nye industrier er i mange tilfælde vokset op i store
bysamfund. Her må man dog nok erindre om, at
støtteordninger for f. eks. håndværk og mindre
industri i mange tilfælde kunne udnyttes bedre i
de små byenheder.
5. Der er heller ingen tvivl om, at loven om byog landzoner ikke alle steder har virket efter sin
hensigt. Loven er sikkert god nok, men den admi
nistreres i mange amter alt for restriktivt og hæm
mende for udviklingen - netop i de mindre lands
bysamfund.
I den nuværende lovgivning opererer man med
tre zoneområder:
1. Byzoner
2. Landzoner
3. Sommerhusområder

Men jeg tror, vi kommer til at skulle arbejde
med en 4. zone i fremtiden, nemlig landsbyzonen,
som så må administreres som et selvstændigt om
råde, ud fra den betragtning, at der må ligge huse
og boliger, hvor der er rart at bo.
Det er så betegnende for vor tid med alle de
goder, velstandssamfundet har skabt os, at man
på trods heraf alligevel ikke er tilfredse.
Hvad er det, der mangler?
Man kan sige det med det korte ord, som hed
der trivsel. Vor tid kan kendetegnes ved »trivselen
der blev væk«.
Der er også et andet område af det danske sam
fund, som jeg mener, vi må overveje, når vi taler
om, hvad vi vil med lands- og egnsplanlægningen.
Det er problemerne med vore mange mindre
og større øer. Hvad kan vi gøre for dem? Og hvad
kan de bruges til? Jeg er overbevist om, at selv
om alle vore dejlige øer hverken kan - eller skal
omdannes til kopier af Mallorca, så har vi her ak
tiver i rekreativ og turistmæssig betydning. Disse
goder, som vi har fået forærende fra naturens
hånd, skal bruges - men ikke ødelægges! Vi må
finde en form, så disse perler kan udnyttes af det
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danske samfund uden at miste sin naturlige skøn
hed.
Jeg har nævnt den mulighed, at vi opererer med
et fjerde zonebegreb, landsbyzonen, som måske
også kunne dække øerne. Vi kunne også kalde det
en særlig miljøzone, for så kunne vi også tage de
værdifulde miljøer i byerne med og beskytte disse
herlige gamle miljøer på en måde, så de alligevel
blev fornuftigt udnyttet med naturlige byfunktio
ner, herunder særlig beboelse.
For landsbyens vedkommende falder det i øj
nene, at der i mange år skete fraflytning, mens
der nu utvivlsomt er mange fra byerne, der gerne
vil bo i dette miljø. Forskellen fra de år, da man
fraflyttede landsbyen, ligger jo bl. a. i de nye tra
fikforhold. Ligesom det er naturligt, at en familie
kan bo 10 eller 20 km væk fra en storbys arbejdscentrum, kan den også bo i en landsby. Men, hvis
vi åbner for udflytning ud over den, der sker ved
overtagelse af bestående boliger, må vi naturligvis
sørge for, at nye boliger ikke nedbryder det miljø,
som tiltrækker de nye tilflyttere og er en fryd for
de hidtidige beboere. Der må - enten gennem

særlige bestemmelser i landsbyzonerne eller ved
særlig miljølovgivning indføres regler for, hvad
man kan bygge i eller ved de gamle landsbysam
fund. Man skal ikke kunne ødelægge det gamle
bybillede med højhuse eller med villaer af en form
eller farve, der slet ikke passer ind i billedet.
Vi har som nævnt tre enestående miljøer i Dan
mark, som vi må værne om, miljøer, som den nye
tids unge ofte føler sig tiltrukket af. Det er de
gamle bymiljøer, landsbymiljøerne og vore mange
øer. Det vil være urimeligt at hindre folk i at ud
nytte disse miljøer. Men de må beskyttes, så deres
egenart ikke forsvinder.
Vi må have en landsbyzone, en miljøzone eller
måske hellere en særlig miljølov. Og jeg vil opfor
dre til, at vi går i gang med det samme. Lad os få
en debat i gang om formålet med landsplanlægnin
gen. Lad os få oplæg fra samfundsbevidste plan
læggere, der sætter den menneskelige trivsel i cen
trum.
Men dertil må jeg føje, at dersom vi ikke gør
noget og gør det hurtigt, vil vore mange landsbyer
gå en stille kvælningsdød i møde.
Johannes Burgdorf.

Ejendomspriserne

især småejendomme på Øerne, der er handlet til
stærkt stigende priser i 1972, medens udviklingen
her var forholdsvis rolig i 1971 i forhold til Jyl
land.
Helhedsindtrykket af markedet for landbrugs
ejendomme i halvåret bliver, at prisudviklingen
har været en smule foran den almindelige infla
tion.

VED repræsentantskabsmødet i Dansk Landbrugs
Realkreditfond, oplyste formanden, bankdirektør
G. Ulrick i sin halvårsberetning bl. a. følgende:
DLR’s udlån til generationsskifteformål på land
brugsejendomme udgjorde i første halvår af 1972
77,9 mill, kr., svarende til 25,2 pct. af den samle
de tilbudte lånesum. For samme periode af 1971
var de tilsvarende tal 53,4 mill, kr., svarende til
22,5 pct. af den totale lånesum.
Til køb af ejendom nr. 2 og tillægsjord blev i
halvåret bevilget 24,1 mill. kr. mod 21,9 mill. kr.
i første halvår 1971. Relativt er dette låneformål
faldet en smule i betydning, nemlig fra 9,4 pct. af
det totale udlån i 1971 til 7,8 pct. i 1972.
Stigningen i DLR’s generationsskiftelångivning
indicerer en stigende ejendomsomsætning i halv
året, hvilket understøttes af tallene fra Statens Lig
ningsdirektorat, som fremgår af omstående tabel.
Omsætningen er steget over 40 pct. nogenlunde
jævnt fordelt på landsdele. Samtidig er priserne
steget en del kraftigere end tidligere år.
For bøndergårde har der været samme prisstig
ning i Jylland som på Øerne, nemlig ca. 14 pct.,
hvilket er ca. 4 pct. mere end prisstigningen fra
1970 til 1971.
De mindre landejendomme er på landsbasis
steget 16 pct., hvilket er mere end en fordobling
af prisfremgangen i forhold til 1970/71. Det er

Ejendomsomsætningen i fri handel:
Første halvår
1970

Jylland:
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2-10 ha . . 308
10-60 ha . . 586
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E
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*57

127
117

370
734

137 494
129 1081

157
147

124
115

217
214

130
126

295
298

154
144

134 789
128 1379

156
146

Øerne -4- Nordøstsj. •
2-10 ha . . 194
10-60 ha . . 214

Hele landet +
2-10 ha . .
10-60 ha . .
(60 ha
og derover

Nordøstsj.:
502 126 587
800 116 948

35

119

33

132

44 155)

Ejendomsværdi: 14. almindelige vurdering pr.
1/8 1969.
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I de kommende år vil den gode gang i landbru
gets strukturudvikling være afhængig af, at et ri
meligt antal af de mange ældre landmænd, der må
lægge op på grund af alder, sygdom m. v., bliver
afløst af veludannede unge, og at der sker et øget
sammenkøb af ejendomme med påfølgende ned
læggelse af mange bygningsmæssigt dårlige pro
duktionsapparater.
Stigningen i ejendomspriserne skærper de finan
sielle krav til landbrugets ejendomskøbende ung
dom, hvorved produktive nettoinvesteringer i nye
bygninger straks efter overtagelsen eventuelt må
udskydes.
På denne baggrund må det beklages, at rege
ringen har fundet anledning til at indføre en sær
lig afgift på 2,5 pct. ved ejendomshandel oven i
stempelafgiften på 0,8 pct. I det sælgers marked,
der råder inden for handel med landejendomme,
vil den nye afgift efter fondens skøn ret ensidigt
blive båret af køberen, hvilket i alt overvejende
grad vil sige de unge landmænd, der etablerer sig,
eller selvstændige landbrugere, der køber en nabo
ejendom til sammenlægning eller samdrift.
Med købesummer op til 1 mill, kr., hvilket ikke
er ualmindeligt ved førstegangsetablering på et ud
viklingsdygtigt landbrug, virker afgiften meget be
lastende for en landboungdom, hvis opsparings
evne jo også beskæres af den stærkt stigende skat
teudskrivning.
For samfundsøkonomiens helhed er det af stør
ste betydning, at landbrugserhvervet får de opti
male muligheder for at udnytte den gunstige eks
portsituation inden for EF. Regeringens nye afgift
på ejendomshandel har i den forbindelse en mod
satrettet effekt.
DLR må mene, at det bør overvejes at finde
udveje for at friholde i hvert fald de kvalificerede
unge førstegangskøbere, der opfylder betingelserne
for at få statens kurstabslån, for de umiddelbare
virkninger af denne nye afgift.

Kapitelstaksterne for 19 7 2
o

Kapitelstakster sammenlign.
for 1971

Kapitelstakstomrader
for byg pr. i oo kg
Sjælland og Møn...................... 52,45
Lolland-Falster ........................ 52,94
Bornholms Amstkommune ...
51,61
Fyns Amtskommune ............... 52,65
Sønderjyllands Amtskommune 52,70
Vejle og Arhus Amtskommuner 52,93
Ribe og Ringkøbing Amtskom. 53,04
Viborg og Nordjyllands
Amtskommuner .................... 52,93
Hele landet .............................. 52,73

(43,69)
(43,84)
(43,86)
(42,45)
(42,89)
(43,76)
(44,02)

(44,19)
(43,62)

Bekendtgørelsen af 29. januar 1973 fra Dan
marks Statistik var offentliggjort i Statstidende den
31. januar 1973 med følgende indledning:
I henhold til lov nr. 179 af 28. april 1971 om
fastsættelse af kapitelstakster har Danmarks Sta
tistik for året 1972 beregnet kapitelstakster for
byg pr. 100 kg for de i Loven fastsatte kapitels
takstområder. Kapitelstaksterne beregnes på
grundlag af oplysninger fra erhvervsdrivende, der
handler med korn.
I henhold til ovennævnte lov fastsættes kapitels
taksterne kun for byg pr. 100 kg. - I loven er
fastsat omregningsfaktorer, således at kapitelstak
sten for byg pr. 100 kg kan omregnes til priser
for rug, havre og hvede pr. 100 kg og til priser for
rug, byg, havre og hvede pr. gi. dansk tønde. For
Sønderjyllands Amtskommune kan der endvidere
beregnes priser pr. hektoliter.
For hele landet har kapitelstaksterne for byg
i årene 1965-71 været følgende:
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

43,62
43,35
43,71
39,93
47,67
48,10
45,50

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

H. Balle.

På Hjelm hede
Der førte mange veje igennem heden frem.
Endnu en rest man finder godt skjult i lyngens gemMen ej med skovl og spade en gang de dannet blev.
Nej, slid af hjul og fødder dem ind i tiden skrev.

Her trådtes disse veje i glæde og i fest,
når sorgen var til huse, og døden den var gæst,
i travle arbejdsdage - på stille kirkefærd —
blev disse stier dannet, som end i dag man ser.
Så sagte vinden sukker i egekrattets løv.
Det er som stille hvisken, der siger: Bi og tøv,
så vil vi lidt fortælle om dem, vi så her gå
i tiden, der var deres, længst før 1 lyset så.

Nu går man her og lytter til fjerne fodetrin
af disse mange slægter, som længst er sovet ind.
De satte spor i tiden, den tid de efterlod.
Vi farer gennem tiden - men hvor er vore spor?
Kirstine Hofmansen.
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Et kirkebogsfund

--------------------------------------------- Arkivar Anna Louise Alstrøm,----------------------------------Slægtsgaardsarkivet

FORTIDENS stammer bærer fremtidens frugter.
Linder vi døren til fortiden, fanger vi samtidig et
glimt af fremtiden.
Takket være Christian den IV. påbud 1645-46
til bisperne, at alle præster skulle føre kirkebøger,
kan vi i dag herigennem kaste lys over de henfarne
slægters liv og levned og konstatere, at selv om
tiderne skifter, er sorgerne og glæderne fra slægt
til slægt dog stadig de samme; men samtidig kan
vi også lære heraf, at begivenhederne, der i øje
blikket synes at betyde sorg og ulykke, senere kan
udvikle sig til glæde og lykke for slægten, underti
den også for hele samfundet.
Havde myndighederne - og ikke mindst præ
sterne - været mere omhyggelige med de gamle
kirkebøgers opbevaring, havde vi i dag haft mulig
hed for at finde oplysninger om alle danske slæg
ter efter 1646. Sådan er det imidlertid ikke.
Mange af disse første kirkebøger er for længst
gået tabt på grund af ligegyldighed og vanrøgt;
men tabet af de mange kirkebøger skyldtes dog
også de dårlige opbevaringsmuligheder.
De lave stråtækte præstegårdsbygninger med de
åbne ildsteder og levende lys var let antændelige,
og ikke få kirkebøger forsvandt i brændende præ
stegårde, enten det så skyldtes uforsigtighed med
ild og aske, eller et kraftigt tordenvejr, der fandt
udløsning gennem præstegårdens letantændelige
stråtag.
At præstegårdsbrande var såre almindelig ses
af, at alene på Fyn og omkringliggende øer, der
havde lidt over 100 præstegårde, er der i tiden fra
kirkebøgerne blev påbudt og til 1890 brændt 63
og med dem ofte gamle kirkebøger, som den en
kelte præst jo almindeligvis havde fra to kirkesog
ne. En forbedring var det, at man ved reskript af
11/12 1812 bl. a. påbød, at kirkebøgerne herefter
skulle føres i 2 enslydende eksemplarer, - den ene
af præsten, den anden af degnen - og at disse 2
bøger aldrig måtte opbevares under samme tag.
Først efter 1890 oprettedes landsarkiverne, hvor
til de udskrevne kirkebøger nu afleveres.
Man kan måske undre sig over, at præsterne
ikke først af alt tænkte på at redde kirkebøgerne,
når der opstod brand; men mange forhold kan
spille ind, og undertiden var redning af disse alle
rede fra starten umuliggjort. Således var det på
den præstegård, som her skal omtales, nemlig den
gamle præstegård i Snøde på Langeland.

16/2 1883 blev tidligere sognepræst for UlsøØster Egede sogne på Sjælland Ebenhard Sophus
Ehlers præst for Snøde og Stoense menigheder.
Han flyttede ind i præstegården med sin hustru
og deres 6 børn, hvoraf den yngste var nyfødt.
Sommeren 1883 drog mangt et voldsomt torden
vejr over denne egn og ikke få gårde og huse gik
op i luer, og en dag kom denne ulykke også til
præstegården.
Tidligt søndag morgen 15/7 drog et frygteligt
uvejr hen over det nordlige Langeland, og henved
kl. 6 slog lynet ned i sognefogeden Hans Jørgen
Sørensens gård i Snøde og i et nu var hele gården
et flammehav. Sognefogeden, der stod i sit køk
ken, da ulykken skete, sprang i største hast ud i
stalden, hvor det med nød og næppe lykkedes
ham, at få hestene ud. Til alt held for ham opholdt
kreaturerne sig på marken.
Efter tidens skik ilede ringeren til kirken for
med kirkeklokken at kalde folk til hjælp. Mens
han stod her, betragtede han gennem et af glam
hullerne lynene, der ustandselig flængede den
sorte himmel på kryds og tværs. Pludselig skød
en mægtig ildtunge lodret mod jorden og antænd
te, forekom det ham, præstegårdens 3 udlænger
på een gang. Et øresønderrivende brag kvalte et
øjeblik kirkeklokkens klang, og endnu før lyden
rullede bort stod flammerne meterhøjt fra præste
gårdens stråtage.
Folk ilede til for at hjælpe den nødstedte præ
stefamilie.
Nu viste det sig, at stuehuset var gået fri; men
de brændende udbygninger, hvor en hver indtræn
gen var umulig, udsendte allerede en så voldsom
varme, at ingen var i tvivl om, at det kun var et
tidsspørgsmål om, hvornår stuehuset også ville
blive antændt.
Pastor Ehlers og hans hustru fik i største hast
børnene bragt i sikkerhed hos naboens, og man
gik i gang med at redde, hvad reddes kunne. Kir
kebøgerne og hele præstekaldsarkivet havde været
anbragt i et af udhusene, så her var alt håb om
redning udelukket. Men den ulykkelige præst kun
ne meddele sine sognebørn, at han endnu slet in
gen forsikring havde i tilfælde af ildsvåde, og man
hjalp ham nu, så godt man kunne, med at redde
de private ejendele samtidig med, at man slukkede
de fygende ildgnister, der faldt ned over stuehuset.
En time lykkedes det at holde ilden nede; men så
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blev også stuehuset flammernes bytte, og snart var
kun ruinerne af den gamle præstegård tilbage.
Man kunne bag efter kort meddele, at præstearkivet med de gamle kirkebøger fra Snøde og
Stoense sogne var blevet flammernes bytte.
Pastor Ehlers fik ny præstegård og fortsatte
som præst for Snøde og Stoense sogne til sin død
30/12 1901. Børnene ordnede boet efter faderen,
en ny præst holdt sit indtog og snart var alt glemt
om pastor Ehlers og den lynafbrændte præstegård.
Godt 70 år forløb, før det ved et heldigt sam
mentræf afsløredes, at en enkelt, men såre vigtig
lille bog var sluppet uskadt gennem flammehavet
hin ulyksalige morgen i Snøde præstegård.
Pastor Ehlers søn Axel Emanuel Ehlers f. 5/4
1872, død 12/11 1949 efterlod sig to børn. Datte
ren Margrethe Ehlers kom jeg i forbindelse med
gennem min kursusvirksomhed i efteråret 1972.
Vi talte på dette kursus naturligvis også om de
gamle kirkebøger og deres forskelligartede udse
ende. Eli dag spurgte fru Ehlers om en kirkebog
kunne være ganske lille og mere ligne et hæfte
end en bog, for hun havde hjemme en sådan, som
hun på grund af den gotiske skrift havde svært
ved at tyde; men den mindede om de kopier, vi
havde af gamle kirkebøger. Vi blev enige om, at
hun skulle tage den med på kursus næste gang, og
ugen efter blev jeg da præsenteret for en af Stoen
se sogns gamle kirkebøger fra 1757-1776. Jeg
kunne bekræfte fru Ehlers mistanke om, at det var
en kirkebog, og fortælle, at en sådan bog ikke var
privat eje, men i dette tilfælde skulle afleveres eller
sendes til Landsarkivet for Fyen m. m., og efter at
have talt med landsarkivar dr. Riising kunne jeg
love fru Ehlers, at hun ville modtage en kopi fra
arkivet.
I den kommende juletravlhed glemte jeg alt om
den gamle kirkebog, som jeg regnede med endelig
var havnet på sin rette plads; men 2. juledag blev
jeg ringet op af fru Margrethe Ehlers, der vidste
at jeg skulle til Fyn i julen, og dagen efter, da jeg
kom hjem, lå Stoense gamle kirkebog på mit skri
vebord. En uanselig lille bog 8^ cm bred og 21
cm høj, indbunden i almindelig grå karduspapir,
og dog indeholdt den oplysninger om en række
menneskeskæbner, oplysninger ingen nogen sinde
havde ventet at finde.
Jeg satte mig med en vis andagtsfølelse og åbne
de den gamle bog. Mange personer fik liv på de
guldnede blade, og mange spørgsmål meldte sig.
Hvorfor havde man på bogens omslag noteret at
Jens Larsens søn Hendrik af Stoense var blevet
døbt 1. søndag i advent 1748, når kirkebogen el
lers først begyndte 1757, og endda nøje angivet,
hvem der havde båret ham, og hvem fadderne
var? Jeg søgte efter ham i kirkebogen, men fandt
ikke hans navn yderligere nævnt.
Også Maren Biørns var ført ud på omslaget,
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skønt hun var indført i kirkebogen på rette sted,
nemlig under »Offentlig Afløsning«, da hun havde
forsyndet sig mod det 6. bud og udlagt som barne
fader Ib Andersen. Hvorfor skulle disse to særligt
fremhæves. Var det fordi Ib Andersen var 63 år,
eller var det måske for at understrege hendes fejl.
Måske var Ib Andersen broder til Frans Ander
sen, som var forlover ved en række vielser i sog
net, altså en estimeret mand.
Under døde 1770 skriver præsten kort: Begra
vet Kruse 89 år.
En djærv gammel mand, forestiller jeg mig og
begynder at søge efter andre oplysninger om ham.
Det er nok ham der flere steder kaldes Sergent
Kruse. Hans kone døde i 1758, og igen mistede
han en hustru i 1762 i marts, og måske er det ham
der lidt senere på året bliver gift som Lars Kruse.
Hvis det er den samme, hvad der naturligvis ikke
er sikkert, så var han 77 år på det tidspunkt, i
sandhed en djærv gammel mand.
Det blev sent før bogen med de for mig mange
ukendte navne blev lukket, og dagen efter gjorde
jeg mig klar til at rejse til Odense, hvor den lille
grå kirkebog nu kan studeres af folk, der har mere
kendskab til egnen og dens tidligere beboere end
jeg.

Hjerteformet hovedvandsæg, sølv.
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Svanninge-byhorn
er også i behold
Fint fortidsminde fremdraget og skænket
lokalsamling
FYNS TIDENDES artikler om byhorn på Fåborgegnen har vakt interesse og bevirket, at for
skerne nu kan registrere tilstedeværelse af flere
historiske byhom fra de gamle sogne, flere end
man havde regnet med. Og der er måske flere
endnu.
I rækken af bevarede byhorn kommer også et
fint eksemplar fra Svanninge. Det er et stort og
velbevaret oksehorn med tilslebet og drejet mund
stykke. Lyden er fornem og gennemtrængende så
beboerne i det vidtstrakte sogn har kunnet høre
det, selv i storm og uvejr.
- Byhomet i Svanninge er ældgammelt, siger
lederen af den lille lokale folkemindesamling i
sognegården, malermester Johannes Ruben Han
sen.
Vi ved at det blev brugt på bystævnen og ved

ildebrande. Sidst ved en brand på Korsvejen. Det
fortælles, at brandfogeden ikke kunne tude i hor
net, og måtte have sin nabo til at assistere.
- Der skal tudes mod to sider, sagde brandfo
geden, og således blev det.
Forskellige ærværdige beboere og brandfogeder
har i tidens løb opbevaret det gamle horn, sidst
har gartner Ernst Jørgensen, Faldsled, haft det i
sin varetægt og med omhu passet det. Nu er det
overgivet til hjemstavn- eller folkemindesamlin
gen.
- Vi er vældig glade for et sådant klenodie, fort
sætter Ruben Hansen. Alt for meget af vor lands
bykultur er forsvundet, og alt for mange genstande
der belyser livet og arbejdet i landsbyen er foræret
til andre samlinger.
Nu er det på tide, at vi passer på det tilbagevæ
rende. Heldigvis har vi gode ting i sognegården,
og vi nærer håb om, at vi må få rådighed over de
tørre og lune kælderlokaler til samlingen.
Byhornet i Svanninge er altså i god behold, og
nu er hornets fremtid sikret.
Det skulle gerne have selskab af mange andre,
historiske og værdifulde fortidsminder.
Edv. A.

Landbrugslån
til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger er fra gam
mel tid - gennem de stiftende forenin
ger-også landbrugets kreditforening.
Gennem Forenede Kreditforeninger
kan De opnå lån i aim. realkredit i
alle landbrugs-, skovbrugs- og gart
neriejendomme på øerne øst for Lille
Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan til

byde landbrugslån til ethvert formål:
tilbygning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maskiner, ud
videlse af besætning, ejerskifte, be
taling af løs gæld etc. Forenede Kre
ditforeninger kan tilbyde landbrugslån
på op til 50% af ejendommens værdi
med løbetider på 10, 20 og 30 år. Tal
landbrugslån med os.

Eneste kreditforening for øerne alene

jälFORENEDE
KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition:

Lånesagsekspedition:

Bogholderi, notering, indskrivning:

Anker Heegaards Gade 4
Tlf. (01)15 34 34
1572 København V.

Mageløs 2
Tlf. (09)11 77 77
5100 Odense

H. C. Andersens Boulevard 13
Tlf. (01)1411 33
1553 København V.
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Pr. 1. januar er vi sluttet sammen i en landsdækkende
kreditforening, hvor De kan få enhedsprioritering.
De får automatisk tilbud på både 1. og 2. prioritetslån,
hvor loven giver mulighed for det, og det går hurtigt.

- hele Danmarks kreditforening

København:

Herning:

.farmers Plads 2
1590 København V
Tlf.: (01) 15 8501

Viborgvej 1
7400 Herning
Tlf.: (07) 125300

Århus:

Afd.kontor i Odense:

Åboulevarden 69
8100 Århus C
Tlf.: (06)124666

Jernbanegade 16
5000 Odense
Tlf.: (09) 128585

Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr.
bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor, Gassehaven 56, 2840 Holte

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter,

attester,

trikelkort etc. fotokopieres.

Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.
Rabat ved større bestillinger!

Slægtsgaardsarkivet.
Hammerichsgade 14 (2 sal th.)
1611 København V

ma
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(Forbeholdt postvæsenet)

DELSBOGTRYKKERIET
i Odense

Penge er ikke alt
- men alligevel!
xÄfc

Spørg

'V SPAREKASSEN FYN

almtnbeltge mnbforftfring
for Sanbb^ningcr, oprettet Peb fongelig Sfnorbning

af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 .

Hovedkontor: Axelborg, København V

KØBENHAVN K. (01) 121100

De kan regne med
Andelsbanken
over hele landet

Telf. (01)1409 82

Nr. 183-32. årgang

April 1973

Løgumkloster Kirke

Dansk Slægtsgaardsforening
Oprettet 5. juli 1941

Lær af fortiden - Lev i nutiden - Virk for fremtiden
Medlemsblad
for
Dansk Slægtsgaardsforening

Redaktion:
Hans Balle,
Hybenvej 27, 5260 Hjallese.
Telefon (09) 12 94 73
Artikler og billeder, læserbreve,
juridiske spørgsmål og øvrige med
delelser til »Slægtsgaarden«
sendes til redaktionen som
forbeholder sig ret til at forkorte
artikler og breve, som ønskes
optaget i bladet.
Eftertryk efter ophavsretslovens be
stemmelser.

☆

Annonceekspedition:
Agronom Hans Balle,
Hybenvej 27, 5260 Hjallese.
Tlf. (09) 12 94 73

Landsbestyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, (R) Badstrup,
5484 Uggerslev.
Tlf. (09) 85 11 49.
NÆSTFORMAND: Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, 3390 Hunde
sted.
Tlf. (03) 33 71 49.
Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet.
Tlf. (048) - 4 62 03.
Sognefoged, gårdejer Holger Grøntved, Mygdal, 9800 Hjørring.
Tlf. (08) 97 52 31.
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, 5350 Rynkeby.
Tlf. (09) 39 13 17.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm, 5560 Arup.
Tlf. (09) 43 10 91 (helst kl. 9-10).
Gårdejer H. Chr. Flytkjær, Rindom, 6950 Ringkøbing.
Tlf. (07) 32 03 72.
Forfatteren Salomon J. Frifelt, »Frifelt«, 6870 Ølgod.
Tlf. (05) 24 30 20.
Gårdejer Jens Bligaard, Oddense, 7861 Balling.
Tlf. (07) 58 10 11.
Gårdejer Harald Poulsen, Aspesgård, 3752 Østerlars.
Tlf. (03) 99 80 30.
Gårdejer N. Sehested, Holmstol, 8833 Gjern.
Tlf. (06) 87 50 19.
Sognefoged, gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup.
Tlf. (06) 47 70 87.
Gårdejer Holger Buch Juul, Jægergaarden, Høllund, 7100 Vejle.
Tlf. (05) 86 50 21.
Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.
Tlf. (03) 83 92 12.
Gårdejer Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted.
Tlf. (03) 64 00 24.
(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretningsudvalg.)

Alle henvendelser om annoncer
rettes til annonceekspeditionen.

☆

Udvalgsformænd:
Slægtsgaardsarkivet: Forfatteren Salomon J. Frifelt, »Frifelt«,
6870 Ølgod. - Tlf. (05) 24 30 20.
Bladudvalget: Proprietær Bent Bjergskov, »Rosenlund«,
5350 Rynkeby. - Tlf. (09) 39 13 17.

Trykkeri:
Andelsbogtrykkeriet i Odense.

☆

Distribution:
Klager over udeblivelse eller
forsinkelse af bladet rettes
til postvæsenet.
Henvendelse om ældre numre
eller supplementsnumre og
bilagsblade af »Slægtsgaarden« sker
til annonceekspeditionen.

Kassererkontor og medlemsforhold:
Fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte.
Tlf. (01) 80 25 37 (Helst før kl. 8)
Postgironummer 8 31 42.
Slægtsgaardsarkivet:
Adresse: H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal t. v.),
1553 København V. Tlf. (01) 11 67 20.
Ledere: Arkivarerne P. K. Hofmansen og Annelise Alstrøm.
(Træffes på arkivet tirsdag og onsdag kl. 14-17).
Foreningens revision:
Statsautoriseret revisor Kr. Foged, Rosenvængets Sideallé 8, 2100
København 0. - Tlf. Øbro (01) 92 - 30 og Øbro (01) 92 - 5000.
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Årsmødet i Tønder
-----------

26. og 27. maj 1973

SLÆGTSGAARDSFORENINGENS
årsmøde
holdes i år i Sønderjylland lørdag den 26. og søn
dag den 27. maj.
Generalforsamlingen holdes i Løgumkloster
lørdag eftermiddag, og der serveres årsmødemid
dag og overnattes i Tønder.
Foreningens medlemmer med nærmeste fa
milie indbydes herved til årsmødet.
Udenforstående, som ikke er medlem af for
eningen og ikke har nær tilknytning til gård og
slægt, kan ikke deltage i årsmødets arrangement.
Nye medlemmer, som indmeldes i foreningen
inden 10. maj, får mulighed for at deltage i årsmø
det.
Mødet åbnes lørdag eftermiddag kl. 13,30 og
alle deltagerne - både damer og herrer - overvæ
rer aflæggelsen af beretningerne om foreningens
opgaver og virksomhed, og den påfølgende drøf
telse af aktuelle slægtsgårdsproblemer.
Hjemmenes og slægternes fortid og fremtid an
går både den ældre og den yngre generation, og
det forventes, at de, der kan, tager nogle af slæg
tens unge med, og at så mange som muligt over
værer det indledende eftermiddagsmøde, hvor de
bestræbelser, der gøres for at bevare samhørighe
den mellem hjemmene, jorden og de unge slægt
led i fremtiden, vil blive omtalt, og slægtsgårdsarkivets arbejde med at udforske og samle gårde
nes og slægternes historie bliver belyst.
Med god bistand af slægtsgårdsfolk og egnskyn
dige medhjælpere har man bestræbt sig for at læg
ge årsmødet således tilrette, at deltagernes tid og
økonomi ikke belastes mere end nødvendigt.
Indmeldelse sker på den andet sted i bladet væ
rende indmeldelsesblanket, som er trykt med gen
part til eget brug.
Da søndagsudflugten ikke slutter på Tøndereg
nen bliver der ikke lejet udflugtsbusser i Tønder,
da det ikke forventes, at der parkeres private biler
i Tønder når udflugten slutter på Rømø.
Som det fremgår af busannoncerne fra Randers
amtskreds og fynske og sjællandske amtskredse,
ventes det, at mange deltagere benytter bus til hele
årsmødeturen, og det håbes, at så mange som mu
ligt fra Østjylland, Fyn og Sjælland benytter den
ne befordringsmulighed. (Se side 9).
Medlemmer, der eventuelt ikke kan deltage i
årsmødet før søndag den 27. maj, bedes også ind

-----------

sende indmeldelsesblanketten og betale forkostbillet (punkt 2) og fællesudgifter (punkt 4).
Frokostanretningen og opdækningen til antallet
af deltagere på Hotel Lakolk, Rømø er forudbestilt, og kun de der har fået frokostbillet tilsendt,
kan få adgang til spisesalen.
Ligesom ved de seneste årsmøder begrænses del
tagerantallet. Alle deltagere skal være indmeldt til
årsmødet og have billetter tilsendt. Indmeldelses
fristen er senest den 10. maj.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring ef
ter indmeldelsen bedes framelding sendt til Hyben
vej 27, 5260 Hjallese, senest den 22. maj af hen
syn til afbestilling af hotelværelse og middagsog frokostbilletter, således at indbetalte beløb kan
refunderes.
MØDEPLAN:
Lørdag den 26. maj.
Kl. 13,30 pre. Årsmødet åbnes på Hotel Løgum
kloster.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formanden aflægger beretning
3. Beretning om slægtsgårdsarkivet
4. Beretning om medlemsbladet »Slægtsgaar
den«
5. Beretningerne drøftes
6. Fremlæggelse af regnskab og budget til be
slutning
7. Valg af en suppleant til hovedbestyrelsen
i Vestjylland
8. Valg af revisor
9. Forslag om forhøjelse af medlemskontingent
10. Mødested for årsmødet 1974
11. Eventuelt
Kl. 15,30. Mødet ventes sluttet.
I tilslutning til mødet er der kaffebord.
Kl. 15,30 besøges Løgumkloster kirke, hvor sog
nepræst A. Bork Hansen fortæller om kirken, klo
steret og refugiet.
Fra Løgumkloster køres gennem Draved Skov
forbi den tidligere domænegaard »Ellehus«. Ved
landsbyen Emmerske ca. 5 km fra Tønder bemær
kes på højre side det gamle stråtækte hus fra 1730,
som rummer kirkesal, skole og beboelse.
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Kl. 18,45. Middag på Hotel Tønderhus, og der
efter selskabeligt samvær.

Søndag den 27. maj.
De indlogerede bør bestille morgenbordet dæk
ket til aftalt tid. Morgenmaden betales ved serve
ringen.
For de deltagere der ønsker at benytte lejlighe
den til at se Tønder Museums enestående samlin
ger af møbler, fajance, sølv, kniplinger og holland
ske fliser m. m. vil der blive adgang fra kl. 8 til
8,45.
Kl. 8,45 køres til landsbyen Rørkær 3 km øst for
Tønder. Her besøges 2 gårde med slægtstraditio
ner, smukke møbler og mange minder fra hjem
mene og omgivelserne.
Gårdejer Adolf Friederichsens gård »Helliggaard«, ca. 55 ha, har navn fra et kildevæld i
haven, som i ældre tid regnedes for en »Hel
ligkilde«. En søn, Kjeld Friederichsen, overtager
gården som 9. generation i 1973.
Gårdejer Andreas Brincks gård ca. 60 ha
blev ca. 1830 købt af hans tipoldefader. Her
fremvises bl. a. kniplinger og et maleri af
Brincks oldemoder ved kniplebrættet som den
sidste kniplerske. Stuehuset er typisk som de ses
fra Husum ved Ejdersted til Ribe.
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Kl. ca. 12-12,30 køres fra Trøjborg over Hjerpsted gennem marskegnene til den ca. 10 km
lange Rømø-dæmning, som går gennem Vade
havet og fortsætter med cementvej til Hotel
Lakolk.

Kl. ca. 13,15 spises frokost på Hotel Lakolk.
Det fælles samvær ophører delvis efter frokosten,
idet mødedeltagerne efter en tur ud til Europas
bredeste badestrand og Vesterhavet vælger hvilke
udflugtsmål på Rømø der ønskes, f. eks. komman
dørgården i Toftum, der er museum og hører
under Nationalmuseet, Rømøs kirke i Kirkeby
(Set. Clements sømandskirke).
Besøget på Rømø ventes sluttet kl. ca. 16,00.
De tidspunkter, der er opgivet for ankomst og
afgang fra årsmødeudflugtens besøgssteder, er en
køreplan som søges gennemført bedst muligt. Den
samlede vejlængde der gennemkøres den 27. maj
med Tønder som udgangssted bliver ca. 70 km.

H.B.

Kl. 10,30-11,30 besøges Schackenborg i Møgel
tønder. Lensgreve Hans Schack modtager års
mødedeltagerne og fortæller om godsets, slottets
og parkens historie. Schackenborg har været i
greveslægten Schack’s eje siden 1661, da »Ri
gets Feltherre« i krigen med Sverige 165760, den veltjente feltmarskal Hans Schack, af
kongen købte den gamle middelalderlige borg
»Møgeltønderhus«, som var i forfald på grund
af alder og overlast under de seneste krige.
Feltmarskal Hans Schack nedbrød det gamle
slot, hvoraf der er rester bevaret i den sydlige
fløjs kælder. Det nyopførte slot, Schackenborg,
er dateret 1664.

Efter besøget på Schackenborg ses den gamle
smukke by Møgeltønder, som i henhold til fund har
været beboet siden oldtiden.
Fra Møgeltønder fortsættes turen gennem Gærup og Visby til Trøjborg slotsruin, som er om
kranset af gamle træer. Slottet, som er nævnt før
ste gang i 1347 var indrettet som en stærk fæst
ning med to voldgrave. Trøjborg har i krige været
belejret og stærkt beskudt. Det eksisterede endnu
i 1800 tallet, men var stærkt forfaldent. Tilbage
står nu en ruin. Nationalmuseet har i de senere
år restaureret de bevarede mure.

Parti fra relikvieskabet i Løgumkloster
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SALOMON FRIFELT DØD
Efter længere tids alvorlig sygdom er forfatteren
og digteren Salomon J. Frifelt død den 27. marts i
sit hjem på Frifelt godt 84 år gammel.

Salomon Frifelt var født bonde og han vedblev at
være bonde i ordets bedste forstand. Han drev sit
landbrug i en af landets fattige hedeegne med
stor dygtighed og drev det frem til et godt og mo
derne landbrug. Men ved siden deraf fik han tid
til at udnytte sine gudbenådede evner som skri
bent. En overgang i sine ungdomsår var han
journalist og efter nogle kursus virkede han nogle
år som lærer på nogle ungdomsskoler, ja han ved
blev endda indtil sine sidste år at have timer på
en nærliggende ungdomsskole.
Men sin store gerning øvede han imidlertid som
forfatter. Over halvtreds bøger foreligger fra hans
hånd og han havde endda planer om flere, hvis
kræfterne kunne have slået til.
Som bonde med kendskab til livet på sin egn
blev han hedefolkets skildrer som få. Han kunne
gå ind i de små stuer og tale med folk og få dem
til at åbne sig om deres liv og bagefter kunne han
skildre de mange særprægede personer i et sprog
og på en måde, der gjorde det til en oplevelse at
læse hans bøger. I virkeligheden blev han skildrer
af en livsform, som er ved at dø ud, og han var
som få med til at bevare mindet om hedens trofa
ste og nøjsomme slidere. Hans fortællinger og ro
maner vil blive stående som en kulturel faktor.
Salomon Frifelt var også taler. Utallige er de
foredrag han holdt ud over landet, men hans stør
ste oplevelse var vel da de danske i Amerika sendte
bud efter ham og han gennemrejste det store land
med en dansk foredragsserie.

Salomon Frifelt havde forøvrigt det særpræg for
en skribent, at han aldrig rørte en skrivemaskine.
Det blev hans hustru Nannas opgave med flid og
omhu at renskrive alle hans manuskripter. Han
var medlem af Dansk Slægtsgaardsforening fra den
første færd og i en lang årrække medlem af lands
bestyrelsen, samt formand for arkivudvalget. Han
skrev gennem årene en række artikler til »Slægts
gaarden« og han satte med sin personlighed kolo
rit på vore årsmøder, som han næsten aldrig
svigtede.
Salomon Frifelt efterlader sig tre børn. En søn
Peter Møller Frifelt driver »Frifelt« videre med
mønsterværdig dygtighed, samtidig med at han har
gjort sig stærkt gældende inden for landbrugets or
ganisationer. En datter Karen er arkæolog og har
sammen med professor Glob ledet en række ud
gravningsarbejder i ørkenområderne omkring de
arabiske lande, hvor hun har formået at komme
i kontakt med den indfødte befolkning og ikke
mindst de mange dominerende ørkensheiker. En
anden datter er gift med en skoleinspektør i År
hus.
Vi vil savne Salomon Frifelt og ære hans min
de.
C. R. C.

HJEMSTAVNENS KIRKE

Ældefuret, graastenstynget,
Sylden dybt i Oldtids Tro.
Svalekredset, stormomslynget
Vartegn over Sognets Bo!

Her de fandt det store Møde
mellem Tid og Evighed,
Slægt bag Slægt, der stred og døde,
sank i Muld i Kirkefred.

Graastenshus, der signer, samler
dem i Strid og dem i Støv,
mod dit Læ de trætte famler
til en Seng bag Ler og Løv.
Seng ved Seng med Græstørvsider
under Svøb af Sol og Regn Rastløs rinder Blæst og Tider Fast staar Sognets Samlingstegn!

Fra Digtsamlingen »Det skete en Søndag«
af Salomon J. Frifelt.
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vi åbner en af dine bøger. Dine værdige forgæn
gere i faget, jeg tænker på Blicher, Thyregod,
Aakjær, Marie Bregendahl, Anton Bemtsen med
Ved Salomon J. Frifelts 75-års fødselsdagsfest på
Frifelt den 13. februar 1964 bragte arkivar P. K.
flere, har hver for sig deres særlige klangfarve i
Hofmansen ham følgende hyldest og tak, som vi
det, de har skrevet af lyrik og prosa, ting, som også
her lader trykke, da den på en kunstfærdig måde
gang på gang har glædet os, men ingen har som
er en sammenfletning af Frifelts egne bogtitler,
du har givet os et så alsidigt og stærkt indtryk af
anvendte vendinger og ord.
den »Mandsvilje« og det »Kvindemod«, der i bog
staveligste forstand har »trodset den jydske Blæst
»Ad jydske Veje« vesterud er nogle af os i dag og tæmmet den« i alle »de afsides Kroge i Ver
rejst »gennem de jydske Udmarker« her til Frifelt, den« - jydernes verden.
Derfor er vi i dag kommet her til Frifelt for at
»midt under Himlen - hvor Kragerne vender«,
for skønt ikke »i Kreds om et natligt Baal«, så dog bringe dig vor tak! Tak for alt, hvad du gav os
i kreds om et såre smukt og festligt bord, der tje i dine værker, og tak for dit gode venskab gennem
ner Nanna til al mulig ære, at bringe dig, Salomon årene, et venskab, der beredte os så mange glæ
Frifelt, vor hyldest og tak i anledning af de 75 år, der og i aften gav os lov til at sidde ved dit og
der er rundet, siden du første gang så dagens lys Nannas festbord.
Du skriver et sted, at »en Milesten er en Skel
på dette sted.
Vi har med stor glæde modtaget din og Nannas sten. - Skel mellem det Vejstykke, man gik, og
indbydelse til at være sammen med eder på denne det, man stiler frem imod. Og som Alfarvejen har
højtidsdag. Vore »Veje« er i aften »samlet« »ved sine Milepæle, har Livet og Tiden sine. De kan
et Vejkryds« her på Frifelt, hvor ikke blot »100 sættes - fremhæves eller overses - som man nu
Aars Virke« men endog 108 års trofast arbejde lyster, men forbi dem skal man og videre - stadig
videre ruller Tidshjulet! - Et hastigt Blik tilbage
af din slægt og af dig selv fandt sted.
Selv om du, Frifelt, sidder »højt paa Straa i og fremover her ved Milestenen og saa fremad
dit gamle Sogn«, Ølgod, må det vel også være et igen! - «.
Du har skildret livets og tidens milepæle for os
fremmed »Skidtfolk« tilladt at blande røsten med
egnens »Godtfolk« for at hylde dig for dit »jyd på denne måde. Vi ved, du aldrig glemmer »den
ske Sind« og dit »Mands Mod«, de to ting, der Høstaften-Stund« »paa det lyngklædte Dige«, du
præger dig selv så stærkt, og som du så ofte i dine synger om. Vi ved, at alle de forbigangne års erfa
ringer og svundne tiders minder lever i dit sind
værker har skildret for os andre.
og
stadigvæk vil blive omsat til litterært guld i
Din fødselsdag faldt på en onsdag i det herrens
år 1889, en arbejdsdag midt i ugen, og gennem dine værker, men vi ved også, at du her ved denne
dine skildringer har du da også som en af »Fæd dags milesten skuer fremad mod nye mål, og
renes Sønner« kastet en såre smuk og uvisnelig »selv om du levede i hundrede Aar«, vil det altid
æreskrans om hverdagens »Rydningsmænd, He være sådan - fremad igen - ellers ville du ikke
dedyrkere og Mergelgravere«, hverdagens ukend være den kernejyde, som du er - typen på en rig
te helte, der vel ofte måtte »bøje sig for Blæsten«, tig jyde fra Jylland.
»Af Jordens Æt« har du som få givet os uvur
men som livets hårde kår ikke formåede at knæk
ke. Du har givet os »et Stykke vestjydsk Bonde derlige skatte. En varm tak og de allerbedste øn
historie« fra »Østersognene« og »Vestersognene« sker for dig og Nanna skal følge eder på eders vi
her i Vestjylland, som ikke ville være blevet skre dere vej fremad - altid fremad igen! Til lykke!
O så vil a te slut osse gjan sej jer tak »for en
vet, hvis du ikke havde skrevet dem for os, og vi
howres
Awten« po Frifeld!
hylder og takker dig for dit solide og smukke
værk.
Under inspiration af dit gode sind, dit jydske
lune og din fortællerglæde har du med din flittige
mesterpen trukket linier i det jydske ansigt op for
os, som sandsynligvis ellers ville have været upå
agtede, for »Jyder vester fra er (jo) mange Slags«,
og kun den, der som du har gjort jyden »Følge
skab ad jydske Veje« og hygget sig med ham under
»Hvil i en Mørkningskrog«, har forudsætninger for
at skildre jyden, som han er, når han i dybeste
forstand vinder frem fra »Natten og den døde Tak til Slægtsgaardsforeningens medlemmer for
Gaard« til de levendes land. De »Glimt af glemte mange gode timers samvær gennem årene og for
Skæbner og gammel Syssel«, som du i dine vær deltagelse ved min mand Salomon Frifelts død.
ker har givet os i så rigt et mål, har præget sig i
Nanna Frifelt
vort sind til stadig glæde og berigelse hver gang,

I mindet om Frifelt

Tak

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

Klip her!

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

Genpart, som deltagerne beholder

Indmeldelse

Indmeldelse

til

til

Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde

Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde

i Tønder den 26. og 27. maj 1973.

i Tønder den 26. og 27. maj 1973.

Indsendes til Slægtsgaardsforeningens kontor, Hybenvej 27, 5260 Hjallese.
A. Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).
Navn

Stilling

Bopæl

A. Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).

Postadresse (m. nr.)

Navn

(Indmeldelse kan kun ske skriftligt. Kun adgang for indmeldte,
som får billetter tilsendt.)
B. Hotelophold i Tønder.
Med hensyn til hotelophold er der reserveret hotelværelser til ca. 160 møde
deltagere. Værelserne, som er forskelligt udstyret, har forskellige priser, dog
overvejende enhedspris. Enkeltværelsernes antal er begrænset.
Som følge heraf er det ordnet således, at de reserverede værelser kun kan
bestilles af mødedeltagerne gennem Slægtsgaardsforeningen indtil indmeldelses
fristens udløb den 10. maj ved udfyldning af nedenstående bestillingsrubrik.
Mødedeltagerne ordner selv betalingen for hotelophold søndag morgen.
Prisen for hotelværelser inddeles i følgende grupper:
Gruppe A.: Betaling pr. seng ca. 30 kr. eksklusive morgenmad.
Gruppe B.: Betaling pr. seng ca. 35 kr. eksklusive morgenmad.

Bestilling på hotelværelser:

o

S

Stilling

Bopæl

Postadresse (m. nr.)

(Indmeldelse kan kun ske skriftligt. Kun adgang for indmeldte,
som får billetter tilsendt.)
B. Hotelophold i Tønder.
Med hensyn til hotelophold er der reserveret hotelværelser til ca. 160 møde
deltagere. Værelserne, som er forskelligt udstyret, har forskellige priser, dog
overvejende enhedspris. Enkeltværelsernes antal er begrænset.
Som følge heraf er det ordnet således, at de reserverede værelser kun kan
bestilles af mødedeltagerne gennem Slægtsgaardsforeningen indtil indmeldelsesfristens udløb den 10. maj ved udfyldning af nedenstående bestillingsrubrik.
Mødedeltagerne ordner selv betalingen for hotelophold søndag morgen.
Prisen for hotelværelser inddeles i følgende grupper:
Gruppe A.: Betaling pr. seng ca. 30 kr. eksklusive morgenmad.
Gruppe B.: Betaling pr. seng ca. 35 kr. eksklusive morgenmad.

Bestilling på hotelværelser:
Antal
enkelt v.

Antal
dobbelt v.

Værelsegruppe
her skrives
A eller B

Antal
enkelt v.

Antal
dobbelt v.

Værelsegruppe
her skrives
A eller B

Natten mellem 26. og 27. maj ..
Natten mellem 27. og 28. maj ..

Natten mellem 26. og 27. maj ..
Natten mellem 27. og 28. maj ..

Hotelophold vil derefter blive anvist mødedeltagerne så vidt muligt i henhold
til den ønskede prisgruppe og i den rækkefølge indmeldelserne indgår. - De, der
ønsker det, kan bestille værelse for natten mellem 27. og 28. maj.
Deltagere, der rejser med bus fra Randers amt..................................................
Deltagere, der rejser med bus fra Sjælland..........................................................
Deltagere, der rejser med bus fra Fyn ..............................................................

Hotelophold vil derefter blive anvist mødedeltagerne så vidt muligt i henhold
til den ønskede prisgruppe og i den rækkefølge indmeldelserne indgår. - De, der
ønsker det, kan bestille værelse for natten mellem 27. og 28. maj.
Deltagere, der rejser med bus fra Randers amt..................................................
Deltagere, der rejser med bus fra Sjælland..........................................................
Deltagere, der rejser med bus fra Fyn ..............................................................

C. Betaling,
Til udgifterne vedrørende måltider, fælles mødeudgifter m. m. indbetales forud
for årsmødet til konsulent H. Balle, Hybenvej 27, 5260 Hjallese, et beløb udreg
net efter udfyldning af nedenstående skema. Det bemærkes, at udgifterne til
post 3 skal betales af alle mødedeltagerne, da den indeholder mange forskellige
udgifter ved mødets arrangementer.
Antal
deltagere

Første dag, 26. maj
1. Middag på Hotel Tønderhus (inklusive
kaffe, moms og betjening) ................

Anden dag, 27. maj
2. Frokost på Hotel Lakolk, Rømø (inklusive
moms og betjening) ............................
3. Betaling for alle mødedeltagerne omfatten
de fælles mødeudgifter, turistservice, tryk
sager, entré m. m....................................

Pris
pr. deltager
kr.

Antal
deltagere

Ialt kr.

36.50

16.00
20.00

Første dag, 26. maj
1. Middag på Hotel Tønderhus (inklusive
kaffe, moms og betjening) ................

Pris
pr. deltager
kr.

Ialt kr.

36.50

Anden dag, 27. maj
2. Frokost på Hotel Lakolk, Rømø (inklusive
moms og betjening) ........................... .
3. Betaling for alle mødedeltagerne omfatten
de fælles mødeudgifter, turistservice, tryk
sager, entré m. m....................................

16.00

20.00

Ialt kr.......

Ialt kr.

Beløbet betales samtidig med indmeldelsen pr.
(understreg hvilket)

C. Betaling.
Til udgifterne vedrørende måltider, fælles mødeudgifter m. m. indbetales forud
for årsmødet til konsulent H. Balle, Hybenvej 27, 5260 Hjallese, et beløb udreg
net efter udfyldning af nedenstående skema. Det bemærkes, at udgifterne til
post 3 skal betales af alle mødedeltagerne, da den indeholder mange forskellige
udgifter ved mødets arrangementer.

Postgiro 13 18 08
Postanvisning
Check

D. Bemærkninger:
Denne blanket sendes senest den 10. maj i fuldstændig udfyldt stand til kon
sulent H. Balle, Hybenvej 27, 5260 Hjallese.
Beløbet (udregnet i henhold til skemaets udfyldning ovenfor) indbetales til
samme adresse, enten pr. giro nr. 13 18 08 eller pr. postanvisning eller check.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter indmeldelse bedes afmelding
sendt senest 22. maj af hensyn til afbestilling af hotelværelse m. m., således at
det indbetalte beløb kan refunderes.
Nogle dage før mødet får deltagerne tilsendt meddelelse om, på hvilket hotel
eller sted de indlogeres, og der medfølger billetter til de skemaposter, som er
udfyldt, samt brochurer og deltagerliste.
I skemaet er anført, hvad de enkelte priser omfatter. Drikkevarer til middagen
og drikkevarer og kaffe til frokosten betales ekstra.
Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hensyn til mulighed for
hotelophold, noteres deltagerantallet i den rækkefølge de indsendes.
Hvis indmeldelsestallet overstiger pladsmulighedeme, får de sidst tilmeldte
omgående meddelelse derom og indbetalingen returneres.
Af hensyn til de uregelmæssigheder for sent indkomne tilmeldelser giver an
ledning til, kan der ikke regnes med årsmødedeltagelse ved indmeldelse pr. brev
eller telefon efter 10. maj.

Beløbet betales samtidig med indmeldelsen pr.
(understreg hvilket)

Postgiro 13 18 08
Postanvisning
Check

D. Bemærkninger:
Denne blanket sendes senest den 10. maj i fuldstændig udfyldt stand til kon
sulent H. Balle, Hybenvej 27, 5260 Hjallese.
Beløbet (udregnet i henhold til skemaets udfyldning ovenfor) indbetales til
samme adresse, enten pr. giro nr. 13 18 08 eller pr. postanvisning eller check.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter indmeldelse bedes afmelding
sendt senest 22. maj af hensyn til afbestilling af hotelværelse m. m., således at
det indbetalte beløb kan refunderes.
Nogle dage før mødet får deltagerne tilsendt meddelelse om, på hvilket hotel
eller sted de indlogeres, og der medfølger billetter til de skemaposter, som er
udfyldt, samt brochurer og deltagerliste.
I skemaet er anført, hvad de enkelte priser omfatter. Drikkevarer til middagen
og drikkevarer og kaffe til frokosten betales ekstra.
Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hensyn til mulighed for
hotelophold, noteres deltagerantallet i den rækkefølge de indsendes.
Hvis indmeldelsestallet overstiger pladsmulighedeme, får de sidst tilmeldte
omgående meddelelse derom og indbetalingen returneres.
Af hensyn til de uregelmæssigheder for sent indkomne tilmeldelser giver an
ledning til, kan der ikke regnes med årsmødedeltagelse ved indmeldelse pr. brev
eller telefon efter 10. maj.
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Randers amtskreds
arrangerer bustur til årsmødet i Tønder d. 26.-27.
maj.
Afgang d. 26. maj.
Kl. 7,00 fra Vivild
Kl. 7,45 fra Randers rutebilstation
Kl. 8,30 fra Viborg, Borgvold
Kl. 9,30 fra Herning, Kirketorvet.
Tilmeldelse sker til rutebilejer H. Esbensen, Vi
vild, senest d. 10. maj. Tlf. Vivild (06) 48 60 33.
De, der tilmelder sig busturen, bedes bemærke
det på indmeldelsesblanketten af hensyn til hotel
indkvarteringen.
Amtsbestyrelsen.
Bustur jra Sjælland
til landsmødet i Tønder

Fyns Amtskreds
arrangerer bustur til årsmødet i Tønder den 26.
og 27. maj såfremt tilslutning med mindst 20 og
højest 38 deltagere opnås. Afgang lørdag den 26.
maj.
Kl. 10,00 fra Nyborg banegårdsplads
Kl. 10,20 fra Langeskov station
Kl. 10,35 fra Odense Esso v. Kongens Have
Kl. 11,00 fra Gribsvad Kro
Kl. 11,15 fra Indslev Kro
Kl. 12,00 fra Kolding banegårdsplads.
Tilmeldelse sker til turistvognmand Robert Jen
sen, Hessum, 5450 Otterup, tlf. (09) 82 11 34 se
nest den 10. maj. Pris 36,00 kr.
De, der tilmelder sig busturen, bedes bemærke
dette på indmeldelsesblanketten af hensyn til ho
telindkvarteringen .
Amtsbestyrelsen.

Slægtsgårdsforeningen for Sjælland syd indby
der til fællestur med bus til landsmødet d. 26.-27.
maj. Afgang fra Næstved kl. 6,00 morgen d. 26.5.
Hjemkomst kl. ca. 22 d. 27.5.
Der køres over Ringsted, Sorø, Slagelse.
Pris incl. billet til Storebælt kr. 62,00. Alle med
lemmer med pårørende kan deltage. (Også med
lemmer fra andre sjællandske egne er velkomne til
busturen).
Tilmelding senest d. 10. maj til amtskredsfor
manden, gdr. Jens P. Petersen, Farendløse, 4100
Ringsted på nedenstående kupon eller pr. tlf.
(03) 64 00 24.
Venlig hilsen

Bestyrelsen.

KUPON (Sjælland)
Vi/jeg foretager tilmelding til busturen den
26.-27. maj

Navn

Adresse

Tlf. nr.
(sendes til Jens P. Petersen, Farendløse,
4100 Ringsted).

Græsareal med afvandingskanal
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Løgumkloster og Tønder
I det flade landskab hæver Løgumkloster kirke
sig over byen og egnen.
Byen, som har 800 års jubilæum i 1973, har
godt 2000 indbyggere.
Fra gammel tid er byen kendt for sit kloster,
men også det store Kloster Marked og Kræmmer
markedet, som holdes 4 dage i begyndelsen af au
gust, hvortil der stævner folk fra hele landet, gør
byen kendt i vide kredse. På markedspladsen, som
er omgivet af lindetræer, er tilførslerne af arbejds
heste ændret til nogle hundrede sportsheste.
Kirken, der er bygget af cisterciensermunkene
i tiden fra 1170erne til ca. 1300, er opført i en
overgangstid i romanske og gotiske stilarter som
denne munkeordens kirker, der ikke måtte være
prangende, - uden kirketårn - blot med en tag
rytter.
Efter en gennemgribende restaurering, der på
begyndtes i 1913 af de tyske myndigheder og fort
sattes i 1920 af de danske myndigheder, fremtræ
der kirken som et storstilet eksempel på sjælden
dygtig, gammel bygningskunst.
Af kirkens gamle inventar bemærkes en sengo
tisk altertavle, et relikvieskab, med sjældent træ
skærerarbejde og temperabilleder, hvis mage ikke
findes nord for alperne, en prælatstol m. v.
I umiddelbar forbindelse med kirken var sam
menbygget et kloster. Det bestod af en firfløjet
bygning, der omrammede en klostergård, og des
uden en del udbygninger til bolig for lægbrødre,
avlsgård, magasiner m. v. Størstedelen blev ned
brudt efter reformationen, og heraf byggedes
den bygning, slottet kaldet, der ligger vest for kir
ken, sammenbygget med denne, og som har tjent
som jagtslot for gottorpske hertuger og bolig og
kontorer for embedsmænd og forskellige stats
myndigheder.
Af selve klosteret findes kun østfløjen bevaret.
Denne har dog været noget længere end den nu
værende, men de vigtigste rum er bevarede. Man
har fra kirken adgang til klosterfløjen, dels direkte
ned til et rum, hvor tidligere monstranser og hellige
kar opbevaredes, og dels ad en trappe, der førte
op til munkenes sovesal (dormitoriet). Klosterflø
jen er smukt restaureret, navnlig seværdig er dens
kapitelsal med de 9 krydshvælvinger, båret af 4
søjler. På vestsiden ses spor af buegangen om den
forsvundne klostergård.
I tilslutning til klosterfløjen er bygget Danmarks
første refugium, et sted, hvor arbejdende menne
sker kan komme og søge ophold.

Tønder er Danmarks ældste by
med officiel stadsret, og den er en af de mest
traditionsrige byer. Den arabiske geograf, Idrisi, er
den første der nævner byen, da han ca. år 1130
angiver den på sit verdenskort med navnet »Tun
dir a« og beskriver den som en lille havneby.
Tønder fik sin officielle stadsret i 1243, men
har tidligere fungeret som købstad, da franciska
nermunkene (gråbrødrene), der kun slog sig ned
i etablerede bysamfund allerede i 1238 byggede
deres kloster i Tønder.
Tønderområdet bestod dengang af et par lang
strakte holme, der omsluttedes af Vidåens to ar
me. Man mener, at byen begyndte som ankerplads
for Møgeltønder (Store Tønder), der dengang
var større, og så siden overtog føringen som den
største by i det sydvestlige Danmark. Tønder har
nu ca. 12.000 indbyggere. Tønder skylder Vidåen sin oprindelse, og i byens våben - ligesom
i dens ældste segl fra ca. 1200 - er et skib afbilledet.
Ved inddigningen år 1553-1556 blev større
skibe afskåret fra at sejle til byen. Indtil da var
Tønder et stort centrum for stude- og hestehandel,
da byen lå ved den vestlige »Oksevej« fra Ribe
over Husum og Hamborg til Holland.
Mange af de skønne gamle huse, der blev byg
get af 1500 og 1700 tallets rige købmænd, står
smukke og velbevarede som dengang. Sammen
med kirken, der er en af landets rigest udsmyk
kede, giver de velbevarede gamle huse byen et
særpræg som ikke findes andre steder.
Da Tønder ophørte med at være søstad, og stu
dehandelen skrumpede ind, måtte borgerne gå nye
veje. Det produkt, der i de følgende århundreder
skulle gøre byens navn kendt over hele verden,
blev de tønderske kniplinger. Byen blomstrede op
påny, og de rige kniplingshandlere, der en over
gang havde ca. 12.000 kniplepiger beskæftiget
med hjemmearbejde, bragte ny velstand til byen,
og også de byggede sig huse i datidens stil, hvoraf
mange står endnu.
Tønderegnen er præget af sine mange åer og
vandløb - sin enestående natur med åbne vidder
og lange udsyn over moser, marsk og diger - bon
degårde med store græsningsarealer, hvor der fra
forår til efterårsmånederne græsser et stort antal
kreaturer af forskellig race og farve, samt får og
en del heste.
Tønderegnen har et rigt kulturliv og mange
minder i Form af Gravhøje - velbevarede og rigt
udstyrede kirker, - gamle fredede huse og gader
- museer, kunstsamlinger m. m.
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Kniplings-industrien på
Tønder-egnen
-----

Uddrag af dr. phil. Sigurd Schoubyes bog:

Den indtil nu ældste oplysning om kniplinger i
Tønder stammer fra et brev skrevet i året 1595 af
en provstefrue i Slesvig (Agneta Fabricius). Hun
beder sin datter, der er bosiddende i Tønder, om
at sende hende »de 4 alen kniplinger, som hun har
bestilt til en pris af 7-8 skilling per alen«. I Tøn
der bys retsprotokol findes en oplysning fra året
1622 om, at »Nis Simesens datter fra Ottersbøl
har tjent Johann Becker i Tønder i 9 år med knip
lingsarbejde.«
I Chr. IV’s dagbog finder vi et notat fra 3.
september 1619. Han skriver, at han den dag gav
889 rigsdaler til forskellige kræmmere for lærred
og kniplinger. I samme dagbog finder vi også hans
notat om, at han den 4. november 1620 købte for
10 rigsdaler kniplinger af en kniplepige i Flens
borg, og det samme år, den 11. november yderli
gere for 28 rigsdaler.
Det sikreste vidnesbyrd om, at kniplingsfabrika
tion har været af et virkeligt omfang før året 1660
giver kartografen Johannes Mejer fra Husum, som
ved cartouchen på sit i 1648 udførte kort over
Tønder amt i »dankverths neue Landesbeschrei
bung« anbringer en kvinde med en knipling i hæn
derne.
Grunden til at tønderegnen var så egnet for
kniplingsindustrien ligger i de specielle handels
problemer denne egn havde at slås med i 1600tallet. Fra tidernes morgen har forudsætning for
enhver købstads trivsel været handel, men handel
uden gode kommunikationsforhold er ikke mulig,
og da inddigningen begyndte i midten af 1500-tallet og Tønder kommer til at ligge længere og læn
gere væk fra havet, måtte byens dygtige købmænd
gå nye veje. - Og det var kniplingerne de satsede
på, som fremtidens store modevare.
At datidens købmænds gode idé kunne realiseres
skyldtes en række miljømæssige forhold. Området
havde efter datidens forhold gode veje - driftska
pitalen var til stede - man var handels-mindede
og havde gode forbindelser. Dertil kom at leve
vilkårene på egnen var billige - indbyggerne var
nøjsomme og ikke mindst var kniplearbejdet som
skabt til hjemmearbejde og kunne udføres af både
børn og svage gamle under bekvemme og selska
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belige former. Pigerne kunne blive hjemme og be
høvede ikke at tage tjeneste hos fremmede.
Det tønderske knipleområde strakte sig i blom
stringstiden fra Læk i syd til Ribe - Marstrup mod
nord. Det dannede altså en trekant, hvis to sider
var ca. 60 km og den tredie ca. 35 km, men det
egentlige område, hvor kniplinger blev fremstillet
var afgrænset af linien Tønder - Løgumkloster Skærbæk på den ene side, og af Vesterhavet på
den anden. Hertil må føjes Rømø, hvis kniplinger
var af særlig fin kvalitet, men friserne skal have
foragtet kniplenet. Fremhævet som gode kniplesteder var Abild - Visby - Brede - Mjolden - Skast
og Emmerlev.
Andetsteds nævnes Schackenborg-området i det
hele taget som førende.
I disse områder var på et tidspunkt ca. 12.000
kniplepiger beskæftiget, hovedsagelig ved hjem
mearbejde. Et sted nævnes tallet 16.000.
I 1700-tallet udbyggedes industrien solidt til ef
terhånden at blive den væsentlige økonomiske fak
tor for Tønder by.
Antallet af kniplingshandlere voksede støt og i
borgermatriklen fra 1699 kan vi nøje følge udvik
lingen.
I tiden mellem 1706 og 1802 aflægger 35 knip
lingshandlere borgereden, men antallet af hand
lende har været langt større, idet mange ikke anfø
res som specielt kniplingskræmmere, men som
købmænd.
I listen mangler helt så kendte navne som Ben
dix og Boye Boysen, og ansete kniplingsfolk som
Marcus Hoyer og senere Carsten Richtsen og Jo
han Hanquist betegnes som købmænd.
Men ellers er det byens førende folk, der her
er tale om. Folk med penge - position og anseelse
og i mange tilfælde folk med vigtige tillidshverv i
byen. Kniplingshandelen blev et højt anset erhverv
med penge i, som flere og flere søgte at gøre sig
rige på.
De gamle smukke patricierhuse, der blev opført
af datidens rige købmænd vidner herom.
At kniplingerne bragte mange penge til byen
forstår man først, når man ser de, efter datidens
forhold, store beløb, der blev solgt for
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1772...............
1773...............
1774...............
1775...............
1776...............
1777...............
1778...............
1779...............
1780...............
1781 ...............

25.278 rigsdaler
25.407
30.235
33.856
41.350
40.921
48.786
55.827
61.938
72.845
-

Udlandet'
33.068 rigsdaler
32.829
32.588
31.249
38.784
43.511
47.388
52.731
55.201
63.190

De allerdygtigste kniplepiger har kunnet tjene ca.
50 rigsdaler om året, men man må huske, at en
overvejende del af arbejderskerne kun havde
knipleriet som en slags bierhverv.
Til orientering om pengenes købekraft i 1780
anføres til sammenligning, at en stud kostede 716
rigsdaler - en skinke 80 skilling - 16 kg smør 8
skilling - 1 kande brændevin 9 skilling - 16 kg
kød 2*6 skilling - 16 kg kaffe 12 skilling og 16
kg sukker 2 skilling.
1 rigsdaler = 96 skilling.
Noget særligt lukrativt foretagende har det altså
ikke været at kniple, men der var en vis hygge
og selskabelighed forbundet med arbejdet, især
når pigerne sluttede sig sammen, hvad de ofte
gjorde.
De lange vinteraftener klirrede pindene i sko
magerkuglens skær. Disse kugler var ophængte i
et trækors, til hvis ene arm tranlampen var fast
gjort, så dens stråler fra de vandfyldte kugler ram
te de tre til standerne støttede knipleskrin.
Den type skrin der anvendtes i tønderområdet
var formede som skråpulte.
Pladen som kniplingen fæstnedes på var ca. 35
cm bred og 40-50 cm lang. I den smalle side, der
vendte mod kniplepigen var der en indskæring, så
skrinet kunne slutte tæt til kroppen. Skrinets plade
var overtrukket med skind eller stof og udstoppet
med hø.
I selve skrinet, der ofte var meget kunstfærdigt
udskåret eller bemalet, fandtes et par smårum til
kniplestokke — briller eller lignende. Nu og da
var der indbygget en »hemmelig« skuffe til me
get private ting.
Kniplestokkene kunne være meget smukt for
arbejdede. De havde forskellige former og forskel
lige lokale navne. De blev udført i forskellige
træsorter eller i ben, og de fornemmeste blev ud
ført i elfenben. Længden var 9-10 cm.
»Aftensædet« som den egentlige kniplesæson
kaldtes, begyndte som regel 14 dage før »Mik
kelsdag« - den 29. september - og to aftener om
ugen indbød pigerne gerne byens karle til at under
holde sig med historier og sange.
Til gengæld fik de gratis tobak og ved sæsonens
afslutning indbød pigerne til »standerhøtte«, hvor
der blev danset og festet under beskedne former.
I virkeligheden var de unge mænd tit sømænd,

som i slutningen af februar drog af sted til deres
rederier i Hamborg eller København, men de lan
ge vinteraftener sad de bag de kniplende piger
med deres strikketøj, kurvefletning eller andet hus
flid, og så gik det løs med sentimentale folke- og
almueviser - med historier om mærkelige hændel
ser - med gådegætning og med salmer.
Der var også mange skyggesider ved kniplearbejdet. Allerede i et skrift fra 1788 siges det, at
kniplepigerne på grund af det stillesiddende ar
bejde, hvor de sidder med bøjet krop, bliver »hek
tisch verwachsen und blind«. De vænner sig til
snustobak, kaffe og te. De bliver uanvendelige
til andet arbejde, og da de ikke kan lægge noget
til side, falder de før eller senere staten til byrde.
Også andetsteds fremhæves kniplepigemes dår
lige helbred, deres manglende færdigheder i al
mindeligt husarbejde - deres indsnævrede hori
sont - og et sted anføres, at mere end halvdelen af
kniplepigerne bliver behandlet værre end tugthusfanger. Beretningen slutter med at sige, at de uden
tvivl ville være lykkeligere, hvis de havde været
malkepiger hos bønderne.
Også præsten klagede - specielt over mang
lende skolegang, foranlediget af, at pigerne allerede
i 6-års alderen unddrog sig skolegang, og i stedet
blev hjemme ved knipleriet.
Klædedragtens demokratisering efter den fran
ske revolution blev ikke knipleindustrien gunstig.
I 1800-tallet vinder maskintyllen terræn som nyt
og billigere modestof, og de tønderske kniplings
kræmmeres tid er forbi.
Medens der omkring år 1800 var 13 kniplings
handlere i Tønder, var der kun 1 tilbage i 1836.
I dag er der kun få udøvende kniplersker til
bage og resterne af de tidligere tiders kniplekunst
kan beses på Tønder Museum, der har en righol
dig samling af redskaber og kniplinger.
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Sprogø - en perle
------

Af Jens P. Petersen, Farendløse

PA en lys og klar sommerdag hæver øen sig næ
sten majestætisk over bæltets vande, og er man
søfarende for en kort stund en nattetime, kan må
neskinnet afsløre et landskab imod nord, som
svinger sig i sære former, snart højland og snart
lave mosedrag, næsten i niveau med de salte bøl
ger. Men skønnest er Sprogø i nærbillede, når
dag og nat mødes, når tiden lige før solnedgang er
inde, og de gyldne stråler fra den livgivende runde
tingest i verdensrummet kaster sit skær mod fyret,
mod de røde tage og mod varden ved stranden. Så
træder et stykke Danmark frem, som man gerne
møder igen, så samles tankerne omkring ønaturen;
den natur, som skaber glød i sindet, og venlighed
mod næsten og glæde over det lille land. Spredt i
vore farvande ligger disse øer, store og små, og
med det fællestræk, at de i indbydende skønhed er
perler som funkler. Hvad enten man går i land på
Lyø, på Christiansø eller Anholdt eller Saltholm,
er der særegne boliger, som afslører den landlige
kulturs bedste traditioner, holdt i hævd af slægtens
troskab mod fortiden, og der er mennesker, som i
forekommenhed og meddelsomhed er et produkt
af det tillidsfulde mere end andre steder, hvor det
stolte og fornemme og verdenserfarne har sat sine
spor. Her er liv og glade dage i oprindelig for
stand, her bygger alvoren på det livsnære forhold
til grundlaget, her findes noget urdansk, som er
ved at forsvinde i massesamfundets hurlumhej.
Hvor er det godt, at Danmark er et ø-land, der
ved kan vi bevare mangeartede særpræg, som el
lers forgår, fordi mennesket gerne vil give afkald.
De ligger der altså lige for øjnene af os, spredt
næsten for alle vinde, og 5-600 af dem kan give
os den tilfredsstillelse, som et besøg et godt sted
altid er. - Og altså også Sprogø.

Øen er endnu i samme stand, som da landet
dukkede frem af isen. Dens linjer er ubrudte end
nu nogle år, indtil buldozerne jævner dens pukler
og teknikernes vidunder omkranser den med piller
og vejbaner. Den dag går et stykke værdifuld na
tur tabt i et udviklingsforløb, som ikke lader sig
standse. Sprogø er en perle, midt i landet, men
uden at danskeren kender den - sådan rigtigt. Nok
bliver den beset fra færgernes saloner, og turisten
vender sin kikkert imod den for at finde nye iagt
tagelser, og sandsynligvis falder der ofte nogle
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drøje bemærkninger om dens nære historie som
et »forbedringshus« for de hormonsprælske skæb
ner, som civilisationen har kastet hid og did og til
sidst ført ud i ensomheden. Men kun få har sat
sin fod på dens jord, men har man det, må ople
velsen beskrives. Sprogø har skiftet landsdel til
forskel fra alle andre øer. Det skete i 1886, og den
er nu en del af Sorø amt under Korsør købstad,
men den er nationaliseret! Staten bestemmer alt
og også, at dens borgere har at holde sig væk indtil videre. Men det vil ikke sige, at der ikke er
liv på Sprogø, endda et sprudlende liv. En som
merdag hører man det københavnske overalt, over
100 piger og drenge boltrer sig da i uhæmmet glæ
de og fryd, og om aftenen lyder viser og sange, og
skæret af bålet ved Nordstranden forleden den be
søgende med en følelse af at fornemme tidernes
forløb og slægternes kæde i lige linje. En midsom
meraften ved egekrat og rullesten giver familie
skabet med stenalderfolket det rette perspektiv.
Vi er ikke i samme båd, men dog i kød og blod
den samme skabning. Og står man på fyrbanken
og ser mod Romsø og Reersø og i syd til Lange
land, så forstås det uden videre, at Valdemar d. I
byggede fæstning til rigets forsvar. Her rejstes mur
og tårn, her spejdede man og kæmpede, og her
slog Marsk Stig sig ned efter kongemordet i 1286
og udvidede befæstningen. Sig så ikke, at Sprogø
ingen historie har, både i fortid og nutid er den
endog særdeles interessant. Den har været udvalgt
til mangt og meget, og bl. a. gav Christian d. II
den et særligt skudsmål ved at overlade den til
hollænderne. De befolkede Amager og Sprogø og
dyrkede grønsager til den kongelige og adelige
husholdning, og blomsterløgene fandt givtig jord
bund på Sprogø. Indtil 1800-tallet boede hollæn
dernes efterkommere på øen, men det almindelige
fremskridt i riget gjorde det urentabelt at opret
holde gartnerbruget på Storebælts-øen. Siden er
det gået tilbage med erhvervsudøvelsen, og nu er
korndyrkningen helt ophævet. Da »pigerne« for
svandt, blev landbruget opgivet, og øen ligger hen
som en stor græsmark. Her færdes nu fårene, nog
le få ponyheste, et par røde tyrekalve og et mylder
af vildt. Bestyreren på Sprogø kommer aldrig til
at mangle kød på middagsbordet. Fasanerne har
et eldorado, og harerne er tamme, som om de ikke
tilhørte nogen vildtrace. Og vingesuset fra ænder
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og gæs er en vellyd midt i stilheden. For stille er
der naturligvis på Sprogø, når feriebørnene fly’r
bort. Så sænker efterårets og vinterens stilhed sig
over landet og dets væsener, kun afbrudt af stor
mens og isskruningernes naturvælde. Men man
bliver ikke væk i en kedsom trædemølle, det sør
ger postføreren for og så også den vigtige gerning
med pasning af installationerne. Fyrets blink skal
vejlede på en befærdet søfartsvej, og kontrollen
er en nødvendig affære. Og dertil føjer sig hjælpen
til de strandede, som (også om sommeren) møder
deres skæbne på Østerrevet, og som drukne mus i
snesetal finder husly for en kort stund. Men ellers
går færdselen udenom Sprogø i modsætning til de
gamle tider, da istransportstation og rejsehjem
ofte befolkedes af datidens modige og ingenlunde
rejsevante folk.

frøerne fat, og fisken slår smut i det stille vand.
Og så de små plantager, som giver Sprogø sin sær
lige idyl. Og ude på revet ligger sælen og tager sig
ud til menneskers fryd. At nogen dog kan nænne
at afbryde dens bane. Her har man det dejligt, og
de lysende og blinkende paladser i det fjerne kan
ikke aftvinge nogen interesse, de fortæller om en
rastløs verden og om mennesker stuvet som i en
tønde. Sprogø ligger ved alfarvej - den er påagtet
af millioner- men dens tone er egenartet og helse
bringende, der er liv og grøde og fred og atmos
fære, så det forslår. Den er venlig og storladen og
indbyder til et besøg. Jeg håber, jeg får lov at
komme igen. Tak til dens mennesker for det fagre
og festlige sommertogt over søen til »Øen i søen«.

Skøn er Sprogø - i sommerdragt. Få skridt fra
broen åbenbarer sig den herligste park med bløde
plæner og velplejede blomsterbede, og skyggen
fra varden ved stranden giver begreb om en skor
sten fra et silderøgeri, men fortæller kun, at herfra
er der lige langt til Fyn og Sjælland. I mosen om
trent midtvejs er der en velsignet uro, for her tager
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Årsmødet i Løgumkloster og Tønder
blev det hidtil største
De ydre rammer om årsmødet i Løgumkloster og
Tønder overstrålede alt, hvad man tidligere har
kendt. Men det har man forresten sagt så tit. Da
indmeldelsesfristen udløb, var der tilmeldt flere
end nogensinde før, nemlig 355, og trods begræn
set hotelplads lykkedes det alligevel konsulent
Balle at skaffe tag over hovedet til dem alle i
Tønder og nærmeste omegn. Derimod måtte man
desværre sige nej til dem, der kom senere. Der
var ikke et eneste ledigt hotelværelse i hele egnen,
og der var ikke en ledig stol til middagen i hotel
Tønderhus’ store sal. Det er beklageligt, at man
måtte afvise nogen, men alle rammer var udfyldte.
Og mødet var begunstiget af et fremragende
vejr, der gjorde det til en nydelse at se vestlandets
særprægede egne med de græssende brogede krea
turer og længst ude det blå Vesterhav, og alting
klappede, som det var smurt.
Mødet begyndte på Hotel Løgumkloster klok
ken præcis halvto og sluttede lige så præcis klok
ken halvfire. Og når der alligevel efter mødet lød

kritiske røster mod mødets forløb, skyldes det, at
mange i forsamlingen med rette syntes at man i
højere grad skulle vende blikket udad mod de
voldsomme begivenheder, der i øjeblikket præger
landbrugets situation og i mindre grad gå i enkelt
heder med sine egne forhold, samt sørge for at
der blev rigeligere tid til, at røster fra forsamlin
gen kunne komme til orde.
Alt det vil bestyrelsen tage op til grundig un
dersøgelse ved sit næste møde. Det er jo altid be
styrelsens opgave at lytte til en velmenende kritik.
Mødet fik i øvrigt et særdeles vellykket forløb
uden mislyde af nogen art.
Formanden, gårdejer Chr. R. Christensen, åb
nede mødet med at byde velkommen til den store
forsamling og takke for den store interesse for
Slægtsgaardsforeningens arbejde. Til ordstyrer
valgtes som sædvanlig statsautoriseret revisor Kr.
Foged, København, og til protokolfører valgtes
gårdejer Ejner Petersen, Kikhavn.

Formandens beretning
Chr. R. Christensen udtalte bl. a.:
Jeg plejer ikke at indlede min beretning med at
holde mindetaler. Delvis vil det meget let føre for
vidt, og delvis vil det være svært at skelne mellem
hvem af foreningens veltjente mænd og kvinder,
man skal omtale. I år ligger forholdene imidlertid
anderledes, idet to af foreningens mest aktive
medlemmer, der begge var medlemmer af besty
relsen, er gået bort.
Den 9. februar døde «Slægtsgaarden«s redaktør
gennem mere end 20 år, Ib Paulsen, få dage før
han kunne være fyldt 60 år.
Dette dødsfald kom ganske uventet, for selv
om Ib Paulsen havde skrantet lidt nogle dage, var
det dog ikke anderledes, end at han få dage før
dødsfaldet havde fuldendt redaktionen af vort
februarnummer.

Ib Paulsen var en stor begavelse, men først og
fremmest et hjertevarmt menneske. Han var som
en solstråle ved vore årsmøder, og hans artikler
var nærmest uforlignelige.
Den 27. marts døde forfatteren Salomon J. Fri
felt godt 84 år gammel. Dette dødsfald kom ikke
uventet. Salomon Frifelt havde været syg i længe
re tid, og han havde haft det svært, men båret sin
sygdom med tålmodighed og selv i de svære stun
der bevaret sin livsglæde.
Frifelt havde været medlem af Slægtsgaardsforeningen helt fra dens start og i mange år medlem
af bestyrelsen. Han var en af vore mest trofaste
medarbejdere, der såvel i artikler som taler satte
præg på vort arbejde. Han nåede at skrive et halvt
hundrede bøger om det jydske landboliv, og de
vil bevare hans navn gennem tiderne.
Æret være de to mænds minde.
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Da vor forening blev dannet midt under anden
verdenskrig fik den navnet »Foreningen til beva
relse af danske slægtsgaarde«. Og som motto fik
den ordene: »Lær af fortiden - lev i nutiden virk for fremtiden«. Senere fik den navneforan
dring og kom simpelthen til at hedde »Dansk
Slægtsgaardsforening«, men beholdt dog sit motto,
og navneforandringen må ikke tilsløre vort for
mål. Dette må stadig være: Bevarelse af danske
slægtsgårde.
Midlerne dertil kan imidlertid være flere.
Vi vil bevare det historiske grundlag, vore
slægtsgårde bygger på. Arkivberetningen, som
man om et øjeblik vil få at høre , bærer vidnes
byrd om et stort og uegennyttigt arbejde for at
bevare dette grundlag. Vi anser dette for nødven
digt, men det er klart, at hvis det ikke følges af et
arbejde for at bevare de eksisterende landbrug er
det omsonst.
På dette område er foreningens arbejde imid
lertid ikke lykkedes så godt, som man kunne øn
ske. Siden krigen er mere end en trediedel af de
danske landbrugsejendomme forsvundet, og selv
om de danske slægtsgårde har vist en betydelig
modstandsevne, er det dog også gået hårdt ud
over disse. Vi havde ved krigens afslutning om
kring ved 210.000 landbrugsejendomme. Nu er
der godt 130.000 tilbage, og det svinder stadig i
dem, selvom tilbagegangen ikke mere er så følelig,
som den har været. Det er nemlig ikke mere så
upopulært at drive landbrug, som det har været.
Til gengæld ønsker de unge landmænd, at det skal
være gode ejendomme.
Det år, der er gået siden vi sidst havde årsmø
de, er nemlig et begivenhedsrigt år, der vil blive
stående som et af de mest skelsættende i dansk
landbrugs historie.
Fra en lang modgangsperiode, hvor tusinder af
danske landmænd blev drevet bort fra deres er
hverv enten fordi de ikke kunne klare dagen og
vejen eller fordi de ikke så noget formål i at vie
deres kræfter til et erhverv, der gav så ringe en
afkastning, er vi nu kommet ind i en tid, da der
er større sikkerhed for landbruget, end vi nogen
sinde tidligere mindes at have haft. Ja, vi er endog
nået dertil, at man i regeringskredse vil forbyde
ikke-landmænd i at overtage landbrugsejendomme.
Vi er kommet ind i en periode, hvor vi har fuld
sikkerhed for afsætning af vore produkter til løn
nende priser. Og ikke endt med det: Vi har sik
kerhed for at bevare et indbyrdes stabilt pris
niveau, således at vore landmænd for første gang
i historien kan specialisere sig om bestemte pro
duktionsgrene uden at risikere at blive slået ud.
I dette forhold må dog tages visse forbehold for
gartneriprodukter. Noget sådant må naturligvis
gøre arbejdet lettere for den enkelte landmand og
spare på den arbejdskraft, der er tidens største
problem, samt give ham muligheder for at anven
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de sine kræfter på den produktion, der interesse
rer ham mest.
Vi har grund til at glæde os over denne æn
dring. Den har givet modet tilbage hos tusinder
af danske landmænd og specielt til den danske
landboungdom, som skal løse fremtidens opgaver.
Der er imidlertid ikke noget så godt, uden at
det også har sine skyggesider. Til gengæld for den
produktionsmæssige stabilisering er der blevet lagt
nye byrder på landbruget allerede før de nye for
hold er slået igennem.
Man må anerkende, at de direkte tilskud til
produktionen fjernes, når økonomien bringes i
orden på anden måde, men at man genindfører en
så urimelig beskatning som amtsskatterne, der vir
ker som en direkte byrde på landbruget er bekla
geligt, og endnu mere ufatteligt virker det, at man
har gennemført en omsætningsafgift på to en halv
procent også på landbrugsejendomme. Det er en
direkte forhøjelse af ejendomspriserne, og med det
nuværende prisniveau bevirker det i mange tilfæl
de, at staten eksproprierer netop det beløb de
unge har sparet op. Og man gør det på et tids
punkt, hvor der er allermest brug for pengene til
at starte bedriften for.
Vi må protestere mod denne beskatningsform
som den mest urimelige og ungdomsfjendske, man
nogensinde har set, og vi må forlange den afviklet
snarest muligt. Det er svært nok at gennemføre
generationsskiftet endda.
Og så har den yderligere den skavank, at den
mere eller mindre stavnsbinder folk til den ejen
dom, de først har erhvervet, selvom det måske
kun var hensigten at beholde den midlertidigt. Det
er urimeligt mod landbruget, men det er endnu
mere urimeligt over for de folk, der af en eller
anden grund tvinges til jævnligt at ændre bopæl.
Det sidste år har medført en betydelig stigning i
ejendomspriserne. Det er en naturlig følge af, at
trygheden og tilliden til landbrugets eksistensmu
lighed er vendt tilbage. Ungdommen er ikke mere
så tilbageholdende med at købe ejendom, selvom
den skal udsætte sig for en betydelig gældsbyrde,
og nogle af dem, der tidligere har vendt os ryg
gen, er nu tilbøjelige til at vende tilbage.
Det er i sin orden, men værre er det, at der
også er ved at gå spekulation i ejendomspriserne.
Vort skattesystem er nu engang sådan indrettet,
at folk fra andre erhverv kan drive landbrug og
endda forbedre deres landbrugsejendomme væ
sentligt uden at betale skat deraf. Og derfor ser
de deres fordel ved at have en landbrugsejendom
som en slags skattely. Dette er galt. Man må finde
frem til en beskatningsform, hvor de, der skal
leve af at drive landbrug, ikke beskattes hårdere
end de, der har det som en slags hobby. Jeg hå
ber, man kan finde tilslutning til disse tanker.
Ellers rammer man navnlig de unge landmænd
for hårdt.
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Derimod må jeg vende mig imod den nye lov
om at kræve bopælspligt på en landbrugsejendom
samt kravet om at indehaveren af en større land
brugsejendom skal drive landbrug som hoveder
hverv. Lige så lidt som man skal afskære den unge
landmand fra at søge til andet erhverv, skal man
standse en naturlig tilgang til erhvervet ude fra.
En skattemæssig ligestilling må være den naturlige
begrænsning for overdreven tilgang, og det må
først og fremmest skyldes en forfejlet skattelovgiv
ning, at spekulationen har haft en urimelig favør
stilling. Det er her, man må gribe ind.
Jeg imødeser, at det efterhånden bliver sværere
og sværere at gennemføre et normalt generations
skifte, og at vore slægtsgårde derfor i det lange
løb vil gå en svær tid i møde. Det vil i første om
gang komme til at gå ud over vore gamle godser,
og derefter vil det let komme til at gå ud over de
mindre gårde. Skattesystemet vil bevirke dette, og
forøvrigt vil medhjælperspørgsmålet i høj grad
medvirke til, at vi får én- eller tomandsbetjente
specialdrevne bedrifter.
Jeg er ikke i stand til at bringe nogen let gen
nemførlig løsning på disse problemer, men det er
i hvert fald tiden, at vi tager dem op til afgørende
behandling, før det er for sent, og jeg opfordrer
de partier, der er venligt sindet over for landbru
get, til at medvirke til en forsvarlig løsning til at
forhindre at det hele ender i statsdrift. Men land
bruget må baseres på at kunne forrente sin værdi.
Det er dog klart, at landbruget selv må med
virke til en forsvarlig løsning ved at skabe et
landbrugserhverv, der er produktionsdygtigt. Ti
den er løbet fra de gamle stråtækte bindingsværks
gårde, der er så pyntelige. Tiden kræver produk
tion i et helt andet omfang end før. Og dertil
egner de gamle gårde sig ikke særlig godt. De er
alt for kostbare i drift og alt for arbejdskrævende
til at landmanden kan klare sig på dem. Og det
bliver dem, det bliver sværest at få omsat.
Men der hvor landbrugsbyggeriet i nogle årtier
har stået slemt i stampe er der i de sidste par år
sket en yderst glædelig udvikling på dette område.
Efter at landbruget stort set har fået gennemført
sin mekanisering har man nu taget fat på bygnin
gerne, og den rentesikringsordning man har haft
de sidste par år har i høj grad medvirket hertil.
Der ydes i øjeblikket for ansøgninger, der er ind
gået inden den 1. april, et rentesikringsbeløb, der
stort set udgør 40 pct. af de samlede byggeom
kostninger mellem 20.000 og 400.000 kr. Og det
te har selvsagt bragt sving i byggeriet. Nye kostal
de og svinestalde rejser sig landet over i et om
fang, som vi aldrig før har set magen til, og som
vi ikke havde drømt om, at det skulle være muligt
at få gennemført. Og de er praktiske de nye byg
ninger med isolering, varme, selvfodring, rørmalk
ning, selvvanding, udmugningsanlæg og hvad der
ellers skal til for at lette den daglige arbejdsbyrde.
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Jeg glæder mig over at se, hvor meget godt, der
er kommet ud af dette, og det glæder mig, at
loven er forlænget, og at der vil blive ydet betyde
lig støtte fra FEOGA (Fællesmarkedets land
brugsfond). Derimod er jeg endnu på dette tids
punkt ikke i stand til at sige klart, hvordan den
nye ordning vil komme til at virke. Det er dog
klart, at der ikke vil blive ydet tilskud til svine
stalde under 75.000 kr.
Må jeg forøvrigt i denne forbindelse udtale min
beundring over at en stor part af dette byggeri er
gennemført som selvbyggeri og godt selvbyggeri.
De unge landmænd går på med liv og lyst og by
der sig selv næsten det utrolige. Men resultatet
bliver også derefter. Nye, sunde og varme stalde
rejser sig ud over landet og skaber mulighed for
på et mindre antal ejendomme at gennemføre en
større, mere rentabel og sundere produktion, og
det glæder mig at se, hvor godt det går disse pro
duktive unge landmænd.
Det siger lidt til os ældre, at vi ikke skal være
for ivrige på at holde igen. Det kan være rigtigt,
at til råd er gubben en herlig gæst, men unge øjne
de ser dog bedst. Og jo hastigere tiden rinder, des
mere ungdommeligt syn er der brug for.
En kendt landbrugsskolemand sagde i en række
år til sine elever, at nu skulle de tage hjem og ud
nytte det, de havde lært, men de skulle nok ikke
være alt for forhibbede på at købe ejendomme, for
det kunne jo træffe at blive lettere senere. Og nu
sidder de, der fulgte hans råd, med smerten.
Må jeg i denne forbindelse rette en hyldest til
vore landbokvinder, og særligt til de yngre. Jeg
kommer rundt i adskillige hjem og ser, hvilken
stor byrde, der lægges på dem. De har ikke læn
gere pigehjælp, men passer selv hus og hjem og
giver dertil et nap med i bedriften enten i stalden
eller på traktoren eller som udearbejdende i selv
stændige stillinger, hvorved de i modgangstider
tager et pænt beløb hjem til bedriftens videre
førelse.
Når man kommer ud, er de ikke bange for at
vise bedriften frem og med glæde konstatere de
fremskridt der gøres. De støtter arbejdet, det de
kan. Til gengæld bør manden heller ikke være til
bageholdende med at tage dem med på råd og
indvie dem i deres planer. Kun ved fælles virke
skabes de gode hjem.
Og så vil jeg gerne slutte med en tak til for
eningens trofaste medarbejdere gennem årene. En
tak til konsulent Balle, som har frasagt sig sine
tillidstposter, men fortsat med en masse arbejde og
nu har indvilliget i midlertidigt at være redaktør
og altså stadig udfører et stort og uegennyttigt
arbejde. En tak til Inger Hansen, som stadig pas
ser kassererarbejdet, til statsautoriseret revisor
Kr. Foged for trofast revisorarbejde, til Hofman
sen og fru Alstrøm, som leder arkivarbejdet med
støtte navnlig af frøken Korsgaard.
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herunder ikke mindst til Jens Skau for dygtig til
rettelæggelse af årsmødet. Endelig takker jeg med
lemmerne for trofast sammenhold, der har sat os
i stand til at komme lettere igennem landbrugets

En tak til bestyrelsen for godt samarbejde og
tyve kriseår end de fleste andre foreninger.
Og så arbejder vi videre med rod i fortiden, liv
i nutiden og trofast indsats for fremtiden.

Slægtsgaardsarkivet
I stedet for arkivudvalgets afdøde formand af
lagde arkivar P. K. Hofmansen beretning om
Slægtsgaardsarkivet.
Det er tungt at stå ved grave, når våren tænder
lys i dødens have. Det har vi indenfor Dansk
Slægtsgaardsforenings kreds ikke mindre end 2
gange måttet erfare, siden vi sidst var sammen til
årsmødet i Ringsted hine skønne majdage i fjor.
Just som årets første erantis med solgyldne kro
ner tændte lys i det visne løv, som efteråret 1972
havde efterladt sig, stod vi den 14. februar om
kring vor kære ven Ib Paulsens kiste i kapellet på
Odense Kirkegård, og halvanden måned efter, den
31. marts, var det den næste af vore nære og kære
venner Salomon J. Frifelt, vi sænkede i graven på
Bejsnap Kirkegård, just som årets første påske
liljer med skønne, gule bægre lyste op på de vest
jyske gærder.
Stort har vi mistet, men minderne om disse to
trofaste venner gennem mange år, vil vi bevare
og aldrig glemme det lys, som erantis og påske
liljer tændte på deres grave.
Begge stod Slægtsgaardsarkivets arbejde nær,
og derfor skal der også her i dag lyde en ærlig og
varm tak for alt, hvad de hver på sin måde gjorde
for at fremme dets virke.
I 22 år var Ib Paulsen som »Slægtsgaardens«
redaktør Slægtsgaardsarkivets fuldtro ven med
hvem, jeg tog mangen venskabelig dyst med dup
pede lanser, men ikke en eneste gang gennem de
mange år var han modvillig, når jeg gerne ville
have et eller andet frem om Slægtsgaardsarkivet
og dets arbejde i bladets spalter, og derfor siger
jeg ham tak.
I 30 år, hvoraf de sidste 7 som arkivudvalgets
formand, stod Salomon J. Frifelt støt og trofast
bag Slægtsgaardsarkivets arbejde. Når stormene
drog hen over arkivet og nu og da truede dets
eksistens, deltog han af hele sit hjerte i alle be
kymringer, og hans kloge råd, opmuntrende ord
og milde smil var som lægedom, når håbløshedens
tanker fristede til at opgive det hele. Jeg bringer
ham min tak for al hans godhed!
Jeg indrømmer, at håbløshedens tanker gennem
mine 27 år i Slægtsgaardsarkivets tjeneste nu og

da har bemægtiget sig mit sind, og det skyldes vist
kun min ubændige lyst til at gå stik imod stormen,
at disse tanker ikke til dagen i dag har taget over
hånd. »Endnu et bitte Nyk«! og selvom Slægts
gaardsarkivets problemer stadigvæk er mange og
store, føler jeg mig dog efterhånden mere og mere
overbevist om, at Slægtsgaardsarkivet er kommet
for at blive som et varigt indslag i vort land og
folks kultur. Denne tiltagende tro på Slægtsgaards
arkivets fortsatte virksomhed skyldes ikke mindst,
at min trofaste medarbejder, fru Annelise Alstrøm,
fra 1. marts 1971 som bekendt gik ind på at blive
min medarkivar i arkivets daglige arbejde. Jeg
takker hende, fordi hun så beredvilligt ville stille
sig ved min side i dette, hvis betimelige udførelse
dog stadigvæk ville kræve betydelig mere tid, end
de økonomiske midler til arbejdets samvittigheds
fulde og hurtige afvikling endnu tillader det, og
med hensyn til det samvittighedsfulde går hverken
fru Alstrøm eller jeg på akkord. Når man som vi
skal tjene det meste af vort brød på anden måde,
er det begrænset, hvor megen tid man kan ofre
for den særdeles beskedne løn, som Slægtsgaards
arkivets tiltagende korrespondancevirksomhed
sammen med kontortider, topografering, registre
ring og meget andet kræver, medens tiden til selv
mod betaling at udføre større historiske under
søgelser for rekvirenter i tilsvarende grad bliver
mindre.
Jeg peger her på et forhold, der må tages i be
tragtning, når Slægtsgaardsarkivets arbejde og
virksomhed i 1972 som i alle de foregående år
skal vurderes.
Der er i 1972 udført 28 stk. folketællingsunder
søgelser til medlemmer af Dansk Slægtsgaardsforening, hvilke undersøgelser alt i alt med udskriv
ning, afskrivning, papir, kuverter og porto står
for en betaling af 576 kr 80 øre eller gennem
snitlig 20 kr. 60 øre pr. stk. Prøv at gå hen andet
sted og få tilsvarende arbejde m. m. udført for
denne pris! Det vil ikke være muligt.
Med hensyn til større undersøgelser nåede vi
i 1972 op på 15 stk. til en samlet betaling af 5.154
kr. Gennemsnittet bliver 343 kr. 60 øre pr. stk.,
det må naturligvis erindres, at betalingerne for
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hver enkelt rekvirent er gradueret efter arbejdets
omfang.
Korrespondance virksomheden i 1972 omfatte
de 48 indgåede breve og 71 udgåede breve, deraf
43 stk. med særdeles individuelt indhold. Hertil
kommer så 47 telefoniske henvendelser og 154
gæster i Slægtsgaardsarkivets åbningstider.
Alle er velkomne i Slægtsgaardsarkivet, og det
stigende antal gæster er os en kilde til megen glæ
de, hvad enten de kommer for at benytte arkivets
samlinger eller for at få gode råd med hensyn til
arkivundersøgelser eller ret og slet gerne vil hilse
på os og få en snak om fælles interesser i gård
eller slægtshistorisk henseende. Vi ønsker at tage
godt mod alle, og vi mærker da o^så at disse be
søg forårsager et stedse større kendskab til Slægts
gaardsarkivet i stedse videre kredse, hvad vi na
turligvis er glade for.
Slægtsgaardsarkivets samlinger vokser stadig og
bliver således stedse mere anvendelig til historiske
undersøgelser, ligesom vi også prøver på for sær
deles beskedne midler at udvide arkivets bogbe
stand af gård- og slægtshistorisk art.
Denne vækst kræver naturligvis mere plads, og
i denne forbindelse kan jeg meddele, at vi siden
sidste årsmøde tværtimod har fået mindre plads
udover, hvad tilvæksten har forårsaget.
Som meddelt ved sidste årsmøde flyttede vi den
8. december 1971 fra Biblioteksskolen på Amager
til Hammerichsgade 14, hvor vi takket kreditfor
eningsdirektør Haunstrup Clemmensens store
imødekommenhed og elskværdighed for en for os
overkommelig husleje fik stillet et lokale til vor
rådighed. Dette lokale lå dog mindre bekvemt for
kreditforeningens egne dispositioner i huset, og
den 1. oktober blev jeg da på den venligste måde
forespurgt, om vi ville have noget imod at flytte
til et andet og noget mindre lokale på samme
etage i huset, men med indgang fra H. C. Ander
sens Boulevard nr. 4. I betragtning af den fordel
agtige husleje, vi sidder for, stedets overmåde
centrale beliggenhed i København sammen med
kreditforeningens eget tilbud om at gøre dette
andet lokale i stand med maling og elektrisk in
stallation, kunne og ville vi naturligvis ikke mod
sætte os dette rimelige ønske, og med særdeles god
bistand af kreditforeningens personale stod lokalet
da færdig, så vi kunne flytte ind i det den 19. ja
nuar i ar. Det er som sagt mindre end det, vi hav
de, men vi er glade for det, og der skal også her
i dag rettes en varm tak såvel til direktør Haun
strup Clemmensen som til kreditforeningens per
sonale for al den venlighed og hjælpsomhed, der
er udvist mod os.
Alle vores ting er nu atter ved at finde deres
rette plads, selv om flytning af et arkiv er en om
stændelig historie.
Det var nu 5. gang, jeg kom til at flytte Slægts
gaardsarkivets samlinger, og jeg ønsker absolut
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ikke, at det skal gentage sig lige med det samme.
Som sædvanlig fik Slægtsgaardsarkivet også i
1972 tilgang af en del dokumenter og en mængde
optegnelser, udklip og billeder ved hvis topografering og indlæg frk. Karen Korsgaard, som i tid
ligere år har været arkivet til særdeles stor nytte i
1972, ligesom hun også i årets løb har været os til
god hjælp ved andet forefaldende arbejde i arki
vets tjeneste. Jeg vil gerne takke hende for hendes
uegennyttige indsats, og jeg véd, at fru Alstrøm
gerne vil føje sin tak til min.
Vi vil også gerne rette en tak til arkivudvalgets
medlemmer for den venlighed og forståelse for
vort arbejde, de altid udviser, når deres hjælp er
nødvendig, og sidst, men ikke mindst, en hjertelig
tak til alle indenfor Dansk Slægtsgaardsforening,
som med forståelse og ofte med stor langmodig
hed har fulgt vort arbejde gennem årene. Hjertelig
tak allesammen!
Da Frifelt ved årsmødet i Nyborg 1970 for sid
ste gang aflagde beretning om Slægtsgaardsarki
vets virksomhed for foreningens medlemmer, slut
tede han med at sige, at Slægtsgaardsarkivet ikke
blot tjener de enkelte slægter eller den enkelte
slægtsforsker, men det tjener vor fælles danske
kultur.
Måtte denne tjeneste fortsætte nu og altid!
Beretningen suppleredes med udtalelser af fru
Anne-Lise Alstrøm, der gav yderligere oplysnin
ger om arkivets arbejde.
Gårdejer Ejner Petersen fremlagde regnskabet,
der var revideret og godkendt.

Schackenborg med storkereden over slotsgavlen.

SLÆGTSGAARDEN

Side 8

Fra slægtsgården »Munke
rud«, Fårup sogn v. Odense,
som har tilhørt samme slægt
siden 1636, deltog 4 genera
tioner i årsmødet.
Fra højre: Janne Nielsen,
f. 7/1 1969, hendes far,
Knud Ingemann Nielsen, f.
3/4 1941, hendes farmor,
fru Ingeborg Nielsen, f.
13/4 1921, og hendes olde
mor, fru Kathrine Ander
sen, f. 20/5 1889.
Foto fra Schackenborgs
slotstrappe v. Niels E.
Christensen.

Medlemsbladet og regnskabet

Bladudvalgets formand, proprietær Bent Bjerg
skov, Rosenlund, aflagde en kort, men fyndig be
retning om bladets virksomhed. Bladet er kom
met i det sædvanlige antal numre og i det sædvan
lige oplag, men driftsudgifterne har nødvendigvis
været påvirket af det stadigt stigende prisniveau.
Ved Ib Paulsens død kom bladet i en vanskelig
situation, men heldigvis var februarnummeret så
langt fremme, at det kunne gå til trykning. April
nummeret udkom også nogenlunde rettidigt, men
storstrejken havde unægtelig nær skabt vanskelig
heder for årsmødet. Kun ved ualmindelig energisk
indsats fra trykkeriet lykkedes det at klare si
tuationen.
Redaktørspørgsmålet har været drøftet grun
digt, men da Balle med bistand fra Bladudvalget
har påtaget sig at redigere de første tre numre, er
sagen foreløbig stillet i bero. Den vil dog snarest
blive taget op igen. Det må anses for ønskeligt, at
redaktøren har nogenlunde bekvem forbindelse
med trykkeriet.

De aflagte beretninger gav ikke anledning til debat
ud over et kort indlæg fra Ejner Petersen, der på
medlemmernes vegne udtalte sin tilfredshed med
foreningens holdning til EF-spørgsmålet, da det
stod på dagsordenen.
Kr. Foged fremlagde regnskabet, der på grund
af de stadigt stigende driftsomkostninger udviste
et mindre underskud. Det vedtoges herefter at
forhøje kontingentet med 10 kr. pr. medlem til
dækning af omkostningerne og til grundlag for nye
initiativer. Bl. a. udstillinger ved dyrskuer og lig
nende arrangementer i tilknytning til landbruget.
-oDer var ikke ordinært bestyrelsesvalg på dags
ordenen ved dette årsmøde. Der foretoges dog et
suppleringsvalg for Vestjylland, og her valgtes
gårdejer Peder Møller Frifelt, Frifeltgård, Ølgod.
Ved valg af revisor genvalgtes Kr. Foged.

Til mødested for 1974 valgtes Nyborg Strand
med udflugt til sydøstfynske egne.
C. R. C.
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Besøg i Løgumkloster kirke

Årsmødeudflugten

Efter mødet begav hele forsamlingen sig til den
nærliggende kirke, hvor pastor A. Bork Hansen
på en yderst interessant måde fortalte om den
gamle kirkes historie samt om det tilliggende
kloster, som man derefter beså. Ligeledes beså
man refugiet, som er sammenbygget med kloste
ret. Endvidere besøgtes mindeparken for de faldne
i første verdenskrig.
Derefter kørte man gennem den skønne Draved
skov til Tønder, hvor der holdtes aftenfest på
Tønderhus.
I mellemtiden var alle de gæster, der ikke kun
ne bo hjemme, dog blevet indkvarteret, og dette
foregik uden nogen form for vanskeligheder.
C. R. C.

Heldigvis vækkede en smilende sommersol de
morgenduelige udflugtsdeltagere på et tidligt tids
punkt, men det var også nødvendigt, for man
skulle igennem et meget hårdt program for dagen.
Det skal ikke skjules, at arrangørerne havde set
hen til dagen med bange anelser både for, hvordan
man skulle få turen afviklet, og for hvordan man
skulle få de mange biler parkeret. Men heldigvis
lykkedes begge dele over alt forventning, uden så
meget som et minuts forsinkelse, og takket være
de tre rutebiler fra Østjylland, Sjælland og Fyn
afvikledes kørselsproblemerne smertefrit.
Allerede kl. 8 besøgte 200 deltagere det nyindrettede museum i Tønder, hvor man navnlig be
undrede de mange udstillede kniplinger, og der
efter kørte man til Rørkær, hvor mange besøgte
Adolf Friderichsens gård »Helliggaard« og An
dreas Brincks gård, hvor man beså alt i de gamle
stuehuse, som indeholdt mange kulturelle værdier,
og hvor man blev meget venligt modtaget af
værtsfolkene. Derefter kørte man direkte til
Schackenborg, hvor lensgreven viste rundt både i
park og på slottet, hvor man så de gamle sale og
de pragtfulde gamle malerier og møbler. Dette
var i virkeligheden ikke mindre end en begiven
hed, fordi slottet ikke i en årrække har været åb
net for en forening.
Der blev tid til en kort spadseretur i Møgeltøn
ders karakteristiske gade, hvor man så marsk
egnenes smukke, gamle huse, før man kørte frem
til Trøj borg Slotsruin, der er restaureret af Natio
nalmuseet. Her fortalte viceskoleinspektør Chri
stiansen, Tønder, om Trøjborgs historie gennem
tiderne. Og så var man oplagt til en forfriskning,
før man gennem de frodige marskenge kørte frem
til Rømø.
Her spiste man en god og billig frokost og hav
de en hyggestund, før man spredtes ud over
Rømøs vidtstrakte sommerlige strand og besøgte
Nationalmuseets udstilling på Kommandørgården
og kirken.
C. R. C.

En smuk aftenfest i Tønder
Det lykkedes at skaffe plads til samtlige deltagere,
men så var salen også fyldt til sidste plads.
Chr. R. Christensen bød velkommen til bords
og dirigerede samværet, idet han udtrykte ønsket
om gode og korte taler. I aftenens løb sang man
Slægtsgaardssangen samt sangen om Tønderegnen.
Gårdejer Jens Skau, Nygård, der havde tilrette
lagt årsmødet, bød velkommen til Sønderjylland
og fortalte træk af Sønderjyllands historie gennem
dette århundrede.
Amtmandinde, fru Inger Tryde Haarlev talte
om de gamle huse i Tønder og om, hvor vigtigt
det er, at man på én gang nærer respekt for de
bevarende værdier og for husmoderens arbejde,
der ved uhensigtsmæssig beliggenhed mellem stu
erne let kan forøges med flere hundrede kilome
ters vandring om året.
Arkivar P. K. Hofmansen fortalte om træk fra
oplevelser under et ungdomsophold i Løgum
kloster.
Lensgreve Hans Schack, Schakenborg, fortalte
om Schackenborg og slægtens historie, idet han
navnlig talte om formødrene frem for forfædrene.
Man glemmer alt for ofte denne side af slægternes
historie til trods for, at den dog betyder lige så
meget, sagde greven.
Inspektør Christensen, Røj, der er inspektør
for hele Schackenborg gods, fortalte om driften af
det moderne landbrug på godset. (Desværre var
det på grund af familiefest umuligt at besøge Røj
og se de ny indrettede driftsbygninger).
Derefter sluttede denne del af sammenkomsten
med et par timers hyggeligt samvær.
C. R. C.

☆

Artikler til Slægtsgaarden
sein ikke kunne rummes i dette nummer, bringes
i nr. 185 i august, bl.a. amtmandinde Inger Haarløvs tale ved årsmødemiddagen og viceskolein
spektør W. Christiansens tale på Trøjborg om
stedets historie.
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Tønderegnen i minder og stemninger
Ved årsmødemiddagen sagde arkivar P. K. Hof
mansen:
Vi er i dag kommet ad jydske veje sønderud.
Fra nær og fjern er vi stævnet her til ad de
veje, der fra ældgammel tid var det jydske folks
udfærdsveje. Kimbrer og Teutoner, pilgrimme,
handelsmænd og studedrivere, pottemænd og
kniplingskræmmere har gennem århundreder kørt
eller gået ad de samme veje, som vi i dag har pas
seret for at nå til denne storladne del af Dan
marks ældgamle rige.
Landsdelens danske dåbsattest er i orden; dens
ægthed kan ingen angribe. Guldhornene fra Galle
hus røbede i deres nordiske forarbejdning og med
deres olddanske runer, at Lægæst fra Holt, som
gjorde hornet, var dansker, men allerede 1243
begyndte fortyskningen her på egnen, da Tønder
af hertug Abel fik lybsk stadsret, der gjaldt her i
byen helt ned til år 1900.
Nedertysk kultur trængte lidt efter lidt hen over
disse egne og satte sit præg, hvor landsdelens æld
gamle danske kultur ikke stillede sig hindrende i
vejen. Den tyske aggression kulminerede i 1864,
da det danske rigsvåben med brask og bram blev
revet ned overalt og slængt på skarndyngen, me
dens de sorte ørne blev anbragt, hvor før vildmændene havde haft deres plads. Bismarcks ty
ske ørne fik i dette for Danmark så ulykkelige år
lejlighed til at prøve deres skarpe kløer, og i de år,
der fulgte, deres endnu hvassere næb på lands
delen her, hvor vi i dag er samlet.
Landet taget, folket tvunget, men alligevel var
der dem hernede, som holdt nakken stiv og ryg
gen rank trods gendarmer og alt andet ondt, som
voldsherredømmet førte med sig, og æret være
hver stridsmand hernede, som ej veg ud af spor,
men sluttede kreds om den fane, der nu i 754 år
har været samlingsmærket for alle, der vedkender
sig dansk æt og kultur.
Voldsmagten spærrede med farve og med pæle,
lokkede med løfter og med løn, og de dage kom,
da den samme magt forlangte, at landets unge
sønner skulle drage i krig for en sag, som ikke
var deres. 6000 af disse unge mænd blev ofret på
Stortysklands alter under den første verdenskrig.
Sønderjyllands kirkeklokker, landets ædle mal
me, som havde lydt ved de samme unge mænds
dåb og konfirmation i hjemsognenes kirker, blev
slængt i smeltebålet med det stål, hvis dødbringen
de metalsplinters hvinen kom til at lyde over dis
se sønderjydske sønners ensomme grave på Flan
derns, Nordfrankrigs og Karpathernes fjerne slag

marker. De gav alt, hvad mennesker kan give, og
deres tunge offer skal aldrig glemmes. Af dette
offer fremstod hin frydefulde dag, da lensgreve
Schack på Danmarks dyrebareste sted, Dybbøl
banke, kunne hilse Danmarks konge med de ufor
glemmelige ord, der til evig tid vil blive gentaget
i Danmarks krønikebog:
Vi skal være dig gode og trofaste sønner og
døtre, Danmark, det lover vi dig i dag - det giver
vi dig håndslag på, kong Christian!
I de samme frydefulde dage sad en 12-årig
dreng på et dige oppe i det gamle land og følte
historiens vingesus gå over Danmark, medens
kirkeklokkerne viden om forkyndte, at en røvet
datter dybt begrædt var kommet frelst tilbage.
1 fordringsløse, men malende strofer har for
fatteren Johannes Buchholtz i sit digt »På Tondern Station« skildret den stilfærdige overgang fra
tysk til dansk administration, der her i Tønder
som over hele Sønderjylland fandt sted natten
mellem den 15. og 16. juni 1920. Denne over
gang skete ikke med brask og bram, men:
Danske Jernbanemænd
med funklende Huer på Sned
satte beslutsomt en Stige til
og tog tyske Skilte ned.

Ikke en Sabel rasled’
gennem den natlige Fred,
man rejste bare en Stige
og tog nogle Skilte ned.

Verden har mange Sprog,
men Dansk det er nu mit.
Forunderligt - over 1 .ste Perron
stod Tønder i rødt og hvidt.
Det danske sprog var atter sat i højsædet her
nede; denne sønderjydske bondepige skulle ikke
længere sidde på tærskel og spinde på sin ten.
Det faldt i min lod at tilbringe et par af mine
første ungdomsår i Sønderjylland, og det netop
på egnen her, hvorfra min tipoldefader i lige
mandslinie i 1810 drog mod nord for at bosætte
sig oppe ved Mariagerfjord. Minderne fra mine
ungdomsår her er da sammenflettet med slægtens
minder så langt tilbage i tiden, som de historiske
kilder gør det muligt at følge dem. Det er minder,
som taler til mig ved Mjoldens fenner, i Lindet
skov, på Ellums marker og ikke mindst her i
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Tønder kirke, hvor talrige af forfædrenes grave
og epitafier findes den dag i dag.
Naturligvis står mine personlige minder fra ti
den hernede stærkest præget i mit sind, hvor de
er kranset af gyldne stråler, når solen set fraVongshøjs top sank i hav langt ude bag marsken og
Rømø, eller kranset af et tordenvejrs mulm over
marsken mod sydvest, medens Aventoft kirkes
profil stod lysende mod denne betagende kulisse,
eller mange andre skønne minder hernede fra, der
alle drager gennem mit sind som fugletrækket
over Rudbøl sø og dige. Endnu kan jeg næsten
sanse det kogende brus af Brede å’s vande over
stigbordet ved Kloster mølle, og endnu kan jeg
næsten føle den balsamiske duft i Draved skovs
dybder. Midt i denne skønne buket af minder
knejser stadigvæk Kloster kirke over det ganske
land. Når denne lille stikbanes tog endelig pru
stende kom af sted fra Bredebro, tonede Kloster
kirkes profil snart op ude over sletten, og jeg vid
ste da, at rejsen fra det gamle land var ved at
være endt.
Men hvor var alt anderledes hernede i de år
end oppe i det gamle land, hvor jeg kom fra.
Krigens skrammer og sår var endnu dybe og fri
ske overalt, hvor jeg kom frem. De fleste hjem
havde stadigvæk en falden eller savnet søn, broder
eller mand i frisk erindring, medens nye minde
tavler i kirkerne eller mindesmærker udenfor i
lange rækker forkyndte navnene på de mænd, der
blev derude. Disse rækker af navne virkede stærkt
på et modtageligt sind, og næsten endnu stærkere
virkede de lange rækker af grave mellem mørke
graner på krigsfangekirkegården derude syd for
Kloster. Franske, belgiske og russiske kammera
ter, som døde af sult og tyfus i lejren ved Løgum
kloster forinden de allierede hæres befriende sejr,
oplevede ikke befrielsens store dag - den dag, de
dog alle gennem triste, grå fangedage, måneder og
år, så længselsfuldt havde set hen til -, men kom
til at hvile på et dystert sted i et for dem frem
med land. Senere har jeg set mange flere og meget
større soldater- og krigsfangekirkegårde fra den
store krig rundt om i verden - i Nordfrankrig,
Wilhelmshaven, Grækenland, Gallipolihalvøen og
mange andre steder, hvor jeg er kommet frem -,
men ingen af disse har nogensinde talt så stærkt
til mit sind og mine tanker som hin simple grav
lund langt fra alfarvej ude ved Kloster.
Naturligvis tegner de nationale og politiske
modsætninger hernede i de år sig også stærkt i
min erindring.
Tysk tale hørtes i de dage oftere på gaden i
Kloster og Tønder end dansk, og med tydeligt
sigte på landsdelens forventede tilbagevenden til
Tyskland hørte jeg en søndag den tyske præst en
stiv klokketime i Kloster kirke talte over det sta
dig gentagne tema: »Rettung in Sicht!«. Cornelius
Petersen fra Vester-Anflod tordnede en aften
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stund på hotel »Stadt Hamburg« i Kloster mod
det danske styres påståede manglende indgreb i
landsdelens fortvivlede gældsforhold og råbte på
»Bondens Selvstyre« - en tale, der stod i grel
modsætning til I. C. Christensens formidlende og
kloge tale en dag omtrent på samme tid her på
Tønder statsseminarium.
De nationale bølger gik højt i de år; nu er de
faldet mere til ro, og så vidt jeg kan se, er de,
navnlig syd for den nuværende grænse, afløst af
en næsten fælles dansk-tysk kulturfront mod det
fremmede indslag, som den sidste verdenskrig
skyllede ind over landet nord for Ejderen.
Jeg måtte forlade Sønderjylland og drog til
København, men i vinternætter, når stormen drog
hen over den store by, gik mine tanker ofte til det
natursceneri, som jeg kendte, og som jeg vidste
netop en sådan nat udspilledes over Vognshøj,
Kloster, Tønder og Rudbøl sø og dige, mine
fædres land, min tidligste ungdoms største op
levelse.
Siden har jeg utallige gange været hernede på
besøg, og dette nu atter i disse dage. Siden
1920’rne er nye, voldsomme storme fra syd draget
hen over Sønderjylland. Med frygt og bæven hørte
jeg hernede i 1930’rne skrålet »Nordschleswig
wollen wieder kriegen!« fra hundreder af struber,
men få år efter oplevede jeg efter den sidste ver
denskrig at se de besejrede og hjemvendende ty
ske troppers efterladenskaber i form af uniformer,
distinktioner og meget andet strøet langs Sønder
jyllands landeveje, og i dag toner det nok en gang
i mit sind: Alt hvad fædrene har kæmpet, mødre
ne har grædt, har den herre stille læmpet, så vi
vandt vor ret!
Vi i Dansk Slægtsgaardsforening takker for be
søget hernede i Danmarks sydvestligste hjørne, og
med håbet og ønsket om at det altid må lyse i
rødt og hvidt over hele vort land beder jeg Dem
med mig råbe et trefoldigt hurra for vor værtsby
Tønder.

Efter talen fulgte sangen om tønderegnen:
For en fremmed barskt og fattigt
er vort land, men rigt på minder
for dets börn og fuldt af skönhed;
her plovjernet guldhorn finder.

Øst på knejser over sletten
som en kæmpe Kloster kirke;
vest på mindet stedse taler
om Hans Schacks og Rantzaus virke.
Skönt er landet; ingen hindring
standser blikket, når det vanker
over vidderne og henter
fred og ro til sind og tanker.
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Her er skönt, nar duggen perler
trindt i engens blomstervrimmel
under lærkens jubeltoner
fra den höje, lyse himmel.

Skönt, når solen går i hav
og farver enge gyldentrøde,
når langs gadens gamle huse
Møgeltønders linde gløde.

Nattens dybe stilhed brydes,
når de vilde svaner skrige;
hvem kan glemme fugletrækket
over Rudböl sø og dige!
Skönne land! Dit strenge åsyn
kun den fremmede du viser,
dine börn du mildt tilsmiler;
elskte hjemstavn! vi dig priser.
Skrevet forsommeren 1922, sunget förste gang ved
Tønder statsskoles translokation samme år, trykt i sam
me skoles årsskrift 1923.
Tekst: A. Egeberg Jensen.
Melodi: Ernst A. Kjørboe.

Et storkepar har rede på Schacenkborg Slot.

Bopælspligt hindrer ikke spekulation
i Landbrugsejendomme
Ved et velbesøgt Slægtsgaardsforeningsmøde i
Lolland-Falsters amtskreds den 16. maj i Bangs
Have i Maribo talte formanden for landsbestyrel
sen, gårdejer Chr. R. Christensen.
Han omtalte bl. a. bopælspligten og sagde, at
denne bestemmelse til at modvirke spekulation
med landbrugsejendomme ikke vil få den tilsigte
de virkning. Reglen om at bylandmanden skal bo
på sin gård kan alt for let omgås. En københavnsk
grosserer, der f. eks. køber en gård på Sjælland,
kan blot formelt flytte ved at lade sig indregistrere
i den pågældende kommunes folkeregister og dér
betale en meget lavere skat.
Problemet med spekulation i landbrugsejen
domme bør løses ved at stille bylandmanden og
den aktive landmand lige i skattemæssig henseen
de. Ikke gennem en bopælspligt.
Om den 2/2 pct. afgift ved ejendomsoverdra
gelser sagde formanden, at den er urimelig i al
mindelighed, men helt urimeligt virker det, når
en ung landmand, der har haft andet job nogen
tid for at muliggøre en opsparing og derefter ven
der hjem for at overtage en slægtsgård, skal præ
stere en sådan afgift. Den er i høj grad med til at
vanskeliggøre generationsskiftet.
Ved mødet blev der nedsat et udvalg, der i
fremtiden skal varetage Dansk Slægtsgaardsforenings interesser på Lolland-Falster.
Gårdejer Erik Strange, Øverup, Nykøbing F.,
er Lolland-Falsterkredsens repræsentant i lands
bestyrelsen.
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Ved Trøjborg parkerede 3
busser og ca. 75 biler. Del
tagerne nyder en forfrisk
ning før turen til Rømø.
Trøjborg Slot før nedrivnin
gen 1854. (Efter et maleri).

Nyt fra slægtsgårdsarkivet

Efterlysning

Slægtsgaardsarkivet modtager fra tid til anden
gaver i form af sognehistorier, slægtsbøger, topo
grafiske bøger, diverse arkivalier samt bøger af
historisk og kulturel art fra foreningens medlem
mer og arkivets gæster.
Vi vil gerne herigennem bringe giverne en tak
for den interesse de hermed har vist Slægtsgaards
arkivet, og samtidig orientere medlemmerne om
de nye ting, der på denne måde er blevet tilgæn
gelige på arkivet.
Slægtsgaardsarikvet har i år modtaget gaver fra
følgende:

I Nyborg købstad boede 1/2 1870 i Kongegade
119 A:
Jens Peter Eriksen, 39 år, arbejdsmand - født
i Nyborg, og hustru Ane Eriksen, født Laurit
sen, 38 år - født i Salling sogn.

Hr. N. Fr. Rasmussen: NIELS HYLDEGÅRDS
ERINDRINGER
Fru civilingeniør Steenstrup, Virum: STAMBOG
FOR DE TOLV SØSKENDE STEENSTRUP
FRA KVISTGÅRD
Fru pastorinde Garde, København: Traps: HER
TUGDØMMET SLESVIG 1864. GAMLE
ARKIVALIER OG KORT FRA UTH OG
SKJOLD SOGNE
Hr. Poul Andersen, »Pilegård«, Vallensved:
ARKIVALIER OG BILLEDER
Hr. Knud Sørensen, Roskilde: SLÆGTSUNDER
SØGELSER OG AVISUDKLIP
Fru Kofoed Hansen, København: AVISUDKLIP
OM FANØ I GAMMEL TID
Fru Anna Marie Møller, København: SLÆGTS
HISTORIE
Arkivar A. L. Alstrøm.

De havde følgende børn:
Ane Jacobine, født 18/7 1856 i Nørup,
Vejle Amt.
Laurine Kristine, født 28/9 1860 i Gadbjerg,
Vejle Amt.
Niels, født 16/6 1865 i Nyborg.
Ludvig Marius, født 7/9 1869 i Nyborg.

Senere fødtes:
Juliane Marie, født ca. 1873 i Nyborg.
Erik Bernhard, født ca. 1876 i Nyborg.
Niels udvandrede til Australien, og hans efter
kommere søger nu efterkommere fra de andre
søskende.
Det vides, at Ludvig blev skomager og boede
1890 Vester Boulevard 13 i Nyborg, hans senere
hustru hed Anna, og de havde 4 børn:
Ludvig, Elly (død 1914) og tvillingerne Niels
og Bernhard.
Erik Bernhard var malerlærling 1890 hos ma
lermester P. Lind, Mellemgaden 16, Nyborg.
Mulige oplysninger sendes til arkivar Annalise
Alstrøm, Slægtsgaardsarkivet, H. C. Andersens
Boulevard 4, 2. sal, 1553 København V.
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»Helliggaard« i Rørkær v. .Tønder.

Landbrugslan
til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger erfra gam
mel tid - gennem de stiftende forenin
ger - også landbrugets kreditforening.
Gennem Forenede Kreditforeninger
kan De opnå lån i aim. realkredit i
alle landbrugs-, skovbrugs- og gart
neriejendomme på øerne øst for Lille
Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan til

byde landbrugslån til ethvert formål:
tilbygning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maskiner, ud
videlse af besætning, ejerskifte, be
taling af løs gæld etc. Forenede Kre
ditforeninger kan tilbyde landbrugslån
på op til 50% af ejendommens værdi
med løbetider på 10, 20 og 30 år. Tal
landbrugslån med os.

Eneste kreditforening for øerne alene

^FORENEDE
KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition:

Lånesagsekspedition :

Bogholderi, notering, indskrivning:

Anker Heegaards Gade 4
Tlf. (01)15 34 34
1572 København V.

Mageløs 2
Tlf. (09)11 77 77
5100 Odense

H. C. Andersens Boulevard 13
Tlf. (01)1411 33
1553 København V.

SLÆGTSG AARDEN

Side 15

NY JYSK GRUNDEJER-KREDITF
GRUNDEJERNES HYPOTEKFO JNING
PROVINSHYPOTEKFORENIN N FOR DANMARK

Pr. 1. januar er vi sluttet sammen i en landsdækkende
kreditforening, hvor De kan få enhedsprioritering.
De får automatisk tilbud på både 1. og 2. prioritetslån,
hvor loven giver mulighed for det, og det går hurtigt.

- hele Danmarks kreditforening

København:

Herning:

Jarmcrs Plads' 2
1590 København V
TIL: (01) 158501

Viborgvej 1
7400 Herning
TIL: (07) 1253 00

Århus:

Afd.kontor i Odense:

Åboulevarden 69
8100 Århus C
TIL: (06)124666

Jernbanegade 16
5000 Odense
TIL: (09)128585

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.
Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.

Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Rabat ved større bestillinger!

Slægtsgaardsarkivet,
H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal tv.)
1553 København V

NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

Penge er ikke alt
- men alligevel!
Spørg

SPAREKASSEN FYN

©en almindelige ^randforfitring
fov Sanbbpgninger, oprettet Peb f ongelig 5lnorbning

af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 .

KØBENHAVN K. (01) 121100

* August 1973

Nr. 185-32. årgang

KORNHØST FØR MEJEMASKINERNES TID

Hver høstmand følges af en pige, der »binder op«. Sjællandca. 1850. Malet af Rasmus Christiansen.
(Dansk Landbrugsmuseum).
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Et sogn i støbeskeen
Af Chr. R. Christensen

GENNEM det sidste århundrede er der gået en
folkevandring over Danmark. Strømmen er gået
fra vest mod øst. Unge mennesker har følt sig
fristet til at forlade de barskere jydske forhold for
at søge egne, hvor de mente, de havde større
chancer for livet. De er søgt mod øerne, og en
del af dem er standset op allerede på det blide
Fyn. Andre er vandret videre mod Sjælland og
hovedstaden og har på den sidste strækning fået
selskab af unge fynboere, der også er søgt ud.
Strømmen er fortsat gennem årene, snart hasti
gere, snart langsommere, men altid i samme ret
ning. Kun sjældent høres øboens dialekt i Jylland,
hvorimod det jydske runger over hovedstaden.
Vandringen er en flugt fra landbruget, som fra
år til år affolkes mere og mere, men den er også
en flugt fra lillebyen, hvor chancerne er for små.
Man skal for så vidt ikke være ked af, at der er
steder, hvor det befolkningsoverskud, der ikke er
plads for ved landbruget, kan søge hen. Det er
først galt, når strømmen tager så stærk fart, at
den truer med ikke at levne tilstrækkeligt til at
opretholde den normale livsudfoldelse og produk
tion i de egne, den forlader. Ved en middag i
Reykjavik for en del år siden fortalte min is
landske borddame, at hun stammede fra en gam
mel odelsgård, hvor der i hendes barndom var
beskæftiget over tredive mennesker, og nu sad
hendes forældre alene tilbage på gården. Og den
ne udvikling var desværre ikke enestående, men
symptomatisk.
Her i Danmark er det ikke gået slet så galt,
men vi er dog nået så vidt, at antallet af land
brugsmedhjælpere er blevet decimeret gennem de
sidste tyve år, og at næsten ingen landhusmødre
har fremmed kvindelig hushjælp. Og udviklingen
er gået så stærkt, at man i løbet af få år ikke
har kvalificeret ungdom nok til at overtage de be
stående landbrugsejendomme.
Udviklingen går ikke lige stærkt alle steder.
På den gode jord med den gode beliggenhed hol
der man længst imod, og en del steder opfanges
strømmen af en begyndende industrialisering også
i landdistrikterne.

SKAMBY sogn på Nordfyn er et af de typiske
gennemgangssteder.
Midt i sognet knejser kirken fra sit højdedrag,

kirkebyen luner sig ved dens fod, medens otte
små landsbyer slår kreds derom. Vejene snor sig
ud og forbinder kirkebyen med de små enheder,
så sognet kommer til at udgøre et samlet hele.
Små ben har gennem årene vandret til kirkebyens
skole, mælkekusken har kørt sin daglige rute, og
om søndagen kalder kirkeklokkerne, så de kan
høres af alle i sognet, der vil lytte. Arene er gået.
I modgang og medgang, i kulde og hede er livet
gået sin gang i det lille samfund.
Jorden er god. Meget god endda. På de la
vere arealer kan plovjernet endnu finde stenøkser,
der fortæller, at stedet har været beboet fra he
denold. Kæmpehøjen Thorhøj fortæller, at der og
så har været høvdinge blandt vore forfædre. Old
tidsmindet Glaundrupstenen med nordens ældste
runeindskrift fortæller, at her virkede høvding
præsten Ale Sølve-gode, viets hæderværdige vog
ter, og at Sote ristede disse runer efter sin drot.
Jovist, vi er på gammelt nordisk land, som vore
forfædre fandt behag i.
Sognet har opført sig ganske normalt, som land
distrikter uden for byernes nærmeste omegn gør
det på Fyn. Så langt tilbage som nogen kan hu
ske, har dets jorder været drevet af stedets bøn
der. Stundom har det været frie bønder, stundom
har de været undergivet kirke, krone eller herre
mand. Da godset Gyldensteen, som ejede den lille
by Badstrup, i 1752 fandt, at de seks små gårde,
som byen bestod af, klarede sig alt for dårligt,
lagde det resolut de tre ned og omdannede resten
til tre virkelig gode ejendomme med en aldeles
fortrinlig jordbeliggenhed. Brutalt var det, men
godt blev det, og de suk, der dengang blev ud
stødt over den brutale adfærd, er for længst glemt
over det gode resultat.
Resultatet af udskiftningen er blevet, at sog
net kom til at bestå af tres gode bøndergårde,
der næsten alle er lige store med et tilliggende
på omkring 30 ha god jord. Stærke bygninger
fortæller, at her har fædrene øvet dåd gennem
århundreder. Det var navnlig omkring 1870’erne,
der kom penge til sognet. Endnu lever rygterne
om, hvordan man kørte den to mil lange vej til
Odense med korn, og hvordan man vendte hjem
med penge på lommen. Ja, ind imellem var der
også et dusin sølvskeer med til mor derhjemme.
Det kunne måske blive lidt sent, før man vendte
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hjem, men det betød ikke noget. Brændevinen var
gratis i købmandsgårdens skænkestue, og hestene
skulle nok selv finde vejen hjem. De levede
stærkt, vore forfædre, men det var vel også kun
de stærkeste, der overlevede den snigende sot,
som skjulte sig i de gamle hjems mørke stuer.
Ved århundredskiftet var sognet nået op på
omkring 1100 indbyggere, og her er man blevet
stående. I begyndelsen af 1920’erne nåede man
dog op over 1200, men så gik det nedad igen.
Hvordan kan det være, der ikke er kommet
flere til? Sognet har dog haft jernbane med sta
tion og hvad dertil hører. Fjorten gange om da
gen har de guldtressede stået og ladet det grønne
lys blinke for det smarte tog med de - højt reg
net - sytten passagerer, der agtede at benytte
skinnevejen på deres færd. Og hele efterårssæso
nen er der travlhed, når hundreder og atter hun
dreder af sukkerroevogne ruller ud med deres læs.
Kirkebyen er vokset, og stationsbyen er vokset
i endnu stærkere grad, men landbruget er affol
ket. Bageren, købmanden og sadelmageren har
fået kolleger. Landsbysmeden, der førhen var
vogn- og beslagsmed, er blevet mekaniker med
autoværksted og benzintank. Skolens to lærere er
blevet til otte. Nye mennesker er kommet til, og
nye skikke er indført. Sandelig om ikke afholdshotellet har fået spiritusbevilling! Man ville have
forsvoret det for en menneskealder siden, hvor
folk smukt og anstændigt nøjedes med smugkroer
og kaffepunche i private hjem.
Til gengæld er de gamle markeder forsvundet.
Der kom ingen mennesker til dem til sidst. En
mand berettede, at der ved det sidste marked ikke
var andre end Mads post, Georg ost, Klavs torsk,
Peter Bolmerod og så jæ’. Og når man mindes
disse mænd, er man i hvert fald klar over, at
det ikke var for handelens skyld, de var til mar
ked.
De nye folk, der kom til efter århundredskiftet
som embedsmænd, håndværkere eller handlende,
var ikke som fortidens mænd på fornavn med
deres sogn. Nogle af dem sagde endda De. Det
havde folk almindeligvis ikke noget imod. Hvor
for skulle folk ikke have lov til at blive kaldt
ved efternavn, hvis det kunne more dem? Man
kunne jo da altid smile lidt ad det i krogene.
Men et af de smukkeste træk i sognets liv er, at
efterhånden som de nye folks sønner er vokset til,
er de blevet på fornavn med sognet. De har slut
tet sig til det, og sognet har taget dem som dets
egne. Hansens, Petersens og Andersens sønner er
blevet til Hans, Peter og Anders. De er hjemme
her.

Sognet har fået en fabrik. Hjulmanden blev ka
retmager, karetmageren fabrikant og fabrikanten
til et aktieselskab med formand, direktør, værk
førere og hvad der i øvrigt hører til. Flere snese
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mennesker fandt beskæftigelse på dette sted. Og
himlen må vide, hvad alle de stole skal bruges til,
hvis de da ikke netop anvendes som våben i den
del af den moderne krig mellem Danmark og
Sverige, der ikke udkæmpes på sportspladsen,
men i Nyhavns beværtninger.
Med fabrikken kom et nyt befolkningsind
slag til sognet. Dygtige, solide mennesker med en
god ugeløn skabte sig en pæn position i sognet.
Nogle sparede op til hus og bil, andre lod‘ uge
lønnen springe og blev gode kunder hos køb
mand og slagter, og atter andre havde svært ved
at få pengene til at nå sammen. Menneskene er
nu engang forskellige.
Fabrikken voksede. De første primitive bygnin
ger blev erstattet af nye og flotte. Rundt omkring
den voksede et smukt boligkvarter op med små
haver og blomstrende rosenbuske ud mod vejen,
der begyndte som »gyde«, senere blev til »sta
tionsvej« og endte som »gade«.
Jo, sognet opfører sig ganske normalt, og der
er egentlig ikke noget i vejen med det. Tvært
imod. Det er et godt lille sogn. Et af de bedste.
Og dog De gamle bøndergårde fra forrige århundrede
ligger der endnu. De er blevet moderniserede.
Stråtagene er i det væsentligste forsvundet og er
stattet af cement eller asbest. Det grimme bølge
blik har man heldigvis undgået. De er velkalkede.
Hvert forår, når sæden er lagt og haverne bragt
i orden, går fynboen i gang med sine bygninger,
så de kan være i orden, inden roemarken kalder.
Men indeni? Laderne er ikke blevet bredere
med årene. Træværket er blevet ældet og orm
stukket, isoleringen er dårlig, og de gamle, smuk
ke, firelængede gårde er slet ikke praktiske hver
ken for den moderne mekanik eller forceret hus
dyrproduktion. Man lapper på det, så godt som
man kan. De tomme hestestalde er blevet til svi
nestier eller dele af kostalde. Man flytter skille
rum hist og her, men nye lader bygger man
næsten kun, når den røde hane har galet. Kun i
de sidste år er der sket ændringer.
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Bygningerne bliver ældre og ældre. Nogle me
ner endog, at fornyelsen er så ringe, at gennem
snitsalderen vokser med fire år for hver fem, der
går. Og det kan ikke i længden skjules, at tiden
er løbet fra forrige århundredes bygninger.
Her har vi et af sognets - og landets - store
problemer.
100.000 danske gårde og knapt halvt så mange
husmandsbrug har for halvfems procents vedkom
mende forældede bygninger. Lad os sige, at der
gennemsnitlig skal kostes 200.000 kr. på hver
gård og 100.000 på hvert hus, for at det hele
kan være i god stand, og vi vil komme til et så
fantastisk tal som 25.000.000.000 kr. Ja, fem
ogtyve milliarder kroner, og så er der endda ikke
rørt ved stuehusene.
Ja, men er det nu ikke at sætte det hele lidt
på spidsen? Det er muligt, men det er i hvert
fald ikke sandsynligt, at landbrugets bygninger
selv efter en så voldsom investering vil komme
på højde med, hvad industrien normalt forlanger
af sine.
Problemet er stort. I virkeligheden så stort, at
man lukker øjnene for det, fordi man ikke magter
at løse det. Men problemet skal løses. Ikke på et
tiår eller så og måske heller ikke af en enkelt
generation. Men det er der og bliver stadig vold
sommere.
Alene dette forhold viser, at der er brug for
en overvældende mængde både af pengemidler og
arbejdskraft i landkommunerne. Den gamle, tå
belige opfattelse, at der ikke er arbejde nok for
alle, hvis befolkningstallet vokser, har i hvert fald
slet ingen berettigelse.
Det. der skal til, er økonomisk evne til at lade
arbejdet udføre. Alene heraf afhænger den frem
tidige beskæftigelses omfang. Den menneskelige
trang til forbedringer og fremskridt hører heldigvis
aldrig op, så lang tid der er en rest af mulig
heder for fri livsudfoldelse.
Det skorter imidlertid på økonomiske mulig
heder. Lad være, at en og anden har købt ma
skiner i stedet for at lade deres bygninger sætte
i stand. Landmændene har simpelt hen været nødt
til det for at få arbejdet gjort. Lad også være, at
en del af landmændene har købt biler. Hvorfor
skulle de være anderledes end andre? Når der i
sognet er en bil for hver fem indbyggere, har de
i hvert fald ikke været alene om det.
Skattevæsenet har imidlertid begunstiget maskinindkøb frem for investering i bygninger. Be
vares, vi har i de allersidste år fået investerings
fonds og afskrivningsregler, men det er noget ind
viklet stads. Det følelige er, at hvis en gårdmand
reparerer sine bygninger for mere end få tusinde
på et år, betragtes resten som forbedringer, og så
må skatteyderen betale det hele i hvert fald en
halv gang til.
Den, der tror, at en sådan fremgangsmåde er
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vejen til at få det store eksporterhverv moderni
seret, bliver i hvert fald nødt til at tro om igen.
Generationsskiftet kræver en årlig tilgang af 5000
unge landmænd for at erstatte den naturlige af
gang fra de 130.000 landbrugsejendomme. Og
medhjælperantallet når ikke tilnærmelsesvis op på
dette tal pr. årgang. Det vil sige, at man ikke
har det antal unge mænd, der skal bruges til at
drive landbrugsejendommene videre. Der er ingen
reserve. Forholdet er imidlertid, at en vis sor
tering må finde sted. Ikke alle unge landmænd
er egnede til at være selvstændige landbrugere.
Nogle er ikke interesserede i at blive det, andre
har ikke foretaget den opsparing i ungdomsårene,
der er en forudsætning for at komme i gang med
en landbrugsejendom. Og endelig er der det pro
blem tilbage, at de unge mænd, der er beskæf
tigede ved landbrugserhvervet, må finde deres
ægtefælle blandt unge piger, der enten har for
ladt landbruget, eller som aldrig har tilhørt det.
Og at dette bidrager til at forøge afgangen fra
det oprindelige erhverv kan ikke diskuteres.
Stillingen er derfor den, at enten må strøm
men standses eller ligefrem vendes, eller også må
der ske en væsentlig sanering af vore landbrugs
forhold, ud over hvad der allerede er sket, med
nedlægning af yderligere et stort antal af vore
mindste og dårligste ejendomme. Det er der vel
for så vidt ingen sorg i, fordi det nu engang ikke
tjener noget fornuftigt formål at opretholde en
række af den slags ejendomme, hvis væsentligste
opgaver i fortiden var at skaffe foder til den hest,
indehaveren kunne bruge til en slags vognmands
kørsel, eller at give foder til en ko og en gris,
for at en lille dagløn kunne suppleres med lidt
hjemmeproduceret føde.
Sammenlægning af en del af de mindste ejen
domme kunne da i øvrigt bidrage til at lette land
brugets bygningsproblemer.
Derimod skulle folkevandringen nødig føre til,
at driften af dansk landbrug udviklede sig i ek
stensiv retning. Når landbruget ikke alene forsy
ner landets fem millioner mennesker med næsten
hele deres fødevareforbrug, men derudover leve
rer en stor part af landets eksportværdi (endda
mælk og kødvarer kaldes for industriprodukter,
så snart de kommer i konservesdåser), og tilmed
gør det på basis af en meget lille råvareimport,
er det en kendsgerning at landbruget fortsat står
som hovedgaranten for landets økonomiske tilvæ
relse. En og anden mener, at den fremadskridende
industriproduktion er i stand til efterhånden at
overtage landbrugets opgaver. Det ville være en
ulykke, om de tekniske fremskridt skulle anven
des hertil i stedet for at danne basis for et øget
velstandsniveau for befolkningen.
En af grundene til udviklingen er utvivlsomt det
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mørksyn, mange af landbrugets mænd har lagt
for dagen med hensyn til fremtiden. En del af
klagerne er måske mere fremsat, fordi det nu en
gang er blevet vane, men at det virker deprime
rende på de unge kan ikke bestrides. Landmæn
dene og for den sags skyld hele provinsens be
folkning må lægge deres større eller mindre lod i
vægtskålen for at hindre udviklingen i at tage for
stærk fart ved selv at bevare humøret. Landbruget
er ikke så talstærk en befolkningsgruppe, at det
på afgørende vis kan præge den politiske udvik

ling, men det spiller en så stor økonomisk rolle,
at landet vil være nødt til at skabe det sådanne
arbejdsvilkår, at en rimelig del af de kommende
slægter vil knytte deres skæbne dertil. Og derfor
er der trods alt ingen grund til helt at miste hu
møret.
Trods folkevandring vil der være brug for en
sund egnsudvikling også i de egne af landet, der
har en tyndere befolkningsmængde.
Chr. R. Christensen.

Sognefogeder 1791-1973
-------

Af fhv. sognefoged Johs. Nielsen, Vejstrup. -------

Denne omtale af sognefogeder fremkommer i an
ledning af at sognefogedeme i Danmark med gan
ske få undtagelser (på enkelte småøer) den 1. april
1973 fik deres afsked fra amterne ledsaget af en
hilsen fra justitsministeren med tak for mange års
arbejde i samfundets tjeneste.
Den 11. november 1791 udstedtes forordningen
om sognefogeder og den 23. februar 1793 om
lægdsmænd. Gennem de mange år har disse to hverv
i almindelighed været udført af samme person, en
kelte steder i flere generationer af samme slægt.
Når dette nævnes her i »Slægtsgården« har
det en særlig grund, idet oprettelsen af slægtsgårds
foreningen i 1941 for en stor del skyldtes en ind
sats af mange sognefogeder over hele Danmark.
Disse blev opfordret til at fremskaffe oplysninger
om slægtsgårde i deres sogn. Ved henvendelse til
slægtsgårdsejere om at tegne sig som medlemmer,
blev foreningen stiftet. Det var under den tyske be
sættelse, og der var i befolkningen en stærk vilje til
at værne om den nedarvede danske kultur. Derfor
blev der på dette tidspunkt et særlig godt grundlag
for at skabe tilslutning til »Foreningen til bevarelse
af danske slægtsgårde«, som den kaldtes den gang.
Sognefogedeme hørte med i billedet af lands
byen og sognet. Af praktiske grunde var det al
mindeligt, at sognefogeden boede i eller i nær
heden af den samlede bebyggelse. Efterhånden som
tiden gik, og gårdene blev flyttet ud på markerne,
og samfærdselsmidlerne blev bedre, fandt man
ham dog også boende længere ude i sognet.
Allerede i det 16. århundrede høres der om sog
nefogeder, men om disse da har været almindelig
udbredt over hele landet vides ikke. Undertiden
blev de kaldt for bondefogeder, på Bornholm
sandemænd. Deres funktioner har vel hovedsagelig
bestået i polititilsyn.

Sognefogedinstitutionen blev indført ved for
ordning af 11. november 1791, hvorefter der skulle
beskikkes en sognefoged for hvert sogn. Det
skulde være en anset og duelig mand. Sognerådet
indstillede 3 dertil egnede personer, hvoraf amt
manden udnævnte den ene. Enhver beboer i sog
net var pligtig til at lade sig udnævne og udføre
hvervet i mindst 3 år, men for udførelsen blev der
ydet et vist vederlag.
Sognefogedens pligter var at udføre politimeste
rens ordre og udøve en mere selvstændig virksom
hed, navnlig ved håndhævelse af ro og orden.
Desuden skulle han bistå dommeren, bl. a. ved fo
retagelse af udlæg og udpantning, samt ved regi
strering af døds- og skilsmisseboer. Efter ægte
skabsloven af 1922 tillige udstede de nødvendige
attester og foretage eventuelle vielser. Ved en
senere lov indførtes registrering af hunde.
De første år efter jagtkortenes indførelse blev de
i landkommunerne udstedt af sognefogedeme.
I mange år førte sognefogeden en tyendeproto
kol og noterede i de såkaldte skudsmålsbøger ved
til- og fraflytning af tjenestefolk i sognet.
Grænsede sognet til stranden var han ofte tillige
strandfoged. Som nævnt var sognefogeden som re
gel også lægdsmand.
Inddeling i lægder stammer fra Frederik den
fjerdes forordning af 1701 om opstilling af land
milits, hvorefter der skulle stilles 1 landsoldat for
hver 20 tdr. hartkorn. Efter stavnsbåndets løsning
1788 blev inddelingen indpasset i sognerammerne,
og lægdsmænd blev beskikket i henhold til »Det
kongelige danske cancellis cirkulæreskrivelse af
23. februar 1793.«
Lægdsmandens opgave var at føre en lægdsrulle,
d.v.s. et register, hvor alle værnepligtige indførtes,
og hvor alle til- og fraflytninger blev noteret. Des-
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uden skulle lægdsmanden møde sammen med
mandskabet til sessionerne. Han havde også ansva
ret for, at de værnepligtige mødte ved indkaldelser
og ved eventuel mobilisering.
Vederlaget som sognefoged var i de sidste år en
grundløn på 100 kr., 13 øre pr. indbygger i sognet,
8 øre pr. ha + dyrtidstillæg, samt 7 kr. for hver
forkyndelse 4- 30 øre i kørselsgodtgørelse pr. km.
I forbindelse med nedlæggelsen af sognefoged
stillingerne, der skulle betyde en besparelse i løn
udgift på ca. 3 mill, kr., har det været nævnt, at
det vil koste betydelig mere, når arbejdet skal ud
føres af offentlig ansatte. Mange politimestre og
dommere beklager, at de må miste sognefogedernes medhjælp, idet disse var kendt af befolkningen
og derfor havde større mulighed for bedre at ind
drive udpantning og udlægsbeløb.

Slægtsbøger og dagbøger

På de gamle gårde lå der ofte dagbøger eller
slægtsbøger med oplysninger og optegnelser om
hverdagens forløb og slægternes samvær og sam
arbejde.
Mange dagbøger er sikkert gået til grunde sam
men med mange breve og dokumenter. Hvor de
er bevaret, gemmer man på en skat om forfædre
nes tro og tankegang, og det kan varmt anbefales
at værne om »brevkisterne« og dagbøgerne.
Et ganske usædvanligt eksempel på en fyldig
og langstrakt dagbog findes i Fåborg byhistoriske
arkiv.
Skipper Peder Nielsen Ilium var født i Fåborg
29. april 1804 og døde i sin barndomsby 18. ok
tober 1893. Han blev altså omtrent 90 år gam
mel, og næsten hele sit førte han dagbog. Livet
igennem var han sømand, og lige efter sin konfir
mation stod han til søs. Først en tur fra Fåborg
og til Bogense, der jo kunne klares uden besvær,
men snart gik farten ud på de større have. An
løbshavne som Tripolis, Bengalen, Livorno, Mes
sina, Petersborg, Vestindien, Riga, St. Helena,
Kalkutta, Havanna, Java, Brasilien, Mexico og
mange, mange flere er noteret i hans dagbog. Han
oplevede uvejr og uheld, slagsmål og mytteri, kul
de, snefog og vådt tøj i dagevis, dårlig kost og
sygdom, men han oplevede også landgang i frem
mede byer med farvestrålende medmennesker og
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Gennem årene hvilede der mange forskellige
opgaver på sognefogedeme, men efterhånden blev
disse betydelig indskrænket. I 1969 blev lægds
mandsbestillingen helt afskaffet, efter i nogle år
nærmest at have bestået i at give møde på sessio
nerne og opbevare de såkaldte lægdskort. Ved
kommunalreformens indførelse i 1970 blev ca.
halvdelen af sognefogedembedeme nedlagt i de
områder, hvor sognene indgik i bykommunerne.
Hundeloven blev revideret, og ægteskabsloven kom
til at sortere under kommunerne. Dermed mistede
sognefogeden meget af kontakten med sognets
folk.
I de senere år er mange ting forsvunden fra
landsbyerne, nu forsvinder så også sognefogedeme.
Så er der kirken tilbage, og den håber vi på må
blive stående.

fremmede varer, der nok kunne lokke en sø
mandsdreng fra Danmark.
Da han blev ældre erhvervede han eget skib og
sejlede mest på Østersøen og Kattegat. På sine
ældre dage blev han æresmedlem af borgerfor
eningen i Fåborg og af den ærværdige skipper
kasse.
Dagbogen omfatter ikke mindre end 459 tæt
skrevne sider, og skipper Ilium førte den til få
uger før sin død.
Dagbogen blev i sin tid reddet fra ødelæggelse
ved et lykkeligt tilfælde og skænket til museet i
Fåborg.
Herfra er den videregivet til det .byhistoriske
arkiv, hvor den betegnes som en sjældenhed, for
di den omfatter en enkelt mands beretninger over
en usædvanlig lang livsperiode.
Nu kan man jo mene, at en sømand har haft
god tid til at føre dagbog under langvarige sejlad
ser. Det er sikkert rigtigt, men sømanden har
næppe haft mere tid end for eksempel den unge
bondedreng og den aldrende gårdejer på landets
gårde. Fritiden var ofte sparsomt tilmålt. Der har
vel også mere været tale om god vilje end om
god tid.
I dag vil mange antagelig hævde, at de ikke har
tid til at føre dagbog og fortælle om hverdagens
oplevelser.
Om 100 år vil dagbøger fra de begivenhedsrige
1970’ere ellers være betydningsfulde for histo
rikere.
Hvis De gemmer på gamle dagbøger, så bevar
dem godt og forsøg at videreføre dem. Blot et par
få linier hver dag er tilstrækkeligt. God fornøjelse.
For Dem og efterkommerne.
Edvard Andersen.
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Trøjborgs historie i korte træk

Trøjborg Slot før nedrivningen 1854. (Efter et maleri).

Ved borgruinen talte viceskoleinspektør W. Chri
stiansen, Tønder, til årsmødedeltagerne og sagde:
Den kort tilmålte tid medfører, at der kun kan
blive en meget koncentreret skildring af Trøjborgs
ellers så omfangsrige historie.
Vi står her ved Sønderjyllands største slotsruin,
et minde om den smukke renæssancebygning, Pe
ter Rantzau lod opføre, og det har været med en
vis glæde og stolthed, at han så denne statelige
borg rejse sig på en vandomfyldt holm, hvor der
tidligere lå en middelalderlig borg. Den omtales
allerede 1347.
Det nye Trøjborg fra 1580 var en firefløjet, to
etages bygning med et tårn i hvert hjørne. Over
indgangen lod han anbringe en sandstenstavle,
hvorpå han på tysk lod slottet fortælle sin egen
historie. Efter restaureringen er denne tavle nu i
foråret blevet anbragt i sin oprindelige højde, og
på bagsiden af den har man gengivet en dansk
oversættelse:
»Fra arrilds tid jeg Trøjborg hed, læs vidre vil
du ha’ besked. Da Frederik den Anden var i Dan
mark den, som kronen bar og otte år med Sverrig
stred, hans oberst Daniel Rantzau hed. For helte

dåd på krigens veje, erhverved’ han mig da i eje.
Ved Varberg faldt min herre god, han ingen børn
sig efterlod. Hans broder fik min sag da lagt for
kongen og i orden bragt. For Vamdrup bort man
bytted mig, Peter Rantzau nu tilhører jeg. Gud
råder ene for min lykke, sin konge og sin æt til
ære, som her du ser mig borg at være, alt i det
Herrens år vi skrive med femten hundrede fir
sindstyve«.
Men han har nok næret en vis angst for, at
lykken kunne vende, og det lod han komme til
udtryk genenm de latinske ord »Omnias vanitas
(Alt er forfængelighed). Desuden føjede han de
vemodige ord til »Skatte du sanker og borge du
bygger, som død du ej skulle. Dør du i morgen,
ej ved, hvem der skal eje dit gods«.
Sammen med slottet fik Peter Rantzau adskil
lige herregårde, og det har næppe været en lykke
for disse fæstere, idet han var en meget selvrådig
herremand, der gennem det store byggearbejde
lagde tunge byrder på bønderne, og adskillige føl
te sig uretfærdigt behandlet. Overleveringen vil da
også vide, at fordi han tilranede sig jord på ulov
lig vis, må han ved nattetid gå omkring med en
raslende opmålingslænke.
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Efter adelens nedgangstid rykkede en ny stand
ind på vore herregårde: kancelliråder, justitsråder
og andre prominente personer, men da der her på
Trøjborg næppe skete noget ud over det, der hø
rer enhver herregård til, springer vi frem til mid
ten af 1800’erne, da bondestanden holdt sit ind
tog på slottet, hvor tidens tand havde sat sine
mærker i murværket. Enken efter amtmand de
Neergaard i Ringkøbing stillede gården til auk
tion, og det var storbonden Knud Lausten Knud
sen fra Forballum, der fik den overladt for
770.200 rbdl. Han var gift med Gyde Marie
Oksen, der ved forældrenes tidligere død arvede
seks gårde og desuden en tønde guld (100000 dl.).
Med ham fik egnen en førende skikkelse, såvel
inden for den kirkelige som den nationale væk
kelse. Han blev da også medstifter af landets før
ste højskole, der blev oprettet i Rødding 1844.
Det blev denne bondehøvding, der kom til at
skrive slottets sidste kapitel, idet han kort efter
overtagelsen lod det nedrive. Han tilbød det dog
til staten vederlagsfrit med det forslag, at det bur
de indrettes til et seminarium, og han sluttede sin
henvendelse med ordene: »Skulle regeringen ikke
finde anledning til at modtage denne gamle ho
vedbygning, er der ikke levnet mig andet valg end
at nedbryde den for at den ikke skal stå som en
faretruende og for egnen vansirende ruin«. Tilbuddet blev ikke modtaget, og da Knudsen var
klar over, at både for ham selv og efterkommere
ville det være en for stor økonomisk belastnning

at vedligeholde slottet, da man jo ikke mere havde
fæstebøndernes billige arbejdskraft, så var Trøjborgs skæbne beseglet. Nedbrydningen begyndte.
Men heldigvis gik broen under vægten af de tunge
mursten i stykker, og man opgav at fortsætte det
påbegyndte arbejde. Riddersalens ene væg fik lov
til at stå i sin oprindelige højde, og med dens vin
duesåbninger er det ligesom den skuer drømmen
de ud over sletten og mindes en fjern fortid, da
dette slot og et andet - et par kilometer vestpå,
Kogsbøl, hvor Rosenkranserne havde haft deres
sæde -, tiltrak sig opmærksomheden i milevid om
kreds. Slægten Knudsen tog bolig i avlsbygningen,
hvis ældste længe var opført omkring 1780. I
1906 solgte den ældste søn af Knud Lausten
Knudsen, Hans Agesen Knudsen, Trøjborg til Boy
Høyer fra Tornumgård. Han overlod det i 1927
til Statens Jordudvalg, der udstykkede en del af
jorden til husmandsbrug, og hvor trælbonden en
gang sukkede under de tunge byrder, kunne nu
den fri husmand trække sine plovfurer. Hoved
parcellen solgtes i 1951 til Hans Hinrichsen, der i
1962 afstod den til frøfirmaet Chr. Olsen.
I 1957 begyndte man en restaurering af ruinen.
Fra voldgraven fjernede man efterhånden om
kring 600 m3 dynd, og her gjorde man adskillige
fund. Tusinde af potteskår, østersskaller, træred
skaber, keramik, ja, endda et større antal snabel
sko kom frem.
Endnu må der fremhæves, at Trøjborg har
stået som en danskhedens borg, takket være dron-

Fra årsmøde besøget ved Trøjborg slotsruin.
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ning Margrethe den Første. Hun købte slottet
med fæstegårdene af den dominerende adelsslægt
Limbek og pantsatte det til biskoppen i Ribe, der
også ejede Møgeltønerhus, det nuværende Scha
ckenborg. Begge slotte med deres jordtilliggende

kom ind under Viborg ting. Derved blev det en
del af de såkaldte kongerigske enklaver, et stykke
dansk land inden for det slesvigske område, og
her gjaldt den danske lov til 1864, et forhold, der
har ladet sig spore indtil vor tid.
W. Christiansen.

Køkkener - slægtsgårde bygningsfredningsår
Tale holdt ved årsmødemiddagen af amtmandinde,
cand. mag. Inger Tryde Haarløv, Tønder.

Jeg vil gerne sige tak til Dansk Slægtsgaardsfor
ening for den venlige indbydelse til at komme til
denne festlige middag og fremføre nogle betragt
ninger. Jeg går ud fra, at det skulle være et eller
andet om gamle huse og gårde, og så er der jo
nok at tage fat på.
Slægtsgårde er vel oftest gamle gårde, groet op
af den jord, de ligger på og bygget i den tradition
og af de materialer, som egnens skik og naturfor
hold gjorde naturlig. De tilhører nok for de flestes
vedkommende den type, som vi synes pynter i det
danske landskab og indgår i det billede af landet,
som vi holder af.
Men man kommer ikke uden om, at disse byg
ninger i nutiden er ude i en krisesituation, fordi
det kan være vanskeligt at indpasse dem i disse
års landbrugsstruktur. Mange finder dem uhen
sigtsmæssige og betragter dem som en hemsko for
udviklingen. Hvis man selv kan lide ældre tiders
arkitektur og står og snakker til folk om gamle
huse som moderne boliger, aner man tit ikke, om
ens ord virker som den sorteste reaktion eller om
et forsigtigt ordvalg er ganske unødigt, fordi man
dog er enige i at se værdien i den nedarvede gode
bygningskultur, som den fremtræder i vore byer
og landskaber.
Her i aften i denne forening må jeg gå ud fra,
at det er unødigt at argumentere for bevaring af
gamle bygninger af kulturel kvalitet. Jeg vil gerne
understrege de to ord kulturel kvalitet, for det er
selvfølgelig ikke alt, der er godt, bare fordi det er
gammelt.
Og dog ville det ikke undre mig, om der skulle
være en tavs og loyal minoritet, som inderst inde
føler det som en byrde at bo i en gammel slægts
gård. Normalt er det kun den ene af ægtefællerne,
som bor på sin slægts gård - i de fleste tilfælde
nok manden, og han er vel med sin tilknytning til

den arvede herlighed den stærkeste. Jeg kender en
kone, der som ung blev knyttet til et familiehus,
hvor alting var så elsket af de mandlige familie
medlemmer og selv en gammel rusten køkkenvask
havde så stor affektionsværdi, at hun ikke kunne
få lov til at udskifte den med en moderne stålvask. Og det kan være vanskeligt for en ung kone
at skulle affinde sig med så stærke maskuline fø
lelser. Derfor vil jeg sige, at man næppe kommer
til at elske et gammelt hus, der ikke er gjort no
genlunde tidssvarende og er praktisk at arbejde i
nu, hvor arbejdsindsatsen er koncentreret på gan
ske få, ja oftest kun to hænder.
Dette har huslige fagfolk også forlængst indset,
og hvis der er nogen her, som endnu ikke er be
kendt med de små, meget dygtigt udarbejdede
bøger om stuehuse, der er udsendt af Hushold
ningsudvalget under Landbrugsministeriets Pro
duktivitets udvalg, så vil jeg anbefale Dem snarest
muligt at lære dem nærmere at kende. Når jeg
gerne vil omtale dem her, er det fordi jeg har
gjort den mærkelige opdagelse, at disse bøger er
næsten totalt ukendte i de kredse, som kunne have
allermest brug for dem og for hvem de må være
fremstillet. Bøgerne, der er nu 5 af dem, er frem
gået af en slags team-work med konsulent Bodil
Frederiksen og arkitekt m.a.a. Paul Taubro som
de ledende, og handler om arbejdsforholdene i
landbohjemmene. Den første, der hedder »Stue
husundersøgelsen« og er fra 1957, behandler bå
de historiske og aktuelle bygningsforhold, ikke
mindst de tekniske. Den næste, der er fra 1959
og hedder »Frekvensundersøgelser«, gennemgår
hvilke rum i huset, der bruges mest, og derfor er
de vigtigste, og hvordan de dagen igennem står i
indbyrdes forbindelse, for der ud fra at finde ret
ningslinier for, hvordan de bør placeres. Resulta
tet viser, hvilken enorm arbejdsbyrde, unødig ar
bejdsbyrde, man påtvinges i et hus, der ikke er
praktisk indrettet uden alt for megen skrabud til
det repræsentative og ambitiøse. Undersøgelserne
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viser f.x., at hvis køkken og opholdsstue er i di
rekte forbindelse, vil en husmoder gennemsnitligt
tilbagelægge 34 km pr. år. Hvis der er nær kon
takt, d. v. s. 5 m imellem, skal hun gå 49 km, men
hvis afstanden er stor, f.x. 22 m mellem køkken
og opholdsstue, må hun gå 217 km pr. år. - Det
er dog tal, der taler. - Frekvensundersøgelserne
understreger, at et landbohjem først er velindret
tet, når der i lige grad er taget hensyn til familie
livet og til hjemmet som husmoderens arbejds
plads. Den 3. bog »Landbrugets Boliger«, der ud
kom 1961, giver en lang række praktiske forslag
til forandringer, der bliver virkelige forbedringer,
holdt inden for rammerne af de bestående mure.
Men denne bog har også en række eksempler på,
hvordan man kan foretage moderniseringer af det
ydre uden at det skurrer mod husets eller gårdens
kønne og traditionsrige karakter. I 1969 fulgte
man disse 3 bøger op med nr. 4 og 5, som er nye
stuehusundersøgelser, der betyder en ajour-føring
af de tidligere.
Jeg vil gerne citere nogle linier fra den 3. bog,
hvor der tales om facader, der står: »Medens byg
ningens plan så at sige er en privat sag, så er dens
facader på godt og mindre godt med til at give ud
tryk for landets hele kulturelle stade«. - Bedre
synes jeg ikke man kan omtale den fælles interesse
vi alle, ejere eller ikke ejere, har i hvad der er
bygget og hvad der bliver bygget - gammelt og
nyt er her lige væsentligt for, hvordan landet er
at leve i.
Rent personlig er jeg tilbøjelig til at betragte
bygningskunst som den vigtigste kunstart, sim
pelthen fordi vi ikke kan undgå den.
Problemerne med de gamle bygninger ønskes af
nogle løst ved bulldozerens hjælp - det ser vi væk
fra her - men alle kender formodentlig vanskelig
hederne ved at ville bevare, ikke blot de økono
miske byrder som f.x. de urimeligt store brandfor
sikringspræmier for stråtage og usmidige beskat
ningsforhold, men også manglende vejledning og
besvær med at fremskaffe egnede fornyelsesmate
rialer som f.x. vinduer og døre.
Det må derfor hilses med glæde, at der i disse
år opstår den ene lokale forening efter den anden,
der arbejder for fremme af bygnings- og land
skabskultur. Ribe kom først på det lokale plan,
og i 1907 fulgte for hele landet dannelsen af
»Foreningen til gamle Bygningers Bevaring«, der
ved sit oplysende og udgivende pionerarbejde nok
var skyld i, at vi i 1918 fik den første Bygnings
frednings-lov, der blev fornyet i 1966 med æn
dringer 1969. Denne lov omhandler imidlertid
kun de ejendomme, der er så historisk eller æste
tisk værdifulde, at man freder dem i klasse A eller
B. Senere - i 70’erne - fulgte love, der er kom
munalt administrerede: Lov om Byplaner, Lov
om Sanering og den såkaldte Landsbyggelov, der
nu kun hedder Byggelov. Men i praksis kan disse
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3 loves meget få §§ om bygningsbevaring ikke
fungere, uden at der er en udtalt folkelig opinion
bag ved, og derfor er foreningernes arbejde så
væsentligt.
I 1965 sluttede en del lokale foreninger sig
sammen i en »Sammenslutning for Bygnings- og
Landskabskultur«, der nu står som repræsentation
for 54 foreninger. Året før var der skabt en
»Fond for Bygnings- og Landskabskultur« og som
en overbygning, omfattende såvel Fond som Sam
menslutning opstod der i 1969 et »Selskab for
Bygnings- og Landskabskultur«, der foruden per
sonlige medlemmer også omfatter de fleste af lan
dets amtsråd, et betydeligt antal kommunalråd og
en lang række faglige organisationer, store er
hvervsvirksomheder, selskaber, pengeinstitutter
og fonds. Selskabet yder sagkyndig assistance bl. a.
ved planlægning for områder af særlig landskabsog bygningskulturel værdi, det støtter udgivelse af
serien »Værn af smukke danske huse« og arbej
der »på længere sigt for oprettelsen af en almen
lånefond, hvis midler skal anvendes til støtte for
vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger og
milieuer og til støtte for udvikling af værdifulde
projekter«.
Dette er meget koncentreret, hvad der her i
landet gøres på det bygningsbevarende område og jeg kan kun anbefie, at så mange som muligt
slutter op om dette selskab eller disse foreninger,
hvis De har sans for værdien af dansk bygnings
kultur.
Nu er Danmark jo ikke ene i verden og da slet
ikke i Europa, og der er i de fleste europæiske
lande organisationer som det danske Selskab for
Bygnings- og Landskabskultur, jeg kan blot næv
ne det meget imponerende engelske Civic Trust.
Disse organisationer er forenet i et »Europa No
stra«, vort Europa, der holder deres årlige møder.
I juli i år skal dette møde foregå i Zürich og un
der ganske særlige omstændigheder, idet Europa
rådet har besluttet, at ligesom der tidligere har
været proklameret f.x. verdenssundheds-år, flygtninge-år og naturfrednings-år, så skal der nu pro
klameres et europæisk bygningsfredningsår, nem
lig 1975, under mottoet: »En fremtid for vor for
tid«. Ministerkomiteen opfordrer til nedsættelse af
nationale komiteer (det skete her i Danmark for
få uger siden), der skal iværksætte aktiviteter på
nationalt plan i tilknytning til årets formål, som er:
»at vække europæeres interesse for deres fælles
arkitektoniske arv,
at beskytte og give nyt liv til bygninger og mil
jøer af arkitektonisk og historisk interesse,
at bevare gamle byer og lansdbyers særpræg og
sikre den gamle bebyggelse en tidssvarende
rolle i det nutidige miljø«.
Det skulle være mærkeligt, om ikke også Dansk
Slægtsgaardsforening skulle få lyst til at deltage i
disse aktiviteter.
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Foreningsmeddelelser

Udflugt til Fehmern

Slægtsgårdsejere på sommertur

Dansk Slægtsgårdsforenings afdeling for LollandFalster arrangerer torsdag den 13. september en
udflugt for medlemmerne til Fehmern.
Man sejler med færgen fra Rødby om formidda
gen kl. 8.55 og er tilbage i Rødby om aftenen.
Ved ankomsten til Fehmern bliver man af
hentet af en bus, som først kører selskabet ud at
bese et par landbrugsejendomme, og efter en fro
kost, som selskabets tyske værtsfolk vil give, be
ser man et badested, ligesom der bliver lejlighed til
at besøge butikker, inden man om eftermiddagen
kører en tur til vestlandet.
Deltagerne kan vente en interessant og billig
tur.
Tilmeldelse skal ske til amtskredsbestyrelsen
senest i begyndelsen af september. Da der kun kan
deltage et begrænset antal, bør tilmeldelse ske
snarest.

Slægtsgårdsforeningen for Sjælland Syd gennem
førte i juni en fin udflugt med 85 deltagere. Den
gik til Skåne med besøg på svenska sukkerfabri
kernes gård Sæbyholm ved Landskrona, hvor
driftslederne på plænen og under en rundgang på
gården forklarede om svensk landbrug. Derefter
blev det kongelige sommerslots parkanlæg ved
»Sofiero« beset, og det var en stor oplevelse, som
fik sit særlige skær derved, at adskillige af gæster
ne iagttog Kong Gustav Adolfs færden i slottet. Eftermiddagskaffen blev indtaget hos Flickorne
Lundgren i Skäret, og det vakre udflugtssted som
hvert år besøges af 180-190.000 gæster var in
teressant. På Hommeltorpgården i Kullaberg mod
tog fruerne Haeger og Jansson og forklarede og
foreviste Hembygdsmuseet i nationaldragt. Man
beså også Kuliens naturreservat og beundrede den
dejlige natur fra Mølle og Kuliens fyr.
På Vikens værtshus sluttede dagen med spis
ning. Udflugten var begunstiget af det fineste som
mervejr, og der herskede den bedste stemning un
der hele turen.
Turen lededes af Slægtsgårdsforeningens kreds
formand, gdr. Jens P. Petersen, Farendløse.

Kontingent
Til de medlemmer, som endnu ikke har betalt kon
tingent for 1973, vil der i løbet af få dage blive ud
sendt et nyt giroindbetalingskort, som venligst sna
rest bedes benyttet til indbetalingen af det skyl
dige kontingent.
Kassereren.

Lidt om rensning af gamle møbler
Af fhv. snedker Johs. Garnæs Petersen, Refsvin
dinge v. Nyborg.
Det hænder, at der til »Slægtsgården«s redaktion ind
sendes fotografier af antikke møbler eller stilles
spørgsmål om fjernelse af lak eller maling på gamle
møbler.
Der er i mange hjem stor interesse for at bevare
møbler fra tidligere generationer og i nogle tilfælde
at få dem renset og istandsat.
Foranlediget heraf har vi søgt sagkyndig bistand
og henvendt os til fhv. snedker Garnæs Petersen om
oplysninger vedrørende behandling af gamle møbler
og modtaget følgende gode råd og vejledning:
H.B.

Det er i denne tid en yndet syssel at rense gamle
møbler for den lak eller maling, som et andet
slægtleds mennesker fandt var kønt. Tiderne skif
ter, og smagen med den. I min ungdom som hånd
værker kunne vi da nok se og glædes over de for
skellige træsorters udseende og struktur, men ska
bet eller bordet skulle alligevel have en overflade
behandling med farve eller politur, før var det ikke
færdig til brug. Et »ubehandlet« stykke møbel
kunne sikkert ikke ret mange tænke sig. Der er i
vore dage langt større sans for det rene træ med
årernes spil og det naturlige udseende.
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Det er næsten blevet en modesag at »tage lak
af«, at »afsyre« møbler. Der skal på opfordring gi
ves lidt anvisning på, hvordan man kan bære sig
ad, hvis man ikke tilstræber andet end at fjerne
maling eller lak.
Der findes i handelen mange forskellige ting,
som er lette at bruge for enhver. Et svensk fabrikat
bærer det morsomme navn »Bums«, et tilsvaren
de norsk hedder »Antilak«. Begge produkter er
en lidt geléagtig væske. Den smøres på malingen i
rigelig mængde. »Bums« virker næsten øjeblikke
lig, så malingen eller lakken opløses, og man kan
trække den af med en spartel. Der løsnes kun et
lag ad gangen. Mange gamle møbler har været ma
let flere gange i tidens løb, og det er meget tit,
man støder på mønstre eller navnetræk på de æl
dre lag, derfor er det klogt at gå forsigtigt til
værks; det gælder navnlig standkister og vægskabe.
»Antilak« kræver lidt længere tid til at opløse ma
lingen, 15-20 minutter. Til gengæld er den knap så
hård ved hænderne, hvis man er så uheldig at kom
me i direkte berøring med den. »Bums« derimod
bider øjeblikkelig, så man hurtigst mulig må have
det skyllet væk.
Det skal straks siges, at hverken »Bums« eller
»Antilak« kan i virkning måle sig med det gam
le middel, kalk og soda. Man tager lige dele af
hver, og lader det varme op sammen. Det bliver
da en jævn vælling, som man pensler på møblet og
vasker af med koldt vand, til malingen er væk.
Der kræves desværre et vaskerum, hvor man må
pjaske, eventuelt kan man stå ude i det fri ved en
vandhane.
Vanskeligheden ved det hele er, at olien i ma
lingen og lakken trænger langt ned i træet og er
næsten ikke til at få helt op, selv om man giver
»Bums« eller »Antiklak« flere gange. Kalk og
soda har større evne til at trænge ned i porerne.
Når lakken eller malingen er fjernet, kommer
afpudsningen. Det sker naturligvis med groft og
fint sandpapir, efter at træet er helt tørt. Det er
gavnligt, at vaske de sidste rester af »Bums« og
»Antilak« af med koldt vand. Allerbedst er
det at give fladerne en omgang med ziklinge, hvis
man kender et sådant stykke værktøj. I mangel
heraf kan man også bruge et stykke glas med en
skarp lige kant. Jeg har set en bordplade behandlet
med et stykke glas, og det så rigtig godt ud. For
står man at bruge en pudsehøvl, er man sikker på
et godt resultat.
Synes man, fladen bliver for »fersk« at se på,
kan man for egetræs vedkommende pensle fla
derne over med stærkt fortyndet salmiakspiritus.
Salmiakken går i forbindelse med garvesyren i
træet og gør det mørkere.
Ubehandlet træ er meget modtagelig. Svedige
eller skidne fingre ses med det samme og må sli
bes væk med sandpapir. For at bøde på denne
ulempe fås farveløs lak, som lukker porerne uden

Side 13

at sætte glans. »Lak naturel«, »Interiørlak« er
navnene på lak, der er egnet hertil.
Det hænder tit, at der bliver spurgt, hvor gam
mel genstanden er. Dette er i regelen ikke let at
afgøre. Nogle fingerpeg kan dog gives. Om stand
kisterne kan det med nogenlunde sikkerhed siges,
at en kiste med fladt låg er ældre end en med buet
låg, og dernæst, jo mere hvælvet det buede låg er,
des yngre er kisten. Hankene kan også fortælle lidt.
Er der lagt meget arbejde på disse for at gøre dem
kønne, kan man rolig kalde kisten gammel. Ende
lig kan det vist siges, at gamle standkister ingen
fast sokkel har, men står på et par lave, løse buk
ke, hvis »forben« er udformet på en særlig måde.
Standkisterne hører til de ældste bondemøbler,
man kan træffe kister, hvis alder rækker 200 år til
bage og mere. Om chatoller kan det vist alminde
ligvis siges, at den flade klap er ældre end den run
de. Chatollerne blev almindelige i sidste halvdel
af 1700erne.

Chatol med skænk (Vestfyn) fra sidste halvdel af 1700årene (tilsvarende på Koldinghus Museum), pommersk eg
med indlagte buksbomstjerner.
(Foto: Vibeke Sylvest Jensen.)
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Dragkisterne er omtrent samtidige med chatol
lerne, de nåede deres største udfoldelse efter år
1800.
Kister fra denne periode står med de klassiske
mønstre: Tandsnit, riller, rosetter, kvartsøjler,
mæandere, guirlander etc. som udsmykning.
Kommoden er dragkistens afløser herhjemme på
landet.
For hvem, der interesserer sig for den historiske
side af vore bondehjems indretning, kan der hen

vises til Axel Steensberg: »Danske bondemøbler«.
Som afslutning på denne noget skematiske
fremstilling må føjes til, at der findes mange andre
midler til brug for den ædle kunst at fjerne lak og
maling, man kan blot spørge farvehandlerne, og
med hensyn til aldersbestemmelse gælder det som
overalt i forretningsverdenen: Tag Dem i vare
for efterligninger.
Johs. Garnæs Petersen.

Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr.

bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor. Gassehaven 56, 2840 Holte
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Landbrugslan
til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger er fra gam
mel tid - gennem de stiftende forenin
ger-også landbrugets kreditforening.
Gennem Forenede Kreditforeninger
kan De opnå lån i aim. realkredit i
alle landbrugs-, skovbrugs- og gart
neriejendomme på øerne øst for Lille
Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan til

byde landbrugslån til ethvert formål:
tilbygning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maskiner, ud
videlse af besætning, ejerskifte, be
taling af løs gæld etc. Forenede Kre
ditforeninger kan tilbyde landbrugslån
på op til 50% af ejendommens værdi
med løbetider på 10, 20 og 30 år. Tal
landbrugslån med os.

Eneste kreditforening for øerne alene

^.FORENEDE
KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition:

Lånesagsekspedition

Bogholderi, notering, indskrivning:

Anker Heegaards Gade 4
Tlf. (01)15 34 34
1572 København V.

Mageløs 2
Tlf. (09)11 77 77
5100 Odense

H. C. Andersens Boulevard 13
Tlf. (01)1411 33
1553 København V.
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Pr. 1. januar er vi sluttet sammen i en landsdækkende
kreditforening, hvor De kan få enhedsprioritering.
De får automatisk tilbud på både 1. og 2. prioritetslån,
hvor loven giver mulighed for det, og det går hurtigt.

- hele Danmarks kreditforening

København:

Herning:

Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf.: (01) 158501

Viborgvej 1
7400 Herning
Tlf.: (07) 125300

Århus:

Afd.kontor i Odense:

Åboulevarden 69
8100 Århus C
Tlf.: (06) 124666

Jernbanegade 16
5000 Odense
Tlf.: (09) 128585

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.

Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Rabat ved større bestillinger!

Slægtsgaardsarkivet,
H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal tv.)
1553 København V

O^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense

(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

Penge er ikke alt
- men alligevel!

Spørg
'V SPAREKASSEN FYN

®en almindelige mndforfitring
for 2anbbvgningerz oprettet ved fongelig $lnorbning

af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 .

De kan regne
med os

KØBENHAVN K. (01) 121100
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SPENTRUP KIRKE NORD FOR RANDERS

Blichers Træ på hans grav ved kirkens nordside. Digteren og præsten, Steen Steensen Blicher, født 1782, død
1848, var præst i Spentrup fra 1825 til 1847.
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Det er plovtid påny
------------------- Af Chr. R. Christensen --------------------

Man synes ofte, der er noget vemodigt ved efter
året. Markens gyldne høst er bjerget og i stedet
ses nogle mørke eller grå marker ofte med tydelige
spor af en nødvendig, men alt andet end rar halm
afbrænding. Frugterne er ligeledes borte. Menne
sker i en stadig konkurrence med fugle og hvepse
har gjort rent bord. Skoven falmer, og snart står
træerne nøgne, mens blæsten jager mellem gre
nene. Solen blegner og har afkortet sin bane, så
mørket kommer tidligt og går sent.
Jo, der er ting nok til at stemme humøret ned.
Og dog er minderne om nogle herlige grå efter
årsdage efter det prustende plovspand nogle af
de skønneste i landmandens tilværelse. Det var
smukt, når mulden vendtes i lange, Uge furer, me
dens en broget fugleskare slog kreds om plov
manden og hans spand. Men nu er dette kun et
minde. Plovhestene eksisterer ikke. Og der skal
ikke gå mange år, før det ikke mere er et minde,
men en saga, som ældre landmænd kan fortælle
deres børn.
Det er vemodigt.
Men plovmanden eksisterer stadig. Nu sidder
han blot på en traktor, der sindigt og trofast slider
sig frem og tilbage med en plov, der trækker to,
tre, fire eller flere furer efter sig. Plovmanden skal
ikke mere gå frem og tilbage med de store træ
skostøvler i regn og rusk. Han sidder lunt i sit
førerhus og ser ud over agrene.
Men hvor blev poesien af, spørger man?
Ja, det er jo netop det underlige. Poesien er
fulgt med.
Så snart ploven sættes i jorden kommer de
umådeligt skarptseende fugle i tusindtal og myld
rer frem omkring traktoren, mens de samler god
bidder op fra den nyvendte jord. Der er først og
fremmest måger og terner af forskellige arter, som
med deres lyse og hvide fjer sætter kulør på land
skabet og holder plovmanden med snak. Men her
har vi netop manglen ved vor tids pløjning. Plov
manden kan ikke høre, hvad fuglene siger. Trak
toren overdøver dem langt, men det er i virkelig
heden også det eneste minus i den moderne plov
mands tilværelse.
Det er en utrolig masse fuglearter, der følger
i plovens spor. Man kan træffe at tælle til tyve
foruden de beskedne små, man næsten ikke kan
få øje på i mulden. Der er de skrigende måger,

de mere beskedne alliker, de brovtende krager.
Svalerne er væk. De forsvandt ganske ubemærket,
men stæren holder imod i den første plovtid. De
smukke viber er der også. De bliver længe i Dan
mark og de kommer hurtigt igen, når solen be
gynder at stige.
Men når dagen går på hæld svinder det af den
vingede skare. Den søger ly, hvor den kan. Til
gengæld kommer der nogle andre. Den smukke
fasanhane og hans mere beskedne viv kommer
frem langs hegnene, og agerhønsene kommer også.
Ja selv den grå hare vover sig ud.
Jo, manden i marken har selskab dagen lang.
Og der er grund til at skønne på det. Selv i mørke
tiden kan man have mange glade og lykkelige
dage.
Og så kommer tusmørket listende og man nyn
ner efter evne med Jeppe Aakjær:

Har ploven og ageren trættet hvert lem,
tyst glimter et skær mellem pilene frem,
da tænder hun lyset derinde.
Hjem nikker mit spand i den krydrede vind,
hos hende jeg sætter til skiven mig ind,
mens øgene gumler i stalden.

Ja, øgene er væk, men bonden må stadig synge
sin lovsang til livets pris.
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Menighedsrådsvalg
Tirsdag den 20. november
Den dag afholdes valg til samtlige menighedsråd
i Danmark.
Menighedsrådenes historie går egentlig ikke så
langt tilbage i tiden. Efter at Monrad forgæves
havde forsøgt at danne sin påtænkte form for
menighedsråd, udtalte I. C. Christensen, da han
i Folketinget den 26. oktober 1901 forelagde sit
forslag til lov om menighedsråd: »Vil man gøre
folkekirken afholdt af dens medlemmer, da bør
man efter min mening give dem indflydelse på
styrelsen af folkekirkens sager. Thi derigennem
vækkes interesse og kærlighed for denne«.
I. C. Christensens forslag blev senere til lov,
og i 1903 valgtes de første menighedsråd.

Da det er frivilligt at være medlem af folkekirken,
er det naturligvis også frivilligt, om man vil lade
sig opstille som kandidat til menighedsrådet.
Før man gør det, må man gøre sig klart, at det
faktisk er et ansvarsfuldt hverv, man går ind til.
Nyvalgte menighedsrådsmedlemmer underskri
ver en erklæring, hvori der står, at pågældende vil
udføre det betroede hverv, i troskab mod den
danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den
kan byde gode vilkår for den kristne menigheds
liv og vækst.

Menighedsrådet består af de ved menigheden
fast ansatte præster, samt mindst seks til menig
hedsrådskredsens hørende medlemmer, valgte ef
ter lovens regler. Antallet af valgte medlemmer
retter sig efter antallet af folkekirkens medlemmer
i menighedsrådskredsen ved sidste folketælling.
Tallet sættes til seks for det første tusinde og yder
ligere et medlem for hvert påbegyndt tusinde, dog
ikke over femten ialt.
Rådets opgaver er mange, her skal blot nævnes
nogle af de vigtigste. Menighedsrådet udgør be
styrelsen for selvejende kirker, og tager del i an
sættelse og afskedigelse af kirkefunktionærer; be
styrer de til præstestillingen henlagte faste ejen
domme og sognets kirkelige midler, samt udarbej
der overslag og fører regnskab vedrørende kirken,
kirkegården, kirkebetjeningen og præstestillingens
ejendomme.
Menighedsrådet deltager i valg af biskop og
naturligvis også ved besættelsen af præstestillin
gen. Rådet har tilsyn med kirke, kirkegård og
præstegård og sørger for disses vedligeholdelse.

I tilknytning til, hvad der her er nævnt, melder
der sig hele tiden opgaver og problemer, som skal
løses på den bedst mulige måde.
Hensigten med denne kortfattede omtale af
rådets arbejde er naturligvis at minde om, at det
er af stor betydning at de rette folk med en positiv
indstilling bliver valgt.
Husk det den 20. november!!!
Nu 70 år efter kan man spørge, om I.C. Chris
tensens ønsker er blevet opfyldt. Ser man på valg
deltagelsen, f.eks. 1969 med en stemmeprocent på
kun 14,4 og 1965 18,5 for hele landet som gen
nemsnit, synes man jo nok, det står lidt sløjt til
med interessen for folkekirken og dens arbejde.
Der kan være flere årsager hertil. For eksempel
er det ofte blevet påstået, at menighedsrådene ikke
har ret meget at sige, når det kommer til stykket.
Den opfattelse deler jeg nu ikke helt. Men efter
den nye menighedslov, som i foråret blev vedtaget
af Folketinget, har menighedsrådene fået større
beføjelser end hidtil. Det skulle gøre arbejdet i
rådene mere tiltrækkende.
Folkekirken er demokratisk opbygget, og grund
laget er de demokratisk valgte menighedsråd.
Oprettelsen af de nuværende store kommuner har
medført, at der er blevet større afstand mellem
de styrende organer og vælgerne. Men menigheds
rådene har mere mulighed for nærdemokrati, da
sognene udgør mindre enheder inden for kommu
nen, og da hvert sogn har sit menighedsråd.
Altså i den kirkelige sammenhæng er sogne
strukturen bevaret usvækket, og når der i år kaldes
til valg i menighederne vil dette uden tvivl præges
af, at her leves endnu det nære og nærmeste fæl
lesskab, som danske gennem århundreder har
været fortrolige med.
I vor tid, hvor de store enheder er dominerende,
ug hvor procentvis en mindredel af befolkningen
opnår at blive valgt til at varetage offentlige hverv,
er der grund til at skønne på det nærdemokrati,
som vi har i de små enheder, miljøer: De enkelte
sogne og deres menighedsråd.
Derfor: Vis interesse for menighedsrådsvalget
og husk, at det er lige så vigtigt at være med ved
kandidatopstillingen som på valgdagen.
Vel mødt på valgdagen den 20. november.

Christen Thyboe.
Spentrup.
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Slægtsgårdsforeningsudflugt til Fehmarn
Af Chr. R. Christensen
Slægtsgårdsforeningens afdeling for Lolland-Falster afholdt en succesfuld udflugt til Fehmarn
13. september.
Man havde på forhånd fastsat deltagerantallet
til højst 45 svarende til, hvad der kunne være i
en tysk rutebil, men i kraft af, at tyske værtsfolk
stillede privatbiler til rådighed, lykkedes det at
skaffe plads til 65 deltagere, og så var der endda
flere interesserede.
Turen foretoges altså dels i bus og dels i privat
biler. Den lededes af ingeniør, gdr. Knud Marker
sen, Rødby og gdr. Erik Strange, Øverup, og del
tagerne modtoges i Puttgarten færgehavn af en
række tyske værter, der på overordentlig gæstfri
måde førte rundt på øen. Under køreturen for
talte bundesführer Jürgen Wendel, Burg og gård
ejer Otto Voss, Kopendorf om øen, medens for
eningens dansktalende ven gennem mange år, mu
seumsleder Peter Wiepert, Bisdorf, under ophol
dene fortalte om de ting, man så. Endvidere led
sagedes man af endnu et par dansktalende værter.
Fehmam er Danmarks naboø mod syd og gen
nemfartsstedet på vej mod kontinentet, og den
bærer præg deraf, men den har på lykkelig måde
været forskånet for de grænsestridigheder, der så
ofte præger nabofolk. Den er 185 kvadratkilometer
stor og har godt 13.000 indbyggere hvoraf halvde
len i 40 landsbyer og halvdelen i købstaden Burg
og badestedet Burgtiefe. Landskabet er fladt som
Lollands med en række levende hegn, men ingen
skove. Jorden synes meget frugtbar, og den drives
efter et mønster, der ikke er ukendt i Danmark
med 30 pct. byg (hvoraf en del vinterbyg), 25 pct.
hvede, 25 pct. raps, 10 pct. græs og 10 pct. roer.
Der havde i sin tid været 125 kvægbesætninger
på øen. Nu var der kun 45 tilbage. Vi beså en
enkelt besætning hos gårdejer Herbert Weiland.
Dejlige, kraftige, sortbrogede dyr, nedstammende
fra 2 i Holland indkøbte dyr fra 1890. Besætnin
gens årsydelse var 6.000 kg mælk med 4,75 pro
cent fedt.
Dagens højdepunkt var utvivlsomt et besøg hos
gårdejer Fritz Mackeprang, hvor man beså hans
historiske bolig og det tilhørende landbrug. Der
er normalt ikke adgang til denne ejendom, men i
dagens anledning havde hr. og fru Mackeprang
gæstfrit slået alle døre op. I forhallen stod et gam
melt møbel, der havde stået på stedet i ti genera
tioner, og i et særligt rum fandtes et smukt skab
som kong Frederik VI efter et ophold havde for
æret den daværende ejer, og i huset fandtes sølv
pokaler, billeder og mange andre ting af højeste

kulturelle værdi. Peter Wiepert fortalte om hjem
met og dets historie, hvorefter der serveredes en
forfriskning, der forhøjede stemningen yderligere.
Derefter gav værtsfolkene middag på det hyper
moderne badested Burgtiefe, hvor solen skinnede
på en blå Østersø. Endelig beså man en gammel
mølle i Lemkenhafen, hvor der under Peter Wipperts ledelse er indrettet et interessant museum.
Og mens solen dalede over Østersøens vande,
sluttede man den vellykkede tur i Rødbyhavn.

Fra venstre: Gårdejer Fritz Mackeprang, bun
desführer Jurgen Wendel, Burg og gårdejer, mu
seumsleder Peter Wiepert, Bisdorf, foran den gamle
mackeprangske slægtsgård i Meeschendorf på Fehmam.
Fritz Mackeprang er formand for øens ældgamle mackeprang-wittenske fætterskab, der er det sidste af de på
Fehmam fra ca. 1550 kendte venskabsforbund, hvis
statutter hovedsagelig drejede sig om gensidig økono
misk hjælp. Fætterskabet har i dag 45 medlemmer på
øen.
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Hvor folkesindet
slår bro
Ved Slægtsgårdsforeningens udflugt (Lolland-Fal
ster Kredsen) til Fehmarn holdt Peter Wiepert
følgende tale ved middagen (her gengivet efter
talerens manuskript):

Jeg var en 12 års dreng, da jeg den første gang
sejlede med min fader og en femersk fisker over
til Lolland. Der var på den tid endnu ikke havne
anlæg i Rødby Havn.
Hvor nu mindestenen er rejst i fjorden og gamle
Laurids Hansen fra Hersø med sine hjælpere har
plantet alle slags træer og buske, svømmede den
gang endnu fisk.
Vi klaprede med en gammel bondevogn fra
Kramnisse op til Gloslunde, hvor der boede en
arbejdsmand, Arne Rydal. Han havde i to år
hjulpet under høsten på vores bondegård - og
indbudt os.
Det var en stor oplevelse for mig - alene hans
brogede kaniner og høns i haven og skuret. Men
især var vi dog meget begejstret over den overor
dentlig venlige gæstfrihed på naboøen og dens
hjemstavnskultur. Og begejstret var jeg også for
at spise øllebrød og lammesteg. Det var mit første
måltid i nabolandet.
Senere er jeg ofte kommet til naboøen - flere
hundrede gange. Og i løbet af tiderne fik jeg
tusinde bekendte derovre i alle folkeklasser og
livsstillinger - også hjemstavnsforskere - redaktør
Haugner, Ole Svendsen, Jens Wolsing, Helene
Strange, Svend Jørgensen fra Tåreby skole, folke
danser Jørgensen fra Holeby, købmand Frederik
Carstensen, diggreve Hoick, Laurids Hansen fra
Hersø, Valdemar Larsen, gamle fisker Æreboe,
ingeniør Markersen, baron Bertouch-Lehn, borg
mester Mikkelsen, overlærer Kruse og så videre. De fleste var også gæst i mit hjem.
Alle har vi arbejdet for hjemstavnen - hver på
sin ø - med fuldt hjerte og god vilje. Og ganske
vist var den fornemste af vore livsopgaver at række
hånd over vandet og knytte et nabobånd mellem
befolkningen, der vel taler forskellige sprog, men
i virkeligheden er ensartet af samme stamme og
samme blod.
Vi har også i flere år arbejdet med at slå en
folkeforbindende bro mellem Femern og Lolland.
Ofte har vi talt om den, ofte mødtes på begge sider
af bæltet.
Nu er forbindelsen bleven virkelighed. Om
nogle år oplever mange af os måske, at der bliver
bygget en fast dæmning fra Puttgarden til Rødby
Havn.
Jeg er nu bleven en gammel mand på 83 år og
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min livsbane bøjer sig ned. De fleste af mine lol
landske bekendte er døde, kun nogle er tilbage.
Det glæder mig, at forbindelsen med Fugle
flugtslinien medvirker til, at befolkningen på begge
sider af Femernbæltet forsøger at komme hinan
den nærmere.
Hvad vi gamle har ydet gennem så mange år
bærer åbenbart frugt. Lad det være sådan videre,
også i fremtiden.
Det håber jeg. Vi drikker en skål på gode nabo
venlige forhold mellem femaranerne og lollikeme.
Jeg skåler med Grundtvigs sang:

Vi har en gammel kærlighed,
som ruster ingenlunde,
til fædres land, til lys og fred,
til bælter og til sunde;
den blusse op, den bryde ud
i dåd, i sang og tale!
Da, som en bejler til sin brud,
til os skal lykken dale.

Gadenavne
og stedbetegnelser
Vi har allesammen - formentlig da - fået gade
navne og gadenumre. Det er et privilegium, som
ikke mere er forbeholdt købstæderne og de køb
stadlignende områder - som forøvrigt næsten sam
tidig er frataget købstadbetegnelsen. Det er en
fordel for postvæsenet, og det kan ikke bestrides,
at det også er en fordel for hvem, der skal finde
frem på ukendte steder. At det så er næsten umu
ligt at finde rede i de nye numre, fordi man mange
steder foretager spring i nummerordenen somme
tider helt op til en snes eller mere, og fordi man
medregner til gadebetegnelsen ejendomme, der lig
ger måske en halv kilometer eller mere fra gaden,
er ulemper vi må tage med. Vi må formode, at
myndighederne har gjort deres bedste for at klare
disse problemer så nogenlunde. Og det må nu en
gang erkendes, at enhver forandring har sin pris.
Det må også erkendes, at de nye gadenavne
mange steder bygger på traditionelle betegnelser,
der bevarer de gamle stednavne så godt, som det
er muligt. Ja enkelte steder er man endog gået så
vidt, at man har gravet gamle, halvt forglemte
navne frem af ubemærketheden. Og deri har man
gjort en god og anerkendelsesværdig gerning, som
ofte kan være svær, fordi de gamle navne ofte er
bevaret som dialektudtryk, som det kan være van
skeligt at oversætte til moderne sprog.
Men når det er sagt, må det også siges, at kom
munalbestyrelserne visse steder har kludret ganske
forfærdeligt i det. Stundom har man i den grad
ladt hån om de gamle navne, så man dårligt kan
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kende sig selv igen. Man får indtryk af, at det ikke
alle steder er kommunalbestyrelsernes vise mænd,
der har fundet navnene, men at man har ladet
kontorets yngste lærling vride sin hjerne for at
finde antagelige navne frem. Og resultatet er ble
vet derefter, nemlig fra noget aldeles fortrinligt til
det rene juks.

Jeg ved ikke, om de nye navne allerede er ble
vet så fastslåede, at de ikke mere kan ændres. Hvis
det er muligt, var det på sin plads, at beboerne i
de mishandlede områder talte et alvorsord med
deres valgte repræsentanter om sagen. Kommu
nerne skulle jo ikke gerne blive større, end at der
er kontakt mellem befolkning og kommunalbe
styrelse.
Noget andet er, at situationen er en opfordring
til at se lidt nærmere på de gamle gårdnavne.
Mange steder er de gået i glemme, andre steder
holdes de stærkt i hævd. I en tid, hvor man dårligt
kan kende sig selv på grund af de nye navne, kan
man værne om traditionerne ved at benytte de
gamle gårdnavne som en forlængst afgået land
brugsminister desværre ikke fik held til at få et for
slag om benyttelse af vedtaget i folketinget.
C. R. C.

En tyendekontrakt
Arbejdsforholdet mellem bondemanden og hans
folk blev i ældre tid vistnok i det væsentlige af
gjort og klarlagt ved mundtlige aftaler.
Skriftlige kontrakter var vel ikke sjældne, men
de havde den besynderlige egenskab, at begge
parter kunne holde sig strengt til det skriftlige,
når der opstod strid eller uenighed. Og det var
ingen af parterne tjent med. Derfor blev mundtlige
aftaler mange gange den foretrukne form. Den
var smidig og praktisk, og ordet mand og mand
imellem blev måske respekteret mere end skriftlige
bestemmelser.
På de større brug var skriftlige kontrakter ofte
nødvendige. Her gengives en tyendekontrakt fra
Steensgård gods ved Fåborg.
Imellem undertegnede greve H. Bille Brahe Selby,
Steensgård, og underskrevne forkarl Rasmus Han
sen er oprettet følgende Tyendekontrakt.
Jeg greve H. Bille Brahe Selby fæster herved
Rasmus Hansen til at tjene som forkarl på Steens
gård fra 1. maj 1905 på følgende betingelser:
1. Han erholder så længe tjenesten vedvarer, fri
beboelse for sig med kone og børn i den lejlig
hed, der anvises ham i arbejderboligerne ved
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Præstevængegyden og tillige brugen af den
lejligheden tillagte haveplads.
Han vedligeholder huslejligheden såvel udven
dig som indvendig på tag og fag mod at erholde
materialerne udleverede, ligeledes lader han
snarest ruder indsætte, når sådanne itugå. De
rør, der føre fra hans kakkelovne til skorste
nene, skal han rense en gang ugentlig, og
skorstenene ligeså en gang hver måned.

2. Han dyrker, gøder og behandler havepladsen
forsvarligt og holder samme i pæn, velholdt
stand samt vedligeholder hegnet om samme.

3. Når han færdes til og fra arbejde, må han
altid følge vejene og ingensinde uden for de
udlagte veje passere gårdens marker eller lave
stier over disse.
Det forbydes ham uden speciel tilladelse at
holde hund.

4. Han er underkastet skik og brug på gården,
såvelsom den huslige orden, alt efter tyende
loven af 10. maj 1854, ligesom han selvføl
gelig er uberettiget til at forlade gården uden
samtykke fra forvalteren eller hvem der ellers
måtte blive sat til at befale over ham.
5. Så snart tjenestetiden lovligen ophører i hen
hold til bestemmelserne i tyendeloven af 10.
maj 1854 være sig på grund af opsigelse eller
hvilken som helst anden årsag, er han pligtig
til overensstemmende med lov nr. 87 af 23.
maj 1902 § 12 at fraflytte den bolig med til
liggende, der er overladt ham i forbindelse
med tjenesten, dog at der tilstås ham fire ugers
varsel til at ryddeliggøre lejligheden og søge
sig andet husly, forsåvidt tjenesteforholdet op
hører i utide og dette ikke skyldes utroskab
eller en af ham begået forbrydelse.
En lignende frist tilkommer familien i tilfælde
af den tjenendes død.

6. Såfremt denne kontrakt ikke fra nogen af si
derne opsiges med tre måneders varsel til at
ophøre en 1. maj eller 1. november, anses
stiltiende fornyelse at have fundet sted for det
påfølgende halvår.
Desværre indeholder kontrakten ingen oplysninger
om lønninger i penge eller naturalier, men der er
afsat plads til oplysningerne, som antagelig har
skullet aftales nærmere.
Ja, sådan var vilkårene den gang. For 70 år
siden. Der var rettigheder og forpligtelser for begge
parter - i et omfang som i dag forekommer umu
lige at få underskrift på.
Edvard Andersen,

SLÆGTSGAARDEN

Side 8

Sofus og tyskerne
-------------

Af P. Grøntved, Næstved --------------

SOFUS var en lille, sjællandsk bonde, som døde
for en snes år siden. Han boede i en trelænget
gård ved vejen, der fører fra landsbyen ud til den
gamle fabrik.
Sofus var af den gamle skole. Han havde arvet
gården efter sin far, og han hyldede det princip, at
på sin egen jord er en bonde suveræn. Her må han
gøre og sige, hvad en god samvittighed tillader
ham, uden at spørge Per eller Poul om deres me
ning.
Hans retsbevidsthed var vist egentlig forankret
i den 700 år gamle jydske lov, hvori det hedder:
Ville hver mand nøjes med sit eget og lade andre
nyde det samme, da havde man ikke lov behov.
Jeg holdt meget af at snakke med Sofus, for hos
ham fik man tidens begivenheder og rørelser be
dømt så friskt og uhildet, ganske uafhængigt af de
gængse politiske synspunkter i dagspressen eller
hvad andre sådan sagde og mente. Han havde sin
egen uforgribelige mening om sagerne, som de så
ud for ham, og han havde også sine meningers
mod.
Det er så ganske klart, at for ham måtte besæt
telsestiden, da magt og ret var identiske begreber,
blive et endnu værre mareridt, end det var for de
fleste andre.
Forholdene medførte da også sammenstød, hver
gang han blev nødt til at have noget med tyskerne
at gøre, og det er disse sammenstød, jeg vil for
tælle om idet jeg efter hukommelsen gengiver,
hvad Sofus har fortalt mig. Der er ingen grund til
at tvivle på hans beretnings troværdighed, den er
blevet bekræftet af andre, der har haft de omhand
lede begivenheder på nært hold.
I sommeren 1943 opførte værnemagten et sy
stem af telefonledninger fra Sjællands Odde til
Gedser, og i den anledning blev der rejst en række
master i en snorlige linie fra Nordvest- til Sydsjæl
land og videre.
En morgen var tyskerne så nået til Sofus’ mark,
uden at han anede, hvad de havde for, og da han
kikkede ud ad vinduet, så han en lastbil belæsset
med master, holde ude i lucernemarken, mens
fjorten af »de grønne« var travlt beskæftiget med
at aflæsse, grave hul i jorden o. s. v.
Sofus gned sig i øjnene, men forstod ikke et muk
af det hele.
Sofus tog sit jagtgevær og fyldte lommerne med
patroner - for at være forberedt. Han skulle dog

vise disse grønne røvere, hvem der rådede her, og
det manglede bare, at sådant noget pak skulle
komme her og ødelægge hans lucerne.
Nå, han gik altså ud i lucernemarken og stillede
sig op en snes skridt fra tyskerne, »for at de ikke
pludselig skulle gå på lemmerne af ham«. Det dre
jede sig om et arbejdshold, og de var kun bevæb
nede med bajonetter, så de var ikke så farlige,
når man bare havde dem på afstand.
Sofus stak et par patroner i geværet, tog sin
mest bestemte mine på og forlangte på godt sjæl
landsk at få »den øverste« i tale, idet han tilfø
jede, at han havde patroner nok til at skyde hele
bundtet, hvis de ikke ville makke ret.
Gefreiteren, som var troppens anfører, forkla
rede i et sprog, som var en blanding af meget
tysk og lidt dansk, at de var ude i lovligt ærinde,
og at Sofus selv måtte have fået besked fra den
danske øvrighed om, at de ville komme og pla
cere disse master på hans jord.
Han havde imidlertid ikke modtaget nogen så
dan besked, og han blev derfor noget rådvild ved
at høre, hvad tyskeren sagde. Men da han havde
tænkt sig om et øjeblik og indså, at tyskeren mu
ligvis havde ret, set fra den side, faldt hans sidste
ord i sagen, mens han stod og kærtegnede gevæ
ret: »Hvis det er sandt, at kongen har givet jer
lov til at grave jeres pæle ned i min lucernemark,
er jeg selvfølgelig ikke den mand, der vil sætte sig
imod det, men jeg vil ikke finde mig i, at I kører
og ødelægger min lucerne med jeres store biler.
Jeg forlanger, at I skal blive oppe på vejen med
bilerne og så bære masterne ind på marken«.
Sofus så truende ud og klappede bøssen endnu
en gang, og resultatet blev, at han opnåede den
forlangte særbehandling.
Da han havde fået sin vilje, gik han hjem til
gården igen og nøjedes med at iagttage tyskernes
arbejde på afstand.
Nu blev hele telefonanlægget ikke gjort færdigt
ad een gang, idet der kun blev ophængt halvdelen
af de tråde, der var pladst til på masterne.
Sofus regnede med, at »de grønne« nok ville
komme igen en anden gang og hænge nogle flere
ledninger på, og han holdt udkik efter dem hver
morgen. Så en dag fik han øje på det samme ar
bejdshold som sidst, de var ved at hænge tråde op
et stykke fra hans mark, og nu var Sofus klar over,
at tiden til handling var inde.
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Han havde en tyr, som han trak hen til en af
masterne, hvor han bandt den fast, så at den hav
de et tøjr af to-tre meters længde.
Derefter trak han sig i god orden tilbage til
gården og satte sig ind i en stue, hvorfra han kunne
se, hvad der nu ville ske.

Snart stod 14 tyskere i en cirkel uden for tyrens bane.

Da tyskerne nærmede sig masten med tyren,
blev denne gnaven ved at se alle de fremmede
mennesker. Den gik rundt om masten i en kreds,
mens den brummede og skrabede i jorden, og der
var ingen af krigsfolkene, der syntes at have lyst
til at komme ind i tøjrslaget til den. Snart stod de
fjorten tyskere i en cirkel lidt uden for tyrens bane,
og Sofus sad inde og smågrinede ved synet.
Så kom der imidlertid en soldat gående ad
gården til, og da han var kommet ind, spurgte
Sofus, hvad han ville. Krigeren gjorde med stort
besvær Sofus forståeligt, at han skulle følge med
hen til de andre derude i marken.
Sofus tog så bøssen under armen og fulgte med,
og da de kom hen til skuepladsen ved masten,
prøvede gefreiteren ved ord og miner at gøre ham
begribeligt, at han skulle fjerne tyren, som solda
terne var bange for at komme nær.
Det viste sig imidlertid komplet umuligt at få
Sofus til at forstå, hvad det drejede sig om. Når
gefreiteren pegede på tyren og sagde en hel masse
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på tysk, rystede Sofus på hovedet, men brummede
og skrabede i øvrigt ligesom tyren for at antyde,
at dyret ikke var helt ufarligt at komme nær, og
de to parter kunne ikke komme længere i retning
af at opnå gensidig forståelse.
Så gik Sofus hjem igen, og der blev sendt en
soldat op til stedet, hvor troppen lå indkvarteret.
Derfra blev der ringet til landbetjenten, som boede
et par mil borte, og han fik ordre til at sørge for,
at denne tossede bonde omgående fik fjernet sin
gale tyr fra værnemagtens ejendom.
Betjenten ringede til den stedlige sognefoged,
som imidlertid var ude at radrense sine roer. Da
sognefogeden fik besked om, at tyskerne ikke
kunne lide Sofus’ tyr, som derfor helst ved første
lejlighed skulle trækkes bort fra en af deres ma
ster, stillede han sagen i bero indtil middag, da
han så alligevel skulle hjem at spise.
Om middagen ringede han til Sofus og over
bragte ham politiets ønske om, at han befriede
tyskerne for den uglesete tyr. Nu var Sofus straks
klar til at fjerne tyren, og han beklagede kun, at
det havde været umuligt for ham at forstå, hvad
det var, tyskerne mente.
Nogen tid senere fortalte han mig om denne
begivenhed, og jeg advarede ham mod at gå alt
for vidt, fordi det kunne blive ham for dyrt, uden
at der blev opnået andet derved end hans egen
personlige tilfredsstillelse.
Men hans svar var, at her på gården var han
manden, som havde lov til at gøre, hvad han fandt
rigtigt.
Så gik der godt halvandet år, hvor Sofus ikke
oplevede noget særligt med de tyske soldater, men
han kom jo ikke til at holde mere af dem eftersom
tiden gik.
Midt i vinteren 1945 fandt værnemagten på et
skjult sted i den gamle fabrik et par af de engelske
containers, som blev anvendt ved nedkastning af
våben til den danske modstandsbevægelse, og de
var også fyldt med våben og ammunition, da de
blev fundet.
Nu gjaldt det om at finde ud af, hvem der hav
de anbragt disse ting inde i fabrikken. Det viste
sig imidlertid umuligt at få dette opklaret.
Så faldt tyskerne tilbage til deres sædvanlige
gidsel-system, og det blev beordret, at tyve af sog
nets mest agtede mænd skulle tages som gidsler
og indsættes i herredets arrest, indtil nogen blev
klar over, hvor de engelske våben var kommet
fra.
Sognefogeden fik det ubehagelige hverv at til
sige de tyve mænd til at holde sig parate til at følge
med næste morgen, når den store bil kom og hen
tede dem.
Nogle af de proskriberede forsvandt da også om
natten, men da Sofus underhånden blev opfordret
til at gå under jorden sammen med et par lidelses
fæller for at undgå den uvisse skæbne som gidsel,
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svarede han ligesom højsalig Frederik den Tredie,
at han ville sejre eller dø i sin rede.
Da sognefogeden advarede ham imod at prøve
at lave numre med tyskerne denne gang, svarede
Sofus, at han ikke havde i sinde at følge med i
arresten. Sognefogeden sagde så, at han let kunne
risikere at blive skudt midt på sin egen gårds
plads, men det virkede ikke synderligt afskræk
kende på Sofus, da hans pårørende i så fald vidste,
hvor de havde ham, det var da bedre end at skulle
rådne op i en koncentrationslejr.
Morgendagen kom, og begivenhederne tog fart.
Jeg foretrækker nu at bruge Sofus’ egne ord, da
han berettede om det dramatiske forløb af tysker
nes straffeekspedition:
- Jeg sad inde i stuen og havde lige spist frokost,
da der kom en tysk officer ind og sagde, at jeg
skulle følge med til byen, hvor arresten lå. Jeg
svarede, at jeg ikke havde noget at gøre i denne
by i dag, men så pustede han sig mægtigt op og
lod mig på en meget brøsig måde vide, at det var
en ordre, og jeg havde bare at lystre. Jeg kunne få
lov at tage noget andet tøj på, når jeg skyndte mig
- jeg sad jo med mine gamle klude på derinde.
Jeg gik så ind i soveværelset og lukkede døren
på klem efter mig, det var ikke for at skifte tøj,
men for at hente bøssen, at jeg gik derind.
Med det samme jeg lukkede døren op igen,
havde jeg bøssen rettet lige på fyren. Han him
lede jo forfærdeligt op og sagde en hel del om,
at det skulle komme mig dyrt at stå, og han var i
det hele taget meget vred. Han havde en pistol
siddende i et hylster ved livremmen, men han
skulle jo nok lade være at pille ved skyderen, så
længe jeg stod og sigtede på ham.
Så sagde jeg til ham: »Kan du så ta’ og bakke
ud af mit hus, for her er jeg manden, og jer har
ikke haft bud efter dig, og hvis du prøver på at
lave kunster, skyder jeg med det samme«.
Han gik så baglæns ud, og jeg fulgte efter med
bøssen lige i maven på ham; jeg var klar til at
trykke af, og det var han også helt på det rene
med. Jeg kunne forstå, at den store bil måtte
holde omme bag ved muren, der løber langs vejen,
og jeg fik så drejet både tyskeren og mig selv så
dan, at når nogen fik øje på os fra bilen, kunne
jeg også »dække« en tyskér mere, for der skulle
jo nok være mindst een til derude.
Det gik også godt med min hjemmelavede stra
tegi, for med det samme den anden tysker så mig,
havde jeg også et vågent øje med ham, og disse
»verdens bedste soldater« var nu ikke så skrappe
som de selv troede.
Jeg stod altså med disse to pistolbevæbnede ty
skere på komet og inde i bilen sad tre mænd oppe
fra byen.
Jeg sagde så til tyskerne: »Nu kan I lade de tre
mænd gå hjem igen, og så kan I selv køre ad Hede
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husene til, men I skal ikke prøve på at komme her
tilbage igen, for så bliver I skudt«.
Nå, så kravlede de tre gidsler jo ud, og tyskerne
forsvandt. Og vi så ikke mere til dem!
Jeg er ikke i stand til at give en tilfredsstillende
forklaring på, hvordan de to »grønne« kunne gøre
rede for sig, da de kom til deres bestemmelsessted
med den tomme bil.
Forklaringen er vel snarest, at der på dette tids
punkt, i krigens sidste måneder, var stærk »betæn
delse« i værnemagten, som var klar over, at krigen
var tabt og Hitlers dage talte. Havde der været tale
om gestapo, havde sagen sikkert fået et helt
andet forløb.
Nu var der glæde i de tyve hjem, hvor »gids
lerne« havde til huse, og Sofus var dagens helt i
den bevægede sommer 1945.

Væmetræet i skellet
Ved en slægtsgårdsmands 70-årsdag
Mel.: Man siger, livet har bange kår . . .

Der står et træ i det gamle hegn,
hvor marken bølger sig ved Karlshøje,
det står så stærkt her i hjemlig egn
og fryder dagligt vort øje.

Det står så fast der i stormens brag
med roden fæstet i dybe mulde,
og som’rens tørke og frostens tag
dets kraft får føle tilfalde.
Når hid vi stævned' fra fjerne egn,
og længslen drog os mod det derhjemme,
var elmen altid det sikre tegn,
at vi ved målet var fremme.

Og slægtens gamle i livets færd
så ofte lytted’ til træets stemme,
dets tavse tale for dem fik værd
og gik dem aldrig af glemme.
Men een jeg ved, som især gav agt
på træets stille, men stærke tale,
i hjertedybet dets røst fik magt
og drog mod evigheds sale.

Se, derfor står han så stærk i dag,
ej livets storme han kunne bøje,
med elmen gjorde han fælles sag,
så tit den fængsled’ hans øje.

I syvti år gik han støt sin gang
og pløjed’ furen og såed’ sæden
i fædres jord under munter sang,
i fædres spor fandt han glæden.
J. R.
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Værnetræer og den betydning,
som fortiden tillagde dem
--------------- Af sparekassedirektør Peter Jacobsen, Hedensted.--------------William Shakespeare lader i sit berømte skuespil
»Hamlet« hovedpersonen sige: »der er flere ting
i himmel og på jord, end videnskaben drømmer
om. - Måske om føje tid jeg finder årsag?«.
Shakespeares tid var fyldt med overtro, og det
er tiden på sin vis stadig, for trangen til at lade
noget tilsyneladende fuldkomment ulogisk optræde
som en slags værn* mod kommende ulykker eller
befordre et lykkeligt resultat lever også i 1973 i
bedste velgående. Vi kender alle hesteskoen og fir
kløveret, og når den mere eller mindre godt fun
derede elev skal op til en eller anden eksamen,
undlader vi ikke at sige pøj, pøj. For såvel heste
skoen, firkløveren eller en spytklat kan da »aldrig
skade«.
Begrebet »Værnetræer« er ældgammelt og dæk
ker over bestemte træer, som var tillagt beskytten
de evner mod ilds våde enten for en bestemt gård
eller en hel landsby.
Hvordan man har fundet frem til de mystiske
træer, kan der kun gisnes om, men de kendes fra
såvel herregårde, gamle præstegårde og bønder
gårde. I de gamle bondesamfund tog man varsel af
mangt og meget og forsøgte med mærkelige midler
at gardere sig mod kommende ulykker.
Bonden pløjede og såede, men han vidste, at
resultatet af hans indsats var afhængig af »vejrs
og vindes nåde«, og når hans afgrøder visnede un
der en ubarmhjertig og vedholdende junisol, har
det nok knebet at få øje på lyse nætters svale tryl
leri, for vinden stod stædig og stadig i øst, og han
(bonden) magtede ikke at »vende den«.
En af de ulykker, bonden frygtede mest, var dog
nok, når ildebrand hærgede hans ejendom. På få
timer, kunne hans hjem være lagt i aske, og han
selv være bragt til tiggerstaven.
Intet under at brandforsikring er noget af det
ældste inden for sikringsbranchen.
Ideen med brand- eller værnetræer går langt
tilbage, og hvordan den er opstået er svært at
efterspore. En begrundelse har man måske i, at
høje fritstående træer tiltrak lyn og således beskyt
tede mod lynbrand, men nogen dækkende forkla
ring giver det ikke. Forfatteren August F. Schmidt
har i en længere artikel i »Danske Studier udgivet i
1927« kulegravet problemet og er kommet til flere
interessante ting bl. a., at de mystiske træer prak
tisk talt kun kendes i Sønderjylland, Sydøstjylland

og Fyn. Kun få træer er registreret på Sjælland, i
Nord- og Vestjylland. På Sjælland tillægger man
derimod bestemte træer beskyttende egenskaber
mod sygdom og anden ulykke.

Værnetræ ved gården »Egelund«, Gamby, Fyn.

Forfatteren redegør for en lang række træer,
hvor ilden er »låst fast«, og ildebrand har hærget,
når træet blev fældet, ja selv nedsavning af en en
kelt gren kunne give sig udslag i brand.
Det skal dog retfærdigvis nævnes, at adskillige
brandtræer er blevet fældet, uden at ilden er slup
pet løs.
I Vejle Amts Hjemstavnsbog - udgivet 1934 er nævnt en lang række træer på Vejle-egnen, hvor
ilden har været fastgjort: Maren Loss’ bøg i Tirs
bæk er nok den mest kendte. I Pjedsted præste-
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gårds have nævnes en stor bøg, der var værnetræ.
I 1780 brændte præstegården, og da der var fare
for, at ilden skulle brede sig, blev »ilden låst fast
i bøgen«. En gang var man begyndt at save i træ
et, men ilden stod straks ud af gårdens bygning,
og man opgav fældningen. Ved herregården Brand
bjerg stod i sin tid tre poppeltræer, der værnede
herregården mod ild. Midt i 1930’erne knækkede
et af træerne i en storm, og kort tid efter brændte
gården, to gange i øvrigt, hvorefter Brandbjergs
jorder blev udstykket og de resterende bygninger
indrettet til håndværkerskole. Værnetræernes rolle
som beskytter af herregården kan således siges at
være udtømt.
Ved Vingstedcentret er en smuk gammel bøg
udpeget til »beskytter«, og ved Hedenstedgård er
værnetræet en ældgammel eg, der i øvrigt er seg
net for saven for kort tid siden. Som gårdens vær
netræ har den i øvrigt også udspillet sin rolle, da
Hedenstedgårds sidste mark for øjeblikket udstyk
kes i parcelhusgrunde. Som noget sidste er den
gamle eg den egentlige årsag til denne artikel.

Hvem var da i stand til at »låse ild fast«. De
»kloge mænd« - hvert sogn havde sine - forstod
sig på mange ting og har nok haft en finger med i
spillet her - til eksempel kan Blicher i »Æ Bindstouw« måske give svaret. Vi erindrer alle hans be
rømmelige Kræn Koustrup, der var »Skoulmester«
om vinteren og »Murmester« om sommeren og lige
god til begge dele, og han kunne mere end det.
Han kunne »stille blod«, »vise igen«, vende vin
den, læse over bulne fingre og »møj mier«.
Det har nok været en smal sag for Kræn Kou
strup at »låse ild fast«.
Gennem århundreder værnede træet gården mod
ildsvåde, nu er rollerne byttet, og det er os, der
værner de gamle træer, for som en af vore store
arkitekter har udtrykt det: »Det tager højst en
halv time at fælde træet, det tager 100 år at få
et nyt til at gro op«.
Det er i øvrigt nok værd at erindre sig, at Gi
braltars aber og Towers sorte, stækkede fugle ikke
må uddø, for i så fald vil imperiet ryste i sin grund
vold. Hamlets replik står stadig ubesvaret.

Go’morn i krybevejr
Fra redaktør Ib Paulsens efterladte manuskripter og fotos til »Slægtsgaarden« er føl
gende naturskildring med iagttagelser, oplevelser og bemærkninger fra en biltur i
morgentåge til kunstmaleren Helge Christensen i landsbyen Mesinge nord for Kerte
minde.

DAGTAGE er vandrevejr og fyldt med oplevelse.
Nattåge er noget helt andet, for i lygteskær kører
man bare mod en mur. Tåge er også krybevejr,
og af mange grunde. I tåge oplever man naturen
som en kæde af rum, der hele tiden kommer én i
møde, rum, der trækker sig sammen og udvider
sig, hvortil kommer, at i tåge synes tingene i na
turen så mærkværdigt store. En vandring i tåge
er en opdagelsesrejse for hver meter.
Tågens tæthedsgrad bestemmer mystikkens art.
Statsmeteorolog Leo Lysgaard fortæller i sit af
snit om det danske vejr i værket »Danmarks na
tur« om tågens optiske bedrag. Tåge er en sky
med basis på jordoverfladen, en strandet sky, om
man vil, og den består af bittesmå dråber. Man
taler om meget tæt tåge i sigtbarhed under 50
meter, om tæt tåge når synsvidden er 50 til 300
meter, og om tynd tåge med sigtbarhed op til 800
til 1000 meter.
Forleden morgen var situationen havresuppe
med sigt ned til 30-40 meter i de tætteste banker.
Lysgaard nævner også, at genstande i tåge dels

synes længere borte, end de faktisk er, dels synes
større, hvad der i høj grad influerer på trafiksik
kerheden, bl. a. med hensyn til vejtræer og mod
kørende.
Det er unægtelig for sent at opdage en spærring,
når man er hamret ind i den. Dette optiske bedrag
tvinger fornuftige mennesker til ikke at have for
travlt, og gør de tætte tykninger til krybevejr. Til
alt dette kommer at stationære ting i tæt tåge vir
ker, som om de kommer én i møde. Den viden
skabelige forklaring på disse fænomener kan hver
enkelt opsøge på sit bibliotek, for vejrlæsning er
spændende læsning året rundt, illustreret af situa
tionen på den anden side af vindueskarmen.
Den morgen stod bilen spundet ind i sølv i sit
indhak i forhaven. De små spindere er aktive i
oktober. Solsikkerne på havehjørnet tegnede sig i
det tætte grå lys endnu mere van Gogh’ske end
i solskin, varmt gyldne i den kolde dis. Men tre
rejsekulrede stære i fuglehuset sansede dem over
hovedet ikke.
Birketræer i haverne, tågegemt til sidste sekund,
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trådte ud fra hegnene som vandrende skeletter.
Gyldent løv på den våde vej lå der som en have
reret guldtransport.
Kvæget på markerne ud til vejen var i nattens
løb vokset til urokser. Bag dem fortonede sig di
gets popler som enorme støvbolde, men i tåge kan

poppelvrag også antage karakter af makabre uhy
rer fra de store krybdyrs periode. Nu og da lyste
solen spædt igennem og lignede til forveksling må
nen. Oppe ved Vestermaen, lige før Mesinge, lå
tykningen så tæt, at man fik fornemmelsen af op
takten til den nordiske mytologi med tågeverdenen
Ginnungagab og skabelseskoen Audhumbla. Den
brølte derude i grået, måske med stemmeudfoldel
sen vendt mod sit billede på torvet i Fåborg, hvor
jætten Ymer tager for sig af retterne. Ufatteligt for
resten, at et mandfolk i den størrelsesorden ligger
og sutter komælk i sig i stedet for at bestille et mål
mjød i »Café Odin«.
Lidt efter sad jeg lunt inden døre hos maleren
Helge Christensen, som også er en tågefan, hvad
der intet har med Fanden at gøre. Vi blev enige
om, at tåge kan ha’ så mange farver. Den kan
være tungt cementgrå, sortgrå som bly, og dejlig
lysegrå hen ad antikvid, alt efter solskinnets virk
ning igennem den. Den kan være blålig, og den
kan være gylden eller rosa. Lyset bestemmer kolo
ritten.
Helge sagde: - De ting, man kender i normalt
dagslys, får helt andre konturer i tåget vejr. Man
kan faktisk af og til og især hen ad mørkningen
ligefrem blive forskrækket for nogle af dem. Et
fredeligt træ, man så udmærket kender fra sin vej,
står der brat som et dæmonisk uhyre, satanisk i
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sin struktur, bombastisk og forfærdende, dersom
man har fantasi for den slags. Alle normale kon
turer og normal rumforglemmelse ændrer sig i
tåge, alt uldner ud, og meget bliver borte. Som
dreng stod jeg en dag i tåge over for et hus, jeg
kendte særdeles vel, og blev bange for det, for nu
lignede det en fjendtlig borg i et fjernt og fremmed
land. Alting kunne ske gennem den dør, der nu
var blevet en port. Omgivet, som monstrummet
lå der, af en kold grå ørken. I andre henseender
kan tågevejr virke ualmindelig charmerende,
grænsende til det romantiske, når mosebrygget dri
ver over engene, og lyset er fint og blødt og male
risk - at kikke på som velour. Havnemotiver i dis
er mættet med fin kolorit, sejl til tørring får en
særlig farvefylde i det vejr. Også kompositorisk
gør tåge sig værdifuldt gældende. Den sletter alle
overflødigheder og lader leve kun det, man har
brug for i sit billede. Faktisk sku’ man kun
male efter opskriften i netop den klimatiske situa
tion. Nu begynder den at lette derude. Jeg kan
skimte forsamlingshuset. ..
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Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr.
bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor. Gassehaven 56. 2840 Holte
: DINSCfWÅ«4EMC0Wr:
^MtNSiAGHNSUNG»:
!awVA-V' AAMAA

Landbrugslån
til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger er fra gam
mel tid - gennem de stiftende forenin
ger - også landbrugets kreditforening.
Gennem Forenede Kreditforeninger
kan De opnå lån i aim. realkredit i
alle landbrugs-, skovbrugs- og gart
neriejendomme på øerne øst for Lille
Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan til

byde landbrugslån til ethvert formål:
tilbygning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maskiner, ud
videlse af besætning, ejerskifte, be
taling af løs gæld etc. Forenede Kre
ditforeninger kan tilbyde landbrugslån
på op til 50% af ejendommens værdi
med løbetider på 10, 20 og 30 år. Tal
landbrugslån med os.

Eneste kreditforening for øerne alene

^.FORENEDE
KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition:

Lånesagsekspedition

Bogholderi, notering, indskrivning:

Anker Heegaards Gade 4
Tlf. (01)15 34 34
1572 København V.

Mageløs 2
Tlf. (09)11 77 77
5100 Odense

H. C. Andersens Boulevard 13
Tlf. (01)1411 33
1553 København V.
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ØSTIFTERNES KREDITFORENING/
NY JYSK GRUNDEJER-KREDITFORENING
GRUNDEJERNES HYPOTEKFORENING
PROVINSHYPOTEKFORENINGfEN FOR DANMARK

Pr. 1. januar er vi sluttet sammen i en landsdækkende
kreditforening, hvor De kan få enhedsprioritering.
De får automatisk tilbud på både l.og 2. prioritetslån,
hvor loven giver mulighed for det, og det går hurtigt.

- hele Danmarks kreditforening

København:

Herning:

Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf.: (01) 158501

Viborgvej 1
7400 Herning
Tlf.: (07) 1253 00

Arhus:

Afd.kontor i Odense:

A'boulevarden 69
8100 Århus C
Tlf.: (06)124666

Jernbanegade 16
5000 Odense
Tlf.: (09) 12 85 85

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.

Størrelse 21 x 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Rabat ved større bestillinger!

Slægtsgaardsarkivet,
H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal tv.)
1553 København V

C^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense

Side 16

(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

Penge er ikke alt
- men alligevel I

SPAREKASSEN FYN

£)en almindelige ^randforfifring
for Sanbdpgninger, oprettet Peb fongelig 5(norbning
af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 .

De kan regne
med os
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K. (01) 121100
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Nr. 187-32. årgang

LANDSKAB FRA RAKLEV VED KALUNDBORG

Kalundborgegnen har mange oltidsmindesmærker. — I Raklev Sogn er bevaret 4 langdysser, 6 dyssekamre, 2 jætte*
stuer, 10 høje og 2 bautasten, og et betydeligt større antal er ødelagt eller sløjfet.
Her ses en af højene med stendysse fra oldtiden, og i baggrunden Raklev kirke fra reformationstiden (opført 1547)
og foran kirken en radiomast fra nutiden.

Dansk Slægtsgaardsforening
Oprettet 5. juli 1941

Lær af fortiden - Lev i nutiden - Virk for fremtiden
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for
Dansk Slægtsgaardsforening
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Hans Balle,
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Annonceekspedition:
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Landsbestyrelsen:
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Tlf. (09) 85 11 49.
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Med solhverv for hjerterne bange-----------------------------------

SOLHVERV ... Det lyder som en fanfare midt i
den mørkeste tid. Nu vender jorden igen sin bane,
og det går frem mod lys og varme, mod forår
og sommer.
Hvor stærkt det kan opleves har biskop Berg
grav skildret i »Spændingens Land«. Der højt
mod nord er halvdelen af året én lang nat. Mod
slutningen af den lange nat er det, som om mørket
bliver uudholdeligt, det går helt ind i sjælene. Og
derfor venter man mere og mere utålmodigt på,
at det store under skal ske: solhvervet. På »sol
dagen« har alle fri. De står der i mørket og venter.
Og pludselig sker underet: solskiven dukker op
over horisonten, den store ildkugle ruller ind i
mørket og med ét er det dag. Der er mennesker,
der knæler ned - andre, der græder, overvældet
af lysets under.
SÅDAN er julen kommet med solhverv for hjer
terne bange. I slægtens årtusindlange nat rullede
lyset bogstaveligt ind julenat: »Solopgangen fra
det høje har besøgt os -« Lukas 1,78. Midt i de
bange hjerters nat lød det: »Frygt ikke«. Ken
der vi det ikke, ikke blot som et stykke bibelhi
storie, ikke blot som noget, der skete julenat for
nogle andre, men helt personligt? Hjerterne ban
ge? Ja, bange for, at der ingen Gud er.
Det store, mørke verdensrum hvælver sig over
os, uendeligt. Hvor er Gud? Vi kan ikke se ham,
vi kan ikke finde ham, vi kan ikke fatte ham.
Men så blev det solhverv for hjerterne bange. For
Gud kom til os i et menneskes skikkelse, som vi
kan se og finde og fatte. »Den, der har set mig,
har set Faderen«. Fra Jesus Kristus, denne histo
riske person her på jorden, udgår der et lys af
sandhed, af renhed, af godhed, et lys, som vi
mennesker ikke har tændt, men som bogstaveligt
er ovenfra. I det lys ser vi den Gud, vi ellers
ikke kunne se, og i det lys kender vi den Gud,
vi ellers ikke kunne kende . . .

DET er igen som med solen deroppe på himme
len. Den er uendelig langt borte. Den har en lys
glans, så intet menneskeligt øje kan tåle at se
ind i den, så bliver vi blinde. Intet menneske har
nogensinde været på solen og kommer der aldrig.
Og dog kender vi solen, ved, hvad den består
af og hvordan den forbrænder. Hvordan det? Jo,
solen der er uendelig langt ude i verdensrummet,

Af domprovst H. J, Falk

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

er tillige hernede på jorden. Den sender sit sol
skin den lange vej herned, vi kan undersøge det
te solskin, vi kan gå ind i det og lade os gennemvarme af det.
Sådan er Jesus Kristus Guds solskin på jorden.
Den fjerne ukendte ufattelige Gud kan vi kende
i ham. Som vi netop synger i en anden julesalme:
Himlens lys kom i dig til jord ... Og hvis det
bange hjerte måske derfor bliver endnu mere
bange, for hvem bliver ikke gennemskuet af det
himmelske lys, hvem kan bestå for den hellige
Gud, så svarer julens evangelium: »Frygt ikke«.
For da Gud kom til os, var det ikke som en streng
dommer, men i et lille barns skikkelse. Og stær
kere og enfoldigere kunne Gud jo ikke åbenba
re, at han er kærlighed. For kærligheden er jo
altid på én gang afmægtig og almægtig som et lille
barn - og en korsfæstet mand. Derfor ser vi ikke
blot i Jesus Kristus Gud, men vi ser, at Gud er
kærlighed, at Gud er vor himmelske fader:
»Godt kan vi nu ved nattetid
kende som børn vor Fader blid.«
Derfor: Frygt ikke, du bange hjerte - i julens
lys ser du ikke blot Gud, men du ser Guds uen
delige kærlighed...
FRYGT derfor heller ikke det store mørke, som
døden er. For julens barn gik ikke blot den lange
vej fra himmelen til jorden: han gik også den
lange vej fra jorden til de dødes rige, for også dér
at lade Guds solskin lyse.
Det har Grundtvig sagt så uforglemmeligt i en
anden af sine julesalmer: »Julen har englelyd«.
Den lod han selv synge ved sin anden hustrus
begravelse midt om sommeren - disse trøsterige
ord om julens barn, at han
gik ned for os i døden
som sol i aftenrøden
og stod i morgengry
op for os påny.
Og så bliver det igen i 1973 solhverv ude i na
turen og for vore hjerter ved julens evangelium:
Lyset skinner i mørket. Og det lyder: »Frygt ikke.
Thi se, jeg forkynder eder en stor glæde som
skal være for hele folket: Eder er i dag en Frel
ser født« - en frelser fra mørket til lyset, fra dø
den til livet, fra angsten til kærligheden. For
julen er kommet med solhverv for hjerterne ban
ge.
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Klintholm Gods i samme slægts Eje i 6 generationer
-----------------------------------------------------

1798-1973 -----------------------------------------------------

FOR 20 år siden - i 1953 - havde Slægtsgårds
foreningen årsmøde i Stege på Møn. Mange af
de 250 deltagere erindrer endnu den oplevelse,
det var at besøge Klintholm og se og høre, hvad
godsejer C. C. B. Scavenius fremviste og fortalte
om godsets historie og om landbrugets og skov
brugets drift.
Den nuværende unge ejers tip-tipoldefader,
etatsråd Jacob Brønnum Scavenius, født den 2.
april 1749 på Skagen, søn af købmand Peder
Christensen Brønnum, tog studentereksamen på
Ålborg Katedralskole i 1770.
Han arbejdede nogle år som volontør i rente
kammeret og trådte i 1776 i Asiatisk Kompagnis
tjeneste som assistent, men blev hurtig forfrem
met til faktor i Ostindien, hvorfra han efter 15
års tjeneste vendte hjem til Danmark med en me
get stor formue og hædret med kompagniets me
dalje.
I året 1793 købte han det lindencroneske stam
hus for 200.000 Rdl. og blev derved ejer af Gjorslev, Erikstrup, Søholm samt Stevns klint.
Han var meget dygtig til at administrere og
producere på sine erhvervede ejendomsbesid
delser, hvor han drev landbrug, skovbrug og fa
briksdrift
DEN 7. juni 1798 om Klintholm gods i slægten
Scavenius’ eje, og havde den 7. juni 1973 været
175 år i familien.
Følgende generationsoversigt viser den mandli
ge lige linjes rækkefølge. Årstallene er tidspunk
tet for Klintholms overtagelse ved skødeudstedel
se (i nogle tilfælde har en afdød ejers ægtefælle
haft skøde et tidsrum før overdragelse til en søn).
Jacob Pedersen Brønnum Scavenius
Peder Brønnum Scavenius
Carl Sophus Scavenius
Carl Sophus Scavenius
Carl Christian Brønnum Scavenius
Carl Peter Brønnum Scavenius

1798
1826
1870
1918
1945
1972

Hver generation har sat sig præg på Klintholm
ved forbedringer, fornyelser, bygningsopførelser,
driftsændringer og planlægning.
Følgende uddrag af en beretning om Klintholm og godsets ejere og deres virke siden 1798,
belyser bl. a. den meget omfattende og interessan

te udvikling, der har fundet sted i tiden fra 1945
til 1972:

Oberstløjtnant, kammerherre Carl Christian
Brønnum Scavenius, født 6. august 1915, forpag
tede gården i 1942 og overtog godset i 1945. Det
er nu på 3000 tdr. Id. - En omfattende mekani
sering af landbruget og en fuldstændig elektrifice
ring af hele godset og alle husene blev snart be
gyndt. Dér, hvor etatsrådens mange bønder og husmænd håndsåede kornet, høstede med le og bandt
det op i hånden, kørte det hjem for i løbet af vin
teren at tærske det med plejl, trækker nu 9 trak
torer de moderne markredskaber og 2 mejetær
skere ordner høsten. - Den store hestebestand, der
var på ca. 40 heste, er nu helt forsvundet.
Overslaget ved denne mekanisering blev i 1945
sat til en investering på ca. 265.000 kr. Indtil
1957 blev der udskiftet maskiner for over en halv
mill, kr., og i det næste 10-år for ca. 350.000 kr.
Den seneste udskiftning af kun 6 traktorer koster
525.000 kr. Imidlertid er der nu tale om 100130 hk. traktorer. Disse store tal må dog ses i re
lation til arbejdslønningerne, der i 1947 var ialt
165.000 kr. og i 1972 335.000 kr. for en tredjedel
af arbejdsstyrken - en fordobling af lønnen.
Også bygningerne har krævet store investerin
ger. Kostalden har været moderniseret to gange,
men er nu nedlagt. Moderne kvie- og fedestald
har været bygget, men er også nedlagt. En over
gang var der hønseri til 5000 høns, også det er
væk. I dag er der kun en moderne maskinhal og
et nyt kornmagasin m. tørreri til 10.000 td. korn,
alle andre avlsbygninger på godset står tomme.
Til gengæld har man været banebrydende med
hensyn til kødkvægproduktionen. I 1954 fik
Klintholm den første import til Danmark fra Eng
land af den verdenskendte kødkvægrace Here
ford (the white face). Denne race har slået godt
an i Danmark - forøvrigt i hele Skandinavien. Fra
en enkelt ko af den første import i 1954, som døde
i 1972, er der blevet solgt afkom til avl for over
160.000 kr.
Herefordeme passer til forholdene her: de kan
klare sig ude hele året, de giver en større indtægt
på de marginale jorder langs klinten end nogen
afgrøde, de er smukke i terrænet og lader sig ikke
genere af de mange turister.
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Målet er at oparbejde en besætning på ca. 400
køer, delvis renracede, delvis krydsningsdyr.
Det er imidlertid inden for turismen, man har
gjort den største indsats. Fra 1933 blev der ved
indkørslen til Klinteskoven opkrævet bomafgift til
vedligeholdelse af veje, stier m. m., men først ef
ter 1960 kom der gang i udbygningen af de for
skellige turistattraktioner.
Hotel Hunosøgaard er moderniseret og udvi
det. Hotel Store Klint er moderniseret. Cafeteria
Møns Klint er helt moderniseret, suppleret med
børnelegeplads - Zoo - Museum m. m. - I Klint
holm Havn er der i 1961 bygget en restaurant
med åle- og Hereford-specialiteter. Sidst men ikke
mindst er der på Camping Møns Klint bygget
friluftsbad og alle tænkelige moderne faciliteter en investering på over 2 mill. kr.
For at interessere turisterne i at komme til
Møns Klint er hele området i foråret 1973 blevet
åbnet som et »Kondicenter Møns Klint« med 3
kondistier, 3 afmærkede gåture (10-8-6 km) 12 km ridestier med ca. 25 forhindringer, flere
skiløjper og en slalombakke med skilift m. m.
I 1967 blev skovene ramt af en hård storm, og
mere end 10 års hugst - ca. 40.000 m3 faldt. Det
te vil præge skovene i generationer, og man kan
ikke regne med indtægter i en lang periode frem
over.
BL a. af den grund stiler godset efter en stærk
koncentration såvel i ledelsen som i arbejdet, så
ledes at man i fremtiden kun vil have én overord
net funktionær med ansvar for alle produktions
grene, og en samlet arbejdsstyrke på ikke over 10
mand, som skal klare opgaverne i skoven, land
bruget, kødkvægproduktionen og turismen.
1. AUGUST 1972 overtog Carl Peter Brønnum
Scavenius, født 17. april 1947, godset, men fa
deren forpagter godset til sønnen er færdig med
sin uddannelse.
I foråret 1973 er der rejst fredningssag for dele
af Østmøn - koncentreret om Klintholm gods.
I 1917 blev dette første gang forsøgt, og man
kom så vidt, at rigsdagen skulle tage stilling til en
samlet erstatning på 145.000 kr. - men sagde
nej - det var for dyrt!!
Siden har der flere gange været talt fredning,
men først nu, da lovgivningsmagten begyndte at
nedskære ejendomsretten igennem tvangsåbning af
skove, strande m. v. er det blevet klart, at en
fredning bør gennemføres.
Klintholm er en slægtsgård, som har været 175
år i familien Scavenius eje, og alt tyder på, at
Klintholm kan bevares for slægten. - Det kan næv
nes, at der kun findes ca. 20 herregårde, som har
tilhørt samme slægt i over 150 år.
- Lad Klintholm i generationer fremover være
blandt disse 20.
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LOVGIVEREN
Bog af Villy-August Linnemann

Linnemann er født på egnen omkring Flensborg
og er således en grænselandets søn, hvad hans
produktion i høj grad bærer præg af. Senere er
han flyttet til København, og denne vandring fra
vest mod øst, som så mange har foretaget har li
geledes sat sine spor på digterens virksomhed.
»Lovgiveren« er sjette og sidste del af det seks
binds værk, der er udgivet under titlerne »Fabri
kanten «,
» Planlæggeren «,
»Handelsmanden «,
»Helbrederen«, »Forkynderen« og nu til sidst
»Lovgiveren«.

I »Lovgiveren« skildrer Linnemann drengen
Eske Sunesen Schlesviger, der opvokser på en
større gård i grænselandet som den yngste af seks
brødre. Han bliver student, gifter sig med en tysk
kvindelig advokat og tager bopæl i København,
hvor han går advokatvejen, indtil han bliver gre
bet af politik. Han indmelder sig i »Det kongelige
Socialdemokrati«, bliver folketingsmand og ju
stitsminister for at ende som statsminister.
Under alt dette får han lejlighed til at se en
masse ting, som folk i almindelighed ikke engang
aner eksistensen af. Der gøres fremskridt, men
holdes også kontrol. Ministeren er overbevist om,
at han overvåges både af sin ministersekretær og
sin chauffør. Sammen med sine brødre fremstil
ler han et instrument, der kan overvåge, alt hvad
der sker omkring ham, men pludselig sker der fle
re dødsfald inden for hans egen familie, og han
får selv en advarsel om, at også hans eget liv
er i fare. Han benytter derfor en tivolitur til i et
ubemærket øjeblik at forsvinde i mængden og gø
re sig usynlig, indtil han ved en mindestensafslø
ring et par år efter hans forsvinden aflægger et
kort natligt visit på kirkegården.
For den der interesserer sig for politik og sam
fundsforhold er der overordentlig mange ting at
hente i denne bog. Og i tilgift opnår man, at
den er både spændende og underholdende. Det
er nemlig ikke blot bogens hovedperson, men og
så dens forholdsvis få bipersoner, Linnemann skil
drer, men hele tidens miljø og naturen omkring
Flensborg fjord og problemerne i et blandet tysk
dansk ægteskab, selv om grænselandets hårde skel
er under afvikling. Og så er det en sober bog,
der skildrer livet, som det er, uden nogensinde at
forfalde til tidens forfladigende tendenser.
C. R. C.
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Urimelig beskatning af landbrugets generationsskifte
Under denne overskrift skriver

økonomikonsulent Anders P. Schou Andersen følgende i Jyllands-Posten:

HIDTIL har almindelige familiehandler i land
bruget kun i meget sjældne tilfælde medført be
skatning af fortjeneste på fast ejendom (kapital
vindingsskat), men hvis de nugældende beskat
ningsregler opretholdes vil den nye 15. alminde
lige ejendomsvurdering medføre, at et meget stort
antal familiehandler i de kommende år vil blive
pålignet kapitalvindingsskat, da den seneste
ejendomsvurdering i praksis er den laveste han
delspris, som det offentlige anerkender.
Ved beregningen af kapitalvindingsskat går man
ud fra 13. aim. vurdering som anskaffelsessum,
hvortil må tillægges et »konjunkturtillæg« på 30
pct. plus 6 pct. pr. år siden 1966, hvilket i 1973
vil sige 72 pct., men da mange landbrugsejen
domme er steget mellem 100 og 200 pct. fra 13.
aim. vurdering til 15. aim vurdering vil de gæl
dende regler medføre en beskatning af inflations
stigninger - i nogle tilfælde med flere hundrede tu
sinde kroner.
Årsagen til denne nye beskatning er så ganske
givet, at »lovens fædre« i 1964/65 ikke kunne
forudse en inflation af de dimensioner, som vi har
været vidne til i de seneste år.
Af referaterne fra 1. og 2. behandling af lov
om særlig indkomst, henholdsvis d. 5/11-64 og
d. 1/6-65, fremgår det tydeligt, at det ikke var
hensigten at beskatte almindelige konjunkturstig
ninger. Tydeligst udtrykte den radikale A. C. Nor
mann sig, idet han bl. a. sagde »Det er ikke vor

hensigt at ramme almindelige handler, dette sø
ges hindret ved de store tillæg til anskaffelsespri
sen, som skulle og formentlig og forhåbentlig vil
komme til at holde almindelige handler fri for
skat, det vil afhænge af den økonomiske udvik
ling om og hvor længe de 6 pct., der årlig kan
tillægges anskaffelsesprisen er tilstrækkelig til at
hindre skat på inflation - en skat, vi altid bør
undgå.«
Forudsætninger for de gældende beregningsreg
ler er således bristede, derfor må1 vore ansvarli
ge politikere omgående lade loven tage op til re
vision. Sker dette ikke vil man ved generations
skifte i landbruget f. eks. kunne komme til at stå
i den paradoksale situation, at landbrugsministe
rens tilskud og lån til yngre landmænd omgående
vil blive konfiskeret af finansministeren - en må
ske meget morsom form for beskæftigelsesterapi,
men en latterlig form for administration.«
Schou Andersen har fuldkommen ret i sin
gengivelse af loven og dens virkninger. Det var ik
ke lovgivernes mening at lægge hindringer i vejen
for at unge landmænd kunne overtage landbrugs
ejendomme. Nu har man forbudt ikke-landmænd
at købe landbrug og hertil kommer virkningerne
af kapitalvindingsskatten, der er så urimelige, at
man næsten afskærer unge landmænd fra at over
tage deres slægtsgårde.
Det er på høje tid at få dette ændret.
C. R. C.

En arvefæstegård skifter ejer

Den samlede aftægtsydelse blev kapitaliseret
til 3019 kr.
Det kan måske have interesse at få kendskab
til ejendommens skatter og afgifter. Gården var
skyldsat for to tdr. hartkorn, 0 skp. 3 fdk. 2%
album og gammelskatten beløb sig til 18 kr. 39
øre.
I arvefæsteafgift til baroniet betaltes årligt 2.
tdr. 7 skp. rug, 1. td. 5 skp. byg, 2. tdr. 6 skp.
havre samt 9 kr. og 33 øre i rede penge.
Således kunne aftægtsforholdene være for gård
folk for ca. 100 år siden. Andre steder var vilkå
rende langt mere detaljerede. Et gennemgående
træk var det, at hver gård sørgede for sine gamle,
så godt som det var muligt. Fællesskabet blev
bevaret længst muligt.
Edvard Andersen.

Da Jeppe Petersen på arvefæstegården matrikel
11 i Brahetrolleborg i 1880 mærkede alderdom
mens nærhed, besluttede han at overdrage gården
til en datter og svigersøn, men ikke uden betin
gelser og heller ikke uden forud indhentet tilla
delse fra herskabet på Brahetrolleborg.
Svigersønnen måtte forpligte sig til at stille fri
aftægtsbolig til rådighed i stuehuset. Stuerne og
kakkelovnen skulle vedligeholdes af ejeren. Der
skulle daglig leveres en kande sødmælk, og i syg
domstilfælde måtte der ydes fri læge og medicin.
Kontanter skulle leveres med 400 kr. årlig med
V12 pr. måned at betale forud. En hæderlig be
gravelse blev betinget.
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Damptærskeværkernes betydning
i en Aarerække før og efter Aar 1900

----------------------- =------------- Af H. Balle, Hjallese ------------------------------------

LANDMÆND i 60—70 års alderen og de, der er
ældre, kan fra deres barndoms- og ungdomsår
mindes den årligt tilbagevendende begivenhed,
det var, når damptærskeværkerne i tiden fra frø
høstens begyndelse i juli og i kornhøsttiden og må
nederne derefter indtil i begyndelsen af novem
ber kørte fra gård til gård og tærskede avlen af
frø og kom.
Tærskearbejdets udvikling fra oldtiden, da der
benyttedes en tærskestok, som afløstes af plejlen
og senere tærskeslæden, tærskevognen og tærskeknubben (de sidstnævnte tre redskaber, som ikke
fik stor udbredelse i Danmark, kan ses på tegnin
ger og i landbrugsmuseer), blev i fremskridtsud
viklingen efterfulgt af tærskemaskiner med rote
rende cylinder med slagler. Det var en skotsk op
finder, Andrew Meickle, som i 1786 projektere
de sådanne maskiner, der ændrede tærskningens
principper. Omkring år 1800 var disse maskiner
forbedret og forsynet med en bro, der kunne af
standsreguleres under cylinderen. Fabrikationen af
tærskemaskiner med roterende cylinder med slag
ler, bro m. m. var blevet sat i gang i flere lande.

Egentlige halmrystere på krumtapaksler begyndte
at komme frem i 1840’erne. Samtidig fremkom
transportable tærskeværker.
Agrarhistorikeren C. Christensen (Hørsholm)
1824-1891 opgiver i hans værk om landbofor
hold Bd. II, at konferensråd Ryberg, Frederiksgave (»Hagenskov«) på Vestfyn, indførte den før
ste tærskemaskine her til landet i 1798. Og alle
rede i 1799 var der over 20 store tærskemaskiner
i Danmark. - Maskinerne, som var engelsk op
findelse, kom i reglen hertil fra Sverige. - Driv
kraften var hesteomgang, der blev trukket af 4 he
ste. - Ved mindre maskiner af 2 eller 3 heste.
År 1803 var der 30-40 tærskemaskiner i brug
på Sjælland. Det gik langsomt med udbredel
sen på mindre gårde.
Omkring år 1800 optog Frederiksværk Krudt
værk fremstillingen af tærskemaskiner og fabrike
rede bl. a. små tærskemaskiner til 2 heste til min
dre avlsgårde og bondegårde.
1810 meddeltes fra Jylland, at Grev Schimmel
mann havde ladet bygge en tærskemaskine på ti
endegården under grevskabet Lindenborg i Ålborg

Tærskning med
Plejl.
Træsnit af Cres
centis 1519.
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amt. Men i 1832 hed det i amtsbeskrivelsen: »Af
tærskemaskiner gives i dette amt for tiden ingen.«
Ifølge en beskrivelse fra Odense amt 1843 var
tærskemaskinen endnu ikke almindelig. Frederiksgave (Hagenskov), Langesø, Marienlund, Bram
strup, Vejrup, Østergaard, Lundsgaard o. fl. hav
de tærskemaskine og hestegang, men der var ikke
enighed om, at de var fuldkommen hensigtsmæs
sige.
Foruden forannævnte fabrik i Frederiksværk
fremstillede maskinfabrikkerne Phønix, M. P. Allerup, og H. Rasmussen og Co., Odense, og Brdr.
L. og P. Jensen, Fåborg, tærskemaskiner og fabri
kationen af hestegange forbedredes og steg sam
tidig.
Blandt praktiske landmænd var der kyndige
og interesserede maskinmænd, der søgte at for
bedre de redskaber og maskiner, de arbejdede
med i deres landbrug. I »Ugeskrift for landmænd«
1870 oplyses, at forpagter Clement, Erholm ved
Årup, har opfunden og konstrueret en tærskekaste- og rensemaskine til hestekraft, som flere
gange blev rosende omtalt.
I første halvdel af 1800 årene gik det på bon
degårdene trægt med at anskaffe tærskemaskiner.
På mange egne blev hovedparten af kornavlen
fortsat tærsket med plejl.
Så snart tærskemaskinernes arbejdsydelse blev
kendt, steg interessen for anskaffelsen. Som eks
empel kan nævnes, at omkring 1850 blev der på
Vestfyn tærsket meget korn af kromanden, Jo
han Henrik Lund, Stubberup Kro, hvortil der
hørte et lille landbrug med heste.
Han anskaffede en af de nye små transpor
table tærskemaskiner med cylinder og bro, samt
en transportabel hestegang af størrelse passende
til tærskning på de almindelige gårdmandsbrug.
I en lang årrække lejede han maskineriet ud til
et stort antal gårde på Vestfyn og kørte bl. a. den
2 mil lange vej til Nordby i Kærum sogn ved
Assens, til gårdmændene Henning Nielsen og Hen
ning Madsen (Matr. Nr. 8 og 4)
Disse to gårdmænd og Hans Østerby i Melby
købte ca. 1855-60 hver en tærskemaskine med
bro samt hestegange til 2 heste og indrettede et
hus med lergulv til hesteomgangen, således at
drivakslen gik gennem ladevæggen i gulvhøjde og
ind til tærskeloen.
I gulvet var der under tærskemaskinen muret
et 2 X 3 m stort og 116 m dybt hul, hvor ho
vedparten af det aftærskede korn faldt ned i. Der
var ingen halmryster, men fra en 2-3 m lang trem
merist, der gik ind under tærskecylinderen, fjer
nedes den aftærskede halm med trærive, hvoref
ter halmen rystedes med forke og blev bundet
i knipper med snoede halmbånd.
Disse gamle gårdbrugstærskemaskiner, som ef
terhånden blev anskaffet på almindelige og mel
lemstore brug, blev benyttet helt frem til årene
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1910-20, da nye selvrensende tærskemaskiner
blev anskaffet samtidig med installation af elek
trisk kraft.
På mindre gårde og husmandsbrug var plejlen
mange steder blevet afløst af håndtærskemaskiner,
d. v. s. små tærskemaskiner med cylinder og bro,
som blev trukket med to håndsving. Cylinderen
var i reglen en tromle forsynet med pigge i stedet
for slagler.
De mekaniske fremskridt, der var sket i 1800
årene med tærskearbejdets gennemførelse med he
stegang og tærskemaskine uden renseri, blev imid
lertid utilstrækkelige.
Jordernes dræning og mergling og den bedre
bearbejdning med mere effektive markredskaber,
større mængder staldgødning, og fra ca. 1870 den
begyndende indførsel og anvendelse af kunstgød
ning, bevirkede, at kornavlens kærneudbytte pr.
ha steg med over 50 pct. fra 1850 til 1925.
Denne store fremgang i høstudbyttet medførte,
at der især på større gårde blev brug for store
selvrensende tærskemaskiner med halmrystere. De
blev fabrikeret i England og blev benyttet med
damplokomobil som trækkraft.
Tærskning med dampkraft
I »Landoeconomisk Tidende« berettes i 1849, at
store tærskemaskiner til dampkraft nu var begyndt
at komme frem i England.
Få år efter - i 1856 - blev der tærsket med
dampkraft på Dragsholm på Sjælland, og fra om
kring 1860 kom der efterhånden flere damptær
skeværker i brug i Danmark - dels på de store går
de - dels oprettedes der tærskeinteressentskaber,
som ofte bestod af 3-5 gårdmænd. De anskaffe
de et transportabelt lokomobil, et tærskeværk og
en halmtransportør eller en halmpresser. Disse
maskiner kunne flyttes fra sted til sted med he
ste, og de blev lejet ud til gårde på egnen, når
parthavernes kornavl var tærsket.
Ifølge den officielle statistik havde landbruget
i 1883 497 damplokomobiler til bevægelige tær
skemaskiner. I 1898 var antallet steget til 961,
i 1899 til 999, i år 1900 til 1018 og i 1901 til
1106 lokomobiler. I de følgende år er damploko
mobilerne ved statistisk departements tællinger ik
ke opført særskilt, men opgivet sammen med me
jeriernes dampmaskiner m. fl. - Ved en speciel
tælling af landbrugsmaskiner i 1923 er opgivet, at
7.411 ejendomme benyttede damplokomobiler,
2005 benyttede traktorer, 14.783 benyttede pe
troleums- og andre eksplosionsmotorer og 39.636
benyttede elektromotorer.

Almindelige bemærkninger om damptærskeværkeme og tærskearbejdet
Ved damptærskeværkets flytning fra gård til gård
blev det transporteret af den, der sidst havde
benyttet det. Under kørslen på vejene var lo-
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komobilet, som blev trukket af 2 heste og tærske
værket af 4 heste, forsynet med slæbesko (brem
se). Halmpresseren, som ikke var så tung, blev
trukket af 2 heste og var ikke forsynet med slæbe
sko.
Opstillingen af disse 3 maskiner efter ankom
sten til en ny arbejdsplads varede 4 timer. Ned
tagningen med klargørelse til flytning til den ef
terfølgende gård varede 2 timer.
Den nøjagtige opstilling skete ved hjælp af 2
waterpas, som var anbragt på tærskeværket. Hju
lene stod på planker, og indstillingen skete ved
brug af spændeklodser, som var anbragt i en jern
ramme.
Fyrbøderen havde ansvaret for maskinernes rig
tige opstilling og for deres korrekte smøring. Ilæggeren, som var næstkommanderende, hjalp med
smøring af tærskeværk og halmpresser.
Et damplokomobil havde 4,5, 6, 8 eller flere
hestes kraft, men damphestekræfter blev beregnet
efter en særlig formel og angivet i nominel heste
kraft. Et lokomobil med 6 HK havde en træk
kraft svarende til motorer med 15-18 HK (bremsehestekræfter).
Et stort antal af de damplokomobiler der im
porteredes til Danmark var fra engelske maskin
fabrikker, bl. a. »Marschall«, »Edinburgh« o. fl.
Senere importeredes en del lokomobiler fra ma
skinfabrikken »Munktell« i Sverige.
Damplokomobilet blev passet af en fyrbøder,
som havde gennemgået en »lærebog for kedelpas
sere«, og havde sat sig grundigt ind i et lokomo
bils funktioner og pasning. Efter en mundtlig eks
amination og godkendelse af den stedlige fabriks
inspektør fik han udstedt en kontrolbog som bevis
for duelighed og tilladelse til som fyrbøder at passe
et damplokomobil.
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Til lokomobilets drift blev der i en stor vand
tønde hentet overfladevand fra en sø, å eller fra
en bæk med uddybning. Brøndvand og kildevand,
som er mere hårdt, danner kedelsten i lokomobil
kedlen.
Fra et kar sugede en fødepumpe vandet gen
nem en fødeventil ind i kedlen.
Ved fyringen anvendtes ofte stenkul, som kun
ne forekomme i så store stykker, at fyrbøderen
havde en stor hammer ved det vognlæs kul, der
ligesom vognen med vandtønden stod tæt ved lo
komobilet. Fyrbøderens redskaber var iøvrigt kul
skovlen, ildrageren og rørkoste m. m. Endvidere
en værktøjskasse med dunkraft, forskellige nøg
ler, remsamlere og andet.
Efter flytning og opstilling på næste tærskested
varede det over 2 timer, før damptrykket i kedlen
var oppe på 7 atmosfære, så maskinen var start
klar. I mellemtiden var tærskeværk og presser færdigopstillet og andre forberedelser ordnet.
Ved morgenstarten de følgende dage varede opfyringen 1 Vi time.
Fyrbøderen mødte kl. 4 30 og mandskabet til
davretid, kl. 5,30. Tærskeværket startedes kl. 6.
- Om aftenen kl. 18, når maskinerne standsedes,
blev ilden raget ud af fyret og slukket med vand.
Ved arbejdets begyndelse og ophør morgen og
aften og ved spisepauserne benyttede fyrbøderen
lokomobilets dampfløjte til at give signal for ma
skinernes igangsætning og standsning, således at
mandskabet kunne være klar til start eller ophøre
med ilægning af neg nogle minutter før fyrbøde
ren satte hele maskineriet i stå.
Tærskeværkerne var ligesom lokomobilerne af
forskellig størrelse, valgt efter hvor store opga
ver og arbejdsdistrikter de var beregnet og anskaf
fet til.
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Mange af de store kombinerede tærske- renseog sortermaskiner var som før nævnt fabrikeret
i England, bl. a. de meget udbredte Marschallværker. Senere kom Munktellværkeme fra Sverige og
bl. a. de danske Nordstenværker fra Hillerød. De
mest anvendte damptærskeværker havde en stør
relse - cylinderbredde - på 36'eller 48 engelske
tommer.
I tiden før halmpresserne fik monteret et selv
binderapparat, stod eller sad en mand på presse
ren og førte en påmonteret støbejernsnål med
svært bindegarn gennem halmen. Med hånden
bandt han knipper med et eller to bånd.
Tærskesæsonen
For damptærskeværkerne strakte sæsonen sig fra
begyndende frøhøst i juli og for kornavlen indtil
begyndelsen af november. I selve høsttiden tær
skedes meget frø og korn ude på markerne. I ef
terårsmånederne foregik tærskningen i stakhaven
i nærheden af gården eller ude på fjerntliggende
marker, hvor kornet var sat i hæs. Lokomobil
skorstenen var forsynet med gnistfanger, og på
nogle gårde, hvor der var hårdt tag, kunne tærsk
ningen foregå på gårdspladsen, hvor kornhæssene var sat i to rækker hvor imellem tærskeværk og
halmpresser opstilledes. Der var et langt rem
træk mellem lokomobil og tærskeværk.
På et 36" tærskeværk tærskedes ca. 100-120
tønder tørt korn på en dag (i ældre tid) med
større værker betydeligt mere.
Arbejdstiden var omkring 1920 fra kl. 6 til
18.
Spisetiden var for morgenmad kl. 5.30, frokost
kl. 9 spistes ved værket, når der tærskedes på
marken, og på gården, hvis der var en stakhave
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nær ved. Middag kl. 12-13 spistes på gården. Ef
termiddagskaffe kl. 16 i en smørepause. Aftens
mad kl. 18,30.
Fyrbøderen fik sin mad bragt ud til maskinen,
hvor han måtte indtage sin måltider, da den ikke
måtte forlades, når den var fyret op med fuldt
tryk på kedlen.
Tærskemandskabet 12-14 mand bestod af tre
faste, som fulgte med tærskeværket, nemlig fyr
bøderen, ilæggeren og binderen ved halmpressen.
Herudover var der 2-3 mand på hæssene til
at forke negene til maskinen, 1 mand skar eller
løste negbåndene, 1 passede komsækkene på ma
skinen og vejede det tærskede korn, 2 bar eller
kørte kornsække væk fra maskinen, 1 bar avner
væk, 2-3 kørte den pressede halm i lade eller
satte den i stak på marken, og ind imellem kørte
de med vandtønden og hentede vand til lokomobi
let. Foruden de 3 faste mænd, der fulgte med
værket, var der ofte andre, der medfulgte som
medhjælpere fra sted til sted hele tærskesæsonen.
Damptærskemaskinerne fik stor betydning for
en rationel god og hurtig tærskning af korn- og
frøafgrøder på mange store, mellemstore og min
dre brug ud over landet.
I stedet for at tærske med plejl eller med små
hestetrukne tærskemaskiner uden renseri i små
laderum med støvfyldt luft i mange dage i ef
terårs- og vintermånederne, kunne tærskearbejdet
med dampværk gennemføres udendørs i fri luft,
hvor kornavlen var sat i stakke (hæs).
For gårde med alsidig drift på f. eks. 50 td. Id.,
hvoraf måske halvdelen var dyrket med korn, va
rede damptærskningen 2-4 dage afhængigt af tær
skeværkets størrelse, 36, 48, 54 tommer eller vær
ker med andre cylinderbredder.
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På mange egne, især på øerne, hvor der ikke
var så mange vindmotorer som i Jylland, var det
ikke ualmindeligt, at der var et, to eller tre
damptærskeværker i et sogn. F. eks. kan fra Assensegnen på Vestfyn nævnes: Avlsbrugerne og
vognmændene på Assens byjorder havde 2 loko
mobiler med hver 6 HK og 2 tærskeværker 48",
Kærumværket, som ejedes af 3 mand, 1 lokomo
bil 4,5 HK og et 36" Marschallværk, Melby vær
ket i samme sogn ejedes af 5 mand, 1 lokomobil
6 HK og et 48" tærskeværk. Sønderby sogn 1 lo
komobil 6 HK og et 48" Munktellværk. Snaveværket i Dreslette sogn, 1 lokomobil 6 HK og et
48" Marschallværk, Voldtofte-værket Haarby
sogn, som ejedes af 5 mand, 1 lokomobil 4,5 HK
og et 36" Marschallværk. I Gamtofte sogn havde
Brahesborg og Wilhelmsborg hver 1 6 HK loko
mobil og et 48" tærskeværk.
Folkelivet og efterårsstemningen
i landsby og landskab
Tærskedagene hørte til årets store dage med me
gen aktivitet både ude og inde.
Husmoderen sørgede for at mandskabet fik god
og rigelig kost.
Morgenmaden kl. 5.30 var på Vestfyn ølle
brød, kaffe og hvedebrød.
Mellemmaden (frokosten) om formiddagen kl.
9 smurte mandskabet selv. Der dækkedes bord
med brødskiver af 8 punds rugbrød og hjemme
bagt hvedebrød. Af pålæg kan nævnes rygeost,
masser af æbleflæsk, rødt, saltet oksekød, røget
lammekød, leverpostej, spegepølse, rullepølse og
ost. Hertil hjemmebrygget øl og kaffe med hve
debrød og brunt sukker i store krystaller, som
hed kandis.
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Middagsmaden kl. 12 bestod af 2 solide retter.
F. eks. suppe med boller og kød, gule ærter med
kogt flæsk og pandekager, og iøvrigt grød af bog
hvede, ris eller byggryn, vælling, hyldesuppe m.
hvedebrødsterninger, stegt flæsk med persillesovs,
frikadeller, stegt lever, hakkebøf, medisterpølse el
ler andet. - Efter middagsmaden kaffe og kan
dis.
Eftermiddagskaffe kl. 16 i smørepausen blev
bragt ud til tærskemandskabet og dertil servere
des hvedebrød med syltede bær eller gele eller
hjemmebagt kringle. Den sidste tærskedag serve
redes til kaffen æbleskiver og en rød tår (solbær
rom).
Aftensmaden kl. 18,30 bestod af en borddæk
ning med brød og pålæg og hertil en varm ret som
f. eks. pyt i pande (kartofler med hvid løgsovs
blandet med flæsketerninger), stuvede kartofler
og sylte eller kogt flæsk. Hjemmebrygget øl og
kaffe eller te.
Børn og unge mennesker var imponeret af
damptærskeværket. Når det kom til en landsby
stod de på afstand og betragtede maskinerne og
arbejdets gang, men størst interesse havde de for
lokomobilet med det kraftige svinghjul med den
lange drivrem.
Lyden af de taktfaste stempelslag og synet af
det glødende fyr, når fyrlågen åbnedes, medvir
kede til at skabe respekt om fyrbøderen, der be
tjente en sådan kraftmaskine, som spyede sort røg
ud af skorstenen og hvid damp ud af ventilerne,
når de åbnedes, og når der lukkedes op for
dampfløjten.
Et imponerende syn for tilskuerne indtraf, når
tærskningen var tilendebragt og dampen blev luk-

Tærskemandskabet
drikker kaffe, medens
maskinerne smøres.
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ket ud af kedlen, før lokomobilets flytning. Sy
net af den store mængde damp, som under hvæ
sende lyd blev presset ud af udblæsningshanen og
steg højt tilvejrs glemmes ikke af tilskuerne.
Damplokomobilemes virkeperiode i Danmark
strakte sig stort set over ca. 60 år fra omkring
1870 til 1930. Højdepunktet for deres udbredelse
og benyttelse var vel i årene fra 1890 til 1920.
I den periode var det almindeligt, at man i høst
tiden og i efterårsmånederne i de landsdele, hvor
damptærskeværkerne havde den tætteste udbre
delse på dage med stille vejr kunne høre lokomo
bilernes stempelslag, dampfløjtens benyttelse samt
tærskeværkernes behandling af kornavlen og halm
pressernes rytmiske gang.
Disse lyde i landskabet er forlængst forstum
met ligesom lyden af rundsavene og kvashuggerne, som i en årrække hørtes i vinter- og forårs
månederne.
Nu hører damptærskeværkerne hjemme i histo
rien om den tekniske udvikling i landbruget i sid
ste halvdel af det nittende århundrede og første
halvdel af det tyvende århundrede.
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Et ret stort antal damplokomobiler gjorde stor
nytte under verdenskrigen 1914-18 ved at træk
ke tørveæl tem askiner ude i moserne, hvor der var
en stor tørveproduktion, da Danmark manglede
brændsel.
Hovedparten af lokomobilerne blev sat ud af
drift i 1930erne, da traktorer med remskive kun
ne trække tærskeværkerne. Der var dog endnu
nogle dampmaskiner tilbage, som brugtes til træk
kraft i tørvemoserne i krigsårene i 1940erne.
Landbrugets mekanisering er fortsat i hurtigt
tempo og nu - i 1970erne - er ikke blot damp
tærskeværkerne, men også de fleste små selvren
sende tærskemaskiner ude i landbrugene ude af
drift. De er afløst af bugserede og selvkørende
mejetærskere og traktordrevne ballepressere, der
opsamler den mejetærskede halm på markerne,
som anvendes til foder og strøelse eller industri
elle formål.
Med historisk baggrund og i arbejdsmæssig og
folkelig belysning er denne redegørelse med man
ge forskellige oplysninger og bemærkninger givet
om damptærskeværkernes epoke og betydning.

En ny urimelig virkning af kapitalvindingsskatten
Gennem en længere årrække har man haft en lov
om jordfordeling mellem landbrugsejendomme,
hvorefter staten yder tilskud både til sagfører- og
landinspektørudgifter, når der ved mageskifte
kan opnås en bedre beliggenhed af arealerne.
Men samtidig eksisterer der en lov om særlig ind
komstskat, hvorefter der skal svares en skat på
halvtreds procent af fortjenesten ved jordsalg.
Og nu viser det sig, at de to love i uhyggelig grad
kolliderer med hinanden, således at det staten gi
ver med den ene hånd, tager den mangefold igen
med den anden.
Anlæg af den østjyske motorvej medfører, at
meget store arealer bliver afskåret fra deres op
rindelige ejendomme og kommer til at henligge
som uharmonisk formede og i mange tilfælde næ
sten utilgængelige restarealer. Under disse forhold
forsøgte man ved hjælp af jordfordelingssekreta
riatet at få gennemført de påkrævede magelæg,
og landinspektør Ellemann fra sekretariatet udfør
te et meget stort arbejde hermed. Men så kom
staten og stak en kæp i hjulet, så det hele gik
i stå.
Man tillod magelæg, hvis der handledes fuld
kommen lige over, og man var endda så gavmild
at tillade en byttepris på indtil fem hundrede kro
ner, men kom man herover, forlangtes der af

gift for hele det afståede areal. Og da det i prak
sis er næsten utænkeligt, at arealer er præcis lige
store, siger det sig selv, at dette nyttige arbejde
øjeblikkeligt gik i stå, således at motorvejen vil
blive kantet af uhensigtsmæssigt beliggende og
næsten uanvendelige arealer.
Der blev fra forskellig side rejst indvendinger
mod dette ulykkelige forhold. Folketingsmand
Jeppe Christensen rejste sagen i et spørgsmål i
Folketinget til finansministeren. Og samtidig rej
ste Dansk Slægtsgårdsforening spørgsmålet ved et
møde i Statens Jordlovsudvalg, hvor sagen gav an
ledning til adskilligt røre. Og resultatet blev, at
man overlod det til folketingsmændene Simon
From og Risgaard-Knudsen at rette henvendelse
til finansministeren.
Denne henvendelse kom i sidste øjeblik, idet fi
nansministeren tilsyneladende havde forberedt sig
på at give Jeppe Christensen et afvisende svar.
Dette blev nu ændret til, at der holdes en dør
åben for at afbøde det uheldige forhold.
Der er således i øjeblikket mulighed for at få
afværget en af kapitalvindingsskattens mest uri
melige virkninger. Og siden den tid er der ud
skrevet folketingsvalg, og man har så et begrun
det håb om, at dette vil medføre varige ændrin
ger.
C, R. C.
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Påde gamle kirkeveje
Af Kirstine Hofmansen
Vi er inde på Hjelm hede (Sevel sogn). Søen og
de kratbevoksede skrænter og slugter har vi til den
ene side. På den anden, den mere flade hede, hvor
vi finder de gamle kirkeveje, der fra det yderste
af sognet førte over heden til Sevel kirke, som
fra 1554 til 1892 var sognets eneste kirke. Her
har vi vejen fra Trevel og Trandum Skovby. Lidt
længere ude kommer vejene fra Hahl og Tran
dum, og på den anden side af Rønnes mose har
vi vejene fra Mogenstrup og Sebstrup. Alle disse
veje mødtes ved banken nord for Hjelm mølle og
forenede sig det sidste stykke til Sevel. Nogle af
disse veje er endnu mere eller mindre færdsels
veje, medens andre ligger stille hen, og lyng og
mos breder sig over de gamle, dybe hedespor.
Disse gamle kirkeveje har været vidne til slæg
ternes færden i sorg og glæde. Her slumrer forti
den, medens det hvisker stille og hemmeligheds
fuldt i egepurret og enebærbuskene.
Vi er på den gamle kirkevej fra Trevel og
Trandum Skovby. Her er de kommet, de lange
tog af bryllups- eller begravelsesskarer, den ene
vogn efter den anden, alt efter familieskab og
stand. Her er de kommet enkeltvis og i flokke, når
de om søndagen skulle den lange vej til guds hus.
Og her kom de med alle de små børn, som skulle
døbes. Ikke så sært, at disse gamle egebuske der
ude har meget at hviske om. Måske hviskes der
om hin forårsdag 1699, da jomfru Anne Cathrine
Akeleye fra Stubbergaard bar den lille Mette Ste
phansdatter fra Trandum Skovby til dåben. Må
ske om den adventssøndag 1687, da gamle Jens
Thomsen, også derudefra, blev begravet, 87 år
gammel. Eller om Peiter Meiland fra Trevel, der
levede på samme tid, når han og hustru skulle til
Stubbergaard eller Hjelm mølle.
Måske er det om begivenheder nærmere vor
tid. Der var jo hende, den sære skikkelse, jomfru
Hørning, født i Sevel præstegård 1807. Hun lever
i folkemunde under navnet »Trevel jomfru«. Der
er nok at grunde og gætte på, hvad der gjorde
hende sær og aparte. Men faktum er, at hun på
sine ældre dage af familien blev indtinget i Tre
vel som pensionist. Der går mange historier om
hende, når hun f. eks. samlede sten og bar dem
hjem i sin seng, eller når hun sad nede ved bæk
ken og vaskede dukketøj, mens en lille dreng fra
nabolaget så undrende til. Hun kunne skælde og
smælde over Poul Trevels karle, når de sad og
»håede« (tyndede æggen) på deres høleer. Hun
troede, at de ved denne behandling ødelagde
dem. Men man opdagede, at hun også kunne an
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det. Hun syede tæpper af små og uensartede klu
de, kunstfærdigt og smukt sat sammen (nu på
Haderup museum). Hendes bøger vidner om me
re end almindelig uddannelse, og hendes poesibog
med mange fornemme navne har måske kortet
mangen ensom time for hende.
Også »Trevel Jomfru« har vandret på denne en
somme kirkevej. Hun kom søndag efter søndag i
sine hvidskurede træsko og med sit kunstige ho
vedtøj gående over heden. Noget aparte må hun
have set ud, da en ung knøs fra Trandum, der ikke
havde set hende før, nær var løbet sin vej, da
han en søndag på vejen til kirken så hende kom
me fra Trevel og Trandum Skovby vejen. Og når
hun efter gudstjenesten i Sevel kirke gik ned i
præstegården og satte sig ugenert til bords, idet
hun lod provst Bötcher og hans familie vide, at
her havde hun lige så megen ret som de. Hvad
hun måske ikke har betroet andre, har hun nok
talt med sig selv om på sine kirkevandringer. Og
den gamle kirkevej og buskene herude kunne og
så fortælle om hende og hendes livs tragedie.
Her færdedes slægt efter slægt, ung og gam
mel, rig og fattig. De, som menneskene kaldte sto
re, og de, som de kaldte små i samfundet. De,
som havde megen plads i livet, og de, som havde
lidt af jordisk gods. For dem alle foregik den sid
ste rejse, når livsdagen var slut, ad disse kirke
veje til sognets eneste kirke. Og på kirkegården
var plads til dem alle.
Adelsdamen, jomfru Anne Cathrine Akeleye, var født
på Hjuleröd i Skåne 8/4 1637 og døde på Sande i Norge
2/1 1707. Ejede en part i Stubbergaard.
Peiter Peitersen Meiland (født ca. 1633) havde været
ridefoged på Stubbergaard og døde i Trevald (Sevel sogn)
1699 (begravet i Sevel 22/3 d.å.).
Præstedatteren, jumfru Henriette Kirstine Hörning, var
født i Sevel 1807 (døbt 12/7 d.å.) og døde i Trevald 17/8
1889.
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Interessant
foredrags- og filmaften
Slægtsgaardsforeningens afd. for Sjælland Syd
holdt den 3. oktober et aktuelt møde på Mogen
strup Kro med folketingsmand Svend Karlskov
Jensen som taler.
Emnet var: Dansk landbrug efter EF. udvidel
sen og fremtidens muligheder.
Det blev en meget udbytterig indføring i hele
EF problematikken ligesom den aktuelle land
brugspolitik i det hele taget blev berørt. Der ud
spandt sig en lang drøftelse herom.
Ved kaffebordet vistes farvefilmen »Grænse
land« med både historisk og nutidigt indslag. - I
mødet deltog 98 tilhørere og amtskredsformanden,
Jens P. Petersen, Farendløse kunne sent slutte en
yderst interessant aften.

Glædelig jul.

Landbrugslån til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger er fra gammel tid - gennem de stiftende
foreninger - også landbrugets kreditforening. Gennem Forenede
Kreditforeninger kan De opnå lån i aim. realkredit i alle landbrugs-,
skovbrugs- og gartneriejendomme på øerne øst for Lille Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan tilbyde landbrugslån til ethvert formål:
tilbygning, sammenlægning, grundforbedring, køb af nye maskiner,
udvidelse af besætning, ejerskifte etc. Forenede Kreditforeninger
kan tilbyde landbrugslån på op til 50% af ejendommens værdi med
løbetider på 10,20 og 30 år. Tal landbrugslån med os.

Eneste kreditforening for øerne alene

FORENEDE KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition :

LAnesagsekspedltlon:

Anker Heegaardsgade 4
Tlf. (01) 153434 1572 København V.

Mageløs 2
Tlf. (09) 117777 5100 Odense
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Finansiering af landbrugets
EF-investeringer-uden kø-dannelse.
Det er både i kundernes interesse og i vores egen. Vi gør
os hele tiden umage1 for at være både hurtige og præcise
og samtidig smidige. Vi yder lån til landbrug, skov
brug, gartneri og plantagedrift. Har De finansierings
problemer m. h. t. ejerskifte, jordsammenlægning, grund
forbedring, ny- og tilbygning, maskinanskaffelse, aim.
tillægslån eller lign., så snak med os.

DAIMIVIARK
København:
Jarmers Plads 2
1590 København
Tlf. (01) 12 53 00

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

Herning:
Viborgvej I
7400 Herning
Tlf. (07) 12 53 00

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

- hele Danmarks kreditforening
Kreditforeningen Danmark cr en sammenslutning af Østifternes Kreditforening.
Ny jydske Kjøbstad-Creditforening og Jydsk Grundejer-Kreditforening.

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.
Størrelse 21 x 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.

Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Rabat ved større bestillinger!
Slægtsgaardsarki vet,
H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal tv.)
1553 København V

cz/ndelsbogtrykkeriet
i Odense
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( Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

Penge er ikke alt
- men alligevel I
;

0

Spørg

* SPAREKASSEN FYN
Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr.
bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor. Gassehaven 56, 2840 Holte

De kan regne
med os

Februar 1974

Nr. 188-33. årgang

MODERSMÅLET I SKIBELUND KRAT

Billedhuggeren Niels Hansen-Jacobsens mindesmærke »Modersmaalet«. fremstillet som en ung, kronet kvindeskik
kelse, der støtter sig til portrætbuster af historikeren A. D. Jørgensen og digteren Edvard Lembcke, mens hun lyttende
spejder over Kongeaaen imod syd.

Dansk Slægtsgaardsforening
Oprettet 5. juli 1941

Lær af fortiden - Lev i nutiden - Virk for fremtiden
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for
Dansk Slægtsgaardsforening
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Vort modersmål
Vort land er fyldt af skønne - og mindre skønne
- statuer og mindesmærker over personligheder
og begivenheder i vort lands historie, men ingen
af dem har vel gjort så stort indtryk på mig, som
statuen »Modersmaalet« i Skibelund krat.
Her står et monument, der symboliserer mo
dersmålet i form af en ung kvinde »en højbåren
jomfru en ædel kongebrud«, der gennem en lys
ning i krattet spejder ud over det land, der engang
var besat af tyskerne. Og ved hendes fødder ser
man buster af digteren Edvard Lembcke og histo
rikeren A. D. Jørgensen.
Der er gået mange år siden, jeg første gang så
dette monument, men tiltrods herfor er det endnu
med en vis ærbødighed, jeg betræder stedet og ser
på de mange statuer og mindesten, der taler ikke
alene om modersmålet, men fortæller om en ræk
ke af de mænd, der kæmpede for danskhedens sag
i grænseegnene.
Skibelund blev samlingsmærket efter 1864 og
mange gange er egnens befolkning stævnet til mø
der her. Det blev en festplads af rang, og den vok
sede i medgangsårene. Men desværre er det gået
her som så mange steder, at der skal en bred ryg
til at bære medgangstider. Og man får let et ind
tryk af forfald, når man kommer til stedet. Man
skulle synes, at der var god anvendelse for en del
af de mange »kulturmillioner« staten slår om sig
med, og heldigvis ser det nu ud til, at tiltrængte
forbedringer gennemføres.
Men dette ændrer ingen ting i at lade »Moders
maalet« være en central figur i Skibelund, for uan
set skiftende tider vil kampen for modersmålet sta
dig bestå. Den kan ændre karakter, og faren er vel
ikke mere, at fremmed sprog bliver tvunget os på
syd fra. Den består vel heller ikke i, at vor ung
dom i dag lærer sprog i større udstrækning end
før. Vort sprog er så værdifuldt, at det nok vil
kunne hævde sig i forhold til andre. Tværtimod er
det måske endda sådan, at kendskab til fremmede
sprog lærer mange at respektere vort eget.
Nej, kongebruden i Modersmaalet behøver ikke
at spejde ud over markerne ved Københoved og
skovene ved Farris og længere syd på for at finde
venner og fjender, der strides om vort sprog. Nej,
faren lurer et helt andet sted nemlig i den forfla
digelse, som vort sprog er udsat for.
Jeg mener ikke, at man skal modsætte sig, at
sproget fornyer sig og udvikler sig. Det kan ikke

være meningen, at man skal køre med alle de
snørkler og sving, som fortiden havde belemret
sproget med. Nye tider kræver fornyelse, og den
må vi være parat til at modtage. Men vi skal ikke
være parate til at godkende, at vort sprog fyldes
med snavs.
Jeg kunne egentlig have lyst til at drage til felts
mod alle de væmmelige ord, vi til daglig fylder i
vort sprog - forhåbentlig uden at tænke derover
- men når jeg ser på de rene linier i »Moders
maalet« viger jeg tilbage. Det er mig imod at
profanere både statuen og vort sprog. Disse linier
skulle derfor være en opfordring til alle danske
mænd og kvinder, der sætter pris på vort sprog om
at holde det i ære.
Det er ikke spørgsmålet, om man taler rigs
sproget eller en af de danske dialekter, som er
nedarvede fra mødrene, og som er en del af vor
kulturarv, som vi desværre alt for tit lader hånt om.
Et er, at vi må finde os i, at selv præsten bander,
når han slår sin tommelfinger, men det er jo en
fundamental misforståelse at tro, at det pynter på
folk at bande og bruge beskidte slangord hvert
øjeblik.
Hvis man selv kunne høre, hvor dårligt det lød,
lod man nok være.
C. R. C.

Spejlets historie
Hos slægtens gamle faster hænger et smukt spejl,
som beundres af alle, og på det spørgsmål, der
uvægerlig fremsættes om, hvorfra det »stammer«,
har svaret gennem generationer lydt: Fra en gam
mel arveonkel og -tante, hvis far var godsskriver
(el. lign.) på Bjømholm og spejlet var en brude
gave fra godsets ejer.
Nu har slægten i små 200 år været knyttet til
Djursland, og det var da en ganske naturlig tan
ke, at Bjørnholm måtte være den på denne egn
beliggende herregård.
Så sker der dét, at den gamle faster begynder
sit otium med slægtsforskning.
En »kiste« fuld af papirer og gamle breve, dan
ner et godt grundlag for denne interesse.
Mellem disse papirer findes en dag 2 tegninger,
der bærer stamfaderens initialer J.B.M. og den
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ene, - en lille fin farvetegning viser en hvid
kalket herregård med kamtakkede gavle. Den ene
ladebygning bærer initialerne M L - B R K 1754,
og på bagsiden er skrevet: Pensit Bjømholm 18
junius 1792, - derved opstod jo naturligt den
tanke, at så var »historien« om spejlets oprindelse
korrekt.
Men nej, - ved undersøgelse af Bjørnholm på
Djursland - dens historie og bygninger, fandtes
intet, der kunne bekræfte historien. Så nøjedes
man med i et par år, at fremvise de to fine tegnin
ger, at affotografere dem og at glædes derover.

Ved videre undersøgelser af de gamle papirer,
nævnes »slægten i Louns« (Ålborg amt), og nu
vågner da den sporsans en slægtsforsker må have.
Resultatet lykkes.
I 1795 er i Louns kirkebog indført om trolovel
se 19. aug. og vielse 14. okt. mellem hr. Jens
Bloch Møller og fæstemø, velædle jomfru Bolette
Margrethe Lund, begge af Bjørnholm sogn.
Vielsen foretages i præstegården af pastor Johs.
Struch.
(Denne historie uvedkommende, men morsomt
senere at finde frem til, at ægteparret Møllers yng
ste datter 21 år senere bliver viet til pastor Struchs
søn).
Ved arbejdet i dette sogn løses også gåden om
Bjørnholm, - opstået af det gamle Vitskøl kloster
efter reformationens indførelse, - idet Fr. den 2.
overdrog godset til sin ridder Bjørn Andersen, der
gav godset navnet Bjøm(s)holm. Initialerne på
ladebygningen står for gårdens daværende ejer
Matthias (Thøgersen) Lasson og Birgitte Rosenkrantz.
Men spejlet da.

Bolette Møller dør desværre ganske ung, - fa
deren gifter sig igen og ved skiftet over det, efter datidens forhold pæne indbo, nævnes spej
let, da vurderes til 1. Rdl. 4 sk.
I skifte efter førstnævnte arveonkel gift med
ældste datter, går samme spejl igen og vurderes
nu (1875) til 8 kr. Ved senere arv uden skifte er
det stadigt i slægtens eje og er uvurderlig for dets
histories skyld.
Erna Møller,

Godt nytår!
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Af min julepost
Der er nogen, der siger, at julebreve er kedelige og
intetsigende, og at man skulle spare sig ulejlighed
og udgifter ved at sende dem.
Heri er jeg ikke enig. Der sendes måske en mas
se kort, som der absolut intet står på, men alene
det, at der kommer en nok så intetsigende hilsen
fra en gammel ven, fortæller, at han er i live og
efter måske mange års adskillelse tænker på en i
hvert fald denne ene gang om året. Derfor varmer
de små hilsener mit sind og er med til at sprede
juleglæde i hjemmene. Men bedst er det dog, når
der står noget i dem. Og det gør der mange gange.
I små ord i den fortravlede juletid fortælles der om
medgang og modgang, om lykke og sorg, og om
alt hvad man møder i menneskelivet.
Disse hilsener er som regel helt personlige, men
der er alligevel ofte noget i dem, som er så menne
skeligt, at jeg føler trang til at være indiskret, og
jeg håber, jeg får tilgivelse derfor.

Fra en tresårig kollega har jeg modtaget følgende
hilsen:

Så er det jul igen, og Gerda og jeg ønsker dig
nogle glade juledage.
Underligt som tiden flyver og begivenhederne
vælter oven på hinanden. Når jeg undertiden sy
nes, at alt går for hurtigt, kører jeg ud i den yder
ste ende af markerne, hører på fuglene, ser på vin
dens jag over markerne og lader freden falde på
mig. Da ser jeg tydeligt, hvor misundelsesværdigt
et arbejde, vi landmænd har. Hvor mange kan
gøre det og vende forfriskede og afbalancerede til
bage til tingene?
Ja sådan skrev en mand, der har nået langt me
re her i livet end de fleste, som har været uden for
landbruget, men er vendt tilbage og har skabt sig
et hjem og en bedrift, som er beundringsværdig.
Mon vi andre ikke engang imellem som han
skulle standse op ved enden af plovfuren og nyde
livet som han?
En gammel landbrugsminister, som netop i disse
dage er fyldt 85, men som ikke desmindre har
bevaret sit trofaste sindelag og sit gode humør:
Med de to små oldebørn på billedet sender jeg
mine hjerteligste ønsker for det nye år. Efter at jeg
har mistet min kone, føler jeg mig meget ensom.
Men det har hjulpet mig lidt, at jeg har børnene
at lege med. Den lille pige er fem år og har fået

lært at spille 66 og Sorte Per, og den lille dreng,
der hedder Jens Smørum er jeg igang med at lære,
hvordan han skal bære sig ad med at blive mini
ster.
Mellem de mange politiske hilsener er der også et
brev fra min ven redaktøren, som jeg har gjort en
livslang gerning sammen med, og han skrev som
alle de andre: Naar det gik så galt, var det fordi
vi glemte at føre konservativ politik.
Ak, ja!

Clara er gift med en mand fra den danske mod
standsbevægelse, der fik sine nerver ødelagt i en
tysk koncentrationslejr. Efter snart 30 års trofast
gerning for at rette op på dette forhold, skriver
hun: Jeg har nu taget plads fire timer om dagen
som sygeplejerske for ikke at gå helt i stå, og det
synes at hjælpe lidt på min mand, når jeg kommer
hjem med nye impulser.

Så er der en hilsen fra Mary og Anton. Dem har
jeg kun set få gange, siden han for halvtreds år
siden drog ud i den store verden for at opleve no
get og se Amerika fra øst til vest. Og når jeg mod
tager hans julehilsen tænker jeg stadig på de be
retninger han i sin tid skrev om forholdene der
ovre. Han var begejstret, men efterhånden blev
brevene lidt sjældnere, indtil han skrev, at det
bedste, han havde fundet derovre, var nu alligevel
en pige fra Fyn, som han havde rejst den lange
vej, for at finde.
Nu er eventyrlysten gået dem af blodet. Håret
er falmet og de er blevet satte og solide borgere på
et smukt sted ved det fynske øhav. Men hver gang
de sender en hilsen, toner minderne frem i mit
sind om et trofast kammeratskab og om beretnin
gerne om vennens oplevelser i det fremmede.
Så er der hilsen fra Anna Lise. Hun kom i vort
hjem for snart fyrre år siden som en stormvind
ladet med godt humør fra de jyske agre. Nu er
hun gift med en mand fra sin hjemstavn, der nu
er en sat organisationsmand på Fyn, medens hun
selv er moder til tre store piger og bedstemoder til
lige så mange. Sit glade sind har hun bevaret.

Ja, det er måske ikke noget særligt, men det er i
hvert fald ting, der varmer mit sind, og jeg er sik
ker på, at sådanne hilsener kan give os alle noget
at tænke på.
Chr. R. Christensen.
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De sønderjyske amtsbaner
„Æ lille togh”
Mette Fog Pedersen, Rødding, der har tilbragt de
sidste otte år i et meget strengt sygeleje, har præ
steret det kunststykke at skrive en række bøger om
sønderjyder og sønderjyske forhold fra sin hospi
talsseng.
I sin sidste bog »Sønderjyder« skildrer hun me
get fornøjeligt forholdene på de små amtsbaner,
der prægede landsdelen i tyskertiden, men som
forsvandt ret hurtigt efter genforeningen, da det
sønderjyske vejnet blev udbygget.
Hun skriver:
Fra Gram til Haderslev var der en lille, smalspo
ret bane. Vort tog var en miniatureudgave af et
rigtigt eksprestog. Det havde et særpræget lille lo
komotiv og små person- og godsvogne. Det var en
særpræget oplevelse at rejse med »æ lille toch«.
Navnlig i den tyske tid var konduktøren, der
Schaffner, en stram person med uniform og kasket
med kokarde og blank skygge. Det mest impone
rende ved ham var hans flotte overskæg, der stod
som fjervinger ud under hans næse.
En lige så særpræget person var bybudet, »æ
bybøj«.
Rundt om på de små stationer stod koner og
piger og ventede på ham med sedler, hvorpå der
stod besked om, hvad han skulle købe i Haders
lev. Det skete også, at han fik børn overdraget i
sin varetægt. Han tog sig faderligt af ungerne og
sørgede for, at de ikke hujede for meget i kupeer
ne. Ved de rette stationer blev de afleveret til de
ventende bedstemødre og tanter.
Man skulle have god tid, når man brugte dette
transportmiddel. Ved så godt som alle stationer
rangerede toget frem og tilbage uendeligt længe.
Der Schaffner for frem og tilbage, mens han fæg
tede med armene og piftede i sin fløjte. Toget
bumlede frem og tilbage og standsede med et ryk,
så man skulle tro, at ens indvolde blev rystet løs.
Nu blev der bakket ad et sidespor, indtil man
drønede ind i en holdende godsvogn. Endnu flere
indvendige dele gik sig en tur. Så skrumlede det
igen fremad, nyt ryk, tilbage igen. Når vi så endelig
forlod stationen skulle det nok passe, at vi holdt
ved det nærmeste vandløb for at få tanket på loko
motivet.
For snakkesalige naturer var en jernbanerejse
til Haderslev en oplivende fornøjelse. Det var al
tid let at finde beslægtet selskab. En mand og en

kone, der begge havde sikret sig en vinduesplads,
kom i snak med hinanden. Når toget holdt ved
stationen, blev der en pause i samtalen. Manden
sagde da hver gang stationens navn: Vester Lin
det, Øster Lindet, Store Nustrup o. s. v. Dybt im
poneret spurgte konen, hvordan han kunne huske
alle disse navne udenad. Manden svarede: »A løjs
da bare æ skilt ved æ stationer.«
Næste gang udbrød konen stolt over den viden,
hun havde annammet: »Pissoir«.
En sur og råkold novemberdag blev passage
rerne og togpersonalet enige om at kaffepuncher
var lige hvad de trængte til. I Kolsnap rangerede
togføreren sit køretøj ind på et sidespor, hvorpå
de forlod toget og søgte ind i stationens varme.
Man lejrede sig ved bordene i ventesalen og in
den længe stod den hedt dampende, herlige sorte
kaffepunch foran alle. Den liflige drik tøede de
forfrosne sjæle op og snart fyldtes rummet med
gemytlig snak og lystig latter. Man gav sig god
tid, og da man omsider var rede til at køre videre,
var alle røde i kammen og meget højrøstede. Tog
føreren forsøgte at holde sig strunk, men det var
ikke fri for, at benene eksede lidt under ham.
En uvæsentlig ting som køreplanen hæftede man
sig ikke ved.
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Åstrup Damptærskeværk ved Fåborg

Et gammelt postkort (brevkort), som var benyttet
til en julehilsen i 1913, giver en situationsoversigt
ved damptærskning i stakhaven udenfor have
hegnet på en gård på Sydfyn.
Tærskemandskabet 12-14 personer har kaffe
pause om eftermiddagen og alle på gården - også
børn og den ældre generation - er kommet til
stede, da husmoderen og hendes medhjælpere ser
verer kaffe samtidig med at fotografen, Carl Jo
hansen, Korinth, for mindst 71 år siden tog den
fotoplade, som var grundlaget for dette billede.
Mindet om hvordan livet og arbejdet på en bon
degård formede sig på tærskedagene i efterårs
månederne efter høst, er blevet bevaret.
Der er ialt samlet 26 personer på tærskepladsen,
mens fotooptagelsen fandt sted.
Tærskeværket er anbragt inde midt imellem fire
kornhæs. Af hensyn til faren for glødende kulpar
tikler fra dampskorstenen, er der langt remtræk fra
lokomobilet. Til højre holder vandvognen, som
kører vand til det store kar ved dampmaskinen.
Vognen bag hestene benyttes til at køre de fulde
kornsække væk fra tærskeværket ind til ladegul
vet eller kornloftet.

Artiklen i »Slægtsgaarden« nr. 187 december
1973 om damptærskeværkernes anvendelse i en
tidsperiode på 60-70 år omkring år 1900, har
givet anledning til, at der er fremkommet oplys
ninger pr. brev og telefon om nogle af de fåtallige
damplokomobiler der endnu er bevaret.

Syd for Skive, på Frilandsmuseet Hjerl Hede
med de gamle gårde og andre bygninger fra lands
byer, er bevaret et damplokomobil som på visse
tider fyres op og vises i drift for museets mange
gæster.
En fhv. avlsforvalter fra et gods på Fyn skriver,
at der på Nordfyn er tilsidesat og bevaret to damp
lokomobiler.
En lokomotivfører ved D.S.B. i Nordsjælland
skriver, at han sammen med nogle kollegaer og
kammerater foruden at interessere sig for damp
lokomotiver som fritidssyssel har repareret et par
gamle dampvejtromler, og nu søger et lokomobil
som de vil istandsætte.
I øjeblikket er de i gang med at hovedreparere
et Marschall-lokomobil fra 1906, som tilhører
Landbrugsmuseet.
Foranlediget af den store interesse, der er blevet
tilkendegivet for at få oplyst, hvor mange eksem
plarer af landbrugets tidligere gode hjælper damplokomobilet - der endnu er bevaret fra ti
den før elektromotorerne, traktorerne og meje
tærskerne afløste dampkraften, modtager jeg ger
ne breve eller brevkort med oplysning om bevare
de damplokomobiler og deres fabriksmærke (Eng
land, Sverrig eller andet) og deres størrelse
(damphestekraft).
H. Balle,
Hybenvej 27,
5260 Hjallese.
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Halmafbrænding bør undgås i en
brændselsknap tid
----------------------------------

Af Chr. R. Christensen

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

En samfundsopgave at løse halmspørgsmålet
Oliekrisens opståen for et halvt år siden har på
helt afgørende måde ændret verdensbefolkningens
livsvaner og samtalestof. Og selv om alting tyder
på, at det ikke bliver oliemængden, men oliepri
sen, der bliver afgørende for det fremtidige for
brug, er det dog klart, at der ingen udsigter er
til, at vi vil komme væk fra energiproblemet i en
overskuelig fremtid. Vi må derfor indstille os på
at skulle leve med tidens problemer.
Vi står over for tre muligheder for at leve med
disse problemer: 1. Vi må spare på brændstoffer
ne, 2. Vi må vende tilbage til brændstoffer, der var
traditionelle før oliens tid, 3. Vi må finde utradi
tionelle energikilder. Og da det er sådan, at halv
delen af det danske olieforbrug går til opvarmning
af vore boliger, er spørgsmålet om landets olie
forbrug ikke et spørgsmål, der først og fremmest
drejer sig om, hvad fabrikker og biler bruger,
men hvad du og jeg anvender eller sparer.
Hvad nu det at spare angår, har vi fået en masse
gode råd. Vi skal nedsætte stuetemperaturen, luk
ke for varmen om natten, have færre opvarmede
rum, undgå at tage karbad, lukke for det rindende
varme vand og så videre. Altsammen ting, som
kan være ubehagelige, men som kan tages indtil
en vis grænse, og som folk, der vil vise samfunds
sind, også har efterkommet.
Spørgsmålet er blot, hvor længe, man kan huske
det. Vanen sløver, og det fører let til, at man en
kold aften lukker en streg mere op for varmen,
uden at huske at lukke ned, når temperaturen sti
ger. Man må for landets velfærds skyld håbe, at
denne vinters sparevilje vil overleve, når vi kom
mer dertil, at det ikke mere er oliemængden, men
olieprisen, der tvinger os til at holde igen. Viljen
kan jo være god nok, men kødet er skrøbeligt.
Og så skal vi sikre os mod varmespild: Dobbel
te vinduer, termoruder, tætning af døre, isolering
af lofter og vægge og meget mere. Det sidste er
måske mere en langtidsplan, som kun kan gen
nemføres i sommerens løb.
I de senere år er det blevet mere og mere al
mindeligt at have opvarmede svinestalde, og der
er ingen tvivl om, at det i mange tilfælde har væ
ret en god foranstaltning. Dette må man desværre
til at give afkald på med de nuværende oliepriser.

I stedet må man sikre døre og vinduer mod træk,
isolere gulvene og strø ekstra halm i stierne. Det
kan i hvert fald betale sig og i nogen grad erstatte
den kunstige varme.
For det andet gør prisudviklingen det måske na
turligt at vende tilbage til de gamle varmekilder,
som man af prishensyn og bekvemmelighedshen
syn har forladt.
Her tænker jeg først og fremmest på, at vi i vore
skove, haver og hegn har en masse varmekilder,
som går til spilde. Hvad der før gav varme til
kakkelovne og fyr, vinteren igennem, får nu lov at
ligge hen og gå til uden at gøre gavn. Det var dej
ligt, så længe vi havde råd til det. Men hvem siger,
at vi får det i fremtiden?
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I gamle dage havde hver eneste landmand en
brændestak ved huset ved vinterens udløb. I vor
tid er en sådan stak en sjældenhed. Og hvem kan
forresten stable en stak, som den vi ser på billedet?
Men det skal indrømmes, at med den manglen
de hjælp husmødrene har, ville det ikke være rart
at vende tilbage til brændefyringen, ja det vil prak
tisk talt være ugørligt i den gammeldags facon.
Vejen til anvendelse af den manuelle fyrings
form, må derfor være, at man indretter fremtidens
fyringsanlæg efter centralfyring i de nuværende
eller moderniserede storanlæg. Til gengæld må
man indrette sig på at anvende fyringsmidler af
mange forskellige arter.
Såfremt olien vedbliver at være så urimelig dyr
eller knap, bliver det nok nødvendigt at indrette
disse storanlæg til brug ikke alene af skovbrænde,
men også af tørv, brunkul og andre produkter. Det
vil blive dyrt og besværligt, men situationen kan
blive så alvorlig, at man ikke har noget valg, men
må knytte os til de muligheder vi har. Herunder til
anvendelse og genanvendelse af deumådeligespildprodukter, der går i de danske destruktionsovne.
Hertil kommer så de umådelige kulreserver,
som i et for Danmark tilgængeligt omfang findes
under både England og Polen og flere andre om
råder omkring os. Og det bliver nok vor største
og lettest tilgængelige reserve, som vi først og
fremmest må hælde vort hoved til.
Den tredje mulighed er udnyttelsen af hidtil
uudnyttede varmekilder, og det er unægtelig det
mest interessante.
Hvad der findes under havoverfladen selv i vore
nære farvande er helt ukendt, men at der findes
værdier, som vil skyde olieproblemet ud i årtier,
er nok temmelig givet.
Vi er desværre ikke allesammen så godt stillet
som Island, hvor kogende vand sprøjter ud fra de
varme kilder i sådanne mængder, at de kan op
varme hele landets hovedstad og mere til.
Den, der én gang har oplevet dette syn af disse
sprudlende væld, vil aldrig nogen sinde glemme
det, og tankerne om, hvor gavmild naturen kan
være selv på disse karrige egne er imponerende.
Men kan vi ikke få Islands varme, er der måske’
mulighed for Grønlands olie. Og hvilke mængder,
der kan findes under de grønlandske ismasser, er
foreløbig helt uafklaret og bliver det sandsynligvis
foreløbig.
Noget nærmere er utvivlsomt udnyttelsen af
atomenergien. Den er i hvert fald inden for række
vidde, selvom den ikke foreløbig er tilstede i en
sådan mængde, at den blot i væsentligt omfang kan
erstatte de nuværende fyringsmidler.
Meningen med disse linjer er imidlertid først og
fremmest at pege på de vældige reserver, Danmark
har til rådighed, nemlig de umådelige mængder
af varmegivende halm, som hvert år går op i røg
til absolut unytte.
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Gang på gang har man diskuteret det uheldige
i, at man forbrænder så store halmmængder til
fuldstændig unytte, men også til forurening af luf
ten og til ikke ringe brandfare.
Under de hidtidige forhold har masser af men
nesker kritiseret dette forhold - ofte med giftig
adresse til landbruget - men ingen - absolut in
gen - har kunnet påvise en metode, hvorved
landbruget kunne undgå denne ulempe.
Nu er situationen inde, hvor de mange næve
nyttige kritikere må komme med deres gode råd.
Man er nået frem til at kunne fremstille halmbri
ketter, der er anvendelige som brændsel. Og land
bruget er svært med på den. Der er ingen tvivl
om, at landbruget absolut gratis stiller disse enor
me brændselsmængder, som hver høst lægger en
kvælende røg over det danske landskab, til sam
fundets rådighed blot mod betaling af opsam
lingsudgifterne.
Her står altså et helt gratis fyringsmiddel til rå
dighed, og selv om det ikke kunne betale sig at
bjerge det under normale forhold, fortjener det i
hvert fald at blive taget op til fornyet overvejelse.
Landbruget kan ikke påtage sig omkostningerne
ved dette betydelige bjergningsarbejde, og det har
heller ikke mandskab dertil, men det ville være
rimeligt, om det brændselshungrende samfund
forsøgte at løse problemet.
Jeg skal ikke kunne afgøre, om det ud fra rent
private interesser kan betale sig at bjerge halmen,
men nationaløkonomisk må det være en særdeles
god forretning at udnytte de gratis varmeenheder,
som udgør en så stor andel af Danmarks varme
forbrug. Derfor melder den tanke sig, om ikke det
var en statsopgave at hjælpe denne energiudnyt
telse igang. Det vil kunne gøres for begrænsede
midler, og det er i hvert fald synd og skam at lade
den dejlige varme gå til spilde i en olieknap tid.
Chr. R. Christensen.
Efterskrift:
Fra Landbrugsmagasinet af 31.1.1974 (De samv.
danske Husmandsforeningers medlemsblad) gen
gives følgende meddelelse, som er fremkommet
efter at foranstående er skrevet.

Halm som briketter
De to millioner tons halm, som hvert år i høst af
brændes på vore marker, kan spare 700.000 tons
brændselsolie, hvis de bliver anvendt til opvarm
ning af stuehuse, oplyser afdelingsleder Magnus
Møller fra Forskningsinstituttet for Handels- og
Industriplanter i Kolding, og peger på at halm til
brændsel kan presses til briketter, som kan anven
des i kakkelovne.
Mobile briketpressere arbejder allerede i USA,
Spanien og Israel og man regner med ca. seks
øre pr. kg i presseomkostninger.
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Kapitelstakster for året 1973
Kapitclstakstområder

Kapitelstakst
for byg sammenlign.
pr. 100 kg
for 1972

Sjælland og Møn...................... 67,73 (52,45)
Lolland-Falster ........................ 69,45 (52,94)
Bornholms Amtskommune ... 64,70 (51,61)
Fyns Amtskommune...............
66,28 (52,65)
Sønderjyllands Amtskommune. 67,27 (52,70)
Vejle og Århus Amtskommuner 67,73 (52,93)
Ribe og Ringkøbing
Amtskommuner ............. 68,39 (53,04)
Viborg og Nordjyllands
Amtskommuner ............. 68,56 (52,93)
Hele Landet ............................
67,76 (52,73)

Bekendtgørelsen af 30. januar 1974 fra Danmarks
Statistik var offentliggjort i Statstidende den 31.
januar 1974 med følgende indledning:
I henhold til lov nr. 179 af 28. april 1971 om
fastsættelse af kapitelstakster har Danmarks Stati
stik for året 1973 beregnet kapitelstakster for byg
pr. 100 kg for de i loven fastsatte kapitelstakstom
råder. Kapitelstaksterne beregnes på grundlag af
oplysninger fra erhvervsdrivende, der handler med
korn.

I henhold til ovennævnte lov fastsættes kapitels
takster kun for byg pr. 100 kg. I loven er fastsat
omregningsfaktorer, således at kapitelstaksten for
byg pr. 100 kg kan omregnes til priser for rug,
havre og hvede pr. 100 kg og til priser for rug,
byg, havre og hvede pr. gi. dansk tønde. For Søn
derjyllands Amtskommune kan der endvidere be
regnes priser pr. hektoliter.
For hele landet har kapitelstaksteme for byg
i årene 1965-1973 været følgende:
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

67,76
52,73
43,62
43,35
43,71
39,93
47,67
48,10
45,50

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

H. Balle.

Foreningsmeddelelser

Årsmødet i Nyborg 1974
Slægtsgaardsforeningens årsmøde i 1974 er plan
lagt til onsdag den 22. maj og Kr. himmelfartsdag
torsdag den 23. maj på Hotel Nyborg Strand.
Mødedagsorden, oplysninger om årsmødeud
flugt til forskellige besøgssteder på egnen syd og
sydvest for Nyborg samt indmeldelsesblanket vil
fremkomme i »Slægtsgaarden« i slutningen af
april.

Medlemskontingentet
Ifølge Slægtsgaardsforeningens love § 3 fastsæt
ter hovedbestyrelsen kontingentets størrelse i for
hold til foreningens økonomi og opgaver.

Kontingentet har været uændret i de sidste 12
år, idet følgende satser har været gældende siden
vedtagelsen ved årsmødet i Næstved i 1962.

Mindre landbrug .......................... 15 kr.
Mellemstore landbrug .................. 20 kr.
Større landbrug ............................. 25 kr.
Proprietærgårde ............................. 30kr.
Godser ............................................ 40 kr.
Enkeltpersoner udenlandbrug . . 15 kr.
Institutioner ................................. efter aftale.
Som følge af at foreningens udgifter i årenes løb
er steget betydeligt under den prisudvikling, der
har fundet sted, f.eks. medlemsbladets trykning og
forsendelse, papir, porto, telefon, kontorhold, rej
ser og bestyrelsesmøder m. m. blev det ved årsmø
det i 1973 vedtaget af forhøje ovennævnte kon
tingentsatser med 10 kr. fra 1.1.1974.
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Indmeldelse af nye medlemmer
Slægtsgaardsforeningens medlemmer bedes virke
for tilgang af nye medlemmer til optagelse i stedet
for den medlemsafgang der sker ved dødsfald,
salg af slægtsgård o.L
Navne og adresser bedes sendt til foreningens
kassererkontor, fru Inger Hansen. Gassehaven 56,
2840 Holte.

Slægtsgaardsforeningen - Sjælland Syd
Den årlige generalforsamling i lokalforeningen
med efterfølgende nytårsmøde holdtes den 10. ja
nuar på Rønnede kro.
75 slægtsgårdsfolk var mødt. - Formanden
gårdejer Jens P. Petersen, Farendløse, aflagde be
retning og omtalte foreningens tre møder og de
to udflugter til landsmødet i Tønder og til Skåne.

Der har til kredsmøderne været en gennemsnitlig
deltagelse på 100 mennesker.
Der er i kredsområdet Sjælland syd 275 med
lemmer, hvilket er en lille fremgang. Formanden
oplæste også regnskabet, der balancerer med kr.
11.300.
Af bestyrelsen afgik gårdejer Albert Schiøler,
Toxværd, og i hans sted valgtes gårdejer Knud
Rasmussen, Vestergaard, Holme-Olstrup. Gen
valgt blev gårdejer Jørgen Hansen, Pedersborg, og
gårdejer Poul Hansen, Ellekildegaard, Næstved.
Ved kaffebordet skulle folketingsmand, direktør
Arne Christiansen, Landbrugsrådet have talt, men
han blev forhindret af folketingsarbejdet, og i ste
det mødte direktør Lau-Jensen, Afsætningsudval
get, som på interessant og instruktiv måde orien
terede om landbrugets hele afsætningsapparat og
om salget på de udenlandske markeder. Der ud
spandt sig en meget udbytterig drøftelse. Mødet
placerede sig på en god måde i rækken af vellyk
kede arrangementer.

Vore gadekær
Der var gadekær eller vandingssted i alle gamle
landsbyer. De var livsnødvendige og de var prak
tiske og hyggelige.
Om dagen var gadekæret tilholdssted for ænder
og gæs. Deres stedsans var faktisk temmelig ud
viklet. De kunne selv fra en fjernt liggende gård
i landsbyen finde vej til gadekæret, og når tus
mørket stundede til, så vandrede hele flokken af
sted igen. Den rigtige vej tilbage til fodertruget
ved hjemmet.
I gadekæret blev vogntøjet sat i blød i den tør
re tid før høst, så køretøjerne kunne tåle den svæ
re belastning i den travle tid. Smeden og hjulman
den fik såmænd rigeligt med arbejde alligevel, så
det gjaldt om at passe på de vogne, der var unge
og køredygtige. På stille dage kunne landsbyens
kvinder hente vaskevand i gadekæret, hvis det el
lers var af god kvalitet. Det kunne være nogen
lunde godt i byer med gennemløbende vandløb,
der ofte passerede gadekæret. Det kunne også væ
re så fint, at man hentede vand til ølbrygning.
Men det skulle være på stille dage. Når efterårs
pløjningen begyndte, kunne hestenes ben blive
gruelig snavsede. Så lod man bæsterne gå en runde
i gadekæret, hvor de samtidig drak af overflade
vandet. Så ind i den lune stald, hvor der var hø
og havre. Børnene var ikke uvenner med gade
kæret. Om sommeren kunne man måske få sam
menflikket en tømmerflåde og sejle på langfart

over det rolige hav og gå i land på en fremmed
kyst. Om vinteren var her skøjtebane eller glide
bane. Det hændte vel også, at isen blev savet
igennem og læsset på vogn, der kørte til det lokale
mejeris frysehus. Det var et koldt arbejde, og i vel
isolerede ishuse bevarede man isflagerne til langt
ind i det nye år.
Ja, hvor er det længe siden, man havde travlt
med sådanne mærkelige fælles opgaver. Vistnok
lige til 1930’erne var ordningen kendt.
En vigtig funktion havde gadekæret, når den
røde hane galede over landsbyen og kTkeklokken
klemtede. Gadekæret var branddam. Og var der
vand nok? Så mødte alle voksne mænd med red
skaber og brandslukningsmidler efter en forud
fastlagt ordning. Alle ejendomme skulle være for
synet med en brandstige og en brandhage. Nogle
skulle levere kørsel med brandkar, og andre hav
de til opgave at køre med sprøjten. Der var første
sprøjtefører, 2. sprøjtefører, brandfoged, brandas
sistent og mange andre stillinger. Kompetence
stridigheder kunne opstå, men det var en fælles
opgave at bekæmpe ilden. Ofte var det en håbløs
og umulig opgave. Bygningerne var brandfarlige
og slukningsmaterialet alt for svagt og ufuldkom
ment til at kunne slukke en brand, hvis den havde
grebet fat i de gamle bygninger. Derfor passede
man året igennem altid på ilden i køkken og bryg
gers. Alligevel blev landsbyernes bygninger i åre-
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Ved gadekæret i Barløse på Vestfyn.

nes løb alt for tit et bytte for ildsvåde. Udflyt
ningen mindskede brandfaren de allerfleste ste
der, men samtidig forlod man fællesskabet om
kring gadekæret, og i tilfælde af brand var hjæl
pen langt væk, indtil nutidens moderne og hur
tigt kørende brandsprøjter indførtes.
Gadekæret havde altså en alsidig funktion, og
i dag vil man sige, at det var med til at skabe
hygge og miljø i sognet.
Men hvor mange steder er de gamle gadekær
bevaret? Og hvordan er de vedligeholdt og pas

set? Kan fuldmånen spejle sig deri som i fordums
dage?
Man kan vel svare, at de allerfleste gadekær
er fyldt op og brugt til anlæg eller byggepladser.
Skulle vi ikke værne en lille smule mere om de
tilbageværende. Ikke blot fordi de er historiske og
fordi der er tale om en rest fra det gamle lands
bysamfund, men allermest fordi der kan være tale
om, at de er med til at skabe et venligt miljø
i et moderne samfund.
Edvard Andersen.

Jeg glemmer aldrig Gaardens Dam,
hvor Hestene blev vandet,
af store, mosgraa Kampesten
til trende Sider randet,
og af min Æt i fordums Tid
ved Slid og Omhu dannet.

En Svale strøg i Glideflugt
Vandfladen med sin Vinge.
Til alle Sider bredte sig
en Drift af Bølgeringe,
og Brudelys stod vuggende,
og Bækken hørtes klinge.

Det orked de, fordi en Bæk
kom vandrende fra Sønden,
en glad og munter Rislestrøm
foruden Jag og Skynden.
Jeg standsed tit og lytted til
dens lykkelige Nynnen.

Forlængst er Brudelyset slukt,
dets Hjørne blomsterøde,
og Bækkens søde Rislen kvalt
i Hængedynd og Grøde kun Rammen, skabt af mosgrå Sten,
kan nu som før jeg møde.
Olaf Andersen.
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Gennem Finlands skove og bygder
til Ødemarken i Lapland
---------------------------------- Af Einer Petersen, Kikhavn ----------------------------------

Om morgenen den 21. juni 1973 samledes et for
ventningsfuldt rejseselskab i København; to ty
skere og 38 danskere: stoute jyder, milde fynboer,
livlige sjællændere og en kvik 83 årig falstring, for
at starte en bustur til Lapmarken i Finland.
Efter en tur gennem Nordsjælland og Sydsveri
ge langs Vattern til Stockholm og et døgns ophold
her var hele rejseselskabet rystet sammen til et
hyggeligt midlertidigt familieskab, og nu gjaldt
det Nordens nordøstlige hjørne Finland som er
9 gange større end Danmark: 1160 km fra nord til
syd eller så langt som fra København til Venedig
og 540 km bredt.
På en stille lun sommeraften, Sveriges Set.
Hansaften, gik vi om bord i færgen, for at sejle
til Aabo. Mens solen sank bag klipperne inde på
kysten, sejlede vi langsomt ud i den svenske skær
gård og krydsede frem mellem øer og klipper. Vi
så kun et enkelt bål, men mange lystbåde og større
illuminerede fartøjer, så det blev sent, før vi gik
til ro.
Hele turen blev en solskinstur med op til 36°
varme i skyggen oppe i Lapmarken og med solen
sløret af varmedis, mødte vi tidligt næste morgen
den finske skærgård, hvis lave, grønne øer lignede
grønne puder, der flød på vandet - jeg talte op
til 32 sådanne puder på een gang.
På en bustur på 4260 km på ni køredage, blev
vor kontakt med byerne meget begrænset, idet
vore hoteller altid lå udenfor byerne, men en lille
rundtur blev det til i Aabo - Tammerfors - Jyvaskylla - Aulo og Kemi, og vi fik et indtryk af
tiltalende nye og rene byer med brede gader, ofte
med træer og store parker. Elvenes kraftværker
leverede strøm til de store industriområder, lige
som de førte skovens tømmer frem til savværker
og havnebyer.
Da den unge finne, Anttu, drog ud for at finde
lykken i dette land af sump, sten og skov, sagde
troldkvinden Oulu til ham: »Ryk træer op med
rode, saml sten i dynger, ryd jorden til ager, det
er vejen til lykken«.
At skabe landbrug og finde lykken i Finland
har på ingen måde været lettere end at skabe land
brug og finde lykken på den jydske hede, men i
dag er 13 % af landet drevet som landbrug, for
en stor del dog med græs.

Det finske landskab har lange, bløde linier, de
ofte sumpede lavninger går jævnt over i de lave
klippefyldte bakkedrag og selv de noget større
klippepartier i nord har ikke de norske fjeldes
skarpe profil.
De små bygder ligger på de skovklædte bakke
drag. Bygningerne er af træ, stuehusene er fritlig
gende ofte et godt stykke fra avlsbygningerne, den
egentlige landbrugsjord ligger i områder i lavnin
gerne. Jorden er inddelt i lange smalle agre delt
med grøfter, enkelte agre med sæd, men de fleste
med naturgræs og på hver af disse agre ligger et
lille træhus til opbevaring af hø. Høhøsten var
knap begyndt, et sted var der stakket hø på en
keltstående pinde på ca. l!/2 m længde, et andet
sted var stakket på vandrette lægter, kun ganske
få steder så man større drænede marker.
Hvor en sidevej førte ud på hovedvej, var der
bygget små huse på pæle til beskyttelse for mælke
junger om sommeren mod solen og om vinteren
mod kulden, og ind langs sidevejen var lange ræk
ker af postkasser til familierne på vejen.
Landejendomme, som ikke har nogenlunde let
adgang til hovedvejene, må endnu selv lave smør
og ost.
De mange små landbrug, ofte kun med 3-4
køer, enkelte 7-8 stykker, må supplere deres ind
tægter ved, at manden om sommeren har arbejde
på de lange veje eller med at rejse de umådelige
lange ledninger med el og telefon over søer, elve,
sumpe og klippegrund, hvor pælene ofte må støt
tes af klippeblokke og med barduner, som er for
naglet i klippen.
Da de finske bønder ejer % af landets store
skovareal, er der vinterarbejde i skoven med at
skaffe brændsel og tømmer til husbyggeri og til
salg. Når et stykke skov ryddes, får underskoven
lov til at vokse op igen, kun meget få steder så
man plantede træer, mest fyr, ellers er det mod
syd, mest gran og birk og lidt fyr og mod nord
mest fyr og birk og lidt gran. I mange sumpede
og tundralignende områder, især mod nord, var
det krat af forskellig art.
Ved Kemi kom vi ind i Lapland og efter at have
passeret Polarcirklen og lappernes hovedstad Ro
vaniemi, kom vi til rejsens hovedmål, hotel
Suomu, et nyt helt moderne hotel med brusebad
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på alle værelser og stor sauna og svømmebasin,
hvilket var dejligt i den meget varme. Der var et
fint køkken og en meget ejendommelig spisesal,
bygget som en lappisk kåte.
Her boede vi i fem nætter og havde fire ud
flugter, den ene var en bustur op i ødemarken
med afvekslende skov og tundralignende områder
med krat og lav. Vi havde medbragt mad og la
vede kaffe på bål. Gik man lidt bort fra den alfare
vej, mødte man den helt vilde natur. Mellem
spredte klippeblokke lå store væltede træer over
groet af mos og forskellige skovbundsplanter, og
nye træer groede op. På turen hjem mødte vi to
modsætninger. I et par lappelandsbyer var bevaret
et par gamle jordhytter, den oprindelige lappiske
vinterbolig.
Et lille stykke derfra kom vi forbi en moderne
gård med stort stuehus, moderne stald og mange
køer og med moderne danske vogne og redskaber.
Nede ved lappernes hovedstad, Rovaniemi, byg
gedes i 1967 en dæmning og vandet steg 7 m, og

elven, søer og dale oven for dæmningen dannede
en sø på 335 km2. Her havde vi to sejlture, en
indkøbstur til Rovaniemi og en tur ud til en lille
ø, hvor vi spiste mad i øens blokhus og efter en
tur i øens røgbadstue, fik vi en dukkert i søen.
Den sidste aften på hotellet blev vi døbt ude
på Vendekredsen. Efter dåben fik vi vore dåbs
attester ved et glas vin på hotellet og da et tid
ligere forsøg på at se Midnatsolen var mislykket
på grund af skyer, og da der var en klaring ude i
synsranden, kravlede min kone og jeg op på fjel
det bag hotellet. Vi nåede op kl. 23, netop som
solens store røde kugle kom ud fra den sorte sky
og lidt efter lidt nærmede sig synsranden for så
at vende og igen begynde at stige. Det var en me
get smuk og betagende midnatsstund, kun for
styrret af myggene, som endnu ikke var gået til ro.
Turen gik nu hjemover langs Sveriges østkyst
til Uppsala og Skokloster, men det er en anden
historie.

Landbrugslån til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger er fra gammel tid - gennem de stiftende
foreninger - også landbrugets kreditforening. Gennem Forenede
Kreditforeninger kan De opnå lån i aim. realkredit i alle landbrugs-,
skovbrugs- og gartneriejendomme på øerne øst for Lille Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan tilbyde landbrugslån til ethvert formål:
tilbygning, sammenlægning, grundforbedring, køb af nye maskiner,
udvidelse af besætning, ejerskifte etc. Forenede Kreditforeninger
kan tilbyde landbrugslån på op til 50% af ejendommens værdi med
løbetider på 10, 20 og 30 år. Tal landbrugslån med os.

Eneste kreditforening for øerne alene

FORENEDE KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition :

Lånesagsekspedition:

Anker Heegaardsgade 4
Tlf. (01) 153434 1572 København V.

Mageløs 2
Tlf. (09) 11 7777 5100 Odense
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Grundstenen
i byggeriets økonomi
- Kreditforeningen
Danmark

DXWW IVIZWRK
København:
Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf. (01) 125300

Århus:
Åboulevarden 69
8100 Århus C
Tlf. (06) 125300

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

Afd. kontor i Odense:
Jernbanegade 16
5000 Odense
Tlf. (09) 12 5300

Vi yder lån til byggeri inden
for landbrug, skovbrug,
gartneri og frugtplantager.
Til generationsskifte.
Sammenlægning af
ejendomme, køb af tillægsjord
og andre produktivitets
fremmende investeringer.
Uanset hvor De bor, har vi
en lokalkendt repræsentant i
nærheden.
Endvidere har vi særligt
landbrugskyndige specialister,
som står til rådighed med
al den vejledning,
De har brug for.
Ring eller skriv efter brochuren
»Skal De prioritere landbrug«.

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.

Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.
Rabat ved større bestillinger!
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Hans Balle 70 år
I den tid Hans Balle var redaktør af Slægtsgaarden
- og det vil sige, godt et år - holdt han fast ved,
at hans navn ikke måtte fremhæves i bladet. Vi
var derfor ude af stand til i rette tid at omtale, at
han den 17. marts fyldte 70 år. Men nu er dagen
passeret, og Balle fik sit ønske opfyldt om at fejre
dagen i stilhed. Men så vil billighed også, at vi her
vender tilbage til sagen.
Balle ønskede at benytte halvfjerdsårsdagen til
at træde tilbage fra sit krævende arbejde i Slægtsgaardsforeningen.
Gennem over et kvart århundrede har han
ofret en meget stor del af sin tid og sin hovedinter
esse på Slægtsgaardsforeningen. Han har været
formand for arkivudvalget i en lang årrække, han
har været foreningens ejendomskonsulent i tolv
år og i den egenskab udført et stort og grundlæg
gende arbejde, som er kommet mange danske
landmænd til gode. Han har været foreningens
sekretær i en lang årrække og i en overgang tillige
dens kasserer.
Herunder skal ikke mindst fremhæves den frem
ragende måde på hvilken han har tilrettelagt og
administreret vore årsmøder. Tingene har klappet
til den mindste detalje, og man kunne føle sig
tryg ved at have dem i Balles hånd. Det bliver
svært at videreføre dette arbejde.
Vi skal ikke gå i enkeltheder med alt dette, men
kun ved hans afgang bringe ham en hjertelig tak
for veludført dåd.
Foreningen bragte ham en opmærksomhed på
hans festdag og samtidig har bestyrelsen udnævnt
ham til æresmedlem af bestyrelsen for på denne
måde at udtrykke sin anerkendelse og samtidig
knytte ham til foreningens arbejde også i frem
tiden.
Hans Balle er en særpræget personlighed med
dybtgående interesser for sin slægt, sit hjem, sin
egn og sit land. Hans historiske interesse er ube
grænset og hans viden er stor.
Nu får Hans Balle tid til at dyrke de mange
interesser, som han har skubbet tilbage til fordel
for Slægtsgaardsforeningen. Vi siger ikke farvel
til ham. Hans interesse for foreningen og vennerne
er så stor, at han nok skal følge os. Men vi bringer
en forsinket lykønskning med dagen og siger tak
for hertil.
Chr. R. Christensen.

100.000 pindsvin
dræbes på vejene
Redaktør Edvard Andersen, Fåborg, har til Mor
genposten skrevet denne artikel om pindsvinet i
trafikken.

DER LIGGER dræbte pindsvin på alle vore veje.
Tusinder bliver hvert år dræbt af biler. Alle bekla
ger disse dyredrab, men de er uundgåelige. Pind
svinet er nemlig ikke særlig hurtigt. På en stærkt
trafikeret vej er det som regel fortabt. Man skulle
tro, at bestanden er stærkt nedadgående, men intet
tyder trods disse kendsgerninger på nedgang.
- Pindsvinets aktionsradius er temmelig beske
den, siger magister Birger Jensen, Vildtbiologisk
station, Kalø.
Hovedparten af bestanden kommer aldrig i
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kontakt med befærdede veje. For mange år siden
foranstaltede vægter Lindhart Hansen en optæl
ling af trafikdræbte dyr på en strækning af 250
km på Lolland over en længere periode. Han gan
gede sine resultater med antallet af kilometer veje
i Danmark og kom til det resultat, der trafikdræb
tes IV2 million dyr her i landet hvert år. Heraf
var 120.000 pindsvin. I en senere periode var an
tallet af dræbte pindsvin opgjort til 70.000. Hvis
vi regner med et gennemsnitstal på 100.000 dræbte
pindsvin pr. år er det vel det gennemsnit, der ifølge
den eneste eksisterende undersøgelse er mest sand
synlig. Men nøjagtig vil en sådan undersøgelse jo
ikke være. Dels kan der være flere pindsvin på
den pågældende strækning, og dels må man regne
med, at trafikdrabene kan være betydeligt mindre
på andre veje.
- Men minus i den samlede bestand er ikke
konstateret?
- Vi har intet bevis. Det er synligt for alle, at
pindsvinet udsætter sig for fare i trafikken, men
vi ser også, at mange pindsvin søger nærmere til
villakvarterer og bebyggede områder og derved
udnytter de øgede og lettere ernæringsmuligheder.
Derved undgår de måske rovvildtet. Vi ved jo
også, at hovedparten af bestanden ikke færdes på
veje - ja endda oftest fjernt fra veje.
- Hvornår går pindsvin i hi?
- Det afhænger helt af vejrforholdene. I fjor
kunne man iagttage dem langt ind i december,
men året før var det gået i hi under snefaldet i
november.
- Hvad så, hvis det bliver en ekstra mild vin
ter?
- Jeg tror nok, pindsvinet samler løv og kviste
til en vinterbolig uanset vejret, og forbereder et
vinterophold, men jeg vil også mene, at et pind
svin godt kan vågne op midt om vinteren, hvis det
er meget mildt og så finde på at gå sig en tur.
Det normale er naturligvis, at det går i hi. Så går
legemstemperaturen ned til omkring 6 grader.
- Pindsvinet er gammelt i landet?
- Vi mener at vide, at det har været her siden
7000-6000 år før vor tidsregning. Det er jo også
et fornøjeligt dyr, som folk har sympati for og
jævnligt fodrer med mælk og brød eller affald. Og
alle er kede af de mange dræbte pindsvin på ve
jene, men ulykkerne kan sjældent afværges.
Formanden for Fynske Naturvenner, overlærer
J. K. Groth, Fåborg, har studeret og forsket pind
svinets færden og opførsel.
- Bilerne er pindsvinets værste fjende, siger han.
Der bliver trafikdræbt alt for mange her i landet.
I Sverige har man sat en kampagne ind mod de
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mange ulykker. Mange bilister kunne undgå at
påkøre dyrene ved en mere forsigtig og hensyns
fuld kørsel. Dernæst har pindsvinet en fjende i
husmåren. Den kan klare pindsvinet trods de ca.
16.000 spidse pigge. I Sverige er den store horn
ugle pindsvinejæger. Den griber fat på dyret, fly
ver højt til vejr og lader det falde mod klipperne
eller vejbanen, så det knuses.
Man siger, at pindsvinet kan klare en hugorm,
fortsætter overlærer Groth. Det er vist også rigtigt,
men jeg tror ikke, at nogen af parterne er hen
rykte for at gå løs på hinanden. Hvis hugormen
hugger imod de spidse pigge, vil den hurtigt blive
mat, og hvis den får held til at ramme pindsvi
net i trynen eller foden, vil det vise sig, at pindsvi
net er fantastisk hårdfør overfor gift. Og sluge et
pindsvin kan hugormen ikke. Den gamle historie
om ræven, der trillede et pindsvin hen til søen og
derefter kunne gribe det, da det svømmede, må
afgjort være en fabel. Ingen har set en sådan situa
tion, og intet tyder på, at ræven er ivrig efter pind
svinet. Pindsvinet stjæler heller ikke æbler og løber
bort med dem på piggene. Det er også en fabel.
Et pindsvin kan ikke knuse et hønseæg. Det kan
ikke få tænderne i skallen, så den går itu. Pindsvin
som ægtyv er en fabel, siger overlærer Groth. Men
den er udbredt.
Pindsvin er i det hele taget slet ikke glad for
æbler, eller anden frugt. Den er allerhelst kød
æder, og så kan den tilsyneladende godt lide mælk.
Appelsiner kan bruges som føde. Det er et temme
lig dumt dyr, men det lader sig lede af instinkter.
En gang blev dens rede med fem nyfødte unger
forstyrret. Jeg iagttog, hvorledes moderen tog en
unge i munden og løb til et helt nyt skjulested med
den. Det gjorde den fem gang. Den vendte dog
tilbage for at se om der var flere. Den havde
altså ikke tal på ungerne, og kunne ikke erindre,
at den havde fjernet nummer fem og altså den
sidste.
- Men vintersøvnen kan der ikke rokkes ved?
- Jo, for hvis vi har en meget mild vinter, går
det ikke i hi.
Jeg har haft et pindsvin gående i kælderen en
hel vinter, og det havde absolut ikke lyst til at
sove, selv om det havde kasser med løv og uldent
tøj. Det var vågent hele vinteren. Jeg har også for
søgt at få det til at sove i kuldetemperaturer, men
det varede mange timer, inden det faldt i søvn.
Og så ser vi også det mærkelige, at hvis det bliver
ekstraordinært koldt, så vågner det af dvale, tra
ver sig en tur f. eks. i sne eller på is og går i hi
igen. Temperaturen må jo absolut ikke komme un
der nulpunktet. Så fryser det ihjel.
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VIBY MØLLE PÅ
HINDSHOLM
Der hviler en egen stemning over Hindsholm, den
lange halvø på Østfyn nord for Kerteminde. Her
er fynsk sødme afbrudt af barsk urnatur, så tilskue
ren overvældes. Det er de store vidders land, hvor
herregårdene dominerer. Klumpet sammen ligger
de små landsbyer spredt i landskabet, hyggende
sig i et miljø, der næsten er uændret fra de første
lerklinede mure rejstes for mere end 300 år siden.
Perlen blandt dem er Viby - Store Viby - for at
præcisere slægts og rangsforholdet til det yngre
familiemedlem Lille Viby syd for Kerteminde.
Modsat de øvrige landsbyer - Stubberup und
taget - ligger Viby højt, indrammet af sine to var
tegn: Kirkens ejendommelige bindingsværkstårn
mod nordøst og Vindmøllen mod nordvest.
Og det er møllen, der skal berettes om. Oprin
delig lå dens forgængere på en bakke længere til
bage mod nord, indtil den for ca. 150 år siden fik
sin nuværende plads. Som vi ser den idag, er den
en af Danmarks største og bedst bevarede hol
landske vindmøller — selv om den en overgang
truedes hårdt af samme skæbne, som er blevet et
utal af landets møller til del i en nytid, der ikke har
mulighed for at gøre brug af dem, og ikke har
evner og kræfter til at bevare disse landskabernes
pryd. Forfald og ruin er deres bitre lod, hvis ikke
en redningsaktion sættes i gang.
Møllens historie fortaber sig i mørket, dens til
stedeværelse var så selvfølgelig, så at meddele om
den på prent ikke skønnedes at have noget formål.
Sin eksistens ca. 250-300 år tilbage skylder den
utvivlsomt herremanden på Brolykke, som har
ladet den opføre, og hans husmænd anvendt den i
sekler. I en taksationsforretning fra 1850 beskrives
møllen således:
»Stubmøllen er opført på en Fod af svært Egetømmer,
af Eg og Fyr Stolper, Egetømmer i Hatten som tilligemed
Siderne er tækket med Straa. Den er afdelt i 2de Lofter,
hvoraf det underste er 914 Alen i Længde og S1/» i Brede
og det øverste 8 Alen i Længde og 7!4 Alen i Brede.
Vindfanget er 24 Alen. Det i Møllen værende Værk
bestaar af en Rugqværn, en Skalqværn og en Brækqværn.«

1852 brænder den gamle mølle, som vi altså
har erfaret var en Stubmølle. Mølleren lader den
genopbygge og flytter den samtidig til sin nuvæ
rende plads. Som den driftige og fremsynede mand
han er, lader han den ny mølle opstå som hol
landsk vindmølle.

Af taksationsforretninger i henholdsvis maj og
november 1852 får vi nu en udførlig beskrivelse
af møllen:
»En hollandsk Vedermølle opført paa Kampesteens
Grund af 4 Alens Højde omgivet med en Jordvold med
Gjennemkjørselsport 14% Alen dyb, 414 Alen bred med
et Skillerum ved hver Side af Gjennemkjørselen. Møllen
er opført paa en Egetræs Fod, med Fyrstolper undtagen
Hatten og Dreieringen, som er af Eeg. Møllen er forne
den beklædt med Brædder i en Højde af 314 Alen og
Resten tækket med Straa. I Møllen fandtes en liggende og
staaende Aksel samt Stjernehjul og Kroieværk. Den er
inddelt i 4 Lofter. Første Loft eller Grubbeloftet 14%
Alen. Qværnloftet - 12, Lodderiesloftet - 9%, Hatteloftet
- 8% ....
(Møllen var ikke færdig)
26. november: Vindfanget 35 Alen med Sejl og Vinger
- Værket som består af en Rugqværn, en Maltqværn, en
Sigteqværn med Kasser og Tilbehør, en Grynqværn med
do., en Skalqværn med do.«
(Møllen var nu færdig).

Allerede 1860 foretager Mølleren en delvis om
bygning af møllen, dog uden at ændre dens karak
ter. Længe skulle møllen dog ikke få lov at stå,
idet den i 1869 brænder ned til grunden efter et
lynnedslag. Den opbygges igen allerede samme år
og efter beskrivelsen man har, svarer den ny mølle
ganske nøje til den nedbrændte. I næsten 100 år
skulle møllen få lov at arbejde. Endnu et ejer
skifte fandt sted og den sidste mand af slægten
skulle også blive den sidste møller. I 1957 stand
sedes møllen for sidste gang, og få år efter skæn
kede dens ejer den til institutionen »De Danske
Møllers Venner«. Det blev en stor opgave at tage
fat på, idet møllen var slemt i forfald, og umiddel
bart var der ikke midler til at begynde en restaure
ring. Omsider kom den første bevilling i 1972, og
mølleudvalget kunne så småt begynde at gå i gang.
For tiden - dvs. i foråret 1974 - er man igang
med at give møllen nyt krøjværk. Det er det drejeapparat, der drejer møllehatten, så vingerne vender
mod vinden. De gode Vibyfolk glæder sig til at se
deres gamle mølle rejse sig som en fugl Phønix.
De har gode håb, da møllen er fredet, og dermed
har de ansvarshavende forpligtet sig overfor staten,
hvilket i denne forbindelse vil sige Nationalmu
seet.
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Mændene på Møllen
De første kender vi ikke, de har uden tvivl været
fæstere under Brolykke og skjuler sig bag anony
miteten. Den første møller vi kender navn på er
Lars Madsen - hans data findes desværre ikke,
men vi ved, at han også var fæstebonde under Bro
lykke, indtil han ved afløsningen blev en fri mand.
På det tidspunkt har han uden tvivl erhvervet den
gamle ,stubmølle som ejendom af herremanden. Vi
ved, han i disse år sætter bo i Viby og bygger den
gamle møllegård overfor møllen. Han skulle blive
stamfader til tre generationer af møllere i det gam
le sogn. Hans søn Poul Larsen Møller fødtes 1831,
men døde allerede 1877 kun 46 år gammel. Han
skulle dog nå både at flytte sin mølle og to gange
genopbygge den. Da stubmøllen brænder i 1850,
bygger han en ny - nu vindmølle - og flytter den til
sin nuværende plads, således som ovenfor beskre
vet. Endnu engang er ilden en streng herre, som
i 1869 lægger møllen i ruiner, og ny genopbygning
må foretages. Men så kan han også overlade en
stor velindrettet mølle til sin søn. Denne, hvis
navn er Lars Møller overtog på grund af faderens
tidlige død allerede møllen kun 23 år gammel.
Han skulle blive en gammel mand, idet han fødtes
1854 og døde 1936 i en alder af 82 år. Året før
sin død havde han overdraget møllen til sin søn

Johannes Møller, der skulle blive den sidste møller
i Viby. Johannes Møller fødtes 1893 og har været
ved faget hele sit liv. Sammen med sin søster lever
han i dag stille og tilbagetrukket på den gamle
slægtsgård. Sådan har det dog ikke altid været Mølleren i Viby var en mand, hvis ord havde vægt
- en mand, man regnede med. Et langt liv var han
sognefoged, indtil denne institution bortfaldt. Han
er også en fremsynet mand - Da han nærmede sig
pensionsalderen og ønskede at holde op — erkendte
han, at møllens dage var omme. Han standsede
den gamle mølle i 1957. Men den skulle nødig
forfalde - hvorfor han skænkede møllen til den
tidligere nævnte forening. Denne gestus var helt i
pagt med den ånd, der altid har hersket på den
gamle møllegård, hvor der værnes pietetsfuldt om
de gamle ting, der fortæller historie. Der handles
og tjenes også - mølleren har altid gennem tiderne
været en holden mand - men der sjakres ikke. Der
for blev ønsket om en bevaring opfyldt i form af
en storstilet gave.
Hans Hviid

I forbindelse med den store fredningssag på
Hindsholm, hvori ikke mindst Viby er inddraget,
har arkitekt J. C. Varming til »Det særlige Byg
ningstilsyns sekretariat« skrevet en meget fin bog
om Viby på Hindsholm. Fra denne bog er hentet
værdifulde fakta til denne artikel.

Genpart, som deltagerne beholder

Indmeldelse

Indmeldelse

til

til

Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde

Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde

i Nyborg den 22. og 23. maj 1974.

i Nyborg den 22. og 23. maj 1974.

Indsendes til Slægtsgaardsforeningens kasserer, fru Inger Hansen, Gassehaven 56,
2840 Holte.
A. Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver)...
Navn

Stilling

Bopæl

Postadresse (m. nr.)

A. Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).
Navn

Stilling

Bopæl

Postadresse (m. nr.)

(Indmeldelse kan kun ske skriftligt. Kun adgang for indmeldte,
som får billetter tilsendt.)

(Indmeldelse kan kun ske skriftligt. Kun adgang for indmeldte,
som får billetter tilsendt.)

B. Hotelophold i Nyborg.
Med hensyn til hotelophold er der reserveret hotelværelser til ca. 300 møde
fristens udløb den 3. maj ved udfyldning af nedenstående bestillingsrubrik.
Som følge heraf er det ordnet således, at de reserverede værelser kun kan
bestilles af mødedeltagerne gennem Slægtsgaardsforeningen indtil indmeldelses
fristens udløb den 10. maj ved udfyldning af nedenstående bestillingsrubrik.
Mødedeltagerne ordner selv betalingen for hotelophold søndag morgen.
Prisen for hotelværelser inddeles i følgende grupper:
Gruppe A.: Betaling pr. seng ca. 67 kr. eksklusive morgenmad.
Gruppe B.: Betaling pr. seng ca. 55 kr. eksklusive morgenmad.

B. Hotelophold i Nyborg.
Med hensyn til hotelophold er der reserveret hotelværelser til ca. 300 møde
fristens udløb den 3. maj ved udfyldning af nedenstående bestillingsrubrik.
Som følge heraf er det ordnet således, at de reserverede værelser kun kan
bestilles af mødedeltagerne gennem Slægtsgaardsforeningen indtil indmeldelses
fristens udløb den 10. maj ved udfyldning af nedenstående bestillingsrubrik.
Mødedeltagerne ordner selv betalingen for hotelophold søndag morgen.
Prisen for hotelværelser inddeles i følgende grupper:
Gruppe A.: Betaling pr. seng ca. 67 kr. eksklusive morgenmad.
Gruppe B.: Betaling pr. seng ca. 55 kr. eksklusive morgenmad.

Bestilling på hotelværelser:

Bestilling på hotelværelser:
Antal
enkelt v.

Antal
dobbelt v.

SL Æ G T SG A A R D E N

Klip her!

Værelsegruppe
her skrives
A eller B

Antal
enkelt v.

Antal
dobbelt v.

Værelsegruppe
hcr skrives
A eller B

Natten mellem 22. og 23. maj . .
Natten mellem 23. og 24. maj . .

Hotelophold vil derefter blive anvist mødedeltagerne så vidt muligt i henhold
til den ønskede prisgruppe og i den rækkefølge indmeldelserne indgår.
Deltagere, der rejser med bus fra Randers amt.................................................
Deltagere, der rejser med bus fra Sjælland..........................................................
Deltagere, der rejser med bus fra Fyn ..............................................................

Hotelophold vil derefter blive anvist mødedeltagerne så vidt muligt i henhold
til den ønskede prisgruppe og i den rækkefølge indmeldelserne indgår.
Deltagere, der rejser med bus fra Randers amt.............. ...................................
Deltagere, der rejser med bus fra Sjælland..........................................................
Deltagere, der rejser med bus fra Fyn ..............................................................
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C. Betaling.
Til udgifterne vedrørende måltider, fælles mødeudgifter m. m. indbetales forud
for årsmødet til fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte - Giro 83 142 et beløb udregnet efter udfyldning af nedenstående skema. Det bemærkes, at ud
gifterne til post 3 skal betales af alle mødedeltagerne, da den indeholder mange
forskellige udgifter ved mødets arrangementer.
Antal
deltagere

Første dag, 22. maj
1. Middag på Hotel Nyborg Strand (inklusive
moms og betjening)......................................

Pris
pr. deltager
kr.

23.00

20.00

Første dag, 22. maj
1. Middag. på Hotel Nyborg Strand (inklusive
moms og betjening)................................
Anden dag, 23. maj
2. Frokost på Egeskov (inklusive kaffe,
moms og betjening)................................
3. Betaling for alle mødedeltagerne omfatten
de fælles mødeudgifter, turistservice, tryk
sager, entré m. m....................................

Pris
pr. deltager
kr.

Ialt kr.

35.00

23.00
20.00

Ialt kr.......

Ialt kr........

Beløbet betales samtidig med indmeldelsen pr, f P°s^^ro. 83 142
(understreg hvilket)
Postanvisning
v^HCCK
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Antal
deltagere

Ialt kr.

35.00

Anden dag, 23. maj
2. Frokost på Egeskov (inklusive kaffe,
moms og betjening)................................
3. Betaling for alle mødedeltagerne omfatten
de fælles mødeudgifter, turistservice, tryk
sager, entré m. m.........................................

C. Betaling.
Til udgifterne vedrørende måltider, fælles mødeudgifter m. m. indbetales forud
for årsmødet til fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte - Giro 83 142 et beløb udregnet efter udfyldning af nedenstående skema. Det bemærkes, at ud
gifterne til post 3 skal betales af alle mødedeltagerne, da den indeholder mange
forskellige udgifter ved mødets arrangementer.

D. Bemærkninger:
Denne blanket sendes senest den 3. maj i fuldstændig udfyldt stand til kassereren,
fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte.
Beløbet (udregnet i henhold til skemaets udfyldning ovenfor) indbetales til
samme adresse, enten på giro nr. 83 142 eller pr. postanvisning eller check.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter indmeldelse bedes afmelding
sendt senest 10. maj af hensyn til afbestilling af hotelværelse m. m., således at
det indbetalte beløb kan refunderes.
Nogle dage før mødet får deltagerne tilsendt billetter til de skemaposter, som
er udfyldt, samt brochurer og deltagerliste.
I skemaet er anført, hvad de enkelte priser omfatter. Drikkevarer til middagen
og drikkevarer til frokosten betales ekstra.
Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hensyn til mulighed for
hotelophold, noteres deltagerantallet i den rækkefølge de indsendes.
Hvis indmeldelsestallet overstiger pladsmulighedeme, får de sidst tilmeldte
omgående meddelelse derom og indbetalingen returneres.
Af hensyn til de uregelmæssigheder for sent indkomne tilmeldelser giver an
ledning til, kan der ikke regnes med årsmødedeltagelse ved indmeldelse pr. brev
eller telefon efter 3. maj.

Beløbet betales samtidig med indmeldelsen pr.
(understreg hvilket)

Postgiro 83 142
Postanvisning
Check

D. Bemærkninger:
Denne blanket sendes senest den 3. maj i fuldstændig udfyldt stand til kassereren,
fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte.
Beløbet (udregnet i henhold til skemaets udfyldning ovenfor) indbetales til
samme adresse, enten på giro nr. 83 142 eller pr. postanvisning eller check.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter indmeldelse bedes afmelding
sendt senest 10. maj af hensyn til afbestilling af hotelværelse m. m., således at
det indbetalte beløb kan refunderes.
Nogle dage før mødet får deltagerne tilsendt billetter til de skemaposter, som
er udfyldt, samt brochurer og deltagerliste.
I skemaet er anført, hvad de enkelte priser omfatter. Drikkevarer til middagen
og drikkevarer til frokosten betales ekstra.
Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hensyn til mulighed for
hotelophold, noteres deltagerantallet i den rækkefølge de indsendes.
Hvis indmeldelsestallet overstiger pladsmulighedeme, får de sidst tilmeldte
omgående meddelelse derom og indbetalingen returneres.
Af hensyn til de uregelmæssigheder for sent indkomne tilmeldelser giver an
ledning til, kan der ikke regnes med årsmødedeltagelse ved indmeldelse pr. brev
eller telefon efter 3. maj.
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Årsmødet i Nyborg 22. og 23. maj

Randers Amtskreds

Kl. 14,00 præcis: Mødet åbnes på hotel Nyborg
Strand.
Kl. 15,00 Fælles kaffebord.
Kl. 16,30 Mødet sluttes.
Kl. 18,30 Festmiddag.

arrangerer med forventet tilslutning bus til års
mødet i Nyborg 22.-23. maj 1974.

Derefter dans til kl. 24,00.

Dagsorden ved årsmødet 1974
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Beretning fra Slægtsgaardsarkivet ved Erik
Strange.
4. Beretning om medlemsbladet »Slægtsgaarden«
ved Bent Bjergskov.
5. Beretningerne drøftes.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget til beslut
ning. Kr. Foged.
7. Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Mødested for årsmødet 1975.
10. Eventuelt.

Torsdag den 23. maj
Kr. Himmelfartsdag
Kl. 7,00 Vækning.
KL 7,30 Morgenmad, 13,50 kr.
KL 8,15 Afgang. Der køres forbi havnen til
højre ved jernbanebommene.
Kl. 8,45 Gudstjeneste i Vindinge kirke ved pas
tor Overgård. Parkering bl.a. ved præ
stegården.
10 km
Kl. 9,15 Afgang til Frørup hvor borgmester
Laur. Hansens gamle gård beses. Parke
ring bl. a. ved kirken. 10 km
Kl. 10,15 Afgang til Svindinge, hvor man ser Ej
ner Christoffersens gård (65 tdr. 1.)
med en moderne kostald til 80 køer og
120 ungkvæg. God parkeringsplads.
3 km
Kl. 11,15 Afgang til Egeskov.
18 km
Kl. 12,00 Frokost i stort telt i Egeskov slotspark.
Platte og kaffe ca. 20 kr.
Derefter beses park og museer. Adgang
er betalt af mødets kasse med 6 kr., og
adgangstegn giver adgang. Må bæres
synligt.
Kl. 14,30 Afgang til Ryslinge højskole.
10 km
Kl. 15,30 Mødet sluttes. Afstand til Nyborg
Strand.
30 km
Man søger politivagt ved passering af
hovedvejskrydset i Kværndrup.

Afgang fra Vivild kl. 7.30.
Afgang fra Randers kl. 8.30 (rutebilstationen).
Vi følger hovedvej 10 fra Randers og samler
op efter aftale.

Tilmeldelse sker til rutebilejer H. Esbensen, Vi
vild, senest 10 dage før. (Tlf. 06 - 48 60 33).
Amtsbestyrelsen.

Bustur til landsmødet
Slægtsgaardsforeningens afdelinger for Sjælland
Syd og Lolland-Falster arrangerer fællesrejse med
bus d. 22.-23. maj til landsmødet i Nyborg. Af
gang Nykøbing F. kl. 8.30, Næstved 9.30, Slagelse
10.15, Halskov 10.45 d. 22. maj, hjemkomst d.
23. maj i tiden kl. 18-20.
Tilmelding til gdr. Jens P. Petersen, Farendløse,
4000 Ringsted, senest d. 4. maj. Pris kr. 70,incl. bus og billet over Storebælt. Nærmere med
delelse tilsendes alle tilmeldte vedr. afgangssteder
og indbetaling.

Venlig hilsen

Erik Strange.

Jens P. Petersen.

KUPON

Til bustur d. 22.-23. maj tilmeldes følgende:
Navn/Navne.............................................................

Adresse og evt. telefon

(sendes til Jens P. Petersen, Farendløse,
4000 Ringsted.
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En rigdom af skønhed
Deltagerne i Slægtsgaardsforeningens årsmøde vil
få lejlighed til at opleve foråret i en af landets
smukkeste egne. Det frodige Fyn med dets varie
rende rigdom af marker og skove, utal af herre
gårde, gamle velholdte landsbyer præsenterer alt
dette for tilskueren, der vil forstå at nyde det,
hvadenten det er landmanden med sin særlige
indstilling til at vurdere marker og enge, eller det
er byboen, der i sin flugt fra røg og støj vil kunne
glæde sig over den friske natur i al dens vågnende
forårspragt.
Anden-dags mødet er lagt som en tur i dette
østfynske landskab, hvor det er tilstræbt at forene
natur- og kulturoplevelser til en helhed. Efter
morgenmåltidet på Nyborg Strand og måske for de
mest duelige en rask vandring langs Storebælts
kyst kaldes der til samling, og der køres til den
gamle Vindinge Kirke få kilometer uden for Ny
borg.
Vindinge Kirke skriver sig fra 1381 og er en stor
korsformet kirke i højgotisk stil. Oprindelig bygget
som en enkelt langbygning, senere med en tilføjelse
af korsarme, tårn og kapel. I det 14. århundrede
er gavle og tårnkviste tilbygget i tidens renæssance
stil. Da kirken i sin storhedstid har været tilknyttet
Holckenhavn, er dens indre tydeligt præget af dette
tilhørsforhold med en rig og fornem udsmykning.
Af den store mester Claus Berg findes således
tre store træskærerarbejder fra ca. 1520. Godt et
hundrede år senere har mester Hans Dreier udført
prædikestolen og to apostelfigurer, der pryder kor
indgangen. Det ældste stykke inventar er altertav
len i sengotisk stil fra 1480. De gamle adelsslægter
hviler i deres kister og sarkofager i det sydlige
kapel, medens stoleradernes mange skjolde og
initialer bevarer mindet om dem.
Og så går turen videre ad endnu dugvåde veje
hegnet af de fynske pile og popler mod Frørup,
hvor besøget gælder borgmesteren Laurids Hansen
og hans hustru. Det vil sige, opmærksomheden er
rettet mod den gamle gård, som er ganske enestå
ende i sin skønhed. Med pietet er der værnet om
gården, som med en sjælden kunstnerisk og æste
tisk sans er indrettet, så den opfylder nutidens
krav til det praktiske, uden der er gået noget tabt
af de gamle værdier såvel i interieur som exterieur.
Mættet af denne oplevelse kører deltagerne få
kilometer til Svindinge for at opleve et brug, hvor
alt er satset på en helt enestående kvægavl. Vi
skal besøge gårdejer Ejner Christoffersen, der
sammen med sin kone har udført en stor bedrift.
To af gårdens længer blev i 1972 revet ned og en
stor fuldt moderne stald bygget med alle nutidens

faciliteter. 80 køer og 120 stykker ungkvæg er i
dag det foreløbige resultat af mod, indsats og
fremsyn. Et spring fra fortiden ind i fremtiden med
tillid til alle dens muligheder.
Efter at have kastet et blik over mod herregår
den Glorup tager vi turen videre over Ørbæk og
sydpå mod Kværndrup - Egeskov er målet - og
snart skimtes slottets tårne og tinder. Det er Lau
rids Brockenhuus’ og Karen Skrams 400 år gamle
Vandborg besøget gælder. Majestætisk og stolt står
denne gamle ridderborg, der er en af landets stør
ste og bedst bevarede, ragende op af vandet, om
givet, som den er på alle sider, af sine voldgrave.
Mændene på Egeskov har skrevet historie gennem
tiderne - Brockenhuuser, Rosenkrantzer, Krager selve Corfitz Ulfeldt - og i vor tid Bille-Braher og
Ahlefeldter er navne, der var tegnet sig for slottet
og landet i medgang og modgang. I dag er ejeren
lensgreve Gregers Ahlefeldt-Laurvig Bille, der
sammen med sin hustru værner om slottet og dets
skatte.
I pagt med tiden har greven åbnet til store dele
af slotsarealerne, blandt andet den underskønne
park med fem smukke og sjældne haveanlæg i
forskellige klassiske stilarter. Greven, der er kendt
og anerkendt langt ud over landets grænser som
storvildtjæger, er også passioneret samler, hvilket
har ført til et enestående museum for fly - autos
og andet rullende materiel. En vognpark i sær
klasse af tidligere tiders køretøjer er fornylig føjet
til, og snart vil et jagtmuseum glide ind i dette
eventyrrige.
I disse omgivelser vil frokosten blive serveret,
og derpå tillader tiden et kig på de mange herlig
heder ude som inde.
Sidste stræk går nordpå til den lille landsby
Ryslinge, hvor besøget gælder Højskolen. I disse
linier skal ikke dvæles ved dens historie, den vil
skolens forstander berette om. Kun skal lige næv
nes, at Ryslinge er Grundvigianismens arnested
på Fyn. - Her startede Kristen Kold sin skole
virksomhed, og her byggedes en højskole som
en af landets første, og den første på Fyn. Et rigt
åndeligt virke er udgået herfra.
Kære læser - kære medlem - kære mødedeltager
- fik De af disse linier for lidt om egnen og dens
natur - da er det med vilje - skal kun stå som en
vejledende appetitvækker - måske er det opnået.
Men overraskelsen og oplevelsen har De til gode
i håb om, De vil nyde med sind og sanser åbne.
Dette er kun en introduktion om, hvad bestyrelsen
har tænkt at byde på - med et hjerteligt: VEL
KOMMEN!
Redaktionen.
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To diligencehorn i behold i Bøj den
Interessante historiske minder på to gamle gårde

DA Fyns Tidende forleden skrev om fortidens byhorn i de gamle landsbyer, meldte der sig omgåen
de ejere. Tillige er der kommet oplysninger om
bevarelse af diligencehorn.
To messinghorn fra diligencekørslens dage op
bevares endnu i Bøjden, nemlig på Moustgården
og Lavemosegård. Begge steder værner man om
de historiske genstande, og ingen af stederne har
man accepteret ihærdige opkøberes gedigne tilbud.
Posthornene går langt tilbage i historien, nem
lig til Christian den 4.’s tid. Fra ældgammel tid har
der været postoverførsel fra Sønderjylland og til
Bøjden. Der har sikkert eksisteret bestemte regler
og bestemmelser i lighed med andre ruter.
I Bøjden er passagerer og postsager formodent
lig blevet modtaget af postillonen, der vistnok var
funktionær under grevskabet eller til andre tider
fæstebonde.
Det hedder i reglementet, at postillonen skulle
være iført en anstændig påklædning bestående af
bl. a. en rød hat eller klædningskaskjet. Han skulle
have et postskilt fæstet på hatten samt være for
synet med et posthorn, der skulle bæres i en gul
og rødstribet snor over skulderen. Postillonen
skulle blæse i hornet ved afgangen og ankomsten
undervejs, og når han mødte andre vogne. Disse
var pligtige til at vige af vejen.
På Moustgård redegør den mere end 86-årige
Marie Moustgård om diligencehornets historie.
Hendes far, Søren Christensen, var fæstet un
der Hvedholm, og i stedet for at udføre sædvanligt
hoveri- eller fæstearbejde, havde han forpligtet sig
til at køre diligence en eller flere gange om ugen.
Søren Christensen var født 1822 og døde 1890.
Han kørte fra det daværende færgeleje i Dyndkro
gen og til den daværende Bøjden Kro, der lå ved
den nuværende By stævne vej. Kroen brændte
1836. Kørslen gik videre til Hvedholm og til Ko
rinth Kro, hvor der var hvil, og hvorfra de rejsen
de med gods og postsager kunne skifte over i et
andet køretøj. Gdr. Viggo Andersen og hustru,
der nu forestår arbejdet på Moustgård, fortæller,
at det velpudsede messinghorn jævnligt har været
brugt, når børnene skulle kaldes hjem.
- Blev der sat ekstra tryk på, kunne tonerne
høres i vid omkreds.
Foruden hornet opbevares postillonens hatte
mærke. Det er et forsølvet skilt med Chr. d.8.s
kronede navnetræk over et mindre posthorn, alt
sammen præget i ophøjet relief. Kørslen menes
indstillet omkring midten af forrige århundrede,
da forbindelsen blev afbrudt med Sønderjylland.

Man antager, at køretøjet var hjemmehørende på
Hvedholm, hvor det muligvis brændte sammen
med andre køretøjer, da den store længe brændte
i 1930’erne.
Det andet diligencehorn i Bøjden opbevares hos
gdr. Peter Klingenberg, Lavemosegård. Den for
rige ejers hustru var født på gården, og det har
formentlig været hendes far, der har kørt diligence
på skift med fæsteren på Moustgård. På sidstnævn
te gård mener man at vide, at også fæsteren på
Lavemosegård havde den samme ret og forpligtel
se som fæsteren på Moustgård. Fru Magna Klin
genberg er overbevist om, at det slidte posthorn
har været brugt af de gamle forfædre på gården.
Typen er nøjagtig som hornet på Moustgård.
På begge gårde passer man på de historiske
genstande, og det lader også til, at den opvoksende
generation er i besiddelse af veneration over for
slægts- og gårdminderne.
På Fåborg Hjemstavnsmuseum, hvor man efter
lyste de næsten glemte by- og diligencehom, er
man glade for de nye og nyttige oplysninger om
instrumenterne. Museumsdirektør Knud LangåJensen ser gerne, at hornene forbliver på deres
oprindelige hjemsted.
- Nu ved vi, at disse museumssager er i behold
også på denne egn, siger direktør Langå-Jensen,
og vi glæder os på ejernes vegne. Hvis man nogen
sinde ønsker at sælge dem, er museet naturligvis
køber.
edv. a.
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Jeg kigger i gamle papirer

Jeg kigger i gamle papirer. Vi har skøder, aftægts
kontrakter og forskellige dokumenter slægtsgården
vedrørende tilbage til 1711. Det er slægtshistorie,
men også samtidshistorie og egnshistorie. Der er
dokumenter med tæt beskrevne sider med sirlig
skrift. Der er snørklede underskrifter sat med øvet
hånd, og der er bomærker, der gør det ud for un
derskrifter, og der er underskrift »med påholden
pen«. Der er et skøde med kongelig underskrift,
da halvparten af slægtsgården er købt fri fra kron
godset Koldinghus i 1764. Der er forordninger om
ægtkørsel og pligter overfor ryttergodset m.h.t. at
holde hest og rytter. Der er mange kendelser, hvor
synsmænd har været ude at mægle i nabostridig
heder angående skov- og markskel, afvandings
grøfter og vejspørgsmål m. m. Der er dokumenter
ang. en retsag, hvor en af forfædrene står anklaget
for ulovlig brændevinsbrænderi, men vedkommen
de klarer frisag, da det ikke kan bevises, at »bræn
devinstøjet«, som var fundet under en busk, til

hørte anklagede. Der er papirer, hvoraf det frem
går, hvad der skal leveres af naturalier til hærstyr
ker stationeret i sognet i 1849. Der er gældsbreve
til medarvinger og pantebreve fra medarvinger.
Aftægtsforhold har været oprettet ved hvert ejer
skifte i 9 led, det seneste i 1948; aftægtsforholdet
løste 2 problemer, generationsskiftet og de ældres
forsørgelse. De gamle aftægtskontrakter var ret
skarpe og præcise i udformningen m. h. t. ydelser
og rettigheder, det var nøje beskrevet m. h. t. kva
liteter og kvantiteter af de leverede naturalydelser,
og det var præciseret, hvor tit der skulle stilles
køretøj til rådighed og i hvilken standart. Og som
en naturlig afslutning, var det præciseret, at det
påhvilede aftægtsyderen at passe og pleje aftægts
nyderen under sygdom og at foranstalte en stands
mæssig begravelse.
Da en af forfædrene var blevet enkemand, idet
hustruen dør i barselsseng fra 5 børn, nyfødte
iberegnet, 2 drenge og 3 piger, men livet skal leves
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videre, forandrer enkemanden ret hurtig sin stand
og gifter sig igen, og i den anledning skal der skif
tes med børnene af første ægteskab, og så förelig
ger der en opsummering af fast ejendom, besæt
ning, inventar og løsøre, alt sat til dagspris for 150
år siden. Hvert kreatur og hver hest er nøje be
skrevet og sat til pris efter værdi, al inventar fra
vogne, markredskaber, kornskæppe, skovle, limer,
svinetrug, simekurve, stort og småt er sat i pris.
Og i beboelsen er alt opnoteret af afdødes garde
robe, stykvis, og i hvert rum er indboet noteret og
sat til en værdi, såsom spande, kar, køkkentøj, ild
ragere, brændselskurv, alkoveforhæng, puder, dy
ner, lagner, stole, borde, alt er sat i pris. Til sidst
er alle værdier talt sammen og påhvilende gæld
er trukket fra og restbeløbet er delt i 2 lige store
dele, enkemandens del og afdødes del, der så igen
deles melem børnene, en såkaldt broderiod til hver
af drengene og en søsterlod til hver af pigerne. En
søsterlod var det halve af en broderiod.
Slægtsgården er, ud over et enkelt tilfælde, gået
fra far til søn. I det ene tilfælde var der 4 døtre i
slægtsgården og ingen sønner. 3 af døtrene blev gift
med 3 brødre. Efter sigende var der en fjerde bror
til den fjerde søster, og der var lagt op til en for
mæling, men det blev ikke til mere, idet de to
hver især fandt en anden livsledsager. Den næstyngste datter med ægtefælle overtog slægtsgården.
Manden på »Jægergården«.

Ny redaktør
Fra og med dette nummer er Hans Hviid, Kerte
minde, tiltrådt stillingen som redaktør af Slægts
gaarden.
Hans Hviid er velkvalificeret på det journalisti
ske område og er en alsidig mand med stor in
teresse for kunst, litteratur og historie. Vi håber,
at den kommende tids samarbejde må blive til
gensidig glæde, og vi byder Hans Hviid velkommen
til arbejdet.
Chr. R. Christensen.

Sekretær arbej det
I forbindelse med sin andet sted omtalte 70 års
dag har Hans Balle nedlagt sin sekretærpost fra
1 april.
Til at foretage det skriftlige og kontormæssige
arbejde ved tilrettelægning af årsmødet i Nyborg
har Inger og Henning Hansen, Holte, lovet at stå
til rådighed. Vedrørende det praktiske arbejde i
marken vil Bent Bjergskov bistå.
løvrigt vil der efter mange henvendelser fra del
tagere i sidste årsmøde i år blive anskaffet kon
gresmærker. Men af praktiske grunde beder man
deltagerne selv skrive navne på skiltene.

- FYNBOGRØD Arent Berntsen skrev i 1653 i sin: »Danmark og
Norges frugtbare Herligheder« om Boghvededyrk
ningen paa Fyn.
Sproget er meget snørklet og gammeldags saa
det er vanskeligt at forstaa, men Meningen kan
nogenlunde gengives saadan: Den sandede Jord
paa Fyn er særlig bekvem til Boghvede, hvorfor
Øens Indbyggere beflitter sig mere paa at dyrke
Boghvede, end de gør i det øvrige Land. Der ses
ofte hele Bymarker, som er saaet ene med Bog
hvede. Fynboerne laver heraf skønne Boghvede
gryn, ikke alene til god Næring for dem selv, men
for det ganske Danmarks Land.
I Bogens Marg, er der ud for dette Stykke skre
vet: »Fynbogrød«, uden Kommentar af nogen
Art. Der kan dog ikke være Tvivl om, at det er
Boghvedegrød, han tænker paa.
En lidt senere Rejsebogsforfatter, Professor
Holger Jacobæus fortæller, at han 1671 kom til
den liden By Assens i Fyn - tog ind hos Post
mesteren - fik »Fynbogrød« til Aften, og fik for

talt, at naar en Fynbo gaar forbi en Boghvede
mark saa rokker han med Hagen.
Et andet Sted i samme Bog, hvor han omtaler,
hvad der karakteriserer Landets forskellige Egne,
skriver han, at Fyn kendes ved: Mjød - Æbler og
Grød.
Det er almindeligt fortalt, at Fynboen, der gaar
forbi en Boghvedemark mimrer med Munden,
hvisaarsag Boghvedegrød kaldes Mimregrød.
Paa Sjælland siger de, at Fynboen, der søger
sine forsvundne Heste, byder enhver, han møder:
»Kaa du hitte min Øe,
maa du smae mi Grø.«
Hvor han saa ellers havde den Grød, er ikke
nemt at vide, men Grød var der nu immervæk i
Fynboernes Tanker. Det gjaldt baade høj og lav.
Daglejeren mindedes Fastelavnsridningen i Rønninge med Boghvedegrød duet (dyppet) i Pære
most om Middagen hos Oldermanden - »Da var
det minsæl værd at leve!«. Og Herregaardsfor-
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pagteren, Syberg Petersen, der 1918 fortalte om
sin Opvækst paa Ulriksholm, Kølstrup Sogn, følte
ligefrem, at hans Tænder »løb i Vand«, naar han
tænkte paa Boghvedegrød duet i Most.
En anden vil maaske mene, at det med »Fynbo
grød« er skæmtsomt, overdrevent Drilleri af Jyder
og Sjællænder. Men ikke desto mindre er »Fynbo
grøden« - om saa kan siges - en tinglyst Realitet.
17 Aftægtskontrakter fra Odenseegnen i Tiden
1758-1862 som jeg har fundet i Tingbøgerne,
giver et Væld af Oplysninger om hvad et Par
gamle Aftægtsfolk kunne finde paa at betinge sig
i deres Alderdom, det spænder fra Flæskesider,
fede Gæs af Sti, og Ævresmør, til Salt og tørrede
Pærer, forskelligt fra Gaard til Gaard, men een
Ydelse gaar igen i alle Aftaler: 3 Skæpper Bog
hvedegryn.
3 Skp. Boghvedegryn - hvad er nu det omskre
vet til Grød?

Konsulent Kamma Aakjær, Ringe har været
saa venlig, at give mig Opskrift paa en Gryde
Grød: Til 2 Liter Sødmælk tages 220 gr. Boghve
degryn og heraf bliver en Portion, som skulle
være passende til 6 Personer. Herefter kan der
regnes videre: En Tønde Boghvedegryn var ifølge
Toldtariffen 10 Lispund, - 1 Lispund var 8 kg.
1 Tønde var 8 Skæpper, følgelig vejede 1 Skæppe
Boghvedegryn 10 kg. Naar 6 Personer faar Grød
af 220 gr. saa maa en Person kunne nøjes med
ca. 36,7 gr. Herefter giver 1 Skp. Boghvedegryn
ca. 272 Portioner.
Da der er Tale om 3 Skp. Boghvedegryn i
aarlig Aftægt saa vil hvert Ægtepar have 816
Portioner »Fynbogrød« til deres Raadighed.
Jovist var Fynbogrød en Realitet.
Svend Frederiksen.

Landbrugslån til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger er fra gammel tid - gennem de stiftende
foreninger - også landbrugets kreditforening. Gennem Forenede
Kreditforeninger kan De opnå lån i aim. realkredit i alle landbrugs-,
skovbrugs- og gartneriejendomme på øerne øst for Lille Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan tilbyde landbrugslån til ethvert formål:
tilbygning, sammenlægning, grundforbedring, køb af nye maskiner,
udvidelse af besætning, ejerskifte etc. Forenede Kreditforeninger
kan tilbyde landbrugslån på op til 50% af ejendommens værdi med
løbetider på 10,20 og 30 år. Tal landbrugslån med os.

Eneste kreditforening for øerne alene

FORENEDE KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition :

Lånesagsekspedition:

Anker Heegaardsgade 4
Tlf. (01) 153434 1572 København V.

Mageløs 2
Tlf. (09) 11 7777 5100 Odense
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Grundstenen
i byggeriets økonomi
- Kreditforeningen
Danmark

DAW IVI ARK
København:
Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf. (01) 125300

Århus:
Åboulevarden 69
8100 Arhus C
Tlf. (06) 125300

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

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

Vi yder lån til byggeri inden
for landbrug, skovbrug,
gartneri og frugtplantager.
Til generationsskifte.
Sammenlægning af
ejendomme, køb af tillægsjord
og andre produktivitets
fremmende investeringer.
Uanset hvor De bor, har vi
en lokalkendt repræsentant i
nærheden.
Endvidere har vi særligt
landbrugskyndige specialister,
som står til rådighed med
al den vejledning,
De har brug for.
Ring eller skriv efter brochuren
»Skal De prioritere landbrug«.

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.
Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Rabat ved større bestillinger!
Slægtsgaardsarkivet,
H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal tv.)
1553 København V

O^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense
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Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr.

bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor. Gassehaven 56, 2840 Holte

De kan regne
med os

Juli 1974

Nr. 190-33. årgang

. . . her har den levet, vor slægt i gård i hundrede år eller mere . . . !

Den store skare årsmødedeltagere besøger Laur. Hansens smukke gamle slægtsgård i Frørup.
(Foto: Niels E. Christensen)

Dansk Slægtsgaardsforening
Oprettet 5. juli 1941

Lær af fortiden - Lev i nutiden - Virk for fremtiden
Medlemsblad
for
Dansk Slægtsgaardsforening

Redaktion:
Hans Hviid,
Fåredammen 11,
5300 Kerteminde.
Tlf.: (09) 32 14 61.
Artikler og billeder, læserbreve,
juridiske spørgsmål og øvrige med
delelser til »Slægtsgaarden«
sendes til redaktionen som
forbeholder sig ret til at forkorte
artikler og breve, som ønskes
optaget i bladet.

Eftertryk efter ophavsretslovens be
stemmelser.

☆

Annonceekspedition :
Fru Inger Hansen,
Gassehaven 56,
2840 Holte
Tlf.: (01) 80 25 37.

Alle henvendelser om annoncer
rettes til annonceekspeditionen.

☆

Landsbestyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, (R) Badstrup.
5484 Uggerslev.
Tlf. (09) 85 11 49.
NÆSTFORMAND: Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, 3390 Hunde
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Tlf. (03) 33 71 49.
Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet.
Tlf. (048) - 4 62 03.
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Gårdejer N. Sehested, Holmstol, 8833 Gjern.
Tlf. (06) 87 50 19.
Sognefoged, gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup.
Tlf. (06) 47 70 87.
Gårdejer Holger Buch Juul, Jægergaarden, Høllund, 7100 Vejle.
Tlf. (05) 86 50 21.
Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.
Tlf. (03) 83 92 12.
Gårdejer Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted.
Tlf. (03) 64 00 24.
Gårdejer Peder Møller Frifelt, Frifeltgaard, 6870 Ølgod.
Tlf. (05) 24 30 87.

(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretningsudvalg.)

Udvalgsformænd:
Slægtsgaardsarkivet: Gårdejer Erik Strange, Øverup,
4800 Nykøbing F. Tlf. (03) 83 92 12.
Bladudvalget: Proprietær Bent Bjergskov, »Rosenlund«,
5350 Rynkeby. - Tlf. (09) 39 13 17.

Trykkeri:
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Fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte.
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Slægtsgaardsarkivet:
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Ved Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde
på Nyborg Strand 22. maj 1974 aflagde formanden,
gårdejer Chr. R. Christensen, Badstrup,
følgende beretning:
Ved bedømmelse af landbrugets forhold i det sid
ste år må man erkende, at vi efter vor indtræden
i fællesmarkedet opnåede sådanne priser på vore
produkter, at landmændene påny blev fyldt med
optimisme. Vi følte, at vi efter en lang række mod
gangsår fik en økonomisk status, der nogenlunde
tålte sammenligning med andre befolkningsgrup
pers.
Desværre var den bedring, der indtrådte, ikke
varig. Det voldsomt stigende omkostningsniveau
berøvede landbruget en del af de fordele, det op
nåede i 1973. Og dertil kommer, at flere af vore
produkter påny er faldet ganske betydeligt i pris.
Der er overproduktion af kød af alle arter i Eu
ropa. Man havde håbet, at vor indtræden i EF
ville forhindre disse prissvingninger, men det er
jo desværre ikke helt tilfældet. Og situationen er
jo yderligere forværret ved Italiens drastiske skridt
i den sidste tid.
Man må beklage, at et fællesmarkedsland kan
optræde sådan, men det kan i hvert fald ikke be
grunde, at Danmark skal vende EF ryggen. Det
må derimod medvirke til, at vi lægger vort lod i
vægtskålen for at opnå, hvad man endnu mangler.
Man taler om, at England vil søge genforhand
ling eller endog udtræden, og herhjemme er der
røster fremme om, at vi i så fald skal følge dets
eksempel. Jeg er absolut ikke enig heri. Det kan
ikke være en tilfældig engelsk regering, der skal
spille hasard med Danmarks interesser, og navn
lig da slet ikke, når det er en regering, der på
dette område er så indbyrdes uenig, som denne
åbenlyst er.
Nu mener jeg ikke, man skal tage de engelske
trusler særlig højtideligt. Jeg tror ikke et øjeblik
på, at England udtræder af EF og i hvert fald vil
de forhandlinger, der bliver ført, blive endog me
get langvarige.
Men selvom situationen ikke er helt tilfreds
stillende, ser jeg i ånden, hvilken katastrofe det
ville blive, hvis vi stod uden for og blev afhæn
gige i endnu langt højere grad af de svigtende en
gelske valutakurser og svigtende afsætningsmulig
heder.
Hvad angår den hjemlige lovgivning har land

bruget ikke været ude for de helt store overras
kelser i den sidste tid. De jordlove, der blev gen
nemført for et år siden, har nu virket så længe,
at man begynder at kunne overskue deres virk
ninger, og der er ved at danne sig en praksis for,
hvorledes de skal føres ud i livet, og selvom man
ikke kan være tilfreds med alt på dette område,
håber jeg, at man kan undgå de værste urimelig
heder.
Værre er det med loven om kapitalvindings
skat. Dens virkninger er på flere områder så utå
lelige, at man bliver nødt til at ændre den.
Når der er tale om ekspropriation, kræves der
kapitalvindingsskat af erstatningsbeløbet, selvom
det er fastslået, at dette kun udgør, hvad man fin
der er en rimelig erstatning. Når der så herefter
skal tages kapitalvindingsskat af dette beløb, er det
klart, at man i strid med grundlovens ånd og bog
stav påfører de pågældende meget betydelige tab.
Og når der er tale om jordfordeling bl.a. i for
bindelse med de store nye vejanlæg, som afskærer
en række ejendomme fuldkommen fra dele af de
res jorder, kan to naboer bytte lige over, men så
snart der er tale om en byttepris som følge af
arealstørrelse eller andet, skal der ydes en meget
betydelig kapitalvindingsskat.
Der er fremsat ændringsforslag til mildnelse af
dette, men det er langt fra vidtgående nok, og
landbrugets organisationer har da også meget
skarpt protesteret herimod. Forhåbentlig bliver dis
se protester taget til følge. Finansministeren er jo
da i hvert fald ikke ukendt med landbrugets orga
nisationer og forhold. Men foreløbig må jeg ind
trængende råde alle, der kommer ud for disse for
hold, at sikre sig mod ubehagelige overraskelser,
og her kan jeg sige, at jordfordelingssekretariatets
embedsmænd har udvist en meget prisværdig ind
sats på dette område.
Vi må beklage den prisudvikling, der stadigt og
i stigende tempo forringer værdien af opsparet
kapital og gør det sværere for de unge landmænd
at få egen bedrift, og at man stadigt opretholder
den afgift på ejendomshandler, der alene er i stand
til i mange tilfælde at opsluge de unges opsparede
kapital.
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Man synes næsten, det er symptomatisk for ti
den, at man har afskaffet vor gamle værdifulde
pengeseddel med det smukke plovspand og erstat
tet den med en seddel med en modbydelig kry
bende øgle. Hvis det skal kaldes kunst, har min
sympati for støtte til kunsten i hvert fald fået et
alvorligt stød.
Hvad Slægtsgaardsforeningens indre forhold an
går, kan jeg sige, at vor trofaste medarbejder gen
nem årene Hans Balle efter Ib Paulsens død i et
år fungerede som redaktør af vort blad, og vi siger
Hans Balle tak for hjælpen. Nu har Hans Hviid,
Kerteminde, som Bent Bjergskov nærmere vil be
rette om, overtaget posten, og jeg benytter lejlig
heden til at byde Hans Hviid hjertelig velkommen
iblandt os. - Vi håber på et godt samarbejde
fremover.
I forbindelse med sin halvfjers års fødselsdag
trak Balle sig ligeledes tilbage som sekretær.
Hans Balle har i et kvart århundrede udført et
uforligneligt arbejde for vor forening. Snart i ar
kivudvalget, snart som foreningens dygtige kon
sulent, snart som kasserer og sekretær, nu som
redaktør og indtil i fjor som den grundige tilrette
lægger af årsmødet.
Vi siger Balle hjertelig tak for hans indsats, og
bestyrelsen har besluttet at gøre det ved at ud
nævne ham som æresmedlem af bestyrelsen.
Til at foretage det administrative arbejde i for
bindelse med årsmødet her har Inger og Henning
Hansen, Holte, stillet sig til rådighed, og jeg hå
ber, at det må lykkes at gennemføre årsmødet her
på en god måde.
Hvad foreningens arbejde angår har dette været
gennemført på sædvanlig måde.
Ikke mindst i Sønderjylland under ledelse af

bl.a. Jens Skau har der været arbejdet dygtigt, og
i Sydsjælland med Jens P. Petersen som leder samt
på Lolland Falster med Erik Strange og Knud
Markersen som foregangsmænd har der været ar
bejdet meget energisk. Bl.a. har man afholdt en
meget vellykket tur til Fehmern, hvor tyske værts
folk førte os rundt i denne interessante landsdel.
Også arkivudvalget og bladudvalget har arbej
det godt, og jeg vil gerne sige tak til alle, som har
været med i arbejdet og ikke mindst til medlem
merne, som så trofast holder sammen om vor for
ening, og som i stigende antal møder op ved vore
årsmøder.
Og jeg vil gerne sige tak for godt samarbejde
i de snart mange år, jeg har fået lov at være for
eningens formand. Jeg er meget glad ved dette
arbejde, som jeg kun har gode minder fra.
Foreningens motto er: Lær af fortiden - lev i
nutiden - virk for fremtiden. Det er et godt motto,
som vi gerne vil efterleve. Men navnlig vil jeg
lægge os den sidste del på sinde. Så vanskelige
som forholdene er for de unge landmænd, gælder
det om at gøre det mest mulige for fremtiden.
Det nytter jo ikke, at det øvrige er i orden, hvis
fremtiden smuldrer væk for os. Vi kan ikke leve
af minderne alene, men forhåbentlig af at dyrke
Danmarks jord og producere bedre og bedre
varer.
Der skal nye metoder til. Rationalisering og
mekanisering er tidens slagord, og idet vi håber,
at der vil melde sig unge nok til at føre vort er
hverv videre, vil Dansk Slægtsgaardsforening gerne
melde sig som medarbejder ved dette arbejde.
Danske slægtsgaarde skulle jo ikke gerne være
et symbol på noget fortidigt, men være nogle mo
derne og fremadstræbende brug.

Generationsskifte i landbruget
Af J. Axel Hansen

Problemerne er ikke nye og har været fremme
utallige gange. Årsmødets gæstetaler, proprietær
Axel Hansen, Kogsbøllegård, Nyborg, satte i sin
tale tingene på plads i relation til tidens rørelser,
hvorfor »Slægtsgaarden« har sikret sig talen, der
har et budskab langt ud over foreningens egne
rammer.

Alle er formentlig klare over den enorme betyd
ning, en selvejende bondestand har og har haft.

Det begyndte med de store landboreformer 1788
men tog navnlig fart, da vi kom noget ind i 1800
tallet. Nu er altså spørgsmålet: hvorledes fasthol
des det vundne?
Historie er meget interessant og lærerigt; jeg
skal spare Dem for en længere udredning, men
visse konkrete oplysninger er nødvendige for min
senere konklusion. Jeg skal nøjes med at gå til
bage til slutningen af 1. verdenskrig. Den slut
tede den 11.-11. (kl. 11) 1918; vi havde opnået
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at holde os neutrale hvorfor vor valuta var stærk,
men p.g.a. den uindskrænkede u-bådskrig fra 1.-2.
1917 var vore varelagre udtømte og vor jord ud
sultet. Så snart lejlighed gaves købte vi stærkt ind
og til høje priser. Resultat: i 1920 var kronen
nede i godt 60-70 af paritet - og højkonjunktur
regeringen blev ængstelig - foretog visse modfor
holdsregler. Resultat: i 1922 var kronen omtrent
i pari - fulgt af industri og pengekrise; Land
mandsbankkrak 1923, man så sig igen nødsaget
til at lempe restriktionen. Resultat: i 1924 var
kronen igen nede i godt 60-70 af pari - igen
ængstelig — nu skulle vi have en ærlig krones
lov vedtaget 1925, kaldet Madsen-Mygdals ær
lige krone. Man mente at have lavet loven så
dan at kronen i løbet af en årrække skulle nær
me sig pari. Men der var finansfolk som fandt
huller i loven, så de uden risiko kunne drive kro
nen i vejret. Det skete allerede i løbet af 1926.
Når jeg har nævnt det ret udførligt her er det
fordi en sådan finanspolitik - eller mangel på
samme - jo er overordentlig uheldig specielt for
landbrug, der har en meget langsom omsætning
af investeret kapital. Resultatet blev da også, at
dansk landbrug - trods ret stabile priser ude fik 2-3 dårlige år forud for verdenskrisen i 1.
halvdel af 1930erne.
I september 1931 så vi os nødsaget til at de
valuere sammen med England, og i jan. 1933 fik
vi det berømte Kanslergadeforlig - devaluering
yderligere 25 pct. Jeg skal nu gå hurtigere frem,
da de fleste her selv har oplevet resten.
Ved slutningen af 2. verdenskrig var man klar
over, at fejltagelsen fra fredsslutningen ved 1. ver
denskrig, som blev alles krig mod alle, ikke måtte
gentages, men tværtimod så hurtigt som muligt
føre til et internationalt samarbejde.
Lange depressions- og arbejdsløshedsperioder
måtte undgås, og man måtte prøve på en vis sta
bilisering af valutaerne. Det vigtigste for os i
Vesteuropa blev jo fra 1958 dannelsen af E.E.C.
- nu her kaldet E.F. — desværre kom vi ikke med
fra starten, hvad navnlig Holland har haft stor
fordel af. Jeg skal nu undlade omtale af flere
forudsætninger - selvom sådanne absolut findes stærkest i billedet står den foruroligende despekt
for lov og ro og orden, og meningsforskellene om
ungdommen uddannnelse — eller mangel på sam
me.
Men nu se på hvilke konsekvenser jeg vil drage
af det hidtil sagte (andre vil drage andre).
1. En langvarig depressions- og arbejdsløsheds
periode anser jeg af både økonomiske og politiske
grunde for udelukket.
2. De høje lønninger og den kortere arbejdstid
i alle erhverv nødvendiggør en høj grad af meka
nisering og rationalisering. Det er i det væsentlige
gennemført i markbruget, men kun i sin begyndel
se i husdyrbruget.
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»Problemerne drøftes«. Fra venstre borgmester Laur.
Hansen, Frørup, gårdejer og hovedbestyrelsesmedlem
Jens Peter Petersen, Farendløse og gårdejer, landsfor
mand Chr. R. Christensen, Badstrup.

(Foto: Niels E. Christensen)

Der er afgjort en tendens til at specialisere sig,
og selv om den er farligere ved prisudsving, tror
jeg, at den er nødvendig.
Andelsstalden har foreløbig ikke været nogen
succes.
3. Kommer spørgsmålet om en vis frihed til den
selvstændige landmand.
Spørgsmålet er foreløbig temmelig uløst her i
Danmark. Norge og vistnok Holland har ret gun
stige og af staten støttede resultater med ferieaf
løsere.
Det er vigtigt, at en landmand har brug for ca.
2000 arbejdstimer i markbruget vil disse timer
være stærkt sæsonpræget, men jeg tror, at det for
fremtiden er omtrent lige så vigtigt, at han får
lejlighed til nogle fridage. Ellers bliver det en
trædemølle.
4. Så selve økonomien ved generationsskiftet.
I ældre tid var det vel i reglen sådan, at den
ældste søn fik fødegården og nok dermed de let
teste startbetingelser. Man kan sige, at dette er
uretfærdigt overfor andre børn og man er måske
i højere grad gået over til ligearvs-princippet,
men hvis der skal udbetales lige arveparter af en
gård vurderet til højeste salgspris til blot 2 med
søskende vil dette næsten umuliggøre genera
tionsskiftet. I mange tilfælde fortsætter disse sø
skende slet ikke ved landbrug, og det vil da ved
hvert generationsskifte give en kollossal kapital
tapning fra landbruget.
Hvis man vil bevare landbruget i selvstændige
og enkeltmandsejede brug - og det synes historien
til denne dag har vist som det bedste - må man
nok fravige millimeterretfærdigheden lidt.
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Jeg vil dog gerne understrege, at lighedsprincip
pet ikke må fraviges i for høj grad, da det let vil
give bitterhed indenfor familiekredsen.
En hel del kan modsvares ved en videregående
uddannelse, som så kan føre til en god stilling
eller hjælp til start i et mindre kapitalkrævende
erhverv, måske et erhverv der bedre end landbrug
kan udvikle sig efterhånden.
Jeg vil derfor gerne have lov at tro på, at hvis

man får nogenlunde styr på dansk økonomi, og
hvis man bl.a. som følge heraf får et rimeligere
renteniveau, og hvis nyetablerede kan få en rime
lig renteordning ved nybygninger og EF-samarbejdet bedres til stabilisering af priser og valutaer,
og det er altså mit håb, at dette vil ske, så tror
jeg vi for langt hovedparten af landbrug kan be
vare disse som enkeltmandsejede og hverken skal
have stats- eller andre kollektiver.

Hvad med kulturen?
På baggrund af en række TV-udsendelser skriver
vor gæsteskribent, sognepræst Johs. Th. Nielsen,
Pårup ved Odense, følgende om begrebet kultur:

Der har i lange tider været ført en debat om kul
turen, sidst i en række udsendelser i TV, hvoraf
jeg dog kun har set to. Det er derfor ikke dem
jeg vil kommentere, men jeg har i den løbende
debat til stadighed savnet helt elementære ord og
begreber. Det skal nok skyldes, at de forekommer
de fleste at være så banale, at man ikke vil være
bekendt at nævne dem.
Det kan også skyldes en så simpel kendsger
ning, som den: at de, som skriver og taler om
kultur, ikke en gang har gjort sig den ulejlighed
at slå op i en ordbog for at få at vide, hvad ordet
betyder.
Gør man det, vil man opdage, at ordet er latin
og afledt af ordet »kultus«. Det betyder først og
fremmest dyrkning eller bearbejdelse af et mate
riale.
Landmanden oag håndværkeren er mennesker,
der har med kultur at gøre i ordets oprindelige
betydning, og når vore arkæologer og historikere
skal beskrive vore forfædres kultur, gør de det
netop ved at beskrive deres redskaber og det, de
lavede med dem. På den måde får vi et billede
af, hvordan de levede på deres marker og i deres
huse.
Punkt 2 i ordbogen siger, at kultur betyder
pleje, omsorg, underholdning og ernæring. - Tan
ken går straks til tusinder af husmødre, der har
omsorg for mand og børn, som takket være mo

derens omhu skal vokse op og blive rigtige men
nesker. - Hjemmeværende husmødre skal ikke
have mindreværdskomplekser overfor »det med
kulturen«, da de jo vitterligt til daglig står i en
grundvæsentlig kultursituation. For slet ikke at
tale om alle dem, som plejer vore syge og gamle.
I forlængelse heraf finder vi i ordbogen betyd
ningen: opdragelse, dannelse og uddannelse. Og så
går tanken til hjemmene, skolerne og uddannel
sesstederne, hvoraf mennesker gør en indsats for
kulturen. De er kulturudøvere.
I sidste århundrede havde vi et kulturministe
rium. Det var både kirke- og undervisningsmini
sterium på én gang. Nu har vi fået tre afdelinger
ud af det ved desuden at have fået et kulturmini
sterium. Men det hænger sammen som ærtehalm,
for kultus betyder også tilbedelse, religiøs dyrkel
se. Og det betyder, at enhver, der folder sine hæn
der og bekender troen på Gud som vor skaber
og Jesus som vor frelser, er en kulturpersonlighed,
en udøver af kultur.
Undertiden vrænges der ad »finkulturen«, og i
brede lag snobbes der for det vulgære for endelig
ikke at mistænkes for noget i retning af det fine.
Man har glemt, at kunstnere er håndværkere,
som netop er kunstnere ved at mestre deres hånd
værk. Det gælder også det håndværk at skrive, så
det virker opdragende, hvad enten det er en lære
bog eller en roman.
Kultur er simpelthen de menneskelige livsmøn
stre i udfoldelse. Det skal der egentlig ikke snak
kes så meget om. Det skal opleves.
Johs. Th. Nielsen.
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Bogens budskab og de tanker der fødtes
Årsmødets arrangører havde bedt medlem af ho
vedbestyrelsen, Jens P. Petersen, Farendløse, om
at holde festtalen ved middagen. Jens P. Peter
sen løste opgaven på sin egen måde efter at være
»gået tur i reolerne«, og satte tankerne i sving
ved sin stærke og følelsesbetonede tale, der var
et vidnesbyrd om de værdier, der gang på gang
kan hentes i litteraturen. - Den har et budskab den løser op i det bundne sind.

Der er kommet så mange bøger i de foregående
ti år og også i de seneste år, der omtaler bondens
liv, slægtens færd og generationernes fællesskab
med smukke skildringer af menneskers forståelse
og folks trang efter at vise god vilje og sandhed.
Jeg har bl.a. læst Mette Fog Petersens glade bud
skab om traditionerne og om det, som tiden bød
at leve med i det sønderjydske, vi kender Salomon
Frifelts fine omtale af jyder, der byggede og ople
vede grokraften og fremgangen, jeg læste for ny
lig den sjællandske bonde Niels Petersens bog om
Vittenbjerggården i Ejby og om hans rige liv, der
førte ham til Tyskland, Holland og Belgien alle
rede i 1898 og om grundtvigianismen med vækst
i sit spor. Og hjemstavnsforfatterne har givet slæg
terne et godt skudsmål på mange egne, Helene
Strange styrkede selvagtelsen og livsglæden hos
Falstringerne, og her på Fyn har det vrimlet med
selvbiografier og levnedsfortællinger af munter og
alvorspræget art. Hvem er ikke blevet bevæget
ved Klaus Berntsens lyse bondeminder oplevet i
Friskolens stue og i det politiske forum, bl.a. un
der folkemøderne i Særslev og Eskildstrup og fra
det fynske Ø-arkipelag har Acton Friis i »De
danskes øer« hentet dejlige iagttagelser om bøn
ders styrke og om kvinder i bondens gård, præget
af både mildhed og arbejdsglæde.
Det er godt at læse om alt dette, om folks kraft
både i gode og dårlige tider, om gennemslagskraft
så vækkelsen rejstes, eller blot om et valg og et
sigte, sådan at man fik et nyt ståsted, måske ud
fra landbrugets eller højskolens lærdom og livs
anskuelse, måske ud fra en åndelig og politisk ny
vurdering - eller måske befæstedes man i det be
ståendes bestandighed. Alt hvad vi ved fra bøger
nes og fra vor egen virkelighed siger os meget om
en fundamental opfattelse af, at både det fortlø
bende, det udviklingsbestemte og det nedarvede
har været danske bønders ledetråd. De blev aldrig
revolutionære, selvom tankerne herom greb et
mindretal, de forstod altid produktionsfornyelsens
nødvendighed og rejste andelstanken og virksom

hederne når tiden var inde, og de stemte ja en
oktoberdag ud fra visioner om fællesskabets nytte
og om større indtægters anvendelse for stadig at
forbedre.
Når vi skuer tilbage over 100-året, som gav
både eksport og materielle fremskridt og åndelig
og folkelig løftelse, så tør vi sige som bønder, at
vi kan være vor tilværelse bekendt. Vi gav folke
styret en større chance og et bedre indhold i det
lokale og centralt, ved at formidle til alle sider,
det var ikke alle som var gode børn, men det
samlede indtryk er en bondeindsats som efterhån
den gjorde det klassemæssige til noget fortidigt
og det midtsamlende til tidens bedste målsætning.
For ca. 20 år siden mødte jeg dette frie syn og
en bred forstående holdning i en fynsk bonde
gård - og vi ikke-fynboer gør bedst i at erkende,
at skal vi i det stille og eftertænksomt og også
muntert opfatte hvad perspektivet alle forhold ta
get i betragtning peger imod, hvis vi skal vælge,
så det kommer til at gå os vel, så kan vi roligt
slutte ud fra en levende fynsk virkelighedserken
delse - vi kan jo bare i så henseende lade vore
tanker og vort blik gå til vor kære formand Chr.
R. Den dag for 20 år siden oplevede jeg en efter
middag hos Rasmus Jørgensen i Ferritslev, som
var præget af frisind, af politisk retsind og med
bondesindet, som det faste fundament.
Nogle siger, vi er blevet byprægede, materia
listisk undergravet og splittede i erhvervsudøvel
sen, så bondepræget og bondesindet er gået fløj
ten. Det tror jeg er falsk tale, vel står en nytids
bonde med et bredere udsyn, men stadig erken
dende sit ophavs mål og mening med dyrs, plan
ters og jords pasning som grundlaget for en sund
og samfundsnyttig eksistens. Gårdens ledere inde
og ude ser sin fortids mennesker som vel skikkede
borgere, i hvis fodspor det er værd at fortsætte.
Jeg siger dette ud fra det fællesskab, der samler
os i dag og ud fra landbohjemmets atmosfære så
dan som jeg oplever den påny næsten hver dag.
Der kan lure farer, men hos danske bønder ven
der det sig som bladet i bogen gør det, og stor
og voksende alsidighed er tidens bedste tegn i
bondens verden.
Skal vi love hinanden i lyset af bogens og vir
kelighedens verden og under agtelse for dem der
byggede før os, at virke ved dagens gerning og i
samfundsfællesskabets tjeneste for at bonden fort
sat bliver en fuldblods og aktiv medvirker alle
vegne, hvor han færdes. . . . Det ske!
Jens Peter Petersen.
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Beretning om medlemsbladet
Ved proprietær Bent Bjergskov

Jeg er glad for at jeg i år kan indlede min beret
ning fra bladudvalget med at konstatere, at bladets
udsendelse er forløbet planmæssigt; alle numre er
rettidigt udkomne og udvvalgsmedlemmerne synes
at indholdet har været tilfredsstillende og jeg hå
ber at læserne har været af samme mening.
Da jeg i fjor aflagde beretning, bemærkede nog
le måske en svag ængstelse for bladets fremtid,
da vi jo stod med et delvis uløst spørgsmål om
stillingen som redaktør ved bladet; på det punkt
ser jeg nu lysere på fremtiden.
At jeg kan indlede som jeg gjorde skyldes i
første omgang, at vor forenings højt skattede med
arbejder i mange år, konsulent H. Balle, så bered
villigt påtog sig opgaven med at redigere bladet
i det interval der opstod efter T. Paulsens pludse
lige død og indtil vi fandt en mand som ville og
kunne påtage sig opgaven for en længere periode.
Jeg ved ud fra mit nære kendskab til Balle at han
ofrede megen tid som ellers var afsat til vigtige
private foretagender for at hjælpe os med at få
et læseværdigt blad udsendt til medlemmerne. Vi
skylder Balle megen tak herfor, og vi håber at
Balle stadig med sine vægtige og interessante ind
læg fortsat vil hjælpe os at holde bladets standard
høj, i det omfang tid og helbred tillader.
Samtidig vil jeg gerne præsentere den nye re
daktør af vort blad, Hans Hviid, for medlemmerne,
vi har i hovedbestyrelsen budt Hans Hviid vel
kommen, men jeg vil gerne gentage denne vel
komst her ved årsmødet. Både formanden og jeg
har kendt Hans Hviid gennem mange år, og vi
ved at hans personlige interesser historisk og na
tionalt ligger helt på linie med det som binder os
sammen i foreningen. Vi håber på et godt og
frugtbart samarbejde i de kommende år til glæde
for begge parter.
Om selve bladet kan jeg videreføre hvad jeg
sagde i indledningen om det tilfredsstillende forløb
og året der gik. Bladet er fortsat trykt med 16
sider og i 2800 eksemplarer, men der er sket det
at den hidtidige papirkvalitet ikke mere benyttes
på Andelsbogtrykkeriet, og en fortsættelse med
denne billige kvalitet ville indebære, at trykkeriet

kun for foreningens regning og risiko ville tage
den papirkvalitet hjem, men de tilbød os en noget
bedre papirtype som de anvendte ved flere andre
blade, f.eks. Andelsbladet og Dansk Jagt. Det be
tød en prisforhøjelse på 210 kr. pr. nr. Dette
mente vi var bedre end at hænge på en stor sum
penge sat i et papirlager; vi accepterede derfor
tilbudet med hovedbestyrelsens godkendelse, og
det nye papir er anvendt første gang i nr. 188 fra
februar i år. Med tiden vil bladets format blive en
smule mindre, men det er kun bladets margin, der
beskæres, ikke tekstens form eller udseende, og af
hensyn til dem der lader bladet indbinde gennem
føres det først fra nr. ???.
Det som i år kan vække nogen bekymring for
bladets fremtid er økonomien, der jo også bliver
mere anstrengt i takt med alle andre prisstignin
ger og jeg vil lige nævne lidt om denne udvikling:

Den
bladets
den
bladets
den
bladets

19.11. 1972 steg prisen til 2430 kr. for
trykning,
13.6. 1973 steg prisen til 2625 kr. for
trykning,
13.11. 1973 steg prisen til 2905 kr. for
trykning,

og den 21.4. 1974 er prisen steget til 3410 kr.,
heri dog indregnet den prisstigning, som skyldes
papirets kvalitetsforbedring. Når hertil kommer de
planer om en kollossal forhøjelse af portoen for
uge- og månedsblade, så vil det, hvis disse planer
gennemføres føre til meget alvorlige overvejelser
om bladets fremtid; der har dog været stille om
den forhøjelse i den senere tid, og jeg håber, at
det ikke bliver så galt som skitseret. Det er jo
ikke alene os men mange andre foreningsblade
der rammes, og ser man nøje efter, er det vel
ikke mindst fra disse foreningsblade at folkets røst
bæres frem på den mest demokratiske måde.
Til slut vil jeg minde vore medlemmer om, at
vi meget gerne ser bidrag med artikler til bladet
fra dem, vi anser disse artikler som værende af
stor betydning for samhørigheden i vor forening,
og skulle I have mulighed for at tegne en annonce
er dette også altid velkomment.
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Beretning om Slægtsgaardsarkivet
Ved arkivudvalgets formand Erik Strange

Det er i år med glæde og med god fortrøstning til
Slægtsgaardsarkivets fremtid, jeg kan aflægge be
retning for året 1973.
Den tidligere arkivudvalgsformand Salomon Fri
felt stod støt og trofast bag Slægtsgaardsarkivets
arbejde og deltog af hele sit hjerte i arkivets glæ
der og ikke mindst også i dets bekymringer, når
det i løbet af dets eksistens ikke mindre end 5
gange har været nødt til at finde et nyt sted at
være, sidste gang under Kreditforeningens tag på
H. C. Andersens Boulevard 4.
I denne forbindelse vil Slægtsgaardsforeningen
sige kreditforeningsdirektør Haunstrup Clemmen
sen mange tak for den store imødekommenhed og
elskværdighed, han har vist ved at give Slægts
gaardsarkivet husly og til en særdeles lille husleje.
Der er i 1973 udført 16 stk. folketællingsunder
søgelser til en gennemsnitlig pris å kr. 20,70 pr.
stk., en prisstigning på 10 øre i forhold til året
før. Stigningen er sket på grund af portoforhøjelse.
Medlemmer af Slægtsgaardsforeningen, som ind
sender oplysninger om gård og slægt, får denne
folketællingsundersøgelse tilsendt uden vederlag fra
Slægtsgaardsarkivet.
Af større undersøgelser er der i 1973 udført 15
store arbejder til en samlet betaling af 3.543,- kr.
eller gennemsnitlig 236,20 kr. pr. stk. Når store
undersøgelser sommetider tager lang tid, skyldes
det, de ikke kan forceres frem, hvis det skal gø
res samvittighedsfuldt og godt. I vanskelige tilfæl
de kan det vare flere timer, måske dage, at finde
den nødvendige oplysning, som er nødvendig for
at kunne komme videre i undersøgelserne. Der
næst kommer redaktionen af det indsamlede stof
og endelig udformningen i manuskript, og alt dette
arbejde tager lang tid.
I 25 år havde arkivar Hofmansen alene ansvaret

for dette arbejde, men efter 1. marts 1971 er fru
Alstrøm kommet til. Vi er glade og taknemmelige
over den interesse og ildhu, hvormed hun tager fat.
Af breve er der i 1973 indgået 47 og udgået 89.
Det er dobbelt så mange breve, der er udgået, som
året før.
Der har i 1973 været 52 telefoniske henven
delser og 125 gæster har besøgt Slægtsgaardsarki
vet i åbningstiden. Det skyldes sikkert i nogen
grad den gode beliggenhed, Slægtsgaardsarkivet nu
har i København, men sikkert også den venlige
modtagelse, som alle besøgende i arkivet får.
Slægtsgaardsarkivets samlinger vokser stadig og
bliver således stedse mere anvendelige til histori
ske undersøgelser. Den resterende hyldeplads er
særdeles begrænset, men jo flere af disse ting ar
kivet udvider med, desto mere kan det tjene et
stedse stigende antal afbenyttere, og det er jo kun
glædeligt.
I denne forbindelse må det store arbejde, som
frk. Korsgaard for en ringe betaling udfører ved
registrering, indsætning og alt andet forefaldende
arkivarbejde, påskønnes. Hun må erfare, at vi er
taknemmelige for hendes store indsats. Arkivud
valget vil bede Hofmansen bringe frk. Korsgaard
vor hjerteligste tak for hendes indsats.
Og samtidig siger Slægtsgaardsforeningen hjerte
lig tak til de daglige ledere af arkivet, P. K. Hof
mansen og fru Anna Louise Alstrøm, for det store
arbejde, de udfører, og den hjertelige måde, de
tager imod vore gæster. Tak!
Til slut en tak til alle inden for Slægtsgaardsfor
eningens rammer og udenfor som slutter op om
arkivet og dets arbejde. Tak til arkivudvalgets
medlemmer og tak til hovedbestyrelsen.

Erik Strange.
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Årsmødet 1974
Godt 300 mennesker havde indfundet sig på hotel
»Nyborg Strand« for at deltage i foreningens års
møde, som afvikledes på en for alle parter lydefri
måde i et regi, der tjente arrangørerne til ære.
Mødet åbnedes af formanden gdr. Chr. R. Chri
stensen, der bød et hjerteligt velkommen til alle,
hvorefter han aflagde en fyldestgørende og velfor
met beretning om det forløbne år, således som det
kan læses længere hen i bladet. De øvrige beret
ninger om blad- og arkivvirksomhed er ligeledes
medtaget som særskilte artikler. Såvel beretninger
som regnskab godkendtes, hvorefter man gik over
til valg. Her skete det nye, at gdr. Jørgen Skoven,
Hirtshals og gdr. Børge Fjordside, Vemb nyvalg
tes til hovedbestyrelsen i stedet for Holger Grønt
ved og H. Chr. Flytkjær, der begge trak sig tilbage
efter mange års virke. Da hovedbestyrelsen havde
ytret ønske om at kunne supplere sig ved forfald
fra siddende medlemmer, valgtes med generalfor
samlingens billigelse gdr. Markus Hansen, Aakirkeby, gdr. Vagn Mathiesen, Hornbæk og gdr.
Knud Flejsborg, Køge i nævnte rækkefølge som
suppleanter til hovedbestyrelsen. Talelysten var
ikke stor, så dirigenten revisor Kr. Foged kunne
slutte mødet særdeles rettidigt. Som protokolfører
havde gdr. Ejner Petersen, Kikhavn fungeret.
Ved festmiddagen herskede en glimrende stem
ning, der forhøjedes ved flere glimrende indlæg
vekslende med forskellige sange. Aftenens hoved
taler var proprietær J. Aksel Hansen, Kogsbølgård, der talte klogt og med alvor om generations
skifte - et evigt aktuelt emne - der her blev sat i
et nutidigt strækt perspektiv. Såvel denne tale som
gdr. Jens Peter Petersens stemningsfyldte og le
vende indførelse i bøgernes verden har redaktio
nen fundet det rigtigt at sætte i bladet, ikke mindst
til glæde for de medlemmer, der ikke havde lej
lighed til at deltage i mødet.

Einer Christoffersens gård i Svindinge besøges (se tek
sten). (Foto: Niels E. Christensen).

Som et kuriosum kan nævnes at slægtsgårds
sangen holdt jubilæum idet den blev sunget første
gang for 25 år siden - og - på nøjagtig samme
dato.
Den første mødedag sluttede med en festlig
svingom efter middagen.
En deltager skrev nogle dage efter mødet til
mig: »De lovede os en stor oplevelse - det blev
mere end det - vi er helt overvældede. Sådanne
ord glæder. Og vi er overtydede om, at enten det
var besøget i borgmestergården i Frørup eller det
var avlscentret i Svindinge hos den driftige Ejner
Christoffersen. Enten det var det majestætiske
»Egeskov« eller det var »Højskolen på gravens
rand« - Ryslinge Højskole - historisk i sin oprin
delse og rod og ført ind i en nutidig folkelighed
af en driftig og klarsynet forstander. Ja, hvad en
ten det var det ene eller det andet, var mulighe
derne og oplevelserne så mange på årsmødets
anden dag, at der var noget til alle - tror vi og
håber vi. Deltagernes udtalelser gav i hvert fald
mod og tro på, der var valgt rigtigt. På gensyn til
næste år i det jyske - hvor det så monne blive?
Red.

SLÆGTSGAARDEN

Side 11

Turen går til

NORGE

Valdres — Vaset Seter — 12—19. september

Valdres er landet mellem Østlandet og Vestlandet
med en fjeldnatur og en frugtbarhed som få andre
steder. Fjordene og skovtrakterne og et afveks
lende terræn giver de smukkeste synsindtryk. Midt
i denne herlighed ligger Vaset Seter Fjeldstue og
tilbyder både komfort, et 1. kl.s bord til frokost,
lunch og middag og fri adgang til fest, stille sam
tale, soldyrkelse på terrassen, svedeture i den fin
ske badstue og nydelse af et storslået landskab.
Man har det frit på Vaset Seter 840 meter over
havet, og fru Solvejg Nesthus Dørve er en strå
lende værtinde. Mange vender hvert år tilbage
hertil - til ny og gammel afdeling, hvor man har
det lige dejligt.
Der foretages to halvdagsudflugter og én hel
dagsudflugt med to timers sejltur på den mest
storslåede fjord i hele Europa: Sognefjorden.
Rejsen giver indholdsrige og morsomme dage og vi besøger Oslo med dens seværdigheder Kongens udsigt ved Sundvollen - Norges ældste
stavkirke i Borgund - den imponerende Lærdals
fos - og meget mere.
Op- og nedtur med DFDS’ rutebåd KøbenhavnOslo.
Pris: kr. 998,-. (Enkeltværelse eller ophold i
nye afdeling kr. 50,- extra).

Slægtsgaardsforeningen for Sjælland Syd og Lol
land-Falster indbyder alle slægtsgårdsejere, pårø
rende og interesserede til deltagelse i Høstrejsen
som er beskrevet ovenfor. I tilfælde af stor tilslut
ning fra Fyn-Jylland bliver der også afgang fra
Odense med overfart Frederikshavn-Oslo. På øer
ne udgår bus fra Korsør og Nykøbing F. Rejse
ledere er Hans Hviid og Jens P. Petersen. Tilmel
ding senest onsdag den 31. juli på nedenstående
kupon til:
Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted.
Alle tilmeldte modtager i august besked vedrø
rende indbetalinger og ca. 1. september medde
lelse om afgangsteder - og tider.
Bemærk at prisen omfatter alle udgifter (køje,
udflugter, entreer, helpension m.v.). Kun drikke
varer er ikke indbefattet.

Kupon
Undertegnede tilmelder sig Høstrejsen til Norge 1. til 19. september:

Navn(e) .................................................................................................................................................
Adresse(r)

.............................................................................................................................................

N.B.: Hvis De vil undgå at klippe i bladet, send da venligst et poskort med indmeldelse.
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Nyt fra Slægtsgaardsarkivet
Slægtsgaardsarkivet modtager fra tid til anden
gaver i form af sognehistorier, slægtsbøger, topo
grafiske bøger, diverse arkivalier samt bøger af
historisk og kulturel art fra foreningens medlem
mer og gæster på arkivet.
Slægtsgaardsarkivet vil gerne herigennem brin
ge en tak til dem, der siden sidste årsmøde har
betænkt arkivet med forskellige gaver.
Slægtsgaardsarkivet har modtaget følgende ga
ver fra:
Hr. Holger Grøntved: Dokumenter vedr. går
den Grøntved.
Hr. Jens Skau: Bogen om Flensborg Avls.
Fru Ingeborg Knoth: Bl.a. Samlet register til
personalhistorisk tidsskrift 1880-1965.
Hr. Ib Bentzin: Slægtstavle.
Hr. grosserer Neergård: Slægtsarkivalier.
Fru Anne Marie Møller: Slægtstavler.
Hr. Poul Andersen, »Pilegård«: Diverse arki
valier.
Hr. Knud Sørensen, Roskilde: Diverse arkiva
lier.
Fru pas torinde Garde: Diverse arkivalier.
En særlig tak til hr. Ingemann Nielsen, Odense,
og Niels & Marianne Merriid for det store arbej

de de har gjort og stadig gør for at registrere de
nuværende slægtsgårde på Nordfyn og Nordsjæl
land.
Til sidst, men ikke mindst takker jeg for en
gave på 1.000,00 kr., som Slægtsgaardsarkivet har
modtaget fra en, som ønsker at være anonym.
Med hilsen og tak!
Arkivar Anna Louise Alstrøm.

85 på slægtsgårdsudflugt
Dansk Slægtsgaardsforenings afdeling for Syd- og
Midtsjælland havde 85 deltagere med på den år
lige sommerudflugt, der gik til Langeland og Tå
singe. Efter overfarten fra Korsør til Lohals be
søgte deltagerne Tranekær slot og det private ha
veanlæg, efter frokost i »Hestestalden« fortsatte
turen til Valdemar slot på Tåsinge, søfartssamlingeme i Troense samt Brejninge kirke, fra hvis
tårn man i klart vejr kan se 65 kirker og 35 øer.
Efter et besøg på et af landets mest moderne
landbrug hos gdr. Erik Gejr i Skrøbelev på Lan
geland, sejlede man fra Spodsbjerg til Nakskov og
spiste middagen på hotel Hvide Hus i Maribo.
Udflugten blev ledet af afdelingens formand,
Jens P. Petersen, Farendløse.

Den store jydepotte
Et Frifelt slægtsminde

Oppe på loftet, i vort snart 100 år gamle stuehus,
står der mange interessante og mærkelige ting.
Her på gården, er det gået, som vel i mange an
dre slægtsgårde, at slægtled efter slægtled har stil
let ting og sager op på loftet, når de er gået ud
af brug, men man har alligevel ikke nænnet at
skille sig af med dem. Der står bedstemors rok,
garnvinden, gamle kister, det var også deroppe
fra, vi for snart mange år siden hentede den store
kobberkedel ned, og efter en afrensning står den
nu i vor stue og pynter sin plads, når blomster
hænger ned over dens kanter og solen får dens
varme kobberfarve til at gløde. Den stammer fra
Nordfyn, hvor den vel havde været i brug i mange
år, før den for mere end 100 år siden fulgte olde
far, da han forlod et lille husmandssted og flyttede

til en stor mager hedegård i Vestjylland. Der gjor
de den så nytte i mange år, indtil den i 1888 fulgte
bedstefar til gården her. Her var den i mange år
indmuret som gruekedel og blev brugt til at koge
vasketøj i. I den blev der varmet vand til grise
slagtning, ja, der blev endda kogt grisekartofler i
den. Omkring 1930 blev den så afløst af en støbejerns-gruekedel og havnede på loftet i det gamle
stuehus blandt mange andre ting. Nu står den så
i vor stue og vidner om, at gode gedigne materia
ler og godt håndværksarbejde i kombination, bli
ver til solide og smukke ting, der overlever tilvæ
relsens omskiftelser, og stadig fylder deres plads
på en smuk måde og stadig har værdi.
På loftet står også flere jydepotter, blandt dem
en særlig stor og velformet, over en halv meter
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høj og lige så bred i diameter på det mest tykma
vede sted. Disse jydepotter er lavet af min tiptip-oldemor, som var pottekone, som man kaldte
det den gang. Hun lavede ikke blot jydepotter til
hjemmets eget brug, men også til salg, for at hjæl
pe til med udkommet på den magre hedeejendom.
Jeg kan stadig, når jeg pløjer sydøst for gården,
finde de steder, hvor tip-tip-oldemor, i lyngtørvsovne, brændte sine jydepotter. Sorte potteskår
vidner om, at ikke alle jydepotter slap hele gen
nem brændingen.
Da vi var børn, var det store halvmørke lofts
rum en yndet legeplads, når det regnede, men
tog legen lovlig voldsomme former, så lød der en
advarende stemme i trappeopgangen: »Nu passer
I vel godt på den store jydepotte«, jo, det gjorde
vi da, for vi var ikke ret store, før vi sansede, at
knaldede man en kop i køkkenet, var det en al
vorlig forseelse, men blev vi skyld i den store
jydepotte tog varig skade, ville det blive meget
svært, at få tilgivelse. Og historien gentog sig, da
vore børn var mindre og tumlede sig på loftet,
så lysekronen ringlede blidt. Den store jydepotte
har sin egen historie, der for os giver den en sær
lig værdi. Men den vil jeg klogelig lade far for
tælle.

At kunne dreje latteren bort fra egen færd eller
fordelen fra sin overmand til sig selv, det var og
er alle dage den form for selvhævdelse, der yndes
mest og helst mindes. Og her finder kvindesindet
også sin egen udtryksmåde.
Gamle Ablon på Frifelt - død 1860, 78 år
gammel - nød ry som en sjælden dygtig potte
kone, men havde det ellers småt som alle sine
fæller blandt udflytterne. Efter sin mands død
1846 måtte hun klare sig selv og selv bjærge fø
den til sig og sin lille dattersøn.
Et forår kneb det særligt hårdt med brødkorn.
Rugen var slået fejl sidste høst, og der var smal
hans i udflytterhjemmene.
Så gik Ablon om til Kræ Hvælplund på Katrinelund, om ikke han ville låne hende et par
skæpper brødrug til høst, eller til hun fik en bræn
ding potter færdig og solgt?
Men Kræ Hvælplund var en forsigtig mand,
der ikke sådan lige uden videre busede ud med et
lån uden først at gi de nødvendige formaninger:
»Sæt tæring efter næring - Hovsk o, te de er let
som en fjir o lånn, men tång som en stien o bær
hjem igen. For når te lånngods gor ud, så gor tit
smalhanns o någenrøv ind i æ stæj.«
Men Ablon satte næverne i siden og ledte ikke
om svar: Spårr, nårentij te en hår novd, o svålt,
når te en ett hårr, de sku døvlen gyrr!«.
Det endte da med, at gårdmanden lovede pot
tekonen så megen rug, som hun kunne ha i een
af sine sorte gryder - ikke til låns, men til given
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des, for Kræ Hvælplund var aldrig fedtet imod
småfolk.
Gamle Ablon sae tak. Og så gik hun hjem og
stillede an med en pottebrænding, så tidligt på
året det end var. Og da hun havde leret tilpas
sandblandet og godt æltet inde på sit stuegulv,
tog hun og klappede en »stok« sammen, der var
forslag i. Og så satte hun sig på sin simmestol
med »æ gryddfjæl« over knæene og brugte sine
pottekonenæver, sin »tånnstien« og »gryddklud«,
sine »skavpinde« og »glåss-stien« så vel, at hun
en 14 dags tid derefter kunne stille på Kathrinelund med en nybrændt gryde, der kunne rumme
sine 4 skæpper så omtrent.
Det var kanske ikke helt det, Kræ Hvælplund
havde tænkt sig, men han stod ved sit ord som
en rele mand.
Se, det var ikke blot en kone, der forstod at
være om sig - ja, og et sjældent fint stykke potte
arbejde, der endnu opbevares i slægten - men det
var først og fremmest konen fra udflytterstedet,
der hævdede sig overfor gårdmanden i den gamle
solide arvegård. Og derfor huskes Abelone endnu
og nævnes med respekt.
Se det var min far, Salomon J. Frifelt’s beret
ning om den store jydepotte, som han fortalte den
for os børn, og som han fortalte den for sine læ
sere i bogen »Os selv og de fremmede«.
Sådan står der sikkert rundt om i landet, på
loftet i gamle slægtsgårde, mange forunderlige
og måske skønne ting, ofte med en fortid og hi
storie, der giver dem en særlig værdi. Og skulle
der være en slægt gårdsejer, der en dag får en
ubændig lyst til at få ryddet op i »ragelset« og få
et pænt og ryddeligt loftsrum, og skulle der yder
mere være det sammentræf, at der holdt en antik-
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vitetshandler i gården, der var villig til at give slet
ikke så få af de slatne danske inflationskroner,
for at få lov at deltage i oprydningen, så er der
al mulig god grund til at slå koldt vand i blodet
og gå frem med nænsom hånd. Disse ting fra
slægtsgården er, når de havner i en antikvitets
forretning, værdifulde, for ikke at sige dyre, men
dog anonyme ting, og når de havner i et tilfældigt
hjem, er de en slags nips eller udstillingsgenstand,

der lige så godt kunne erstattes af et stykke pænt
porcelæn eller moderne keramik. Men så længe
de bliver på slægtsgårdene eller i slægtens eje,
har de udover den dekorative værdi, også en hi
storie at fortælle om gården og slægten i mange
led og cm levet liv. Og så længe, der findes slægts
gårde, tror jeg også, at der vil være een eller flere
af slægten, der vil glæde sig over disse ting og
finde værdi i den historie, de kan fortælle.

Landbrugslån til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger er fra gammel tid - gennem de stiftende
foreninger - også landbrugets kreditforening. Gennem Forenede
Kreditforeninger kan De opnå lån i aim. realkredit i alle landbrugs-,
skovbrugs- og gartneriejendomme på øerne øst for Lille Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan tilbyde landbrugslån til ethvert formål:
tilbygning, sammenlægning, grundforbedring, køb af nye maskiner,
udvidelse af besætning, ejerskifte etc. Forenede Kreditforeninger
kan tilbyde landbrugslån på op til 50% af ejendommens værdi med
løbetider på 10, 20 og 30 år. Tal landbrugslån med os.

Eneste kreditforening for øerne alene

FORENEDE KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition :

Lånesagsekspedition:

Anker Heegaardsgade 4
Tlf. (01) 153434 1572 København V.

Mageløs 2
Tlf. (09) 11 7777 5100 Odense
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Grundstenen
i byggeriets økonomi
- Kreditforeningen
Danmark

KREDITFOREI^IMGEM
DAM MARK
København:
Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf. (01) 12 5300

Århus:
Åboulevarden 69
8100 Århus C
Tlf. (06) 125300

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

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

Vi yder lån til byggeri inden
for landbrug, skovbrug,
gartneri og frugtplantager.
Til generationsskifte.
Sammenlægning af
ejendomme, køb af tillægsjord
og andre produktivitets
fremmende investeringer.
Uanset hvor De bor, har vi
en lokalkendt repræsentant i
nærheden.
Endvidere har vi særligt
landbrugskyndige specialister,
som står til rådighed med
al den vejledning,
De har brug for.
Ring eller skriv efter brochuren
»Skal De prioritere landbrug«.

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.
Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Rabat ved større bestillinger!
Slægtsgaardsarkivet,
H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal tv.)
1553 København V

NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

nI SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

•

DANSK
SLÆGTS 6ÄRDS
FÖRENING

Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr.
bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor. Gassehaven 56. 2840 Holte
DIN SØNDAG FRKORT
Jam>Mvvv

AAKIAA

i

De kan regne
med os

August 1974

PLOVMANDENS SIDSTE FURE

Vi ejer skatte nok af sølv og guld,
men lever oftest dog på lån og leje.
Kun hvad vi pløjer op af egen muld,
beholder vi til evig arv og eje.

Nr. 191-33. årgang

Dansk Slægtsgaardsforening
Oprettet 5. juli 1941

Lær af fortiden - Lev i nutiden - Virk for fremtiden
Medlemsblad
for
Dansk Slægtsgaardsforening

Redaktion:
Hans Hviid,
Fåredammen 11,
5300 Kerteminde.
Tlf.: (09) 32 14 61.

Artikler og billeder, læserbreve,
juridiske spørgsmål og øvrige med
delelser til »Slægtsgaarden«
sendes til redaktionen som
forbeholder sig ret til at forkorte
artikler og breve, som ønskes
optaget i bladet.
Eftertryk efter ophavsretslovens be
stemmelser.

☆

Annonceekspedition :
Fru Inger Hansen,
Gassehaven 56,
2840 Holte
Tlf.: (01) 80 25 37.

Alle henvendelser om annoncer
rettes til annonceekspeditionen.

☆

Landsbestyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, (R) Badstrup,
5484 Uggerslev.
Tlf. (09) 85 11 49.
NÆSTFORMAND: Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, 3390 Hunde
sted.
Tlf. (03) 33 71 49.
Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet.
Tlf. (048) - 4 62 03.
Gårdejer Jørgen Skoven, »Skoven«, Asdal, 9850 Hirtshals.
Tlf. (08) 97 11 66.
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, 5350 Rynkeby.
Tlf. (09) 39 13 17.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm, 5560 Arup.
Tlf. (09) 43 10 91 (helst kl. 9-10).
Gårdejer Børge K. Fjordside, Skalstrup, 7570 Vemb.
Tlf. (07) 88 40 94.
Gårdejer Jens Bligaard, Oddense, 7861 Balling.
Tlf. (07) 58 10 11.
Gårdejer Harald Poulsen, Aspesgård, 3752 Østerlars.
Tlf. (03) 99 80 30.
Gårdejer N. Sehested, Holmstol, 8833 Gjern.
Tlf. (06) 87 50 19.
Sognefoged, gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup.
Tlf. (06) 47 70 87.
Gårdejer Holger Buch Juul, Jægergaarden, Høllund, 7100 Vejle.
Tlf. (05) 86 50 21.
Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.
Tlf. (03) 83 92 12.
Gårdejer Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted.
Tlf. (03) 64 00 24.
Gårdejer Peder Møller Frifelt, Frifeltgaard, 6870 Ølgod.
Tlf. (05) 24 30 87.

(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretningsudvalg.)

Udvalgsformænd:
Slægtsgaardsarkivet: Gårdejer Erik Strange, Øverup,
4800 Nykøbing F. Tlf. (03) 83 92 12.
Bladudvalget: Proprietær Bent Bjergskov, »Rosenlund«,
5350 Rynkeby. - Tlf. (09) 39 13 17.

Trykkeri:
Andelsbogtrykkeriet i Odense

☆

Kassererkontor og medlemsforhold:
Fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte.
Tlf. (01) 80 25 37 (Helst før kl. 8)
Postgironummer 8 31 42.

Distribution:

Slægtsgaardsarkivet:

Klager over udeblivelse eller
forsinkelse af bladet rettes
til postvæsenet

Adresse: H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal t. v.),
1553 København V. Tlf. (01) 11 67 20.
Ledere: Arkivarerne P. K. Hofmansen og Annalise Alstrøm.
(Træffes på arkivet tirsdag og onsdag kl. 14—17).

Henvendelse om ældre numre
eller supplementsnumre og
bilagsblade af »Slægtsgaarden« sker
til annonceekspeditionen.

Foreningens revision:
Statsautoriseret revisor Kr. Foged, Rosenvængets Sideallé 8, 2100
København 0. - Tlf. Øbro (01) 92 - 30 og Øbro (01) 92 - 5000.
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Fra PLOVMAND til FIRBEN
På årsmødet udtalte formanden i sin beretning
bl. a.: » - man har afskaffet vor gamle værdifulde
pengeseddel med det smukke plovspand og er
stattet den med en seddel med en modbydelig
krybende øgle. Hvis det skal kaldes kunst, har
min sympati for støtte til kunsten i hvert fald fået
et alvorligt stød.«
Om det er kunst kan vel diskuteres, men det
karakteristiske danske er afgjort forsvundet fra
vor hidtil største pengeseddel, og det netop nu,
hvor Danmark er blevet medlem af et europæisk
fællesskab.
Den »krybende øgle« er tegnet af Ib Andersen,
der døde i 1969, men forinden nåede at tegne 4
af de 5 motiver, der skal pryde vore nye penge
sedler. Det sidste motiv får Johannes Larsen an
svaret for.
Ib Andersen havde også tegnet den plovmand,
vi nu må tage afsked med, og som har prydet
500-kr. sedlerne sammen med et billede af en af
de mænd, der har betydet meget for danske land
mænd, nemlig statsminister Chr. D. Fr. Reventlow. Denne pengeseddel kom i omløb den 22. juni
1964, omtrent samtidig med at Slægtsgårdsfore
ningens årsmødedeltagere var på besøg i Rewentlow-museet på herregården Pederstrup.
Motivet til plovmanden fandt tegneren i nær
heden af sit hjem i den skønne nordsjællandske
natur. Efter sigende er det parcellist Peter Jør
gensen fra Højsager i nærheden af Fredensborg,
der har været model til den sidste plovmand.
Den første plovmand var derimod jyde.
De pengesedler, der blev udstedt - iflg. konge
lig bevilling - den 19. januar 1910, kaldtes »de
heilmannske pengesedler«, idet de var kompone
ret af kunstneren Gerhard Heilmann (1859-1946),

der både var forfatter, maler og tegner, og som
havde udført mange illustrationer, især med dyremotiver.
I begyndelsen af dette århundrede var han på
besøg hos sin onkel proprietær Kristian A. Heil
mann, der 1898 havde overtaget godset Tamme
strup ved Ejer Bavnehøj. En dag, da han gik ude
i naturen med sin skitsebog og fik øje på en land
mand med sit plovspand, nedfældede han motivet
i sin skitsebog, og senere, da han skulle lave ud
kast til de nye pengesedler, brugte han dette til
500-kr. sedlerne.
Landmanden, en ung mand ved navn Emst C.
Boock, fik en lille erkendtlighed for sin medvirken,
og det siges, at tegningen var så dygtigt udført, at
han kunne genkende sig selv og sine heste på sed
lerne, specielt skulle ploven være af en særlig
type. Disse sedler var som nævnt i omsætningen
til 2. juni 1964. Dog skiftede de farve ved penge
ombytningen den 23. juli 1945.
Måske er der en vis symbolik i tegningen af et
firben på de nye 500-kr. sedler, der afløste plov
manden den 18. april 1974. Vi må jo indrømme,
at sådan en »Plovmand« smutter hurtigt væk i
disse tider.
T. A.

Min telefonfjende

frem, efter at der havde lydt fire små klemt, og
så står man der med håret ned ad nakken.
Kære venner! Hvor kan I nænne at behandle
en sådan. Når man ulejliger en til telefonen, må
man virkelig også give den opkaldte tid til at nå
frem. Er det en fejlopringning, må man vente og
give den tilkaldte en forklaring og vil man noget,
må man virkelig vente til alt håb om at få resul
tat er udtømt. At løbe for tidligt fra opkaldet er
at snyde begge parter. Otte - ti klemt er ikke for
meget for den, der går i haven eller for husmode
ren, der står med hænderne plantet i bolledejen.
Lad os være lidt gode ved hinanden.
Med venlig hilsen C. R. C.

Jeg har en fjende. Jeg kender ham ikke. Han rin
ger jævnligt til mig, og det skal han have tak for.
Når jeg så går i haven, så smider jeg alt, hvad jeg
har i hænderne og styrter hovedkulds til telefonen,
medens træskoene får lov at flyde et eller andet
sted, og jeg selv puster som en blæsebælg. Og så
griber man telefonen for blot at konstatere at
fuglen er fløjet. Så får man en flov smag i mun
den. Var det en, der virkelig ville mig noget? Eller
var det blot en fejlopringning?
Nu havde man sådan skyndt sig og når virkelig
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Danskhedens stilling i Sydslesvig i dag
Kontorchef Viggo Martensen-Larsen, der er se
kretær for undervisningsministeriets rådgivende
udvalg vedrørende danske kulturelle anliggender i
Sydslesvig, har skrevet denne artikel.

De lidt ældre af os husker som var det i går den
helt eventyrlige tilslutning til danskheden i Syd
slesvig i årene efter anden verdenskrig. Hvad in
gen havde drømt om i sin vildeste fantasi skete
nu: det danske skolevæsen og de små danske
foreninger og organisationer, der havde over
vintret i nazismens og krigens barske år, fik en
tilslutning fra den sydslesvigske befolkning, så
alle rammmer var ved at sprænges. Som eksempler
kan nævnes, at der blev dansk flertal i Flensborg
byråd, og at de danske privatskoler, som i årene
mellem de to verdenskrige aldrig havde haft mere
end 6-700 indskrevne elever, nu oplevede mere
end en 20-dobling af elevtallet; medens dette i
1945 kun var på 436, steg det i 1946 til mere end
5.000, i 1947 til mere end 8.000 for endelig i 1950
at kulminere med over 13.000. Denne pludselige
tilstrømning til danskheden må til en vis grad,
men også kun til en vis grad, ses på baggrund af
de særlige efterkrigsforhold og genforeningshåbet,
og det var derfor ingen overraskelse, at det måtte
gå tilbage, efterhånden som forholdene i lands
delen normaliseredes. Allerede i 1951 begyndte
tilbagegangen, således at man i 1964-65 var nået
ned på lidt over 4.000 elever i skolerne, men til
manges overraskelse begyndte det derefter at gå
jævnt fremad igen, således at vi i dag har over
6.000 elever i de danske skoler og over 2.000 ele
ver i børnehaverne, d. v. s. at over 8.000 nu søger
de danske skoler og børnehaver under Dansk Sko
leforening for Sydslesvig. På en måde kan man af
udviklingen i disse elevtal aflæse de store linjer i
tilslutningen til store dele af det danske arbejde
syd for grænsen. Først en eksplosionsagtig stig
ning efter anden verdenskrig, kulmination ret
hurtigt - derefter tilbagegang, men til alles over
raskelse på ny fremgang i slutningen af 60’erne
- en fremgang, der foreløbig er fortsat til ind i
70’erne og forhåbentlig vil fortsætte.
Hvad er nu baggrunden for den sidste udvik
ling? Ja, selvfølgelig har Bonn-København aftaler
ne af 1955 om de to mindretals (hhv. det tyske
nord for grænsen og det danske syd for grænsen)
fulde rettigheder og anerkendelse haft sin betyd
ning, selvom det varede længe, førend man i f. eks.
de sydslesvigske kommuner efterlevede disse af
taler fuldt ud. Mere afgørende tror jeg den ændre
de holdning mellem tysk og dansk i grænselandet

har været - igennem de senere år er den gamle
nationalitetskamp blevet afløst af et godt nabo
forhold mellem de dansksindede og tysksindede i
Sydslesvig. De respekterer fuldt ud hinanden og
anerkender gensidigt hinandens undervisningsmæs
sige og kulturelle tilbud til befolkningen. Det tryk,
den danske befolkning syd for grænsen tidligere
levede under, er nu hævet - og det har utvivlsomt
fået mange, der tidligere var veget tilbage af frygt
for sanktioner af den ene eller den anden art, til
nu at slutte sig til det danske arbejde og tage imod
det tilbud, der fra dansk side gives befolkningen.
Det er en overraskende og glædelig udvikling medens man tidligere fra tysk side så lidt ned på
det danske, er det nu, som om der i vide kredse af
den tysksindede befolkning er en positiv interesse
for dans kultur og sprog. Dette kan ses bl. a. af
den tilslutning, det danske teaterarbejde har i be
folkningen og den voksende interesse, der er for
at lære dansk på aftenskoler o. lign.
Hvori består så det danske tilbud i Sydslesvig?
Ja, det dækker store dele af hverdagen i Sydsles
vig. Foruden det store og voksende skolevæsen
med tilsluttede børnehaver findes der talrige dan
ske institutioner og organistationer syd for græn
sen til varetagelse af danskhedens interesser. Der
er ungdomsforeninger med sportsklubber og tal
rige kulturelle aktiviteter, der er Sydslesvigsk
Forening som bl. a. arrangerer møder, teater- og
musik aftener med stigende tilslutning og ofte
udsolgte huse, et stort biblioteksvæsen, en stor
dansk menighed - Dansk Kirke i Sydslesvig med 23 danske præster spredt over hele lands
delen. Endvidere findes den danske sundhedstje
neste, som bl. a. driver sundhedsplejervirksom
hed, tuberkuloseundersøgelser og et forbilledligt
dansk børnehjem i Lyksborg. Derudover findes
der talrige danske foreninger, ja tilmed kredit
institutioner, og som vist almindeligt kendt en
dansksindet presse. Denne har hidtil bestået dels
af en dansksproget avis - Flensborg Avis, dels af
en tysksproget »Südschleswigsche Heimat-Zeitung«. Imidlertid har vore aviser syd for grænsen
de samme økonomiske vanskeligheder at kæmpe
imod, som også kendes nord for grænsen (og for
den sags skyld i mange andre lande), og for at
råde bod herpå har man fra 1. april 1974 slået
de to aviser sammen, således at de eksemplarer
af Flensborg Avis, der distribueres syd for græn
sen, indeholder et tysksproget tillæg til glæde for
de af Heimat-Zeitungs læsere, der ikke kan læse
dansk. Avisen er faktisk blevet endnu bedre ved
denne rationalisering. Forhåbentlig vil de økono-
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miske vanskeligheder blive overvundet ved denne
operation.
Desværre er det her i Danmark ikke helt ual
mindeligt, at man støder på udtalelser som: »Hvad
skal det hele egentlig være godt for?« - hvorfor
støtter vi noget uden for landets grænser, og er
det hele ikke blevet overflødigt, når vi nu er kom
met ind i EF? Over for sådan skepsis plejer jeg
at pege på, at man må se det, der sker i Sønder
jylland, omfattende både Nord- og Sydslesvig, i
historiens lys. Forholdet er jo det, at det lille
smalle landområde mellem Kongeåen og Ejderen i
over 1000 år, ja helt fra oldtiden og Karl den Sto
res dage har været det sted, hvor brydningerne
mellem mellemeuropæisk og nordisk tankegang,
skik og brug fandt sted. Det romerske rige nåede
aldrig længere end til Ejderen, og fra denne
danskhedens grænseflod og op til Kongeåen har
kampen mellem det romerske, det tyske og det
mellemeuropæiske på den ene side og det danske
og det nordiske på den anden side bølget frem og
tilbage. Ofte har det været en våbenkamp, og
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ofte har det været en sprogkamp, som udkæm
pedes i bl. a. skole og kirke, men den omstæn
dighed, at forholdene mellem danske og tyske nu
er fredelige og normaliserede, betyder ikke, at
kampen som sådan er ophørt - den ytrer sig blot
som en fredelig kappestrid på det sproglige og kul
turelle område. Men det er stadigvæk i Danmarks
interesse, at grænsen for dansk sprog og kultur
går så sydligt som muligt, og denne interesse er
ikke blevet mindre, fordi Danmark er blevet med
lem af EF - tværtimod kan man sige. I jo højere
grad statsgrænsen ved Skelbækken bliver betyd
ningsløs, i jo højere grad gælder det om at holde
sprog- og kulturgrænsen. Denne lille artikel skal
derfor fra min side munde ud i et ønske om, at
grænsearbejdet også må finde god støtte blandt
dette blads læsere. Hvordan kan De støtte arbej
det? Det kan De gøre på mange måder - f. eks.
ved at melde Dem ind i Grænseforeningen og ved
at abonnere på Flensborg Avis. Det er en sag, der
er værd at støtte!

Sydsjællands landbo-, skovbrugsog kulturhistoriker hædres
Forpagter, overlærer dr. phil. Holger Munk, Jæ
gerspris Færgegård, får hædersprisen »Årets Pen
nalhus« for 1974. »Årets Pennalhus« er en hæ
derspris, der er stiftet af »Pennalhusfonden«,
Præstø, til støtte af kulturelle aktiviteter.

Enorm flid og energi.
Den nu 82-årige forpagter og overlærer dr. phil.
Holger Munk, der er født på Munksgård i Vinters
bølle i Sydsjælland, har siden 1924 som forpag
ter af den smukke færgegård under grevinde Dan
ners Stiftelse på Jægerspris været aktiv landmand
ved siden af sin gerning som overlærer ved Frede
rikssund private Realskole og som forstander på
Frederikssund Handelsskole.
Ved siden af disse hver for sig krævende livs
gerninger har han haft tid og energi til at drive
en omfattende forskning og gennemgang af bjerge
af dokumenter og bøger og arkivalier på landets
biblioteker, arkiver og museer. Et enestående
forskningsarbejde og forfatterskab indenfor dansk
landbo-, skovbrugs- og kulturhistorie, der gennem
»Pennalhus Fonden« får sin fortjente hæder.
Hvad han fandt, er udmøntet i utallige artikler
og afhandlinger i tidsskrifter og fagblade såvel i

dagspressen samt i en række interessante bøger
om egnen mellem Præstø Fjord og Bøgestrømmen.

Overraskede den akademiske verden.
Landmanden og læreren Holger Munk skabte hi
storie i den akademiske verden, da han i 1955
som den eneste ikke-akademiker nogensinde tog
springet direkte til den filosofiske doktorgrad ved
Københavns Universitet ved at forsvare sin af
handling om Rytterbonden i Sydsjælland 17181768, - en landbrugs- og kulturhistorisk studie,
som både er et vigtigt kildeskrift og en underhol
dende bog om sydsjællandsk bondeliv i 1700tallet.

Hesten i Sydsjælland,
fra landrace til frederiksborgrace.
En forløber for hovedværket om rytterbonden var
bogen om »Hesten i Sydsjælland«, en undersø
gelse af hestens udvikling gennem to hundrede
år fra landrace til frederiksborgrace og en belys
ning af samspillet mellem bonden og hans heste.
Bogen bringer også spændende egnshistorier. Så
ledes en morsom beskrivelse af en dyrskuedag i
Præstø i slutningen af forrige århundrede.
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Fængslende skovhistorie.
Det forekom naturligt for en ætling af de sydsjæl
landske bønder at fortsætte forfatterskabet og
forskningen. Det blev til »Hasselskoven«, en
fængslende bog om, hvorledes bønderne i Syd
sjællands skovegne gennem 1600 og 1700 tallene
havde formået - som noget helt enestående i
Danmark, formentlig i verden - intensivt at ud
vikle og udnytte en underskovskultur, der ved
frembringelse af båndkæppe og frugt var af større
betydning gennem generationer for bøndernes ek
sistens end både kornavl og kvægbrug tilsammen.
Bøndernes rettigheder antastedes, og man mø
der i bogen beretninger om »stridigheder på ar
bejdspladsen«, som næsten til forveksling kan
minde om aktuelle oplevelser. Der fortælles om
meget andet: om træhesten på Liliendal, om æsculapslangen (den sjældne hasling), om hovbøndeme, om lokastning og meget andet.
Farø - på tidligere tiders rute og på den kom
mende vej mellem Sjælland og Falster.
Den ældste færdselsvej mellem Sjælland og Fal
ster gik over Farø. Nu skal den lille ø være bære
pille i en ny bro over Storstrømmen. Det vil be
tyde, at mange kulturelle værdier og megen ube
rørt natur går tabt, men Holger Munk har været
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på pletten og med udgangspunkt i bedstefaderens
100 år gamle dagbogsoptegnelser og i Achton
Friis’ beskrivelser skrevet en gedigen bog »Farø«,
der sikrer øens historie for eftertiden.
De gamle bønders menneskevarme livsform.
Sidst men ikke mindst må nævnes hans bog »Min
dets lyse Spil«, der blev udsendt af »Næstved Ti
dende« ved avisens 100 års jubilæum, og som se
nere er kommet i en ny udgave. Det er en indta
gende serie erindringsbilleder fra forfatterens hjem
og egn, et markant og personlig præget og følsomt
testamente til en eftertid, der nok kunne lære af
de gamle bønders menneskevarme livsform.
I denne bog møder vi samtidig landbrugeren,
skolemanden, natur- og kulturhistorikeren i rol
len som tegner og maler.
Af hans øvrige litterære produktion er det værd
at huske hans store værk om »Færgegården gen
nem fire hundrede år«.
»Årets Pennalhus« blev overrakt dr. phil. Hol
ger Munk ved en lille festlighed i Præstø på Pennalhusfondens stiftelsesdag den 3. august. I fjor
blev det tildelt præsidenten for Danmarks Natur
fredningsforening, professor dr. phil. Vald. M.
Mikkelsen.
Richard Nielsen, redaktør

På billedet modtager den 82-årige Holger Munk (til venstre) hædersprisei af Pennalhusfondens formand, advokat Erik
Richardt (til højre). I midten ses en af dagens gratulanter, miljøminister Holger Hansen, der i sin tale hyldede forfat
teren og understregede, at den historiske forskning i dag er vigtigere end nogensinde, fordi samfundet så hurtigt om
formes. Man må derfor håbe, at mange vil følge dr. phil. Holger Munks eksempel.
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Lidt om dansk landbrug efter
udskiftningen
Gennem flere år foregik jordens dyrkning efter de
samme principper som før udskiftningen; man
brugte de samme redskaber: hjulploven, træhar
ven, træspade, træskovl o. s. v. C. Dalgas (land
økonomisk forfatter) anfører i sin bog om land
bruget i Svendborg amt 1834, at man endnu de
fleste steder i amtet brugte hjulplov. Svingploven
var dog forlængst indført på større gårde og hos
enkelte driftige bønder, f. eks. sørgede gårdejer
Chr. Hansen, Kohavegården i Vejstrup i 1832
for, at seks andre foruden ham selv fik anskaffet
den nye lette plov. Ved samme tid fik også pastor
Selmer i Herrested og Hans Justesen i Måre sving
plov; men trods de gamle metoder avledes der
meget mere på marken end under fællesdriften.
Fra kyndige landmænds side blev der sat ind
med stor kraft for at give jævne bønder forståelse
for at forbedre afgrøderne ved en bedre behand
ling af jorden. Det var først og fremmest mergling, det drejede sig om. Her på Fyn voldte det i
regelen ikke større vanskelighed at finde det kalk
blandede ler, det var langt vanskeligere på sand
jorderne i Midtjylland.
En fynsk gårdmand, Anders Christensen fra
Tommerup, har i nogle erindringer givet en skil
dring af fremgangsmåden: Først gravede man et
hul ned til leret, så hældte man lidt saltsyre på.
Hvis det bruste, var det tegn på kalk, og så kunne
gravningen begynde. Først kørtes mulden væk over
et passende stykke, derefter hakkedes leret løst og
skovledes op. Når man efterhånden havde fået
gravet sig et stykke ned, underhulede man den
lodrette væg %-l alen ind under denne. Dernæst
drev man pæle ned fra oven lige så langt inde. En
mand fik et reb om liv og stod på balken og ham
rede på pælene indtil blokken revnede og skred
ned, manden blev da hængende i rebet mellem
himmel og jord for bagefter at blive firet ned i
graven.
Mergelgravere var gerne lejede folk, betalingen
var 7-8 mark pr. 100 læs og kosten. En mergelgråver kunne læsse 50-60 læs pr. dag. Der blev
lagt 200 læs pr. td. land, og de skulle strøs på
én dag. Merglingen var strengt arbejde for både
mennesker og heste, men det mærkedes hurtigt
på afgrøden, den steg til det dobbelte i løbet af
3-4 år.
For dem, der kunne læse, var der værdifuld op
lysning at hente fra universitetets almanak, hvor
mange foregangsmænd på landbrugets område

skrev artikler. Disse artikler fortæller mere end
mange ord om det stade landbruget stod på, og
hvad der var aktuelt. I en artikel fra 1802 be
skrives opbevaringen af kartofler til vinterfod
ring. Først anbragtes kartoflerne i et kar med
huller i bunden. Derpå østes vand på dem, indtil
de var rene.
Efter tørringen skulle de så anbringes frost
frit. Dertil var høstænget over kostalden bedst
egnet, her var i regelen lagt kvas som loft. Over
dette bredtes halmmåtter eller langhalm; og så
spredtes kartofler her i et lag på V2-I m i tyk
kelsen. Sådan skulle de ligge til Mortensdag. Når
køerne så var bundet ind, skulle kartoflerne dyn
ges op til ca 1,5 m og dækkes til med halm først
og derefter med hø. »Så kan man nu i den stær
keste frost hver dag tage af kartoflerne, som hes
tene gerne æder daglig Vi skæppe af rå i 3 givter«. Først omkring 1826 lærte man at nedkule
kartoflerne.
Møddingens behandling og dens nødvendighed
for øget udbytte blev der også i almanakken givet
anvisning på. »Det gælder om at bevare gødnings
saften, som man før har ladet flyde med regn
vandet«.
»Møddingen skal anbringes på flad jord og
ikke i et hul. På det laveste sted graves et hul så
dybt, at det kan rummme en tønde. Fra møddingen
ledes en lille rende hen til tønden, hvori gødnings
saften så flyder ned. Med en spand kan man nu
øse saften op og kaste den tilbage på møddingen.
Hvis møddingen ikke kan holde på saften, kan
man lægge en jorddynge tæt ved gødningen og så
øse saften på denne og omstikke den tid efter an
den. Grønsvær er udmærket til dette formål, græs
set rådner hurtigt, og der bliver en udmærket
gødning.
Ja, det var kun et lille glimt fra gamle dage.
Der kunne sikkert hentes mere frem af samme
art fra den overgangstid mellem gammelt og nyt,
der egentlig ikke har fået særlig megen omtale
indenfor de strengt faglige kredse.
Johs. Garnæs Petersen.
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Da vand var til at vaske sig i
Aviser, radio og fjernsyn fortæller os dagligt om
de store vandforureningsproblemer, der kræver
milliardbeløb til rensningsanlæg, og vandet, der
strømmer ud af vore vandhaner, har undertiden
en så mistænkelig lugt og farve, at man helt mis
ter lysten til at slukke sin tørst i de ellers læs
kende dråber.
Måske melder tanken sig da: »Hvordan klarede
man sig i grunden i gamle dage, hvor man ikke
kendte til forureningsproblemer og rensningsan
læg, selv om mødding og brønd lå så nær hinan
den, at selv det gamle ord, der siger: »Når der er
tudser i brønden, er vandet ikke giftigt«, ikke for
os synes at være bevis nok for drikkevandets an
vendelighed«.
Undersøger man forholdene nærmere, opdager
man hurtigt, at problemet ikke eksisterede af den
simple grund, at man faktisk ikke drak vand, uden
særlige forhold gjorde sig gældende.
Indtil midten af 1500-tallet, hvor brændevinen
dukkede op, slukkede man sin tørst i øl eller mjød;
ja, vin drak man naturligvis også, hvis man var
af rang og stand eller på anden måde havde råd
til sligt; men VAND, det drak man ikke, uden
man befandt sig i den største elendighed.
Ve den, som udsatte sin familie for en sådan
nedværdigelse. Han var hjemfalden til kirkens
hårdeste straf.
Peter Plade, måske bedre kendt som Peder
Palladius (død 1560) den landskendte sjællandske
bisp, der talte et bramfrit sprog til menigheden,
når han rejste rundt og besøgte sine landsbykir
ker, sagde blandt andet herom, at den bonde, der
sad i ølkonens hus og bælgede således i sig, at
hustru og børn for armods skyld måtte drikke
vand og valle, han skulle på dommens dag ned
skydes i satans rige, hvor helvedes ild til evig
tid skulle iskænkes ham, medens hans kone og
børn indgik til himmeriges lyst for den tros skyld,
de havde bevist ved deres tålmodige valle og
vanddrikken.
Ville manden have Tysk-øl, skulle han føre det
hjem, dele broderligt med sin hustru og gå i seng,
når han havde fået en skål over tørsten, for så
var det en ærlig rus.
Denne afsky for at drikke vand holdt sig længe.
Da Christian IV i 1648 hørte, at nogen for
sundheds skyld drak vand af Set. Helene kilde i
Nordsjælland, tvivlede han meget på, at vand
kunne være tjenlig til at drikke for mennesker, og
han rettede da en forespørgsel til professorerne
ved Københavns universitet. Den 19. juni svarede
Ole Worm: »Mig synes, efterdi vor Nation ikke

er vant til vand at drikke, bedst at være, at man
toer sig deri og ikke drikker det. Om man end vil
sige, det er lægende vand, så er det dog ikke tjen
lig for enhver sygdom eller enhver legemsbeskaf
fenhed, og ville jeg dog ikke råde nogen det, und
tagen han var ung - varmblodig, have god
fordøjelse — rigelig vandladning, at sådan noget
råt vand skulle ikke blive stående i livet og sætte
sig til vattersot og andre værre sygdomme, som
jeg haver hørt at skulle være vederfaret nogle,
som i større måder haver drukket af dette vand«.
Efter dette svar forstår man, at Christian IV
ikke forfaldt til vanddrikkeri.
Mange år endnu var vanddrikning en straf man
kunne idømmes. Helt op til 1800-tallet var f. eks.
den ugifte mors første rejse en tur på 8 dage til
nærmeste arresthus, hvor hun for sin synds skyld
blev indsat på vand og brød.
I vore dage tænker man måske mest på, at hun
skulle sidde der og spise det tørre brød; men for
hende var det i mange tilfælde ikke nogen større
forandring fra hverdagen; nej, straffen lå i van
det, som hun her var nødsaget til at drikke.
Når man støder på denne foragt for vanddrik
ning, vender man måske tankerne mod de hellige
kilder i forventning om her at finde drikkevand;
men også her bliver man betydeligt skuffet. Dansk
Folkemindesamlings arkiver rummer mange op
tegnelser om hellige kilder; men en gennemgang af
disse samlinger viser, at også kildevandet i langt
overvejende grad brugtes til udvortes brug. Man
badede sin dårligdom i det helsebringende vand
og drev det måske til at drikke en enkelt mundfuld
deraf og ellers hjembringe en enkelt dunkfuld
midsommeraften, for så i årets løb, hvis sygdom
indfandt sig, at give den syge en slurk at drikke
af det gode magiske vand.
Ak ja, vi hører tit om de gode gamle dage.
Måske er vi godt på vej tilbage til den tid, hvor
vand var til at to sig i.
Anna Louise Alstrøm.
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En fremtid med bindingsværk?

Bindingsværk i huse og gårde er kendt i de aller
fleste landsdele, men er vel især knyttet til Fyn.
Antallet af bindingsværksbygninger har været
stærkt nedadgående i dette århundrede. Nybyg
ninger kan ikke erstatte nedrivninger og ildebrandstab.
Der knytter sig så høje historiske værdier til
bindingsværksbygninger, at interessen for deres
bevaring er stigende. Hertil kommer en ikke uvæ
sentlig betydning, nemlig deres miljøværdier.
Der vil næppe blive bygget store ladebygninger
i bindingsværk, som vi kender dem fra Ellen Mar
svins Lundegård eller Karen Brahes Østrupgård
på Fyn, eller Holmegård på Sjælland, Lynderupgård eller Åkjær i Jylland. Heller ikke kan vi for
vente, at bygnings- og brandmyndighederne giver
tilladelse til huse af bindingsværk i byerne. Det
bliver i så fald kun undtagelsesvis. Vi må glæde
os over de strålende eksempler på velstand og
godt håndværk ved at se på husene i Den gamle
By i Århus, Frilandsmuseet ved Lyngby og i Den
fynske landsby.
Bindingsværk behøver imidlertid ikke at blive
museumsnumre. Metoder med trykimprægnering
og konservering kan atter gøre bindingsværk at

traktivt. Vi må konstatere, at sådanne behand
lingsmetoder gør træværket mere holdbart end vi
ellers er vant til, når vi bygger huse af fyrretræ,
ja selv af egetræ.
Vi ser, at arkitekter, håndværkere og byggefir
maer interesserer sig for gammeldags materialer
i det moderne byggeri: stråtag, bindingsværk,
småsprossede vinduer, gamle glas, fyldingsdøre,
skodder og lign, især i sommerhusbebyggelser og
feriehuse.
Hvis det rigtige materiale bruges, vil husejerne
blive glade for deres hjem, og det er altsammen
er fryd for øjet.
Se hvor smukt bindingsværket sidder i en fynsk
vandmølle som Lindved eller i Ellen Marsvins
kæmpelade på Lundegård, opført i 1600-tallet.
Og det er vist kun fynboer, der kan finde på
at bygge kirketårne af bindingsværk (Viby* og
Van tinge).
I et miljøvenligt, landsbypræget nybyggeri af
huse kan et materiale som bindingsværk forment
lig igen vinde indpas. Det vil vi ikke være kede af.
Men zonelovene er jo ikke just venner af frit
byggeri.
Edvard Andersen.
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St. Viby kirke på
Hindsholm
* Note: Viby kirkes tårn er ikke kirkens tårn, men et
tårn af yngre dato rejst over Juelernes gravkapel. Kir
kens oprindelige tårn, der stod - selvfølgelig - i kirkens
vestside, styrtede engang sammen, hvorefter man har
ladet det østvendte kapel-tårn fungere som kirketårn,
hvilket ikke har forringet kirkens charme og seværdighed.

Hans Hviid.

En slægtsgårdejer drives fra
hjemmet af skattevæsenet
Medlem af bladudvalget - vores landsformand har glædet redaktionen med nedenstående høj
aktuelle og tankevækkende indlæg.

Berlingske Tidende beretter, at ejeren af en slægts
gård i Herfølge ved Køge sandsynligvis vil blive
drevet fra sin gård på grund af ekstrabeskatning
i forbindelse med jordhandel. Sagen drejer sig om,
at familien i 1970 har solgt 8 tønder land til kom
munen for en vis købesum ud over hvad der
skulle betales i skat. Nu viser det sig imidlertid, at
der kommer en ekstra regning for frigørelsesafgift
på over hundrede tusind, som gårdejeren ikke er
i stand til at betale, da den modtagne købesum
er anvendt på anden måde.
Hvor beklageligt og urimeligt dette end er, kan
man jo ikke sige, at dette er noget enestående til
fælde. Skattevæsenet er i den grad ude efter de
penge, der fås som erstatningsbeløb i forbindelse
med jordafståelse, både når det drejer sig om frit
salg og ekspropriation, at man må bekymres
derover.
Her drejer det sig om frivilligt salg, og sælgeren
havde forlangt, at han skulle have et vist beløb
ud over, hvad der skulle betales i skat og alligevel
kommer der en ekstraregning år efter. Han mente,
at han havde sikret sig, og alligevel er det gået
galt.
Vi har tit nok diskuteret det helt urimelige i,
at de erstatningsbeløb, der tilkendes ved ekspro
priation, pålægges kapitalvindingsskat. Så bliver

der nemlig ikke givet fuldstændig erstatning for
hvad det offentlige med magt tilvender sig, og
grundlovens ånd og bogstav bliver derved gang
på gang trådt under fødder. Det synes at være
svært at komme igennem med protester herimod,
men derfor skal man ikke undlade at protestere,
når man er ude for de rene urimeligheder.
Det bedste er dog at sikre sig virkelig god ju
ridisk bistand i forbindelse med jordhandel. Det
kan ikke nytte, at man tror, man selv kan se igen
nem skattelovgivningens mange finesser, og man
skal heller ikke forlade sig på, at kommunerne kan
gøre det. Hvordan skal de arme kommmunalmænd, der som regel har nok at gøre med den
daglige administration, få tid og evner til at klare
de mange indviklede skattetekniske problemer?
Man må henvende sig til en advokat og helst
en mand, som har disse områder som speciale.
Må jeg forøvrigt i dene forbindelse udtrykke min
glæde over den service kontorchef Broe Petersen
yder gennem morgenudsendelserne i landbrugets
radiobrevkasse. Det er en af de udsendelser, jeg
lytter til med stor interesse og, som er af virkelig
værdi for det danske landbrug.
Men eksemplet fra Herfølge er endnu et bevis
på, at den letteste måde man kan blive drevet fra
hus og hjem på er ved ikke tage sig tilstrækkeligt
i agt for skattevæsenet. Det nytter ikke bagefter
at sige, at man har handlet i god tro.

C. R. C.
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DE UMÆLENDES MAAL
Af Svend
Når Hindsholmerne i gamle dage kørte til Odense
med korn, klagede hjulene på udturen: »Vi hjælper
hin - ån! Vi hjælper hin - ån!«.
Men om aftenen, når det gik hjemad, og »vor
far« havde fået en tår over tørsten, så sang de:
»Hver hytter sig! Hver hytter sig!«.
Inden statsbanerne fik de ny store lokomotiver,
var det drøjt at komme fra Holmstrup til Tommerup. Der stiger terrainet ganske betydeligt, så lo
komotivet stønnede: »Stå af og skyd på! Stå af og
skyd på!«. Men når så stigningen var overvundet
og Tommerup passeret, så buldrede toget mod
Middelfart: »Når går det godt! Nu går det godt!«.
Ude hos Bendt væver i Raagelundgyden ved
Åsum havde de en lille brun hund stående i lænke
uden for huset. Når den gøede mod forbipasseren
de, sprang den frem i lænken, så halsbåndet stram
mede om halsen, og den bare kunne hvæse: »Hæ hæ! - hæ!«.
Men når så den vejfarende var kommen forbi,
vendte den hovedet ind mod huset og glammede af
fuld hals: »Bor væveren! Bor væveren!«.
I Rågelund var der en gård, hvor der var to hun
de - en stor og en lille. Når der kom fremmede i
gården fo’r den lille dem bjæffende i benene: »Her
er hverken brød eller brændevin! Her er hverken
brød eller brændevin!«.
Den store derimod, som stod henne i lænken,
kunne ikke lide så ringe omtale af sin madmoder,
den gøede hult: »Hvor ved du det? Hvor ved du
det? «.
Når kirkeklokken i Agedrup ringer solen ned,
så siger den: »Mælk og grød! Mælk og grød!«.
I Åsum siger den derimod: »Dejn - madam!
Dejn - madam!«. Det er nok en mindelse fra de
tider, dejnen var ringer?
Når der koges vælling bobler grynene: »Her er
jeg! Hvor er du? Her er jeg! Hvor er du?«.
Men når der koges grød siger de: »I skub - ub .
ber! I skub ub - ber! Pu - u - ha!«.
Når hønen har lagt et æg, så kagler den: »Jeg
gjorde i dag. Jeg gjorde i går. Jeg fik ingen tak kakkerlak - kakkerlak!«.
Når gæssene om efteråret søger stubbene af, si

Frederiksen

ger de til hverandre: »Ta’r du det, så ta’r jeg det!
Ta’r du det, så ta’r jeg det!«.
I de dage da Kertemindebanen endnu rullede,
var det interessant at lytte til troljens snak, når
banemændene kom kørende. Om morgenen gik
det ganske langsomt og slæbende: »Su - u - rt
øllebrød. Su - u - rt øllebrød«.
Men når de skulle hjem om aftenen var der an
derledes fart i hjulene, så sang de: »Suppe og steg!
Suppe og steg!«.
Et sted i Åsum var der en kok, der ikke var uvi
dende om sit herskabs økonomiske omstændighe
der, hvisårsag den kunne finde på at stille sig på
møddingens højeste punkt og gale: »Her bor ri - i
- e folk!«. Andriken, der rimeligvis har anet lidt
om skattevæsenets underfundighed, drejede hove
det lidt til siden og rappede lige så stille: »Så savt!
Så savt!«.
Der sejlede en lille skude gennem Smålandsha
vet. Der var en broget last ombord: En stud, en
vædder, tre gæs og en kok, og adskillige sække med
havre.
Det blev en voldsom storm. »Vi forgår! Vi for
går!« brølede studen. Og det gjorde de. »Åh, gud
bejer vos!« sagde vædderen, da den sank. »Sikke
snak! Sikke snak!« gnævrede gæssene, idet de guf
fede havre i sig. Men kokken den var ikke forknyt.
Den fløj op i toppen af masten og galede: »Jeg
kan se til Køje!«. Og det var netop der, de skulle
hen.
Manden i gården og en fremmed mand lukkede
døren op ind til kostalden, og straks brølede den
store tyr: »Hr. byfoged! Hr. byfoed!«. Men da så
den fremmede forklarede, at han ikke var byfoged,
men en gammel mand fra Broby, så brummede ty
ren beroliget: »Nå - å - h! Nå - å - h!«.
Smeden i Rågelund havde for lidt smedearbejde,
så både han og konen tog på høstarbejde på Vejrupgård.
Deres får stod ensomt og u-flyttet i grøften ved
smedjen og klagede: »Smeden er på Vejrup, og
Maren hun er mæ - æ - æ - æ -e! Hun er mæ æ — æ — æ e!«.
Svend Frederiksen.
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Den franske bonde

Lidt potpourri
med
Alvor og Skæmt

Kammerherre Ivar Vind, Sanderumgaard, har i
en samtale med Chr. R. Christensen fortalt føl
gende lille oplevelse.

Et ungdomsminde
En nu afdød Haderslev-redaktør, Petersen-Høkkelbjerg, skrev engang følgende lille digt, som
blev offentliggjort vistnok i »Tidens Kvinder«.
Det er muligt, der er fejl i gengivelsen, som er
taget efter erindringen, men så bedes læserne
hjælpe med at rette.
C. R. C.

Vi sad en dejlig sommernat
tæt ved den blanke fjord.
En ensom stjerne tindred mat
fra himlen højt mod nord.
Det blinked fra det fjerne fyr
fra nattens dybe favn,
Der gled en baad for fulde sejl
saa lydløst ind i havn.

Jeg saa din lyse silhuet
din kjoles hvide lin,
jeg følte duften af dit haar
og drømte, du var min.
Og luften var saa ren og lun
saa fuld af duft og pragt,
og jeg var ung og elskovsvarm,
men fik det ikke sagt.

Nu er jeg vandret viden om
i femten lange aar,
og i min tankes billebog
saa mange minder staar.
Saa mangt et minde halvt forglemt
kun lyser svagt og mat,
men intet er mig kært som det
hin lyse sommernat.

Nu sidder jeg paa samme sted,
mens nattens timer gaar,
men der er vemod i mit sind
og sølvstænk i mit haar.

En af slægtsgaardsforeningens gode venner, der
gennem årene har spillet en meget betydelig rolle
både herhjemme og ude i den store verden, for
talte forleden et par træk fra sine erindringer:
Da jeg kort efter krigen kørte gennem Fran
krig, lagde jeg mærke til en lille bonde, der kørte
på marken med en helt ny traktor. Jeg standsede
og gav mig i snak med ham og spurgte herunder,
hvordan han kunne få en ny traktor. Det kan jeg
takke amerikanerne for, sagde han. Gennem marschalhjælpen har de betalt tre fjerdedele af ind
købsprisen, så jeg er blevet i stand til at erhverve
den. Og nu takker jeg hver aften min Gud for, at
han lod dette storsindede folk række mig denne
hjælpende hånd.
Nogen tid senere var jeg på et års studieop
hold i Amerika, og ved afslutningen fik jeg til op
gave at tale til en større forsamling af ret hårde
forretningsmænd om mit indtryk af Amerika. Jeg
var i tvivl om, hvad jeg skulle sige og fortalte
derfor om min lille oplevelse i Frankrig og op
dagede til min store forbavselse at disse hårde
folk var rørt til tårer over, at der dog var en mand
der påskønnede deres indsats.
Mon der ikke også herhjemme er mange, der i
kommunistpladderets tid, deler den franske bon
des opfattelse?

SLÆGTSGAARDEN
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EN AND
Der går mange sære jagthistorier over landet i
denne tid, men en af de mærkeligste handler om
en lille mand, der regelmæssigt kom ind på et
apotek i København og købte et sovepulver, som
apotekeren udleverede ham, fordi pulveret ikke
kunne gøre nogen særlig skade i den forholdsvis
lille dosis.
Men han var ikke tilfreds med et enkelt pulver
om dagen, og til sidst blev apotekeren betænkelig
over mandens interesse for pulvere. Måske var det
bedre at undersøge, om det var en selvmordskan
didat, man havde for sig.
Det gjorde han ved at følge efter manden en
dag, og til hans forbavselse styrede manden lige
mod en af Københavns mange søer, der i visse
perioder er hjemsted for store flokke af vildænder,
som iøvrigt slet ikke er så vilde endda.
Han så den lille mand tage pulveret frem, putte
det ind i et stykke franskbrød, som han derefter
smed ud i søen, hvor en and omgående slugte det.
Så gik fyren en tur, og ca. 10 minutter efter
vendte han tilbage til anden, som nu flød på over
fladen med hovedet slapt ned i vandet.
Det var nu en let sag for hans hund at hente
anden ind. Et lille vrik med hovedet, og anden
var død.
Apotekerens forbavselse havde naturligvis holdt
sig under hele forestillingen, men den kulminerede
ærlig talt først, da han en times tid efter blev op
søgt i sin forretning af fyren, der ville sælge ham
en vildand.
Nu går han og spekulerer på, om man mon bli
ver søvnig af at spise den and.

Opfindelserne blev gjort
i året:
Brillerne
Bogtrykkunsten
Den første avis i Europa
Lommeuret
Mikroskopet
Kikkerten
Lynaflederen
Spindemaskinen
Dampmaskinen
Dampskibet
Automobilet
Skibsskruen (Propellen)
Dynamit
Telegrafen
Telefonen
Den elektriske glødelampe
Flyvemaskinen
Atombomben

1284
1436
1505
1510
1590
1608
1752
1767
1759
1807
1807
1812
1866
1883
1876
1879
1906
1945

- Snapsen er steget
højt i kurs Der var engang da den danske snaps var alle
mands eje og for så vidt noget af det tarveligste
man kunne drikke. Dens fornemste opgave var
vinduespudsemidel.
Den tid er forlængst forbi. I dag er snaps en
luksusvare af rang, og prisstigningen fra 1908 til
nu viser en sådan kurve, at den fremtræder som
en forbløffende reklame for De danske Spritfa
brikkers produkt.
Her er de vekslende priser pr. helflaske:

1908
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1922
1923
1925
1930
1939
1940
1941
1942
1946
1946 (15/8)

kr. 0,55
0,72
0,72
0,80
0,86
0,90
0,99
11,00
12,50
11,00
8,15
8,10
8,00
10,40
11,60
12,45
13,20
16,20
19,20

Der har været sving på kurven, men nu har den
i en årrække bevæget sig mod de store højder.
1974

50,00

Hvad siger De så?
Ak - ak - (eleje Harald Jensen)!
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Det kan nås endnu!
Arets ferietur til det skønne Valdres i Norge tegner
til at blive den helt store succes.
I skrivende stund er indmeldelsen på 50 delta
gere, men der er endnu plads til de sidste vægel
sindede, som stadig tæller på knapperne. (Altså
dem i trøjen, ikke dem i pungen). Såvel rejsechefen
Jens Petersen i Farendløse, som rejselederen Hans
Hviid i Kerteminde sidder klar ved telefonerne
(03 - 64 00 24) eller (09 - 32 14 61) parat til at
tage imod de sidste indmeldelser. - Ialt kan 65
deltage.

Ved udgangen af denne måned vil samtlige del
tagere modtage brev med alle nødvendige informa
tioner. Det kan dog allerede nu meddeles, at bus
serne vil afgå torsdag morgen den 12. september
fra henholdsvis Korsør banegårdsplads kl. 12.30
og Nykøbing Falsters banegårdsplads kl. 12.00.
Busserne vil formentlig mødes i Køge, og derfra
går turen til Oslobåden i København, som ligger
klar til at sejle med sine forhåbentlig forventnings
fulde og oplagte gæster.
Red.

Landbrugslån til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger er fra gammel tid - gennem de stiftende
foreninger - også landbrugets kreditforening. Gennem Forenede
Kreditforeninger kan De opnå lån i aim. realkredit i alle landbrugs-,
skovbrugs- og gartneriejendomme på øerne øst for Lille Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan tilbyde landbrugslån til ethvert formål:
tilbygning, sammenlægning, grundforbedring, køb af nye maskiner,
udvidelse af besætning, ejerskifte etc. Forenede Kreditforeninger
kan tilbyde landbrugslån på op til 50% af ejendommens værdi med
løbetider på 10,20 og 30 år. Tal landbrugslån med os.

Eneste kreditforening for øerne alene

FORENEDE KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition :

LAnesagsekspedltlon:

Anker Heegaardsgade 4
Tlf. (01) 153434 1572 København V.

Mageløs 2
Tlf. (09) 117777 5100 Odense

SLÆGTSGAARDEN
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Grundstenen
i byggeriets økonomi
- Kreditforeningen
Danmark

D/WIXI M/WRK
København:
Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf. (01) 125300

Århus:
Åboulevarden 69
8100 Århus C
Tlf. (06) 125300

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

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

Vi yder lån til byggeri inden
for landbrug, skovbrug,
gartneri og frugtplantager.
Til generationsskifte.
Sammenlægning af
ejendomme, køb af tillægsjord
og andre produktivitets
fremmende investeringer.
Uanset hvor De bor, har vi
en lokalkendt repræsentant i
nærheden.
Endvidere har vi særligt
landbrugskyndige specialister,
som står til rådighed med
al den vejledning,
De har brug for.
Ring eller skriv efter brochuren
»Skal De prioritere landbrug«.

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.
Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.

Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.
Rabat ved større bestillinger!

Slægtsgaardsarkivet,
H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal tv.)
1553 København V

c^/ndelsbogtrykkeriet
i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

H SPAREKASSEN
I SYDJYLLAND

S

Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr.
bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor, Gassehaven 56, 2840 Holte

De kan regne
med os
ANDELSBANKEN

Oktober 1974

Nr. 192-33. årgang

Salomon J. Frifelt til minde

Fru Nanna Frifelt og højskoleforstander Hans Haarder ved mindestenen i Hejbøl Plantage.
(Foto: Holger Bundgård).
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Mindesten for Salomon Frifelt
og mindetale ved afsløringen
FOR forfatteren og slægtsgårdsejeren Salomon J.
Frifelt - Dansk Slægtsgaardsforenings gode ven
og medarbejder fra foreningens første år 1941 blev der lørdag den 17. august afsløret en smuk
mindesten i Hejbøl plantage på den naturskønne
samlingsplads, Hejbøl Knap, et skovanlæg med
en talerstol opsat af kampesten og en ophøjet
sceneplads, hvorom egnens befolkning samles til
foredragsmøder og kulturel underholdning fra
friluftsscenen, - et sted hvor Salomon Frifelts
kraftige sagarøst ofte har lydt ud over store til
hørerforsamlinger når han talte om Danmarks for
tid og om jydske egne og jydske slægter og deres
liv og virke.
Salomon Frifelt var med i den kreds af egnens
beboere, der for et halvt hundrede år siden gen
nemførte den gode idé, at skabe et skovanlæg til
møder, - en festplads - i Hejbøl plantage - en
plet der fik navnet Hejbøl Knap.
For hans gode ven, afdøde lærer H. Øllgaard
(lærer i Hejbøl 1913-1953) som ydede en stor
indsats ved anlæggets udformning og omgivelser
nes beplantning, blev der rejst en mindesten i
1970.
Hejbøl Knap ligger ca. 2 km fra Frifelt i Krus
bjerg.
Tæt ved den af natursten opbyggede talerstol,
som Salomon Frifelt for 50 år siden var med til at
skaffe sten til fra egnens marker, er der nu af en
kreds af egnens folk, og venner videre ud, rejst
en smuk sten som et værdigt minde om Salomon
Frifelt og som tak for hvad han har betydet som
hjemstavnsforfatter og for hele sit virke på egnen
og i Sønderjylland og andre landsdele, hvor der
blev gjort brug af hans rige evner til at tale og
skrive om nationale, historiske og kulturelle em
ner.
En højtidelig stund.

MED skinnende sol og blå himmel over de høst
gule kornmarker og den grønne skov bød for
manden for den lokale komite, frk. Kirstine Lar
sen, Hejbøl, velkommen til de 150 deltagere, der
var kommet tilstede og sagde, at det var med
glæde, at Hejbøl Knap-udvalget havde virket for
at få denne mindesten rejst. - Da tanken om at
rejse et minde for Salomon Frifelt kom frem,
fandt alle, at det var naturligt at sætte stenen på
et af de steder som Frifelt holdt meget af og
hvor han ofte færdedes.

Det blev nævnt, at mange af de mindesten, der
i dette århundrede er rejst i det sydvestjydske om
råde for personer der har betydet noget for deres
hjemstavn, er blevet afsløret i forbindelse med ta
ler af Salomon Frifelt.
Sammenkomsten blev indledt med at synge
»Der er et yndigt land« og efter velkomsten, »Der
dukker af disen min fædrene jord«.
EFTER mindetalen og mindestenens afsløring
fulgte sangen »Hvor smiler fager den danske kyst«
tog Salomon Frifelts datter, magister og arkæolog
Karen Frifelt ordet og takkede på familiens vegne
og sagde bl.a., at familien fandt, at skulle der sæt
tes et minde, kunne der ikke tænkes et bedre sted
end anlægget Hejbøl Knap.
Samværet ved mindestenen sluttede med Thø
ger Larsens sang »Du danske sommer, jeg el
sker dig«, og derefter var der mindesammenkomst på Hotel Hjedding i Ølgod.
Alle kaffebordene i hotellets store sal var besat.
Der blev sunget velvalgte sange og Salomon Fri
felt blev mindet af følgende talere:
Formanden for Dansk Slægtsgaardsforening,
Chr. R. Christensen, Badstrup, Fyn, forstander
Aage Jensen, Hoven Ungdomsskole, fhv. gårdejer
Poul Larsen, Ølgod, lærer Hyldtoft, Sejstrup, pa
stor emeritus E. Bjerre, tidl. Skovlund, pastor eme
ritus Høgsbro Østergaard, arkivar P. K. Hofman
sen, slægtsgårdsarkivet, Købh. og fru Marie Lar
sen, Vejrup.
H. B.

Mindestenens afsløring.
Højskoleforstander Hans Haarder, Rønshoved af
slørede mindestenen og holdt en smuk mindetale,
som vi gengiver nedenfor.

DET er mig en stor glæde og en ære at skulle
afsløre mindestenen over min ven og frænde Sa
lomon Frifelt.
Undertiden hævdes det, at mennesker oplever
tilværelsen i ringe. Først er der udgangspunktet,
fødestedet, derfra opleves hjemstavnen, som ef
terhånden udvides til fædrelandet, hvor lande
grænserne ses.
Disse udviklingstrin karakteriserer meget godt
Salomon Frifelt’s liv. Han boede ligesom den
mand, han var opkaldt efter, på sit elskede Frifelt
hele sit liv - lige undtaget nogle få år, hvor han
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uddannede sig, var på højskole og selv var høj
skolelærer. Hans bøger fortæller om, at det var
vanskeligt for ham at vælge imellem at drage ud,
blive lærer, redaktør eller lign. - og så blive hjem
me og overtage sin fødegård. »Af jordens æt«,
som han var, med den stærkeste tilknytning til
slægten og sin udprægede samføling med danske
bønder valgte han sin fødegård og arbejdet som
dansk bonde.
- »hvor sædmarken bølger langs engenes kant
i læ af den lyngklædte banke,
der ligger en gård - jeg kan se den så grant,
når mindet gør øjnene blanke.«
Her på Frifelt var det også, Salomon oplevede de
to mennesker, der nok fik mest indflydelse på
hans liv, hans mor Karen og hans hustru og ufor
lignelige støtte, Nanna. Han har digtet skønt om
dem begge. Om sin mor digter han:

»Hver glæde, du fandt, gav du tifold igen
- små glæder fra hverdagens bord:
En grå lærkerede, en blomstrende tjørn,
og sagnet og sangenes ord
om lyng eller løv,
om stjerner og støv
og hele Guds dejlige jord.«
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mønsterbrug.« Da risler der varm glæde igennem
hende, og hun siger: »Vort hjem, her vil vi slå
rod!«
Salomon sætter pris på den fribårne slægt, hvem
intet kan slå ud. Men han holder også af dem,
der er lidt anderledes. Han skriver både om godt
folk og skidtfolk, og det går igen i alle hans skil
dringer, at han holder af dem allesammen. Han
finder menneskelig rigdom også hos dem med
sære påfund. Han forstår dem og er klar over,
at det sære ofte er udtryk for en måde at klare de
hårde kår på og bevare selvrespekten gennem
en humor, der fortæller om et sind, der ikke giver
op.
Han skriver om veteranen, der under hårde og
slidsomme kår aldrig glemte, at han jo dog trods
al ydre elendighed hørte til Schleppegrells bri
gade. Eller det gribende ungdomsdigt om soldaten
fra Sankelmark, der på sit dødsleje under mødet
med døden, den sidste fjende, kommanderer: »Nu
fremad kammerat, nu blæses avancer.«
Der kan være hjemstavnsforfattere, der kan
være så hjemstavnsbundne, og som fordyber sig
så stærkt i det hjemmestrikkede og særegne, det
selvtilstrækkelige, at der kommer til at mangle
overblik, proportioner og perspektiv. Sådan var
det ikke med Salomon Frifelt. Hans veje gik ud
over sogneskellet, nordud og sønderud. Det var
hele Jylland, der dukkede op i hans digtning

Han beundrer faderens udholdenhed og flid:
»Mange timer du bag ploven
rydded lyng og kær.
i din hede vokser skoven,
hegn om marken lær.
Hør, det suser, se, det grønnes:
trofast virke altid lønnes.
Høst og hegn og grønne planter,
far, din livsvej kanter.«

Salomon Frifelt kendte fra sit eget hjem de egen
skaber, som han siden skildrer hos udmarkernes
folk. Hans bøger satte et mindesmærke over de
selvhjulpne og fribårne folk, der ofte begyndte på
den bare hede i et hus, de selv havde bygget, og
som gennem utrolig flid og udholdenhed og med
en i dag ganske ufattelig nøjsomhed endte med at
eje en stor, veldrevet gård. Og Salomon forstår
deres humor, der også hjælper til med at klare
vanskelighederne, hvor uoverskuelige de end kun
ne synes. Da hedehytten er rejst, og det unge par
står under en forårsblå himmelhvælving, spændt
ud som en kuppel, siger konen:
»Vi bor jo næsten som blommen i et æg. Jo, for
vi kan se skallen rundt om.«
Eller et andet ungt par, der skal i gang med at
rejse en forfalden gård. Manden svinger sin kone
rundt i et snuptag og siger: »Du, Elise, vi har
fundet vort hjem, og her vil vi lave et rigtigt

»Vi jyder fik sind efter vange og vær,
og hver mand sin agt.
Og først når det gælder, vi samles som hær
til virke og vagt.
I nød har vi nemmet, at samling gør stærk,
så vil vi i samling da hævde vort værk.
vi er af Niels Ebbesens stamme.
Der er klange af jyske digtere i Salomon Frifelts
poesi og prosa. Blichers jyde, der ikke går ind
igen, fardet und æ gjent hen, karakteriserer også
personer hos Salomon Frifelt. Jeppe Åkjær på
virkede ham tidligt, og Karup å kan i Salomons
digtning minde om bækken ved Frifelt, »bækken
vi kyssed som små.«

»Hvad var vel i verden vort fattige liv
med al dets fortærende tant,
om ikke en plet med en dal og lidt siv
vort hjerte i skælvinger bandt.«

Ordene fra Åkjær dækker også Salomon Frifelts
hjemstavnssyn. Men Frifelt er mere karsk end
Åkjær, der bevæger sig på grænsen af det senti
mentale. Åkjær er tilskueren, der gribes af sine
minder, Frifelt er med i høbjergningen. Han sve
der med rive og fork, indånder den vidunderlige
duft af hø og bliver dødtræt, men fuld af fryd og
overdådigt humør.
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»Det skete en søndag, vorherre var glad
og fulgte sin lyst til at give.«

Som årene gik, blev det måske Anton Bemtsen,
der af jyske digtere kom til at stå Frifelt nærmest.
Der var et fællesskab i humor og virkelighedssind
mellem disse to. De er begge jordnære, men med
åbent sind for alt stort og skønt hemeden, og »med
de dybe længsler velbekendt kun fyldestgjort af
glans fra evigheden.«
De jyske veje sønderud når også til Danevirke
og Ejderen. Her forenedes hjemstavnen, Jylland
og de bøgelyse øer i det Danmark, fædrelandet,
som gang på gang slår igennem i Frifelts værker.
Også han led af sårfeberen fra Dybbøl. En af hans
personer har kæmpet dernede mod overmagten.
Nu kæmper han med lyng og senegræs og mergler
og dræner. Men han vil have ordentlige redska
ber. Det har han lært på Dybbøl, hvor det var
noget elendigt kram, de havde at slås med, mens
den overtallige fjende var udstyret med verdens
fineste våben. Så dårligt vil han ikke være rustet
i den kamp, han nu udkæmper. Det er jo også
udmarkernes folk, der leverer den største og mest
krævende indsats under virkeliggørelsen af mot
toet: Hvad ud ad tabtes, skal indad vindes. Det
var udmarksfolkene, der omskabte hederne til
kornagre.
Det er Danmark, der ligger bag hans store in
teresse for slægtsgårdsforeningen, som det mere
nære ligger bag hans arbejde som medlem og se
nere mangeårig formand for Ribe amts historiske
samfund. Naturligvis var han interesseret i histo
rie, i sin egen slægts og i andre slægters. Han
fulgte levende med i udgravninger ved kirker, ved
høje og ved de gamle veje. Det var ikke just hans
særlige lyst at granske i arkiver. Men hvad han
historisk fik at vide, forstod han at skildre, så det
gav oplevelse og inspiration. Tingene talte, blev
til og levede gennem hans ord. Og det er måske
en historikers væsentligste og sværeste opgave.
Danmark talte igennem ham, dets grænse lå
for Salomon altid ved Ejderen, hvortil danske i
sin tid byggede riget. Danmark lå bag hans sær
lige interesse for Sønderjylland og senere for syd
slesvigerne. De skulle aldrig blive glemt. Og Dan
mark stod også skrevet på hans arbejde for mod
standsbevægelsen under krigen.
Endnu en dimension må føjes til i en karakte
ristik af forfatteren og digteren Salomon Frihelt.

»Bad vi da i lys fra månen,
som kun børn og bønder beder,
medens tunge stjerner tændtes
over brede, tavse heder.«
Sådan synger Jeppe Åkjær, grebet af mindet. For
Salomon Frifelt var kirke og kristendom en del
af hans egen tilværelse, noget sandt og umisteligt.
Her sprængtes alle grænser. Han mindes, hvordan

han gik til kirke med sin mor ved hånden, mens
klokkerne kimede som en skøn musik. Aldrig
følte han slig højtidsfred. Og kirkevejen fortsatte
han med at vandre ad, til han mødte den sidste
fjende i sine sidste strenge dage, præget af smerte
- og af tak for livet. Han digter om slægternes og
hjemstavnens kirke:
Her de fandt det store møde
mellem tid og evighed,
slægt bag slægt, der stred og døde,
sank i muld i kirkefred.
Først og fremmest var Salomon Frifelt dog hjem
stavnens mand, og det er som sådan, vi i dag
hylder ham og rejser en mindesten for ham, som
han selv har givet indskriften gennem sit liv og
sine ord. Et sted kalder han hjemstavnen et kald,
hvor arv er gæld. Han var stolt af den hjemstavn,
hvor tre af egnens folk mødtes en forårsnat 1882
og skrev lovene for verdens første andelsmejeri.
Da mødtes verdenshistorien og hjemstavnen, og
Salomon formede siden indskriften over denne ene
stående begivenhed og dens vældige følger. Ingen
kunne gøre det bedre, og ingen var nærmere der
til.
Nu rejser vi mindesmærke for Salomon Frifelt
selv. Den rejses på det rette sted her på Hejbøl
,Knap. Salomon var fra første færd optaget af
arbejdet med at skabe dette anlæg - sammen med
sin gode ven lærer Øllgård og mange andre fra
egnen, især unge. Flere af dem er til stede her
i dag, som noget ældre. Vi glæder os alle over den
indsats, der er øvet her, hvor naturen blev åbnet
og tilgængelig uden at blive ødelagt ved for kunst
færdige påfund. Salomon var egnens mand. Han
førte netop denne egn med dens sprog og væreform ind i dansk kulturhistorie. Egnen fik mæle
gennem ham. Hvor ofte har han ikke beriget eg
nens og slægtens fester ved at holde en tale, som
både hovedpersoner og gæster glædede sig over.
Og så kom højskolesangbog og salmebog frem. At
være med til sådan en fest, gjorde alle rigere, og
Salomon havde sin store andel deri. Nu er hans
plads tom, men han har forpligtet os på de vær
dier, han selv levede på.
Salomon følte tjenersind over for det, han følte
var større end ham selv, han var i sin hjemstavns
tjeneste, i sit folks tjeneste, i sin Guds tjeneste, der
havde givet ham livet, et herligt liv, som gave og
opgave. Han var en menneskeven. Han holdt af
dem alle - godtfolk og skidtfolk. Han kunne
sige, som Søren Kierkegård sagde på sit dødsleje:
»Hils alle mennesker og sig, at jeg elsker dem
allesammen.«
Jeg vil slutte med at citere indskriften på en
anden sten her på Hejbøl Knap med de ord, som
Salomon selv har formet, som dreng lærte vi dem
udenad.
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Som egnens tak til forfatteren og digteren Salo
mon Frifelt afdækker vi dette minde. Det skal til
sene tider vidne om ham som hjemstavnens og
Danmarks gode søn.

»Her sled de gamle til ny slægts tarv.
Lyng blev tæmmet og træ fik marv.
Som vor æt vil vi ørke,
hjemstavn,
din ager og arv.«

»Mere sælsomt dog, om fortiden tav, og levet liv
var uden mæle.«
Hans Haarder.

Et udsnit af den store deltagerskare.

Du taler til mig Du flyvende blad, der farer afsted
for blæstens usynlige magt,
du havde dit sæde ved blomsternes bed,
men nu er du visnet og falmet din dragt.
Du taler, du taler til mig.

Du enlige strå ved stubmarkens rand,
hvi kom ej i laden du med,
da høsten, den sanked’ fra strand og til strand
på rigeste marker og fattigste sted.
Du taler, du taler til mig.
Du fugl, der spænder din vinge ud.
når dagene, de tager af,
og flyver så frejdigt på opbruddets bud
trods storm og det mørkeste hav.
Du taler, du taler til mig.

Du spire, der gemmes i jordens skød
og venter på forårets bud,
der kalder til live alt det, som var død,
og herligt det folder i sommerens ud.
Du taler, du taler til mig.

Kirstine Hofmansen.

Langs med vejen
Forleden sendte en god ven, der gennem en lang
årrække har været en af dansk landbrugs fore
gangsmænd, mig en bog, som han sagde, han
havde haft megen glæde af, og som han mente,
også ville glæde mig. Og sandelig, det gjorde den
i meget høj grad. Det var Emil Fengers: Langs
med vejen.
På et par hundrede sider skildrer denne mand
sin tilværelse som søn af en hedebonde med 11
børn og med det handikap, at han var ordblind,
hvordan hans liv er forløbet, til han nu i en sen
alder kan gå mod afslutningen.
Trods sit handikap blev Fenger landbrugskan
didat, skolemand og konsulent. Og hans virksom
hed førte ham viden om i verden. Navnlig op
holdt han sig tre perioder som forsøgsmand i Ja
pan før og efter den sidste krig.
For mig er det en oplevelse at følge hans fær
den inden for landets grænser og gennem ham at
gense mange kendte steder og møde mange gam
melkendte navne. Og det var en ikke mindre op
levelse at møde de fremmede forhold.
Jeg anbefaler trøstigt alle, der er interesserede i
landbrugets forhold, at læse Fengers bog.
C. R. C.
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Trier Pedersen behandler i sin TV-serie
»Stykvis« et aktuelt landbrugsproblem
Radioen har taget spørgsmålet om, hvorvidt en
landmand bør sælge gården til sin søn eller en
industrimand op til debat. Nu er forholdet imid
lertid, det, at man ikke siden sommeren 1973 kan
sælge en landbrugsejendom til hvem som helst,
selvom det pengemæssigt kan ordnes.
Forudsætningerne for handel er blandt andet,
at køberen vil tage fast bopæl på ejendommen,
og at han, hvis det drejer sig om en ejendom med
en grundværdi på mere end 57.000 kr., tillige vil
gøre landbrug til sit hovederhverv. Og medens
der navnlig hvor det drejer sig om mindre ejen
domme kan gives dispensation for bopælspligten
et stykke tid - men aldrig ubegrænset - så er
kravet om at gøre landbrug til hovederhverv no
genlunde ubetinget. Vel kan den smarte køber
finde smuthuller i loven ved f.eks. at lade sin
kone eller måske endda sin svigermoder stå som
køber, men i første tilfælde må konen altså opgive
andet hovederhverv, og i andet tilfælde forpligtes
svigermoderen til at bo på gården som dens fak
tiske ejer, og det kan jo indeholde sine problemer.
Men rent bortset fra det, er det klart, at de
fleste landmænd helst vil sælge til en landmand
og allerhelst til deres egne børn. Sagen er imidler
tid ikke så ligetil. Det første, der skal til, er, at
en af de unge har lyst til at blive landmand. I
gamle dage, var det en selvfølge, at søn fulgte
fader, hvad enten han havde lyst til at blive land
mand eller ej. I vor tid er det i den grad ander
ledes, at det snart hører til undtagelserne, at bør
nene følger i fædrenes spor. Og selvom det er lidt
skrapt sagt, er det i hvert fald således, at det i
mange hjem er forældrenes sorg, at de unge ikke
vil følge efter. Og selvom den side af sagen er i
orden, er der utallige økonomiske problemer, der
skal løses. Forældrene skulle jo gerne have så
danne kår, at de kan leve, og selvom man gerne
vil hjælpe gårdovertageren godt i gang, skulle der
jo også gerne blive en part til de andre søskende.
Utallige generationsskifter er strandet, fordi disse
problemer har været uløselige eller i hvert fald
har syntes uløselige. Og så er det den fremmede,
det vil sige i en række tilfælde bylandmanden,
kommer ind i billedet.
Og selvom det er med sorg, landmanden af
hænder sin gård på den måde, må det erkendes,
at en bylandmand som regel har penge. Han
kan lægge de kontanter på bordet, som kan løse
sælgerens økonomiske problemer, og så lader man

gå, medens de unge må prøve at finde en anden
livsform. Det siger sig selv, at dette blad må se
med dyb bekymring på, at dette sker, men det er
også klart, at man ikke kan rette bebrejdelser mod
de folk, der ser sig nødsagede til, at lade sagen
gå den vej.
Og så rykker bylandmanden ind. Han må tage
bopæl på ejendommen, og han må gøre landbrug
til sit hovederhverv. Og for at konkretisere os
ved landmandens modpart i radiodiskussionen bylandmanden - må man erkende, at netop han
i de sidste par år har ofret uanede mængder af
penge og arbejdskraft på at gøre en halvårlig, men
idyllisk ejendom til lidt af et mønsterbrug. Det er
en præstation, som kun meget få unge landmænd
ville have midler til at præstere.
Man kan diskutere, om den nye lov, der stiller
de strenge krav til købere af landbrugsejendom
me, er rimelig. Dens formål er jo blandt andet at
begrænse stigningen i ejendomspriserne, og heri er
de unge købere mere enige end de ældre sæl
gere, men hertil kommer at de nationale spørgs
mål i nutiden spiller en større rolle end før. Fore
løbig ved man ikke ret meget om, hvordan loven
virker, men man må håbe, at samfundsforholdene
må blive lagt sådan tilrette, at de unge landmænd,
der har lyst til at blive ved erhvervet, også får en
chance for det.
C. R. C.

I den forbindelse kommer jeg til at tænke på, at
jeg engang var inviteret til selskab i et køben
havnsk hjem, hvor jeg traf en ung politibetjent.
Han var fra Jylland og var nu i København. Det
viste sig, at han havde en stor hovedinteresse:
Landbrug. Og vi talte landbrug en hel aften. Han
havde lyst til at blive landmand, men havde ikke
set muligheder derfor. Hvor er det synd, at vi
må lade sådanne folk gå fra os.
C. R. C.
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Af et mejeris historie
Følger vi vort lands historie gennem tiderne, mø
der vi forandringer i befolkningens arbejdsvilkår
og levevis efterhånden, som udviklingen skrider
frem. Indenfor landbruget er der siden landboreformerne med jordens udskiftning og udflytning
fra landsbyerne og op til vore dage, sket foran
dringer på mange områder, gradvis og ganske
jævnt efterhånden, som den ene generation afløste
den anden i de forskellige bedrifter. Jeg skal ikke
komme ind på de mange ting, der omformede
bondestandens levevilkår, men holde mig til at
skildre forholdene omkring et af de nu næsten for
svundne landsbymejerier i Vejstrup på Sydfyn i
tiden fra oprettelsen i 1887 og til det blev ned
lagt i 1946. Det er sket delvis ved uddrag af den
gamle forhandlingsprotokol, og hvad jeg har hørt
fortælle og selv oplevet.
Slægtsgården »Lindegaard« blev ramme om det
ældste mejeri. Der havde her i nogle år været dre
vet et fællesmejeri for nogle af sognets gårde. Min
morfar Peder Nielsen Lindegaard havde gården
og dette mejeri, hvor det i en af de gamle længer
var indrettet med maskiner og redskaber efter
den tids forhold. Han stillede denne bygning til
rådighed for det andelsmejeri, som blev dannet
den 22. marts 1887 for en årlig leje af 280 kr.
Lejen kunne opsiges med 16 års varsel, ejeren dog
først efter 5 års forløb.
Andelshaverne forpligtede sig til at købe alle
mejeriredskaber for 2000 kr. Til driftomkostnin
ger bemyndiges bestyrelsen til at optage et lån på
6000 kr. Der oprettes et driftsfond, hvor der hvert
år skulle indsættes 400 kr. I protokollen er nævnt
73 andelshavere ved oprettelsen, og der blev valgt
en bestyrelse på 5 medlemmer.
Blandt disse var valgmenighedspræst Rasmus
Pedersen, der selv ejede en gård, og han var i de
første år protokolfører.
Der fortælles, at mejeriet betalte andelsha
verne for 1 pund leveret nymalket mælk en pris
af V28 af højeste notering for 1 pund smør. For
tilbageleveret skummælk skulle andelshaverne be
tale 3/4 øre for 1 pund. Sødmælken afhentes 1
gang daglig fra 1. september til 31. marts og 2
gange daglig fra 1. april til 31. august.
De første 2 år var der til mejeriet knyttet et
svinehold på ca. 100 svin. Der blev antaget en
ugift mejerist som bestyrer, men det var kun det
første år, derefter blev min morfar bestyrer, og det
var han i mange år, indtil 1913. Han var, som
mange andre på den tid ikke uddannet som me
jerist, men var meget optaget af andelsbevægelsen,

og alt det ny der kom frem indenfor landbruget.
Økonomisk udbytte fik han aldrig af sin virksom
hed. I hjemmet kom mange mennesker, for han
fik med så meget andet at gøre, skyttesag, valg
menighed, sogneråd og i over 25 år var han sogne
foged. Året før sin død havde han den sorg at se
den gamle gård nedbrænde, som følge af gnister
fra mejeriets skorsten.
Korte uddrag af mejeriets ældste forhandlings
protokol:
22. marts 1887: Vi underskrevne ejere af mal
kekvæg i Vejstrup sogn er blevet enige om at
oprette et andelsmejeri i Vejstrup by med navnet
»Lindegaard«, og vi forpligter os til med vore
navnes underskrift at levere mælk for et tidsrum
af mindst 5 år af den malkekvægsbesætning, vi
holder o.s.v.
I november 1887. Det vedtoges til julen at
uddele en gave af mælk og ost til småfolk.
23. januar 1888: Licitation over mælkekørsel
for 4655 kr. årlig til 7 mælkekuske.
• 13. juni 1888: Det vedtoges, at sødmælken af
regnes efter fedtindhold. (Kontrolapparat anven
des).
22. juni 1888: Peder Lindegaard overtager
kørslen af småture til Svendborg (10 km) for
2,50 kr. pr. tur, og når der skal ventes over 6
timer i Svendborg for 3,50 pr. tur.
Forslag om at tage aktie i det svineslagteri, som
påtænkes oprettet i Odense fandt ingen tilslutning.
I november 1888 overtager Peder Lindegaard
pladsen som mejerist for Vejstrup Andelsmejeri
for en løn af 1700 kr. årlig samt V4 af den sum,
der indkommer for smørsalg. Han lønner selv med
hjælpere.
7. november 1888: Det vedtoges at bygge damp
skorsten og lægge tegltag på mejeribygningen.
Forslag om at bygge et helt nyt mejeri blev
forkastet.
Det blev besluttet at ophæve svinestalden til
1. maj 1889.
1890: Da en gårdejer i Vejstrup havde været
så ubetænksom overfor mejeriet, at han har leveret
den sødmælk til mejeriet som en katteunge har
druknet sig i, har bestyrelsen taget det passerede
under overvejelse og efter en længere diskussion
vedtaget, at vedkommende skal betale 100 kr. til
mejeriet for den førbenævnte forseelse, dersom
han ønsker at blive i mejeriet.
1891: Det vedtoges at give 25 kr. til docent
Fjords minde.
1891: Det blev enstemmig vedtaget at betale
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Peder Lindegaard 100 kr. for udført flid og tro
skab mod mejeriet i det forløbne år.
1892: Der blev solgt smør til købmand Emil
Pedersen, Svendborg.
16. februar 1893: Det vedtoges at betale gård
ejer Morten Rasmussen 40 kr., fordi mejeriet i
8 uger ikke kunne modtage hans sødmælk p.gr. af
mund og klovsyge i hans besætning.
Samtidig vedtog 70 andelshavere at indmelde
sig i den fynske forsikringsforening ved mundog klovsyge.
1895: Vedtaget at indlægge telefon i mejeriet
for 100 kr. årlig.
1895: Mejeriet indmeldes i en nyoprettet smør
eksportforening for Sydfyn.
1897: Vedtoges at ansætte en staldinspektør,
der 2 gange årlig skal syne alle stalde.
1899: Lønnen til mejeribestyrer 3270 kr. årlig,
hvoraf han betaler medhjælpere.
1899: Det vedtoges at mejeribestyreren må be
holde den sølvmedallie, som mejeriet fik ved ud
stilling i Odense.
1902: Det vedtoges at afholde bal for andels
havere og deres malkepiger.
1904: Vedtoges at bygge et nyt mejeri, der op
føres på den gamle grund, således at den samme
dampskorsten kan benyttes. Byggesum bliver
34.000 kr.
I mange år gik arbejdet på mejeriet støt og ro
ligt, 1913-1946 under ledelse af Rasmus Nielsen.
Efter hans død var der en del andelshavere, der
så deres fordel ved at levere mælk til andre meje
rier, der blev således ikke længere økonomisk
grundlag for at føre mejeriet videre, og det blev
da nedlagt og solgt til ostefabrik for 65.000 kr.

Det var med vemod, at jeg som medlem af den
daværende bestyrelse måtte være med til at stand
se den virksomhed, som havde været så nær til
knyttet egnen og min slægt. Men det er jo den
skæbne, som er overgået i hundredevis af disse
landsbymejerier over det ganske land. Alt dette er
nu historie, men begyndelsen til en udvikling af
det mejeribrug, der har haft og stadig har så stor
betydning for det danske landbrug.
Johs. Nielsen.

Vejstrup Mejeri
omkring 1910.

Med posten
Det brev, der i dag lægges i postkassen i Seden,
frankeret med et 90 øres frimærke, kan, hvis ikke
noget særligt indtræffer, være adressaten i Frede
rikshavn i hænde i morgen.
Det er ikke et forhold, vi skænker en eneste
tanke.
Sådan er det bare. Men sådan har det ikke
altid været.
Der kunne fortælles adskilligt om hvilke kvaler
vore oldeforældre havde med deres breve.
Det landsomfattende postvæsen er udførligt be
handlet i flere bøger. Her skal i al korthed for

tælles om postgangen i ældre tid inden for sognets
rammer.
De forskellige myndigheder, amt, herred og
bispekontor, fordrede, at sognet to gange ugentlig
skulle hente eventuelle breve på kontorerne. Det
blev husmændenes opgave. Gårdmændene havde
køreægter og vejarbejde.
Fra Åsum sogn er bevaret 5 protokoller - 1776
- 1841 - hvor de forskellige ombud er afskrevet.
Husmændenes buddage kunne variere fra 161 til
243 årlig, flest 1808, da spaniolerne var her og
englænderkrigen stod på. Det kunne blive fra 12
til 20 brevbudsdage for en husmand årlig.
Det står helt for min egen regning, når jeg
formoder, at konen eller halvvoksne børn har ta
get denne tørn. Ellers ville det unægtelig medføre
en stor tabt arbejdsfortjeneste.
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Med sogneforstanderskabet af 1841 ophørte
denne husmandshovning. Der blev lejet et bud »Maren Postkone« - til at forrette denne tjeneste.
Hun fik 7 Rigsdaler årlig. Selv om 7 Rigsdaler
den gang var mere værd end 14 kroner nu, så var
lønnen alligevel meget beskeden. Noget bedrede
hun på lønnen ved at tage betalte bud med for
folk. Så og så - Maren gik støt sin tur i næsten
fyrretyve år.
1851 kom de første frimærker, men de bragte
bare ikke brevene ud på landet. Studenten i Kø
benhavn, der ville skrive til sit hjemsogn, måtte
forlade sig på, at købmanden inde i byen ville få
hans brev sendt med en torvevogn ud til adres
saten.
En gammel husmand, der ikke havde haft så
forfærdelig mange glæder i sin opvækst, fortalte
mig, at nogle af hans barndoms bedste oplevelser
var, når han lørdag eftermiddag ventede torve
vognenes hjemkomst og fik et brev eller to at
rende i byen med. Der vankede altid lidt ekstra
ved den lejlighed. Rullepølsemad eller et par pan
dekager, og som regel også en kontant belønning.
I forbindelse med postvæsnet var der et for
hold, som jeg aldrig har fået bekræftet af arkiva
lierne: Under snefog skulle der dag og nat være et
vagthold på seks karle på den del af NyborgOdensevej, der går gennem Åsum sogn, for at
hindre at postvognen måtte standse. Men selv om
denne vagt ikke kan documenteres, er der ingen
tvivl om dens realitet. Adskillige gamle mænds
udtalelser bekræfter det.
Det er dog ikke postvognen og dens mulige

SLÆGTSGAARDEN

besværligheder, de særlig dvæler ved. På den på
gældende vejstrækning lå en meget besøgt smug
kro »Mykroen«, hvis indehaver »søe Knud« la
vede mjød i stor stil. Her holdt vagten til - fik
sig en polskpas og adskillige krus mønskøl - en
lumsk og stærkt berusende drik, der ofte helt ufor
varende lempede sin mand under bordet. Det
var et bryg, der havde en vis forbindelse med
mjødlavning.
Og postvognen? ja, den er nok rullet forbi mens
vagten sad og havde det hyggeligt og gemytligt
inden døre.
Efter 1865, da banen over Fyn blev anlagt,
ophørte disse vagter.
Det var ikke så lige en sag, at holde avis ude
på landet, førend der blev almindelig postomde
ling. Min farfar, Frederik Hollænder, der var
gårdejer i Åsum fra 1845 til 1878, holdt to aviser
- en københavnsk: »Fædrelandet« og en odenseansk: »Fyens Stiftstidende«. Det lod sig kun gøre,
fordi han havde en aftale med det ridende bud
fra hovedgården »Østergaard« Munkebo sogn, som
tre gange ugentlig tog de 15 km til Odense for at
hente breve og aviser.
Fra 1. marts 1874 kom der til at gå en fod
post gennem Åsum. Han udvekslede post hos en
husmand, som sognerådet betalte for at have den
ne ulejlighed. Her kunne beboerne hente og brin
ge, hvad de havde af post.
Fra 15. september 1884 blev der almindelig
postomdeling i Åsum sogn.
S vend Frederiksen.

Et brev fra Vilhelm Hansens (senere provst Nykøbing, Mors) stiulenterår til sin velynder Gdr. Peder Nielsen,
Aasum. Sølvkræ har taget det meste af frimærket.
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En gylden høst er bjerget - og bjerget godt
Når man tænker på alle de sorger og bekymringer,
men heldigvis også glade stunder, vi har oplevet
under afgrødernes vækstperiode, kan man trods
udfaldets forskellighed ikke lade være med at ud
trykke sin glæde over, at det alligevel blev så
godt. Og jeg føler trang til at give denne glæde
luft, fordi man nu engang ikke altid skal se på
det sure, men nok så meget beskæftige sig med det
glædelige.
Først oplevede vi en vinter så mild, at vi sjæl
dent har set mage til. Man gik ligefrem og fik
forårsfornemmelser selv i de mørkeste vintermå
neder, og da vinteren så gik på held, sluttede den
ikke med et brag, men med en livgivende regn,
der bragte friskhed over de allerede den gang så
tørre marker, så bækkene alligevel fik lov at
klukke muntert.
Og foråret kom tidligt. Vi fik sået i marts, og
selvom vi havde ventet, at jorden på grund af den
manglende frost ville være utidig, blev såbedet
alligevel fint. Kornet kunne begynde at spire, og
allerede på et tidligt tidspunkt kunne man se mar
kerne begynde at grønnes. Men så begyndte land
mandens fortrædeligheder. Solen skinnede fra en
skyfri himmel, og når endelig et skydække var ved
at samle sig, jog en strid vind det på flugt, uden
at det gav nedbør af betydning. Uge efter uge,
måned efter måned gik hen, uden at vi i største
delen af landet fik andet end nogle tilfældige
strint, der nok kunne gøre asfalten våd og få
byboere til at tro, at vi fik regn, men som intet
virkeligt betød for markerne. Mange steder fik vi
i virkeligheden ikke regn fra midten af marts til
omkring begyndelsen af juli. På de sentsåede mar
ker kneb det med at få spiringen igang navnlig i
roemarkerne, og byggen havde det ikke med at
række sig en alen. Den blev kort og tynd, og
navnlig på de lette jorder tegnede det sig til en
katastrofe, der da heller ikke helt udeblev på
sandjorderne. Kun de få, der var i stand til at
vande deres jorder, kom igennem den periode
uden varige spor. Til gengæld fik de god betaling
for deres vandingsanlæg.
Landmændenes tålmodighed blev under den
lange tørkeperiode sat på en hård prøve, og man
indstillede sig på at få en endog meget lille avl.
Og så kom endelig juli måned med den liv
salige regn. Set med turisters og feriefolks øjne
var den ikke så god, men set med landmandens
øjne var den nærmest ideel. De fleste steder fik
man vand nok til at bøde på forårets og forsom
merens tørke. De visne og afblegede græsmarker

blev grønne igen og gav en god afgrøde i som
merens vanskeligste fodringstid. Roemarkerne våg
nede op fra middagssøvnen og voksede selvom
plantebestanden ikke alle steder var ideel. Og selv
om man syntes, regnen kom for sent til helt at
hjælpe kornet, blev den alligevel til uhyre hjælp
for dette. Vel blev strået ikke langt, så der blev
ikke megen halm at brænde af. Men kernerne fik
tid at udvikle sig. Køligt og fugtigt vejr forskånede
dem for tvangsmodning.
Og så oplevede vi endeligt et nyt mirakel. Bedst
som høsten stod for døren og tunge skyer hang
over landskabet, brød solen pludselig igennem og
bragte os det mest ideelle høstvejr man næsten no
gensinde har oplevet: Mejetærskerne snurrede fra
tidligt formiddag til sen aften, og i løbet af en
uge, var størstedelen af den danske høst bjerget.
Fulde læs af den gyldne sæd kørtes bort for at
havne på kornhandlerens lag, i landmandens si
loer eller simpelt hen til stakke på markerne, hvor
man har erfaring for at de kan ligge udækkede
hen uden at tage skade af en dyst regn, når blot
underlaget er i orden.
Nu er man i færd med at gøre resultaterne op,
og bortset fra de hårdest ramte egne må man sige,
at udbyttet overstiger alle forventninger. Det si
ger nu ikke så forfærdelig meget, for forventnin
gerne var skruet helt i bund. Men så meget des
glædeligere er det, at man efter høst alligevel kan
konstatere, at vi de fleste steder ikke alene fik
en god høst, men også en meget god høst. Byggen
ville folde i år og hvedemarkerne var helt i top
trods deres noget tarvelige udseende. Og høsten
blev bjerget i god tid med et minimum af spild,
i en god kvalitet og med en begrænset arbejds
indsats.
De fleste har grund til at glæde sig over en
god høst, og vi har fået et nyt bevis for, at man
ikke altid skal tage sorgerne på forskud. Og med
den gode høst er der skabt et godt grundlag for
et sundt arbejdsår ikke alene for det danske land
brug, men for store dele af det danske folk.
Måtte vi så blot have held til at udnytte det
rigtigt.
C. R. C.
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90 medlemmer av Dansk
Slegtsgårdsforening på Valdres-ferie
Vi citerer af Valdres-Postens omtale af turen

Det er mest bare dansk som i disse dager tales
på Vaset Seter i Ulnes. Der har nemlig 70 danske
medlemmer av Slektsgårdsforeningen feriert siden
fredag, resten av reisefølget på 20 medlemmer
har holdt til på Gomobu Fjellstue.
Det danske reisefølget består naturlig nok av
mest bare gardbrukere, og derfor har de funnet
det både interessant og hyggelig med ferieopphold
i Valdres. Og forleden var ca. halvparten av følget
på besøk på en gard i Ulnes der de fikk et lite
innblikk i virksomheten på en ekte norsk gård.
Leder for reisefølget er Jens P. Pedersen som
også bl.a. er medlem av hovedstyre i den danske
Slektsgårds-foreningen. Med blant de 90 medlem
mene er også redaktør Hans Hviid av fagtidsskrif
tet »Slegtsgården« som kommer ut seks ganger
årlig.
Følget ankom til Oslo for en uke i dag siden der
de beså hovedstaden, og med to busser gikk så
turen til Fagernes. Der beså de Valdres Folke
museum, og de danske bøndene fant visstnok mye
av interesse. Foreningens medlemmer er meget
interesserte i historie, spesielt da historie som har
en viss tilknytning til bondekulturen.
Med sine to flotte busser har danskene tatt seg
et par utflukter, og en dag var de i Årdal. Selv
om været gjerne kunne vært bedre var de likevel
vel tilfredse med turen gjennom den varierte nor
ske naturen, og de danske gjestene ble begeistret
for Sognefjorden og i det hele bygdene der på
Vestlandet.
I Dansk Slegtsgårdsforening er det ca. 2300
medlemmer som kommer fra hele Danmark unn
tatt Bornholm. De aller fleste er slektegårdseiere,
og gårdene er det nå helst 3. eller 4. generasjon
som har. En betingelse for å kunne få bli medlem
i foreningen er at det har vært minst to foregå
ende generasjoner på garden, med andre ord at
man selv representerer tredje generasjon.
- Slegtsgårdsforeningen kan man si er et barn
av krigen, den ble stiftet i 1942 forteller Jens P.
Pedersen. Man forstod hva det betyr å bevare de
gamle slektsverdiene, og man ønsket kort og godt
å ta vare på det gamle, det som var av verdi for
ettertiden.

Tidsskriftet »Slegtsgården« byr derfor på stoff
som har med slektegårdstradisjonene i Danmark
å gjøre, og det biir bl.a. tatt opp problemer som
kan oppstå i forbindelse med overdragelse av en
gård.
Medlemmene i foreningen er interesserte i det
som historien kan lære dem om dansk jordbruk,
og de ser verdien i det at gardene kan »overleve«.
Som et eksempel på dette kan nevnes en bank
mann blant de 90 feriernde, som har overtatt
slektsgarden og driver den ved siden av bankyrket.
Nikoline Winther heter en av de mange selebre medlemmene i foreningen, og hun har nå
deltatt på Norges-turen. Hun forteller stolt at den
garden hun kommer fra er det nå sjuende ge
nerasjon som driver, og den har gått i arv fire
ganger på kvinnesiden, eller »spinnesiden« som
danskene sier.
I dag reiser det danske følget til Oslo igjen,
og deretter til heimlandet. Også neste år har de
planer om Norges-tur for å ha en ukes ferieop
hold, men om de igjen velger Valdres som reise
mål er ennå for tidlig å si noe om.

Glade rejsedeltagere slapper af ved aftenkaffen i de hyg
gelige lokaler overvåget af husets charmerende værtinde
fru Solveig Nesthus Døvre (i forgrunden til højre).

Side 13

SLÆGTSGAARDEN

200 til Slægtsgårdsmøde
Slægtsgaardsforeningens Afdeling for Sjælland-Syd
holdt den 10. september et meget velbesøgt og
interessant møde i Herlufmaglehallen. Landbrugs
minister Niels Anker Kofoed skulle have talt, men
foreningens formand, Jens P. Petersen, Farenløse,
fik v. 17.-tiden afbud på grund af stor politisk
aktivitet. I stedet talte forstander G. Børsting, Syd
sjællands Landbrugsskole og borgmester Verner

Larsen, Suså kommune om aktuelle problemer,
og konsulent P. Grøntved, Næstved, sluttede med
et »muntert kvarter«. Der var stor tilfredshed med
forløbet selv om man gerne ville have hørt mini
steren.
Efterårsmøderne på Sjælland gennemføres hvert
år med fin tilslutning, og der vil blive indbudt
hertil fremover.

En dejlig dag
MED sædvanlig god tilrettelæggelse havde Dansk
Slægtsgaardsforenings medlemmer med familie på
Lolland-Falster sin årlige udflugt den 18. septem
ber.
Turen gik i år til Sydsjælland, og efter en smuk
køretur gennem det sydsjællandske landskab fra
Vordingborg over Næstved nåede man ved 10,30tiden frem til Stigsnæsværket på Sjællands sydvest
ligste hjørne, hvor selskabet blev særdeles vel mod
taget med en forfriskning, inden det af maskin
tekniker P. Otbo fik en udmærket orientering om
værkets opbygning, maskinanlæg og drift. Opbyg
ningen af værkets 1. blok fandt sted fra maj 1962
til juni 1966, da det for første gang kunde sende
elektrisk strøm ud i det vidtforgrenede lednings
net til aflastning af »Sydsjællands Elektricitets
værk« (SEAS) i Haslev, der fra 1912 havde sendt
sin højspændte strøm ud i ledningerne til forsy
ning af Midt- og Sydsjælland. Når man i 1959
valgte at købe arealer ved Stigsnæs til det projek
terede nye elektricitetsværk, skyldtes det navnlig
den store vanddybde (ca. 34 m) i Agersøsund,
som både kunne give godt kølevand og fine besej
lingsforhold for store skibe. Kort tid efter købet af
arealerne købte Gulf Oil A/S nogle naboarealer,
hvorved SEAS kunne undgå selv at bygge havn og
samtidig fik let adgang til olie, da værkets damp
turbiner udelukkende er oliefyret, og olien gennem
et rørsystem bliver tilført fra det nærliggende Gulfraffinaderi. Efter opbygningen af SEAS’s blok 1
fulgte blok 2 (i drift 1970), hvis byggetid også
varede ca. 4 år. De samlede udgifter for disse blok
ke har henholdsvis været ca. 140 og 215 millioner
kr., og der er på Stigsnæsværkets arealer plads til
yderligere udvidelser. Allerede med værkets nuvæ
rende kapacitet kan det med det tilsluttede Masnedøværk (i drift 1951) dække et forsyningsom
råde omfattende Lolland, Falster, Møn og Sjæl
land syd for en linie, der går fra Korsør syd om
Slagelse og nord om Ringsted til Karlstrup strand
ved Køge bugt, ialt 4856 km2, og SEAS har i øje

blikket direkte forsyning i 264 sogne med et ind
byggertal på 246.000. Stigsnæsværkets samlede
værkstedspersonale består af ca. 100 personer,
men de 2 blokkes drift kan overvåges af et samlet
vagthold på 7 mand. Efter denne interessante
orientering begyndte gennemgangen af værkets
område under hr. Otbos kyndige ledelse.
Efter besøget på Stigsnæsværket smagte froko
sten på den gamle, hyggelige kro i Menstrup ekstra
godt. De festligt pyntede borde, den gode mad og
flinke betjening satte her prikken over i’et, inden
turen fortsatte til Holsteinborg. Efter kørslen un
der Rude skovs smukke løvhang tonede Holstein
borgs spir og gavle frem, og her blev selskabet
modtaget af hr. inspektør O. Adler, der på den
fornøjeligste måde fortalte om slottet, dets besid
dere, H. C. Andersen-minderne i tilknytning til
samme, godsets driftsform m.m.m. Efter et besøg
i slotskirken, hvortil H. C. Andersen under sine
besøg havde direkte adgang fra sit værelse over
porten, fulgte en henrivende tur gennem slotspar
ken med dens vide udsigter over Holsteinborg nor
mod Glænø og den lille romantiske, ubeboede
Ormø.
Efter en forfriskning ved parkens udsigtspunkt
spadserede man til avlsbygningerne med korntør
reriet, maskinparken o.s.v., så det var efter et ind
holdsrigt besøg, at selskabet med en oprigtig tak
tog afsked med såvel hr. Adler som Holsteinborg.
Som solen havde skinnet festligt over Agersø
sund og Holsteinborg nor, fortsatte den med at
skinne over landskabet, da man kørte videre til
kaffen i »De hvide Svaner« ved Karrebæksminde,
hvor udflugtens andet festlige bord stod dækket.
Længerne til en gammel bondegård under Saltø
gods er her blevet omdannet til en attraktiv og
hyggelig restaurant. Jo, man havde fundet de rig
tige steder til en udbytterig og økonomisk over
kommelig udflugt, der tjener arrangørerne til ære.
En dejlig dag! Tak!
En deltager.
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Til vore medlemmer
De som endnu ikke har betalt kontingent for 1974 erindres herved om at indbetale snarest. - Så
fremt De ikke længere ønsker at være medlem af foreningen, skal kontingentet alligevel indbetales,
fordi forsendelsen af bladet er forudbetalt til postvæsenet.
Det er korrekt, at der i år er opkrævet kr. 10,- mere i kontingent for alle medlemmer. Denne for
højelse blev vedtaget på årsmødet i 1973, og senere meddet i medlemsbladet.
Med venlig hilsen.
Kassereren.

Landbrugslån til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger er fra gammel tid - gennem de stiftende
foreninger - også landbrugets kreditforening. Gennem Forenede
Kreditforeninger kan De opnå lån i aim. realkredit i alle landbrugs-,
skovbrugs- og gartneriejendomme på øerne øst for Lille Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan tilbyde landbrugslån til ethvert formål:
tilbygning, sammenlægning, grundforbedring, køb af nye maskiner,
udvidelse af besætning, ejerskifte etc. Forenede Kreditforeninger
kan tilbyde landbrugslån på op til 50% af ejendommens værdi med
løbetider på 10, 20 og 30 år. Tal landbrugslån med os.

Eneste kreditforening for øerne alene

FORENEDE KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition :

Lånesagsekspedition:

Anker Heegaardsgade 4
Tlf. (01) 153434 1572 København V.

Mageløs 2
Tlf. (09) 11 7777 5100 Odense

Indsendes til

Dansk Slægtsgaardsforening
kassererkontoret, Risbro 23, 2650 Hvidovre
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt oplysnings
materiale om Dansk Slægtsgaardsforening og opfordres til ind
meldelse i foreningen:

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, m
trikelkort etc. fotokopieres.

Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Titel

Titel

............................... den

Navn

Postadresse

Navn

Postadresse

1969

(Underskrift)

Rabat ved større bestillinger!
Slægtsgaardsarkivet,
H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal tv.)
1553 København V
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Grundstenen
i byggeriets økonomi
- Kreditforeningen
Danmark

KREOaTEOREIVIIWGErW
København: .
Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf. (01) 125300

Århus:
Åboulevarden 69
8100 Arhus C
Tlf. (06) 125300

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

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

Vi yder lån til byggeri inden
for landbrug, skovbrug,
gartneri og frugtplantager.
Til generationsskifte.
Sammenlægning af
ejendomme, køb af tillægsjord
og andre produktivitets
fremmende investeringer.
Uanset hvor De bor, har vi
en lokalkendt repræsentant i
nærheden.
Endvidere har vi særligt
landbrugskyndige specialister,
som står til rådighed med
al den vejledning,
De har brug for.
Ring eller skriv efter brochuren
»Skal De prioritere landbrug«.

Penge er ikke alt
- men alligevel!
Spørg

W* SPAREKASSEN FYN

C^NDELSBOGTRYKKERI ET
i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

n SPAREKASSEN
I SYDJYLLAND

•

Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr.
bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor. Gassehaven 56. 2840 Holte

De kan regne
med os

December 1974

Nr. 193-33. årgang

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

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

(Ingemann)

Dansk Slægtsgaardsforening
Oprettet 5. juli 1941

Lær af fortiden - Lev i nutiden - Virk for fremtiden
Medlemsblad
for
Dansk Slægtsgaardsforening

Redaktion:
Hans Hviid,
Fåredammen 11,
5300 Kerteminde.
Tlf.: (09) 32 14 61.
Artikler og billeder, læserbreve,
juridiske spørgsmål og øvrige med
delelser til »Slægtsgaarden«
sendes til redaktionen som
forbeholder sig ret til at forkorte
artikler og breve, som ønskes
optaget i bladet.
Eftertryk efter ophavsretslovens be
stemmelser.

☆

Annonceekspedition :
Fru Inger Hansen,
Gassehaven 56,
2840 Holte
Tlf.: (01) 80 25 37.
Alle henvendelser om annoncer
rettes til annonceekspeditionen.

☆

Trykkeri:
Andelsbogtrykkeriet i Odense

☆

Landsbestyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, (R) Badstrup.
5484 Uggerslev.
Tlf. (09) 85 11 49.
NÆSTFORMAND: Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, 3390 Hunde
sted.
Tlf. (03) 33 71 49.
Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet.
Tlf. (04) 84 62 03.
Gårdejer Jørgen Skoven, »Skoven«, Asdal, 9850 Hirtshals.
Tlf. (08) 97 11 66.
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, 5350 Rynkeby.
Tlf. (09) 39 13 17.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm, 5560 Årup.
Tlf. (09) 43 10 91 (helst kl. 9-10).
Gårdejer Børge K. Fjordside, Skalstrup, 7570 Vemb.
Tlf. (07) 88 40 94.
Gårdejer Jens Bligaard, Oddense, 7861 Balling.
Tlf. (07) 58 10 11.
Gårdejer Harald Poulsen. Aspesgård, 3752 Østerlars.
Tlf. (03) 99 80 30. - Sommer (03) 99 52 11.
Gårdejer N. Sehested, Holmstol, 8883 Gjern.
Tlf. (06) 87 50 19.
Gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup.
Tlf. (06) 47 70 87.
Gårdejer Holger Buch Juul, Jægergaarden, Høllund, 7100 Vejle.
Tlf. (05) 86 50 21.
Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.
Tlf. (03) 83 92 12.
Gårdejer Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted.
Tlf. (03) 64 00 24.
Gårdejer Peder Møller Frifelt, Frifeltgaard, 6870 Ølgod.
Tlf. (05) 24 30 87.

(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretningsudvalg.)

U d valgsformænd:
Slægtsgaardsarkivet: Gårdejer Erik Strange, Øverup,
4800 Nykøbing F. Tlf. (03) 83 92 12.
Bladudvalget: Proprietær Bent Bjergskov, »Rosenlund«,
5350 Rynkeby. - Tlf. (09) 39 13 17.

Kassererkontor og medlemsforhold:
Fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte.
Tlf. (01) 80 25 37 (Helst før kl. 8)
Postgironummer 8 08 31 43.

Distribution:

Slægtsgaardsarkivet:

Klager over udeblivelse eller
forsinkelse af bladet rettes
til postvæsenet

Adresse: H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal t. v.),
1553 København V. Tlf. (01) 11 67 20.
Ledere: Arkivarerne P. K. Hofmansen og Annalise Alstrøm.
(Træffes på arkivet tirsdag og onsdag kl. 14-16 el. efter aftale).

Henvendelse om ældre numre
eller supplementsnumre og
bilagsblade af »Slægtsgaarden« sker
til annonceekspeditionen.

Foreningens revision:
Statsautoriseret revisor Kr. Foged, Rosenvængets Sideallé 8, 2100
København 0. - Tlf. Øbro (01) 92 - 30 og Øbro (01) 92 - 5000
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Julenat kom det år med en storm så stærk,
man skulle tro, den forkyndte dommedag. Jon
prædikede julemorgen for halvtomt hus, kun få
havde vovet sig ud i sligt et vejr. Medens stormen
nu brødes og tog livtag med tag og tårn, lå Jon
for alteret og bad indgangsbøn. - Da bragede det,
som skulle kirken fejes bort — en rysten og alt
var stille. - Men oppe foran den væltede døbe
font lå et lille barnelig; Bjarne havde hørt far for
sidste gang. Medens farmor bar det lille lig bort,
stod Jon som fastnaglet til stedet. Bønderne forlod
kirken een efter een, men Jon blev stående - lam
met.
Da vågnede han som til et raserianfald - men
pludselig opfangede hans øjne som gennem en
tåge ordene på tæppet foran døbefonten, hvor
Bjarne havde hvilet: »Lader de små komme til
mig« - og med en hulken svarede Jon: at intet
ondt skal vederfares dem. Næste dag fandt man J6n oppe i elven - han
kunne ikke skilles fra Bjarne. Ugedagen derpå
begravedes far og søn i stilhed. Deres grave pas
sede farmor; hun forstod Gud havde talt.
Hans Hviid.

Der var kommet ny præst i sognet; - Jon Sigurdson - enkemand med en lille søn på ti år. Hvor
han kom fra, og hvem han var, vidste man egentlig
ikke; alt var sket så pludseligt. Godt for Jon om ham skal fortælles, at han var en brutal og
hensynsløs person, da barnets moder døde - for
egen hånd - men sendt i døden af sin strenge hus
bond. — Da skete der noget for Jon! han måtte
flygte for den ophidsede befolkning og havde nu
fået dette nye kald. Med barnets hånd i sin gik
han ind i kirken og bad - for at den lilles moder,
for sin egen synd - GUD tilgiver.
Jon blev en stille præst - nidkær og dygtig, men
utilnærmelig; kun een elskede han, den lille
Bjarne. Med ham kunde faderen sidde i timevis
forglemmende prædiken og menighed. Gamle far
mor måtte ofte hente Jon til gudstjenesten. - Far
mor og Bjarne påhørte da nede ved alteret far.
Tilsyneladende havde Jon fået ro, han gik op i sit
kald - men straffen skulle ikke udeblive. Som
farmor en dag ville hente Bjarne inde hos far,
vrededes Jon, et øjebliks ubesindighed og farmor
lå blødende med et hul i tindingen, ramt af en
lysestage. Farmor kom sig, men fra den dag var
Jon forandret; den gamle brutalitet var vågnet,
og kun Bjarne kunne læge det opbrudte sår.
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Et fond — og dets historie
Slægtsgården omtale i aug. nr., at historikeren
Dr. phil. Holger Munk fik »Aarets Penalhus« Redaktionen fandt historien om denne pris så in
teressant, at vi har opfordret en af mændene bag
fonden - red. Richard Nielsen - til at fortælle
udførligere derom.

Lidt om »Pennalhus}onden«, der måske
kan bruges som forbillede andre steder.
Mange mennesker går med tanker om at lade
deres ejendom, samlinger eller andre værdier be
stå intakte efter deres død med henblik på dels at
bevare historisk værdifulde ting og sager for efter
verdenen, dels for at lade eventuelle indkomst
muligheder fra afkast af ejendom og formue kom
me kulturelle formål til gode. Ofte bliver det ved
tanken. Man får det ikke sat på papiret og be
kræftet i tide med det resultat, at hvad der var
samlet, bliver spredt for alle vinde.
I Præstø har et ægtepar skabt en fondsdannelse,
som kan være til eksempel for andre, der går med
lignende tanker. Efter opfordring fra redaktionen
af »Slægtsgården« kan her fortælles følgende om
baggrunden for »Pennalhusfonden«:
Dens midler består bl.a. af en ejendom, der
giver et årligt, stigende driftsoverskud. Desuden
enkelte værdipapirer. Den årlige uddeling af fon
dens midler udgøres foreløbig af en hæderspris til
et initiativ, som har været til gavn for udbredelse
af kendskabet til Præstøegnens historie, kultur,
natur m.m. Derudover kan langs ad vejen støttes
kulturelle aktiviteter efter bestyrelsens skøn, lige
som man selv kan sætte initiativer i gang, f.eks.
støtte af bevaringsbestræbelser, udgivelse af litte
ratur, arrangement af udstillinger o.s.v.
»Pennalhusfonden« i Præstø er stiftet af regn
skabsfører Niels T. Steffensen, der stammer fra
Kibæk i Vestjylland, og hans hustru Hansigne
Steffensen, der er sønderjyde fra Varnæs. De star
tede under krigen »Telegramhallen« i Rudkøbing
og drev den frem til en moderne kioskvirksom
hed.
I 1952 kom de til Præstø, hvor de erhvervede
en af de gamle ejendomme på byens hovedgade.
De har i årenes løb med megen energi og stor
forståelse for købstadens miljø istandsat og for
bedret bygningerne, så de nu fremtræder som
nogle af de mest seværdige på byens strøg.

I »Pennalhuset« har ægteparret i over 20 år
drevet et servicebureau, der er søgt af byens og
egnens virksomheder, foreninger og folk i utallige
gøremål. Også turismen i Præstø har der haft sit
centrum i alle årene, indtil Præstø Turistforening
for nylig fik eget bureau.
Så meget har »Pennalhuset« og dets indehavere
været med i og er stadig aktive for, at de for
længst er blevet et begreb i byens og egnens liv,
og selv om fondsdannelsen må siges at være en
stor og usædvanlig gestus overfor egnens kulturliv,
vil de fleste, der kender »Steffs«, som de populært
kaldes af befolkningen, finde ægteparrets beslut
ning helt i tråd med deres velkendte altid positive
indstilling til i by og egn at være med at værne
om det bedste af det gamle og at fremme det
bedste af det nye.
Hansigne og Niels T. Steffensen bliver boende
i »Pennalhuset« og fører uforandret deres virk
somhed »Steff-Duplikering« og lotterikollektion
videre, ligesom Niels T. Steffensen fortsætter som
regnskabsfører for Præstø Fjernvarmeselskab og
for nogle andre virksomheder.

I fonden indgår stifternes ejendom »Pennalhuset«,
Adelgade 95-97 i Præstø, på hvilken er opsat et
relief til minde om stiftelsen, og foruden de to
stiftere sidder i fondsbestyrelsen advokat Erik
Richardt (formand), Præstø, afdelingsbestyrer i
Sparekassen SDS, Hans Solhøj, Præstø, og redaktør
Richard G. Nielsen, Tisvildeleje.
Der er begrundet håb om, at der senere vil til
komme yderligere midler til fonden, ligesom man
regner med, at de beløb, som langs ad vejen bliver
frigjort til fondens formål, i mange tilfælde vil
kunne udnyttes ekstra godt ved samarbejde med
andre private eller offentlige fonds og institutio
ner.
Skulle nogen være interesseret i flere oplysnin
ger om fondsdannelse, er man velkommen til at
skrive til »Pennalhusfonden« i Præstø.

Richard G. Nielsen.
Dr. phil. Holger Munk skulle lige opnå denne hæ
dersbevisning som en sidste hyldest for sin store
indsats i dansk historisk kulturliv, idet han døde
få dage efter.
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Et møde med Danmarks østligste
punkt - Ertholmene
Aller østligst i Danmark ligger et område, der
ikke alene er sælsomt og skønt, men også er så
fuldt af Danmarkshistorie, at man måtte ønske,
at mange flere fik lejlighed til at se det. Men det
er ret besværligt og bekosteligt. For at komme der
til må man sejle med bådene fra Allinge, Gud
hjem eller Svaneke på Bornholm, og man må i
omkring en time befinde sig på den lunefulde
Østersø, der vel kan være rolig og mild, men som
så sandelig også kan vise tænder. Kloge folk siger,
at den søsvage kun skal give sig ud når vinden er
i øst, for så tordner søerne ind på den bornholm
ske klippe på en sådan måde, at ingen kan være
i tvivl om, hvad man går ud til. Er den derimod
vestlig, er der læ fra landet, og så mærker man
først søen, når man halvvejs ude, men så kan en
vis mand også være løs.
Området derude er de tre små øer Græshol
men, Christiansø og Frederiksø, der sammen med
nogle nøgne klippetoppe går under betegnelsen
Ertholmene. Øerne har et samlet areal på 37 ha
eller så meget som en god dansk bondegård.
Først passerer man Græsholmen, der er fugle
reservat, hvor landgang ikke er tilladt. Men selv
om øen er fredet, er den absolut ikke fredelig.
Tusinder af fugle har yngleplads her, og deres
tilværelse er absolut ufredelig. De myrder hinan
den efter bedste evne, stjæler hinandens æg og
ødelægger hinandens reder, men endda formerer
fuglene sig så kraftigt, at man ind imellem må
foranstalte udryddelseskampagner.
Fuglebestanden består navnlig af måger, men
fugle der er sjældne i Danmark som lomvieren
findes der også.
Ertholmenes nyere historie begynder i 1674, da
der oprettedes et fæstningsanlæg med garnision
på øerne, og i de følgende næsten 200 år var
øerne en fæstning, indtil man omkring midten af
forrige århundrede nedlagde fæstningen uden dog
effektivt at nedbryde anlæggene, således at der
stadig er meget at se fra denne periode navnlig på
Christiansø. Allerede på lang afstand kan man se,
at øerne har været fæstning. Vældige kampestens
mure med barrikader rejser sig på klippeøen. Og
selvom man har værdifuldt fæstningsmateriale på
øen, må det have været et kæmpemæssigt arbejde
at bygge de vældige mure rundt om hele øen.
Man går i land i en lille klippehavn, der ligger
lunt i læ mellem Christiansø og Frederiksø, der

på dette sted er forbundet med en smal hænge
bro, der dog kun er for fodgængere. Men man
har heller ikke brug for mere, for øernes eneste
befordringsmiddel er en enlig traktor af beskedent
format.
Når man så er steget op ad de mange trappe
trin, der fører til øens indre, møder man først
værtshuset, der gæstfrit tager imod de fremmede
og giver dem husvalelse efter en trælsom vandring
øen rundt. Så ligger posthuset, og dernæst kom
mer man ind i »Gaden«, hvor det meste af øens
bebyggelse er samlet, og hvori de godt hundrede
tilbageblevne faste beboere af de tidligere 3-400
bor. Det er en bebyggelse, der i mangt og meget
minder om Christian IVs Nyboder. I det første
hus bor øens lærerinde, der for tiden er en ung pige
fra det jydske fastland. Hun befinder sig åbenbart
godt ved i nogle år at være lærerinde for øens
femten skolesøgende børn. Ad en smal hønsestige
begiver man sig op til første sal, hvor der er en
egentlig ganske hyggelig lejlighed med udsigt til en
lille baghave, der på grund af skråningen ligger
i niveau med det, der er første sal til gaden. Vi
går langs en række små haver, hvor blomster myl
drer op af jorden, så snart der er en revne i
klipperne. For så snart der er vand og jord, er
øerne nemlig meget frodige. Men vand og jord
er der nemlig meget alvorlig mangel på derovre.
Vand har man ikke andet af, end hvad der falder
ned fra oven, og stedet er meget fattigt på regn,
også fordi havet sluger en del af de få regnbyger,
der kommer. Man samler derfor vandet i store
bassiner i klipperne. Og jord har man ikke meget
andet af, end hvad man i sin tid sejlede over fra
Bornholm i en lang række skibsladninger.
Fra »Gaden« kommer man atter frem til et
fæstningsanlæg, hvor en række gamle kanoner fra
deres klippefundamenter peger truende mod ha
vet. De har vel nok aldrig gjort nogen fjende
fortræd, og da øerne engang blev bombet af eng
lænderne, lå de så langt borte, at de danske ka
noner ikke kunne række frem til dem. Derimod
har fæstningsanlæggene kostet blod, sved og tårer
fra de stakler, der har været tvunget til at bygge
dem. Nu klatrer fredelige turister rundt på de
klippeblokke, der er så uvante i Danmark, mens
de skuer over barrikaderne ned mod Østersøens
bølger.
Der er selvsagt ikke mange veje på Christiansø,
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men en ganske farbar sti fører bag fæstnings
murene øen rundt. Man ser vandbassinerne, hvor
til vandet flyder fra de højereliggende klipper,
man besøger den lille skole, kommer forbi kirken,
hvortil præsten kommer engang om måneden, hvis
havet vil. Og sandelig der ligger en lille skov, der
kaldes »Kongens Have«, og hvor øens beboere mø
des om sommeren. Man ser det gamle fangetårn
på Frederiksø, hvor slaver måtte henslæbe deres
liv under umenneskelige forhold, man ser øernes
forlystelsessted »Månen«, hvor befolkningen mun
trer sig i de lange vinteraftener.
Når sommerens daggæster kommer derover, er
der liv på stedet, men det er forholdsvis få dage,
hvor turisterne føler trang til at sejle derover. Og
når de så er draget hjem, har den stedlige be

folkning, som består af fiskere embedsmænd og
kunstnere tid at muntre sig med hinanden, og det
gør de så godt de kan, hvad fjernsyn og radio
også har berettet om.
Man er fritaget for mange bekymringer der
ovre. Øen tilhører forsvarsministeriet, og grundene
kan ikke købes. Man har ingen kommune, har
ingen kommunalbestyrelse og betaler følgelig hel
ler ikke kommuneskat.
Det er en skøn plet derovre. Vi har intet til
svarende i Danmark eller langt viden om. Det
nærmeste jeg har set - omend i meget større stil er vel Korsridderbyen på Rhodos. Og mon man
så ikke i disse tider skal foretrække Ertholmene?

Fra arbejdsmarken

Arkivet
Et betydeligt punkt på dagsordenen var et ønske
fra arkivets side om at få en både aktiv og mo
ralsk støtte i en henvendelse til Rigsarkivaren.
Hovedbestyrelsen stillede sig solidarisk med arki
vet og udfærdigede en skrivelse, som vi henviser
til andetsteds i bladet.
Allerede nu kan vi meddele, at årsmødet i 1975
bliver i Grenå den 24.-25. maj. Hovedbestyrelsen
har accepteret de indkomne forslag i forbindelse
med mødet og har bemyndiget gdr. Chr. Thyboe,
Spentrup til at arbejde videre med planlægningen.
Vi skal i et af de kommende numre berette mere
om mødets detaljer.
Nyt hovedbestyrelsesmøde fastsattes til torsdag
den 6. februar 1975.
Red.

Referat af hovedbestyrelsesmøde
Torsdag den 24. oktober afholdt hovedbestyrel
sen sit halvårlige møde, med flere betydelige punk
ter på dagsordenen.
I det følgende skal kort refereres.
Foreningen tæller i dag ca. 2300 medlemmer
- men vil gerne tilstræbe, at endnu flere slutter
op. Med sine aktiviteter som arkivet og bladet
mener bestyrelsen, at foreningen kan byde sine
medlemmer gode muligheder for kontakt til man
ge sider. Bestyrelsen ser i øjnene, at mange van
skeligheder vil være at bekæmpe i tiden fremover
og har taget sit bestik derefter. Således har man
for at tilstræbe en enkelhed i administrationen
forenet kasserer- og sekretærposten i een person.
De store opgaver varetages af fru Inger Hansen,
Holte.

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

C. R. C.

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

J. P. P.

SLÆGTSGAARDEN

Side 7

Slægten på »Tofthøj«
Du gav mig O Herre en lod af din jord
som jeg nu min egen må kalde«.
Den plet af Danmarks jord, som jeg vil riste en
rune om, ligger i landsbyen Hjertebjerg på Møn.
Gården hedder »Tofthøj« og er på ca. 30 ha.
På denne plet, har der sikkert boet mennesker,
langt tilbage i tiden. Mine optegnelser går tilbage
til 1760. På den tid boede der et ægtepar der ikke
levede ret godt sammen, hun var ung og han var
gammel. Hun forsøgte at mordbrænde ham. Det
lykkedes nu ikke for hende, men for hendes mis
gerning blev hun dømt til at henrettes ved sværd,
hvad hun også blev.
Manden hed Jakob Andersen. Konen dræbte i
desperation, sit eget barn. I kirkebogen står, at
det var derfor hun blev dømt til døden med sværd.
Manden blev dømt til 3 års slaveri for ukristelig
behandling af hans kone.
Efter det der var sket på og med gården, var
der ingen der ville bo der. Jorden var krongods
og skulle dyrkes, så en ung karl fra en nærliggende
landsby, Torpe, blev tvunget til at tage den. Går
den blev klinet op af ler og træ og den var strå
tækt. Denne unge mand, hed Jens Nielsen og er
den første i min slægt der drev »Tofthøj«.
Han giftede sig med Anne Margrethe Madsdat
ter fra Råby og de fik en stor børneflok.
I 1804 måtte de igennem en ildebrand og en
opbygning. Denne gang blev det gjort mere solidt,
så solidt, at noget af det står den dag i dag. Søn
nen Jens Jensen blev den næste og han blev gift
med Maren Stine Rasmusdatter. Blandt deres
børn var Kirsten, som blev den, der senere var
den første af fire piger i arvefølgen. Hun blev gift
med Mads Strandskov som ikke var helt almindeligEn frierfærd på Møn i 1848.
I krigsårene 1847-50 var der påbud om, at der på hver
gård skulle være en arbejdsduelig mand, for at markerne
ikke skulle misrøgtes og for at skaffe mad til dem, der
skulle slås.
På gården »Strandskov« i Bidsinge gik der to sønner,
Mads og Hans. En eller anden havde fortalt dem, at
henne i Hjertebjerg gik der to søstre på en gård, det
var Kirsten og Maren.
Hvis de nu kunne få ordnet det sådan at de giftede
sig, så kunne der komme et par på hver af gårdene.
Frierfærden blev planlagt men moderen til sønnerne
sagde: - Kør I bare, men det vil gå sådan, at begge pi
gerne vil have Mads! Og sådan gik det! Men efter nog
le dages betænkningstid kom der bud, at Maren alligevel
gerne ville have Hans.

Anden gang de kørte til Hjertebjerg og kørte ind gen
nem porten, slog Mads knald med pisken. Uheldigvis
var der hængt hørgarn til tørre i porten og piskesnerten
kom til at hænge fast, hvorfor Mads kom med den be
mærkning: Der kan du se - nu kom vi til at hænge i
deres garn.
Begge parter levede en god tilværelse og holdt sam
men til de døde af alderdom.

Kvik og velbegavet som Mads var, tog han del
i meget. Som 19 årig, var han med til, sammen
med bønder fra Sjælland og Møn, at bære Frede
rik den 6. fra København til Roskilde Domkirke.
En hæder som bønderne viste den konge der løste
stavnsbåndet.
Han var også med til at anlægge den første
jernbane på samme strækning i 1846. Foruden
at passe jorden fik Mads Strandskov mange til
lidshverv, sogneråd, amtsråd og fra 1873-1889
var han Landstingsmedlem. Hans datter Bodil
Stine blev i 1880 gift med Mads Andersen Nøhr
og de førte gården videre.
Den grundtvigske bevægelse og politisk interes
se kom til at præge dette par. De var med til at
sætte gang i andelsbevægelsen, friskolen og for
samlingshuset. Mads var også formand for landbcforeningen. Bodil Stine var med i Dansk Kvin
desamfund og havde ord for at være en meget god
og gavmild kvinde.
11917 var det tid for dem at blive afløst og da
blev det mig som den tredie pige der sammen
med min mand, Karl Winther der fik vort virke
på gården. Landbrugsmæssigt har vi fulgt med i
tiden og forbedret på ejendommen. Også vi har
været optaget af hvad der rørte sig ude omkring.
Jeg havde den glæde at være den første bonde
kone på Tinge. Jeg var medlem af Landstinget i
14 år fra 1939 til det blev opløst i 1953. Min
mands store interesse var gymnastik og friskole
sagen som han gav sig meget af med.
I 1963 overdrog vi Tofthøj til vor yngste datter
Gerda og hendes mand, Gunner Nielsen. Hvad
der dengang begyndte så lovende, blev efter 10
års levende medvirken, brat afbrudt ved Gunner
Nielsens død, han blev kun 53 år gammel.
I august i år (1974) blev pigetraditionen brudt.
Uffe Winther Nielsen og hans kone Merete, kun
22 og 23 år gamle, er som syvende generation,
begyndt deres bondegerning på Tofthøj. I disse
208 år, har denne gård givet leve og livsvilkår for
en række mennesker, der i hvert led har været
fyldt med kærlighed til jorden og hjemstavnen og
med taknemmelighed for gode vilkår.
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I Tofthøjs køkken sidder endnu den dag i dag en
skorstenshammer, hvorpå er indhugget:
I. N. og A. M. D. 1805 på den anden side
M. G. S. og K. 1. D. 1867.
Det er rammen om den gamle emhætte fra går
den Jens Nielsen byggede i 1805 og den Mads
Strandskov byggede i 1867.
Det er min tipoldemor, der hed Margrethe.
Hende blev jeg opnævnt efter og døbt Nikoline
Margrethe. - Nu er det jo et fint kongeligt navn.
Nikoline Winther.

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

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

I havet ud for Thyborøn ligger tre landsbyer,
Bollum, Nabe og Toft. Den sidste forsvandt under
stormflodskatastrofen i 1825, der gennembrød Ag
gertangen og gjorde Limfjorden sammenhængende
med Vesterhavet. I de følgende år truedes Agger
kirke, mens havet underminerede kirkegården, så
kister og ben ragede ud af klitten. Under en ny
stormflod i 1839 styrtede kirken i havet.
En stormflod gennembrød i 1863 tangen ved
den nuværende Thyborøn kanal, og efterhånden
sandede den nordligere liggende Agger kanal til.
Thyborøn voksede sig større ved den vigtige skibs
passage og blev overført fra Thisted amt til Ring
købing amt.
Byen har været hærget af flere stormfloder i
forrige århundrede, og i 1874 blev indbyggerne
tilbudt statsstøtte for at flytte bort, men planen
blev opgivet, da man 1875 begyndte at beskytte
kysten med høfder.
Men havet gnaver videre.
(Vi citerer videre af Benny Selanders interessante
artikel.)
Gårdejer og strandfoged Charles Ruby, 45 år,
er femte generation på slægtsgården »Rubygård«
i Fjaltring ved den jyske vestkyst. Men han bliver
også sidste generation på gården. Da den kom i
slægtens eje havde den godt 80 tønder land ager
og eng. I dag har den 27 tønder land ager. Ingen
eng. De arealer er ædt af et umætteligt Vesterhav,
som fortsat med glubende appetit gør indhug i den
tilbageværende agerjord. Og det går stærkt, når
Vesterhavet uhindret får lov at erobre land på den
jyske vestkyst.

Charles Ruby har ingen krav på erstatning for
den jord, som hvert år skrider i havet. Ingen dansk
lov pålægger nogen erstatningspligt overhovedet
over for landmænd, som år for år må konstatere,
at produktionsjorden indskrænkes. Ej heller selv
om han, som i hundredevis af landmænd langs
vestkysten, med nogen ret kan hævde, at han er
blevet svigtet af samfundet, som har overhørt de
gentagne bønner, ønsker og krav om en effektiv
kystsikring. Det er grunden til, at Charles Rubys
slægtsgård ad åre vil være dødsdømt.
Staten vil købe jord.
Og så er Charles Ruby måske endda en af de
heldige. Hvis man kan tale om held i den sam
menhæng. Staten har nemlig tilbudt at købe de 20
tønder land, som ligger mellem gården og havet.
Og storsindet har man tilbudt Ruby, at han må
forpagte det solgte areal, så han fortsat kan høste
sit korn og dyrke sine roer som generationer før
ham. Omend i stadigt mindre omfang.
Charles Ruby mener ikke selv han er heldig
trods statens tilbud.

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

Følte sig tvunget til at handle.
Det går nemlig stærkt når havet får lov at ned
bryde kysten. Da jeg overtog gården efter min far
i 1961, lå der tre tønder land eng mellem havet
og agerjorden, i dag er engen borte og sammen
med den en del af agerjorden.
For nogle måneder siden tilbød staten at købe
de 20 tønder land nærmest havet. Selv om Char
les Ruby på den måde får en erstatning, som han
ikke kunne påberåbe sig gennem nogen dansk
lov, finder han ikke, det er den bedst tænkelige
løsning.
- Men når samfundet ikke vil gøre noget for
at sikre kysten har man ikke råd til at sige nej til
sådant et tilbud. Allerhelst havde jeg dog set, at
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man i stedet havde brugt pengene til at bygge høfder. Og man måtte såmænd gerne have fået noget
af jorden gratis til det formål. Blot man vidste, at
slægtsgården kunne bevares. Men som sagerne
stod, da vi forhandlede, følte vi os faktisk tvunget
ind i en handel.
Charles Ruby fik tilbudt 105.000 kroner for sin
jord. Men når staten giver, tager den også. I dette
tilfælde en kapitalvindingsskat på godt 51.000 kr.,
så reelt er det kun godt halvdelen Charles Ruby
kan sætte i anden jord længere inde i land, hvis
der altså er noget at få.
Til gengæld har han på ubestemt tid fået lov at
forpagte den jord, som staten køber fra slægts
gården. Dog med den klausul, at denne ret ikke
kan overføres til en eventuel ny ejer.
- Jeg er ungkarl og har ingen børn, fortæller
Ruby. Men havde jeg f.eks. haft en søn, gjaldt
klausulen også ham. Så man kan med rette sige,
at jeg - selv om jeg havde haft arvinger - ville
være femte, men også sidste generation på gården.

Handelen med landbrugsejendomme
er næsten gået i stå
Der foreligger nu opgørelse over handelen med
landbrugsejendomme i første halvdel af 1974, og
den viser, at handelen med landbrugsejendomme
næsten er gået i stå. Sammenlignet med de tilsva
rende halvår i de foregående år ser tallene således
ud for hele landet med undtagelse af Nordsjælland:
1972 1973 1974
Ejendomme med 2-10 ha
789 530
376
- 10-60 ha .................... 1379 963
415
- over 60 ha....................
44
28
11
Hertil knytter DLR (Landbrugets Realkreditf.)
følgende bemærkninger:
Omsætningen er gået mest tilbage for 10-60
ha ejendomme.
Igennem første halvår 1974 er priserne steget
med fra 11 pct. til 13 pct. - mest for de mindre
ejendomme.
Den fortsatte prisstigning på landbrugsejen
domme ses ikke at have baggrund i hverken ak
tuelle eller forventede afkastningsmuligheder. Pris
stigningerne i 1974 kan alene tilskrives en
markant knaphedssituation, præget af, at så få
ejendomme udbydes til salg, at der næsten ikke
for tiden kan tales om et marked for landejen
domme. Omsætningen i andet halvår 1974 vil

dog nok øges en del efter 2,5 pct. afgiftens bort
fald pr. 1. oktober 1974.
Landejendomspriserne har siden EF-tilslutningen tilpasset sig det højere prisniveau for land
brugsprodukter og de af inflationen skabte højere
omkostninger i forbindelse med etableringen af
moderne landbrugsbedrifter, f. eks. gennem op
førelse af nye stalde og boliger.
De ældre landmænd, der af naturlige alders
mæssige årsager er parat til at lægge op, kan
derfor nu komme pænt fra deres ejendomme, når
de sælger. Til trods herfor er et begrænset udbud
af landbrugsejendomme i det frie marked dog
nok fortsat sandsynligt. Dels er inflationen endnu
ikke standset, dels opfordrer kapitalvindingsbe
skatningens størrelse ved salg i helt urimelig grad
ejerne af landbrug til at beholde deres ejendomme.
Man må ængstes for, at de etableringsvillige
unge vil blive frustreret over de vanskelige vilkår,
dette giver for etablering, og svigte erhvervet.
Kapitalvindingsbeskatningens størrelse har me
get skadelige virkninger for landbrugserhvervets
gode udvikling, og behovet for en ændret bereg
ningsform, der nedsætter størrelsen af denne be
skatning ved normale handeler, er et af dansk
landbrugs mest påtrængende problemer.
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Arkivet i nød
Slægtsgaardsforeningens bestyrelse og arkivudvalg
har rettet følgende henvendelse:

Til Rigsarkivaren!
Siden Slægtsgaardsarkivet oprettedes i 1941
har det været et af arkivets største opgaver
at registrere Danmarks Slægtsgårde og de
dertil knyttede slægter gennem tiderne. Et
af de vigtigste hjælpemidler til dette kultu
relle forskningsarbejde har været og er sta
dig de i Rigsarkivet bevarede folketællings
lister.
Da mange af disse gennem de sidste år
er taget ud af ekspeditionen på læsesalen,
har dette besværliggjort og ofte umuliggjort
Slægtsgaardsarkivets fortløbende forsknings
arbejde.
Ifølge oplysning på Rigsarkivets læsesal
befinder hovedparten af de udtagne folke
tællinger sig i Rigsarkivets magasiner, og
Slægtsgårdsforeningens bestyrelse anmoder
derfor hermed Rigsarkivaren om en tilladel
se for Slægtsgaardsarkivets arkivarer til at
benytte disse folketællingslister i det omfang
disse er til stede på Rigsarkivet, så vi her
igennem kan sikre vore arkivarer tålelige
arbejdsvilkår under deres fortsatte gårdhisto
riske forskning.
Forhåbentlig fører denne henvendelse i forbin
delse med forhandlinger til bedring af de nævnte
forhold, som i den sidste tid har besværliggjort
eller næsten umuliggjort arkivets arbejde. Man
håber, forholdene vil blive ordnet på embeds
mandsbasis. Ellers vil sagen blive videreført ad
politisk vej.

En broget besætning
I juli 1836 døde husmoderen på Skovkildegård i
Svanninge, Johanne Pedersdatter, og i den anled
ning mødte skifteforvalteren fra Østrupgård gods
med vitterlighedsvidner for at udføre en lovlig re
gistrerings- og vurderingsforretning, der antagelig
har varet det meste af dagen, idet ikke mindre
end 242 forskellige genstande blev beset og be
skrevet i skifteprotokollen. Arvingerne var man
den, gårdfæster Jens Olsen og sønnen, Peter Jen
sen, der var 4/2 år.

De mest kostbare effekter var dyner og dyr.
Besætningen var iøvrigt temmelig broget, mere end
almindelig, og det er interessant at se, hvad da
tidens sagkyndige anslog værdien til.
Besætningen blev vurderet således:
2 svin, 12 rdl., en blåskimlet qvie 3 år 9 rdl.,
en rødhjælmet do. 2 år 7 rdl., en sort 2 års do.
6 rdl., en rød 1 års do 3 rdl. en sortbroget do
3 rdl., 11 stk. får og en vædder 20 rdl., 13 lam
19 rdl., 17 gæs 8 rdl., 3 mælkekalve 6 rdl., en
rødbroget ko på 8 år 12 rdl., en do. på 13 år
8 rdl., en blegrød ko på 7 år 12 rdl., en sortrygget do. på 5 år 12 rdl. og en grå på 3 år
11 rdl.
Efter datidens forhold har gården været godt
besat med dyr. Det er værd at lægge mærke til,
at malkekøerne havde en høj alder, men det har
unægtelig været en broget flok.
Det fremgår af vurderingen, at en rødstribet
overdyne havde samme værdi som en god malke
ko. En gulstribet hovedpude og en 1 års kvie
havde samme værdi. Hjemmets allerdyreste gen
stand var en jernkakkelovn, der blev vurderet til
16 rdl., derefter fulgte en egetræskiste til 14 og så
fulgte malkekøerne.
Skovkildegård var den gang på 65 tdr. Id., men
i nutiden har den blot et tilliggende på 23 tdr. Id.
Den ligger fortsat på sin oprindelige plads i byen,
og blev først selvejergård så sent som 1910. Pri
sen var da 22.000 kr. Nu ejes den af politiassi
stent Helmuth Jensen og hustru, men besætningen
er ikke nær så farverig som bestanden i 1836.
I Brænderup præstegård var der 1683 en lige
så farverig besætning.
I skiftet efter pastor Morten Snell var der nævnt
en ret betydelig besætning, nemlig: en sorthjelmet
ko, en brunmanket, en sortrygget, en sorthjelmet,
en sortrygget med hvidt hoved, en sortbroget, en
blakbroget, en sortblæset, en sorthjelmet tyr, en
hvid stud, en sorthjelmet med hvide bagben, en
rødmanket, en rødkullet, en mørkblakket qvie,
en sortgrimet qvie, en blakstjernet qvie, en sort
stjernet qvie med hvide bagfødder, o.s.v.
Værdiangivelsen varierede fra to til syv sletdaler.
Det kan nævnes, at bestanden af heste var stor,
nemlig ialt 16 stk. Kvægbestanden var på tilsam
men 38 dyr med stude og mælkekalve. Endvidere
var der 44 får og lam, 35 grise, galte og ungsvin
og ni bistader. Det har været en stor husdyrbe
stand selv efter datidens forhold.

Edvard Andersen.
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Dødsfald
Gårdejer fru Anna Jensen, Kosterslev på Nordfyn, er død knapt 86 år gammel.
Dansk slægtsgårdsforening skylder Anna Jen
sen overordentlig stor tak for hendes gerning over
for foreningen. For fjorten år siden overdrog hun
sine to gårde i Kosterlev kvit og frit til et legat for
unge landmænd kun med den klausul at hun skulle
have bopælsret på den ene af gårdene så længe
hun levede.
Gårdene forpagtedes ud til to unge landmænd
på de vilkår, at de skulle have forkøbsret til går
dene efter Anna Jensens død til en forud aftalt
pris. Den ene forpagter faldt imidlertid fra efter
nogle års forløb, hvorefter begge gårdene overdro
ges til den anden forpagter Jørgen Sørensen, der
nu har ret til at købe begge gårdene.

Stuehuset til fru Anna Jensens fødegård.

En hundrede års dag
Rødding Frimenighed har holdt hundrede års ju
bilæum. Den blev stiftet på foranledning af de
preusiske overgreb mod den danske skole og kir
ke i Sønderjylland. De første gudstjenester holdtes
i Bejstrupgaards store sal i Københoved, men
senere fik man evner til at bygge en ny og smuk
kirke i tilslutning til den tidligere stiftede højskole
i Rødding.
Og nu holdt man altså hundrede års fest. Flag
alléen gennem byen viste, at byen fejrede denne
dag, og i højskolens sal blev alle pladser besat.
Den moderne skole tog venligt imod, og de spred
te solglimt lyste over den hvide kirke og det efter
årsbrune løv. Den velholdte kirkegård var fuldt

Stuehuset til afdøde gårdejer Jens Jensens fødegård.

Legatet bestyres af tre mænd, der er udpeget
af Landbrugsministeriet, Dansk Slægtsgårdsfore
ning og Anna Jensen. Bestyrelsen består af Chr.
R. Christensen, Bent Bjergskov, Rosenlund, og
forhenværende sognerådsformand Carl Rasmus
sen, Søndersø, og der skal nu træffes afgørelser
cm de fremtidige forhold i forbindelse med lega
tet.
Ved begravelsen fra Særslev kirke udtalte Chr.
R. Christensen nogle mindeord om den afdøde:
Vi lærte Anna Jensen at kende som et ualminde
lig stort og fint menneske, der altid ville det bed
ste for sine medmennesker, hun var gæstfri til det
yderste, og vi har aldrig nogensinde hørt hende
sige noget dårligt om noget menneske. I sin høje
alder havde hun sine problemer, men det glæder
os meget, at der opstod et så stærkt tillidsforhold
mellem hende og forpagter Jørgen Sørensen, at
han i udstrakt grad blev hendes betroede tillids
mand til det sidste.

udnyttet, så man havde måttet tage en ny afdeling
i brug. Og her mødte man det ikke ukendte navn
Anne Marie Skau, 1904-1974.
Jubilæumsmødet åbnedes af frimenighedens
formand, gårdejer P. N. Petersen, Hygum, der er
en af slægtsgårdsforeningens trofaste medlemmer,
og derefter talte tidligere kirkeminister A. Fog
Petersen om menighedens historie.
Dagens sensation var dog den tidligere for
stander på Askov højskole, Arnfred. For seksoghalvtreds år siden gjorde han et uudsletteligt ind
tryk på mit da meget ungdommelige sind med et
foredrag om stjernerne. Og siden har skæbnen
villet, at jeg ikke skulle møde ham. Og nu stod
han på talerstolen, 92 år gammel, men rank som
et lys. Han var ikke blevet yngre, end den gang,
men den mørke lok, der faldt ned over hans øje
hver gang han foretog en ilter bevægelse, var der
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stadig. Den var måske falmet lidt, men de iltre be
vægelser var der stadig, mens han med fantastisk
dygtighed talte til forsamlingen. Man følte ret,
at det var en gammel åndsfyrste, der stod foran
os.
Desværre var der ikke så mange unge i forsam
lingen, som man kunne ønske. De var vel beskæf
tiget med deres sport. Og intet ondt om det.
Tværtimod. Men når man tænker på sværvægts
bokserens ynkelige optræden i fjernsynet, synes
man alligevel, at det er en meget fattig slægt, for
hvem sporten er det eneste.
C. X. C.

Fra boghylden
Skaanske-krigen 1675-79
Fra forfatteren Johannes Christensen, Hellerup,
har red. modtaget dennes sidste værk: Vinden
sukker over Skaane.
Der ligger et stort historisk studium bag bogen,
som er skrevet i et magtfuldt sprog og med en ind
levelse i miljøet og en stærk karakterisering af
personerne. For de, der endnu har vor sidste mod
standskamp i erindring, vil der være forståelse
for de danske skåningers folkerejsning, men også
ydmyge nederlag.
Bogen er stor hyldest til de tapre gønger, til
vort gamle Skåneland - en levende og fascine
rende beretning om dets undergang i de blodige
år 1675-79.
(Johannes Christensen: Vinden sukker over
Skaane. 200 s. 36 kr. Postboks 45, 2900 Helle
rup.
Dagligliv bag Dæmningen
Kusinerne fru Ingeborg Christmas-Møller (født
Clausen) fra Stubberupholm, Fårevejle sogn, og
fru Minna Holm Kragelund (født Clausen) fra
Hagesholm, Hagested sogn, har på Gyldendals
forlag udgivet en bog »Dagligliv bag Dæmningen.
Lammefjorden 1873-1973«, som efter forfatter
nes indsamling og bearbejdelse af et meget om
fattende materiale i form af beretninger fra ældre
tid og interviews fra nutiden giver en særdeles
interessant skildring af livet for beboerne på
Lammefjorden, fra de første nybyggere slog sig
ned på den udtørrede fjordbund i 1880’erne til
nutiden.
Efter stiftelsen af »Aktieselskabet til Lamme
fjordens Tørlægning« 23. januar 1873 begyndte
det forberedende arbejde endnu samme år med
oberst Brummer som ledende ingeniør, men selve
udpumpningen tog først sin begyndelse i 1875.

Ved denne blotlagdes den første og største del
(ca. 11.000 tdr. land) af fjordbunden, medens den
sidste rest (ca. 1.000 tdr. land) af fjorden først
blev endelig tørlagt i 1943 under ledelse af inge
niør Markersen (fra 1947 til 1958 Dansk Slægtsgaardsforenings formand). Lammefjordens tør
lægning er tidligere blevet behandlet af andre,
der dog fortrinsvis har beskæftiget sig med de
økonomiske, tekniske og organisatoriske forhold
omkring de forskellige faser i arbejdet, men nu
foreligger der er velskrevet bog, hvis indhold læg
ger hovedvægten på skildringen af de kår, hvor
under menneskene på Lammefjorden har levet i
de forløbne 100 år.
Ved læsningen af bogen får man et godt ind
tryk af, hvorledes det er kommet så vidt, at nu
tidens Lammefjords-beboere giver indtryk af so
lid velstand i modsætning til de første beboeres
fattige og trælsomme tilværelse samme sted.
De to forfattere er begge børn af Lammefjords
egnen og har derfor den nødvendige kærlighed
og de bedste forudsætninger til at kunne skrive
denne bog, som iøvrigt rummer et stort og hidtil
næsten ukendt billedmateriale (godt 100 illustra
tioner), indsamlet hos mange forskellige med til
knytning til Lammefjorden og dens befolkning.
I denne forbindelse kan nævnes, at Slægtsgaards
arkivet har haft den glæde at kunne bidrage til
bogens udstyr ved at stille en del ældre billeder
til forfatternes rådighed, billeder fra afdøde por
tør J. P. Pedersens righoldige samlinger fra
Fårevejleegnen, som ved hans død 29.4.1953 (se
Slægtsgaardens nr. 65) efter hans eget ønske over
gik til arkivet.
Bogen har 187 sider og rummer foruden en
»Historisk data-liste« også kildehenvisninger samt
navne- og sagregister, som alt i forbindelse med
selve teksten og billedmaterialet gør den ekstra
værdifuld.
P. K. H.

Chancen
En mand stod ved vejen, da en mærkelig skab
ning kom farende henimod ham. Han standsede
den kommende og spurgte:
Hvem er du, og hvorfor har du så travlt?
Jeg er Chancen, og jeg har travlt, for jeg skal
nå alle mennesker.
Jamen, hvorfor har du så langt hår foran, me
dens du er tætklippet i nakken?
Det er fordi man skal kunne gribe mig, når
jeg kommer, men ikke fange mig, når jeg er forbi.
Og så for chancen videre, for den skal nå alle
mennesker.
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Af gdr. Mads Stephensens dagbog
Midt under den store landbrugskrise efter Napole
onskrigene overtog en ung mand i Ellinge sogn
på Fyn gården »Lyumskovgård«, en gård på 4050 tdr. land. Gården var vist nok for ret nylig
udflyttet efter alt at dømme. Fra 1821, da han
overtog gården, og til 1873 førte han en slags
dagbog over arbejdet i gården. I sit knappe sprog
fortæller dagbogen om en ung, driftig mand, der
trodser de dårlige tider og udnytter alle de mu
ligheder, man den gang kendte til, for at øge jor
dens ydeevne: I de første 12 år planter han hegn,
poppel og pil, om alle markerne. I samme tidsrum
mærgier han jorden. Mærgien kunne han - som
så ofte her på Fyn - hente på sin egen jord. Man
regnede med 200 læs pr. td. land, og de skulle
helst strøes ud på én dag. (Anders Christensen,
Tommerups erindringer).
I en notits fortæller Mads Stephensen fra 1936.
»Då vi nåede efteråret straks efter Nyborg mar
ked, så begyndte jeg i Aaløkken at mærgie og
lagde på 6 agre, det varede i 11 dage med 3
vogne og 2 heste.« År efter år mærgiede han, ind
til han i 1841 stolt noterer: »Nu har jeg givet
hende en overgang over det hele«. Det kendtes
også på afgrøderne. I en årrække fører han nøje
regnskab med kornavlen, og det ses tydeligt, at
udbyttet stiger år for år, hvordan vejret end stiller
sig:

ærter og vikker. Kløver dyrkedes også, og fra 1831
avler han kløverfrø til salg. Der er næsten ikke et
område landbruget vedrørende, som han ikke ud
nytter.
Af og til fortæller han lidt om vejret, hvordan
det har artet sig. F.eks. hedder det for 1838: »Jeg
såede det første den 4. maj og det sidste d. 19.
undtagen boghveden.« »Vinteren lagde sig 3. jule
dag, og isen lå stændig i lergraven bag haven ind
til d. 2. maj.« »Den 3. april frøs det, så at isen
kunne bære en gås. Jeg så ikke en grøn bøg før
end den 10. maj.«
Der blev også tid og råd til at bygge nye avls
bygninger. Efter dagbogens udsagn synes det, som
om han i 1856 har ombygget alle gårdens længer,
og der er kommet tærskemaskine og hakkelses
maskine i laden. Heldigt for M. St. har det været,
at landbrugskrisen ophørte omkring 1830, og der
efter kom en række gode år for landbruget. Fra
1848 til 1863 steg prisen på en td. hartkorn fra
2600 kr. til 5400 kr. Opgangen kulminerede i
50’eme, hvor der byggedes og ombyggedes i stor
stil, det kan brandforsikringsprotokollerne fra hin
tid fortælle en del om.
Dagbogen bekræfter også - hvad der så tit si
ges, at et landbohjem i gamle dage var en »øko
nomisk enhed«, man havde næsten ikke brug for
andre håndværkere end smeden, alt det øvrige for
arbejdedes på gården, lige fra tøj til madvarer.
Fra Lyumskovgård foretog man en indkøbstur en
I 1822 sår han:
gang om måneden til Nyborg eller Odense, og
1 td. hvede og ævler 5 tdr.,
det var et og det samme, man købte hver gang:
4 tdr.. 2 skp. rug og ævler 27 tdr.,
Regningen så ud, som følger: 2 U kaffebønner,
6 tdr. 2 skp. byg og ævler 19 tdr..
2 Ti sukker, 1 li cikorie.
11 tdr. 2 skp. havre
To gange i løbet af de tre år, han har ført regn
2 skp. ærter
samlet 43 tdr.
skab over indkøbene, er der foruden det ovenfor
3 skp. vikker
nævnte købt en halv otting sæbe. Hele regningen
var gennemsnitlig omkring 2 eller 3 rigsdaler for
Ialt var hele avlen 97 tdr. korn.
hver måned. Dertil kommer de ekstra udgifter,
der fulgte med ved højtider og andre festligheder;
1835 er udsæden:
men sådanne udgifter har han ikke ført regnskab
Hvede: 3 tdr. = afgrøde .... 24 tdr.
3skp.over. Derimod er der gjort nøje rede for karleRug: 3 tdr. 4 skp....................... 35 tdr.
3skp.og pigeløn fra 1830 og en lang årrække frem
toradet Byg: 5 tdr. 4 skp....... 50 tdr.
3skp.efter:
seksradet Byg: 3 tdr..................
30 tdr.
3skp. Karleløn for vinteren 1830 var 9 rigsd. og hverHavre: 4 tdr................................ 18 tdr.
6skp.garn til en vest, vadmel til en trøje og strømper
Talt for året................................. 184 tdr.
7skp.forføddet. Sommerlønnen var 9 rigsd. og 5 alen
hørlærred til bukser.
Udsæden er nogenlunde ens fra år til år, mens
1832 er sommerlønnen steget til 12 rigsd., 5
afgrøden stiger: 1837 = 218 tdr. 1839 = 268. alen hørgarn, 1 II uld og et par træsko. Drengens
1840 = 297 tdr.
løn var samme år 2 rigsd. 6 alen blårgarn, 16 H
Foruden de almindelige kornsorter dyrkedes uld og træ til træsko.
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Pigelønnen var 5 rigsd. I/2 skp. hørfrø, tøj til
en særk og et tørklæde.
Først efter 1840 stiger lønnen ret kraftigt til
16-17 rigsd. foruden lærred til skjorter og bukser
i sommerløn for karlenes vedkommende, mens
pigelønnen langsomt følger med; men omkring
1864 må han give en karl 23 rigsd. og 1 Q uld
for sommeren, og pigens løn er samtidig 22 rigsd.

foruden 1 Ü uld, og nu får hun ekstra 1 mark for
hvert 14 U smør, der bliver solgt.
Hermed er det vigtigste af dagbogens indhold re
fereret. Fra 1821 og til 1933 var Lyumskovgård
i samme slægts eje.
Johs. G arnæs Petersen.

Landbrugslån til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger er fra gammel tid - gennem de stiftende
foreninger - også landbrugets kreditforening. Gennem Forenede
Kreditforeninger kan De opnå lån i aim. realkredit i alle landbrugs-,
skovbrugs- og gartneriejendomme på øerne øst for Lille Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan tilbyde landbrugslån til ethvert formål:
tilbygning, sammenlægning, grundforbedring, køb af nye maskiner,
udvidelse af besætning, ejerskifte etc. Forenede Kreditforeninger
kan tilbyde landbrugslån på op til 50% af ejendommens værdi med
løbetider på 10,20 og 30 år. Tal landbrugslån med os.

Eneste kreditforening for øerne alene

FORENEDE KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition:

Lånesagsekspedltlon:

Anker Heegaardsgade 4
Tlf.(01) 153434 1572 København V.

Mageløs 2
Tlf. (09) 11 7777 5100 Odense

Indsendes til

Dansk Slægtsgaardsforening

kassererkontoret, Gassehaven 56, 2840 Holte
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt oplysnings
materiale om Dansk Slægtsgaardsforening og opfordres til ind
meldelse i foreningen:

Titel

Navn

Postadresse

Titel

Navn

Postadresse

.............................. den

1969

(Underskrift)

Med en tak til læsere, bidrag
ydere og alle med tilknytning til
bladet for det svundne år sender
vi vore bedste ønsker for det ny
på mange måder spændende år.
Bladudvalget
og Redaktionen.
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Grundstenen
i byggeriets økonomi
- Kreditforeningen
Danmark

KREDITEOREIXIIIXIGEM

D A WIVIXW R R
Kabcnhavn:
Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf. (01) 125300

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

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

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

Vi yder lån til byggeri inden
for landbrug, skovbrug,
gartneri og frugtplantager.
Til generationsskifte.
Sammenlægning af
ejendomme, køb af tillægsjord
og andre produktivitets
fremmende investeringer.
Uanset hvor De bor, har vi
en lokalkendt repræsentant i
nærheden.
Endvidere har vi særligt
landbrugskyndige specialister,
som står til rådighed med
al den vejledning,
De har brug for.
Ring eller skriv efter brochuren
»Skal De prioritere landbrug«.

Penge er ikke alt
- men alligevel I
Spørg

W SPAREKASSEN FYN

O^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)
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Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr.

bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor. Gassehaven 56. 2840 Holte

De kan regne
med os
ANDELSBANKEN

Februar 1975

Nr. 194-34. årgang

Jægerspris i Horns Herred hed tidligere Abrahamstrup Gaard. Her ses hovedbygningen fra slotshaven, i hvilken
Fr. V. gennemførte ideen »ved mindestene at hædre berømte og af fædrenelandet fortjente mænds minde*.
Kobberstikket er hentet fra P. W. Becker og S. H. Petersen: »Dansk Atlas« (1831—35), der netop er genudgivet af
Lokalhistorisk Afdeling ved Historisk Institut under Københavns Universitet.

Dansk Slægtsgaardsforening
Oprettet 5. juli 1941

Lær af fortiden - Lev i nutiden - Virk for fremtiden
Medlemsblad
for
Dansk Slægtsgaardsforening

Redaktion:
Hans Hviid,
Fåredammen 11,
5300 Kerteminde.
Tlf.: (09) 32 14 61.
Artikler og billeder, læserbreve,
juridiske spørgsmål og øvrige med
delelser til »Slægtsgaarden«
sendes til redaktionen som
forbeholder sig ret til at forkorte
artikler og breve, som ønskes
optaget i bladet.

Eftertryk efter ophavsretslovens be
stemmelser.

☆

Annonceekspedition :
Fru Inger Hansen,
Gassehaven 56,
2840 Holte
Tlf.: (01) 80 25 37.

Alle henvendelser om annoncer
rettes til annonceekspeditionen.

☆

Trykkeri:
Andelsbogtrykkeriet i Odense

☆

Landsbestyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, (R) Badstrup.
5484 Uggerslev.
Tlf. (09) 85 11 49.
NÆSTFORMAND: Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, 3390 Hunde
sted.
Tlf. (03) 33 71 49.
Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet.
Tlf. (04) 84 62 03.
Gårdejer Jørgen Skoven, »Skoven«, Asdal, 9850 Hirtshals.
Tlf. (08) 97 11 66.
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, 5350 Rynkeby.
Tlf. (09) 39 13 17.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm, 5560 Arup.
Tlf. (09) 43 10 91 (helst kl. 9-10).
Gårdejer Børge K. Fjordside, Skalstrup, 7570 Vemb.
Tlf. (07) 88 40 94.
Gårdejer Jens Bligaard, Oddense, 7861 Balling.
Tlf. (07) 58 10 11.
Gårdejer Harald Poulsen. Aspesgård, 3752 Østerlars.
Tlf. (03) 99 80 30. - Sommer (03) 99 52 11.
Gårdejer N. Sehested, Holmstol, 8883 Gjern.
Tlf. (06) 87 50 19.
Gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup.
Tlf. (06) AH 70 87.
Gårdejer Holger Buch Juul, Jægergaarden, Høllund, 7100 Vejle.
Tlf. (05) 86 50 21.
Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.
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JÆGERSPRIS
Et møde med et stykke af Danmarks natur og af dets fortidsog nutidshistorie
Forsvarsministeriet havde bedt mig deltage i nogle
forhandlinger på Jægerspris om forlængelse af en
forpagtningskontrakt mellem »Frederik Vil’s stif
telse« og forsvarsministeriet. Årle en vintermorgen
drog jeg da ud uden at ane, at det skulle blive en
af de mest interessante dage, jeg længe har oplevet
i min i mange henseender meget forvænnede til
værelse.
Jeg blev modtaget i København af mine for
handlingspartnere og konstaterede med glæde, at
jeg kendte dem alle. Der var officeren, som uanset
sin høje militære rang er et trofast medlem af
Dansk Slægtsgaardsforening. Hans opgave er at
varetage jordbrugsmæssige interesser i forbindelse
med forsvarets virke omkring i landet. I den for
bindelse har jeg færdedes sammen med ham på
en del ture omkring på Sjælland. Hans bil, der
havde tjent ham trofast med 382.000 km var nu
på afskedstur. Gang på gang har han vist sig som
en nobel forhandler over for de landmænd, man
har mødt, og når man i et ganske enkelt tilfælde
har mødt en virkelig kværulant, har han været tål
modigheden selv. Vi har aldrig manglet samtale
stof på vore ture, for hvor vi end har begyndt, har
vi altid endt med landbruget. Nedbør, kornavl,
grisepriser, frøavl og afvanding har stået på dags
ordenen. Vi havde fælles interesser.
Så var der kontorchefen, det beskedne og elskeUge menneske, der havde tilbragt sin barndom og
yngste ungdom i Thylands barske, men alligevel
så frugtbare egne. Han har glemt et godt stykke
af sit hjerte deroppe, og da jeg også har nogle kære
ungdomsminder derfra, har vi igennem årene haft
let ved at komme i kontakt. Endelig var der arki
tekten. Han fortæller gerne om de opgaver der har
været betroet med hensyn til at bygge et stykke
Danmark i det fjerne Grønland.
Man må undskylde, at jeg ikke kan nøjes med at
betragte disse mænd som arbejdsfæller ved fælles
opgaver. Jeg betragter dem som venner, jeg glæder
mig over at mødes med.
Jeg beskæftiger mig med dette, fordi nogle men
nesker har så travlt med at skælde ud over vore
embedsmænd. Jeg har nu i et langt liv arbejdet
sammen med en hel del af dem både i central
administrationen og ude i landet, og jeg har lært
at sætte pris på dem. Bevares, der er forskel på
dem, sådan som der nu engang er forskel på men
nesker, men langt den overvejende del af dem er
pligttro og venlige folk, som jeg har haft glæde af

at være sammen med. Jeg har draget sammenlig
ning mellem embedsmænd og politikere, og jeg må
desværre erkende, at den ikke altid er falden ud
til politikernes fordel.
Vi kørte ud fra København ad en af de mest
moderne udfaldsveje, gennem en lang tunnel, der
letter trafikken meget, vi kom over den store bro,
der lavede så megen ravage ved at styrte sammen
for et år siden. Den var nu taget i brug, selvom
belægningen var noget ujævn. Vi kørte ud gennem
Nordsjællands smukke egne, og vi havde den glæ
de, at vintersolen for en sjælden gangs skyld smi
lede ned til os, medens himlen blev blå, og søen
lånte dens farveskær. Selv de nøgne vinterskove
så venligt ud i solskinnet. Vi kørte frem mod det
mærkelige horn, der ligger mellem Isefjord og Ros
kilde fjord. Broen ved Frederikssund gør nord
spidsen helt anderledes let tilgængelig end før. Og
så er vi oppe på hornet nær Jægerspris. Den blå
fjord med de vilde svaner blinker venligt til os,
medens de slanke bøgestammer knejser til den
anden side. Her oppe kan man næsten altid se
vand enten til den ene eller den anden side og
snart til begge sider. Vi kørte ud til de betydelige
arealer, som forsvarsministeriet har i forpagtning.
De er nok ikke særlig meget værd som landbrugs
jord, men de egner sig fortrinligt til formålet, både
fordi de ligger nogenlunde centralt, og fordi der er
meget lidt trafik forbi dem, da man ikke kan kom
me videre på anden måde end ved at lade sig sejle
over ved Kulhuse. Men vi skulle til forhandlings
bordet og kørte frem mod hovedbygningen til Jæ
gerspris slot.
Jægerspris består af selve slottet med den tilstø
dende store park, tre større gårde med tilsammen
omkring 800 ha agerjord og skove med 3000 ha.
Det tilhører Frederik VII’s stiftelse. Det er egentlig
en gal betegnelse, for stiftelsen er oprettet af grev
inde Danner i kongens navn. Grevinden, der havde
et varmt hjerte, havde som vi ved svunget sig op
fra små kår til en plads ved kongens side, og der
er næppe tvivl om, at him i udpræget grad var
medvirkende til at Frederik VII fik en sådan plads
i Danmarks historie, som tilfældet blev. Og nu
skænkede hun altså Jægerspris med skov og land
brug til en stiftelse for ulykkeligt stillede småpiger,
og som sådan består den stadig væk.
Bygningen af Jægerspris slot blev påbegyndt af
Christian IV og senere videreført. Frederik VII
og grevinde Danner boede meget på dette yndige
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Jægerspris slot, hvor Frederik. Vil og grevinde Danner elskede at bo.

og fredelige sted. Og nu gik vi op ad den kongelige
trappe og ind i hovedbygningen, hvor de gamle
møbler endnu står som i kongens tid, og hvortil
der iøvrigt er adgang for offentligheden. Vi blev
modtaget af repræsentanter for stiftelsen, nemlig
dens formand, en københavnsk højesteretssagfører,
en yngre landsretssagfører og den stedlige inspek
tør. Jeg var noget spændt på forhandlingerne, men
opdagede hurtigt, at man her stod over for menne
sker med en virkelig pietetsfølelse, som desværre
er ret sjælden i vore dage, og en indstilling der er
endnu sjældnere. De ville drive stiftelsen videre i
dens oprindelige sociale spor ved hjælp af stiftel
sens egne midler og uden statsstøtte. Ministre har
været ude på at lokke med statstilskud, men man
sagde nej til at blive afhængige af staten. Man fik
lejlighed til virkelig at glæde sig over at mødes med
sådanne mennesker.
Det blev frokosttid, og man spadserede gennem
de gamle sale til kongens spisestue. På vejen pas
serede man en lang korridor med tre store bille
der fra grindefangst ved Færøerne. Rygtet fortæl
ler, at de er blevet til, fordi Frederik VII som
kronprins aflagde besøg på Færøerne. En kunstner
skulle så forevige begivenheden, men kronprinsen
var utilfreds med billedet. Når han ver deroppe

skulde han også være med på billedet. Der blev så
malet et nyt, hvor kronprinsen stod oppe på en
klippe og så ud over fangsten. Kronprinsen var
imidlertid stadig utilfreds. Han skulle være med
til selve fangsten. Maleren lavede så et tredie bil
lede, hvor kronprinsen står i stavnen på en båd
og forsøger at trække en grindehval op. Og nu
hænger de tre billeder ved hinandens side på Jæ
gerspris.
Vi kom frem til den kongelige spisestue, hvor
Frederik VII og grevinde Danner tittede ned fra
et par store billeder på væggen, men samtidig var
der den dejligste udsigt til den solbeskinnede park.
Jeg havde ganske vist set den for nogle år siden,
hvor et par venlige damer en sen aften viste mig
rundt, men det var noget helt andet at se de høje
slanke alleer og de grønne plæner ved dagslys.
Efter frokosten var der kaffe i et tilstødende
lokale, som det så smukt hedder, og her var det
Christian IV der tittede ned på os fra væggen. So
len skinnede imidlertid stadigt lige smukt, og vi
besluttede derfor at køre en tur gennem skovene.
Vi startede i den store og velholdte park, der over
gangsmæssigt gled over til at blive skov. Og på
turen her passerede man nogle af de 54 mindes
mærker, der er rejst over personer og begivenhe-
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der fra Danmarks historie. Vi passerede ungsko
ven, hvor risbøgen, der havde beholdt sin brune
dragt, stod og lyste i solen. Man siger ikke for
intet, at risbøgen er det klogeste træ i skoven, for
den beholder sin gamle kjole til den får en ny.
Skovene er naturligvis åbne for alle, skovvejene
skal jo endda være det ifølge en omdiskuteret lov,
men bilkørsel er desværre ikke tilladt. Det siger
sig selv, at man ikke kan slippe en horde af biler
løs på de meget smalle og de meget svagt befæ
stede skovveje, og når jeg nævner, at vi kørte fem
ten kilometer på skovturen, forstår man, at det
ikke er så lige til at ændre noget ved dette for
hold, så vi måtte nyde vor privilligerede kørsel og
iøvrigt konstatere, at vejene var velafmærkede, så
det var let for gående at finde vej.
Fra ungskoven passerede vi de friske grønne
granskove, før vi kom ind i den gamle storskov.
Og her mødte vi skovens ubestridte kæmpe, den
gamle kongeeg. Man har beregnet, at den er om
kring ved atten hundrede år gammel, altså om
trent helt fra Kristi tid. Den har haft en helt ufat
telig størrelse. Man siger, at da den endnu stod
som en hul skal, var den så stor, at en voksen
mand kunne sidde på sin hest inde i den. Nu er der
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imidlertid kun et lille hjørne af skallen tilbage. I
den ene side står endnu en rest, men det mærke
lige er, at den stadig bærer friske skud, der grøn
nes hvert forår. Og resterne af det vældige træ
ligger spredt over et større areal og smuldrer hen,
medens de fortæller om den faldne skovens kæm
pe. Tilbage står imidlertid nogle stubrester, der
afslører træets enorme omkreds på det sted, hvor
det har trodset storm og uvejr i dets næsten to
tusinde års historie.
Det var mørkning, da forhandlingerne genop
toges, og så skete det mærkelige, at lyset pludselig
gik ud. En flyver var styrtet ned i nogle højspæn
dingsledninger og havde mørkelagt Jægerspris slot
og by totalt. Så måtte stearinlysene frem, og me
dens mørket sneg sig frem i krogene, fik man et
forstærket indtryk af fortidens forhold i den gamle
kongebolig.
Efter en vel gennemført dagsgerning kunne vi
sige farvel til et sted fuldt af ynde og historie. Påny
havde vi fået bekræftet, at vel kan det være dejligt
at rejse ud og se andre lande og andre forhold,
men for dansken er det dog således, at ude er godt,
men hjemme er bedst.
C. R. C.

Den 1800 år gamle Kongeeg i Jægerspris’ skove. Kongeegen anses for at være et af Europas ældste træer.
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DEN HVIDE MÅNED
Så fik vi skudt nytår ind og sendt raketter til vejrs
for at hilse på det nye år og sige farvel til det gam
le. Eller nøjedes vi med at slå potter på døre?
Januar kan være hvid og lang nok. Månedens
navn stammer fra den romerske gud Janus. Han
havde to ansigter. Et vendte mod fortiden og et
mod fremtiden.
Fik vi købt helligtrekongers lys. Tre stk. til min
de om de hellige tre konger: Kasper, Melkior og
Balthasar. Lærte vi navnene i skolen? Vore forfædre gjorde. Spiste vi æbleskiver hellegtrekongersaften? Det var ellers en hyggelig skik. Med
hertug Knuds dag den 7. januar er julen ude. Det
var ham, der blev myrdet den 7. januar 1131.
I sin tid en helligdag, hvor arbejdet lå stille.
Men måske gik man lidt ud i huggehuset og repa
rerede på lidt trætøj. Staldarbejdet skulle i hvert
fald udføres. Der kunne være rim på væggene i
stalden, selv om man havde lagt et forsvarligt lag
halm på loftet.
Den 10. januar er det Sankt Paulus dag eller
Poul Eremits dag. Da skulle solen gerne skinne
så længe, at selv fummelfingrede kællinger kan nå
at sadle en hest for manden.
Måske vore forfædre også helligholdt den hel
lige Antonius dag den 17. januar. Han var en kri
sten mand, der blev fristet af en overmåde smuk
kvinde. Hun krævede at ligge ved hans side. Han
lavede et bål, tændte det og lagde sig i ilden. Hun
fulgte ham ikke.
Den 20. januar begynder saften at vandre opad
i træerne. Da er det Fabians dag. Han var en from
biskop, der dræbtes af en kejser.
Den 21. er det Sankt Agnes dag. Hun var en
smuk kvinde af fornem slægt, der gik over til kri
stendommen', hvorfor hun blev klædt nøgen og
stillet offentligt til skue. En romer ønskede at ud
nytte situationen, men da han kom indenfor ræk
kevidde rettede hun sit blik mod ham. Han blev
blind og kastedes livløs til jorden.
Hvis vi har fuldmåne den 25. januar, kan vi
vente megen blæst.
Rimfrost kan vi næppe undgå i januar. Aller
bedst er det, hvis rimen folder sig ud som lange
haler på træerne. Så bliver rugaksene til sommer
af samme længde. Rimen laves af rimmændene,
der kommer fra nord. Det er også dem, der tæn
der nordlyset. Så de har meget at gøre i januar.
Januar var rent forlystelsesmæssigt ikke nogen
stille måned. Det var sundt at spise stærke sager
og drikke rigeligt med øl, og julegilderne med dans
og kommers strakte sig mange dage ind i måne
den. Folk klædte sig ud til nogle af gilderne. Man
mødte julebukken og havfruen i gildestuen. Man

mødte også »Fattig Per Eriksen« - hvem det så
monne være, og måske kan nogen erindre fælles
dansen med den rige fugl og den fattige fugl.
Gæstfriheden var overalt stor, humøret højt og
der var rigeligt med fødevarer i køkken og kælder,
ligesom der endnu var halm, hø og korn i stalde
og på lofter.
I kystbyerne kunne de hjemmegående skippere
og matroser arrangere skipperballer i privatstuer.
Så dansede man med konen eller kæresten, drak
punch, spiste smørrebrød og dansede videre.
Et nyt år begynder. De unge ser fremefter med
forventning. De gamle mindes det forgangne.
Edvard Andersen.

Fra Arbejdsmarken
Hovedbestyrelsesmøde 6. februar
Hovedbestyrelsen har afholdt sit halvårlige møde
og i det nedenstående skal der lige nævnes nogle
af de punkter man beskæftigede sig med.
Formanden nævnede i sin beretning at Ejner
Pedersen og hustru havde holdt guldbryllup, i
hvilken anledning formanden og arkivar Hoffmansen hvade bragt foreningens hilsen ved personlig
fremmøde.
Den henvendelse arkivudvalget havde foretaget
i efteråret, som vi omtalte i forrige nr., havde fået
en varm anbefaling af landbrugsministeren.
Der er tilsyneladende behov for en konsulent
virksomhed, og bestyrelsen drøftede om man skul
le finde udvej for påny at knytte en konsulent til
foreningen.
Efter en del stilstand i medlemstegning, kunne
bestyrelsen konstatere en glædelig fremgang med
tilgang af flere nye medlemmer. Man drøftede
forskellige former for en medlems-agitation. Så
ledes nævntes muligheden for en radioudsendelse
om foreningens virke.
På baggrund af den ny lov om kapitalvinding,
drøftede man nedsættelsen af et udvalg, der skulle
tage problemet op ved en henvendelse til folke
tinget. Vi henviser til den særlige note længere
henne i bladet.
Bladets redaktør blev kraftigt opfordret til at
tage noget mere landbrugsstof op - evt. stof om
E.F. - Redaktøren slog selv på, at han også gerne
ville bringe stof om de gamle slægtsgårde samt en
del egnshistorie. - Her appelleres der til medlem
mernes medvirken i endnu større udstrækning.
Sidste punkt på dagsordenen var gennemgang
af det kommende årsmøde i Grenå. Gdr. Chr.
Thyboe har med sine medhjælpere gjort et ene-
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stående forarbejde og næste nr. af bladet vil ho
vedsaligt rumme stof om årsmødet, såvel de prak
tiske ting, som udflugter, egnsomtale med videre.
Medlemmerne kan glæde sig til nogle gode dage
og bør allerede nu sætte kryds i kalenderen for
dagene 24.-25. maj.
Kultur og Kulturforfalskning
Over dette emne talte højskoleforstander Gustaf
Bengtsson, Lollands højskole, ved Slægtsgaardsforeningens møde i området Sjælland syd i Fladsåhallen d. 6. januar. Foredraget vakte meget stor
interesse ved en gennemgang af nutidens mange
påvirkninger set i lys af fortidens livsmønster og
mange takkede Bengtsson direkte ved mødets af
slutning. I et indlæg gav forstanderen også en vur
dering af højskolens placering i tiden. Der deltog
90 medlemmer med pårørende i mødet. Forenin
gen holdt generalforsamling inden foredragmødet
og her berettede formanden, amtsrådsmedlem, gdr.
Jens P. Petersen, Farendløse, om et tilfredsstillen
de arbejdsår med god opslutning om de tre møder
og to udflugter til landsmødet og til Langeland,
Tåsinge og Lolland. Ca. 100 har deltaget hver
gang foreningen kaldte. Medlemstallet er svagt sti
gende og ligger på ca. 260. Formanden meddelte
at to arrangementer allerede er planlagt i 1975, et
Slægtsgaardsstævne ind under høst på Næstvedegnen og udflugt til Sydskåne. Regnskabet viste en
balance på kr. 12.900. Ved bestyrelsesvalget afgik
Johs. Nielsen, Rude Eskildstrup, Gerda Winther,
Møn og Karl Andersen, Arnøje og følgende ny
valgtes: Gdr. Børge Woetmann, Tøpkildegård, Ter
slev, gdr. Peter Larsen, Kjeldby og gdr. Lars An
dersen, Arnøje. Amtsrådsmedlem Johs. Egede Jo
hannesen valgtes til revisor.
Jens P. Petersen sluttede den vellykkede aften
med at appellere til medlemmernes initiativ for at
skaffe nye medlemmer fra den store kreds i land
bofolket, som har interesse i at understøtte bonde
familiens eksistens på gården.

Slægtsgårdsforeningen protesterer mod
lovgivningen om kapitalvinding
Ved februarmødet i landsbestyrelsen førtes en
indgående drøftelse af de uretfærdigheder der
rammer talrige landmænd når de foretager salg
eller deltager i jordfordelingsordninger. Også ge
nerationsskiftet betyder store vanskeligheder ved
økonomiske krav fra staten. Det blev påpeget at
mange eksempler fra de sidste måneder har ført
til stærke og rimelige reaktioner. Bestyrelsen ved
tog derfor at rette en kraftig henvendelse til samt
lige folketingsmedlemmer med krav om en haste
lovgivning, som fører til ordentlige skatteforholds
regler uden de nuværende skævheder. I næste nr.
vil red. komme tilbage til Sagen.

80 år
Den 16. februar passerede hofjægermester, skov
ejer H. Chr. C. F. Cederfeldt de Simonsen, Erholm
slot ved Arup de 80 år.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen er et
højt skattet medlem af Dansk Slægtsgårdsforening
i hvis hovedbestyrelse han stadig har sæde. Han
er foreningen en god mand, der altid har haft sine
meningers mod, og med klogskab og indsigt ad
skillige gange har været med til at løse proble
merne hen ad vejen. I en årrække var hofjæger
mesteren formand for bladudvalget og har på den
ne post været en værdifuld medarbejder, som
bladet skylder megen tak.
På stamhuset Erholm lever han sit daglige liv.
Her yder han en forbilledig indsats, både som
landmand og som skovejer. Der står respekt om
hans person blandt kolleger. Hele hans indstilling
bunder dog langt dybere end at gøre dagens dont
som en pligt. Med dybe rødder i fortiden føler
hofjægermesteren en følelsesmæssig forpligtigelse
overfor det, han har taget i arv fra fædrene. Han
føler en forpligtelse ikke blot overfor den slægt
han repræsenterer, men også overfor sit land. Hver
lod og del af det der er givet i hans varetægt skal
der værnes om, så det kan gives videre til kom
mende slægter - det er ikke chauvinisme, men
national ansvarsbevidsthed.
Med en hilsen fra forening og blad er det håbet
i lang tid fremover at finde H. Chr. Cederfeld de
Simonsen i vor midte.

Til lykke!
Red.
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Arveafgift og afgift af gave
af fhv. konsulent H. Balle

I Anledning af spørgsmål til besvarelse om arve
afgifters og gaveafgifters størrelse for bestemte be
løb i forskellige arveklasser, optrykkes her et ud
drag af lov nr. 147 af 10. april 1922, som er æn
dret i 1947, 1957, 1964, 1969 og i 1972. Kom
mentarer tilføjes.
Ønsker man at anskaffe den nugældende lov hos
en boghandler bestilles Finansministeriets lovbe

kendtgørelse af 28. september 1972 eller Pios love
nr. 7.
Nogle af de lovparagraffer der skønnes at have
særlig interesse, da de omhandler de mest nærlig
gende spørgsmål, er § 2, § 3, § 11, § 44 og § 45.
ARVEAFGIFT og afgift af gave svares i over
ensstemmelse med nedenstående regler.

Om arveafgift.
§ 2.
A. Der svares arveafgift af arvelodden efter ne e) Søskende, der har haft fælles bopæl med arve
laderen i de sidste 10 år før dødsfaldet, forud
denstående skala, når arven tilfalder arveladerens
sat at både arveladeren og arvingen ved døds
a) Ægtefælle (også den fraseparerede eller fraskil
faldet var ugifte (herunder fraseparerede, fra
te),
skilte, enker og enkemænd),
b) Afkom,
f) Forældre, såfremt arveladeren var ugift (her
c) Stedbørn og disses afkom,
under frasepareret, fraskilt, enke eller enke
d) afdødt barns eller stedbarns ægtefælle (ikke den
mand) og ikke var fyldt 21 år.
fraseparerede eller fraskilte),
Arveloddens størrelse i kr.
1. Ikke over 8.000
8.000 men ikke over 10.000
2. Over
»
»
»
20.000
10.000
3.
»
»
50.000
20.000
4.
»
»
»
100.000
50.000
5.
s
»
200.000
100.000
6.
»
»
500.000
200.000
7.
»
»
1.000.000
500.000
8.
» 1.000.000
9.

Afgiften
0 kr.
8.000 k:r. og 2 pct.. af resten
100 kr. af
»
10.000
140 »
3,5
>
5
20.000
490 »
»
8
50.000
1.990 »
»
13
100.000
5.990 »
»
18
200.000
18.990 »
»
24
500.000
72.990 »
»
32
192.990 » 1.000.000

Hvis den arv, der tilfalder arveladerens ægte
fælle, ikke overstiger 100.000 kr., er arven fritaget
for afgift. Er ægtefællens arv over 100.000 kr.,
men under 160.000 kr., svares afgiften med 90 kr.
af 100.000 kr. og 13 pct. af resten. Er arven
160.000 kr. eller derover, men under 250.000 kr.
svares afgiften med 7.890 kr. af 160.000 kr., og
14 pct. af resten. Er arven 250.000 kr. eller der
over, men under 500.000 kr., svares afgiften med
20.490 kr. af 250.000 kr. og 19 pct. af resten.

Er arven 500.000 kr. eller derover, men under
1.000.000 kr. svares afgiften med 67.990 kr. af
500.000 kr. og 25 pct. af resten. Er arven
1.000.000 kr. eller derover, svares afgiften efter
foranstående skala.

Arveloddens størrelse i kr.
1. Ikke over 2.000
2. Over
2.000 men ikke over 5.000
3.
»
5.000
»
»
10.000
4.
»
10.000
»
»
20.000
5.
»
20.000
»
»
50.000
6.
»
50.000
»
»
100.000
7.
>
100.000
»
»
200.000
8.
»
200.000
»
*
500.000
9.
»
500.000
»
» 1.000.000
10.
* 1.000.000

B. Når arven tilfalder arveladerens forældre eller
deres afkom, som ikke falder ind under A, samt
når arven tilfalder arveladerens stedforældre, sva
res arveafgift af arvelodden efter følgende skala:

200 kr. af
2.000
560 »
5.000
1.310 »
10.000
3.310 »
20.000
10.810 »
50.000
27.310 »
100.000
69.310 »
200.000
234.310 »
500.000
574.310 » 1.000.000

Afgiften
10 pct.
kr. og 12 pct. af resten
»15
»
» 20
» 25
» 33
»
» 42
» 55
» 68
» 80
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C. Naar arven tilfalder slægtninge af arvelade
ren eller med ham ubeslægtede, svares arveafgift
Arveloddens størrelse i kr.
1. Ikke over 1.000
2. Over
1.000 men ikke over 2.000
>
»
3.
2.000
5.000
»
»
4.
5.000
10.000
»
»
5.
10.000
20.000
»
6.
20.000
50.000
»
»
7.
50.000
100.000
»
8.
100.000
200.000
»
»
9.
200.000
500.000
»
»
10.
500.000
1.000.000
» 1.000.000
11.

1.000
150 kr. af
330 »
2.000
990 »
5.000
2.340 »
10.000
5.540 »
20.000
16.940
50.000
40.940 »
100.000
98.940 »
200.000
302.940 »
500.000
697.940 » 1.000.000

STK. 2. Ved afgiftsberegningen sidestilles adoptivforhold med ægte slægtsskabsforhold i alle ar
veklasser.
STK. 3. Af arv, der tilfalder staten, kommuner,
kirker, foreninger, selskaber, stiftelser, legater og
lignende, svares 35 pct. i afgift uden hensyn til
arveloddens størrelse. Dog skal afgift af arv, der
tilfalder familiestiftelser eller familielegater af den
i § 4 c omhandlede art, beregnes i overensstem
melse med de under A-C givne regler efter arvens
størrelse og slægtsskabet mellem arveladeren og
stiftelse- eller legatnyderen (jfr. § 6, stk. 2).
§3.
Arveafgift svares kun af arvelodder på 50 kr. og
multipla heraf, således at brøkdele af det nævnte
beløb udelades ved arveafgiftsberegningen.
STK. 2. I boer, hvis hele beholdne formue ikke
udgør 500 kr. svares ingen arveafgift.
STK. 5. Hvis arvingen har indtaget et barns
stilling i arveladerens hjem enten som plejebarn,
eller fordi arvingen har opholdt sig i hjemmet
sammen med den ene af sine forældre, kan finans
ministeren tillade, at arveafgiften svares efter sam
me afgiftsklasse som for arveladerens børn.
STK. 6. Hvis arvingen ved arveladerens død i

Kapiteltaksten for 1974
Kapitelstakstområder

Sjælland og Møn..................
Lolland-Falster...................... ..
Bornholms amtskommune ..
Fyns amtskommune..............
Sønderjyllands amtskommune ..
Vejle og Århus amtskommuner
Ribe og Ringkøbing amtskommuner ................................ ..
Viborg og Nordjyllands amts
kommuner ...........................
Hele landet ...........................

af arvelodden efter følgende skala:

Kapitelstakster
for byg
pr. 100 kg

Sammenlign,
for 1973

74,07
73,26
73,30
75,09
72,87
73,71

(67,73)
(69,45)
(64,70)
(66,28)
(67,27)
(67,73)

74,45

(68,39)

72,84
73,82

(68,56)
(67,76)

Bekendtgørelsen af 30. januar 1975 fra Danmarks Statistik var offentliggjort i Statstidende den
31. januar 1975 med følgende indledning:

Afgiften
15 pct.
kr. og 18 pct. af resten
» 22
» 27
>
» 32
* 38
» 48
» 58
»68
» 79
» 90

længere tid har hørt til dennes husstand eller væ
ret økonomisk afhængig af ham, kan finansmini
steren tillade, at arveafgiften svares efter en lavere
afgiftsklasse end den, arvingens slægtsskabsforhold
til arveladeren vil betinge. Har arvingen i de sidste
5 år før arveladerens død hørt til dennes husstand
eller været økonomisk afhængig af ham, og arve
lodden ikke overstiger 2.000 kr., bortfalder arve
afgiften.
§ 11.
STK. 3. Når en efter denne lov afgiftspligtig er
hvervelse omfatter fast ejendom her i riget, eller
hvor andre særlige omstændigheder taler derfor,
kan finansministeren indrømme henstand med be
talingen af arveafgiften eller tillade, at den helt
eller delvis betales i afdrag på en i hvert enkelt til
fælde nærmere fastsat måde.
STK. 4. Hvor det skønnes rimeligt af hensyn til
kapitalforholdene i en arvet erhvervsvirksomhed
og dennes fortsatte beståen, kan finansministeren
indrømme henstand med betalingen af arveafgif
ten i indtil 15 år eller tillade, at afgiften helt eller
delvis betales i afdrag på en i hvert enkelt tilfælde
nærmere fastsat måde.
(fortsættes i næste nr.)

I henhold til lov nr. 179 af 28. april 1971 om
fastsættelse af kapitelstakster har Danmarks Sta
tistik for året 1974 beregnet kapitelstakster for
byg pr. 100 kg for de i loven fastsatte kapitelstakst
områder. Kapitelstaksterne beregnes på grundlag
af oplysninger fra erhvervsdrivende, der handler
med korn.
I henhold til ovennævnte lov fastsættes kapitels
takster for byg pr. 100 kg. - I loven er fastsat om
regningsfaktorer, således at kapitelstaksten for byg
pr. 100 kg kan omregnes til priser for rug, havre og
hvede pr. 100 kg og til priser for rug, byg, havre
og hvede pr. gi. dansk tønde. For Sønderjyllands
amtskommune kan der endvidere beregnes priser
pr. hektoliter.
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1970......................
1969......................
1968......................
1967......................
1966......................
1965 ......................

For hele landet har kapitelstaksterne pr. 100 kg
byg i gennemsnit, været følgende i årene 19651974:
1974......................
1973......................
1972......................
1971......................

73,82
67,76
52,73
43,62

kr.
kr.
kr.
kr.

43,35
43,71
39,93
47,67
48,10
45,50

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

H. Balle.

SLÆGTEN NEERGAARD I 1848
En to-sidet indsats
---------------------------------------

Den ældste og talrigeste af de slægter, der bærer
navnet Neergaard, stammer fra gården Nedergaard
i Gredstrup sogn, Tyrsting herred i Nørrejylland.
Stamfaderen drog i det 17. århundrede til Sjæl
land, hvor han blev forpagter af herregården Sven
strup.
Hans efterkommere, af hvilket en meget stor del
har været knyttet til jordbruget, har lige siden haft
en væsentlig tilknytning til Sjælland. En gren af
slægten tog dog ophold i Slesvig og Holsten, og
sidegrene er at finde i Jylland og i udlandet, særlig
iU. S. A.
»Holstenerne« ejede Eckhof i Egernførde her
red og Oevelgønne i Holsten og periodisk andre
større gårde i hertugdømmerne. Særlig bemærkes
Lucius Bruun Neergaard (1797-1881). Han var
dr. jur., auskultant i det slesvig-holsten-lauenborgske kancelli, stænderdeputeret, ridder af dannebrog
og kammerherre. Som ejer af Oevelgønne var han
desuden kendt som en habil landmand. Ved det
store landbomøde i Kiel i september 1847, der be
søgtes af ca. 2500 landmænd fra de fleste euro
pæiske lande, deltog Neergaard ivrigt i drøftel
serne om dræning. Den nationale spænding mel
lem kongeriget og hertugdømmerne kunne ikke
udelukkes fra dette møde; bl. a. skabte det util
fredshed, at dannebrog vajede fra kongresbygnin
gens kuppel, og at andre landes flag sås på gavle
og hjørner, medens de »slesvigske« farver savne
des. Roen blev dog genoprettet. Om Neergaards
holdning ved denne lejlighed har jeg ingen oplys
ninger, men et halvt år senere, i marts 1848 er
hans indstilling i hvert fald klar: vi ser ham ved
de stænderdeputeredes møde i Rendsborg fuldt ud
på oprørernes parti, og herfra drog han som ord
fører for den slesvig-holstenske deputation til Kø

Af Ch. Neergaard

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

benhavn for at overbringe kongen kravet om Sles
vig og Holstens løsrivelse.
For denne ulejlighed og for sin ivrige deltagelse
i »Landesversamlung« mistede han den kammer
herretitel, som den danske konge havde tildelt ham
tre år tidligere. Kammerherrenøglen havde han
forinden afleveret til de revolutionære autoriteter.
(En af hans sønner, Harald E. Bruun Neergaard
var i 1850 kaptajn i Insurgentarmeen, slog sig efter
krigen på teologien og udnævntes i 1865 til sogne
præst i Aller og Taps ved den nye rigsgrænse.)

☆

Heldigvis finder vi de fleste af slægtens medlem
mer på den »rigtige« side, og en del af disse, der
på denne tid sidder som landbrugere på Sjælland,
ydede en indsats for fædrelandet, som ikke skulle
gå helt sporløst hen.
I 1848 var der ikke almindelig værnepligt i Dan
mark (den indførtes i 1849), og da det blev klart,
at krigen måtte komme, tog godsejer Carl Neer
gaard til Gunderslevholm initiativet til oprettelse
af et frivilligt korps, »Det beredne Jægerkorps for
Øerne«, som i almindelighed gik under navnet
»Herregaardsskytterne«. Carl Neergaard skrev til
autoriteterne for at få disses tilladelse og velsig
nelse til korpsets oprettelse. Trods mange andre
tillidshverv og et vaklende helbred (han døde i
1850) stiftede han komiteen til underhold af dette
korps. Den bestod foruden af ham selv af fem
andre ejere af større sjællandske landejendomme,
deriblandt kammerherre Joachim Bruun Neer
gaard til Svenstrup (en fætter til den omtalte Lu
cius N.).
Komiteen påtog sig hvervning og udrustning af
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dette jægerkorps ved henvendelse til alle Sjællands
større gårde, hvoraf de allerfleste stillede mand
skab, heste og pengemidler til rådighed. Også Carl
Neergaards halvbror, forstkandidat (senere skov
rider ved Flensborg skovdistrikt) Johan Thomas
Neergaard meldte sig til korpset som jæger.
Stor pekuniær støtte ydede baron Carl BlixenFinecke til Næsbyholm, og han var desuden under
korpschefen, major C. Jacobsens fravær korpsets
fører.
Den 21. april modtog oberst Tscherning på kon
gens vegne korpsets troskabsed. Selvom stemnin
gen og offerviljen i rigt mål var til stede, må det
dog forekomme mig ret imponerende, at man kun 5 uger efter oprøret i Rendsborg - havde et
frivilligt korps bestående af 200 mand til hest,
fuldt udrustet med gode våben, egne uniformer,
train o. s. v., veluddannede skytter, klar til at afgå
til fronten.
Den 22. om morgenen gik hele korpset til alters
i Næstved, hvor det havde været garnisoneret un
der uddannelsen, hvorpå det drog af mod Korsør,
hvorfra det skulle sejles til Fyn. Vejen fra Næstved

til Korsør fører imidlertid forbi Førslevgård, som
tilhørte Carl Neergaards bror, justitsråd (senere
etatsråd) Peter Johansen Neergaard, og denne invi
terede hele korpset på frokost, som var så god, at
nogle af jægerne var lige ved at glemme deres rif
ler, da de skulle ride videre. Stemningen har været
høj, men herefter kom alvoren. Korpset var ikke
noget paradenummer, men ydede en værdifuld ind
sats i krigen, også ved sin høje moral og sin be
gejstring for sagen, som smittede af på udskrevne
soldater.
Korpset havde 2 faldne i 1848, og da som sagt
den almindelige værnepligt indførtes året efter,
opløstes korpset igen.
Men den neergaardske slægt havde nået at lægge
et par små sten af vidt forskellig farve i den bro
gede mosaik, som udgør Danmarks historie i 1848.
Kilder:
Otto Vaupel: Krigen i 1848.
A. Valentiner: Herregaardsskytteme i 1848.
Albert Fabritius: Neergaard (Særtryk af Danmarks Adels
Aarbog 1968-69).
Hedeselskabets Tidsskrift 1973, nr. 4.
Arkivalier vedr. Ordenscapitulet 1808-52 (Rigsarkivet).

Genealogi
Slægtled

1

Mads
fra Nedergård i Gredstrup

2

Thomas Madsen Neergaard 1652-1735

3

Johan Thomsen Neergaard 1673-1737

4

Peter Johansen Neergaard 1702-1772

5

I

______ I___________
I
I
Jens Bruun Neergaard
Johan Thomas Neergaard
1745-1806

1742-1788
6

7

8

9
10

Jens Peter Bruun Neergaard Johan Andreas Bruun Neergaard
1764-1842
1770-1846
Lucius C. J. A.
Bruun Neergaard
1797-1881
1
Harald E.
Bruun Neergaard
1826-1867

P.C. Joachim
Bruun Neergaard
1806-1893

Peter Johansen Neergaard
1769-1835
____________ 1_____________________

Carl Neergaard
1800-1850

Peter Johansen
Neergaard
1803-1872
i
1
Charles A. D.
Neergaard
1839-1903
1
Eigil Neergaard
1876-1943
i
1
Charles A. D.
Neergaard
1904—
(forfatter af denne
artikel)

Johan Thomas
Neergaard
1818-1865
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Interessant restaurering
Redaktør Richard G. Nielsen fortæller om et spæn
dende initiativ af en gruppe unge mennesker i
Præstø, Danmarks mest brandhærgede by. Initiati
vet har ført til etablering af »Verdens første Brandsprøjtemuseum«.

Historien bag denne avismeddelelse er, at en grup
pe unge mennesker i Præstø gennem 7 år i al stil
hed og uden nogen støtte udefra har sat et spæn
dende initiativ i gang og udført en enorm manuel
arbejdsindsats, som fører langt videre end de op
rindelig havde drømt om.
Permanent udstilling forberedes

De har restaureret en større samling af byens og
egnens brandsprøjter, køretøjer, pumper, materiel
og mundering fra 1800-tallet. Mere materiel kom
mer stadig til fra flere og flere steder i Danmark,
hvor man finder gamle brandsprøjter og andet ud
styr, som ellers ville være gået tabt.
Så meget er nu sat i historisk korrekt stand, at
der er basis for en permanent udstilling. Interessen
er vokset med opgaven, og ældre håndværkere har
været parate med faglig bistand. Endog under es
sen i den gamle landsbysmedie må der fyres op af
og til.
Selv om det skyldtes et tilfælde, at der kom
gang i dette bevaringsarbejde, må man erkende,
at den rette by for et brandmuseum må være
Præstø, idet købstadens historie er et sådant jam
mersminde, at det må være landets mest brandhær
gede by i de tider.
Så ofte brandhærget, at hele Danmark
samlede ind til byen
Det kan nævnes, at i 1641 nedbrændte størstedelen
af Præstø. Under Svenskekrigen 1658-59, da gjøngernes berømte modstand fandt sted i Sydsjælland,
blev byen og oplandet hærget, brændt og ødelagt.
1668 brændte 2/a af byen, oven i købet den bedst
bebyggede del. Atter i 1670 var der brand og i
1711 brændte 28 gårde og huse, kun præstegården,
6 andre gårde og nogle fiskerhytter var tilbage.
1750 blev 45 ejendomme luernes bytte og i 1757
brændte den vestlige del af byen.

Regeringen: Nu må der gøres noget
Det er et særsyn i historien, at en lille dansk by
så ofte og så totalt har været offer for ildebrande,
og desto oftere det brændte, desto mere forarmede
blev beboerne, og desto mere kneb det med at

bygge ordentligt og med at etablere et bare nogen
lunde anvendeligt brandvæsen.
Elendigheden var så stor, at Fr. d. V i 1751
gav tilladelse til kollekt over hele landet til fordel
for Præstø.
Men da byens styre senere - af let forståelige
grunde - søgte lempelser i skatter og andre af den
tids byrder, gav det i 1761 statsmagten anledning
til at kræve, at brandvæsenet i Præstø nu blev sat
i stand, som datidens forordninger befalede. Det
holdt hårdt økonomisk, men de følgende år anskaf
fes sprøjter; der sættes andre foranstaltninger i
værk, og der kommer mere system i tingene.
Givet er det, at borgerne i den ellers så idylliske
lilleby ved den skønne fjord har levet i evig skræk
for nye storbrande. I over 150 år blev hver fami
lie daglig mindet om brandfaren, idet alle voksne
mænd under 50 år var pligtig til at gøre tjeneste
ved ildebandes bekæmpelse. Til dette brug be
fandt sig et eller flere redskaber i hvert hjem.

Sprøjtemønstringen - en sejrsfest over
den røde hane
Til at begynde med havde byens råd udpeget 6
mænd til brandværnet. De skulle suppleres med
det 16 mand store Præstø Liigbærerlaug. Siden
dannedes et borger- og politikorps på 62 mand og
i øvrigt blev hele den mandlige befolkning orga
niseret i sprøjtehold, rydningshold osv., osv.
Et led i brandværnets effektivitet var, at der
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hvert år holdtes en sprøjtemønstringsdag: Da mød
te alle mand af hus (også kvinder og børn - som
tilskuere!). Munderingen blev synet, materiellet
prøvet, og mandskabet måtte gennem øvelser som
om der var opstået en storbrand.
Denne årlige begivenhed havde samme place
ring i egnens tilværelse som årlige militærøvelser
kunne have i andre landsdele. Dagen sluttede med
fest og efterslukning på hotellerne og de talrige
værtshuse. I den høje feststemning oven på sprøj
temønstringsdagen finder man uden tvivl et stærkt
indslag af glæde over, at nu var der igen gået et
år uden at den røde hane havde galet over Præstø
og varslet storbrand.
Sådan gik det nemlig. Om det var held eller
de gode Præs tøborgeres - 1700-tallet delvis på
tvungne - foranstaltninger eller begge dele i for
ening, der hjalp, kan ikke siges, men det er en
kendsgerning, at helt op til vore dage har byen
undgået flere brandkatastrofer.
Datidens civilforsvar: brandvæsenet
Præstøs århundredgamle brandværns-system fun
gerede indtil de moderne motorsprøjter i trediver
ne dukkede op. Det kunne (omsat til moderne tids
tankegang) godt minde lidt om det system, som
man tog i brug under 2. verdenskrig med husvag
ter og andet civilforsvar.
For syv år siden var der stadig en del tilbage
af dette Præstøs glorværdige brandvæsen: Nogle
køretøjer, hvoraf et var henstillet på kommunens
stenplads, sprøjter, pumper, andet udstyr og mun
dering. Alt i dybeste forfald, da redningsaktionen
satte ind.

Side 13

Det har krævet både bødker-, hjulmager- og
grovsmedearbejde at sætte tingene i en sådan
stand, at de ikke blot fremtræder nøjagtig som
da de i forrige århundrede blev fremstillet, men
de er også fuldt funktionsdygtige.
Et særligt problem:
Det farvestrålende udseende
Samme omfattende restaurering har måttet foreta
ges på det materiel, der senere er kommet til fra
omegnen og fra andre landsdele.
Et særligt kapitel har været malerarbejdet. Trods
det dystre formål var det et farvestrålende syn, når
datidens brandvæsen rullede frem i bybilledet. I
gamle dage var metal og træ malet og stafferet
smukt og sirligt i mange forskellige farver.
Erfaringerne fra Præstø kan nyttiggøres af andre
Private, som vil føre gamle døre, paneler, møbler
eller andre ting tilbage til det oprindelige udseende,
kan i deres »gør-det-selv«-restaurering uden videre
nyttiggøre erfaringerne fra Præstø. Hvad enten det
gælder studiet af ældre tiders brandvæsen eller man
ønsker at høre gode råd om istandsættelse, er man
altid velkommen i den sydsjællandske fjordby.
I Præstø vil man gerne høre fra folk, der kan
fortælle noget om brandbekæmpelse før i tiden
eller som ved, hvor der findes gammelt materiel,
som bør havne på museum.
Måske kan nogle af vore læsere fortælle om den
gamle landsbysprøjte?
Richard G. Nielsen.
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til ethvert formål.
Har De brug for lån til tilbyg
ning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maski
ner, udvidelse af besætning,
ejerskifte eller andet, kan De
roligt henvende Dem til For
enede Kreditforeninger. Vi yder

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

FORENEDE

KREDITFORENINGER

Lånesagsekspedition:
Lånesagsekspedition:
Anker Heegaards Gade 4
Magelos 2
1572 Kobenhavn V. Tlf. (01) 15 34 34 5100 Odense. Tlf. (09) 11 77 77

Indsendes til

Dansk Slægtsgaardsforening
kassererkontoret, Gassehaven 56, 2840 Holte
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt oplysnings
materiale om Dansk Slægtsgaardsforening og opfordres til ind
meldelse i foreningen:

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, n
trikelkort etc. fotokopieres.
Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.

Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.
Rabat ved større bestillinger!
Titel

Titel

.............................. den

Postadresse

Navn

Postadresse

Navn

1969

(Underskrift)

Slægtsgaardsarkivet,
H, C. Andersens Boulevard 4 (2. sal tv,)
1553 København V
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Grundstenen
i byggeriets økonomi
- Kreditforeningen
Danmark

TEOREM BIXIGEl»
OZWI»IH/WRK
København:
Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf. (01) 125300

Arhus:
Åboulevarden 69
8100 Arhus C
Tlf. (06) 125300

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

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

Vi yder lån til byggeri inden
for landbrug, skovbrug,
gartneri og frugtplantager.
Til generationsskifte.
Sammenlægning af
ejendomme, køb af tillægsjord
og andre produktivitets
fremmende investeringer.
Uanset hvor De bor, har vi
en lokalkendt repræsentant i
nærheden.
Endvidere har vi særligt
landbrugskyndige specialister,
som står til rådighed med
al den vejledning,
De har brug for.
Ring eller skriv efter brochuren
»Skal De prioritere landbrug«.

Tilfredse kunder
er det bedste
vi ved...
ft SPAREKASSEN FYN
'

AFDELING AF SPAREKASSEN DANMARK

C^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr.
bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor. Gassehaven 56, 2840 Holte

De kan regne
med os

Djurslands hovedstad

GRENAA

Aarsmødets by
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På gensyn i Grenå
Slægtsgaardsforeningens årsmøde i Grenå 24. og
25. maj er nu tilrettelagt i alle enkeltheder. Fore
ningens bestyrelsesmedlem Chr. Thyboe, Spentrup, har med værdifuld støtte af byrådsmedlem
Karl Katholm, Hemå, og gårdejer Henry Stem
ming, Hammelev, tilrettelagt nogle fortrinlige
rammer for møde og udflugt.
Vi plejer i forbindelse med mødet at bringe en
omtale af egnen, men stoffet her er så stort, at vi
må indskrænke os til en omtale af de steder, vi
kommer til.
Mødet holdes inde i Grenå by, men festmidda
gen holdes på det store og flotte Hotel du Nord,
der ligger lidt uden for byen, men i nærheden af
færgehavnene og umiddelbart ud mod den dejlige
strand. Man kan måske synes, at dets priser ikke
er små, men til gengæld yder hotellet på sin side
en meget fin service. Det vil blive med glæde, man
besøger dette sted.
Udflugten byder på den sensation, at man be
gynder dagen med at besøge fhv. finansminister
Anders Andersens gård, Benzonslyst, og det for
ventes, at Anders Andersen selv vil byde os vel
kommen og fortælle om gården. Og fru Margrethe
Andersen har på forhånd sagt, at deltagerne er
velkommen til at bese hendes stuer, som så sande
lig nok er et besøg værd.
Derefter skal vi besøge herregården Sostrup.
Ikke så meget for at se landbrug som for at be
søge nonnerne, der driver pensionat og kafeteria
på slottet. Og det er en oplevelse. Pladsforholdene
tillader ikke, at vi samlet ser det hele, men de
venlige og hyggelige nonner vil dele os i tre hold
og vise kirken og slottet med de nydelige lokaler,
som de tager i fuld anvendelse både hvad angår
riddersalen og de øvrige sale med deres klenodier.
De har også en butik, hvorfra de sælger hjemme
lavede håndarbejder. Men da besøget falder på
en søndag, skal de have særlig polititilladelse til
at holde åbent, og den foreligger endnu ikke.
Sostrup ligger smukt omgivet af skove og med
en smuk voldgrav med svaner. Og iøvrigt skal de
flinke nonner nok fortælle om tingene. De tilhører
Cistercienserordenen.
Formiddagen slutter på Mejlgård, hvor det
smukke hvide slot tager festligt imod os, men des
værre er det øde og tomt indvendigt, fordi dets
indehaver hofjægermester Niels Juel (en ætling af
søhelten) har opgivet at bebo det og i stedet bygget
sig et etplans hus ved siden af. Det er beklageligt,
at så mange af de gamle klenodier må ligge hen
uden at kunne få en praktisk anvendelse fordi
privatpersoner på grund af skatter og andre van
skeligheder må opgive at bebo dem.

Vi må altså nøjes med at se slottet udvendigt
fra, men til gengæld må man regne med, at havens
tulipaner ved den tid vil stå i flor til glæde for
stedets hollandske frue og de besøgende gæster.
Og vi spiser frokost i slotskroen, der næppe vil
kunne rumme alle deltagerne, men som i dagens
anledning vil blive udbygget med et telt ud i par
ken. Og når maden er indtaget vil Niels Juel på
sin djærve og bramfri måde fortælle om forhol
dene på stedet.
Om eftermiddagen ville man gerne have besøgt
Gammel Estrup med dets landbrugsmuseum. Det
ligger ved landevejen mod Randers, men afstanden
er lovlig stor, så man må give afkald på dette og
henvise deltagerne til at bese dette uden for det
officielle program. Man kan jo desværre ikke
nå at få alt med.
Man kører derfor over Ørum til Fannerup
pumpestation, der afvander de store områder af
Kolindsund, og derefter videre til gården Sivested
Odde. Begge steder vil forpagter Chr. Vester for
tælle om den store afvanding, der har vundet så
store arealer ind til dansk landbrug. Vi kommer
her til en smuk og meget særpræget egn.
I parken ved Sivested Odde tager vi ved en
velfortjent forfriskning afsked med hinanden. Og
vi håber, at vi kan sige, at vi påny har haft nogle
gode dage sammen.
Det er imidlertid kun en lille del af Djursland,
vi når at besøge. Det kunne være fristende at gå
i enkeltheder både med hensyn til natur og hi
storie. Men det får være.
Mange hæfter deres opmærksomhed ved halv
øens sydlige område Mols med dets store bakker,
som gyvelen farver gul i forsommeren og lyngen
orangefarvet i høst. Det bliver imidlertid kun de
folk, der kommer med færgen ind til Ebeltoft el
ler som ved afslutningen fra Kolindsund kører over
Tåstrup til Århus. Ved begrænsede omveje vil
man få noget af det smukke på den sydlige del at
se, og når man ikke er for mange i følge, vil man
kunne få et godt indtryk af bakkerne.
Vi må også gøre opmærksom på, at der umid
delbart syd for Grenå ved Katholm ligger et skønt
naturområde, som også er et besøg værd før eller
efter mødet.
Sluttelig skal kun anføres, at der fra Grenå er
færgeforbindelse både til Hundested, Halmstad,
Varberg og Anholt. For hvem, der har rejselyster,
er Grenå altså en fortrinlig udfaldsport.
Det må absolut tilrådes så mange som muligt at
benytte bus til søndagens udflugt.

Se endvidere kort over udflugten side 12.
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Boelsmand Søren Kanne
den højmodige frelser af et menneskeliv

På Hessel strand syd for Grenå afsløredes søndag
den 9. maj 1926 en mindesten med indskriften:

Til minde om den danske bonde
Søren Mikkelsen Kandes heltedåd
16/2 1835

samt følgende vers fra Blichers digt:
Saa skulde dog alle I danske Mænd
af Hjertet elske hinanden!
I Faren og Døden sig give hen,
den ene med Lyst for den anden!
Stenen - en stor søsten - rejst af Marineforeningen stod oprindelig tæt ved havet med teksten
vendt mod dette. Senere flyttedes den mod vest
over på den anden side af kystvejen til det, der i
dag hedder Søren Kannes Plantage, ikke langt fra
Hotel du Nord.
Og hvem var så denne danske bonde, for hvem
man ikke alene har rejst dette minde, men også
på byens torv en statue udført af billedhugger
professor Johs. Berg.
Den første gang offentligheden hører om Søren
Kanne er i Ugeblad for den danske bonde tirsdag
den 24. marts 1835. Denne dag er der på Forsrden en beretning med overskriften Ædel Daad og
heri fortælles om en enestående redningsaktion,
der fandt sted den 16. februar samme år.
På Nørre Herreds Politiretskontor i Grenå af
holdtes søforhør samme dag, som denne beretning
bragtes, og ifølge politi protokollens referat var be
givenheden følgende: Skipper Ole Jyde fra Horn
bæk (den første, der afgav forklaring sejlede søn
dag den 15. februar fra Helsingør med sin Jagtbåd
»Bente Marie«, 6 kommercelæster (ca. 900 ku
bikfod eller 15000 kg) drægtig, med en ladning
salt bestemt for Grenå.
Skibet var foruden skipperen bemandet med
matroserne Jens Larsen og Rasmus Svendsen. Kl.
8 samme dags aften skyllede en svær sø over
skibet, borttog kompasset og slukkede lyset. Ca.
en halv time derefter i den mørke og stormfulde
vinternat løb skibet på grund ud for hovedgården
Hessels forstrand (omtrent ud for Hotel du Nord).

Straks efter at skibet var grundstødt gik den ene
skibsside itu, så forstavnen kom til at stå under
vand, hvilket bevirkede at dækket løsnede sig og
drev til havs. De 3 mænd forsøgte at nå land i
skibsbåden; men denne blev straks fyldt med
vand, så de måtte vende tilbage til vraget. Stå
ende i vand til op på livet klamrede Ole Jyde sig
til agterspejlet, Rasmus Svendsen holdt sig fast
ved masten, men blev ved 10 tiden om aftenen
ramt af en bølge og forsvandt. Jens Larsen klatrede
op i vantet, hvor han blev til det begyndte at lys
ne, men så svømmede i land (på det tidspunkt
må de to have tilbragt ca. 12 timer på vraget).
Ole Jyde forklarede videre, at Jens Larsen hav
de opfordret ham til at følge sig; men han følte
sig for svag hertil og måtte i sin nu næsten be
vidstløse tilstand blive på vraget. Et par timer
efter at Jens Larsen var svømmet i land kom
Søren Mikkelsen fra Strandhuset sammen med sin
gamle fader med hest og vogn ned til stranden.
Søren Mikkelsen begav sig, siddende på den ene
hest og førende den anden ved hånden, ud i van
det for at svømme til vraget. På grund af den stær
ke strøm og pålandsvind slog bølgerne flere gange
over både hest og mand. Da de nåede ud til
vraget kastede Søren Mikkelsen enden af hestens
tømme over til Ole Jyde. Efter flere forgæves
forsøg fik han tømmen bundet om livet, hvorefter
Søren halede ham til sig på ca. 3 alens afstand.
Han var imidlertid efter alle disse timer så af
kræftet, at han ikke evnede selv at stige op på
hesten og holde sig fast, så Søren måtte af sin
hest for at hjælpe ham op. Ole Jyde blev lagt
over hesten, og samtidig med at Søren styrede
hestene tilbage gennem bølgerne, måtte han med
en hånd støtte Ole, så han ikke gled af hesten
undervejs. Velbeholdent i land spændte Søren
hestene for vognen og kørte tilbage til Strandhu
set, hvor alt var klar til at pleje Ole. Derefter
sendte han bud til Grenå, hvortil Ole Jyde blev
overført samme dag.
Den næste forklaring afgav Søren Mikkelsen
Kanne, som tilføjede, at inden han svømmede
ud med hestene, havde han forsøgt 4 gange at ro
ud med skibsbåden, der var drevet i land. Hver
gang måtte han dog vende om, og undgik kun
ved at holde fast i rælingen at blive kastet i ha
vet. Da man stadig kunne høre den ulykkelige
Ole Jydes jammerskrig, var han fast besluttet på at
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vove alt for at nå ud til vraget, der lå ca. 30 favne
(50 m) fra land og havde så spændt hestene fra
vognen. Mikkel Sørensen Kanne, Sørens gamle
far, der havde overværet hele dramaet tilkendegav
sin angst for sin søn. Han havde frarådet ham
at forsøge at nå ud til vraget med hestene.
Såvel Ole Jyde som Søren Kanne forklarede,
at der hvor Søren var stået af hesten for at hjælpe
Ole, var der en sandbanke, så hestene og Søren
kunne få fodfæste; men der var dog så dybt, at
vandet gik Søren til armene.
Dette er, hvad politiprotokollen refererer om
begivenheden.
Ole Jydes søn postholder Hans Sejer Jensen i
Glæsborg, har i et brev til Jeppe Åkjær fortalt,
at da hans far blev reddet, havde han tilbragt
ca. 15 timer på vraget, i sandhed en hård tørn
selv for en hærdet sømand, overladt til et storm
pisket hav, som han var, og i et par graders frost.
Hessel Strandhus, som Søren Kannes hjem kald
tes, og hvor Ole Jyde og Jens Larsen fik den første
kærlige pleje efter forliset, må vi lede forgæves ef
ter i dag. De sidste rester af det blev revet ned i
1960; men stedet, hvor det lå, kan vi finde. Går
vi ad Åboulevarden til Carl Svendstrupsvej (op
kaldt efter Grenås æresborger og tidligere biblio
tekar) og følger denne, er vi straks ved stedet, idet
huset lå ved Carl Svendstrupsvej lige over for,
hvor Jeppe Åkjærsvej løber ud i denne. Her blev
Søren Kanne født 10. februar 1801.
I dag er hele området bebygget; men da Søren
Kannes far og hans farfar den gamle Søren Kan
de kom hertil omkring 1795, var det et øde og
trist hedelandskab, som hørte under hovedgården
Hessel. I matrikulen af 1884 er stedet betegnet
som et strandvogterhus beliggende østlig i heden
ved Grenåen i Ålsø sogn. Først i 1924 fik Kannegården sit eget matrikel nr. nemlig nr. 1 bz af
Fuglsang, i 1935 blev arealet sammen med andre
ført ind under Grenå bys markjord som matr. nr.
65 for endelig i 1961 at blive udstykket i en række
parceller, deriblandt 65c, hvor Kannegården lå.
Forfatteren og maleren Acthon Friis fortæller
i sit store værk »De Jyders Land«, fra et besøg i
Grenå 1931 om Søren Kannes gård, at den ligger
ved åen ca. 300 m fra stranden. Yderlængerne er
på dette tidspunkt styrtet sammen, men stuehuset
er, som han skriver, »endnu på krykkerne«, dog
ikke helt i sin oprindelige skikkelse, men murene
og bindingsværket er endnu det samme, som da
Søren levede her med Karen.
Det er nok svært helt at forestille sig, hvordan
området så ud, da familien Kanne kom til Hessel
Strandhus ved den nordlige grænse af Ålsø sogn
tæt ved Djursåens løb, lige over for handelsbyen
Grenå.
Familien Kanne kom sandsynligvis hertil i 1795
fra Veggerslev, hvor gamle Søren Kanne sidste
gang var til alters sammen med sin hustru den
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19/4 1795 uden da, som så ofte før, at være led
saget af datteren eller sønnen Mikkel. Den 7/3
1796 døde gamle Søren Kanne i Strandhuset og
den 13. blev han begravet på Ålsø kirkegård 83
år gammel.
Sønnen Mikkel var da 32 år gammel, og han
står som fæster af Hessel Strandhus, da han den
9/8 samme år bliver trolovet med Mette Rasmusdatter, gårdmand Rasmus Krarups datter i
Ålsø. Vielsen fandt sted i Ålsø kirke den 29. ok
tober. Året efter døde Mikkels mor, gamle Søren
Kannes enke i Strandhuset, og blev begravet 24/9
1797.
Ved folketællingen 1801 bor Mikkel Sørensen
som husmand og snedker i Strandhuset sammen
med sin hustru Mette Rasmusdatter og datteren
Ane Kirstine på 3 år samt hans søsterdatter Mette
Christensdatter 10 år. 10 dage efter denne folke
tælling fødtes Søren Mikkelsen Kanne, og da den
næste folketælling fandt sted 1834 var det ham,
der var husfæster og snedker i strandhuset. Han
var da gift med Karen, en datter af Rasmus Jen
sen i Bredstrup, og han holdt tjenestedreng, den
16 år gamle Søren Jensen. Desuden var hans far
og stedmoderen Kirsten Thomasdatter i huset
hos ham. Hans egen mor var død 26/3 1827.
Hans gamle far var da 70 år.
Året efter 1835 var det, at Søren Kanne ud
førte sin heltedåd. Den 71 årige Mikkel havde da
gennem 40 år levet med havet som nabo og set,
hvordan det kunne være, når en stiv østenstorm
gik ind over stranden, så der er vist ikke noget at
sige til, at han, som han forklarede i søforhøret,
tryglede sin søn om at lade være med at gå ud i
de skumpiskede bølger.
Når vi i dag endnu kender Søren Kannes dåd,
skyldes det uden tvivl St. St. Blichers digt »Det
blæste en Storm udi Kattegat«, som første gang
blev offentliggjort i Randers Amtsavis torsdag den
15. november 1838 under overskriften: »En anden
og ny Vise om en Sømand og en Landmand« i
hvilken han i lidt fri form beskriver rednings
dåden, der udødeliggjorde Søren Kannes navn.
Muligvis har Blicher hentet inspiration til sit digt
i den i indledningen omtalte artikel; men på en
af sine jagtture kan han også have været på egnen,
og der hørt beretningen, hvilket noget kunne
tyde på.
Når det blev »Ugeblad for den danske Bonde«,
der kom først med nyheden, er det nok ikke helt
tilfældigt. N. B. Krarup, der var medredaktør af
dette blad 1834-36, var indtil 1835 seminarielærer
på Lyngby seminarium, der ikke ligger mange
kilometer fra Grenå. Han har fra folk på egnen
let kunnet få beretninger om de dramatiske be
givenheder, hvorom han allerede skrev den 6.
marts 1835. Han slutter iøvrigt sin beretning med:
»Skulle ikke også foranførte dåd fortjene at ihu
kommes, og skulle ikke boelsmanden Søren Kanne
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af Fuglsang ved Grenå befindes fortjent til at mod
tage af det offentlige eller af skjønsomme med
borgere en hans handling værdig belønning.
Søren fik sin belønning, om det så var »en
hans handling værdig belønning« kan d:skuteres.
Artiklen blev optaget i flere blade, og sagen kom
også kongen, Frederik VI, for øre. Den 2. april
pålægger han Kancelliet at indhente nærmere op
lysninger om sagen, og den 8. april kunne Kan
celliet bl. a. forelægge kongen en ansøgning, der
sluttede således: »Det indstilles således allerunder
danigst, at Boelsmand Søren Mikkelsen Kanne af
Fuglsang i Randers Amt allernådigst må forundes
Medaillen for Druknedes Redning med Tilladelse
til at bære den i det for Medaillen i Anl. af Sø
slaget den 2. april 1801 bestemte Bånd, hvorhos
lige underdanigst henstilles, hvorvidt D. Maj. måt
te finde Dem bevæget til endvidere at tilstå ham
nogen Pengebelønning«. Den 11. april 1835 be
stemte Fr. VI., at Søren Kanne skulle have den
nævnte medaille, endvidere fik han bevilget en
»Gratification« af 40 Rdl.-Sedler.
Fra Arhus fik han desuden et smukt sølvbæger,
der var forgyldt indvendig og med følgende ind
skrift: »Fra Borgere og Borgerinder i Århus til
Boelsmand Søren Kanne, den højmodige Frelser
af et Menneskeliv — 16. februar 1835.
November 1860 kunne man i Grenå Avis læse
følgende:
I Løverdags Aften (10/11) er her i Nærheden
passeret en beklagelig Ulykke, idet Gårdmand
Søren Kanne på Hessel Hede, ved i Marken at
lede om en Ko, faldt i Åen og druknede«.
Det er et af livets paradokser - at denne mand,
der ved sin redningsdåd næsten præsterede det
umulige i kamp med det oprørte hav, skulle om
komme i den å, som han var fuldt fortrolig med
fra barnsben og havde levet med hele sit liv.
Tidens skæbnetro har givet sig udtryk i føl
gende vers:
Mens Bølgerne trued’ og svore i Harm,
men Skummet det fnøs ad den Kjække
»Vid Menneske! - Dig skal vor hævnende Arm
for dette nok vide at række«.
Saa, sendte til alle Smaavande de Bud:
»Pas på, om I kunne ham lange;
thi han rev to Ofre af Munden os ud,
det er Eders Pligt ham at fange«.
O Aaen den skumled’ og passed’ sit Snit,
da Dyret han søgte at finde.
Han gjorde i Mørket hint farlige Skridt
og styrted’ i Vandet i Blinde.

Søren Kanne blev begravet på Ålsø kirkegård
den 16. nov. 1860. På hans grav er rejst en minde
sten med 3 af versene fra Blichers digt, hvoraf
det sidste er det samme, som står på stenen i Sø
ren Kannes Plantage.
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Ole Jensen Jyde, manden som Søren Kanne
reddede fra druknedøden, var et par år før kata
strofen blevet viet i Grenå kirke 14/9 1833 til
Jensine Marie Seyer, som var af en rig købmandsog skipperslægt. Ole Jyde selv var af fiskerslægt
fra Hornbæk og født 24/6 1790. Fra 1812-1824
var han lods mellem Helsingør og København,
og ved sin fratræden 1824 fik han en meget fin
anbefaling fra Hornbæk Lodseri udstedt af Contre
Admiral og Overlods Poul de Løwenørn. Ole
Jyde og hans »Sine« bosatte sig senere i Grenå,
hvor de først boede i et lille hus på Nørregade i
»Mdm. Brocks Lejevåning«. Herfra flyttede de
i 1840, da Ole Jyde fik skøde på matr. nr. 108a,
en gård på Storegade nr. 41. I dette hus boede
de til deres død.
Sønnen Hans Sejer Jensen, der som nævnt var
postholder i Glæsborg, havde oprindeligt lært
bagerfaget og forsøgte efter faderens død 19/3
1863 at starte et bageri i fædrenegården, men det
gik ikke. Den 15. marts 1865 blev »Ole Jensen
Jydes sted i Storegade« solgt ved Auktion.

Tage Alstrøm.
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Fra arbejdsmarken
Amtsmøde i Skrydstrup
Tirsdag d. 4. marts holdt Haderslev-kredsen af
Dansk Slægtsgårdsforening et usædvanligt velbe
søgt årsmøde i Skrydstrup Forsamlingshus.
Formanden gdr. Jens Skau, Øster Lindet bød
velkommen til den talrige forsamling og gav or
det til mødets første taler, foreningens landsfor
mand, gdr. Chr. R. Christensen, Badstrup. Det
var som sædvanlig vægtige ord, der lød til det
lydhøre publikum. Chr. R. Christensen havde
valgt at finde de lyse sider frem midt i en økono
misk mørketid for landet. Han talte om landet,
der voksede - hvorfra kommer væksten? Fra ha
vet - din ven og din fjende. Vi skal rejse dige
mod havet - vi skal værne vort land kulturelt og
politisk. Foredraget - prisværdigt kort - men hver
sætning af vægt og lødighed - blev hilst med
varmt bifald.
Efter kaffebordet holdt regnskabskonsulent Jens
Høj Nielsen, Haderslev en vel tilrettelagt og god
instruktion om de økonomiske problemer ved ge
nerationsskifte. Da ordet blev givet frit, var de
mange indlæg og spørgsmål bevis på ikke alene,
hvor aktuel hele problemstillingen er, men også
hvor skæbnesvanger dybt man griber ind i tilvæ
relsen, når et slægtskifte står for døren.

Ved generalforsamlingen oplystes det, at Ha
derslev amt er det amt, der har de fleste medlem
mer. Formanden kom endvidere i sin beretning
ind på en omtale af landsforeningens udadvendte
virke, dels gennem arkivet, dels gennem bladet hvis redaktør iøvrigt havde lejlighed til at kom
mentere og yderligere udbygge formandens ord.
Til nyt medlem af bestyrelsen valgtes Anders
Nørgård, Oxbøl i stedet for Marius Muus, der
ønskede at trække sig tilbage.

Sydslesvigske børn på ferie
i Danmark
Fra Anne Marie Herman, Mogenstrup har bladet
modtaget et smukt brev, hvoraf vi citerer:
»I augustnr. 1974 af »Slægtsgården« havde kon
torchef Viggo Martensen-Larsen en artikel »Dansk
hedens stilling i Sydslesvig i dag«. Den berørte
dejlig mange ting om stillingen i dag og slutter med
ønsket om at grænsearbejdet også må finde god
støtte blandt dette blads læsere.
Støtten til de danske skoler kan bl. a. gøres på
en meget effektiv måde ved at huse en dreng el
ler pige i sommerferien. Det betyder uendelig me
get for skolearbejdet, at børnene får lejlighed til

at opleve dansk hverdag og måske frem for alt,
har lejlighed til kun at tale dansk.

Har nogle af vore medlemmer mulighed for at
huse en dreng eller pige i c. 3 uger vil et tilbud
blive modtaget med glæde og alle oplysninger kan
indhentes hos
Grænseforeningen - Peder Skramsgade 5,
1055 København K. - Tlf. (01) 11 71 68.
Slægtsgårdsbladet står også til rådighed med op
lysninger.

Synger den danske højskole
sin svanesang?
På amtsmødet i Haderslev-kredsen blev medlem
merne gjort bekendt med de ca. 400 sange, som
er vraget til fordel for en nutidig digtning, hvis
realistiske jordnærhed munder ud i en sentens om,
at »nu er kaffen klar« - bortset fra det, ikke et
ondt ord om den udmærkede digter Benny An
dersen.
Vist har højskolen fået skyld for at føre megen
»Brage-snak«, men den har dog været med til at
give flere generationer en åndelig og kulturel bag
grund, uden angst for at bekende en kærlighed til
det land, der har så rig en arv at give.
Er det en angst for ikke at »være med« - ikke
at føre tidens tale- der har fået højskolen til at
køre så ynkeligt i grøften ved at overlade styret
til en relativ lille flok, der uden sværdslag har
overtaget højskolens åndelige førerskab med blik
ket vendt mod fjerne horisonter, hvorfra inspira
tionerne nu hentes?
Et vemodigt farvel til den danske folkehøjskole
- den har spyttet i sin egen rede - eller været
offer for en åndelig voldtægt.
P.S. Pas godt på Deres gamle højskolesangbog,
den rummer en uvurderlig sangskat, som skal ta
ges fra os.
Red.

Redaktion:
Hans Hviid,
Fåredammen 11,
5300 Kerteminde.
Tlf.: (09) 32 14 61.
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mødet om indholdet af lovændringsforslag senest 8 dage
før årsmødets afholdelse.
Foreningen kan ophæves, dersom dette vedtages på to
ordinære repræsentantskabsmøder, eller flertallet af med
lemmerne skriftligt kræver dette.
Disse vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære
årsmøde den 24. maj 1975 og afløser love og vedtægter
af 13. november 1943, 17. maj 1947, 5. juni 1948, 20.
maj 1950, 31. maj 1958 og 30. maj 1962.

Vedtægter
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§ 6.
Hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen består af mindst 10 medlemmer, der
vælges for 4 år. Halvdelen afgår hvert andet år. Genvalg
kan finde sted. Der vælges en suppleant for hvert af
hovedbestyrelsens medlemmer.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med formand og
næstformand. Medlemmer af hovedbestyrelsen får ingen
løn, og deres rejseudgifter refunderes af foreningen.
Hvervet som formand og næstformand kan ikke for
enes med en stilling som lønnet medarbejder for fore
ningen.

§ 7.
Revision og medhjælp.
Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret
revisor eller 2 andre revisorer, der vælges af årsmødet.
Bestyrelsen antager den nødvendige medhjælp til ledelse
af hovedkontoret, til besørgelse af korrespondance, kasse
væsen og bogholderi samt redaktion af medlemsbladet.
Bestyrelsen kan endvidere antage medhjælp ved organisa
tionsarbejdet og speciel sagkyndig medhjælp.

§ 8.
Lovændringer og ophævelse af foreningen.
Lovændringsforslag, der ønskes behandlet på et års
møde (i april kvartal), skal være indleveret til hoved
bestyrelsen inden 1. februar samme år. Det påhviler ho
vedbestyrelsen at underrette de tilmeldte deltagere i års-
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Indmeldelse til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Grenaa den 24. og 25. maj 1975.
Indmeldelse kan kun ske skriftligt til Slægtsgaardsforeningens kasserer fru Inger Hansen,
Gassehaven 56, 2840 Holte, senest den 3. maj, hvorefter deltagerliste, adgangstegn m. m. vil
blive fremsendt.

Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).

Stilling

Navn

Adresse

Hotelbestilling 24.-25.

Antal
Enkeltv.

Betaling
Antal
Dobbeltv.

Antal

Gruppe

Busbestilling
Bus fra

Sjæll.

Fyn

Udflugt
Grenaa

Pris

Middag

48,-

Vinanretning

12,-

Frokost

28,-

Fællesudg.

20,-

Ialt

Ialt
—

Antal

Ønsker at påstige bussen fra Fyn i
t
behold denne

Indbetalt ved check

□

giro

□

postanvisning

□

sæt X

klip her

send denne

Indmeldelse til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Grenaa den 24. og 25. maj 1975.

Indmeldelse kan kun ske skriftligt til Slægtsgaardsforeningens kasserer fru Inger Hansen.
Gassehaven 56, 2840 Holte, senest den 3. maj, hvorefter deltagerliste, adgangstegn m. m. vil
blive fremsendt.

Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).
Stilling

Navn

Adresse

Hotelbestilling 24.-25.

Antal
Enkeltv.

Betaling

Antal
Dobbeltv.

Busbestilling
Bus fra

Sjæll.

Antal

Gruppe

Fyn

Udflugt
Grenaa

Pris

Middag

48,-

Vinanretning

12,-

Frokost

28,-

Fællesudg.

20,-

Ialt

Ialt
==

Antal

Ønsker at påstige bussen fra Fyn i

Indbetalt ved check

□

giro

□

postanvisning

□

sæt X
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Der arrangeres:

Middag på Hotel du Nord, 3 retter og kaffe (incl. moms og betjening) kr. 48,00.
Vinanretning til middagen (2 glas rødvin og 1 glas dessertvin) kr. 12,00.
Frokost på Mejlgaard Slotskro (incl. kaffe, moms og betjening) kr. 28,00.
Andel i fællesudgifter (musik, forfriskning ved afslutning, turistservice, tryksager, entre m. m.)
kr. 20,00, som betales af samtlige deltagere.
Buskørsel på udflugten om søndagen. Prisen herfor vil være ca. 15,00 kr. pr. deltager. Der
afregnes i bussen. Bindende tilmelding nedenfor.

Hotelophold:
Foreningen har reserveret alle ledige værelser i Grenå, og hotelophold kan derfor kun reser
veres gennem foreningen, der har opnået visse rabatter.
Prisen for værelserne er:
Gruppe A
105,00 pr. seng incl. morgenmad (Hotel du Nord).
Gruppe B ca. 45,00 pr. seng excl. morgenmad (Hotel Dagmar og Turisthotellet, beliggende
inde i byen).
Gruppe C ca. 40,00 pr. seng excl. morgenmad (Hotel Grenaa Strand, beliggende ved
havnen).
Gruppe D ca. 35,00 pr. seng excl. morgenmad (Sømandshjemmet beliggende ved havnen).

Mødedeltagerne afregner selv med hotellet. Værelserne reserveres så vidt muligt i den ønskede
prisgruppe og i den rækkefølge bestillingerne indgår.

Indsendes til

Dansk Slægtsgaardsforening

kassererkontoret, Gassehaven 56, 2840 Holte

Postadresse

Der udsendes i løbet af april måned
kontingentopkrævninger for 1975.
Medlemmerne anmodes om at ind
betale kontingentet snarest belejliget efter opkrævningens modtagelse.
Meddelelser om ændringer af adres

Postadresse

se m. m. kan anføres bagpå giro
talonen.

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

Titel

Titel

Navn

Navn

Kontingent

Med venlig hilsen. Kassereren.
.................................. den

19

Underskrift)
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Indbydelse
til årsmødet i Grenå 24. og 25. maj
13,30 præcis. Mødet åbnes i pavillonen.
Kaffe, 10,50 incl. 15 pct. moms.
Mødet sluttes.
Besøg i Grenå kirke. Kort andagt ved
pastor Kaarsbo.
Kl. 18,30: Festmiddag på Hotel du Nord.
Derefter dans til kl. 24.
22.
Kl.
Kl.
Kl.

maj kl.
14,30:
16,00:
16,30:

Dagsorden ved årsmødet.
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formanden aflægger beretning
3. Beretning fra Slægtsgaardsarkivet ved Erik
Strange
4. Beretning fra bladudvalget ved Bent Bjerg
skov
5. Beretningerne drøftes
6. Fremlæggelse af regnskab og budget til be
slutning ved Kr. Foged
Hoteller
Hotel du Nord
50 dobbeltv. - 20 enkeltv. - 120 senge a 105 kr.
Komm, højskole (event.)
31 dobbeltv. - 50 enkeltv. - 112 senge
Hotel Dagmar
10 dobbeltv. - 14 enkeltv. - 34 senge
Udflugten
Bus fra og til Grenå (H. Esbensen, Ivild)
c. 15 kr. pr. deltager

Bus fra Fyn (Robert Jensen, Ørritslev)
Afgang kl. 0900
48 kr. pr. deltager
Langeskov st.
Afgang kl. 0920
Odense, Parkeringen v. Kongens Have
Afgang kl. 0940
Gribsvad Kro
Afgang kl. 1000
Middelfart, parkeringspladsen ved den ny bro.
Der er gode parkeringsmuligheder over alt. Kun
ved Benzonslyst kan det knibe noget. Her må
busserne holde ind mellem to stalde. Privatbiler
kan delvis holde i gården og delvis på den lidet
befærdede vej. De første bedes køre godt frem.
Oplysninger om lokale forhold kan iøvrigt fås
ved henvendelse til turistchef Birte Elstrøm, tlf.
(06) 32 12 02.
Kort over Djursland fremsendes med indmel
delsespapirer. Kongresmærker, der ligeledes frem
sendes, bedes båret synligt.

Sidell

7.
8.
9.
10.

Valg af revisor
Vedtægtsændringer - Forslag optrykt i bladet
Mødested for årsmødet 1976
Eventuelt

Søndag den
Kl. 7,00:
Kl. 7,30:
Kl. 8,30:
Kl.
Kl.
KL
Kl.
Kl.
Kl.

10,00:
10,15:
11,00:
11,30:
13,30:
14,00:

Kl. 14,30:
Kl. 14,45:
Kl. 15,45:

25. maj
Vækning
Morgenmad
Afgang fra pladsen ved turistbureauet
til Anders Andersens gård, Benzonlyst
10 km
Afgang fra Benzonslyst
Besøg hos nonnerne på Sostrup 8 km
Afgang fra Sostrup
Frokost på Mejlgaard Slotskro 13 km
Afgang fra Mejlgaard
Besøg på Fannerup pumpestation
18 km
Afgang fra pumpestationen
Besøg på Sivested Odde, Kolindsund
7 km
Mødet sluttes. Bussen kører til Grenå
15 km. (Til Ebeltoft 25 km)

Grenå Strand
12 dobbeltv. - 2 enkeltv. - 26 senge
Turisthotellet
10 dobbeltv. - 14 enkeltv. - 34 senge
Sømandshjemmet - Pæne værelser
Eventuelt - Overliggende skib

Bustur til landsmødet
Slægtsgaardsforeningens Afd. for Sjælland Syd
arrangerer fællesrejse til landsmødet i Grenå den
24.-25. maj.
Afgang: Vordingborg kl. 6,30, Næstved kl. 7,15,
Ringsted kl. 8,00, den 24. maj, hjemkomst den
25. maj i tiden kl. 18-20. - Tilmelding til gdr.
Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted, se
nest den 5. maj. Pris kr. 80, incl. bus og billet
Odden-Ebeltoft retur.
Nærmere meddelelse tilsendes alle tilmeldte
vedr. afgangssteder og indbetaling.
Venlig hilsen Jens P. Petersen.
KUPON
Til bustur den 24.-25. maj tilmeldes følgende:

Navn/navne

Adresse og evt. telefon
(Sendes til Jens P. Petersen, Farendløse, 4100
Ringsted).
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Nye medlemmer i 1975
Slægtsgaarden har herved fornøjelsen at bringe en
liste over nye medlemmer tegnet siden nytår 1975.
Vi er glade over fremgangen og byder de nye
medlemmer et hjerteligt velkommen.

Gårdejer Poul Larsen, »Høvderødgaard«, Byvej
7, Horserød, 3000 Helsingør.
Gårdejer Karen Thyssen, Kastrup, 6510 Gram.
Gårdejer Jens Erik Green, Stødstrup, 4863 Eskildstrup.
Gårdejer Aksel Steen, »Ny Rugtved«, Asdal, 9850
Hirtshals.
Gårdejer Carl Ole Jensen, Vestergaard, Vrensted, 9480 Løkken.
Gårdejer Hans Ole Vase, »LI. Asdal«, Asdal,
9850 Løkken.

Gårdejer Poul Aage Møller, »Bøshøjgaard«, Ho
vedvejen 53, 9850 Hirtshals.
Gårdejer Hans Kr. Bonde, »Dalsborggaard«, Sillerupøvej 8, 4872 Idestrup.
Pensionist Karen Bonke Pedersen, Østervej 31,
2750 Ballerup.
Gårdejer Mette Marie Ægidius, Sofienlund, 7560
Hjerm.
Gårdejer Jørn Kirkegaard, »St. Skovhede«, Skal
strup, 7570 Vemb.
Administrationschef Johannes Jensen, Abildgaardsvej 67, 2830 Virum.
Gårdejer Bernhardt Nielsen, Rejnstrupvej 551,
5800 Nyborg.
Gårdejer Erik Boesen, »Stenbjerge«, Stubborn,
6070 Christiansfeld.
Gårdejer Johs. Jørgensen, »Rejstrupgård«, Juelsbergvej 2, 5800 Nyborg.

Bønnerup

Køkken
mødding

Gjerrild Klint
Troldeskov

Gjerrild

Hemmed
Fjellerup

Karl by Klint

Meilgård Slot

nvad Hede

Giesborg

Ml Tranehuse

Rimsø

Stenvad

Sangs trup Klint

Huldremose

50 kr.

Sostrup Slot

Kar I by

Rims© Præstegård

Runesten
(Rimsø)

Ramten

Thorsø

Sangstrup

Portal
(Rims© Kirke)

For næs

:annerup

I® GRBNAA
it 4 5 H

jaassmii

Kolindsund

Kolind

Vejlby

Dette kortudsnit fra Djursland skulle give Dem mulighed for at følge med på søndagsudflugten. Fra Grenå mod nord
til Sostrup Slot, hvorfra der køres mod vest.
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Arveafgift og afgift af gave
af fhv. konsulent H. Balle

(fortsat)

Om afgift af gave.
§44.
STK. 1. Samme afgift som af arv svares af gaver,
der ydes til den med giveren samlevende ægtefælle,
for så vidt gaven bliver særeje, til hans afkom,
stedbørn og disses afkom, afdødt barns eller sted
barns ægtefælle (ikke den fraseparerede eller fra
skilte) samt til hans forældre, stedforældre og bed
steforældre, hvad enten gaven gives som arveforskud eller ej.
Uanset bestemmelsen i § 2 a 1. punkt, litra f,
svares gaveafgift af gaver til giverens forældre, dog
altid efter § 2 b. Ved afgiftsberegningen sidestilles
adoptivforhold med ægte slægtskabsforhold. Af
gift erlægges også for gaver, der fremkommer ved
køb eller anden retshandel, hvor modtageren ikke
har ydet fuldt vederlag.
STK. 2. Afgiften erlægges under ét for alt,
hvad der i ét kalenderår er ydet til hver enkelt af
de pågældende personer, dog svares ikke afgift af
beløb på ikke over 8.000 kr. årlig.
STK. 3. Afgiftsfrier:
1. Underhold i yderens hjem eller på hospital, i
plejehjem eller lignende.
2. Gaver, der ydes til afkom samt stedbørn og
disses afkom til personlig benyttelse og brug,
bestående af møbler og andet udstyr, for så
vidt den samlede værdi af, hvad der i ét kalen
derår er ydet, ikke overstiger 5.000 kr. I mod
sat fald er det overskydende afgiftspligtigt.

STK. 4. Når afgift skal beregnes efter klasse a,
er afgiften for afgiftspligtige beløb på ikke over
2.000 kr. Vz pct. og for afgiftspligtige beløb over
2.000 kr., men ikke over 5.000 kr. Vz pct. af 2.000
kr. og 1 pct. af resten. Er det afgiftspligtige beløb
over 5.000 kr., men ikke over 8.000 kr., er afgif
ten 40 kr. af 5.000 kr. og 2 pct. af resten.
STK. 5. De her givne regler kommer også til
anvendelse på gaver, hvoraf giveren har forbeholdt
sig nytten eller brugen, når indtægts- eller brugs
nydelsen ophører inden giverens død.
§45.
Afgiftspligten indtræder efter udløbet af det kalen
derår, i hvilket gaven er ydet; har giveren forbe
holdt sig indtægts- eller brugsnydelse, dog først
efter ophøret af denne ret. Giveren og modtageren
er forpligtet til senest den 1. februar derefter at

indgive anmeldelse om gaven med de til afgifts
beregningen fornødne oplysninger. Finansministe
ren kan, hvor forholdene måtte tale derfor, fast
sætte en længere frist. Anmeldelsen skal afgives
på tro og love og affattes i overensstemmelse med
et af finansministeren foreskrevet skema. Indgives
anmeldelse ikke inden den foreskrevne frist, er
lægges afgiften med dens dobbelte beløb.
☆

SOM afsluttende bemærkninger til disse uddrag af
lov om afgift af arv og gave med redegørelse for
nogle af de bestemmelser, der ofte søges oplysning
om, kan med supplerende oplysninger gives føl
gende resumé om gaver.
Gaver er i almindelighed indkomstskattepligtige,
og skattevæsenet henregner til gavebegrebet ikke
blot penge, men også andre ydelser af økonomisk
værdi. Gaver, som traditionsmæssigt ydes af slægt
ninge, venner og bekendte ved særlige lejligheder,
og som er af begrænset værdi, er efter praksis ikke
underkastet indkomstbeskatning.
Men drejer det sig om pengebeløb, værdipapirer
eller ting af betydeligere værdi end almindelige op
mærksomhedsgaver er de underkastet indkomstbe
skatning, dette gælder også for gaver mellem
søskende, men derimod ikke for gaver mellem nært
beslægtede, d.v.s. livsarvinger (se nedenfor 1-4).
Af sådanne gaver vil der i stedet fer skat princip-elt blive beregnet gaveafgift, - men bestemmel
serne herom er udformet så lempeligt, at der i de
fleste tilfælde ikke skal svares nogen afgift af de
første 8.000 kr., således at eksempelvis forældre
hvert år kan give et barn - eller eventuelt hvert af
deres børn - indtil 8.000 kr., uden at der skal er
lægges gaveafgift heraf (og altså heller ikke betales
skat). Er der særeje mellem forældrene, kan tilmed
hver af dem forære barnet indtil 8.000 kr. årlig.
Sådanne skatte- og afgiftsfrie gaver på indtil
8.000 kr. vil i praksis oftest være gaver fra for
ældre til børn med det formål at overføre en del
af formuen til børnene, medens forældrene endnu
lever, sådan at arveafgiften til sin tid formindskes,
men 8.000 kroners-reglen gælder i sin fulde ud
strækning for gaver som ydes
1. til afkom (hvorunder forstås ikke blot børn,
men også børnebørn, oldebørn o.s.v.). Adop
tivforhold sidestilles med ægte slægtsskabsforhold.
2. til stedbørn og disse afkom.
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3. til afdødt barns eller stedbarns ægtefælle (men
ikke frasepareret eller fraskilt ægtefælle),
4. til forældre, stedforældre eller bedsteforældre.
Ved siden af de foran omtalte gaver på indtil
8.000 kr. årlig kan forældre indenfor et kalenderår
give hvert barn møbler og andet udstyr (gulvtæp
per, gardiner, spisestel, køleskab, fryser, fjernsyn
m.m.) »til personlig benyttelse og brug« til en vær
di af indtil 5.000 kr., uden at der bliver tale om
skat eller afgift. Disse såkaldte »møbelgaver« kan
kun ydes til »afkom samt stedbørn og disses af
kom«.
Derimod kan forældre ikke afgiftsfrit udover
8.000 kr. kontant give gaver til børn i form af
brugsting til erhvervsmæssigt brug, f. eks. land
brugsmaskiner, husdyr, fodermidler eller andet
til anvendelse i landbrugsdrift eller i anden er
hvervsvirksomhed.
Afgiftsfrie gaver fra forældre til børn (fra 1/1
1973 som nævnt 8.000 kr. årlig) ordnes pro
blemfrit overfor skattemyndighederne, når beløbet
udbetales direkte kontant og føres på parternes
selvangivelse til skat under særlige bemærkninger.
I praksis er gaveoverførslen imidlertid ofte fo
regået på den måde, at disse beløb er opført som
gæld i forældrenes og som tilgodehavende i bør
nenes formueopgørelse, uden at der samtidig er
oprettet et egentligt gældsbevis.
Landsskatteretten fandt imidlertid i slutningen
af 1960’eme, at denne form for Gældsoverførelse,
som blev mere og mere benyttet, var utilstrækkelig,

og da der i mange tilfælde ikke var truffet aftale
om beløbenes forrentning eller ej, blev der i nogle
skatterådskredse nægtet fradrag i givernes formue
for den gæld de på den måde havde bogført til
deres børn.
Landboforeningerne henvendte sig til Lignings
di rektoratet med forespørgsel om hvilke formali
tetskrav der fremtidig blev stillet for at gaver fra
forældre til børn kunne blive godkendt i tilfælde,
hvor gaven ikke blev betalt kontant, men i stedet
bogført.
Ligningsdirektoratet besluttede, at de gaver der
var bogført i forældrenes og børnenes formueop
gørelse indtil 1972 uden anden dokumentation
kunne forblive uændret, men fra og med indkomst
året 1972 er det ikke tilstrækkeligt blot at opføre
gavebeløbene i formueopgørelsen. Herefter er det
nødvendigt hvert år der gives gaver til livsarvinger
at udstede et gældsbrev, som stemples med 3 %c,
for at få gaven godkendt.
Regnskabs- og økonomikonsulenteme i de land
økonomiske foreninger har oplysninger om gælds
brevenes formulering og om forretning eller ej.
Formålet med at give børn afgiftsfrie gaver
indtil 8.000 kr. årligt eller (hvor der er få børn og
store værdier) større gavebeløb, hvoraf der svares
gaveafgift, er vel i de fleste tilfælde, at formindske
arveafgiften ved boopgørelsen efter forældrenes
død, idet arveafgiften beregnes fra de lave af
giftsprocenter i skalaen uanset om forældrene har
ydet børnene så store gaver, at der er betalt gave
afgift mens de levede.

Tilfredse kunder
er det bedste .
vi ved...
s
Ä SPAREKASSEN FYN
■

AFDELING AF SPAREKASSEN DANMARK

O^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense
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Grundstenen
i byggeriets økonomi
- Kreditforeningen
Danmark

DZWIXI MARK
København:
Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf. (01) 125300

Århus:
Åboulevarden 69
8100 Århus C
Tlf. (06) 125300

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

Afd. kontor i Odense:
Jernbanegade 16
5000 Odense
Tlf. (09) 12 5300

Vi yder lån til byggeri inden
for landbrug, skovbrug,
gartneri og frugtplantager.
Til generationsskifte.
Sammenlægning af
ejendomme, køb af tillægsjord
og andre produktivitets
fremmende investeringer.
Uanset hvor De bor, har vi
en lokalkendt repræsentant i
nærheden.
Endvidere har vi særligt
landbrugskyndige specialister,
som står til rådighed med
al den vejledning,
De har brug for.
Ring eller skriv efter brochuren
»Skal De prioritere landbrug«.

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

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

FORENEDE

KREDITFORENINGER

Lånesagsekspedition:
Lånesagsekspedition:
Anker Heegaards Gade 4
Magelos 2
1572 København V. Tlf. (01) 15 34 34 5100 Odense. Tlf. (09) 11 77 77
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

V

DJURSLANDS BANKs
-en af de samarbejdende jyske lokalbanker...

HOTEL DU NORD . GRENAA
Telefon (06) 32 25 00 . Telegramadr.: Grenord . Telex 63 480

De kan regne
med os

Juni 1975

Nr. 196-34. årgang

Landsmødet 19 7 5 i billeder

Foto: Niels Erik Christensen.
Øverst t.v.: Gdr., fhv. finansminister Anders Andersen
og frue i samtale med en af nonnerne fra Sostrup Slot.
Nederst t.v.: Forpagter Chr. Vester fortæller om de store
inddæmningsarbejder omkring Kolindsund.

Øverst ih.: Udflugten sluttede med et besøg på Sivested
Odde, hvor man hyggede sig i forpagtergårdens have.
Nederst th.: Landsformanden takker hofjægermester Niels
luel, Meilgaard, for ophold og for det betydelige indslag
godsejerens tale til deltagerne var. »Slægsgaardens* redak
tør står parat for at sikre sig manuskriptet.

Dansk Slægtsgaardsforening
Oprettet 5. juli 1941

Lær af fortiden - Lev i nutiden - Virk for fremtiden
Medlemsblad
for
Dansk Slægtsgaardsforening

Redaktion:
Hans Hviid,
Fåredammen 11,
5300 Kerteminde.
Tlf.: (09) 32 14 61.
Artikler og billeder, læserbreve,
juridiske spørgsmål og øvrige med
delelser til »Slægtsgaarden«
sendes til redaktionen som
forbeholder sig ret til at forkorte
artikler og breve, som ønskes
optaget i bladet.

Eftertryk efter ophavsretslovens be
stemmelser.

☆

Annonceekspedition:
Fru Inger Hansen,
Gassehaven 56,
2840 Holte
Tlf.: (02) 80 25 37.

Alle henvendelser om annoncer
rettes til annonceekspeditionen.

☆

Trykkeri:
Andelsbogtrykkeriet i Odense

☆

Landsbestyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, (R) Badstrup,
5484 Uggerslev.
Tlf. (09) 85 11 49.
NÆSTFORMAND: Gårdejer Einer Petersen, Kikbavn, 3390 Hunde
sted.
Tlf. (03) 33 71 49.
Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet.
Tlf. (04) 84 62 03.
Gårdejer Jørgen Skoven, »Skoven«, Asdal, 9850 Hirtshals.
Tlf. (08) 97 11 66.
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, 5350 Rynkeby.
Tlf. (09) 39 13 17.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm, 5560 Arup.
Tlf. (09) 43 10 91 (helst kl. 9-10).
Gårdejer Børge K. Fjordside, Skalstrup, 7570 Vemb.
Tlf. (07) 88 40 94.
Gårdejer Jens Bligaard, Oddense, 7861 Balling.
Tlf. (07) 58 10 11.
Gårdejer Harald Poulsen, Aspesgård, 3752 Østerlars.
Tlf. (03) 99 80 30. - Sommer (03) 99 52 11.
Gårdejer N. Sehested, Holmstol, 8883 Gjern.
Tlf. (06) 87 50 19.
Gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup.
Tlf. (06) 47 70 87.
Gårdejer Holger Buch Juul, Jægergaarden, Høllund, 7100 Vejle.
Tlf. (05) 86 50 21.
Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.
Tlf. (03) 83 92 12.
Gårdejer Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted.
Tlf. (03) 64 00 24.
Gårdejer Peder Møller Frifelt, Frifeltgaard, 6870 Ølgod.
Tlf. (05) 24 30 87.

(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretningsudvalg.)

Ud valgsformænd:
Slægtsgaardsarkivet: Gårdejer Erik Strange, Øverup,
4800 Nykøbing F. Tlf. (03) 83 92 12.
Bladudvalget: Proprietær Bent Bjergskov, »Rosenlund«,
5350 Rynkeby. - Tlf. (09) 39 13 17.

Kassererkontor og medlemsforhold:
Fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte.
Tlf. (02) 80 25 37 (Helst før kl. 8)

Postgironummer 8 08 31 42.

Distribution:

Slægtsgaardsarkivet:

Klager over udeblivelse eller
forsinkelse af bladet rettes
til postvæsenet

Adresse: H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal t. v.),
1553 København V. Tlf. (01) 11 67 20.
Ledere: Arkivarerne P. K. Hofmansen og Annalise Alstrøm.
(Træffes på arkivet tirsdag og onsdag kl. 14-16 el. efter aftale).

Henvendelse om ældre numre
eller supplementsnumre og
bilagsblade af »Slægtsgaarden« sker
til annonceekspeditionen.

Foreningens revision:
Statsautoriseret revisor Kr. Foged, Rosenvængets Sideallé 8, 2100
København 0. - Tlf. Øbro (01) 92 - 30 og Øbro (01) 92 - 5000.
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Landsmødet
en strålende succes
Lidt om mødet i ord og billeder
Vi lader »Djursland« indlede, idet vi citerer bladets om
tale af landsmødet. løvrigt bringer Slægtsgaardsforeninden dagbladet »Djursland« en hjertelig tak for megen
omtale i flere forudgående artikler, af hvilke vi bl. a.
bringer en samtale med en af vore arkivarer.

Slægtsgård-foreningen satte rekord
i Grenå
GRENÅ — Tilslutningen til Dansk Slægtsgårdfor
enings årsmøde i Grenå var den største, man no
gensinde har oplevet, erklærede formanden, gård
ejer, fhv. folketingsmand Chr. R. Christensen,
Badstrup, Fyn, da han i lørdags åbnede mødet i
»Pavillonen« med godt 350 deltagere.
Han understregede i beretningen, at foreningen
havde haft en glædelig fremgang overalt, og at
der var stor interesse for dens virke.
Formanden for arkivudvalget, gårdejer Erik
Strange, Nykøbing F., oplyste, at man havde gen
nemført 25 folketællinger og modtaget mange ar
kivalier til arkivet, der ledes af arkivar K. P. Hof
mansen og fru Annelise Alstrøm.
Proprietær Bent Bjerskov oplyste for bladud
valget, at bladet »Slægtsgården« hviler i sig selv
og kan bibeholdes i samme omfang som hidtil.
Man får mange nye impulser og har medarbejder
skab fra mange sider.
Regnskabet, der viste et godt resultat, blev af
lagt af statsautoriseret revisor Kr. Foged.
Et forslag om vedtægtsændringer blev vedtaget,
og det overlodes til hovedbestyrelsen at fastsætte
næste års mødested.
Lørdag aften var der festmiddag på Hotel du
Nord med en række indbudte gæster. Der var i øv
rigt forud arrangeret besøg i Grenå Kirke med
sognepræst J. E. Kårsbo som leder.
Årsmødet sluttede i går med udflugt på Djurs
land arrangeret af gårdejerne Carl Katholm,
Homå, og Henry Slemming, Hammelev. Man be
søgte fhv. finansminister Anders Andersen, Benzonslyst, Voldby, nonnerne på Sostrup og spiste
frokost på Meilgård Slotskro, inden der sluttedes af
med rundtur i Kolindsund og besøg på Sivested
Odde.

Ved Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Grenå
den 24. maj 1975 aflagde formanden, gårdejer
Chr. R. Christensen, Badstrup, følgende beret
ning:
Foreningen har haft et roligt og godt arbejdsår.
Medlemstallet ligger på et nogenlunde stabilt leje
takket være en særdeles stor trofasthed hos vore
medlemmer og en stadig stigende tilgang af nye.
Men jeg opfordrer indtrængende medlemmerne til
at give foreningens arbejde øget vægt ved at op
give nye navne.
Foreningens arbejde ledes stort set af de sæd
vanlige tillidsmænd. Arkivet ledes som sædvanligt
af P. K. Hofmansen og Anne Lise Alstrøm med
bistand af Karen Korsgaard. Bladet redigeres på
andet år af Hans Hviid. Inger og Henning Han
sen, der i en årrække har varetaget kasserervirk
somheden, driver nu også sekretariatet, herunder
tilrettelæggelsen af det praktiske arbejde i forbin
delse med årsmødet, og Kr. Foged reviderer som
sædvanligt vort regnskab.
Jeg takker alle disse medarbejdere og mange
andre for deres uegennyttige indsats for for
eningen.
Ligeledes takker jeg Kr. Thyboe for hans til
rettelæggelse af årsmødets program. Jeg håber,
vi får et par gode dage sammen.
Der har i årets løb været holdt en række møder,
hvoraf jeg fremhæver, at der atter i år - jeg tror,
det er for femtende gang i rad - har været holdt
forårsmøde i Skrydstrup under ledelse af Jens
Skau og med stigende tilslutning.
Fra Sydsjælland har der været afholdt en sær
deles vellykket Norgestur under ledelse af Jens P.
Petersen og med deltagelse af 90 medlemmer.
Sidste år blev der i mindeparken Hejbøl Knap
ved Ølgod rejst en smuk mindesten for forenin
gens trofaste medarbejder gennem hele dens virk
somhed, forfatteren Salomon J. Frifelt. Forenin
gen har efter beskeden evne bidraget hertil. Jeg
anbefaler vore medlemmer at besøge dette smuk
ke sted.

Side 4

Gårdene i Kosterslev
For femten år siden forærede Anna Jensen,
Kosterslev, sine to gårde til et legat til støtte for
unge landmænds etablering på betingelse af, at
hun, så længe hun levede, skulle have bopæl på
den ene af gårdene, og at gårdene forpagtes ud
på en sådan måde, at forpagtningsafgiften tilfaldt
hende. Legatet ledes af en bestyrelse på tre med
lemmer, hvoraf landbrugsministeriet har valgt to,
nemlig Chr. R. Christensen og advokat Martin
Olesen, Bogense, medens Slægtsgaardsforeningen
har valgt Bent Bjergskov.
Anna Jensen er nu død, og gårdene er afhæn
dede, hvorefter legatet kan begynde på sit egent
lige virke med en endnu ikke helt frigjort egen
kapital på en halv million kroner, som efterhån
den vil kunne udlånes til unge landmænd på
rimelige vilkår.
Anna Jensen har på denne måde rejst sig et
varigt minde, som jeg håber vil komme nogle unge
landmænd tilgode. Og der er det særprægede ved
dette legat, at det i stedet for at smuldre væk
gerne skulle vokse med den årlige rentetilgang,
så det vil få blivende betydning.
Vi må blive i EF
Gennem flere år har jeg ved mine beretningsaf
læggelser beskæftiget mig med Danmarks tilslut
ning til EF, og jeg troede egentlig, det skulle være
slut, men jeg kan ikke undlade at udtale min
glæde over, at det engelske underhus med stort
flertal har vedtaget at fortsætte medlemskabet,
og at alle ansvarlige partier gik ind for dette, selv
om der gik nogle splinter af arbejderpartiet. Nu
står England imidlertid umiddelbart foran en
folkeafstemning om sagen. Jeg venter, at denne
vil følge den vedtagne beslutning, men skulle det
utrolige ske, at uansvarlige kredse fik held til at
ændre beslutningen, må man vente fornyet uro
om sagen også herhjemme.
Jeg ønsker derfor at sige, at uanset hvad en
folkeafstemning i England resulterer i, er Dan
marks plads i EF. Vi kan ikke lade os påvirke
af, hvad en folkeafstemning i England giver ud
tryk for. Vi har valgt at gå ind i EF, og dér vil
vi blive.
Vi har slet ikke mulighed for at eksistere på en
anstændig måde, hvis vi vender ryggen til Europa.
Forøvrigt må jeg sige, at vort medlemskab ikke
betød noget brud med Norden, men at vor sam
handel ikke mindst med Sverige er vokset meget
stærkt siden.
Kapitalvindingsskatten ødelæggende for
dansk landbrug
Vi har tidligere beskæftiget os med kapitalvin
dingsskatten. Som den har udviklet sig, er den en
oplagt urimelighed mod dansk landbrug. Den er
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jo i virkeligheden ikke en skat på kapitalvinding,
men en skat på kapitalforringelse og forringelse
af kronens købekraft. Som den er nu, vil det jo
i virkeligheden blive umuligt at videreføre danske
slægtsgårde. Den jager ungdommen væk fra land
bruget i hobetal og forarmer dem, der skulle føre
landbrugserhvervet videre og være en grundpille
for det store danske eksporterhverv.
Der er gang på gang lovet os en ændring i disse
forhold, men selv om der er flertal i det danske
folketing for at ændre loven, er der endnu intet
opnået, ja, ikke en gang i spørgsmålet om beskat
ning ved ekspropriationer og ved jordfordeling i
forbindelse med vejanlæg er der opnået noget,
hvorfor udviklingen på disse felter helt er gået
i stå.
Dansk Slægtsgaardsforening har gang på gang
påtalt dette, og i dette forår har vi rettet henven
delse til venner i tinget med anmodning om støtte
til vore synspunkter. Og det var min agt at fore
lægge årsmødet forslag til henvendelse til offent
ligheden og til tingmændene for at gøre opmærk
som på den overordentlig farlige situation, loven
har sat dansk landbrug i.
I de sidste dage er der imidlertid gennemført
en ordning, der har til formål at afbøde de værste
urimeligheder i loven. Hvordan man ser på disse
ændringer kan vel diskuteres, men det piner mig,
at man ikke benyttede det eksisterende folketings
flertal til at gennemføre en virkelig reform, og at
der ikke kunne gennemføres et virkeligt borgerligt
samarbejde i tinget.
Højskolesangbogen ødelagt
Gennem årene har højskolesangbogen med sit
væld af folkelige og nationale sange, hvoraf meget
store kreds af befolkningen har hentet virkelig
gode timer, været en kulturfaktor af største værdi,
og som man med tryghed har kunnet se hen til.
Nu er der kommet en ny udgave af denne bog,
hvori der er slettet 400 danske sange. Nu skal
jeg indrømme, at bogen indeholdt en del dødvægt,
som tiden efterhånden var løbet fra, men når man
ser, hvad der er slettet, må man forarges. Man kan
måske forstå, at man har slettet nogle gamle
krigssange, men det er ikke blevet ved det. Der
er slettet værdier i denne sangskat, som var fol
kets kæreste eje. Selv en så fredens og sangens
mand som Jeppe Aakjær har man ikke undladt at
maltraktere.
Jeg nævner et lille uddrag af, hvad man har
slettet:
Alt hvad som fuglevinger fik, Droslen slog, Du
som har sorg i sinde. Flyv fugl, flyv, Havet om
kring Danmark, Høje Nord, I sommersol og blæst,
Jeg har båret lærkens vinger, Jeg lagde min gård,
Løft dit hoved, På det jævne, Vort hjem, du dan
ske jord, og mange, mange andre af de sange, der
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elskes og synges er gledet ud og erstattet af andre,
scm bestemt ikke har samme lødige karakter.
Jeg beklager denne udvikling og synes, at høj
skolen på denne måde har bragt sig i en højst
uheldig stilling.
☆

Ved Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Grenå
den 24. maj 1975 aflagde formanden for arkiv
udvalget, Erik Strange, følgende beretning om
Slægtsgaardsarkivet:
Et år er gået, siden jeg sidst ved Slægtsgaards
foreningens årsmøde på Nyborg Strand den 22.
maj sidste år aflagde beretning om Slægtsgaardsarkivets virksomhed i 1973.
I det nu forløbne år 1974 har denne virksom
hed i stigende grad været fortsat, og som arkiv
udvalgets formand er det mig en glæde at kunne
konstatere dette og berette om den.
I 1974 har arkivudvalget været samlet til 2 ud
valgsmøder, og under disse har jeg og udvalgets
øvrige medlemmer haft lejlighed til at høre på
vore arkivarers beretninger om det løbende ar
bejde for bagefter med hverandre at drøfte de
foreliggende problemer. Jeg takker vore arkiva
rer, Hofmansen og fru Alstrøm, samt mine kol
leger i arkivudvalget for den gode og forstående
tone, som har hersket under disse møder. Det er
rart at være formand i et udvalg, når man føler,
at alle trækker i samme retning på samme ham
mel.
Jeg vil også gerne bringe en tak til hr. kredit
foreningsdirektør Haunstrup Clemmensen, hvis
store imødekommenhed og elskværdighed som be
kendt har muliggjort, at Slægtsgaardsarkivet fra
begyndelsen af 1972 mod en særdeles lille hus
leje har haft husly i dets nuværende lokale, H. C.
Andersens Boulevard nr. 4, 2. sal. Vi kan ikke
nok påskønne kreditforeningsdirektørens velvillig
hed og vil gerne bringe ham vor hjerteligste tak
for samme. Arkivar Hofmansen, der i de forløbne
29 år, der er gået, siden han trådte ind i Slægtsgaardsarkivets tjeneste, og som mere end nogen
anden har gennemlevet alle dets trængsler i form
af flytninger fra sted til sted, véd jeg i høj grad
vil istemme en sådan tak.
Slægtsgaardsarkivets vækst fra år til år bevir
ker naturligvis, at pladsspørgsmålet vedrørende
samlingernes anbringelse trænger sig på, men vi
er glade for, at vore arkivarer, Hofmansen og fru
Alstrøm, samt arkivets gode medhjælp, frk. Korsgaard, prøver på at få det bedst mulige ud af
forholdene, som de er. De to arkivarer deler tje
nesten i arkivets åbningstider mellem sig på den
allerbedste måde, medens frk. Korsgaard trofast
og uegennyttig arbejder med topografering, ind
sættelse m. m.
Det er en udtalt mening blandt Slægtsgaards
arkivets gæster, hvis antal stiger fra år til år, at
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den imødekommenhed og hjælpsomhed, de møder
hos vore folk i Slægtsgaardsarkivet, er formidabel.
Kneben plads og gæstfrihed kan således godt
forenes - et aktiv, hvis ære og glans Slægtsgaardsforeningen drager nytte af.
Forholdet er jo dette, at vore folk i arkivet på
anden måde må tjene til udkommet, hvilket natur
ligvis begrænser deres tid til at beskæftige sig
med arkivets sager, men alligevel sporer vi, at de
driver på af alle kræfter, hvilket også de oplys
ninger om Slægtsgaardsarkivets virksomhed og for
hold i 1974, som jeg nu skal gennemgå, vil bevise.
Med hensyn til folketællingsundersøgelser er
der i 1974 udført 25 stk. til en samlet betaling
for undersøgelse, udskrivning, afskrivning, papir,
kuverter og porto på ialt kr. 524,90 - ca. 21,00
kr. i gennemsnit. Disse folketællingsundersøgelser
bliver jo gratis tilsendt nye og ældre medlemmer
af foreningen én gang for alle, når de i behørig
stand har indsendt det dem tilsendte skema til
oplysninger om slægtsgården og dens beboere nær
mest nutiden. Arbejdet med folketællingsundersø
gelserne har i de sidste år i høj grad været hemmet
af Rigsarkivets dispositioner med hensyn til udta
gelse af hele årgange på én gang af folketællinger
til xeroxkopiering og ny indbinding, så disse år
gange i lange tider ikke har været tilgængelige.
Af større historiske undersøgelser vedrørende
slægt og gård, som Hofmansen og fru Alstrøm,
såvidt deres tid tillader det, mod betaling påtager
sig, er der i 1974 udført og udsendt 26 stk. Prisen
for d’sse undersøgelser varierer naturligvis efter
deres omfang og vanskeligheder, men de bliver i
forhold til de priser, som tilsvarende institutter
beregner sig, holdt på et særdeles rimeligt niveau.
Normalt ordnes sagen på den måde, at rekviren
ten selv bestemmer, hvor stort et beløb til under
søgelsen vedkommende vil stille til rådighed. Så
ved rekvirenten, hvor dyrt det eventuelt kan blive,
og vedkommende arkivar ved, hvor langt han eller
hun må gå med sagen, men der bliver ikke under
nogen omstændighed betalt for mere, end der er
udført et godt og samvittighedsfuldt undersøgelses
arbejde for, selv om det til rådighed stillede beløb
ikke er blevet opbrugt. Betaling finder først sted,
når arbejdet er udført og dets resultat tilsendes
rekvirenten. Forudbetaling ønskes ikke.
Hvert år indgår der naturligvis en del breve til
Slægtsgaardsarkivet med allehånde forespørgsler,
og mange af disse rummer et så individuelt ind
hold, at der må bruges adskillige timer til udar
bejdelse af et fyldestgørende svarbrev. Af sådan
ne breve er der i 1974 indgået 57 stk., som har
krævet 67 svarbreve, alle med individuelt indhold.
I Slægtsgaardsarkivets åbningstider har der i
1974 været 73 telefoniske henvendelser og 172
gæster (i 1973 var der 52 telefoniske henvendel
ser og 125 gæster). Kommer der flere gæster på
en gang, kan det knibe med pladsforholdene, men
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alligevel prøver vore arkivarer og frk. Korsgaard
på, at enhver gæst bliver behandlet på bedste
måde. Tilfredse udtalelser til venner og bekendte
har vi da også hørt om gang på gang.
Hvad Slægtsgaardsarkivets stadig voksende
samling angår, kan det oplyses, at der i 1974 som
i alle de foregående år er tilgået arkivet en del
dokumenter (enten som gave eller som depositum)
og stamtaver, hvortil kommer kopier af egne un
dersøgelser samt en særdeles stor mængde opteg
nelser, udklip og billeder m. m.
Arkivet foretager selv en stor mængde udklip af
personalhistorisk og topografisk art, men i denne
forbindelse må også med tak nævnes enkelte uden
for arkivet, som beriger det med godt stof af sam
me art. Særdeles faste og trofaste leverandører er
således hr. Knud Sørensen i Roskilde og hr. Poul
Andersen, Lund pr. Næstved, der kender arkivets
ønsker og véd, hvor små midler det har til at for
øge arkivets effektivitet på anden måde, f. eks.
ved køb af personalhistoriske og topografiske vær
ker. Vi bringer dem og enhver anden, som på
lignende måde støtter arkivet, vor bedste tak.
Til slut vil jeg bringe alle inden for Slægts
gaardsforeningens rammer, der slutter op om
Slægtsgaardsarkivets arbejde, en hjertelig tak, og
til denne tak vil jeg specielt føje en særlig tak til
arkivudvalgets medlemmer, til vore arkivarer og
frk. Korsgaard samt til Slægtsgaardsforeningens
hovedbestyrelse for et godt samarbejde i 1974.
Erik Strange.
☆

f. eks. ved udsendelse af gratisnumre til forskellige
skoler og institutioner.
Om selve bladets redaktion vil jeg gerne frem
hæve vor nye redaktørs virke i det godt og vel ét
år, han nu har redigeret bladet. Vi synes, redak
tørens indsats har gavnet vort blad med nye og
friske impulser, samtidig med at han har engage
ret bladudvalget for ikke at miste de traditioner,
som en gang er nedfældet i vort blad. Jeg håber,
vore læsere er af samme mening.
Bladet er som sagt atter i 1974 udkommet med
de normerede 6 numre, og vi er med udgangen
af året nået til nr. 193. Oplaget er for tiden 2400,
og jeg kan i år ikke skjule en vis optimisme med
hensyn til bladets fremtid.
Husk: Annoncerne pynter i bladets tekst.
☆

Proprietær Bent Bjergskov aflagde som formand
for Bladudvalget nedenstående beretning:
Da jeg i fjor aflagde beretning om Bladudval
gets virke, måtte jeg beskæftige mig en hel del
med økonomiske problemer. Ændringen af papir
kvaliteten, portoforhøjelse og stærkt stigende tryk
ningspriser gjorde, at vort budget for bladet ikke
kunne holde, og det skabte selvsagt den bekym
ring for vort blads fremtid, som jeg gav udtryk
for i fjor.
Nu er det heldigvis ikke gået så galt, som
præsten prædikede, godt nok forårsagede de på
tvungne omkostninger en overskridelse af budget
tet på godt 4.000 kr., men derved lykkedes det
os også at sikre, at de normale 6 numre kunne
udkomme også i 1974, uden at det svækkede for
eningens økonomi i afskrækkende grad.
Foreningens økonomi er for 1975 også af en
sådan karakter, at hovedbestyrelsen i sit budget
for 1975 har kunnet forhøje bladets budget til
36.500, og selv om vi allerede nu har fået med
delelse om en prisforhøjelse på godt 500 kr. pr.
nummer, er det udvalgets mening, at vi kan klare
os inden for de afstukne rammer, især da det har
været os muligt at gennemføre visse besparelser,

De mange gæster forlader Sostrup Slot, som var en
oplevelse.

Vægtige ord sagt
på Meilgaard
Under besøget på Meilgård bød godsejer Niels
luel velkommen, og holdt derefter et stærkt per
sonligt foredrag af hvilket »Slægtsgaarden« med
tilladelse bringer sidste afsnit, der fastholder og
uddyber mange af de problemer vore medlemmer
står overfor.»Der er ved at ske noget meget ubehageligt i
vort samfund. Vi der sidder på de gamle slægts
gårde og forsøger at bevare og forvalte dem på
bedste måde i det spand af år, som bliver os til
målt, burde have krav på, at blive respekteret
som produktive mennesker. Men nej - velfærds-
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samfundet, som i det væsentligste er bygget op på
gæld istedet for redeligt arbejde, er ved at blive
ormstukket.
Tilfredsheden i samfundet er ved at blive afløst
af utilfredshed og misundelse. Tænk tilbage på den
tid da man mødte folk, som var glade for deres ar
bejdsplads. Vi, der lægger vores livsarbejde i dyrk
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ning af Danmarks jord, må nøje gøre os situatio
nen bevidst. Slægtsgårdsforeningen må vedblive
at kæmpe for selvejerne, inden misundelse fører
til afståelse af ejendommen.
Skat - selvfølgelig skal vi også betale for ejertid
- for overtagelse, dog uden at gøre det med luk
kede øjne, selv om vi måske af og til lammes«.

Djurslands slægtsgårde med i
forskningsprogram —
Dagbladet »Djursland« bragte torsdag den 22. maj 1975
nedenstående samtale med arkivar Anna Louise Alstrøm.

Danmarks slægtsgårde - hvoraf der stadig er en
god del tilbage - skal formentlig nu danne grund
lag for et forskningsprogram. Det er delvis uop
dyrket område, siger Slægtsgaardsforeningens ar
kivar, Anna Louise Alstrøm, København, og til
føjer, at Djurslands talrige slægtsgårde vil kunne
give værdifulde bidrag til denne forskning.
Den endnu løst planlagte forskning vil forment
lig blive bragt i omtale, når Dansk Slægtsgaards
forening i næste weekend, 24. og 25. maj, holder
sit årsmøde i Grenå med beretninger både om
selve foreningens virke og slægtsgårdsarkivet, som
nu har fået tålelige rammer på H. C. Andersens
Boulevard i København.

- Egentlig forskning i vore slægtsgårde har ikke
fundet sted, og vi har her i arkivet en mængde
værdifuldt materiale, som må kunne udnyttes i
en samfundsforskning, siger fru Alstrøm videre.
Der må ligge mange interessante detaljer i oplys
ninger om slægtsgårdenes betydning for de re
spektive egne - betydning for et steds egenart for
lokal rettergang i vej- og hegnsstridigheder og me
get andet.
- Er blikket i særlig grad rettet mod Djurs
land?
- Slet ikke, men Djursland har mange slægts
gårde, store gårde, og der må her som mange
andre steder i landet være oplysninger af værdi
for en forskning at hente.

Slottene gør os alle rigere
En af gæsterne på Meilgaard, journalist Ellen Strange
Petersen, blev efter besøget inspireret til nedenstående
artikel, som vi har hentet fra »Jyllandsposten« og gerne
vil delagtiggøre vore medlemmer i.

Dansk Slægtsgaardsforening besøgte i forrige uge
slottet Meilgaard på Djursland. Det vil sige, man
så kun det smukke, hvide slot, der står ubeboet,
udefra. Man spiste frokost i den udmærkede re
staurant, der er indrettet i en tidligere stald, og
som til lejligheden var suppleret med et telt. Man
gik tur i den skønne park, kikkede på et udstil
lings-fritidshus og købte planter hos gartneren,
der havde arrangeret udsalg i et drivhus.
Og så snakkede man i øvrigt om slægtsgårds
ejernes fælles problemer, ikke mindst kapitalvin
dingsskat og arveafgifter, der giver bekymring for,

at slægten ikke kan bevare tilknytning til ejen
dommen.
Meilgaards ejer, hofjægermester Niels luel har
indrettet sig efter de nye tider, er med sin familie
flyttet ind i et étplans hus, diskret i afstand fra
slottet. Med restauration og park åben for offent
ligheden ligger tilbuddet der: kom og se, hvordan
en nutidig godsbesidder kæmper for at få selvejet
til at fungere.
Men slottet fungerer altså ikke. Det er hverken
et hjem, en institution eller et museum. Det ligger
velholdt i det ydre og skønt at skue, fredet i klas
se B, men som en kæmpemæssig kulisse, fordi det
ikke bruges.
Det er det, der får mig til at skrive denne lille
artikel. Det danske samfund mishandler de men-
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nesker, der slider for at bevare de store kulturelle
og æstetiske værdier, vi har i vore herregårde og
slotte. Jeg siger vore slotte, ligesom jeg siger vore
landsbykirker. Danmark ville være fattigere uden
begge dele.

Det er en utaknemmelig opgave at være slotsejer i
dagens Danmark. De, der virkelig røgter en sam
fundsbevarende opgave ved at vedligeholde de
gamle ejendomme, møder fra det offentlige stort
set kun krav og restriktioner og fra den del af
offentligheden, der råber højest, misundelse og
diskriminering.
Det er en velkendt socialistisk teori, at hvis
man gør de rige fattigere, gør man de fattige ri
gere.
Det er ligesom der for industriens vedkommen
de er en voksende forståelse for, at teorien ikke
gælder i praksis. En gammel anekdote fortæller
om en mand, der vænnede sin hest fra at spise.
Hver dag fik den mindre, og det var lige ved, at
den kunne nøjes med ingenting. Men så døde den
uheldigvis.
Hvis samfundet kvæler det selveje, der værner
om de bevaringsværdige ejendomme, vil det gå
som med gnierens hest. Forfaldet sejrer.
Men det store besøg på slottet vidner om, at
misundelsens djævel ikke rider hele befolkningen
- at mange påskønner, at alt ikke er en ensartet
grå masse. Disse mange skal blot huske, at hvis
der ikke værnes om privat ejendomsret, hvis ikke
kapitalvindingsskat og arveafgifter lempes, er da
gene talte for det, der rager lidt op og pynter i
landskabet, og så er også de fattige af os kulturelt
og æstetisk blevet fattigere.
Ellen Strange.
☆

En tak!
Dansk Slægtsgårdsforening vil gerne her på med
lemmers og hovedudvalgs vegne bringe en tak til
tre mænd, hvis indsats var uvurderlig og i højeste
grad medvirkende til mødets store succes.
Takken rettes til gdr. Carl Katholm, på hvis
initiativ, der var lavet en fin folder med omtale
af udflugten og kort over landskabet. Til gdr.
Henry Slemming for aktiv medvirken som guide
på turen og sidst men ikke mindst den mand der
har trukket det største læs gdr. Chr. Thyboe, Spentrup.

Nyt i Noter!
Et af de få - måske det eneste problem - hoved
bestyrelsen fik at tumle med efter landsmødet var
næste års mødested. Bl. a. var både Køge og Hjør
ring på tale, men da det ville knibe med husrum
måtte begge forslag falde. Der er imidlertid nu
indledt meget positive forhandlinger men Vendel
boerne som har peget på Løkken, en mulighed der
ser ud til at blive en realitet.
Næste nr.s nyt i noter forventer redaktøren skal
blive beretninger fra arbejdsmarken. - Der er
lyttet med lange øren og vi er vidende om aktivi
tet flere steder. Altså ud af busken og frem med
pennen. - Det sidste gælder også de medlemmer,
der - forhåbentlig ikke i et letsindigt øjeblik har afgivet løfte om artikler. — Stofnød er blad
død - hvem tør tage det ansvar!
Red.

Med udgangspunkt i godsejer Niels luels foredrag
om Meilgaard, der som gammel slægtsgård har en
naturlig tilknytning til vor forening vil red. i det
kommende nr. bringe den gamle gårds historie i
uddrag.
Fra »vor landbrugskyndige medarbejder« sådan hedder det i fagsproget har red. modtaget et
særdeles interessant referat ang. landbrugsstruktu
ren. - Støtteordning (lån m. v.) samt klassificering
og forsøg. Desværre må vi udskyde dette for vore
medlemmer ret så betydningsfulde stof — men vil
vil til gengæld bringe det i bearbejdet form i næste
nummer.
Red.

☆

Og endnu en!
Til gdr. fhv. finansminister Anders Andersen,
Benzonslyst, Nonnerne på Sostrup, godsejer Niels
luel, Meilgaard, forpagter Chr. Vester, Sivested
Odde, samt pastor J. E. Kårsbo, Grenå skal der
også lyde en tak - for imødekommenhed, for
gæstfrihed og orientering - alt i alt fra hver enkelt
en medvirken, der vakte deltagernes interesse og
begejstring, for hvilken disse linjer kun giver be
skedent udtryk - men er velment.
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Nedergården . Gassum
3.5.1775 - 3.5.1975
I fortsættelse af serien om de gamle gårde, bringer »Slægtsgaarden« en beskrivelse af
»Nedergården« i Gassum, som netop har fejret 200 års-dagen for sin beståen som
slægtsgård. - Artiklen skyldes et medlem af slægten, lærer Peter Vestergaard, Nørbæk.

Den 3. maj 1975 er en mærkedag for slægten fra
Nedergården i Gassum, Norhald Herred, idet det
på denne dag er 200 år siden, gården blev købt
til selveje af den hidtidige fæstebonde Niels Espensen. Hvor længe han har været fæster på gården er
endnu uudforsket, men det vides dog, at han er
født på gården og døbt i Gassum Kirke den 17.10.
1734 som søn af gårdfæster Espen Nielsen.

Niels Espensen var gift 2 gange. I første ægte
skab havde han en datter, og i det andet ægteskab,
som han indgik 1777 med Anne Sørensdatter, var
der to sønner, Espen og Søren Nielsen.
Efter Niels Espensens død i 1798, drev enken
gården videre med hjælp af sine 2 sønner, hvoraf
den ældste var 20 år.
I 1815 overdrog hun gården til den ældste søn
Espen Nielsen. Han ejede gården helt frem til
1853. I 1817 giftede han sig med Birthe Pedersdatter af Dyrby, de fik sammen 5 døtre. Espen
Nielsen har afgjort været en agtet mand i lands
byen, han var sognefoged i 32 år, fra 1828-1860.
Jeg har på fornemmelsen, at han altid var den,
man søgte til, når forskellige papirer skulle ud
fyldes og færdiggøres, han havde en nydelig hånd
skrift, hvilket ses af de mange papirer, som endnu
er i behold fra den tid.
I 1853 overdrog han gården til sin datter og
svigersøn, Kirsten Espendatter og Søren Sørensen,
Vestergård. De fik sammen 5 sønner og en datter.

I 1892 overtog den ældste søn, Espen Vester
gård, gården. Han blev født i 1853 og giftede sig
i 1898 med Petrea Nielsen. De fik sammen 10
børn, hvoraf de 7 endnu er levende. I 1908 købte

Espen Vestergård nabogården, d. v. s. det meste
af jorden herfra blev udstykket, og bygningerne
beholdt Espen Vestergård. Stuehuset her var fra
ca. 1870. Familien fik en bedre bolig, og en del af
det gamle stuehus blev lejet ud.
Espen Vestergård døde i 1918. Hans enke,
Petrea Vestergård, drev gården videre med hjælp
af sine børn. De følgende år har sikkert været
nogle af de sværeste i slægtens historie. Petrea
Vestergård var enke i en alder af 37 år med 10
børn i alderen 2-17 år.
I 1942 blev den gamle gård og ca. halvdelen
af jorden overtaget af 2 sønner Søren og Sigurd
Vestergård, mens Petrea Vestergård sammen med
en tredje søn Kristian Vestergård drev den reste
rende del af jorden, som nu var lagt ind under
den gård, som slægten havde købt i 1908.

Petrea Vestergård døde i 1962. De to gårde og
deres jordtilliggende drives fortsat videre af de
tre sønner. Der er naturligvis lavet en del om på
bygningerne, men interiøret i den gamle gårds
stuehus minder stadig i mangt og meget om gam
le tider, f. eks. er der meget lavt til loftet, og
bjælker gør bevægelse for høje personer sværere.
Ligeledes er der i stuen en meget skøn indbygget
skænk, som er et kært minde om svundne tider.
Men jorden ligger der jo stadig, den jord som
fæstebonden Niels Espensen købte til selveje den
3. maj 1775. Jeg sidder med samtlige ejerskifte
papirer foran mig, det ældste fra 1775 dog i foto
kopi fra Landsarkivet i Viborg, men de øvrige fra
1815, 1853, 1892, 1908 og 1942 i originalskrift
fra Skøde- og Panteprotokoller.
Peter Vestergård.
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Gassum

Nedergaarden

200 aar i samme slægt

Nye medlemmer
Vi fortsætter den glædelige tilgang af medlemmer
og bringer her de nyeste indmeldelser med en
hjertelig velkommen i rækkerne.

Gårdejer Martinus Jensen,
Gammelgård, Gammeljord 4,
Holbæk, 8950 Ørsted.
Hr. gårdejer Mogens Pilkær,
Pilkærgaard,
Fynshovedvej 608,
5390 Martofte.
Hr. gårdejer Jørn Erik Ringsing,
Døjlergård,
Høvængevej 1,
4894 Øster Ulslev.

Hr. gårdejer Jørgen Jensen,
»Øster Thybogård«
Lundsbyvej 1,
Lomborg,
7620 Lemvig.
Hr. gårdejer Jørgen Tvedebrink,
LI. Tvedevej,
4731 Brandelev.
Hr. gårdejer Knud Martin Laursen,
Klintrupvej 2,
8641 Sorring.
Hr. gårdejer Jens Dahl-Nielsen,
Ellerup Overgaard,
Ellerupvej 31,
8883 Gjern.
Hr. gårdejer Peter Nielsen Kristensen,
Aakandegaard 1,
Forlev,
4241 Vemmelev.
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Hr. gårdejer Svend R. Vestergård,
Bodekær 6,
Sæby,
4070 Kr. Hyllinge.

Hr. gårdejer Svend Jørgen Greve,
GI. Skolevej,
Hammelev,
8500 Grenå.

Hr. gårdejer Egon Eriksen,
»Fjordvang«
Fjordvej 12,
6430 Nordborg.

Hr. gårdejer Børge Nielsen,
Holmevej 36,
4731 Brandelev.

Hr. gårdejer Jens Pedersen,
Stevnhøjgaard,
Randersvej 511,
8983 Gjerlev.

☆

Hr. gårdejer Asger Chr. Jørgensen,
Hollenæsgaard,
Maglehøjvej 171,
4900 Nakskov.
Hr. gårdejer Hans Peter Sørensen,
»Vintersminde«
Sallhedevej 40,
Sall,
8450 Hammel.
Hr. gårdejer Poul E. Jørgensen,
Agersnap,
6870 Ølgod.
Hr. gårdejer Fredy Bjerregaard Jørgensen,
Højrup,
Stepping,
6070 Christiansfeld.
Hr. telefonovermekaniker Edvard Jørgensen,
Åbakkevej 20,
2720 Vanløse.

Hr. gårdejer Johannes Jensen,
»Hedvigslyst«
Frederikslundvej 12,
8581 Nimtofte.
Hr. gårdejer Lars Holm Jespersen,
Løgstedgaard,
Viborgvej 171,
9670 Løgstør.

Hr. gårdejer Jes Raben From,
Rørkær,
6100 Haderslev.

Hr. gårdejer Hans P. Andersen,
»Bavnager«,
Vilslev,
6770 Gredstedbro.
Hr. Poul Stavnstrup,
Frederiksberg Allé 47,3,
1820 København V.
Hr. Knud Kamuk,
Prebens Vænge 7,
2800 Lyngby.

Så går turen atter
til Norge
Kærne-Rejsers initiativrige arrangør gdr. Jens Pe
ter Petersen indbyder i henhold til annonce an
detsteds i bladet påny i år Slægtsgaardsforeningens
medlemmer til en Nor gestur 18-25 september.
I erindring om sidste års store succes tør vi
også spå dette års rejse der går til Lillehammer
en lignende og medgiver vor varmeste anbefaling.
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Slægtsgård s udflugt til
interessante steder
De 135 deltagere i årets slægtsgårdsudflugt hvoraf mange fra Næstved- og Fakseegnen og fra
Sydsjælland og Møn - oplevede fredag den 13.
juni en interessant dag under ledelse af forman
den, Jens P. Petersen, Farendløse, og med delta
gelse af landsformanden, Chr. R. Christensen,
Badstrup på Fyn. Udflugten gik til Sydskåne og
var begunstiget af et dejligt afvekslende sommer
vejr uden regn. Sol, vind og lette skyer og en ikke
for høj temperatur var efter de varme dage beha
geligt. Over Dragør-Limhamn (Karoline-frokosten
serveredes på færgen) gik turen til Lund Domkir
ke, hvor det astronomiske ur, som sætter den hel
lige procession i gang kl. 12 hver dag, blev beun
dret og kirken i øvrigt gennemgået.
På Barsjölagård ved Sjöbo, som ejes af Malmö
hus Lens Husholdningsselskab, serveredes kaffen,

og konsulent Lennart Nielsson forklarede om går
den og dens drift. Deltagerne beså hovedbygnin
gen med udstillingen »Sommer og Fritid« samt
parken og senere gårdens bygninger og stalde.
Man mødte også et selskab af svenske landmænd
fra Kronaberg Len, som besøgte skånske land
mænd. Fru Ragnhild Cederstrøm var en levende
fortæller på stedet. På middelalderborgen Glimmingehus ved Simrishamn blev både borgen og
museet gennemgået, og en interessant oplevelse
fik alle ved at iagttage de store bryllupsforberedel
ser, som skyldes en begivenhed i adelsfamilierne
Rosenkrantz og Odin, der dagen efter blev for
enet. Brud og brudgom fortalte beredvilligt om
svenske bryllupsskikke. Over Ystad og ved kørsel
på kystvejen vestover nåede man Vellinge Gæst
givergård, hvor middagen blev indtaget. Her talte
gdr. Thyge Nielsen, Havgård, Lund, som takkede
formanden for hans indsats i slægtsgårdsarbejdet.
Alt i alt en dag i Sveriges land med mange gode
indtryk og præget af et hyggeligt samvær, hvorun
der der førtes mange hjertelige samtaler.

Det gamle træ - O' lad det stå
Af skovtaksator Berge H. Larsen, Lindum Skovridergård
Når man som forstmand hører om et gammelt træ,
der af den ene eller anden årsag er ved at gå til,
vil man ofte være tilbøjelig til at sige? »Ja, det er
jo trist, men der er ikke andet for, end så må vi
fælde det gamle træ og plante et nyt«. Men så
simpelt er det ikke altid, thi det kan jo dreje sig
om historiske træer, eller træer, der på anden vis
er uerstattelige, og så må vi på bedste måde søge
at bevare det gamle træ.
Forbindelsen mellem mennesket og træerne er
lige så gammel som menneskeslægten selv. Det
mægtige, gamle træ inde i skovens dyb, eller det
ældgamle fritstående træ med den brede krone har
altid talt til folks fantasi. Derfor kan man godt
forstå, at tidligere tiders mennesker troede, at der
boede en ånd i den slags træer. Den kategori af
træer stod undertiden som en »skytshelgen« for
landsbyen, og dersom sådan et træ var ved at gå
ud, blev det ofte opfattet som et varsel om ulykke.
At man har gjort forsøg på at redde den slags
træer, er der nok ingen tvivl om, men det er først
i de senere år at man for alvor, hjulpet af viden
skaben, har fordybet sig i træ-kirurgi. Således har
man i Amerika gjort sig megen umage for at be

vare særligt monumentale træer fra undergang, men
også i Europa, bl. a. i Holland, Tyskland og Dan
mark har man benyttet sig af trækirurgien.
Over alt kan vi træffe gamle træer, som vi gerne
vil bevare, enten det nu er en gammel gran i
skoven, en smuk lindeallé i en by eller park eller
en knudret eg på et torv. Den glæde vi mennesker
oplever ved synet af et gammelt træ, er noget man
ikke kan regne om i kroner og ører. Denne glæde
er større, lader sig ikke udtrykke i tørre tal. At
store træer inde i en by på en væsentlig måde bi
drager til at gøre luften der mere ren, er jo kun et
plus mere. Derfor lad os sørge for at få fredet »dis
se levende monumenter«, således at de ikke må
falde for øksen på grund af menneskelig kortsynet
hed, og de eksemplarer, som tidens tand har sat
sit mærke på, lad os gennem træ-kirurgi søge at
redde dem.
Lad os se lidt på nogle af verdens og vort eget
lands trækæmper.
Mange mennesker anser Sequoia gigantea i Cali
fornien for at være verdens ældste træer, dette er
ikke rigtigt, det er børstefyrren (Pinus aristata),
der opnår rekorden på dette område. Ifølge det
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norske tidsskrift »Naturen« blev et eksemplar af
denne fyrreart fældet i Wheeler Park, øst for Yose
mite National Park, USA af en ung botaniker, der
skulle foretage åringsanalyser. Det viste sig, at
han havde fældet et træ, der var 4900 år, dvs. 300
år ældre end det hidtil ældste man kendte. Den
unge botaniker havde fået fældningstilladelse af
Forest Service, som naturligvis blev meget kritise
ret for denne disposition. Altså et godt eksempel
på, at man skal være på vagt, selv over for fag
folk.

Men vi behøver ikke at tage så langt for at finde
ærværdige, gamle træer, vi kan jo blot tage de
berømte ege ved Jægerspris, hvoraf den ældste
regnes for et af Europas ældste træer, men denne
eg, Kongeegen, er jo kun en ruin - og efter de se
neste oplysninger skal den helt være sunket om.
Men Skodsbøl-egen på Sønderborg skovdistrikt
var ingen ruin, det var en eg i sin bedste alder,
men den fik sit knæk under de kraftige storme i
1967, og 3. juledag samme år kuldsejlede den to
talt. Der kan være grund til lidt nærmere omtale
af denne eg, idet den er det træ, der vel har op
nået den højeste pris herhjemme. I Skovbrugsti
dende kan vi læse om denne eg »at kun bullen
blev salgbar vare. Denne var til gengæld prima.
Der var 10,88 kubikmeter i denne rodkævle (13,6
meter lang, 101 cm i midtdiam.) som i fuld længde
indbragte 1000 kr. pr. kubikmeter eller i alt 10.800
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kr. plus moms. - Træets alder lå mellem 300 og
325 år, totalhøjden var ca. 33 meter. Det kan
endvidere oplyses, at Skodsbøl skov ligger lige ved
siden af Egernsund, hvor talrige teglværker er be
liggende. Det er rigtigt stift teglværksler, egen har
stået på«.
En anden kendt eg i Sønderjylland er »von
Bergens eg« i Sønderskoven ved Åbenrå. Denne
eg bærer endog en plade, der på tysk fortæller om,
at på stedet, hvor egen nu vokser, blev skovrider
von Bergen skudt af krybskytten Annes i 1795.
Denne eg er sund og i god vækst, så den vil sik
kert i mange hundrede år endnu kunne fortælle
om den makabre begivenhed.
På Tåsinge finder vi den fritstående, meget de
korative Ambrosius’ eg, der minder om digteren
Ambrosius Stub, der jo var en tid på godset Val
demar Slot. Om han har siddet og digtet under den
gamle egs vældige krone, ved jeg ikke, men dette
imponerende træ må ganske givet have virket in
spirerende på ham.
Men det er ikke blot gamle ege, der tiltrækker
sig menneskets opmærksomhed. Mange af de gam
le linde fra tidligere tiders haveanlæg er heldigvis
bevaret, således som det f. eks. er tilfældet med
de lange lindealler i Frederiksborg Slotshave. I
Dendrologisk Årsskrift fortæller slotsgartner W.
Raae meget interessant om lindealleernes pleje.
Træerne er plantet omkring 1720, og ved en in
spektion i 1963 viste det sig, at de 26-28 meter
høje, kandelaberformede træer var ret medtagne,
og dersom der ikke blev grebet ind, ville træerne
sikkert ikke kunne leve mere end 25-40 år. Træ
erne blev skåret ned til 12,5 meters højde, og i
årene der fulgte, skød træerne pænt, og ved at
klippe dem opnåede man den tilsigtede virkning i
retning af 1600-tallets barokhaver.
Men det allerbedste sted at se på gamle træer,
er vel ude i Jægersborg Dyrehave, hvor der står
mange kendte ege, som Ulvedalsegen, Skovfoged
egnen, den kendteste bøg i den gamle vildtbane er
vel Oehlenschlægers bøg, og alle disse minderige
træer bliver der på bedste måde værnet om af stats
skovvæsenet.
Bøgen har desværre ikke samme evne til at
blive gammel som egen. I Lindum Skov stod der
en stor bøg, kaldet »kammerherreinden«, ude ved
vejen til Klejtrup. For 5 år siden var den store bøg
helt frisk at se til, men forrige vinter faldt den for
saven. Det var for farligt at have sådan et stort,
halvråddent træ stående ud til en offentlig vej.
Men sådan en gammel bøgs fjernelse giver et tom
rum i skoven.
Hvor et træ dør af ælde, kan vi mennesker ikke
stille noget op. Men i en del tilfælde kan vi for
længe et træs liv, dersom vi plejer det rigtigt. Vi
mennesker forlanger ofte, at et træ skal kunne gro
under de mest ugunstige forhold. Hvor ofte ser
man ikke træer, som man tror kan klare sig, skønt
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man har asfalteret helt ind til stammen, eller der
findes en tyk græsmåtte rundt om træet. Dette går
ikke i længden, det er nødvendigt, at jorden er
godt gennemluftet, ellers bliver bakterie-livet umu
liggjort. En tyk græsmåtte suger sit kvælstof til
sig fra det øverste jordlag, hvori træets hårrødder
også befinder sig. Dør rødderne, da opstår der
forrådnelse og forrådnelsesgasarter, som driver
ilten ud fra jorden. - Altså mange gange kan vi
redde et gammelt træ fra undergang, blot ved - i
tide - at behandle dets omgivelser rigtigt.
Her gælder det i første instans om at sørge for,
at der er rigelig tilgang af næringsstoffer, og at
jorden har den rette struktur. For at opnå dette
borer man huller i jorden i en cirkel omkring træet,
en cirkel der er lige så stor som kronen, hullerne
har en dybde af ca. 60 cm. Herved bliver jorden
bedre gennemluftet. Hårrødderne får en ekstra sti
mulans ved at der bliver hældt en speciel sammen
stillet næring i hullerne. Drejer det sig om et træ,
der står i en by, sørger man for at lægge fliser,
forsynet med lufthuller, omkring træet.
Efter at jorden omkring træet er blevet behand
let, går man i gang med at behandle eventuelle
rådne dele. Alt råddent træ skal fjernes ganske
grundigt helt ind til det sunde ved. Når det rådne
ved er blevet fjernet, bliver træet behandlet med
et svampedræbende middel, således at eventuelle
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rester af svampe bliver slået ihjel, og derefter be
handlet med et vandskyende middel.
Derpå bliver såret »syet« for at genskabe ring
spændingen, det vil sige den spænding, der giver
træet den nødvendige afstivning. »Syningen« fore
går med jernstænger, der er forsynet med en skrue
gang. Jernstængerne går på tværs gennem stammen
og bliver i enderne forsynet med en ringplade og
en bolt. Bolten og spidsen af jernstangen skal ligge
på grænsen mellem veddet og barken, for at såret
hurtigst muligt kan gro sammen. Efter at jern
stængerne er sat på plads, bliver hulrummet (der
som det er i den overjordiske del af træet) fyldt
med en blanding af cement. Denne plombe skal
også standse på grænsen mellem bark og ved. Så
vil træet i mange tilfælde have overgroet såret efter
2-3 år.
Hulrum, der befinder sig under jordens over
flade, tåler på grund af fugtighed ikke at blive
plomberet. Ved hjælp af mindre sten, der sørger
for en god drainering, fyldes disse huller.
Det ovenfor beskrevne er den fremgangsmåde,
der anvendes af hollandske træ-kirurger. Jeg har
set bl. a. store gamle bøge behandlet på denne
måde (spørgsmålet er så, om man i det hele taget
kan forlænge en bøgs liv ret meget), der var gjort
et grundigt stykke arbejde - men prisen var også
høj for dette arbejde.
Men her som andre steder er det naturligvis
bedre at forebygge end at helbrede. Chancerne for
at et træ bliver råddent nedsættes, når træet bliver
rigtig beskåret og snitfladerne behandles korrekt.
Lad os gøre, hvad der står i vor magt, for at de
gamle træer kan blive bevaret.

Høstferie i Norge
I dagene 18.-25. september inviteres herved
til en uges ophold i de norske fjelde.
Ophold på Lande Højfjeldshotel ved Lille
hammer. Interessante udflugter til bl. a.
Gudbrandsdalen og til Aulestad (Bjørnsons
residens). Rejse med Oslobåden og bus fra
Korsør, Næstved og København.

- Pris kr. 1.248,- alt betalt. (Bus, køje, hel
pension, udflugter m. m.) Rejseleder: Jens
P. Petersen. - En ferie præget af komfort og
skønne oplevelser.

Kærne-Rejser
4100 Ringsted

(03) 64 00 24.
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Grundstenen
i byggeriets økonomi
- Kreditforeningen
Danmark

DXWIXI MARK
København:
Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf. (01) 125300

Århus:
Åboulevardcn 69
8100 Århus C
Tlf. (06) 125300

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

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

Vi yder lån til byggeri inden
for landbrug, skovbrug,
gartneri og frugtplantager.
Til generationsskifte.
Sammenlægning af
ejendomme, køb af tillægsjord
og andre produktivitets
fremmende investeringer.
Uanset hvor De bor, har vi
en lokalkendt repræsentant i
nærheden.
Endvidere har vi særligt
landbrugskyndige specialister,
som står til rådighed med
al den vejledning,
De har brug for.
Ring eller skriv efter brochuren
»Skal De prioritere landbrug«.

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

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

FORENEDE

KREDITFORENINGER

Lånesagsekspedition:
Lånesagsekspedition:
Anker Heegaards Gade 4
Magelos 2
1572 Kobenhavn V. Tlf. (01) 15 34 34 5100 Odense. Tlf. (09) 11 77 77
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(Forbeholdt postvæsenet)

H] SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

S

SYLVEST JENSEN LUFTFOTO
v./R. Aviram.

VI FLYVER OVERALT OG FOTOGRAFERER ALT I LANDET
MED GARANTI FOR KVALITETEN.
Vi har sikkert også Deres gård, ejendom eller fabrik i vort 40 år gamle arkiv, der indeholder mere
end 5 mill, negativer.
adr. Lærkevej 21, 3650 Ølstykke. Telf. (03) 17 62 50.

Tilfredse kunder,
er det bedste
vi ved...
s
Ö SPAREKASSEN FYN
AFDELING AF SPAREKASSEN DANMARK

De kan regne
med os

August 1975

Nr. 197-34. årgang

Bakkegaarden i Rødding

Røddings eneste slægtsgård, »Bakkegården«. På side 3
bringer vi en artikel om gårdens spændende og char
merende ejer.

Billedet viser gårdens nordside med den fredede kæmpe
høj ude på marken.
(Foto: Vestkysten, Rødding.)
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Elsket af mange - Æret af flere
Respekteret af alle
I det følgende skal berettes om en usædvanlig
kvinde, hvis livsløb ikke har fulgt de afstukne
rammer, men har fulgt et menneske, der gik sine
egne veje på tværs af gængs skik og brug, men
følgende en øjeblikkelig indskydelse.

Slægten
Den 11. maj fødtes Maren Louise Møller som
ældste barn af gårdforpagter Iver Jensen Møller
og hustru Johanne Marie Michaelsen. Gennem
slægterne havde hun dybe rødder i det sønderjydske på een undtagelse nær; mormoderen Louise
Kolthoff, efter hvem den små Louise blev opkaldt,
var københavner af fødsel og af hernhuttisk af
stamning. Fra hende stammer utvivlsomt det gal
liske islæt, den mørke lød, de tindrende øjne, den
strålende humor, som utvivlsomt har båret over
mange trængsler, når livet ikke altid dansedes på
roser. På fædrene side bestod slægten i led efter
led af seje sønderjyske bønder, der havde deres
udspring i Seem for siden at rodfæste sig i Rød
ding. Her blev faderen gift med en datter af fri
menighedspræsten i Rødding senere Mjolden Jør
gen Michaelsen, en farverig og stærk personlighed,
der modigt talte tyskerne imod og måtte døje
mange hug for sit danske sindelag. Tre døtre fra
præstehjemmet blev gift ind i store Rødding-slægter.
Opvækst og ungdom
I dette miljø voksede den lille Louise op under
tyskertiden. Skolegangen var ikke den sædvanlige,
man havde privatlærerinde, og det var naturhisto
rie og sprog, der var højst prioriterede med en
gelsk og fransk som hovedfagene. Faderen, der
var en begavet mand, kunne blandt andet også
fransk, hvilket kom ham tilgode, da han skulle
indrulleres i den tyske hær. Han blev fritaget for
den obligate treårige tjeneste og blev »einjährig«,
hvorved han slap med et års militærtjeneste i
Flensborg.
Gik hverdagen tilsyneladende stille hen, var
man dog hele tiden under det tyske åg, og det
skortede ikke på stiklerier, når man var dansk
sindet. Det var udelukket at komme sammen
med de tyske embedsmænd, som dommer og
amtsforstander. Kun postmesteren udgjorde en
undtagelse, idet han var dansk gift.

Var der end tålsomme forhold udadtil uden de
store dramatiske indslag, skulle tragedien dog
ramme familien. 11910 døde pludselig og uventet
Louises to år yngre broder Niels Iversen Møller
kun 15 år gammel. Det betød omvæltning for den
unge pige, der nu ikke blot blev enebarn, men
også enearving, med de forpligtelser, der fulgte.
Endnu mærkede hun dog ikke denne tynge, men
levede sit frie og sorgløse liv, med tiden delt mel
lem lektierne og dyrene. Hestene først af alt.
Overalt i hjemmet vidner billeder om, at Louise
Møller udviklede sig ikke alene til en sjælden skøn
hed, men også til en strålende rytterske; det skulle
senere blive hendes skæbne.
Første verdenskrig kom og lagde tunge skygger
over land og hjem. Endnu en sorg skulle ramme
hjemmet, idet Iver Møller døde i 1917. Dette be
tød at enken sammen med sin datter ved arveattest blev ejere af Bakkegården, eneste slægtsgård
i Rødding. Det var en tung arv at løfte forlenet
med et stort ansvar. Besiddelsen af så stor en gård
betød forpligtelser, såsom indkvartering af tyske
soldater. Krigen sluttede, men nu var det en an
den kamp, der kæmpedes - kampen om det gamle
land hjem til Danmark. Ude i horisonten tonede
friheden - genforeningen - frem. I de store dage,
da Nordschleswig blev til Sønderjylland husede
familien en af de store folkeførere og åndelige
frontkæmpere Peter Grau.

Hjertets melodier
Når man er en ung smuk kvinde - enearving til
en stor gård - og med færdigheder ud over de
vanlige, mangler det ikke på tilbud. Og mangen
en bestyrer kastede sine øjne på Bakkegårdens
stolte rytterske - men alt var forgæves - hun gik
sine egne veje.
Blandt de indkvarterede tyske soldater, som
man modtog på Bakkegården var også en ung
løjtnant, der tjenstgjorde ved det 13’ Rytter Regi
ment. Ryttersken og kavaleristen mødtes i en stor
fælles interesse: hestene. Det skulle blive til mere
end dette; langsomt voksede en kærlighed frem,
som ikke lod sig kue af hæmmende bånd. Det var
med tungt sind, der blev taget afsked med den ved
genforeningen hjemkaldte officer. - Det var med
tungt sind, der skulle aflægges regnskab for hjer
tets valg. - Det var med tungt sind, der skulle
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tages afsked med familie, venner og et elsket fæd
reland. Der blev ikke lagt sten i vejen for den
unge Louise. Året efter genforeningen vendte den
unge løjtnant-provstesønnen fra Westfalen Friedrich Wilhelm Hørstebrock (kaldet Fritz) til
bage til sit gamle kvarter, for at hente sin tilkom
mende - amor vincit omnia - kærligheden besejrer
alt.

Frue i Tyskland
Den 4. november 1921 fandt giftermålet sted og
Louise Møller blev fru løjtnant Hørstebrock med
bopæl i Saafeld (Thüringen). Men lykken skulle
vare kort. To år efter - ved nytårstid - styrtede
Fritz med hesten og dræbtes på stedet. Med et
slag var den unge frue berøvet alt det, hun havde
kæmpet for, lidt for, ofret for - hun stod nu alene
tilbage og måtte gøre sig klar til at gå svære tider
i møde. Nu kom den medfødte intelligens og ån
delige styrke hende tilgode. Louise Hørstebrock
valgte at blive i sit nye land - her var hun blevet
godt modtaget, her havde hun vundet sig venner
for livet. I 15 år blev hun i Tyskland, hvor hun
var med til at opleve Nazismens fødsel, hvor hun
fik en rig åndelig udvikling ved omgang med flere
af tidens store navne, indenfor politik, kunst og
digtning. Navne som Hindenburg, Ebert, Ulbrich,
Blunck med flere figurerer i hendes mindebøger.
To af disse navne skal trækkes frem. På en hæ
dersplads i hjemmet »Bakkely« i Rødding hænger
et billede af Tysklands store gamle rigsmarskal
von Hindenburg med en personlig dedikation.
Det er ikke helt almindeligt i et dansk hjem, men
har sin forklaring. Løjtnant Hørstebrock var bed
ste ven og officerskammerat med Hindenburgs
svigersøn oberst v. Peuz. Ved den gamle fru Hin
denburgs død, stod de to venner æresvagt ved ki
sten. Og båndene blev knyttet stærkt til den gamle
marskal, som satte stor pris på den lille danskfødte
løjtnantsfrue. Digteren Hans Fr. Blunck skulle få
en helt anden betydning for Louise Hørstebrock
senere i livet.

Hjem til Danmark
Forholdene i Tyskland blev efterhånden sådan at
den, der ikke kunne acceptere det tredje rige med
alt dets gru bag overfladen, efterhånden kun havde
et valg: komme væk mens tid var. I 1938 opgav
Louise Hørstebrock sit hjem og vendte tilbage til
Danmark, hvor hun flyttede til København. Hun
søgte og fik sin danske indfødsret tilbage, hvoref
ter turen gik til Rødding for her at finde et bli
vende sted i villa »Bakkely«. 1945 døde hendes
moder, og hun blev eneejer af Bakkegården. Hvor
dan var det så at komme hjem? Ja, Louise Hørste
brock erkender, hun blev mødt med en del kulde
iblandet skepsis, men med sin retlinethed over
vandt hun sine modstandere. De, der stod hende
nær med familiebånd, åbnede påny deres hjem.
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Hun er elsket af dem. De der havde næret skepsis,
bøjede sig ærbødigst for hendes karakterstyrke hun er æret af dem; de, der viste kulde, erkender
hendes store personlighed — hun er respekteret af
dem.

Eventyrer og Proprietær
Nu skulle livet til en vis grad lægges om, men tro
ikke det blev et liv, hvor man satte sig hen for at
ældes i skønhed bladende i mindernes bog. Nej,
man har fået livet for at leve det. Louise Hørste
brock har vist, at hun tilfulde kan kunsten at nyde
af livet. Nok er det lille hjem i Rødding — der
iøvrigt snart skal udskiftes, når de besværlige myn
digheder kommer til fornuft - et mindernes hus,
hvor præsten Michaelsens samovar står side om
side med afrikansk negerskulptur; hvor Hinden
burg fra sin væg stirrer betaget på en rytterske i
sin ungdoms fejreste vår. Reolerne er fyldt til
sprængpunktet med digre værker. Og går man på
jagt, finder man bog efter bog, hvori der står:
oversat fra tysk af Louise Hørstebrock. Her kom
mer så den tidligere nævnte frisiske digter Blunck
ind i billedet. Bluncks søster, en veninde til Louise
Hørstebrock, arbejdede sammen med sin mand
professor Westphal i Pløn på Buncks plan om
at udbrede kendskabet til europæiske eventyr
skatte ved at udgive dem i bogform. Den sprogbegavede proprietær er nu dybt engageret med
oversættelsen af eventyr såvel fra dansk til tysk
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som omvendt. Indimellem friskes hjernen og sin
det op med en rejse til det store udland. I de
sidste år har det været Finland, Afrika og Ameri
ka, der har stået på programmet. Det kniber lidt
med at beslutte sig i år - men Japan går nok af
med sejren. Skal der slappes af i en week-end,
går turen med bilen til vennerne i Tyskland.

Bakkegården
Der står proprietær i de offentlige papirer, og lad
mig ikke glemme, at det jo er det hele artiklen
drejer sig om. En beretning om et af slægtsgårds
foreningens særprægede medlemmer Louise Hørstebrock, der ejer Bakkegården i Rødding. Gården
er en 160 tdr. land stor slægtsgård fra 1597. Efter
en brand i 1898 blev den flyttet til sin nuværende
beliggenhed og blev i 1900 navngivet Bakkegår
den. Gården er i dag forpagtet af Anders Damkjær,
der sammen med sin hustru på bedste måde hæv
der de gamle traditioner, der er knyttet til gården.
Med historien om proprietær Louise Hørstebrock født Møller fra Rødding er der berettet om
en lille-stor kvinde, der står som et forbillede for
alle, der ønsker at ældes med ynde - ønsker at
nyde af livet - og give til verden en rigdom af
eventyrlige oplevelser. - Hun er selv et eventyr.

Hans Hviid.

Den jydske
Pige
Så skumringsmild som lyngens duft,
Så sval som Vesterhavets luft

du smiler glad og rolig.
Din sjæl er ingen hvirvelvind,
og sminken hærger ej din kind . . .
men hvor du taler til mit sind,

klog, trofast, fin, fortrolig.
Olaf Gynt.

Jyllands smykke
Ikke alt hvad der pryder de danske agre er skabt
gennem kultur og arbejde. For et par generatio
ner siden klædte lyngen meget store områder på
de jydske marker. Nu er den fordrevet til små og
spredte områder. Men hvor lyngen endnu står til
bage, klæder den i blomstringstiden i august og
september landet i en farvepragt, der er helt fan
tastisk.
Ser man ud over Mols bjerge, klæder lyngen
dem i en festdragt, der er værd at skue. Og selv
den mindste hedestump eller sandede vejgrøft bli
ver klædt i festdragt.
Heldigvis er lyngens magt brudt de fleste ste
der, og heldigvis har man endnu en rest tilbage
af denne utroligt nøjsomme plante. Og lyngen er
ikke alene nøjsom. Den er hårdfør, som jeg ved
ikke hvad.
For nogle år siden oplevede man, at den smuk
ke mindepark på Kongenshus Hede var i færd
med at blive bevokset med en hel del planter,
som egentlig ikke hørte hjemme på stedet. Men
så kom der nogle onde mennesker eller hvad
det nu var og satte ild på stedet, så det hele kom
til at ligne en afbrændt halmmark efter høst. Man
begræd vandalismen, og man beklagede den skøn
hedsværdi, der var gået tabt. Men man græd for
tidligt, for lyngen klarede det hele. I løbet af få
år stod den mere frodig og frisk end nogensinde
før, men alt det, som ikke hørte hjemme på stedet
var forsvundet. Heden var renset for alt det uøn
skede og er til mere glæde for de besøgende end
nogensinde før. Folk har lejlighed til ved vandring
på stedet, at se på stenene, der er rejst for hedens
opdyrkere, men de har også lejlighed til at glæde
sig over de resterende arealers skønhed. Den tid
er forbi og kommer forhåbentlig aldrig tilbage,
hvor lyngen i misvækstår måtte tjene som kreatur
foder og redde dens beboere gennem vanskelige
år. Nu er det mere en prydblomst. Turisterne fri
stes til at plukke en buket af den smukke blomst
og så er det nok sådan, at jo mere man plukker,
des frodigere og smukkere står lyngen, og har
man den først hjemme i sin stue, kan den stå i
måneder og live op på en mørk vinterdag.
Digteren sang engang: Skynd dig kom, om føje
år, Jylland som en kornmark står. Han fik heldig
vis ret, men vi må glæde os over de skønheds
åbenbaringer, der er tilbage. Dermed skal ikke
være sagt, at man skal frede alting herhjemme.
Der skal være plads til, at folket kan leve.
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Færre og større landbrugs
ejendomme
Landbrugsministeriet har udarbejdet en hidtil utrykt redegørelse for udviklingen i dansk landbrug og for den unge
landmands fremtid. Vi bringer her et uddrag:

Det dyrkede landbrugsareal udgjorde i 1973:
2.952.000 ha, dvs. omkring 70 pct. af landets
samlede areal. Med 9/10 heraf i normal omdrift,
er Danmark formentlig det land i verden, der har
den største del af landbrugsarealet under kultur.
Landbrugsarealet var i 1973 fordelt på 133.000
landbrugsbedrifter med en gennemsnitsstørrelse
på 22,2 ha. På disse beskæftigedes ca. 195.000
personer eller 8 pct. af landets totale befolkning.
Af disse var kun 24.000 fremmed medhjælp. Den
frembragte produktion giver imidlertid betydelig
beskæftigelse uden for det egentlige landbrug, i
første række ved de tilknyttede forsynings- og
forarbejdsningsvirksomheder.
Det samlede landbrugsareal, der udnyttes land
brugsmæssigt, nåede sit maksimum i 1938 med
3.268.000 ha. Siden 1960 er landbrugsarealet
imidlertid blevet formindsket med gnsntl. 14.400
ha pr. år, svarende til en årlig formindskelse af
landbrugsarealet på 0,5 pct. Denne formindskelse
af landbrugsarealet skyldes, at der i den pågæl
dende periode har været en stærkt øget afgivelse
af jord til by- og sommerhusbebyggelse, vejanlæg
og i et vist omfang til skov.
Gennem mange år lå antallet af landbrugsbe
drifter ret konstant på godt 200.000. Fra begyn
delsen af 1960’erne er der imidlertid sket en kraf
tig nedgang i antallet af landbrugsbedrifter. Fra
1960 til 1972 faldt antallet af landbrugsbedrifter
fra 196.000 til 134.000, svarende til en årlig til
bagegang på ca. 6.000 bedrifter eller 3 pct. Der
skete imidlertid en kraftig dæmpning af tilbage
gangen i 1972 og 1973, hvor nedgangen kun blev
hhv. 1600 og 1000 bedrifter. Denne reduktion af
antallet af landbrugsbedrifter skyldes dels ned
lægning i forbindelse med landbrugsjords over
gang til anden anvendelse, dels sammenlægning
med anden landbrugsbedrift eller ophør af selv
stændig bedrift i forbindelse med etablering af
bortforpagtning og samdrift.
Den stedfundne udvikling, hvorved landbrugs
arealet i nævnte periode er blevet reduceret med
ca. 173.000 ha, medens antallet af landbrugsbe
drifter samtidig er blevet reduceret med 62.000,
må ses på baggrund af den førte strukturpolitik,
der har taget sigte på en forøgelse af bedriftsstør
relsen med henblik på en tilpasning af landbrugs
produktionen og ønsket om at give mulighed for
et forøget afkast for arbejdskraften og kapitalen
i landbruget.

Strukturudviklingen er gået stærkere på øerne
end i Jylland, idet antallet af bedrifter på øerne
i perioden 1960 til 1973 er reduceret med 39 pct.,
For landet som helhed er der tale om en nedgang
på 32 pct. Det samlede landbrugsareal er siden
1960 således kun reduceret med ca. 5 pct., me
dens den gennemsnitlige ejendomsstørrelse i pe
rioden er steget med 40 pct., nemlig fra 15,8 ha i
1960 til 22,2 ha i 1973. Antallet af ejendomme
under 15 ha er herved blevet stærkt reduceret,
medens ejendommene over 30 ha siden 1960 har
vist fremgang, både hvad angår antal og areal.
Landbrugets andel af den samlede befolkning
er faldet betydeligt i de seneste årtier, og land
brugsbefolkningens andel af den samlede befolk
ning udgør nu ca. 8,5 pct. mod 17 pct. i 1960.
Denne udvikling hænger sammen med en mere
effektiv udnyttelse af arbejdskraften ved meka
niseringen og rationaliseringen i landbruget.
Der må regnes med en fortsat nedgang i an
tallet af bedrifter, og afvandringen af arbejdskraft
vil antagelig fortsætte på længere sigt. Således
forudses det at antallet af bedrifter vil ligge om
kring lt/7.000 i 1977 og 75.000 i 1987 med hen
holdsvis 135.000 og 100.000 beskæftigede helårs
arbejdere. Disse tal må dog tages med stort for
behold ikke mindst på grund af vanskelige arronderingsproblemer, højere energipriser m. v. Men
bliver nedgangen i antal af beskæftigede blot til
nærmelsesvis som anført vil det få afgørende ind
virkning på især de mindre samfund i landdistrik
terne. I det omfang den frigjorte arbejdskraft er
nødt til at søge eller søger til de større bysamfund,
vil det blive vanskeligere at opretholde, endsige
forberede landdistrikternes servicebetjening.
Målsætningen for strukturpolitikken på jord
brugets område er at tilvejebringe den bedst mu
lige fordeling af landbrugene på de forskellige
brugsstørrelser alt efter produktionens art, at
mindske arbejdskraftforbruget i forhold tli produk
tionen, at sikre et rimeligt indkomstniveau på ef
fektive bedrifter, og at søge produktionens sam
mensætning tilpasset produktionens sammensæt
ning efter afsætningsmulighederne. Det må gan
ske vist forudses, at der som led i den fortsatte
strukturudvikling vil ske en nedgang i jordbrugs
bedrifternes antal. Den herved frigjorte jord bør
imidlertid i videst mulig udstrækning komme
jordbruget til gode, idet det er et afgørende led i
strukturpolitikken, at de udviklingssøgende bedrif-
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ter gennem jordsupplering m. m. bringes op på et
effektivitetsniveau, hvor pris- og markedspolitik
ken alene kan sikre jordbrugerne rimelige indkom
ster, samtidig med, at produktion og afsætnings
muligheder svarer til hinanden.

Landbrugets støtteordninger
De væsentligste af landbrugets strukturstøtte
ordninger er følgende:
A. Lån til køb af jord til sammenlægning og
supplering m. m.
Som led i statens bestræbelser for at fremme
strukturudviklingen inden for landbruget kan land
brugsministeren med hjemmel i udlånsloven (lov
bekendtgørelse nr. 250 af 9. maj 1973 om sta
tens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugs
mæssige formål) yde lån på favorable vilkår til
køb af jord. Der kan årligt anvendes 30 mill. kr.
til disse formål.
B. Lån til yngre landmænd
I 1967 blev der tilvejebragt en støtteordning for
yngre landmænd, der første gang erhvervede en
landbrugsejendom. Siden 1971 har denne støtte
været ydet i form af et lån i forbindelse med eta
bleringen, som en igangsætningspræmie og som
et kontant tilskud. Kontanttilskuddet bortfaldt dog
ved lovens revision i 1973. For at opfylde betin
gelserne for opnåelse af statslån skal ansøgeren
være under 40 år ved ejendommens overtagelse,
opfylde visse uddannelseskrav og have til hensigt
at drive landbrug som hovederhverv. Statens ud
gifter ved denne støtteordning har de seneste år
beløbet sig til ca. 75 mill. kr. årl., heraf ca. 12
mill. kr. til igangsætningspræmier.

C. Efter Danmarks indtræden i EF har lovgiv
ningen været præget af EF’s fælles strukturpolitik.
Som led i EF’s fælles landbrugspolitik kan der
ydes støtte til projekter til forbedring af produk
tions-, forarbejdnings- og afsætningsstrukturen
inden for landbruget.
I 1973 og 1974 er der indgivet en række an
søgninger om projektstøtte, repræsenterende en
samlet investering på ca. 900 mill. kr. Heraf er
foreløbig bevilget støtte til 16 projekter, repræ
senterende en samlet investering på ca. 240 mill,
kr., med et støttebeløb på ca. 59 mill. kr. Støtten
gives både fra Den europæiske udviklings- og ga
rantifond for landbruget og den danske stat. I
1973 og 1974 er der bl. a. ydet tilskud til eta
blering af læplantning i Jylland, til slagterier og
til mejerier.
Gennem denne støtteordning har landbrugsmi
nisteriet mulighed for at fremme modernisering
og strukturrationalisering i forarbejdnings- og af
sætningssektoren og mulighed for at tilskynde til
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en forbedring af de produktionsstrukturelle for
hold.
Ved 3 direktiver af 17. april 1972 har EF gen
nemført regler, der tilstræber, at medlemslande
nes støtte til strukturforbedringer gives efter ens
artede retningslinier og med delvis bidrag fra
landbrugsfonden.
De 3 direktiver omfatter dels et direktiv om
moderniseringsstøtte til jordbrugsbedrifter, dels
2 direktiver om støtte til ophør af landbrugsvirk
somhed og om social og erhvervsmæssig vejled
ning.
Til gennemførelse af førstnævnte direktivs be
stemmelser er i Danmark gennemført lov nr. 222
af 26. april 1973 om støtte til modernisering af
jordbrugsbedrifter. Direktivet om social og er
hvervsmæssig vejledning kan ventes gennemført i
nær fremtid, medens der endnu ikke er fuld klar
hed over, om Danmark er forpligtet til at gennem
føre direktivet om støtte til ophør af landbrugs
virksomhed.
Moderniseringsloven, der har afløst den tidli
gere lov om støtte til investeringer i landbrugets
driftsbygninger, har fire hovedområder:
1.
2.
3.
4.

rentetilskud til investeringer
statsgaranti for lån
tilskud til specialisering i kødproduktion
tilskud til etablering af samarbejde mellem
jordbrugsbedrifter.

Lovens vigtigste område er rentetilskudsord
ningen, hvorefter der kan ydes tilskud til betaling
af renter for lån, der optages for at finansiere
godkendte investeringer. Tilsagn om rentetilskud
gives inden for en årlig ramme på 28 mill, kr.,
hvoraf EF’s landbrugsfond refunderer 25 pct. Den
danske statskasses årlige nettotilsagn er således
21 mill. kr.

Bogens Verden
To fine topografiske og historiske bøger har i
denne sommer set dagens lys.

Landsbyen Ladbys Historie.
Ladby Foredragsforening har taget initiativet til
udgivelse af dette skrift, som på mange måder er
forbilledligt. Opbygningen af stoffet er særdeles
klar og instruktiv begyndelse med en historisk
oversigt, dernæst en serie kort fra forskellige tids
perioder og endelig en systematisk gennemgang af
de enkelte ejendomme. Udgiverne har haft ad
gang til Herlufholms arkivalier, hvilket har lettet
forskningen betydeligt, da hovedparten af sognets
beboere har været fæstere under Herlufsholm.
Bogen er rigt illustreret, dels med exterieurs, dels
med billeder af de forskellige ejendomme, ligesom
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en serie affotograferede Fæstebreve giver en for
nemmelse af det historiske stof og miljø.
Bogens fremstilling er udført af Fototryk i
Nykøbing F., som har ære af det smukke resultat.
(Ikke i handelen).

F. R. Friis: Bidrag til
Slagelse bys historie
Gengivet af Richard G. Nielsen - trykt i
Sjællands Tidendes Bogtrykkeri i 900 num
mererede eksemplarer. Interesserede kan er
hverve bogen gennem Slagelse Centralbiblio
tek. (Kr. 25 + moms).
Den myreflittige redaktør og historiker Richard
G. Nielsen har forestået genudgivelsen af dette
lille værk i fototeknisk optryk. Det er gjort med
yderst nænsom hånd, og resultatet er blevet et
lækkert lille bogværk i oktav-format.
Bogen er som nævnt et optryk af en del af hi
storikeren Frederik Reinholdt Friis’s lokalhistori
ske artikler fra Slagelse, navnlig omhandlende de
gamle håndværkerlaug. I et efterskrift fortæller
udgiveren om bogens forfatter, der levede et
yderst beskedent og tilbagetrukket liv, kun opta
get af sin historiske forskning, som har været dyr
ket med indsigt og en overordentlig flid. Artiklerne
har oprindelig været trykt i »Slagelse Posten« og
»Holbæk Amts Avis« og senere udgivet i bog
form. Stoffet, der først og fremmest er af lokal
historisk værdi er dog også af stor kulturhistorisk
værdi.
# ff

Nye medlemmer
Gårdejer Thorvald Regnholt Nielsen,
Stenager, Mindehøjvej 18,
Havnelev.
Godsejer Torben W. Svendsen,
Hessel avlsgård, . Grenå.
Godsejer Holger Hvenegård Lassen,
Selleberg,
Marslev.
Kontorchef cand. jur. Regnar Pedersen,
(Statens Jordlovsudvalg),
Gruts Allé 16,
Hellerup.
Gårdejer Jørgen Møller,
Bremsmaj,
Åbenrå.

Advokat Martin Olesen,
Adelgade,
Bogense.
Gårdejer Jørgen Sørensen,
Kosterslev,
Særslev.
Gårdejer Søren Eli Stæhr,
Lille Vibyvej 21,
Kerteminde.
Fru Kirsten Friis,
Baron Schackvej 2,
Gram.
Nyt fra Arbejdsmarken
holder sommerferie.
Nu håber redaktionen eftersommeren vil sætte
mange aktiviteter i gang, som vi kan fortælle
Slægtsgaardens læsere om i det kommende num
mer.

En beslutning fra
landbrugsministeriet
Landbrugsministeriet har i en skrivelse af 10. juli
præciseret, at der i landbrugslovens § 18, stk. 3,
nr. 4) er hjemmel for landbrugsministeriet til at
tillade erhvervelse af landbrugsejendomme udover
den i landbrugslovens § 16 indeholdte ramme, når
der foreligger særlige omstændigheder. Som det
fremgår af motiverne til 1967-lovens § 19 vil er
hvervelsestilladelse bl. a. være indiceret i tilfælde,
hvor den pågældende erhverver i forvejen kun
ejer 2 mindre ejendomme, og den erhvervede
ejendom skønnes med fordel at ville kunne drives
sammen med disse ejendomme, men hvor sam
menlægning af ejendommene enten ikke er hen
sigtsmæssig for eksempel på grund af panteforholdene eller andet, eller hvor der er tale om
ejendomme, der i længere tid har været i slægtens
besiddelse, eller hvor ejendommen ønskes erhver
vet med henblik på senere overdragelse til et barn,
der er under landbrugsuddannelse.
I denne anledning meddeler landbrugsministe
riet i medfør af § 18 i landbrugsministeriets be
kendtgørelse nr. 458 af 2. august 1973 af lov om
landbrugsejendomme herved tilladelse til, at gård
ejer N. N. og hustru, sammen erhverver adkomst
på landbrugsejendommen, af areal ca. 14 ha.
Tilladelsen er betinget af, at det inden 1. juli
1980 over for landbrugsministeriet dokumenteres,
at der er sket sammenlægning, forinden er afhæn
det til en af børnene. Fristen vil evt. kunne forlæn
ges efter ansøgning.
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Lidt om spøgelser
Jeg havde ærinde til et gammelt herresæde, hvor
der som følge af tidernes ugunst og en kortsynet
udstykningspolitik ikke var andet tilbage end en
forfalden hovedbygning og nogle få tønder land
park. Og nu har man smerten. Staten har fredet
bygningerne i klasse A og må via Nationalmuseet
ofre tusinder af kroner for at holde dem intakte,
samtidig med at ejeren og hans hustru må ofre alt
hvad de kan skrabe sammen for at holde bygnin
gerne i orden, men penge til en gennemgribende
hovedreparation er det svært at skaffe. Man spør
ger med undren: Hvor længe tror man det er mu
ligt at få folk til at ofre sig i den grad for at be
vare de gamle værdier?
Man kommer til stedet, som ligger godt gemt
bag store træer og kører ind ad en græsklædt vej
med to hjulspor, der viser at her bor folk. De
gamle kastanier er netop på det stade, hvor de
lyser med deres hvide kerter og giver det hele
et præg af ynde.
Jeg modtoges af en flok får, der åbenbart er
vant til at færdes frit, og som ligefrem ser for
undret ud over, at de ikke ved denne lejlighed får
lov til at gå med ind, og et par arrige hunde, der
heldigvis har nok at gøre med at slås med hinan
den. Og så står slotsherren i døren og byder vel
kommen med et stort smil.
Man kommer ind i de gamle sale, hvor hoved
indtrykket er bøger og atter bøger. For en bog
elsker som mig giver det en herlig fornemmelse.
En sort kat viger uvilligt sin plads i stuens bedste
stol, og fruen kommer med lækre, nybagte pan
dekager. Jo, man befinder sig godt blandt venlige
og flittige mennesker. Selv hundene, der får lov
at dele de tiloversblevne pandekager, falder helt
til ro.
Det viser sig at jeg er kommet til stedet på en
højtidsdag. Værten, der er forfatter, har netop
fået en ny bog ud den dag. En stor pakke bliver
skåret op, og ud kommer en stabel af dejlige bø
ger. Gorm Benzon: Gejster, genfærd og gespen
ster, står der, og så er det lige ved, at man ser be
tænkelig ud, når man ser Thormod Kiddes tegnin
ger, føler man næsten uhygge. Jeg får en bog med
hjem og skeler måske lidt til krogen, før jeg be
gynder læsningen. Og så viser det sig, at Gorm
Benzons spøgelsesbog er ualmindelig hyggelig
læsning, og at man næsten ikke kan lægge bogen
fra sig, før man er færdig med den.
De gamle spøgelseshistorier er hentet fra store
dele af verden, men med et betydeligt dansk islæt.

De er naturligvis først og fremmest hentet fra de
gamle slotte og klostre, hvor spøgelserne huserede,
og hvor de har haft frit spil før elektriciteten tid,
men hvor de visse steder har overlevet også dette
fænomen. Og der er det særpræg ved Gorm Ben
zons spøgelser, at de næsten allesammen er venlige
og rare, ja i visse tilfælde endda hjælpsomme. Så
jeg forstår godt, at der hvor spøgelserne i fortiden
indgød rædsel, der er de nu ved at være populære,
ja endda i så høj grad, at kammerherre Hans v.
Folsach på Gjessinggård skriver, at rent salgs
mæssigt stiger en gammel gård betydeligt i værdi,
hvis et velattesteret spøgelse følger med i hande
len.
Man blader i bogen og gør mange interessante
bekendtskaber. Der er den onde herremand på
Børglum Kloster (om han er at træffe, når vi for
håbentlig ved næste årsmøde aflægger besøg på
stedet, må tiden vise). Der er den hyggelige og
snaksomme grå dame på Lindenborg (Om vort
trofaste medlem grevinden på Lindenborg har set
hende, får vi forhåbentlig lejlighed til at spørge
om). Den grå dame skal i hvert fald have vist sig
på stedet i midten af dette århundrede.
Det er spøgelserne på Ravnsborg og Søbysøgård, der muntrer sig med et slag billiard ved nat
tetide. På Ravnsborg forhindrer et spøgelse om
bygning af dets enemærker. På Dragsholm findes
et spøgelse, der er afholdsmand, og som vælter
glas og flasker, når der drikkes for meget, og sam
tidig sørger en grå dame for, at alt går rigtigt til,
og at ingen stjæler af tingene. Man møder spøgel
ser på Clausholm og Voergård og mange andre
steder. De går igennem lukkede døre og foretager
sig mange andre mærkelige ting, som godt kan for
styrre omgivelserne og indgyde respekt. Ikke alle
holder af at møde dem ved nattetide. Men som
sagt: Hovedparten af Benzons spøgelser er venlige
væsener, der af en eller anden grund er fordømt
til at gå igen for at sone egen eller andres brøde,
indtil de bliver forløst.
Gorm Benzon tror på sine spøgelser. Det siger
han i hvert fald, og det skal man vist også gøre
for at skrive om dem på den måde, Benzon gør.
Hvad læserne så mener får jo blive deres private
sag. Men hvis spøgelserne gennem salg af bogen
kan være medvirkende til, at der bliver flere pen
ge til istandsættelse af det gamle herresæde, har
de i hvert fald gjort en god gerning.

C. R. C.
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Byger der går og kommer
det er den danske sommer
----------------------

Af: Manden i gården

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

Det var noget af en prøvelse, at have med dansk
jord at gøre indtil den 12. juli. Solen bagte på
ageren og på menneskene og tørt blev det - meget
tørt.
35 døgn uden en regndråbe sætter sine spor, og
de første julidage førte med sig, at græs og korn
fik et knæk, mange steder kan det skete ikke op
vejes af nedbøren siden da. Der bliver direkte
misvækst i dele af landet, også på midtsjælland,
hvor den lette jord ikke giver nogen stor afgrøde.
Et nøgternt skøn peger hen til at kornudbyttet
bliver 20 procent mindre på disse egne - set i
forhold til et gennemsnitsudbytte over en årrække,
og det bliver mindst 30-35 procent under det re
sultat som nåedes i fjor med en rekordhøst. Mest
skade har bygmarkerne lidt og mindst mærkes
tørken i rug - og havremarkerne. Hvedeudbyttet
er lidt usikkert, og for første gang i mange år ses
pletter i hveden.
Kornavlen bliver under middel, og spændende
er det for landmanden om priserne vil opveje mindreudbyttet. EF-forhandlingerne om kornpriserne
vil derfor også blive fulgt med opmærksomhed i
landbohjemmene. Den dårlige høst i store dele af
Europa kunne tyde på en kornpris der retter op
på indtjeningen og de store salg først og frem
mest af hvede til Sovjet, vil nok afstive priserne.
For mælkeproduktionen blev juni-juli en ned
gangstid, og kun den gode høhøst afbødede en ka
tastrofal udvikling, men det hævner sig senere på
året, at man har måttet tage hul på hømængden.

Vi må på vore egne være lykkelige for den
jordkvalitet som sikrer mange sjællandske land
mænd imod en katastrofe. Kun ca. en gang i hvert
århundrede går det også galt her, og ældre land
mænd talte i den sidste måned meget om 1917,
hvor selvbinderen blev stående i maskinhuset, for
di strålængden ikke gjorde det muligt at binde et
neg. Vi må alle i by og på land krydse fingre for
at noget lignende ikke gentages.

Normal avl sikret
Et positivt tegn for den der har græsfrøarealer,
er den veloverståede høsttid, i hvertfald er de tid
lige græsfrøarter høstet godt, og en normalavl er
sikret. Tørken nåede her ikke at få nogen indfly
delse. Det er sjældent at en afgrøde ikke får vand
fra oven, men det fik græsfrøet ikke i år.
Nogle landmænd fra midtsjælland besøgte for
rige søndag fynske og jydske egne, og især i Jyl
land er der meget at begræde. Det bliver ikke let
likviditetsmæssigt at komme igennem indtil 1976,
pengeinstitutterne, og gid de må møde megen vel
og både Sønderjylland og Vestjylland er stærkt
mærket. Der bliver mange landmandsbesøg i
vilje, og at 1976 må rette op på de manglende
indtægter i de nærmeste måneder.

Dog et håndslag
Det er ret beset for galt, at vore ansvarlige politi
kere ikke vil mindste grundbeskatningen. Fra for
rige til sidste vurdering er den øget med ca. 600
millioner kroner, og der findes ingen saglig be
grundelse for at acceptere denne stigning. Den
foreslåede nedsættelse til 15 promille ville ikke
have bortelimineret mere end den halve stigning,
men ville dog have været et håndslag til de der
ikke på grund af de større vurderinger er blevet
bedre stillet. Ubegribeligt at en mosgroet holdning
atter skulle manifestere sig.
Et meget bemærkelsesværdigt træk i situationen
er det, at husmandsforeningerne klart har taget
afstand fra de øgede grundskatter, og husmændene følger klart den sociale linje som altid har væ-

Høsten i gang
Nu står høsten så lige for døren og ca. 12.-14.
august går mejetærskerne i gang. Men resultatet
er givet, og både privat — og samfundsøkonomisk
kan den danske høst 1975 ikke være med til at
sikre et stigende forbrug. Mange landmænd stiller
spørgsmålet: Vil vi forsøge i dette land, eller ved
blive at stifte lån, og kan vi overhovedet være be
kendt atleve over evne? Spørgsmålet går hermed
videre til alle der læser dette.
Og så har diskussionen blandt landmænd i den
sidste måned drejet sig om den skat der ensidigt
pålignes jorden og dermed produktionen. Folke
tinget traf sin afgørelse og det blev ved det gamle.
Det har medført stor skuffelse hos alle der vil
erkendes sagens rette sammenhæng, og en trøst
er det jo, at landmændene ikke er ene om skuffel
sen. Skuffede er også husejere og den store lejer
kreds som kender denne byrde på de faste vær
dier.
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ret deres. Det er jo nemlig sådan, at jo større
grundskatter (som er fradragsberettiget) jo større
lettelse får de store indtægter både i by og på land.
Et folkekrav
Den tid må snart være ude, da de politiske partier
som gerne vil have skyld for at varetage de øko
nomisk svages interesser drejer sig om. Det går
ganske simpelt ikke at fortsætte med øgede skatter
på bygninger og jord. I denne sag fører de danske
landboorganisationer ikke interessepolitik, og det
må håbes, at alle byfolk klart kan erkende dette.
Vil I være med i byerne til at rejse et folkekrav
i denne sag?
Nu er vi så ved juli’s ende, og et normalt som
mervejr ses. Feriefolket har haft gode dage, og det
er dem vel undt, det giver arbejdslyst at have haft
et dejligt pusterum, og måtte produktionssæsonen
få et vellykket forløb. Vi har brug for stor pro
duktion i hele samfundssektoren. Måtte hjulene
svinge til alles bedste, og for at mindske en ar
bejdsløshed, som er en folkeskade, som i fælles
skab må bekæmpes. Landbruget kan ikke bidrage
meget hertil i det kommende år på grund af det
svigtende resultat og de svingende priser, men det
vil også gøre sit efter evne.
Men med udgangspunkt i folketingsdebatten
må og skal det siges, at andre folkegrupper og
herunder lovgiverne skal besinde sig på at gøre
ret. Særbyrder og forskelsbehandling er altid af
det onde. Det bedst mulige arbejdsresultat påvir
ker den samlede beskæftigelse.

Det summer af sol Både bybo og landbo har det forhåbentlig godt i
denne sommer. Nok bekymringer over et og an
det, hvad ingen undgår - men dog også mange
glæder. Vi kan ihvertfald på landet glæde os over
afgrøder, som pryder markerne overordentlig vel.
Foråret kom tidligt, såningen blev ikke sent klaret,
og så er jo betingelserne til stede for en god ud
vikling hos planterne. Derfor ses på Midtsjælland
et tilfredsstillende landskabsbillede. Sol og regn
har vekslet i rigtig rækkefølge, og de mørkegrønne
marker varsler altid godt.
Byg- °g hvedemarkerne skulle, om alt går godt
i år, kunne give de 30 fold, også fordi vi nu har
lært at gødske uden at være for tilbageholdende.
Det er ganske vist blevet dyrt at indkøbe og strø
kunstgødningen - det koster 8-900 kr. pr. ha. men det er muligt at disponere på den måde, fordi
priserne i alt væsentligt har bedret sig, så land
manden er friere stillet.

Et dejligt job
Lad det være sagt uden at skjule noget: Det er et
dejligt job med en rimelig betaling for vore an
strengelser. Men det er også sådan stadigvæk, at
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det kan svigte, og indtjeningen dermed gå ned.
Men Danmarks tilslutning til EF, har givet så
gode erhvervsvilkår, at modet og lysten efter man
ge svære år, nu kendes igen i landbo-hjemmene,
og denne sommers vejrlig tyder altså på, at udbyt
terne om ikke vil sætte rekord, så dog være be
tragtelige. Udover kornavlen er det jo nu rapsen
som præger dyrkningen, og det er en god afgrøde,
blot er utøj og alskens skidt over flere uger i
gang med at ødelægge, men også dette klares via
en dyr sprøjtning.
Maj og juni blev fine måneder, som sikkert be
tyder, at vi får en stor produktion at sælge, enten
det nu sker direkte eller ved opfodring hos dyrene.
Det sidste er ikke så rentabelt, og de kommende
EF forhandlinger får sit særlige perspektiv derved,
at man jo må tilrettelægge sådan, at det der, hvor
det er naturligt, og hvor produktionsapparatet er
i god orden, bliver en gvien ting at fremstille mælk
og kød, sådan at en stabilitet i produktion ved
hjælp af ordnede prisforhold ses i det lange løb.
Frøhøsten
Og så begynder allerede i næste uge frøhøsten,
som ikke mere beslaglægger så store arealer. De
svingende priser og usikre høtsforhold har gjort
mange landmænd kede af at høste frø. Men man
ge dygtige landmænd sværger til disse afgrøder,
som også i andre lande er højt på ranglisten, og
deraf følger også risikoen, som mest ses, når
Nordamerika kaster sine store lagre ud på ver
densmarkedet. Rapgræs og hvidkløver er de mest
foretrukne frøafgrøder, og snart går maskiner i
gang med græsfrøhøsten.
»Den danske sommer«
Hvad der også kendetegner landbrugsbedriften i
denne sommer er de mange nye maskiner, som
sikrer en jordbehandling og en høstteknik, som
lover godt for fremtiden. Dyrt er det at købe ma
skiner, men dejligt er det at kunne arbejde effek
tivt og i landbrugsproduktionen gøres et dygtigt
arbejde - forøvrigt også af et par solide virksom
heder på Midtsjælland.
- »Du danske sommer, jeg elsker dig«, sagt
direkte eller bare tænkt eller fornemmet — det er
hyldesten til sommeren 1975 med et dansk vejr,
som vi kan lide det. Det summer af sol over en
gen, over menneskene, over bybo og landbo, og
regnen giver afvekslingen og bidrager til resultatet.
Måtte det blive godt - og det bliver det, om juli
måned bliver sædvanlig, lad os håbe det - alle
sammen i by og på land. Vi har så meget at klare
i fællesskab.
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MENNESKER - JEG MØDTE
Under denne rubrik vil red. gerne bringe lidt stof
fra læserne. Har De mødt et menneske, der gjorde
indtryk på Dem - eller gav Dem et lille glimt af
livets solside, så fortæl om det og giv Deres op
levelse videre til glæde for andre.

Samtale på en station
Jeg sad på en station i Københavns omegn og
ventede på tog. Folk myldrede ind og ud på vej fra
dagens gerning til hjemmets arne. Mellem alle
disse travle mennesker var der et par unge men
nesker, som skilte sig noget ud, fordi de var over
stadigt lystige og temmelig højrøstede. Den ene
havde en stor flaske vin i hånden, af den slags
man i Flensborg kan købe halvanden liter for tre
mark og firs. De drak skiftevis af flasken, mens
de dinglede frem. De ville købe tyggegummi, men
kioskdamen bebrejdede dem med temmelig stærke
ord deres overstadighed, og jeg lagde mærke til,
at de tog overhalingen med sindsro.
Så kom de til mig, og selvom jeg normalt ikke
holder af at tale med overstadige folk, kunne jeg
alligevel ikke lade være med at give mig i snak
med dem.
Det viste sig, at grunden til deres overstadighed
var, at de samme morgen var blevet hjemsendt
fra militærtjeneste i Padborglejren, og når man
ved, hvor overstadige de unge mennesker kan
være på en sådan dag, blev der ikke meget af min
forargelse tilbage. Og da man så talte fornuftigt
med dem, blev de både hyggelige og stilfærdige.
Det voldte noget besvær at slippe fri for at drikke
af deres flaske og endnu mere besvær at slippe for
deres cigaretter. Hvis du heller ikke går med piger,
hvad lever du så for? sagde de.
Og så fortalte de om deres tilværelse i Padborg,
og det viste sig, at de i virkeligheden havde været
glade for deres ophold dernede, og at de betragtede
tiden som en oplevelse. Og de udtalte deres glæde
over at lejren skulle bevares som en slags minde
lejr for de danske, der under krigen havde siddet
i tysk fangenskab hernede. De var håndværkere,
og de havde arbejde, når de kom hjem. Derfor
var dagen en festdag for dem.
Jeg lagde mærke til at alt imens de talte, formildedes de omkringstående miner ganske betyde
ligt, og jeg kunne tage afsked med mine unge
venner med glæde over at møde en så fornuftig
dansk ungdom. Og så undte jeg dem af hjertet
deres glade dag.
C. R. C.

Besøg i et dansk kloster
Et sted på Bornholm - ligemeget hvor - har nogle
munke af udenlandsk nationalitet indrettet et lille
kloster i et gammelt statshusmandsbrug, og nu var
der nogle formaliteter, der skulle ordnes. Ad me
get vildsomme og øde skovveje fandt man frem
til det ensomt beliggende sted.
Det viste sig, at fire munke havde indrettet sig
i dette husmandsbrug på den måde, at en af mun
kene, som gik i sin tarvelige munkekutte, passede
huset, to arbejdede i et lille bogbinderi, som de
havde indrettet i laden, og hvor de tjente til livets
fornødenheder ved at binde bøger ind. Og jeg så
af deres fremlagte værker, at det var kostbare ting,
der var betroet dem til indbinding. Den fjerde
munk havde de udgående forretninger, og derfor
havde han en beskeden bil.
Det er ikke for meget sagt, at man blev modta
get med hjertelig venlighed. Vi skulle se alt. Vi
begyndte i kirkesalen der var indrettet i et gam
melt hønsehus. Der var ingen luksus, men det var
rent og pænt, og der var en vis højtid over stedet.
Haven var smuk og velholdt, og man fik indtryk
af at disse nutidsmunke havde arvet fortidens
trang til at kæle for blomster og planter. Man
kom til at befinde sig virkelig godt på stedet, men
også blandt de venlige mennesker.
Man måtte også se beboelsen, og også den var
beskeden når bortset fra, at det vrimlede med bø
ger overalt. Og som afsked måtte man så drikke
et glas Genever som udtryk for munkenes gæstevenlighed.
Man drog fra stedet med glæde i sindet over at
have mødt dette sted og de venlige mennesker. Og
så håber man blot, at turisterne ikke skal finde
stedet lige med det samme.
C. R. C.

SLÆGTSGAARDEN

Side 13

Den lollandske »Manna«
Den bibelske manna kom som et Guds under fra
himlen til Israliterne to måneder efter deres ud
rejse af Ægypten, netop da de i ørknens øde allerhårdest manglede dagligt brød. (2. Mosb. 16) Hver
nat faldt der manna. Hver morgen, undtagen på
sabatsdagen, kunne der i duggen samles ny forsy
ning. Den var gullig-hvid og på størrelse som ko
rianderfrø eller peberkorn. Den smagte sødligt,
nærmest honningagtigt og spistes som den var eller
bagtes til brød. Navnet skal stamme fra et arabisk
udtryk, der betyder: »Hvad er det?«
Der har været adskillige spekulationer over,
hvad det egentlig var. En forklaring er den, at den
stammer fra en busk (Tamarisk manifera), som
gror på Sinaihalvøen, og hvorfra der om natten i
maj-juli i tunge dråber drypper et honningagtigt
stof, der om dagen størkner. Araberne samlede
det under navnet: manu - es -sama, (d.v.s. manna
fra himlen) og solgte det til pilgrimme.
En guldkrukke fuld af manna hensattes ifølge
2. Mosb. 16-22 foran pagtens ark, til minde fra
slægt til slægt om det, underfulde mannafald i ør
kenen.
Den lollandske manna var ikke noget Guds un
der, men ganske prosaisk frøene af sødgræs (Glyceria fluctares), en græsart af svingelfamilien. En
slægtning (Glyceria maritima) spiller en betydende
rolle ved landvindingen i vadehavet ved Sydvest
jylland. Begge planter ynder lave vandoverfyldte
arealer.
I 1700-tallets slutning blev denne » manna «plante omfattet med betydelig interesse af botani
kere og nationaløkonomer. Der foresvævede dem
noget om, at den vildtvoksende »manna« kunne
yde et tiltrængt supplement til fattigfolks kost.
»Manna« høstedes omkring St. Hansdag. Hø
sten foregik på den måde, at høstkarlen i de tidlige
morgentimer, medens duggen endnu gjorde græs
set dyngvådt, gik gennem det og med et rundt sold
slog hen over græstoppene, så frøene i våde klum
per samledes i soldet. Sidenhen blev den udbredt
på et lagen og tørret i solskinnet.

Efter at den var tørret skulle den stampes for
at fjerne den sortbrune hinde om frøene. I en knub
- et tykt stykke træ, der lå godt fast på jorden,
blev der lavet et halvkugleformet hul, omgivet af
en påsømmet rand af en gammel filthat. Støderen,
der var tilpasset hullet i knuben, havde ligeledes
påsømmet randen af en gammel hat. Begge dele
for at frøene ikke skulle flyve bort under bearbejd
ningen.
Der regnedes med, at en karl kunne høste en
skæppe manna på en time, og at en skæppe manna
kunne koste en daler. Det almindeligste var, at
mannaen brugtes til grød, men det var også muligt
at anvende den til brød.
Digteren B. S. Ingeman fortæller i sin »Levnetsbog«, at i hans barndom i Thorkildstrup præste
gård på Falster var »manna«grød en almindelig
ret ved gilder.
I slutningen af 1700-tallet tilførtes der Køben
havn betydelige kvanta af »manna«, som var groet
ved de polske og nordtyske floder. Derimod ser
det ikke ud til, at der foreligger noget om, at Lol
land og Falster har eksporteret »manna«.
Datidens nationaløkonomer ivrede for, at »man
na« overførtes til Fyn og Sjælland. Ganske vist
groede der »manna« i rigelig mængde på Sjælland,
på Gyldenholms og Sparresholms godser og andet
steds ved Næstved, men folk anede ikke hvad det
var, eller hvortil det kunne bruges. Det var derfor
i høj grad ønskeligt, at befolkningen blev oplyst
om »mannaens« fortræffelighed, thi - »formodent
lig ere vore indenlandske Gryn en os lige saa tienlig Spise som de udenlandske, og ved dette Næ
ringsprodukts Tiltagelse kunde maaske ventes en
liden Aftagelse i Risengryns Indførsel«.
Disse forhåbninger indfriedes hverken den gang
eller siden. Men den lollandske »manna« er et godt
eksempel på, hvorledes folk i ældre tid forstod at
udnytte alle muligheder.
Svend Frederiksen.

C^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense
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Hændelse fra 6. julislaget
i Fredericia
1849

Skaf foreningen nye
Medlemmer
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt
materiale om Dansk Slægtsgaardsforening og op
fordres til at indmelde sig i foreningen:

Titel
Navn

Postadresse
Titel
Navn

Postadresse
I »Nedermarken« i St. Dalby v. Hedensted boede
en veteran fra 3-årskrigen Jens Hansen Slot født
i Stenderup den 18.5. 1824, død i St. Dalby den
21.8. 1899 og hustru Clemine Pedersen født i
Ørum den 16.1. 1829, død i Esbjerg den 4.2.
1914.
Deres grave findes endnu på Dalby kirkegård,
hvor jeg håber de bevares, også i fremtiden. Vel
ingen nulevende har talt med Slot selv, men vor
nabo afdøde gdr. Hans Michael Pedersen har flere
gange fortalt følgende:
Jens Slot var med i 3-årskrigen og blev den
6. juli 1849 tidlige om morgenen befalet at bære
sårede og døde på lazaret. Han og en kammerat
hjalp hinanden at bære bårer, men soldaten ved
hovedenden blev ramt af en kugle og dræbt på
stedet. En anden soldat kom til, også han blev
ramt og døde straks. En befalingsmand gav da
ordre til at Slot nu skulle gå ved hovedenden af
båren. Da blev soldaten ved fodenden ramt af
fjendens kugler og dræbt. Slot fik da ordre til at
gå i sit kvarter, han sagde senere »at det har ikke
været meningen jeg skulle dø dengang«. - Et glimt
fra krigens gru.

Anna Louise Jacobsen.

19

den

Underskrift

Høstferie i Norge
I dagene 18.-25. september inviteres herved
til en uges ophold i de norske fjelde.
Ophold på Lande Højfjeldshotel ved Lille
hammer. Interessante udflugter til bl. a.
Gudbrandsdalen og til Aulested (Bjørnsons
residens). Rejse med Oslobåden og bus fra
Korsør, Næstved og København.

- Pris kr. 1.248,- alt betalt. (Bus, køje, hel
pension, udflugter m.m.) Rejseleder: Jens P.
Petersen. - En ferie præget af komfort og
skønne oplevelser.

Kærne-Rejser
4100 Ringsted
(03) 64 00 24
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Finansiering af landbrugets
EFinvesteringeruden kødannelse.
Det er både i kundernes interesse og i vores egen. Vi gør
os hele tiden umage- for at være både hurtige og præcise
og samtidig smidige. Vi yder lån til landbrug, skov
brug, gartneri og plantagedrift. Har De finansierings
problemer m. h. t. ejerskifte, jordsammcniægning, grund
forbedring, ny- og tilbygning, maskinanskaffelse, aim.
tillægslån eller lign., så snak med os.

KRE1>ITEOREJXI ■ fXJGEJXI
dxwwiiviark
Kobenhavn:
Jarmers Plads 2
1590 Kobenhavn V
Tlf. (01) 12 53 00

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

Herning:
Viborgvcj I
7400 Herning
Tlf. (07) 12 53 00

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

- hele Danmarks kreditforening
Kreditforeningen Danmark er en sammenslutning af Østifternes Kreditforening.
Ny jydske Kjobstad-Creditforening og Jydsk Grundejer-Kreditforening

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

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

FORENEDE
■

KREDITFORENINGER

Otto Mønsteds Plads 11 • 1563 København V • Tlf. (01) 15 34 34
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

SYLVEST JENSEN LUFTFOTO
v./R. Aviram.
VI FLYVER OVERALT OG FOTOGRAFERER ALT I LANDET
MED GARANTI FOR KVALITETEN.
Vi har sikkert også Deres gård, ejendom eller fabrik i vort 40 år gamle arkiv, der indeholder mere
end 5 mill, negativer.

adr. Lærkevej 21, 3650 Ølstykke. Telf. (03) 17 62 50.

Tilfredse kunder
er det bedste g
vi ved...
Ä SPAREKASSEN FYN
AFDELING AF SPAREKASSEN DANMARK

De kan regne
med os

Oktober 1975

Nr. 198-34. årgang

Arbejder alle dage året rundt undtagen juleaften

Som påskønnelse af fremragende indsats for bevaring af
god dansk pottemagertradition og gammel håndværker
kultur fik Danmarks ældste igangværende pottemageri,
Røde Led pr. Præstø tildelt hædersprisen »Årets Pennal
hus*. Også på denne festdag var indehaverne i fuld akti

vitet. »Vi arbejder året rundt alle dage og holder kun fri
juleaften«, sagde den 83-årige Julius Knudsen, populært
kaldet »Julie«, der her drejer en gammeldags lerpotte,
mens sønnen Hans J. Knudsen ser til.

Dansk Slægtsgaardsforening
Oprettet 5. juli 1941
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Medlemsblad
for
Dansk Slægtsgaardsforening

Redaktion:
Hans Hviid,
Fåredammen 11,
5300 Kerteminde.
Tlf.: (09) 32 14 61.

Artikler og billeder, læserbreve,
juridiske spørgsmål og øvrige med
delelser til »Slægtsgaarden«
sendes til redaktionen som
forbeholder sig ret til at forkorte
artikler og breve, som ønskes
optaget i bladet.
Eftertryk efter ophavsretslovens be
stemmelser.

☆

Annonceekspedition :
Fru Inger Hansen,
Gassehaven 56,
2840 Holte
Tlf.: (02) 80 25 37.
Alle henvendelser om annoncer
rettes til annonceekspeditionen.

☆

Trykkeri:
Andelsbogtrykkeriet i Odense

☆

Landsbestyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, (R) Badstrup.
5484 Uggerslev.
Tlf. (09) 85 11 49.
NÆSTFORMAND: Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, 3390 Hunde
sted.
Tlf. (03) 33 71 49.
Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet.
Tlf. (04) 84 62 03.
Gårdejer Jørgen Skoven, »Skoven«, Asdal, 9850 Hirtshals.
Tlf. (08) 97 11 66.
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, 5350 Rynkeby.
Tlf. (09) 39 13 17.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm, 5560 Arup.
Tlf. (09) 43 10 91 (helst kl. 9-10).
Gårdejer Børge K. Fjordside, Skalstrup, 7570 Vemb.
Tlf. (07) 88 40 94.
Gårdejer Jens Bligaard, Oddense, 7861 Balling.
Tlf. (07) 58 10 11.
Gårdejer Harald Poulsen, Aspesgård, 3752 Østerlars.
Tlf. (03) 99 80 30. - Sommer (03) 99 52 11.
Gårdejer N. Sehested, Holmstol, 8883 Gjern.
Tlf. (06) 87 50 19.
Gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup.
Tlf. (06) 47 70 87.
Gårdejer Holger Buch Juul, Jægergaarden, Høllund, 7100 Vejle.
Tlf. (05) 86 50 21.
Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.
Tlf. (03) 83 92 12.
Gårdejer Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted.
Tlf. (03) 64 00 24.
Gårdejer Peder Møller Frifelt, Frifeltgaard, 6870 Ølgod.
Tlf. (05) 24 30 87.

(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretningsudvalg.)

Udvalgsformænd:
Slægtsgaardsarkivet: Gårdejer Erik Strange, Øverup,
4800 Nykøbing F. Tlf. (03) 83 92 12.
Bladudvalget: Proprietær Bent Bjergskov, »Rosenlund«,
5350 Rynkeby. - Tlf. (09) 39 13 17.

Kassererkontor og medlemsforhold:
Fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte.
Tlf. (02) 80 25 37 (Helst før kl. 8)

Postgironummer 8 08 31 42.

Distribution:

Slægtsgaardsarkivet:

Klager over udeblivelse eller
forsinkelse af bladet rettes
til postvæsenet

Adresse: H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal t. v.),
1553 København V. Tlf. (01) 11 67 20.
Ledere: Arkivarerne P. K. Hofmansen og Annalise Alstrøm.
(Træffes på arkivet tirsdag og onsdag kl. 14—16 el. efter aftale).

Henvendelse om ældre numre
eller supplementsnumre og
bilagsblade af »Slægtsgaarden« sker
til annonceekspeditionen.

Foreningens revision:
Statsautoriseret revisor Kr. Foged, Rosenvængets Sideallé 8, 2100
København 0. - Tlf. Øbro (01) 92 - 30 og Øbro (01) 92 - 5000

SLÆGTSGAARDEN

Side 3

TIL FORSIDEBILLEDET

Gammel dansk pottemagertradition
hædret
»Pottemageri er et håndværk, som skal læres, keramik er kunst, og det kræver ingen lære- eller
svendetid«, sagde indehaveren af Danmarks æld
ste igangværende pottemageri, da han modtog
årets pennalhuspris.

I middelalderen havde købstædernes håndværkere
deres boder i hver sin bestemte gade (deraf navne
som Smedegade, Bagerstræde, Skomagerrækken
osv.). Præstø var en af de få byer, der også havde
et pottemagerstræde. I den sydsjællandske by går
dette håndværks traditioner helt tilbage til kloster
tiden. Ved en udgravning for nylig fandt man flere
læs potteskår på en enkelt byggegrund.
Pottemageri har været et karakteristisk indslag
i bybilledet lige til nutiden. Tilbage er stadig Dan
marks ældste igangværende pottemageri, der inde
haves af pottemagerne Julius og Hans Jørgen
Knudsen og ligger ved Røde Led.

Arbejdende pottemager-museum
Gennem tiderne har man i Præstø fremstillet de
typiske danske lervarer og efter hver større bræn
ding kørt rundt i landet og solgt produkterne. I
vore dage strømmer folk til fra ind- og udland for

at købe tingene på stedet, hvor der også findes et
helt lille museum med gamle pottemageriredskaber
samt en fin samling af sjældne lervarer og keramik
ting.
Der fremstilles nu såvel de gammeldags kruk
ker, fade, potter m. v. som moderne brugskunst
i keramik. Knudsen junior har skabt en del fine
ting, ligesom han samarbejder med andre kunst
nere og har medvirket ved udgivelse af bøger om
keramik.
Bevaring af håndværkerkulturen
Den sydsjællandske kulturpris »Årets Pennalhus«
er for 1975 tildelt den gamle virksomhed og de
to pottemagere som påskønnelse af en fremragen
de indsats gennem flere slægtled for bevaring af
god dansk håndværkerkultur i almindelighed og
de sydsjællandske pottemagertraditioner i særde
leshed.
Ved overrækkelsen sagde den 83-årige Knudsen
senior med håndværkerlune: - Ja, pottemageri er
et håndværksfag, som skal læres, og derfor dør det
nok ud med os. Keramik er ganske vist kunst, men
til gengæld skal det ikke læres. Enhver kan kalde
sig keramiker.

Grønland - hvorhen?
Efter et Grønlands-besøg skriver tidl. gårdejer
Povl T. Rasmussen, Rosengården, Kertinge, om
vor store koloni og de mange problemer, tilværel
sen i den frembyder.
Der hvilede en trykket stemning over Godthåb, da
Mogens Glistrup havde talt om aftenen. - Her er
ikke morsomt at være i dag, sagde en dansk hånd
værker. Jeg hørte ikke selv talen, men efter mundt
ligt referat skulle Glistrup med vanlig brutalitet
have sagt: - I må selv vælge, om I vil til Canada,
USA, Norge eller Sovjetunionen. I kan også for
blive danske, men så må I affinde jer med de
vilkår, I havde for 50 år siden.

Denne tale var hård, og som så meget andet urealisabel. Måske var det alligevel, som så meget
andet, rigtigt, at det blev sagt. Grønland er vort
problembarn, og barnet har nu nået den alder,
hvor det vil selv, men ikke magter det. Et folk,
hvor viljen og evnen er hos nogle - men ikke hos
nok.
At få lejlighed til at se et glimt af Grønlands na
tur er en oplevelse af de store. At flyve med heli
kopteren gennem Evighedsdalen, hvor bræ efter
bræ skyder sig langsomt ned i dybet. At komme
samme vej tilbage over en dal, fyldt af tåge, som
et stille, hvidt hav, hvoraf kun fjeldtoppene rager
op. At sejle dybt ind i Godthåbsfjorden, hvor sag-
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nene lever om eskimoer og nordboer. Bueskytte
fjeldet, hvor eskimoen vandt. At besøge Korkut,
hvor Knud Rasmussens barnebarn har skabt et
moderne hotel i bygningerne fra en tidligere fåre
avlsstation og derved opnået, at bygningerne og
den vældige natur falder naturligt sammen. At få
en forfriskende dukkert ved Kapisigdslit efter at
have trasket gennem et uvejsomt terræn de få
kilometer over til en anden fjordarm, som til mod
sætning var fuldstændig pakket med is. Også vejret
kan veksle. Havtåger kan komme. Stille kan stige
til storm. At opleve disse forskelligheder. At ind
ånde denne vidunderligt rene luft. Det er stort, selv
om det kun er i glimt.
En af de smukkeste beskrivelser af Grønland
skyldes Fridtjof Nansen for snart 100 år siden.
Den lyder i sin korthed:
- Det er fattigt, dette eskimoens land, som vi
har røvet fra ham. Det er fattigt både på skov og
guld - nøgent, ensomt, lig intet andet bebod af
mennesker. Men i al sin nøgne fattigdom, hvor er
det dog vakkert. Har man set det, hvor biir da
erindringen kjær. Den er stærk og vild denne natur,
som en oldtidssaga, skåret i is og sten - men stun
dom stemninger så bløde og fine som et digt. Det
er som det kolde stål, isprængt solskyens legende
farver.
Men ét er natur, noget andet er menneskenes
vilkår i landet, hvordan er de? Det er et uundgåe
ligt spørgsmål til den, der har gæstet Grønland. Og
spørgsmålet forgrener sig: - Hvad er fødesteds
kriteriet? Hvorfor er lønnen ikke ens for danskere
og grønlændere? Optræder danskere som herre
folk, og er de generelt ilde lidt? Ville grønlænder
ne eventuelt kunne klare opgaverne selv? Drikkes
der meget og hvorfor? — Svære spørgsmål at be
svare, når man ikke bor fast deroppe, men svar er
altid lettere at finde på stedet.
Hvad spørgsmålet om drikkeriet angår, så tyder
de grønlandske blades skriverier herom, alle til
gængelige oplysninger, samt det væld af glasskår og
øldåser, som i hvert fald præger Godthåb, på at
der drikkes - meget. Dog står intet sted skrevet,
at det er grønlænderne, som drikker det hele. Der
er også mange danskere i Godthåb. Hvorfor der
drikkes? Ja, svaret er vist ret enkelt dette, at rives
en familie ud af sin tilvante livsform, i kontakt
med natur, og med det fulde ansvar for sig selv,
og anbringes den så i et bysamfund, uden ansvar
og uden udfoldelsesmuligheder, ja, så må ingen
undre sig. Det skal dog her siges, at der er stærke
kræfter, som søger at drage ungdommens interes
ser i positiv retning. Her kan man bl. a. finde
Grønlands Idrætsforbund, som gennem sine 128
klubber udfører et stort arbejde i mange idræts
grene. Der er idrætshaller i Julianehåb, Holsteins
borg og Godthåb. Disse haller har været et stort
gode i arbejdet for at øge grønlandsk ungdoms
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idrætsinteresse. Det ville sikkert være klogt at
investere mere i grønlandsk idræt, såvel som i an
det ungdomsarbejde.
Der er desværre næppe tvivl om, at enkelte
danskere har optrådt som herrefolk. Det gjorde
for så vidt allerede Hans Egede. Mange danskere
drog vel også kun derop for en god skattefri for
tjenestes skyld. I øvrigt kan det vel være svært at
skulle opbygge et moderne samfund, uden at
der opstår fristelser til at gøre det hen over hove
det på dem, der skal leve i dette samfund.
Og netop forholdene i Grønland kan give næ
ring til sådanne fristelser. Grønlændere og dan
skere er ikke samme slags mennesker. Grønlæn
deren er ikke så effektiv, som vi danske regner os
selv for at være. Og der skal effektivitet til at
bygge et samfund op. Til gengæld er der sikkert
langt mere menneskelighed hos grønlænderen end
hos danskeren. Her har vi den nærmeste fremtids
to store spændingspoler - effektivitet eller men
neskelighed. Kunne man dog blot her mestre et
både - og, i stedet for det kolde enten - eller.
Fridtjof Nansen slutter en eskimo-beskrivelse
sådan:
- Han er et havbarn, letsindig glad som den kå
de bølge — men stundom mørk som et frådende
uvejr. Alt svinder lige så hurtigt i hans barnesind,
det er, som når stormen stilner over sjøen, da
lægger bølgerne sig, og erindringen er borte.
Meget af dette passer sikkert på mange grøn
lændere af i dag.
Men har vi da røvet det land, som Nansen skri
ver? Det kunne vel diskuteres. Men Nansen mener
selv, at eskimoerne næppe havde faste bopladser
sydligere end 68. breddegrad i de første århundre
der efter nordboernes bosætning, og det vil sige
langt nordligere end Vesterbygden i Godthåbsdistriktet. Hvad vigtigere er - i dag er Grønland
grønlændernes land. Det var det også, da Hans
Egede for 250 år siden bragte den danske stat til
landet. (Hans Egede Kirken i Godthåb flager sta
dig med splitflag). Først som kolonimagt. Siden
1953 som en del af den danske stat.
Hidtil havde Grønland været lukket land, men
nu skulle landet udvikles. Og her begynder proble
merne. Skulle det gå hurtigt eller langsomt? Man
valgte det første. Noget tyder på, at det var for
kert. Andre vil hævde, at det var nødvendigt. Nu
opstod ordet fødestedskriteriet, hvis princip var
det, at udsendte danskere skulle aflønnes efter
dansk løn plus grønlandspræmie, og lokale efter
den løn, som produktionen kunne bære. Man reg
nede nemlig med, at de store investeringer i grøn
landsk erhvervsliv, som planlagdes hurtigt ville
resultere i en produktionsstigning, der kunne brin
ge de lokales løn på højde med de udsendtes. Man
var for optimistisk, skellet blev ikke mindre. Og
er der så et enkelt sted, hvor produktionen virkelig
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giver overskud, som bly- og zinkminen Sorte En
gel i Marmorilik, så fastholdes lønforskellen også
her. Selv under den 4 mdrs. oplæring vil en dansk
bager få 25 pct. mere i løn end en grønlandsk fi
sker. Sligt føles urimeligt og gavner ikke et godt
forhold. Men når der er tale om hovederhvervet,
fiskeriet, så har verdenskonjunkturerne nu slået
bunden ud under hele grønlandspolitikken. KGHs
underskud er fra 1971 til 74 steget fra 14 millioner
til 70 millioner kroner. Hertil kommer så de enor
me beløb, der årligt investeres i den offentlige sek
tor og boligbyggeriet. Intet under at også grøn
landske blade har fået betænkeligheder og skriver
om »uhyggelige tal«.
Uhyggen bliver ikke mindre af, at alternativet
til det svigtende fiskeri er olie og malm. Og bag
olie og malm står der stærke politiske eller kapi
tale magtgrupper. Grupper, for hvem det menne
skelige sjældent har stået i forgrunden. Intet un
der at grønlænderne er betænkelige. I Holsteins
borg gruer man ved tanken om de vanskeligheder,
der vil følge med tilflytningen af de 900 mand,
som olieeftersøgningen vil forøge byens kun godt
4000 indbyggere med. Man rejser med rette
spørgsmålet: Hvad bliver det for folk? Ikke under
ligt at Glistrup skabte en dyster stemning ved at
trække fremtidens perspektiver op.
Grønlænderne vil selv styre olie og malm. De
magter det næppe. Magter Danmark det? I denne
sammenhæng er også vi en meget lille brik i det
store spil. Og dog er vi et folk, som til en vis grad
har forståelse for menneskelige værdier. Blev der
gjort politiske fejlgreb i Grønland, så skyldtes
det ikke mangel på god vilje. Visse unge grøn

For billigt på Hindsgavl
Leander i Jyllands-Posten har sin egen forklaring
på hvorfor foreningen Nordens kursusejendom
Hindsgavl Slot må lukke til efteråret:
Lukningen vil forbløffe de mange, der har boet på
Hindsgavl som deltagere i kulturelle stævner eller
kammermusikuger. Hvor finder man skønnere
omgivelser end på Hindsgavl, og hvilken anden
kursusejendom har bygningsmæssigt så store kul
turhistoriske værdier at byde på?
Slottets beliggenhed ved Fænøsund, de store,
ned mod Lillebælt skrånende plæner, parkens vid
de og afveksling og de harmoniske rum i Basse
Fønssernes fine klassicistiske hovedbygning er no
get ganske enestående. Et ophold der er, synes
man, et privilegium.
Men Hindsgavl Slot er som kursusejendom buk
ket under i konkurrencen, fordi de mondæne fa
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lændere ønsker Danmark og danskerne ud. Måske
har Glistrup dog vist dem, hvad der vil ske, hvis
ikke Danmark bliver. Det vil koste dyrt, men har
vi sagt A, må vi også sige B. Og trods mulige fejl
og brist er det vist Danmark, der bedst kan redde
stumperne af - Kaladlit Nunat - Menneskenes
land.

☆

Bueskytte-Fjeldet

Som forfatteren omtaler i sin artikel. Efter et gi. eski
moisk sagn skulle en eskimo og en nordbo skyde om
kap efter et sælskind, der var bredt ud for foden af
fjeldet. Taberen - i dette tilfælde nordboen - dømtes til
at springe ud fra fjeldet og dermed give sit liv som ind
sats i kampen.

ciliteter, som forlanges af kursister, der ikke selv
skal betale, mangler. Selvfølgelig er der baderum
og toiletter på alle etager og i alle beboelsesfløje,
men de enkelte soverum har kun en håndvask. Der
er ingen sauna på Hindsgavl, ingen svømmehal,
ingen bar med natbetjening, og der er naturligvis
slet ikke internt fjernsyn og andre moderne narre
streger, som så at sige ingen har brug for.
Derfor har det sikkert været alt for billigt at hol
de kurser på Hindsgavl. Tandlæger og kommunal
folk på specialkursus, læger på afskrivningssemi
nar og offentligt ansatte med et godt og dybt greb
ned i den store pengekasse har naturligvis været
højt hævet over det lidt gammeldags Hindsgavl med
den enestående natur og den ægte kultur. De vil
hellere bruge et elektronisk betonparadis eller et
smart repræsentationshotel, hvor der er natportier
- og hvor man først og fremmest kan opskrue sin
egen værdi, fordi det er dyrt. Og alligevel gratis,
fordi de andre betaler.
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Nu falmer skoven
Af: »Manden i gården«

September med den høje himmel, de særprægede
skyformationer og de solrige dage, foretrækkes
af mange.
Der er en særlig lysvirkning og en friskhed over
dagen. Og natten viser overgangen fra varme til
kulde med dens kølighed og lydhørhed, man for
nemmer så meget og er så godt tilpas på en spad
seretur ved midnat i september.
Og fugletrækkene viser os al naturens forunder
lige sammenhæng, det går mod nye horisonter og
livet fortsætter et og andet sted og nye udfordrin
ger foreviger. Det bølger over os og luften bliver
sommetider tyk af formationer, som må begejstre.
Det nordiske septembervejr og månedens ople
velse i naturen er guld værd. Det må så håbes, at
mennesket kan øjne værdierne og nyde roen efter
sommerens hetz.
Det går mod vinter, mod stilheden i naturen,
mod eftertankens tid og mod omtankens.
Ikke mindst landmanden skal have gennem
tænkt så meget, og måtte han i ro kunne tage godt
bestik af det kommende år. Men først skal efter
årsarbejdet overstås og harvning og pløjning med
gode redskaber er en hovedbetingelse for at det
kan gro godt på ageren i 1976.
Her kommer mekaniseringen landmanden til
hjælp, og er der investeret med fornuft er han
herre over mangt og meget af betydning for drif
ten.
De gamle bønder havde ofte det fortsæt, at ef
terårsarbejdet skulle være klaret til november, og
det er ikke ilde. Det har nok mere aktualitet nu,
fordi de store maskiner ikke står godt til meget
våd jord. Den der pløjer uden besvær, pløjer
godt.
I dette efterår er det imidlertid vanskeligt, at
komme igang, og i skrivende stund, tyder meget
på, at vintersædarealerne bliver små på grund af
tørken som vanskeliggør pløjningen. Og vintersæ
den skal i jorden inden 15. oktober, så det haster
meget. Den golde ager ligger hen og venter på
væde.
De sidste afgrøder blev høstet godt, og det har
jo været en forunderlig høtstid. Udbytterne blev
også mange steder ganske pæne, omend olie
væksterne gav ca. 25 pct. mindre end i fjor, og det
kan siges ,at landmanden jævnt hen kan se tilbage
på denne sommer med tilfredshed.
Og så har septembersøndagen også i år været
brugt af mange til kirkebesøg. Høstgudstjenesten
er af taknemmelige mennesker både i by og på
land, blevet en mindestund, hvor man i stille be
undring for skaberkraften sender tankerne på
flugt mod det ukendte og siger tak - også ved at

SLÆGTSGAARDEN

lægge sit bidrag i bøssen. Der kommer mange
penge ind gennem høstof ret og det gode formål
fortjener også en skilling. I kirken mødes gamle
og unge, men tendensen går hen imod at gennem
snitsalderen hos de mødte, vokser. De unge land
mænd bevæger sig kun i fåtal ad kirkesti, og det
siger vel noget om, at velfærdet er vokset vel rige
ligt, og materialismen er fulgt med. Det er et ne
gativt træk under årets gang. Der tiltrænges vel
nok en omsindelse her, og vi må håbe at den
kommer uden at årsagen skal være et ubehageligt
tidstryk.
Den søndag eftermiddag efter høstgudstjenesten
tog vi nogle stykker i skoven og vandrede tyst og
stille under kronerne. Det var varmt og jakken var
kastet. Og vi så at skovnaturen skiftede farve, det
falmede præg trådte frem og farvesymfonien var
overvældende - også i underskoven.
Aftenen før var der faldet lidt regn og livsud
foldelsen havde allerede fået nye dimensioner,
fordi skovens fugle ligesom var trådt i funktion
efter tropetiden. Der var levende liv både nærved
og længere ude, hvor rådyrene satte i løb, drevet
af et nyt livsmod.
Det var en skøn eftermiddag, som kun formør
kedes en smule da vi så en rovfugl fange sit bytte
i ét nu. Men det fortalte os så også om kampen
imellem alt levende, som ofte er et drama. Og nu
er vi så sidst i september, skoven falmer for alvor
og løvet drysser. Livet i naturen er på vej mod
dvalen, som er den nødvendige hvile indtil alt
igen skal skyde og gro.
Og så har september også været en tid med
mange politiske drøftelser i landbohjemmene, som
andre steder. Omsider fandt de ansvarlige hoved
grupper hinanden i et kompromis, som har ud
løst ganske megen tilfredshed. Og tilfredsheden
stammer mest fra, at det nu synes fastslået, at
den selvstændige erhvervsudøvelse har fået en
anerkendelse. Lån og tilskud som skal rette ledig
heden op, må også ses i lyset af, at produktions
kraften i virksomhederne i det lange sigt er frelsen
fra fattigdom og arbejdsløshed, og grundlaget for
fortsat forbedring. Vi kan ikke løfte os selv ved
håret bare ved at pumpe penge ud, de skal inve
steres, så det frie initiativ kan få nye muligheder.
Forliget har givet mere tillid til fremtiden, men
afgørende vil det være - også for landbruget - at
stigende omkostninger ikke gør den politiske ind
sats overflødig.
Den regering, der sidder nu, har et kæmpestort
ansvar for, at vi ikke i de kommende måneder
spiser goderne op og ødelægger tilliden og konkur
renceevnen ved en uhæmmet pris — og lønfastsæt
telse. Vi må nu have greb om tingene herhjemme,
og landmanden vil være en stædig pådriver, når
det gælder at mane til økonomisk og politisk an
svarsbevidsthed. Vi må nu lade interessepolitiken
fly og lade et helhedssyn træde frem. De politike-
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re og erhvervs- og fagfolk, der lader fem og syv
være lige, bør dømmes hårdt. Og i landbruget bør
vi holde os langt væk fra det yderliggående, vi har
alt at tabe ved at blive fløjmennesker, vi har alt
at vinde ved at blive midt på vejen.
Og så havde vi i år udsat høstfesten lidt - og
med fortsæt, vi ville være helt færdige med høsten,
og vi ville kende resultatet. Vi får nemlig opveje
både kom og raps. Det endte så med, at vi mødes
et dusin mennesker ved Fiskerhuset ved åen og
søen en vidunderlig aften. Derovre på den anden
side, knejste kirken og spejlede sig i vandet, og
åkanderne og søfuglene gav en stille idyl og sær
præg.
Vi spiste lidt godt fra havet, kørte så hjem til
kaffen og vor mors småkager. De smagte ligesom
bedre den aften - og hun havde nok også lagt
mere i blandingen. De unge var med og lillepigen
i tredie led gjorde humøret højt.
Een af de mellemste septemberdage endte godt.
- Måtte de gode dage yngle.
☆
Red. skylder »manden i gården« en undskyldning, idet
den forrige artikel i aug. nr., der var bygget' over to
arbejdsperioder i marken var blevet ombyttet, hvilket
måske har skabt lidt forvirring hos læseren. Vi påtager
os skylden og beder undskylde.

Herskabets medhjælpere
Vore herregårde har kulturel og historisk interesse,
og de har beskæftigelsesmæssigt og landbrugsmæs
sigt haft stor betydning.
På det store fynske Hvedholm gods ved Fåborg
bestod den samlede befolkning 1834 af ialt 51 per
soner. Foruden greve Preben Bille Brahe og grev
inde Birgitte Susanne, født Schaffalitzky de Muckadell, og ægteparrets fire børn var der følgende
ansatte på hovedbygningen: guvernante, hovme
ster, avlsforvalter, examinatus juris, avlslærling,
gartner, husholderske, kammerjomfru, sypige, stue
piger, barnepige, skytte, to tjenere, kusk, ride
knægt, tre kokkepiger, bryggerspige, mejerske, undermejerske, seks malkepiger, hønsekone, fem
tjenestekarle, smedelærling, vægter, undervægter.
Til denne store arbejdsstyrke måtte man yder
ligere regne et antal husmænd, røgtere og fæste
bønder i godsets nærhed, som antagelig daglig el
ler i hvert fald ofte havde deres arbejde på godset.
Tilsammen har det store personale skabt liv og
larm på godsets område. Mange har slidt til deres
lange arbejdsdag var til ende, andre har nok fun
det sig en livsledsager og fået overdraget en lille
eller større bedrift under godset. Hønsekonen Jo
hanne Hansdatter, var den ældste, nemlig 69 år,
og den 8 årige baron Erik Carl Bille Brahe, var
den yngste.
Edvard Andersen.
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Storebælt
Jeg er gammel nok til at huske den diskussion, der
for et halvt hundrede år siden stod om, hvorvidt
en Lillebæltsbro skulle bygges som jernbanebro
alene, eller om der også skulle være plads for de
øvrige trafikanter. Bagstræbets og navnlig stats
banernes mænd holdt på jernbanebroen alene, men
heldigvis blev det den kombinerede bro, der sej
rede. Og nu har broen bestået sin prøve i den
grad, at man har været nødt til yderligere at bygge
en sekssporet landevejsbro. For en del år siden
talte man om at sløjfe det ene jernbanespor på den
gamle bro, og udvide landevejsbroen med dette
spor, men det forlod man heldigvis, fordi det
var en helt utilstrækkelig løsning.
Så vidt og så godt.
Men nu skal man efter en så rivende udvik
ling på trafikkens område, som ingen havde drømt
om, minsandten genopleve den gamle diskussion
ikke blot som en munter aprilspøg, men for ramme
alvor. Skal man bygge en bro over Storebælt eller
skal man grave en tunnel og transportere bilerne
på jernbanetog?
Jeg synes, det lyder helt vanvittigt. Skal man
virkelig til at læsse de mange biler på jernbane
vogne og køre dem gennem en tunnel? Noget så
molboagtigt (med al respekt for de udmærkede
mennesker, der bor på Mols) har man dog ikke
hørt i lange tider. Det er helt urimeligt og langt
værre end, hvis man for halvtreds år siden havde
bygget en jernbanebro alene over Lillebælt.
Nej, vi skal have en fast forbindelse over Sto
rebælt, og det synes jeg, må gøres ordentligt. Hvis
man nøjes med en tunnel, er det hele jo i virkelig
heden spild. Her må det gælde et: Intet eller alt.
Har man ikke råd til at bygge en bro i øjeblikket,
må man vente. Foreløbig klarer vi os jo ganske
udmærket med vore færger, og der er måske end
da flere muligheder på dette område, men at bygge
en tunnel med jernbaner som eneste forbindelse
er i hvert fald urimeligt.
Chr. R. Christensen.

Landbrugs-lovgivningen
Landbrugsministeriet udsendte i slutningen af au
gust et cirkulære om, hvordan landbrugsloven
af 1973 skal forstås. Cirkulæret er så langt som
et ondt år - 25 tætskrevne sider i det foreløbige
udkast - og selvom det ikke just er søndagslæs
ning, bringer det alligevel klarhed over en række
dunkle punkter.
Vi kan derfor råde alle, der har problemer med
deres ejendomsforhold til at studere cirkulæret
grundigt. Ikke mindst bemærkningerne om slægts
gårdenes forhold.
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Levende bondekultur

De 250 deltagere i Dansk Slægtsgaardsforenings
slægtsgårdsstævne på Skovbo i Næstelsø, fik en
oplevelse af helt særlig karakter.
Det egentlige møde holdtes i gårdens store lade,
hvor formanden, gdr. Jens Peter Petersen, Farendløse, bød velkommen. Jens P. Petersen understre
gede, at netop et sådant stævne får øget værdi, når
det kan holdes på en gård som »Skovbo«, hvor
slægtens virke afspejler sig på en så nær og smuk
måde, som det er tilfældet.
Alt medvirkede til, at stævnet blev en berigende
oplevelse, også »de Dysted spillemænd«, hvis livs
glæde og musiklyst, ligefrem gør tonerne sprud
lende og fascinerende. Dysted spillemændene var
et værdifuldt led i stævnet, hvor gdr. Knud Bæk
bød velkommen. Knud Bæk skildrede gårdens hi
storie, hvor det specielle gør sig gældende, at der

siden 1820 ikke er født børn uden i en generation,
nemlig to piger, hvoraf gårdens frue, Ingrid Neerup
Bæk er den ene. Alligevel er der tale om en slægts
gård af helt særligt format. De skiftende ejere har
sørget for, at slægtslinien kunne fortsættes med
søskendebørn.
I gårdens smukke stuer, og i hele førstesalen
mødte deltagerne et stykke levende bondekultur,
velbevaret og fungerende i gårdens hverdag, og le
vende og fængslende fortalte Ingrid Neerup Bæk
i mindestuerne om sin slægt, og det, den har efter
ladt i form af smukke møbler, værdifulde fajancer
og klædningsstykker af en karakter, at ikke mange
museer kan opvise tilsvarende. Det hele får sin
særlige atmosfære, når det mødes i hverdagen på
gården, hvor slægtslinien og traditionerne bevares
og udbygges gennem det nuværende ejerpar.

Velkommen til nye
medlemmer

Slægtshistorisk Forening
Chr. Rhuusvej 6
9300 Sæby

Gårdejer, agronom Martin R. Winther,
Bredagergård,
Bredagervej 13,
Onsved,
4050 Skibby.

Gårdejer Fredy Hemmingsen,
Pasmergården,
Pasmergårdsvej 25,
Udby,
4750 Lundby.

Gårdejer Peter Nielsen,
Hanehøjgård,
Hanehøjvej 13,
Kidserup,
4330 Hvalsø.
Gårdejer Johs. Nielsen,
Raunstrup,
4684 Holme Olstrup.
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Vi skal producere maden til
Europas husmødre
Fhv. landbrugsminister Niels Anker Kofoeds tale ved slægtsgårdsstævnet i Næstelsø

Hver gang vi eksporterer en tons korn, overlader
vi forarbejdnings-gevinsten til andre, og taber
samtidig en beskæftigelsesmulighed. Det er ikke
en udvikling, som er samfundsgavnlig, men en
udvikling, som bl. a. hele vort samfunds opbyg
ning er skyld i, sagde fhv. landbrugsminister Niels
Anker Kofoed, der talte ved Dansk Slægtsgaards
forening på »Skovbo« i Næstelsø.
Niels Anker Kofoed beskæftigede sig med dansk
landbrug i langsigtet perspektiv, og sagde bl. a., at
landbruget endnu ikke har lært at se på det nye
marked — Europa, men stadig har produktionen
lagt efter, hvad Englands husmødre kan li’. - Vi
skal lære at producere den vare - den mad, som de
europæiske husmødre vil ha’. Det kan gøres enten
ved, at vi lærer dem, hvad det er, vi producerer,
eller at vi lægger produktionen om efter deres øn
sker og behov.
Niels Anker Kofoed råbte vagt i gevær overfor
den udvikling, hvor dansk landbrug mere og mere
bliver et eksentivt landbrug. Vi taber i løbet, hvis
vi fortsætter i denne linie. Dansk landbrug har
måske nok råd til at fortsætte den linie, men det
har det danske samfund ikke.
Det er landbruget, der skaffer den store nettovaluta hjem, ca. 12 mia., og alligevel er situationen
den, at vi står med et betalingsunderskud på ca.
6 mia kr.
Skal det danske samfund kunne fortsætte med
den velfærd, som er skabt, kan det kun lade sig
gøre ved, at landbrugets udøvere satser på forar
bejdningsleddet. Vi producerer fødevarer til 5
mill, mennesker, men bør kunne producere til 25
Konsulent Ivar Dokken,
cand. mag. Lydia Dokken,
Gust. Johannsensvej 13,
2000 København F.
Gårdejer Henry Berg Olsen,
»Bålhaugård«,
4130 Viby Sj.
Gårdejer Erling Sand Larsen,
»Transingegård«
Apotekervej 20,
4750 Lundby.

mill, mennesker, men det forudsætter, at der ska
bes muligheder, således at landbruget igen vil pro
ducere og investere. Det vil sige noget med en
ændret indkomstbeskatning.
- Vi var alt for hurtige til at skære i tilskud
dene, da vi kom ind i Fællesmarkedet. Man kan
ikke drage sammenligninger med hensyn til subsi
dier, vilkårene og udviklingen er så vidt forskellig,
men vi kan se, at skal dansk samfund kunne fort
sætte, kræver det, at landbruget får muligheder
for at kunne investere således at der bliver mulig
heder for den nødvendige udvikling for produk
tionen.
Niels Anker Kofoed beskæftigede sig også med
sammenlægningen, og sagde, at den har været for
nuftig, men at også den har forstærket linien i ret
ning af det kornproducerende og kornsælgende
erhverv.
- Vi skal positivt og med vågent øje gå ind i det
store marked, hvoraf vi er et medlem. Det vil
koste dyrt, vi skal give landbruget muligheder for
at kunne udbygge sit produktionsapparat, og vi
skal ikke animere til at produktionsforædlingen
sker i det danske landbrug, ellers vil vi komme i
den situation, at vi om nogle år står med ca. 30.000
landbrug, og det kan samfundet ikke bære. Derfor
skal vi lægge den positive linie for landbrugspoli
tikken, og lære samfundet, at se landbruget som
det bærende erhverv. Vi skal ikke gøre det for
landbrugets skyld. De landmænd, der ellers bliver
tilbage, vil nok klare sig, men det vil det danske
samfund ikke, understregede den tidl. landbrugs
minister, hvis foredrag affødte en række spørgsmål
fra deltagerne i stævnet.

Gårdejer Poul Mahler,
»Egholm«,
Bau ne vej 22,
5634 Sandager.
Gårdejer Niels Klausen,
»Farrislund«,
6560 Sommersted.
Godsejer H. N. Rottbøll,
Børglum Kloster,
Munkebrovej 264,
9760 Vrå.

Gårdejer Kristen Haugård Nielsen,
Haugård,
Lundeledsvej 5,
Lund,
4673 Rødvig Stevns.
Godsejer Niels Juel,
Meilgaard,
8584 Tranehuse.
Gårdejer, hotelejer Henning Nørgaard,
Strandpavillonen,
9480 Løkken.
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CEYLON-SRI LANKA
Vi ved godt at en artikel om Ceylon ligesom ligger
lidt uden for dette blads rammer. - Vi bringer den
dog med glæde - ikke bare for at udvide horison
ten - men også for at hylde artiklens forfatter, vor
hæderkronede næstformand, der skænkede sin
hustru denne rejse i guldbryllupsgave!

At en ferierejse til Ceylon med 8 dages badeferie,
med besøg i små virksomheder og 8 dages rund
rejse gennem jungle, det pragtfulde højland og be
søg i de over 2000 år gamle kongebyer med deres
kolossale helligdomme var en eventyrlig oplevelse,
siger sig selv, men denne artikel skal kun beskrive
mine spredte indtryk af landets samfundsforhold
og erhvervsliv, især landbruget.
Ceylon, der ligger syd for Indien og dermed
lige nord for Ækvator, er godt 116 gang så stort
som Syddanmark og har 13 mill, indbyggere, heraf
ca. 72 pct. singalesere og 22 pct. tamiler, indere
som er indvandret for at arbejde især i theplantagerne. Resten af befolkningen er arabere, malayer
og europæere, efterkommere fra kolonialstyret un
der portugiserne, hollænderne og sidst englæn
derne.
Ceylon blev selvstændig i 1948, men er stadig
medlem af Commonwealth, og tog sit gamle navn
Sri Lanka 1972. Singaleser betyder løvemenneske,
og legenden fortæller, at Ceylons første konge var
sønnesøn af en løve og en indisk kongedatter, der
for findes løven også i Sri Lankas flag.
Landet er kommunistisk præget. Alle skoler er
gratis, læge og sygehuse er gratis, alle fastansatte
får pension fra de er 55 år, alle fattige får 1 kg
ris om dagen af staten, befolkningen betaler ikke
skat. Kun 20 pct. af befolkningen tjener over 2500
Rupees pr. md. (1 Rupees = 59 øre). 40 pct. af
befolkningen tjener 200-2500 Rupees pr. md. Re
sten tjener under 200 Rupees pr. md.
Befolkningen er rene, glade, smilende og stiller
ikke store krav til livet. En palmebladshytte, en
måtte at sove på, et par benklæder eller skørt, lidt
ris og frugter; dertil har de et pragtfuldt vejr og
et hav af skønne blomster.
Staten får sine indtægter af eksportafgifter på
the, ædelstene, krydderier og frugter m. m., samt
fra virksomhederne, bl. a. hotellerne. Fra Østlan
dene Rusland, Kina med flere får Ceylon stor
u-landshjælp, også de nordiske lande har ydet
u-landsbistand, og især er Danmarks bistandspro
jekt med danske kvægforsøg og mejeri meget vel
lykket.
Det første indtryk af Ceylon ud over varmen

var palmer, de groede helt ud til havet, ja endog på
koralrevet uden for kysten, i junglen og højt oppe
i bjergene, det var især kokospalmer, som også
fandtes i store, veldrevne plantager. Foruden ko
kosnødder giver planten tømmer, blade til hytter
og tag og bast til tovværk og måtter. Bananplan
ter fandtes overalt ved husene og i mindre plan
tager krydderplanter, nellike, peber, kanel, kakao
og mange andre groede vildt og blev dyrket. Vi
besøgte en gummiplantage og så, hvorledes man
tappede træerne for gummi.
Kun 16 af landet er opdyrket, halvdelen af bøn
derne ejer selv deres jord, staten ejer 80 pct. af
jorden, som tildels lejes ud til kollektive lands
byer eller til bønder, kun med pligt til at dyrke
jorden
Vi besøgte en sådan bondefamilie, vi holdt på
landevejen og gik ad en smal sti ind i junglen til
en lille hytte med to rum, en lille stue og et endnu
mindre rum med ildsted. Væggene lerklinede uden
vinduer og døre, der var palmebladstag, ingen
møbler ud over en træseng som stod under tag
udhæng ved den ene gavl. Familien var mand, kone
og 8 børn, der var kun få tegn på landbrug, nogle
afhøstede majsstænger, et par græskaranker og
ellers kun junglens planter, ingen kreaturer, ingen
redskaber ud over en jordhakke, et meget primitivt
landbrug. Langs ad landevejen kørte store lastbiler
og købte frugter og urter hos landboerne langs
vejen. I de store savanneområder inde i landet var
der husdyr - køer, vandbøfler og geder, som kol
lektivt blev drevet ud om morgenen og hentet
hjem om aftenen til små folde i landsbyen.
Det mest effektive landbrug var imidlertid ris
dyrkningen og thedyrkningen. Risen dyrkes over
alt, hvor der er rigeligt med vand, som kan ledes
ud over arealerne. Der findes en mængde store
kunstige søer (tanks). De fleste over 2000 år
gamle, som leverer vand til rismarkerne og ellers
får vand fra floderne. Der høstes ris 2 gange om
året, side om side så man bede der blev hakket
eller pløjet med stud og træplov. Bede som blev
overrislet, bede med nyplantet ris under vand, be
de med ris til høstning og afhøstede bede, ofte med
kreaturer som gnavede resterne, så der var arbejde
hele tiden. Når Ceylon er så frugtbar, skyldes det
ikke jordbunden, som nærmest er rødligt grus,
men varmen og regnen, visse steder i højlandet fal
der der regn 225-250 dage om året, ofte i vold
somme tordenbyger.
På turen op i højlandet kom vi til mere tempe
reret klima, og her var thedyrkningen i højsædet.
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Vældige bjergskråninger var dækket af disse ca.
1 m høje buske, plantet i snorlige rækker langs
bjergsiden. Her gik Tamiler og plukkede de nye
skud ca. hver 14. dag året rundt. Det var et
smukt syn med disse vældige skråninger af mør
kegrønne planter, hvor der var vand afbrudt af
terrasser med lysegrøn ris og så bjergtoppene
oven over. Vi besøgte også en thefabrik og fulgte
hele den lange behandling til det færdige produkt,
en af landets største indtægtskilder.
Der fortælles, at theplantens værdi blev opdaget
ved at en munk, som skulle våge, faldt i søvn. Han
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skar så øjenlågene af næste gang, han skulle våge,
men faldt igen i søvn, men da han igen vågnede,
sad han og tyggede på et blad af en lille busk og
faldt ikke i søvn, og man havde opdaget theplan
tens værdifulde egenskaber.
Vi har besøgt et rigt land, blomstrende frodigt
og smilende.
Vi har besøgt et fattigt land med umådelig for
skel på rig og fattig.
Vil denne nye stat være i stand til at bevare sit
smil og bortrydde den værste fattigdom?
Einer Petersen, Kikhavn.

Sådan tærskede vi med damp
Omkring århundredskiftet var damptærskningen efterårets store og spændende begivenhed

Damptærskningen på Køgeegnen omkring 1900
mindes i følgende artikel af pensioneret sognepræst
D. G. Frederichsen, Nyborg.

Fra min barndom mindes jeg tre begivenheder,
som vi hvert efterår så hen til, noget, der lyste op
i hverdagenes vekslen mellem skolegang og ar
bejde i stald og mark. Det var: Damptærskningen,
Mortens aften og Novembermarkedet i Køge. Vi
var vel ikke spændt mere for, end børn dengang
var, og fandt naturligvis ingen anledning til at be
klage os, det ville heller ikke have frugtet.
Men nægtes skal det ikke, at der var meget
markarbejde om efteråret, som vi fandt surt, og
derfor søgte vi trøst i, at en af de begivenheder,
som jeg nu skal nævne, var i sigte.
Det letteste arbejde var spredning af gødning
og roeblade. Det værste optagning af kartofler og
kålroer. Ofte var det langt hen på efteråret, før vi
blev færdig med kartoflerne, og det kunne være
pivkoldt. Men mest ubehageligt var optagningen
af kålroer, som hele formiddagen var drivvåde af
regn og dug. Vi gik med træsko, lange strømper
og korte bukser. Det var endnu ikke skik at bruge
de langskaftede optagerjern, og hver roe, vi trak
op og skar top af med en kniv, gav os en styrtsø af
vand over benene. - Vi var drivvåde efter et kvar
ters forløb og længtes blot efter forkosttid og det
varme køkken. Og imellem gik så tankerne til en
af de tre begivenheder, hvis en af dem var i sigte.
D. v. s. damptærskningen, Mortens aften og No
vembermarkedet i Køge. Der skete ikke andet
Mortens aften, end at vi fik ekstra forplejning, men
var det måske ikke nok?
Til markedet i Køge gik vi på vore ben de 5 km

og oplevede alt det, som et marked var dengang.
Med Winthers store karrusel trukket af et kæmpe
mæssigt lokomobil. Professor Labri og alle de
andre vandrende gøglere. Den lange række af telte
med skydebaner, ringkastning og udsalg af al ver
dens herligheder fra nipsgenstande til Christians
felder honningkager.
Men den største begivenhed var damptærsknin
gen, som vel krævede meget og hårdt arbejde af
os 12-14 års drenge, men som vi alligevel glædede
os meget til.
Der var i sognet hele fire damptærskeværker, der
gik på omgang. Først den store Assendrupper, der
kun kom på de større gårde. Da man anskaffede
den, blev den betragtet som et vidunder på tærsk
ningens område, og der gik svære rygter om alt
det, den formåede. Man kaldte den også selvtransportablen, fordi dens store lokomobil foruden
at levere stationær trækkraft til tærskeværk og
presser også trak disse to indretninger fra gård til
gård. Når man betænker, hvor frygtede disse flyt
ninger var med heste som trækkraft, forstår man,
hvor højt man skattede dette værks evne til at
flytte sig selv. Tærskeværket var af en så vældig
dimension, som aldrig før set, og en halmpresser
var noget helt nyt, i øvrigt var denne helt af jern
og så stor som et lille hus.
Det næste i rækken var det, der kom til vort
hjem. Det blev trukket af et ret stort lokomobil,
der ikke kunne flytte sig selv, og så var der et til
svarende stort Marshall tærskeværk.
Nummer tre kaldtes russermaskinen, et navn,
den havde fået for sin evne til hurtigt at få gjort
sig færdig og russe videre til et nyt sted.
Og endelig var der et værk af mindre format,
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som husmændene betjente sig af. Det blev som de
andre trukket af et damplokomobil.
Det var en stor dag, når maskineriet ankom.
Man hjalp hinanden med at flytte fra sted til sted,
for der skulle megen trækkraft til. Mange gruede
for denne flytning, og både kuske og heste var
skrækkeligt nervøse.
Hvis tærskepladsen lå lavt, og jordbunden var
blød, var det også grund til bekymring om, hvor
dan man nu skulle få maskineriet slæbt ud til fast
vej.
Man spændte fire heste for tærskeværket, der
var det tungeste, to lige foran forhjulene og to for
enden af den svære stang. Forspændingen foregik
under hestenes nikken og prusten. De vendte ner
vøst ørerne bagud og var lige så spændte som ku
skene, der søgte at berolige både dem og sig selv
ved beroligende tilråb og klap. Nogle af tilskuerne
holdt ved hestenes hoveder, til alt var klar. Så blev
der givet signal. Men var man uheldig, eller ku
skene ikke var dygtige nok, skete der ikke andet,
end at hestene sprang frem i seletøjet og skiftedes
til at rykke i skaglerne som for at vise, at de ikke
mente at kunne slæbe så stor en byrde.
Det kunne hænde, at man nervøs og rasende
måtte spænde hele koblet fra og sætte nye heste
for.
Men var kuskene dygtige og hestene også af
den rette slags, da lagde alle fire heste sig samtidig
frem og trak med fremstrakte hoveder og vilde
øjne, hurtigere og hurtigere, til det næsten gik i
galop, og hjulene malede i til navene. Nu gjaldt
det blot om at holde farten, til man var ude på
fast vej og så naturligvis passe nøje på ikke at dreje
for brat, så de forreste heste væltede de bageste
med stangen.
En sådan præstation blev hilst med anerkenden
de mumlen af de tilstedeværende. Og vi børn fulgte
dette skuespil med stive øjne.
Tærskeværket blev kørt på plads imellem stak
kene og lokomobilet i nøje afmålt afstand derfra,
og så kom vognen med skramlet. Sådan hed det,
fordi den rummede alle slags remedier: træskærme
til at stille op omkring lokomobilet. Alle de ting,
der måtte tages af tærskeværket, for at man kunne
flytte det. Aflåsede kasser med de fine sold. Spændejern til at fastgøre transporthjul med. Forskellige
remme. Dunke med smøreolie, donkrafte o.s.v.
Så begyndte opstillingen, som var fyrbøderens
og ilæggerens bestilling. - Begge maskiner blev ret
tet ind og fastspændt med svære jern og klodser.
Lokomobilets lange skorsten blev rejst, og der blev
hældt vand på kedlen, den mange kilo tunge jern
klods blev sat på sikkerhedsventilen o.s.v. Opstil
lingen varede en halv dags tid, så i reglen kunne
man først begynde den næste dags morgen.
Fyrbøderen ankom et par timer før daggry og
begyndte at fyre op. Jeg har tænkt på, hvad han

mon fik den lange tid i mørket til at gå med, men
måske ville han svare på spørgsmålet med de sam
me ord som ringeren, der jo må sidde om natten i
kirken for at fyre dér: - Jeg sidder og tænker på
mange ting.
En times tid efter kom ilæggeren og efterså og
smurte tærskeværket, og ved daggry indfandt de
øvrige tærskefolk sig. Og så kunne man begynde.
☆
Fyrbøderen lod dampfløjten lyde med et hyl, der
gik gennem marv og ben, og som virkede som en
kommando på alle. Hver mand indtog sin plads,
og hjul og remme begyndte at dreje.

IL
Der skulle mange mand til at betjene et sådant
værk, mange flere, end man ville anvende i dag
til trods for, at man vel ikke nåede at tærske stort
mere end et hundrede tønder om dagen. Man stud
ser vel over at høre så stort et tal som 13-14 voks
ne og et par drenge. Men så mange var der. Regn
selv efter. Først fyrbøder og ilægger, der havde
pligt til aldrig at forlade tærskepladsen, så længe
der var spænding på lokomobilen, og remmen var
sat til. Derefter en kone, der skar bånd. To eller
tre i sædstakken. To sækkebærere og en kone, der
bar avner, bistået af en eller to drenge. Tre halm
bærere, og hvis man tærskede vintersæd, da under
tiden fire, og endelig to mand i halmstakken. Gårdejeren selv lavede alt det, som ingen anden
havde pligt til, f.eks. at køre vand til lokomobilet
og i øvrigt gøre det arbejde på ejendommen, som
de andre i dagens anledning forsømte. - I øvrigt
gik han vel rundt omkring og så efter, at alt gik,
som det skulle, og ville vel gerne, at der skulle no
gen fart på, for det løb jo op med de mange folk.
Farten havde han nu ikke megen indflydelse på.
Folkene passede den fart, de nu engang havde, og
var i øvrigt ikke kede af, at det varede nogen tid
på hvert sted. Man nåede ikke alt for meget, efter
vore dages begreber, og skal vel ikke tage det for
bogstaveligt, at en sækkebærer havde forsynet træ
værket over de fire sædudløb på tærskeværket med
følgende indskrift: — Det er en helvesmaskine og
bær sæk ve.
På den anden side skulle der jo nogen ryg til at
bære det tærskede korn fra tærskepladsen og helt
op på stuehusloftet, og sikken det knagede i trap
pen. - Helt oppe på værket stod ilæggeren i en
bekvem fordybning og befordrede negene ned
igennem gabet til cylinderen, der snurrer med van
vittig fart. Det var ham, der bestemte, om der skul
le tærskes lidt eller meget, og der er en utrolig for
skel på den mængde, en dygtig ilægger kan få igen
nem maskinen, og det lidet, en udygtig kan drive
det til.
Skærbåndkonens bekvemmelighed var der in-
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gen, der havde tænkt på. Hun stod på selve bordet
og skar neg efter neg med sikker hånd. Med dybt
bøjet ryg stod hun der indhyllet i en tåge af støv
og snavs. Det var særlig slemt, når man tærskede
siodstakken. Før binderens tid var der jo masser af
siod.
Man kunne måske mene, det var lidt rigeligt
med tre eller fire halmbærere. Men det var utro
ligt, som den løse halm fyldte. Ustandseligt gylpe
de halmrysterne nye masser ud, der sindigt gled
ned ad den korte slidske og blev ordnet af halmbæ
reren til et kæmpemæssigt knippe. Når han fandt,
at nu kunne det være nok, greb han ind gennem
den stadig faldende halm og fik fat på enden af
rebet, der var gjort fast øverst på slidsken. Samti
dig trådte næste mand til og gjorde sit reb fast. Nu
snørede første mand sit knippe sammen, og den
tredie mand hjalp ham det på nakken, og så van
drede han op ad den ofte høje stige og væltede det
ind til de to i halmstakken og gik ned. Et øjeblik
efter kom rebet susende ned fra stakken.
Der blev ikke nogen lang tid at sunde sig i, før
han igen måtte gøre sit reb fast og tage imod nye
halmmængder.
Pladsen i halmstakken ansås for en nem plads,
men de var nødt til at være to for at kunne tumle
de store knipper, og når tærskningen var forbi,
var det disse to mænds bestilling at blive tilbage
og mønje halmstakken, som det hed.
Nogle af folkene var med det samme værk år
efter år. Det gjaldt særlig fyrbøder og ilægger,
men dog også andre. Ved tærskeværket hjemme
fulgte manden, der lagde på bordet, trofast med i
mange år. Det var den gamle Lars fra Ejby. Han
havde denne post i alle de år, jeg kan huske. Og til
trods for den lange vej, han havde at gå til de fjer
neste gårde, var han altid på pletten, og han med
bragte altid sin egen høtyv.
Hvad lavede vi drenge nu sådan en tærskedag,
som vi havde set hen til som en af efterårets lyse
begivenheder? Vi bar såmænd avner. Vi bar dem i
vidjekurve ind i stalden og hejsede dem op på
staldloftet.
Var det virkelig så morsomt, at det kunne få en
til at længes efter tærskedagen? Nej, men det måtte
man tage med. Det var i øvrigt alt andet end mor
somt. Især var det en sur bestilling at stå oppe på
staldloftet langt fra begivenhedernes centrum og
tage imod de fyldte kurve og stampe avnerne sam
men på loftet. Så snart fløjten lød, fo’r man da og
så ned ad stigen og ud til maskineriet.
Hvis tærskedagen faldt på en skoledag, fik vi fri
fra skole. Det bar jo også over noget. En gang måt
te vi dog ind og skrubbes rene og i skoletøjet midt
på formiddagen, for da var der provsteeksamen.
Men så snart den var overstået, fo’r vi igen i tærsketøjet.
☆
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Jeg skal ikke forsværge, om vi ikke, når avnerne
væltede ud i alt for store mængder og hobede sig
op under maskinen, så vi ikke formåede at holde
trit med udstrømningen, jeg skal ikke forsværge, at
vi da måske tænkte en forræderisk tanke om, at det
måske alligevel havde været bedre at sidde på sko
lebænken.
Men det var nu alligevel spændende at tærske.
Blot at se på halmrysterne med deres mærkelige
vekselgang, at ingen af dem fulgtes ad rundt. Eller
alle de remme, der trak, og hjul, der snurrede, nog
le hvad man ville kalde hurtigt, andre i hvinende
fart. Cylinderens brummen overdøvede alt andet,
men kom man bag ved værket og hørte kørnerens
hvislen, var man klar over, at der inde foregik og
så noget med fart på.
Det mest interessante var måske dog lokomobi
let. Hvad formåede det ikke at trække, og hvor var
dets gang ikke værdig og rolig. Det kunne jo ske,
at ilæggeren tabte et helt neg i cylinderen, så røm
mede lokomobilet sig et par gange, men lod sig
ellers ikke anfægte.
Fyrbøderen ved dette værk var en mand med
den værdighed, der kan være et menneske med
født; paapasselig var han og streng. Det var ham,
som det jo altid var fyrbøderen, der bestemte, når
man skulle begynde, og når man skulle standse, og
det var ham, der noterede timerne op.
Vi børn nærmede os ham med ærbødighed og
bad om den gunst at måtte stege et æble på den
sydende kedel.
Når tærskningen var forbi, kom den spændende
afslutning, som intet kunne hindre os i at over
være: Når Anton lukkede dampen ud af kedlen.
Det skulle gøres før hver flytning. Vi holdt vejret,
når han satte nøglen til hanen, der sad ved bunden
af kedlen. Og så begyndte det kogende vand at
vælte ud med en frygtelig brølen, medens jord og
græs sprøjtede op. Men værre endnu blev det, når
der kun var damp tilbage i kedlen, ren, blå damp,
da steg brølet til en hvinen, der gik gennem marv
og ben, og dampstrålen åd sig dybt ned i jorden.
Vi holdt os for ørerne og blev næsten bange for at
se og høre, at det fredelige lokomobil rummede en
så frygtelig kraft.
Mange dage efter måtte vi hen og se på det hul,
som dampen havde gravet i jorden.
Tærskningens forløb var i høj grad afhængig af
vejret. Blev det regn, måtte man holde op, og fol
kene måtte gå hjem eller tage sig en lur, til det kla
rede op. Det kunne give megen tidsspild og ærgrel
se, også fordi hele mandskabet fik en del af kosten
på stedet.
I det hele taget var gårdejeren jo noget nervøs,
hvis der kom noget i vejen med maskineriet, for
det var dyrt at tærske. Fyrbøder og ilægger tog det
roligt. De var vant til noget af hvert på deres man
ge tærsketure.

SLÆGTSGAARDEN

Side 14

En gang standsede fyrbøderen midt på eftermid
dagen efter et tegn fra ilæggeren om, at der var
noget i vejen med maskineriet. I den stilhed, der
påfulgte, hørte man fader råbe op til ilæggeren,
der roligt og uanfægtet var ved at stige ned ad
stigen til værket:
- Hvad er der i vejen, Frederik?
Hvortil denne i en ligegyldig og beroligende tone
svarede:
- Der er ik’ an’t i vejen, Carl Frederik, end a’ vi
ka’t tæsk.
Når andelshaverne var mange og omgangen
stor, trak tærskningen ud til langt hen på efteråret,
så man måtte korte dagen af både morgen og af
ten. Men man måtte jo blive ved, til man var fær
dig, og nåede jo da også altid den stund, da fyrbø
deren kunne slutte sæsonen af med en sidste lang
trukken fløjten.
☆

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

Titel
Navn

Postadresse

Titel

Meddelelse til vore medlemmer
Foranlediget af en bedragerisag der for ti
den er stærkt omtalt i pressen rejst mod
ledelsen af Jysk Slægtsforskning i Herning,
skal vi meddele vore medlemmer at Dansk
Slægtsgaardsforening og det dertil knyttede
arkiv ikke har haft nogen form for samar
bejde med omtalte firma og dets leder.

Navn
Postadresse
den

19

Underskrift

Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr.
bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor, Gassehaven 56, 2840 Holte

c^/ndelsbogtrykkeriet
i Odense
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og samtidig smidige. Vi yder lån til landbrug, skov
brug, gartneri og plantagedrift. Har De finansierings
problemer m. h. t. ejerskifte, jordsammcnlægning, grund
forbedring, ny- og tilbygning, maskinanskaffelse, aim.
tillægslån eller lign., så snak med os.

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

Århus:
Aboulevarden 69
Tir°°/^r,1US C
Tlf. (06) 12 53 00

Herning:
Viborcvei 1
7400 Hcrn*ng
Tlf. (07) 12 53 00

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

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

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

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

4kFORENEDE
■

KREDITFORENINGER

Otto Mønsteds Plads 11 • 1563 København V • Tlf. (01) 15 34 34
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

SYLVEST JENSEN LUFTFOTO
v./R. Aviram.

VI FLYVER OVERALT OG FOTOGRAFERER ALT I LANDET
MED GARANTI FOR KVALITETEN.
Vi har sikkert også Deres gård, ejendom eller fabrik i vort 40 år gamle arkiv, der indeholder mere
end 5 mill, negativer.
adr. Lærkevej 21, 3650 Ølstykke. Telf. (03) 17 62 50.

Tilfredse kunder^
s
er det bedste rø
S
vi ved...
w .ww
Ä SPAREKASSEN FYN
AFDELING AF SPAREKASSEN DANMARK.

De kan regne
med os

December 1975

Lær affortiden -Lev i nutiden
Virk for fremtiden

Nr. 199-34. årgang

Børglum Kloster

»Det gamle Børglum-Kloster, hvor engang Kirkemagt raadede mere end Kongen selv i eget Rige, er nu Herresæde.
Proprietair Rotbøll, dets Besidder, havde venligst indbudt mig til at være der i nogen Tid for at besee Egnen og
maaskee blive Vidne til en af Vesterhavets Storme.« - H. C. Andersen.

Litografi, Richardt og Becker (Det kgl. Bibliotek)
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Ved Slægtsgaardsforeningens bestyrelsesmøde i
København 23. oktober udtalte formanden, Chr.
R. Christensen, bl. a. følgende:
Vi har i dette efterår oplevet en række begiven
heder, som oprører mig stærkt. Jeg tænker på de
blokader, der forhindrer folk i at gå i deres lov
lige ærinde på offentlig vej til eller fra deres ar
bejde. Jeg synes, det er helt ufatteligt og utilbør
ligt man griber ind i folks grundlovhjemlede ret
tigheder på denne måde, og jeg håber, der bliver
sat en alvorlig stopper for den slags adfærd. Ellers
kommer vi ud i helt utålelige forhold, som sam
fundet ikke bør og ikke kan tolerere.
Også ude i den store verden har der været uro.
Man har fordømt forholdene i Spanien, og jeg er
enig heri. Men jeg er helt uenig i den ensidighed
hvormed bl. a. Danmark har gjort det.
Man fordømmer dødsdommene, men man taler
ikke om drabene på de spanske politifolk, som
kun har gjort deres pligt. Man taler om de døds
dømte morderes slægtninge, rhen man taler kun
så småt om de dræbte politifolks efterlevende.
Man taler om dødsdommene i Spanien, men
man taler ikke om de langt flere dødsdomme i
Østlandene, til trods for at mange af dem er fæl
det for langt mindre forseelser og til trods for, at
disse dødsdomme utvivlsomt overstiger de span
ske mangefold.
Man taler heller ikke om de hundreder af men
nesker, der i årenes løb er nedskudt ved Berlin
muren til trods for at deres eneste forbrydelse be
står i, at de med livet som indsats har prøvet at
flygte ud til den frihed, vi andre i hvert fald hidtil
har betragtet som en selvfølge.
Man taler heller ikke om de mange gidseldra
maer, der finder sted. Folk, der absolut intet har
bedrevet, tages til fange og holdes i uvished i
månedsvis eller dræbes. Vi er ved at komme ud
i en terror, som så afgjort må fordømmes.
Hvor er Anker Jørgensen henne, og hvor er
K. B. Andersen henne, når man drøfter den slags
ting?
Jeg synes, Danmark har spillet en ynkelig rolle
i en lang række af disse sager.

Det næste nr.
er et jubilæumsnummer — nemlig nr. 200 — og
det syntes redaktion og bladudvalg skulle marke
res.
Til den ende vil næste nr. for det første blive ud
videt med fire sider, skænket som en gave til for
eningen af vort trykkeri, Andelsbogtrykkeriet i
Odense. Redaktionen ligger allerede med værdi
fuldt stof, men appelerer alligevel til sine trofaste
medarbejdere, som vi gerne ser repræsenteret i
det nr. Derfor fat pennen og kom med et bidrag stort eller lille - som en hilsen til bladet - altså
velkommen og på forhånd tak.
Red.
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Kirken den er et gammelt hus
»Nu er vi oppe i Jylland, helt oven for Vildmosen;
vi kunne høre Vestervovvov, høre hvor det ruller,
det er ganske nærved; men foran os løfter sig en
stor sandhøjde, den har vi længe set, og vi kjøre
endnu hen imod den. Oppe på sandhøjen ligger en
stor gammel gård, det er Børglum Kloster, den
største fløj er endnu kirken«. Sådan begynder
H. C. Andersens historie: »Bispen på Børglum
og hans Frænde«. Det er nok ikke mange bygnin
ger i vort land der har en så imponerende belig
genhed som Børglum Kloster. Oppe på sin bakkeø
omgivet af det lavtliggende sletteland troner de
gamle klosterbygninger med den mægtige dom
kirke for Vendelbo stift og minder om, at stedet
engang var landsdelens kulturcentrum, og Børg
lum var i middelalderen et navn der havde klang
viden om. Man ved, at der før klosterets tid har
ligget en kongsgård heroppe, om den har ligget på
bakken, kan man ikke sige, men betragter man
gamle borge og voldanlæg rundt om i landet, taler
sandsynligheden for, at Knud den Helliges kongs
gård netop lå her oppe på bakken. Det var her
oppe på Børglum Kongsgård, at Knud den Hellige
opholdt sig i 1086 efter sit mislykkede forsøg på
et vikingetogt til England, og hvorfra han måtte
flygte, en flugt der endte med, at han den 10. juli
samme år blev dræbt i Set. Albani kirke i Odense.

det blev Børglum, ja, det må foreløbig forblive en
gåde.
At der har været en kirke i Børglum, da man
flyttede bispesædet herop, ja det er klart, men
hvordan så denne kirke ud, hvem har bygget den
og hvornår? Ja, det får vi sikkert heller ikke svar
på. Var denne kirke en kirke der lå til kongsgår
den, eller har den nuværende kirke allerede været
færdig i en eller anden form. Da den kirke vi ser
på klosterbakken i dag har gennemgået så man
ge ombygninger og restaureringer, er det helt umu
ligt at sige nøjagtigt, hvordan den oprindelige kirke
har set ud. Måske er kirken allerede påbegyndt
under Knud den Hellige. Mange af de sokkelrester
man gennem tiderne har fundet omkring kirken
kan godt vise derhen. Det er også interessant at
sammenligne Børglum Domkirke med de to kend
te Knudskirker, nemlig kirkerne i Odense og
Lund. Begge disse kirker har i deres grundplan
meget tilfælles med Børglum. Alle tre har det me
get storslået anlagte østparti, og i deres ældste
form har både Odense og Lundkirken det meget
korte skib bygget op over et kvadratsystem. Det
måtte vel også være naturligt, om Knud den Hel
lige har ønsket at lægge navn til en domkirke af
dette format i nærheden af sin kongsgård og gøre
Børglum til et kulturcentrum for det nye store
Vendelbo stift.

Bispens kirke
På Svend Estridsens tid var der foruden bispesæ
det i Slesvig kun et bispesæde i Jylland, nemlig i
Ribe. Desuden fandtes der på øerne bispesæder i
Odense og Roskilde. Ærkebispesædet var dog sta
dig hos biskoppen over Hamburg-Bremen.
Omkring år 1060 skete der imidlertid en æn
dring i dette forhold, idet Ribe stift blev delt i
fire stifter, nemlig foruden Ribe stift i Århus, Vi
borg og Vendsyssel stifter. Vendsyssel stift blev
et meget stort stift, idet det kom til at omfatte al
land nord for Limfjorden. Da Vestervig på dette
tidspunkt var det store handelscentrum, var det
naturligt, at det blev Set. Thøgers kirke i Vester
vig, der blev stiftets første bispesæde. Det er ikke
meget, de gamle kilder beretter fra denne tid, men
man ved, at Vestervig var bispesæde i 1134, da
biskop Kjeld, der faldt i slaget ved Fodevig 1134
bliver omtalt som biskop af Vestervig. Næste
gang kilderne fortæller noget om biskoppen her
oppe fra er i 1139. Da hedder han Self og benæv
nes som biskop af Børglum. Altså må bispesædet
være flyttet fra Vestervig til Børglum mellem 1134
og 1139, men hvorfor det blev flyttet, og hvorfor

Den Romanske stil

Hvem der end har bygget den første kirke herop
pe så er det sikkert, at den er bygget i den såkald
te romanske stil, en betegnelse som kunsthistori
kerne i det 19. århundrede har hæftet på denne
middelalderlige byggemåde. Den kom til Dan
mark sydfra især fra Rhinegnene med deres man
ge klostre og kirker og har været forbillede for
langt størstedelen af vore gamle landsby kirker.
Det var enkel og solid byggemetode, der var be
tinget af de forhåndenværende materialer såsom
granit og frådsten, materialer som ikke krævede
nogen særlig forbehandling. Det er også karakte
ristisk for kirkerne fra denne tid, at de er meget
enkle i deres udformning med kraftige mure, små
vinduer og døre, så man ikke svækkede murenes
bæreevne. Man havde endnu ikke lært den teknik
at bygge hvælv, derfor ser man i disse gamle
landsbykirker meget ofte bræddelofter. Hvor kir
ken er overhvælvet, er det senere ombygning, lige
som man også i de fleste kirker har fået større
vinduer. Men på dette tidspunkt havde romerne
allerede længe været i stand til at bygge betydeligt
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større bygningsværker bl. a. de såkaldte »Basili
kaer«. Det var lange høje bygninger der bl. a.
brugtes til torvehandel, retshandlinger og børser.
De var indrettet med et højt midthus med små
vinduer øverst oppe og nedenunder søjler mellem
hvilke man kom ind i de lavere og smallere side
haller. I den ene ende af bygningen var der en
halvrund udbygning, hvor dommeren f. eks. havde
sit sæde. Det er denne bygningsform der går igen
i vore domkirker og store landsbykirker.

Præmonstratenserne
Det var denne munkeorden der mere end nogen
anden kom til at præge livet i og omkring Børg
lum Domkirke fra begyndelsen af 1200-tallet og
frem til reformationen. Hvornår munkene er kom
met til Børglum, kan vi ikke sige med sikkerhed,
men vi ved, at ordenen i 1215 af Paven fik tilla
delse til at flytte deres kloster. De kan have boet
i nærheden og fået tilladelse til at flytte hen til
kirken og få deres virke der, men det lyder ikke
sandsynligt, for da skulle de også have fået tilla
delse til nedlæggelse af deres kirke, og sådan en
tilladelse ses ikke. Og hvem var så disse munke?
Hvem var de og hvor kom de fra?
Ordenens grundlægger er Robert af Xanten, og
det første kloster blev indviet den 4. maj 1120 og
lå i en dal i nærheden af Rheims. Nobert havde
her haft et syn, der viste ham stedet forud og
kaldte det derfor Premontre (premcnstrare =
vise forud). Han havde forud for grundlæggelsen
af sit kloster virket for at reformere de gamle
munkeklostre og måske især Augustinerordenen,
som han mente ligesom de andre var i forfald,
hvilket han selv som augustinermunk havde været
vidne til. Derfor besluttede han, at hans orden
skulle være en orden af præster med prædiken
og sjælesorg som hovedpunkter i sit program.
Den måtte derfor være velegnet til at omfatte det
samlag af præster, der var ansat ved en domkirke
som Børglum. Det er uden tvivl på ærkebiskop
Eskilds initiativ, ordenen kom til Danmark, og det
er netop også i Skåne, hvor Eskild er ærkebiskop,
at det første kloster grundlægges. Men hvornår
og hvor det første kloster i nordjylland er oprettet,
ved vi som nævnt ikke. Klosteret der lå i Vester
vig var et Augustinerkloster. Og da vi ved, at præ
monstratenserne netop var en reformorden inden
for Augustinerordenen, er det nærliggende at an
tage, at det første kloster i hvert fald ikke har lig
get i Vestervig, men muligvis ikke så langt derfra,
inden det blev flyttet til Børglum i 1215. At ud
gøre konventet ved sådan en domk’rke var jo
helt i ordenens ånd.
Domkirken på bjerget
Når denne kathedral er så fængslende, som den
var i sin ældst kendte skikkelse, og navnlig som
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den var planlagt, er det nok fordi den stod fuldt
på højde med mange af de andre domkirker, der
repræsenterede højdepunktet i datidens romanske
bygningskultur. At den aldrig blev færdig efter
planen og i dag egentlig kun står som en torso
forhindrer den ikke i dog at have sin majestætiske
storhed i behold. Og at den aldrig blev fuldført i
sin helhed, dette gælder især skibets længde, er et
stort tab for vor nationale bygningskunst. Kirken
var planlagt som en treskibet basilikalt opbygget
korskirke over det foran omtalte kvadratsystem.
Det der gør Børglum Domkirke til en ener og ad
skiller den fra andre domkirker er det nu nedrevne
østparti. Både mod nord og syd i det forsvundne
tværskibs østvægge har der været indgang til små
kapeller, to i hver side og alle fire forsynet med
en lille alterniche og for enden af korset var apsis.
Tilbage af hele dette pompøse østparti er i dag
kun korskvadraten, der hvor hovedskibet og det
forsvundne tværskib krydsede hinanden. Midter
skib og sideskibe nåede som nævnt aldrig den
størrrelse, der var tiltænkt. Umiddelbart er man
ikke i stand til i dag at se, hvordan den plan har
set ud, der har dannet grundlag for byggeriet. Kun
ved spadens hjælp har det været muligt at afsløre
hvilket pompøst værk bygmesteren har haft i tan
kerne. Børglum Domkirkes plan er som allerede
nævnt komponeret over det romanske kvadratsy
stem og med mål, der svarer ganske nøje til dom
kirken i Viborg. Hvis man kigger lidt nærmere på
de tidligere omtalte fundamenter og sokkelrester,
der er fundet i nærheden af kirken, kan man godt
spørge sig selv: »Har det ligesom i Viborg været
meningen at opføre hele kirken i granit«. Det er
desværre et spørgsmål, der er umulig at afgøre
nu. Dels har kirken på et eller andet tidspunkt
sandsynligvis været brændt og dels så stærkt om
bygget, at den i dag overvejende fremtræder som
en teglstenskirke.
Men lad os for en stund skrue tiden ca. 500 år
tilbage og gå ind i kirken og stille os i korsskæ
ringen, der er afgrænset af fire kraftige piller.
At man har gjort disse piller så kraftige kunne
tyde på, at bygherren måske havde ønsket at for
syne kirken med et spir over korsskæringen i lig
hed med, hvad man har på klosterets moderkirke
i Steinfeld ved Rhinen. Kirken er på dette tids
punkt ca. U/2 m højere, og vi kan se at skib og
tværskib er lige høje, en ting som også går igen
på andre domkirker fra samme periode. Retter vi
blikket mod øst, ser vi op gennem koret hvor
korherrene har deres plads, og koret afsluttes af
det blødt rundende apsis. I korets nord- og syd
væg kan man se triforiestokværket med de brede
fladbuede åbninger, tredelt af søjler, ligesom i
domkirken i Ribe og Viborg og oven over triforieåbningen det lille vindue, som sammen med et par
vinduer i apsis er med til at forsyne kirken med
sit sparsomme lys. Såvel kor som den øvrige del
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af kirken er dækket af træloft. Fra vor plads kan
vi også se i korsarmen gennem de rundbuede åb
ninger og de små indgange til kapellerne mod øst.
Vender vi os mod vest og ser ned gennem skibet,
må vi endnu en gang beklage at dette bygnings
værk ikke blev færdig efter planen. Nord- og syd
væggene i skibet er gennembrudt af arkader, der
fører ind til sideskibene, og over arkaderne er der
her som i koret triforieåbninger, to for hvert fag
og vinduer øverst oppe.
Vi tør vel nok regne med, at på den tid da
Jacob Friis var biskop, stod Børglum Domkirke
i sin storheds glans. Men hvorfor blev kirken al
drig fuldført i hele sin længde? var det fordi det
har været meningen at afslutte med to tårne mod
vest, som man kender det fra mange kirker i Tysk
land fra denne periode og fra kirkerne Viborg
og Lund. Men hvorom alting er, så er der med
Domkirken i Børglum skabt en kirke, der hvad
størrelse og pragt angår kan stå mål med de
ypperste i landet. Børglum Domkirke blev iøvrigt
Vesteuropas sidste fyndige ord i dansk kirkebyg
ning, idet den nordtyske teglstensarkitektur her
efter kom til at præge vort kirkebyggeri.

Kirkens fornemme og smukke højalter.
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Jens Glob den hårde
Det er ikke muligt at skrive om Børglum Dom
kirke uden at nævne et par af de markante skik
kelser, hvis navne uløseligt er knyttet til Børglum.
Den ene er biskop Oluf Glob, der var biskop over
Børglum stift fra 1252 til 1260. Det er ham H. C.
Andersen fortæller om i sin historie som er nævnt
i indledningen. Denne biskop har uden tvivl været
en hård hals, der nok har skullet forstå at føre
sine egne interesser igennem. Når det gjaldt penge
og gods, har han ikke haft nogen skrubier end ikke
over for sin egen slægt. En af bispens slægtninge
Jens Glob var ejer af det meste gods i Thy og da
han døde pressede bispen på for at få enken til
at overlade ham sit gods. Da dette ikke kunne
lade sig gøre hverken med det gode eller med trus
ler stævnede han enken for paven og fik hende lyst
i band. Derefter indstævnede Jens Globs søn bispen
efter pavens råd for den hjemlige domstol, men
bispen mødte aldrig. Til sidst tabte sønnen tålmo
digheden, og da han vidste at biskop Oluf var på
visitation i Hvidbjerg kirke i Thyholm den 29. au
gust 1260 drog han dertil og dræbte biskoppen.
H. C. Andersen skriver videre i sin fortælling:
»Der er Stranding paa Kysten, Bispens Folk er
dernede, de skaane ikke dem, Havet skaanede;
Søen skyller bort det røde Blod, som flød fra de
knuste Pander. Det strandede Gods er Bispens,
og der er meget Gods«. Dette er en noget maka
ber beretning, men sikkert ikke usædvanlig på den
tid da Stygge Krumpen var biskop i Børglum
(1519-1536). Dette blev efterhånden kongen,
Christian II, for meget, og han ville råde bod på
det med en ny lov. Dette behagede aldeles ikke
Stygge Krumpen, og med bibelen i hånd gik han
til kongen og foreholdt ham, at der ingen steder
stod, at det var forbudt at plyndre skibbrudne.
Hertil svarede kongen: »Så har du ikke læst, at
der står, at du skal ikke stjæle og myrde«. Helt
galt var det med hans fremfærd mod nonneklo
strene i hans stift. Han gjorde alt for at gøre dem
kede af det. I et anklageskrift siges det, at der
kun var 3 nonner tilbage i Ø-kloster, resten var
dels overfaldet ved nattetid eller simpelt hen smidt
ud. Fra Hundslund kloster var der en klage over,
at bispen havde lagt sine svende ind i deres »Søvn
hus«. Alle disse chikanerier var naturligvis for at
tilegne sig det gods, der tilhørte disse klostre.
Efter reformationen blev Børglum Kloster konge
ligt len indtil 1669, hvor det blev solgt til godsejer
Peder Reedtz og dermed blev herregård. Og siden
1835 har slægten Rottbøll med pietetsfølelse og
varm interesse værnet om og restaureret dette ene
stående monument i dansk bygningshistorie og
dansk kulturhistorie.
Men dette er som H. C. Andersen siger »En helt
anden historie«.
Tage Alstrøm.
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Ind under jul og nytår
Af: »Manden i gården«
Skiftedagsproblemer er der ikke mange af i land
bruget i 1975 - men alligevel er det skiftedag. Et
antal unge mennesker og et fåtal af gifte med
hjælpere rykker teltpælene op for at slå sig ned
et andet sted.
Måske er det et avancement som sker eller
måske en flytning som led i uddannelsen. Der har
altid været en forventning til stede og et særligt
præg over dagen. Hvordan var mon de nye hus
bondfolk og hvem var den unge pige eller karl
man skulle leve sammen med? Og det samme
spørges der endnu efter, blot er det få landbrug
som har hjælpere. Vel ca. hver 10. landbohjem
fornemmer nu skiftedagsstemningen. Det er de
alsidigt drevne og lidt større brug som er mod
tagere. Og der er nu mere end før byernes unge
som uddanner sig i landbruget, ofte efter en skole
tid som gør dem velegnede til at være fremtidens
landmænd. Det er også landdistrikternes unge, der
melder sig, men i et lille tal - men fælles for dem
alle gælder, at de er meget målbevidste og fremad
stræbende og det lover godt for dansk landbrug
i de kommende årtier.
Men der stilles store krav til de landmænd der
modtager de unge, både instruktivt og menneske
ligt skal der meddeles viden udfra en særlig om
tanke og medleven.
De unge skal lære at arbejde rationelt og de
skal have udbytte igennem samtale og åbenhed
udfra bedriftens særlige forhold. De skal indføres
i alle henseender for at kunne forstå det moderne
landbrugs megen krævende betingelser, og for
sidenhen at kunne få mest muligt ud af kursus og skoleophold. De skal lære at kunne mest mu
ligt selv, i en tid hvor regningerne kan vælte et
budget kan enhver reparation ikke overlades til
værkstedet og fabrikken.
Vi er nu gået ind i en tid, hvor de omskiftelige
vilkår stiller krav, som aldrig før, og ikke mindst
de økonomiske omstændigheder betinger at land
manden kan tænke og vurdere i nye retninger be
standigt.
Det er blevet krævende at være landmand og
derfor er placeringen ved skiftedag noget helt an
det end blot dette, at komme et andet sted hen.
I den forbindelse kan vi også lade vor tanke
gang strejfe det forhold, at der nu skiftes til fæste
mål og uddannelse i andre lande og i det lange
sigt vil det også ses i landbrugsbedriften. En effek
tiv drift vil være målsætningen i forstærket grad
hos de kommende landmænd, og det er vel troligt,

at nye samarbejdsaftaler imellem ejere og brugere
snart trænger igennem, så de økonomiske kolos
salt tyngende investeringer meget snart fordeles
på flere — som så finder en arbejdsgang, hvor de
enkelte specialiserer sig og træder hjælpende til
hos nabo og genbo, alt i følge en analysering af
hvorledes den bedste rytme er.
I grunden er det ejendommeligt at f. eks. 10
nærtboende landmænd ikke forlængst har fundet
ud af at investere i fællesskab og at ansætte 2-3
faste folk - jeg tror den udvikling står lige for
døren.
Måtte det blive en god skiftedag for de unge og
for de, der modtager dem.

Ja så forlader vi efteråret, og det skulle helst i
landbohjemmene betyde en tiltrængt rokering på
interesseområdet. Det er nu læsetid - det er tid
til dyrkning af områder, som må ligge brak i den
travle vår og sommer. Efteråret og vinteren bør
mere og mere blive en læse- og lyttetid, som brugt
rigtigt, giver horisontudvidelse og lyst til aktivitet.
Og landmanden kan ikke tillade sig at lade fem
og syv være lige. Han skal kunne snakke med,
skal kunne præge, skal kunne hævde sig, skal
kunne øve indflydelse i faglige, kommunale og er
hvervsmæssige sager, ofte med perspektiver ind
i landspolitikken, og han skal helst have en kultu
rel baggrund for sit hele virke. Han skal huske
at især hans bedsteforældre stod for livskvaliteter
og personlige berøringsflader, som han meget ger
ne må optage igen. Hans forældre var mere mate
rialister end godt var, under indtryk af kriser og
krige og perioder med et socialt overmod. Det
må dog siges at ikke alle blev præget deraf.
Fremtidens landmand må gerne hente meget nyt
i bøgerne og gerne blive ejer af reoler som rum
mer også de bedste ting fra litteraturen. Han bør
vrage pornoen og alle tidens frækheder og satse
på lødige ting, som øger agtelsen overfor andre,
og overfor sig selv, og som rækker frem til hver
dagens mange gøremål og ud over disse og frem
til meningsfyldte interesseflader.
Måtte landmanden i dag kunne læse og lytte
med udbytte og lære de unge blandt meget andet
dagligdags, at finde værdier derved. Den kom
mende vinter bør blive en givende tid ved gode
hjælpemidlers brug - bl. a. bogen og foredraget
hører hertil.
Dette efterår blev en god tid i fortsættelse af de
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foregående 10 måneder af 1975, ja i grunden har
vi vel ikke oplevet et bedre vejrmæssigt år, så
længe vi kan huske. Hveden og rugen kom i jor
den senest nogle dage ind i oktober, selv om
mange nok ikke foretog såning, fordi jorden var
tør og vanskelig at pløje. Nu har det hjulpet som
følge af mere nedbør og efterårs arbejdet forløber
på sædvanlig måde. Og roerne er bjerget uden
mange besværligheder, men prøveoptagningernes
skøn bliver bekræftet, og næppe mere end 2/3
udbytte kan fås. Det er sommertørken og varmen
som medfører dette.
Og så er det beregningernes tid som er inde.
Hvordan skal sædskiftet være i det næste høstår,
skal vi foretage udlæg af frøarealer til foråret,
skal vi have olievækster o. s. v.? Der vil gå mange
timer i den forestående tid hermed, for tiden rin
der hurtigt og måske skal såmaskinen igang først
i marts. Og hvordan skal vi disponere i husdyr
bruget? Mælk eller kød, køer eller grise? Fjerkræ
vil vi ikke nævne, det er kun de få, der kan være
med her. Og under alle spekulationerne bliver
EF-politikken fulgt med stor interesse. Glider til
skuddene væk, eller bliver en eller anden produk
tion favoriseret økonomisk? Forhandlinger og be
slutninger i Bruxelles er livsvigtige for dansk
erhvervsliv - det er givet. Og dermed for mange
flere, ja, for alle som skal leve af dansk pro
duktion.

Og så er tiden nu inde, da familielivet skal dyr
kes - hvis det skal trives. Også i landbohjemmene
er det blevet moderne at se overkritisk på hinan
den og ikke så få er skiltes. Der går meget i styk
ker derved, og det er en skidt udvikling, når en
tidstendens markerer sig så stærkt, der hvor et
fællesskab er en bydende nødvendighed. Derfor
er trivsel vigtig og den må bygge på forståelse og
nær medleven. Det nås bl. a. gennem samtale og
fælles fordybelse og det kan ske ved de indtryk
som andre afgiver også ved f. eks. fjernsynets
hjælp. Et godt valg mellem radioens og fjersynets
programmer kan afstedkomme en god drøftelse i
familien. Og så er kontakt til naboer og venner
og især til familiemedlemmer udenfor hjemmet en
vigtig bestanddel af de rørelser som kommer triv
selen ved. Næsten er den bedste vejleder, hvis
han mødes med tillid og agtelse. Kontakt er et
misbrugt ord, som viser hen til intime forbindelser
af moderne tilsnit, men i sin egentlige betydning
er det menneskets bedste middel til at finde den
gode udvej.
Og i landbohjemmet bør kontakten være bred
til mange sider. Den, der lukker sig inde, kommer
til at mangle impulser og bliver en fattig sjæl.
Tag de gode intentioner i brug i familielivet i
vinter, det vil afspejle sig udover våren og som
meren.
Godt mod - frem mod jul og nytår.

De nye bøger
Chr. R. Christensen:
Erindringer fra Krigsårene 1939-45.
(Fortalt for børnene).

Den kendte konservative politiker Chr. R. Chri
stensen - der iøvrigt beklæder formandsposten i
Slægtsgaardsforeningen - har skrevet sine erindrin
ger om de bevægede krigsår »for børnene«, hvilket
skal forstås for næste generation, for hvem disse
erindringer er forhistorie. Bogen, der er ualmin
delig velskreven, er skrevet i perioden maj 1945
til sommeren 1949, altså medens stoffet endnu
var frisk i erindring.
Selv om det er et stof, der er behandlet i stri
bevis af bøger og artikler, rummer bogen dog
meget nyt, som ikke tidligere har været fortalt,
men som nu kommer frem, genoplevet af een, der
var med »bag kulisserne«.
To væsentlige afsnit skal her fremhæves: Hitlers
angreb på Kong Chr. X (den berømte telegram
krise) og dannelsen af Scavenius regeringen som
resultatet. Endvidere forfatterens oplevelser som
interneret hos Tyskerne i 1943. Her får man et
billede af den tyske hær, der allerede på det tids
punkt var ved at gå i opløsning.

»Slægtsgaarden« har iøvrigt sikret sig retten til
at gengive disse afsnit i kommende nr. - Ydermere
ser vi os i stand til at tilbyde bogen til favørpris til
vore medlemmer.
(Udg.: Bogforlaget Dan-press Kalundborg 80 s. - kr. 36,00 - illustreret).

☆

Dansk Landbrugs Realkreditfond har udsendt
Landbrugshåndbog 1976. Bogen er inddelt i 5
afsnit nemlig om finansiering, jordlovgivning, plan
lægningslovgivning, skatter og afgifter og afskriv
ningsregler.
Bogen bringer på denne måde en let tilgængelig
og alligevel fyldig oversigt over alle finansielle og
samfundsmæssige problemer landmanden møder
i sit daglige virke, og den er herigennem så værdi
fuld, at den ikke bør savnes på nogen landmands
boghylde. Slægtsgaarden har ind imellem bragt
orientering om nogle af disse ting, men her har
vi det hele samlet på en særdeles overskuelig
måde.
Bogen udsendes gratis til en lang række land-

SLÆGTSGAARDEN

Side 8

mænd. De, som ikke har fået den, kan sikkert få
den ved henvendelse til Dansk Landbrugs Real
kreditfond, Nyropsgade 21, 1503 København V.
Guld fra Nordvestsjælland. 248 s., indb. Over
200 ill. (I kommission: Historisk Samfund
for Holbæk Amt, 4300 Holbæk) kr. 285,efter fradrag af 5 pct. moms. Fås også i bog
lader.

Det må være en god og nærliggende ide, at en
sparekasse fortæller om guld gennem tiderne. Det
gør Holbæk Amts Sparekasse ved sit 150 års jubi
læum her på slutningen af året 1975, idet man
udgiver »Guld fra Nordvestsjælland«. Et digert
værk, der på 248 sider i stort format bringer en
lang række afhandlinger, som nok har det gamle
Holbæk Amt som udgangspunkt, men iøvrigt har
medtaget lokaliteter over hele landet. Historikere
som Thorkild Ramskou (guld gennem tiderne),
Ulla Lund Hansen (guldhåndværk i Nordens old
tid), Kirsten Bendixen (guldmønter), Fritze Lin
dahl (guld i middelalder og renæssance) og lørn
Piø (højfolkets guld). Stud. mag. Mogens Schou
Jørgensen, der har forestået redaktionen, skriver
selv om oldtidsguldet.
Ikke et ord om sparekasse, men en overdådig
hed af tegninger, fotografier og store farveplancher, der vil placere bogen på en fremtrædende
plads i den lokalhistoriske og arkæologiske littera
tur.

Et fiskeri-jubilæum
Richard G. Nielsen: Fra Fjord og Fiskeri.
108 s. 135 ill. Kommer ikke i boghandelen,
men kan rekvireres fra »Pennalhuset«, 4720
Præstø (03) 79 15 15 for kr. 55,- plus for
sendelse.
Endnu engang kan vi glæde os over et sobert og
velskrevet værk fra lokalhistorikeren Richard G.
Nielsens hånd. Bogen er skrevet i anledning af
100-årsdagen for starten af den første danske fi
skeriforening, som oprettedes i Præstø 26. sept.
1875. Men Richard Nielsen lader sig ikke nøje
med de lokale faktorer - emnet griber historikeren
og læseren får en indføring i dansk fiskeri-erhverv
fra en beskeden start - men under umenneskelige
kår i den tidligere middelalder - til vore dages
betydelige industri. - Bogen er også tænkt som
orienteringsbog for skolerne og en bedre indfø
ring kan ikke tænkes. Hvor teksten måske kan
være lidt svært tilgængelig for de yngre, kan de så
meget desto mere fordybe sig i det righoldige bil
ledmateriale, som er valgt med stor omhu. Bogen
fortjener en plads i mange hjem, også uden for
erhvervets egne udøvere. Den er et stykke værdi
fuldt kulturhistorie.

Nu skal forsamlingshusenes
historie skrives
Fil. cand. fru Margaretha Balle-Pedersen har for
Nationalmuseets etnologiske afdeling påtaget sig
den store opgave at skrive vore forsamlingshuses
historie. Til den ende beder Nationalmuseet om
hjælp fra befolkningen og her har »Slægtsgaarden«
stillet sig til rådighed som formidler. Har De
morsomme billeder, og kender Deres eget hus’
historie, så lad os høre derom. Er De positivt ind
stillet, sender Nationalmuseet vejledning og mate
riale. I kommende nr. vender vi tilbage til emnet.

Red.

Velkommen til nye
medlemmer
Gårdejer Hans Erik Clausen,
»Nørregaard«,
Blans,
6400 Sønderborg.
Gårdejer Svend Hansen,
Fønsvej 10,
Føns,
5580 Nr. Åby

Gårdejer Jens Foldborg Bjerg,
Hygum,
7620 Lemvig.
Proprietær Frede Rud Hansen,
» Ottelundsgaard «,
Ottelundsvej 1,
4970 Rødby.
Gårdejer Ebbe Haugård Jensen,
Hulvejen 8,
Skader,
8900 Randers.

Gårdejer, fru Inger Lønborg,
»Gammelgaard«,
Melbyvej 1,
5610 Assens.

Gårdejer Mogens Pedersen,
»Sønderdal«,
Ravnshøjvej 44,
Kornerup,
4000 Roskilde.
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Fra arbejdsmarken
Foreningerne for Åbenrå og Sønderborg amter
holdt generalforsamlinger og møde på Gråsten
landbrugsskole 14. november med deltagelse af
over hundrede medlemmer. I begge foreninger
konstateredes et stabilt, men dog stigende med
lemstal.
Formanden for Sønderborgkredsen gårdejer
Chr. Petersen, Mølmark, ledede denne forenings
generalforsamling. Til bestyrelsen genvalgtes gård
ejer Chr. Grau Eriksen, Mensted, gårdejer Chr.
Jørgensen, Haunbjerg, gårdejer Hans Philipsen,
Holm, og gårdejer Peter Jørgensen, Lysabild skov.
Åbenråkredsens generalforsamling lededes af
formanden gårdejer Torp Friis Møller, Årslev.
Til bestyrelsesmedlemmer genvalgtes gårdejer
Hans Staugaard. Tombølsøndermark, og gårdejer
Johannes Callesen, Lerskov, Rødekro.
Ved mødet talte Chr. R. Christensen, der frem
hævede det urimelige i, at vi stadig har en arvelov,
der forlanger, at en efterlevende ægtefælle skal
give arveafgift, hvis ægteskabet er barnløst. Det
kan ikke være rimeligt, at en enke ligefrem skal
drives fra sit hjem og sin bedrift af en sådan lov.
Der er lovet os ændringer i dette forhold i løbet af
vinteren, og vi har således lov at håbe, Men man
bør sikre sig mod urimelige forhold ved at gå
bort fra at manden eller konen har skøde på hjem
met og over til, at de har fælllesskøde.
Det virker også urimeligt, at der kan gives skat
tenedsættelse for renteindtægter, men ikke for af
tægtsydelser. Det er diskreminerende.
Forstander Felt Jensen talte om generations
skiftet i landbruget og forudså en fortsat nedgang
i antallet af landbrugsejendomme, så vi ved år
hundredskiftet er nede på omkring 30.0000. Han
mente dog ikke, det betød nogen fare for selvejet.
Det vil ikke være sværere at finansiere 30.000
ejendomme å 90 ha end 90.000 å 30 ha. Men det
vil kræve mod hos de unge mennesker. Og det har
de.
Landbrugslærer Poul Trier Hansen gav derefter
en munter underholdning.

☆

Slægtsgaardsforeningen for Sjælland-Syd holdt
den 28. november et efterårs- og før-julemøde,
med et usædvanligt indhold. Konsulent P. Grøn
hold, Næstved, gennemgik først Landbrugsudvik
lingen i de sidste 50 år og fremdrog mange inte
ressante detaljer, som viste den store omskiftelig
hed i erhvervet og den betydelige dygtighed, som
har holdt produktionen oppe og medført forøgelse
af værdierne.
Dernæst tog forstander J. Bruus Jensen tilhø

rene med på en opsigtsvækkende færd til Ægyp
tens pyramider og det var en historisk fremstil
ling som vakte den største interesse. Foredraget
viste at den tids menneskers visdom og kunnen
udgjorde et højdepunkt i historien.
Der var 60 deltagere i mødet og formanden
Jens P. Petersen, Farendløse kunne allerede invi
tere til det næste møde den 16. januar i Rønnede
hvor landsformand Chr. R. Christensen beretter
om aktuelle ting vedrørende landbruget og fore
ningen, og hvor amtsborgmester, højskolelærer H.
K. Brinth behandler et historisk emne.

☆

Landsbestyrelsen har holdt sit halvårlige møde
23. oktober i København. Mødet indledtes med,
ai landsformanden gav nogle orienterende oplys
ninger og sluttede med en politisk redegørelse,
som læserne vil finde på side 2.
Foreningens medlemstal er pr. dato 2.112 med
en tilgang på 30 nye medlemmer.
Alle valg var genvalg.
Efter nogen diskussion blev kontingentet for
det nye år fastsat til henholdsvis kr. 35,00 - kr.
45,00 - og kr. 55,00, hvilket må siges at være en
yderst beskeden stigning. Det kan således bemær
kes at bladet i dag koster 4 kr. pr. nr.
Beretningerne fra arkivet og bladet gav begge
udtryk for, at der havde været arbejdet godt.
Arkivet havde medtaget en del gaver, for hvilke
der takkes andet steds i bladet. M. h. t. bladet var
dette i god gænge, og landsstyrelsen var enig i,
at opfordre redaktøren til at holde den linie, der
nu var lagt.
Mødet sluttede med omtale af det kommende
landsmøde, der som bekendt skal afholdes i Løk
ken 29.-30. maj. Nærmere om landsmødet vil
fremkomme i næste nr.

En fond træder i virksomhed
Som tidligere omtalt overdrog fru Anna Jensen,
Kosterslev, for femten år siden sine to gårde til
en fond for unge landmænds etablering. Efter at
Anna Jensen nu er afgået ved døden, og gårdene
dermed er frigjort for Anna Jensens boligret, kan
fonden træde i virksomhed efter nytår. Begge
gårde er afhændede, og fonden råder over rundt
regnet en halv million kroner. Størstedelen af
disse penge er tilgængelige med det samme, og
det er hensigten at udlåne dem mod pant i land
brugsejendomme for 110 pct. af ejendomsskylden
med en årlig ydelse af 12 pct., hvoraf 9 pct. rente.
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Det noteres, at udlån også gælder finansiering ved
generationsskifte. Bekendtgørelse fremkommer i
næste nummer af »Slægtsgaarden«.
Fonden ledes af en bestyrelse på tre medlem
mer, hvoraf landbrugsministeriet efter indstilling
fra slægtsgårdsforeningen har udpeget Ch. R.
Christensen (formand) og advokat Martin Olsen,
Bogense, medens slægtsgårdsforeningen har valgt
Bent Bjergskov.
Fonden er et udtryk for en stor gammel dames
ønske om at hjælpe den unge slægt, og selv om
pengene kun fylder lidt i forhold til generations

skiftets mange problemer, er den i hvert fald ud
tryk for god vilje.
På den måde, fonden skal virke, vil den kunne
bevare sin bærekraft og komme flere unge tilgode.
Det skal så afgøres, om man straks skal udlåne
hele det disponible beløb og derefter ca. 50.000
kr. om året, eller f. eks. 100.000 kr. straks og et
tilsvarende beløb i hvert af de følgende år.
Og det glæder Dansk Slægtsgaardsforening at
have fået så stærk indflydelse på denne fonds ad
ministration, så den kan administreres i stifte
rens ånd.

MENNESKER - JEG MØDTE

I august-nummeret af Slægtsgaarden efterlyser re
daktionen noget stof om interessante mennesker,
og jeg har lyst til at fortælle lidt om en inkarneret
optimist, som jeg har kendt.
Der er jo to slags mennesker til, optimisterne og
pessimisterne. De første er dem, der ser en op
gave i enhver vanskelighed, mens de sidste ser en
vanskelighed i enhver opgave.
Min optimist døde for et par år siden, nogle
måneder efter at han var fyldt 100 år. Han var
sydsjællænder, og han drev sin gård til det sidste,
ganske vist med en solid mand som medhjælp, for
i de sidste år kneb det noget med helbredet.
Da jeg første gang besøgte ham, var han alle
rede langt over den alder, hvor folk plejer at »læg
ge op«. Men han var enkemand og barnløs og
kunne ikke tænke sig at undvære det daglige ar
bejde.
Han og medhjælperen havde delt arbejdet med
besætningen imellem sig, og alt markarbejde blev
bestridt af den lokale maskinstation.
Da jeg spurgte ham, hvorfor han ikke solgte
gården og byggede sig et hus, hvor han kunne
nyde resten af sin tid i fred og ro, svarede han
med et nyt spørgsmål: »Hvad skulle jeg så stå op
efter om morgenen?«
Han kunne ikke tænke sig at henleve den ene
dag efter den anden i lediggang, og han hævdede,
at intet menneske havde det bedre end han.
Jeg spurgte ham ud om hans bedrift, og selv
om den ikke var så moderne, så havde han ikke
den store gæld, som nu navnlig plager de unge, og
det hele gik da rundt. Han havde vist overtaget
gården i slutningen af forrige århundrede.

Han og medhjælperen fik hvad de skulle bruge,
og det vigtigste var, at de var godt tilfreds.
Jeg indvendte, at den udstrakte brug af maskin
stationen alligevel måtte være temmelig dyr, men
dertil svarede han, at så havde han til gengæld
ikke brugt fem flade øre til de dyre maskiner, som
alle hans naboer havde købt sig fattige på.
Vi var ude i marken at grave nogle jordprøver
op, og da jeg bemærkede, at boniteten ikke var
god, fik jeg straks det svar, at den var da bedre
end naboens.
Jeg blev i det hele taget afvæbnet, hver gang
jeg ytrede den mindste tvivl om, at hans verden
var den bedste af alle tænkelige. Til sidst spurgte
jeg i desperation, om han da slet ikke havde
kendt til modgang.
Efter nogen tids overvejelse svarede han: »Jo,
der var jo dengang, da de ikke ville forny mit
kørekort. Men der var ikke noget at sige til det,
for jeg kunne altså ikke se de bogstaver på deres
tavle. Men så købte jeg et fjernsyn, og så var
den sorg slukket«.
Sådan var han, han var ikke til at slå ud. Jeg
har ikke just anbefalet hans driftsmåde til andre
landmænd, i hvert fald ikke til de yngre; men han
står for mig som en bekræftelse af hvad der står
i en sang: Lykken er nøjsomheds rige broder.
Et visdomsord siger, at det gælder ikke alene
om, hvordan man har det, det er nok så vigtigt
hvordan man ta’r det. Også dette har jeg fået
bekræftet ved at høre på min sydsjællandske opti
mist, og jeg tænker med glæde tilbage på, hvad jeg
har lært af ham.
P. Grøntved.
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Et uopdyrket felt
Fra et af vore trofaste medlemmer har vi modtaget ne
denstående, som vi med glæde bringer - måske kan det
inspirere andre til at' gå i arkiverne og få flere gamle
navne draget frem af glemslen.

Ved de mange lokalhistoriske arkiver, som opret
tes i storkommunerne, gøres der meget for at
finde de mange gamle gårdnavne og få dem i brug
igen og få dem registreret, for at de ikke helt skal
glemmes. Der findes også et utal af marknavne,
men de er ved at glemmes; de burde bruges ved
udstykninger, eventuelt til de mange nye gade
navne, som i vor tid bruges meget.
Ved en tilfældighed fandt man ved ransagnin
gen af en kiste på et præstegårdsloft i Nordjylland
følgende navne på al gårdens jord:

Louson Faids Agre. - Ting Høi, a. - Lange
Præste Toft, a. - Skiiden Vods, a. - Skjols Bjerge,
a. - Ting Høi, a. - Store Løg Høi, a. - Store
Mælborg, a. - Mellem Bjerg, a. - Moes Bjerg,
a. - Eng Høie, a. - Ovver Eng Høi, a. - Dår
Høi, a. - Neden Eng Høi, a. - Kløft, a. - Grøn
dals, a. - Kløv, a. — Helms, a. — Lang Stens Bjer
re, a. - Trej Høy, a. - Fol Bakke, a. - Krags
Fald, a. - Inge Leeds, a. - Lang Gås Bjerg, a. —
Pand Bæds, a. - Danmarks, a. - Vestergaards, a.
- Naggers, a. -

Forretningerne extraheret Landmaalings
Archivet.
9. May 1778. Testerer. Bugge. Nabogården til ovennævnte har også et stykke
af Lousonåsen, hvoraf en ager er Blusager og til
hørte kirken; det er jo aflyst med penge.
Denne gårds jord er der også en del navne på:
gade agre, - sdr. og vestre toft, - tenne agre, og knoldskifterne. Yderst i sognet ligger en meget stor granitsten;
den gør skel mellem 3 sogne, 3 gårde. Den kaldes
Ann Knags sten. Denne A. K. var en skarns
kvind, som bedrev meget ondt i levende live; hun
fik først fred, da hun blev manet ned under den
4 X 4 m store sten.
Nær denne ligger en meget naturskøn dal kal
det Ivars dal. Overfor denne ligger Stigs høje,
dernæst Byhøje. Udsigt derfra har man ned over
en mark tilhørende en gammel slægtsgård, som i
mange led er kaldt Stines jord. En vej fører der
fra til amtsvejen, over Sidseis bro, som indtil for
få år siden var en af de smukke stenkister, som
datidens brobyggere var mestre til at lave, og som
pyntede over et vandløb.
I sognet er også en mark, kaldet Kjeldtoft efter
de mange væld, som er i denne mark; en anden
kaldes Bredkjær. Endnu en kaldes Hvom. - For
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uden førnævnte høje er også: Løvehøj. - Ting
høj. - Torshøj. - Jeghøj og Trehøje. Det er vist på høje tid at få disse navne op
tegnet.

En tak fra arkivet
Slægtsgårdsarkivet har i årets løb modtaget en
række gaver til arkivet, såvel fra foreningens med
lemmer som ikke-medlemmer. I den forbindelse
vil jeg gerne bringe en særlig tak til fru kontorchef
Hass, København, der har overdraget Slægtsgårds
arkivet hele den store samling af slægtshistoriske
optegnelser, 34 bind, som er udarbejdet af hendes
afdøde mand.
Vi, som har kendt kontorchef Hass, glæder os
ikke mindst over denne samling, fordi vi véd, at
der her foreligger et arbejde, der helt igennem
bygger på grundigt gennemarbejdet arkivmateria
le, suppleret med originale dokumenter, portrætter
og egnskort.
Foruden denne slægtshistoriske samling har fru
Hass foræret arkivet midler til anskaffelse af S. V.
Wibergs: Almindelig Dansk Præstehistorie, samt
flere andre bøger af stor værdi for arkivet.
Også mange af slægtsgårdsforeningens medlem
mer og arkivets venner har betænkt os med gaver
i form af slægtsbøger, personalhistoriske - og
egnshistoriske bøger, samt andet for arkivet værdi
fuldt materiale, som vi gerne her vil sige tak for.
Tak til Poul Andersen, Vallensved; fru Ellen
Christensen, København; redaktør Hans Hviid,
Kerteminde; Møller Jensen, København; Kurt
Egeberg Nielsen, København; Hans Harberg Ras
mussen, Frederiksberg; Adelhardt Riis, Søndbjerg;
Egon Roesgaard, Struer; Povl Siegumfeldt, Lyng
by; Erik Strange, Øverød; Knud Sørensen, Roskil
de, og Karin Ingemann, København.
Endelig vil jeg gerne bringe en tak til den
anonyme giver, som i år har skænket Slægtsgårds
arkivet et beløb på 2.000 kr.

Med mange venlige hilsener.
Arkivar
Anna Louise Alstrøm.
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Fynsk frieri
Lars Clausen hed han og var født i 1841 og boede
i den lille by Emtekær på Vestfyn, hvor han er
nærede sig som væver. Men ved siden af at være
væver - og endda en meget dygtig væver - skrev
han »viser og vers« som han selv udtrykte det. En
del er skrevet på rigsdansk og en del på fynsk
dialekt. De er ikke mere lette at få fat på, men en
af slægtsgårdsforeningens gode venner, direktør

Las Pæsen var bune i Snerperup by,
og ham og hans kone va gamle,
der gaawr va dej besste i søugnet,
aa døjde me mønt ha de samle.
No ømte de om, at de vi gaa fraawt
aa slov dem til ro aa la Kresten faawt.
Naa ha saa blev givt aa fek gaawri,
sku Aane ha pehne - forstaawr I.
Men Aane det vaa en villevde tøjs,
hun brøj se pokker om pæhne.
Hun vaar gaa hen aa faat lyst til i fløjs,
som æjde kun hva ha skul tjene.
Aa de vaar kreperli, faa hun ku faaw
hver rimaas søn, som hun pejde paaw.
Det satte de gamle i klemme,
men i dav saa kom der en fremme.

Godaw Las Pæsen, naa æ de snaart nyt
aa sej dæ, godaw, hvordan gaavr et?
Je kaa sej, du er edde forknyt.
Las Pæsen ha rew sej i haavret.
De æ sku skit Mads, aa saa de vejr,
aa naa ska aa vinen bliv staavje der,
de river og rusker aa klemmer,
de bryer i alle mine lemmer.
Gæsten spørger så:
Haar dutte en ko aa kaa sælle,
helst en der staar aa ska kælle.
Det kaa vi ette saavidt je tro,
vi haar kun vur tal i det hejle,
men de maa du snakke om med vor mor,
faar hun staar jo mest for de dejle.
Men sæt dej ne aa stop piven om aa baade vor mor aa dowderen kom,

Gunner Jensen, Sønderby, har bragt os i stand til
at bringe nedenstående digt.
Lars Clausen havde et muntert sind og en herlig
evne til at skildre forholdene i sin hjemstavn. Det
vil nok volde læserne noget besvær at læse hans
fynske sprog; men de, der virkelig vil gøre det, vil
ikke fortryde det. For at lette læsningen har vi dog
skåret nogle vers fra og foretaget enkelte rettelser.

aa flaske aa glas kom paa boret,
aa gamle Las Pæsen tog oret:

»Ja du maa nok sej, at de hejle er klur,
aa hvem ska vi faa te aa tjene?
De meste vi avler faavr vur kretur,
aa va ska vi saa ha te pæhne?
Vur griseso vaa der uheld ve,
- hun fik kun 9 aa de 2 gik te.
De hejle vi haar aa ku sælle
ær bare et smørtraj imelle.«
Saa fules de af, Las Pæsen og Mads,
de saaw paa bedrivt aa maskiner,
aa de kjæne de te, de viste sej strås
paa hejle de snak aa der miner.
Da svin aa klaade* vaar føst vist fram,
saa u i tovten til faar aa lamm,
aa krejet - de hu de nok taawle blev mønstret fra hoved te haawle.
Men Mads vaar snu aa saav da sit snit,
ha rømme sæj aa tov sæj sammel:
»Du klaver dej øver, a hel bre er skidt
aa a du er ved aa bli gammel.
Men sikke kretur aa som altinj staawr.
Vorherre bevaawr vos faa saaen i gaawr.
De vaar dov en skam sku de komme
blandt fremme, naa din tij æ omme.

De fal mej just inj allerbest som je sto,
hva tykkes du, om vi blev svovre?
Je haar i søn som du vej lisaa go
aa strevson aa sikker som novre.
Ha haar to bøhn aa betaale te,
de æ et uheld, men hva gjø de?
Betalni ska je nok løjse,
aa saa æ vi kvit mæ di tøjse.«
* plagene.
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Men saa blev der hus-»Nej holdt lille Mads,
nu skal du faa læjkøv paa hanlen,
de vaar vel nok I tu lømler tepas,
I glemte kun mej, der vaar maanji.
Du tror maaske, jæ sku ta imo
du bøj paa min dowter som paa en ko.
Du tænde at narre Las Pæsen,
men da blev du sei ta ve næjsen.

En time etter kom kaali afstæ,
saasnart de haa snakket me Aane.
Da ha kom igen vaar fyri fult mæ,
saa naa kun de nemt la sej daane.
Las Pæsen ha seer: »Ja mæ gaawri aa de,
de dejl I om som I æ venner te.
Je tænker, I ejnes mæ Kresten.
Vorherre vær mæ jer forresten.

Læ vær je haar desværre saa tit
vær stolt a mit hæl og min lygge,
men Gu forby, de sku komme saa vit,
a de skul min undskav besmygge.
Staawr skam aa ajre li hø’t hus dæj,
saa ber je dæj baare aa bliv fraa mæj.
Næ føren din søn saa lånt heller
den faddeste pjalt, som hun væller.«

Aa Aane blev giwt mæ ham, hun vi ha,
aa Kresten ga awkald paa »slottet«.
Naa kan du sei tænke om hun blev gla,
Las Pæsen haar aller fortraat et.
Naa gir han sæj aller mer i si læn,
han vugger aa ranker mæ Aanes dræe,
Jo værre jo bær mæ spektakler.
Jo kærlighej kaa gjør mirakler.

Af købmand Filskovs oplevelser
i udlændighedsaarene
De 56 udlændighedsår bragte mange bitre stunder
for danske nordslesvigere. Og det hele sluttede,
som vi ved, med at seks tusind unge sønner faldt
i første verdenskrig.
Heldigvis var der også muntre oplevelser imel
lem. Ellers var det vel ikke til at bære. Folke
tingets tidligere protokolsekretær, Svend Thorsen,
har samlet en del anekdoter fra den tid i en bog,
»Lunets sønner«. En del af dem handler om Mø
geltønderkøbmanden Lorens Filskovs oplevelser
og bedrifter i de tunge år. Med særlig tilladelse fra
den afdøde købmands datter, fru Kirsten Friis fra
Gram, bringer vi i dette og flg. nr. et lille udtog af
de muntre historier.
Den gamle allé i Møgeltønder.

Købmand Filskov var i besiddelse af et helt
overdådigt godt humør, og da han tilmed var et
fint menneske med en særdeles god forstand,
voldte han tyskerne mange kvaler, navnlig da
man fandt på at indkalde ham til krigstjeneste.
Købmand Filskov, der før krigen var blevet er
klæret for uegnet til al militærtjeneste, og som så
sent som i 1912 havde haft et svært angreb af
iskias, blev i 1915 indkaldt som tysk soldat, 38 år
gammel. Man havde nu brug for alt disponibelt
mandskab, og navnlig var man nok ude efter de
dansksindede sønderjyder. Han drog da af, men
under rejsen opdagede han, at den gamle sygdom
igen var brudt op, og denne gang med fornyet
styrke. Det var derfor en svag, svært haltende og

foroverbøjet mand, der ankom til militærbyen.
Militæret blev imidlertid hurtigt ked af at herse
med den arme mand, der stadigt slæbte det ene
ben efter sig. Han blev da indlagt på et lazaret,
hvor han en tid havde det forholdsvis godt. Han
kunne dog stadigt ikke gå (men dog bedst om
søndagen).
En dag måtte han så demonstrere sine evner
for en forsamling af læger og officerer. Men så
var det helt galt. To mand tog ham så under ar
mene og trak af med ham, mens kanonér Filskov
slæbte sine ben efter sig. Imidlertid kom en belgisk
krigsfange, som var sat til at hjælpe på lazarettet,
og som Filskov kendte, gående med en bakke med
dampende varm kakao, og da han kom forbi op-
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toget, var Filskov så uheldig, at han kom til at
skubbe til ham, så han spildte kakaoen, der over
sprøjtede de fine officersuniformer og hvide læge
kitler.
Efter den affære fandt man det rimeligt at
aflyse yderligere forsøg indtil videre. Man kunne
jo ikke godt optræde med en stab, der nærmest
lignede Zulukaffere.
Filskov blev senere forflyttet til et Røde Kors
hospital, hvor der herskede god luft, når soldater
nes papirer ikke gav anledning til andet. Og Fil
skovs papirer var ikke ankommet. Filskov fik der
for nogle dages orlov og drog til Møgeltønder.
Imidlertid opdagede man, at der var noget særligt
ved ham og sendte derfor et telegram om, at han
skulle møde »sofort«. Filskov gav sig dog god tid,
og da han ved ankomsten til Tønder opdagede, at
der intet tog gik foreløbig, aflagde han besøg hos
sin gode ven, redaktør Skovrøy. Udstyret med fuld
krigsmæssig mundering og med pikkelhuen godt
ned om ørerne stillede han ved Skovrøys dør, hvor
husbestyrerinden lukkede op.
»Ein mand indquartering«, sagde han.
Husbestyrerinden jamrede. De havde ingen le
dig sengeplads, og Skovrøy var syg og gammel, og
han var ikke stået op.
Soldaten blev dog ved sit og trængte forbi hus
bestyrerinden ind til Skovrøy, men stadig med
pikkelhuen dybt ned over hovedet.
Skovrøy jamrede, men soldaten trak tøjet af og
kravlede i seng til ham, og Skovrøy måtte modvil
ligt give plads. Jamen, jeg er syg, klagede Skovrøy.
Det er jeg også, erklærede soldaten.
»Hvad fejler du?«
»En smule tyfus«, svarede soldaten.
Skovrøy rystede af angst, men fik sig dog sam
let sammen til at betragte den indtrængende nær
mere. Så gik der et lys op for ham. »Naa det er dæ
di tumbet kal«, sagde han, og så fik de kaffe.
Sådan kunne Filskov ikke blot klare sig over
for krigsmagten, men også lave lidt fest med sine
venner.
Filskov nåede de tre år som soldat at blive ind
lagt på et utal af lazaretter og hospitaler under
mere eller mindre behagelige forhold, men han
nåede aldrig at komme til fronten. En gang skulle
han dog med en transport af ikke særligt velud
styrede soldater til fronten på Balkan. Soldaterne

stillede i fuldt feltmæssig udrustning på banegår
den, hvor en mærkelig indretning ragede op af Fil
skovs tornyster. En officer opdagede dette, og
Filskov, der af hensyn til sin personlige bekvem
melighed havde lagt en del af sin iskias på hylden
og i stedet for fået forstoppelse, erklærede, at det
var et klosetapparat, som han ikke kunne und
være. Men den tjenstivrige soldat mente nok, at
han kunne klare sig, når blot han havde dette ap
parat med.
(fortsættes i næste nr.)

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

Titel

Navn
Postadresse
Titel

Navn

Postadresse
den

Underskrift

C^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense
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og samtidig smidige. Vi yder lan til landbrug, skov
brug, gartneri og plantagedrift. Har De finansierings
problemer m. h. t. ejerskifte, jordsammcnlægning, grund
forbedring, ny- og tilbygning, maskinanskaffelse, aim.
tillægslån eller lign., så snak med os.

KREDITFORErVlirVJGEf^
DZWIXIFVI ARK.
Kobenhavn:
Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf. (01) 12 53 00

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

Herning:
Vi borgvej I
7400 Herning
Tlf. (07) 12 53 00
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Jernbanegade 16
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Kreditforeningen Danmark er en sammenslutning af Østifternes Kreditforening.
Ny jydske Kjobstad-Creditforcning og Jydsk Grundejer-Kreditforening

til ethvert formål.
Har De brug for lån til tilbyg
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ner, udvidelse af besætning,
ejerskifte eller andet, kan De
roligt henvende Dem til For
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lån overalt på øerne på op til
50% af ejendommens værdi
med løbetider på 10, 20 og 30
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ejendom, så får De den rigtige
belåning - hurtigt, smidigt og
effektivt.
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
] SYDJYLLAND

•

SYLVEST JENSEN LUFTFOTO
v./R. Aviram.

VI FLYVER OVERALT OG FOTOGRAFERER ALT I LANDET
MED GARANTI FOR KVALITETEN.
Vi har sikkert også Deres gård, ejendom eller fabrik i vort 40 år gamle arkiv, der indeholder mere
end 5 mill, negativer.

adr. Lærkevej 21, 3650 Ølstykke. Telf. (03) 17 62 50.

Tilfredse kunder er det bedste
vi ved...
W

s

få SPAREKASSEN FYN
AFDELING AF SPAREKASSEN DANMARK

De kan regne
med os

Februar 1976

Lær affortiden - Lev i nutiden
Virk for fremtiden

Nr. 200-35. årgang

Ryslinge Øvelseshus

Øvelseshuset i Ryslinge på Fyn hører til landets ældste forsamlingshuse (1871). Den røde murstensbygning havde
tag af spåner og målte 25 X 13 alen. Nu kunne skytterne øve sig også i vinterhalvåret under langt bedre forhold,
end skolestuer og tærskeloer havde kunnet byde på. Øvelseshuset blev også benyttet til foredrag, koncerter og
dilettant. Dette hus er forlængst forsvundet (se endvidere side 5).

Hvor er de store mænd i dansk politik?
I engelsk politik har man et begreb, der kaldes
en »Grand old mann«. Den store gamle mand.
Manden, der i kraft af sin storhed, og af den på
det givne tidspunkt værende situation har skabt
sig en position ud over det almindelige. En sådan
mand har vi i Churchill, der mere end nogen
anden stod som symbolet ikke alene på et parti,
men også på selve England.
Medlemsblad for
Herhjemme har vi vel ikke haft helt så stærke
personligheder, men ser vi på dette århundredes
Dansk Slægtsgaardsforening
mænd, må man dog indrømme, at der alligevel
oprettet 5. juli 1941
har været nogle stykker. Jeg tænker på venstremændene J. C. Christensen, Klaus Berntsen og
Redaktion:
Niels Neergaard, der hver for sig har indskrevet
Hans Hviid, Fåredammen 11, 5300 Kerteminde,
sit navn i historien. Derimod må man erkende at
tlf. (09) 32 14 61.
senere forsøg på at stable andre op i samme for
mat
er endt i den rene fiasko. En høvding skabes
Kasserer, sekretær og
nu
ikke
blot, fordi man har brug for ham.
annonceekspedition:
Socialdemokratiet havde det held at have en
Fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte,
Th. Stauning. Han ragede virkelig op. Men sene
tlf. (02) 80 25 37. Postgiro nr. 8 083 142.
re har det været svært at finde en virkelig afløser
for ham. Ikke fordi man har manglet gode emner,
Slægtsgaardsarkivet:
men fordi Socialdemokratiet havde den skæbne at
Adresse: H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal t. v.),
flere af dets bedste mænd i efterkrigsårene døde i
1553 København V, tlf. (01) 11 67 20.
Ledere: Arkivarerne P. K. Hofmansen og Annalise
en alt for tidlig alder. Man behøver blot at min
Alstrøm, tlf. (01) ØBRO 95 64. (Træffes på arkivet
des
Hedtoft og H. C. Hansen.
tirsdag og onsdag kl. 14-16 el. efter aftale).
De konservative havde Emil Riper og senere
Vilhelm Fibiger, der i hvert fald aldersmæssigt
Foreningens revision:
klarede sig igennem, men som måske ikke helt
Statsautoriseret revisor Kr. Foged, Rosenvængets
nåede højden. Omvendt var der jo ingen tvivl
Sideallé 8, 2100 København 0, tlf. (01) ØBRO 30 og
om, at John Christmas Møller havde formatet.
(01) ØBRO 50 00.
Han blev jo blot ikke den gamle mand. Så havde
de radikale jo derimod det held, at Bertel DahlLandsbestyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, (R) gaard og Jørgen Jørgensen klarede det lange løb.
Badstrup, 5484 Uggerslev, tlf. (09) 85 11 49.
Ser man på alt dette, kommer man til den op
Næstformand: Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, 3390 fattelse at det var lettere at blive en stormand i
Hundested, tlf. (03) 33 71 49.
politik før end nu. Kravene til det politiske livs
Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet,
førerskikkelser er så enormt, at en meget stor part
tlf. (04) 84 62 03.
Gårdejer Jørgen Skoven, »Skoven«, Asdal,
af dem falder for tidligt fra. De segner under det
9850 Hirtshals, tlf. (08) 97 11 66.
pres,
de er ude for både på den ene og den anden
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, 5350 Rynkeby,
måde,
og det er næppe for meget sagt, at politik
tlf. (09) 39 13 17. Formand for bladudvalget.
er det blodigste håndværk i vort land.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm,
5560 Årup, tlf. (09) 43 10 91 (helst kl. 9-10).
Når det er så svært at blive en virkelig stor
Gårdejer Børge K. Fjordside, Skalstrup, 7570 Vemb,
mand
i dansk politik i øjeblikket - og ikke blot
tlf. (07) 88 40 94.
en politisk døgnflue - hænger det utvivlsomt sam
Gårdejer Jens Bligaard, Oddense, 7861 Balling,
men med, at kravene til politikerne er steget
tlf. (07) 58 10 11.
Gårdejer Harald Poulsen, Aspesgård, 3752 Østerlars,
voldsomt. Tidligere tiders problemer var enkle,
tlf. (03) 99 80 30, - sommer (03) 99 52 11.
og hvor man før kunne klare sig med at rejse
Gårdejer N. Sehested, Holmstol, 8883 Gjern,
rundt og lade sig hylle ved nogle folkemøder, må
tlf. (06) 87 50 19.
Gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup, man nu tidligt og silde stå til regnskab for en
tlf. (06) 47 70 87.
pågående radio og fjernsyn. Og store mænd skal
Gårdejer Holger Buch Juul, Jægergaarden, Høllund,
nu mange gange helst ses på en vis afstand.
7100 Vejle, tlf. (05) 86 50 21.
Men er fejlen ikke, at vi mange gange kræver
Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.,
tlf. (03) 83 92 12. Formand for arkivudvalget. for meget af de folk, der stiller deres tid og deres
Gårdejer Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted,
kræfter til det offentlige livs tjeneste enten på
tlf. (03) 64 00 24.
tinge
eller i kommunerne.
Gårdejer Peder Møller Frifelt, Frifeltgaard, 6870 Ølgod,
Og kritikken er vel mange gange medvirkende
tlf. (05) 24 30 87.
(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretnings til, at den afholder mange af de bedste til at holde
sig derfra.
C. R. C.
udvalg.
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I forbifarten
Når man daglig sidder på arkiver og biblioteker
og arbejder med gamle skrivelser og dokumenter,
strejfer man ofte begivenheder, som måske ikke
angår det arbejde, man er i gang med, men som
alligevel af en eller anden grund fanger én ind.
En sådan begivenhed er historien om PETER
SIMONSEN OG HANS FANTASTISKE VILD
FART, der et kort øjeblik gjorde denne fattige
mands navn kendt viden om.
Peter Simonsen blev født 20/8 1796 i Ham
melev sogn ved Haderslev som søn af lejehusfol
kene Niels Simonsen og hustru Dorthe Hansdat
ter i Ladegård. Da hans liv fra starten syntes at
hænge i en såre tynd tråd, blev han, straks han
havde set dagens lys, døbt af sin fostermoder;
men Peter beholdt livet cg kunne den 18. sep
tember indsignes i Hammelev kirke.
Han var næstældste søn af en børneflok, og
som småkårsbarn kom han vel, som skik og brug
var, tidligt ud at tjene, og som tjenestekarl hen
levede han hele sit liv.
I 1826 tjente han i Løjt Kirkeby, der ligger få
kilometer nord for Åbenrå, og fremover blev dette
sogn Peter Simonsens hjemsogn. Den 11. novem
ber 1826 blev han gift i Løjt kirke med tjeneste
pige Kiersten Nielsdatter, der boede til leje i Løjt
Skovby. Hu stammede ellers fra de barske vesterhavsegne, var født på Holmsland som datter af
Niels Madsen og hustru Maren Nielsdatter i Klo
ster og blev døbt i Nysogn kirke 12/8 1781.
Nogen større forandring blev ægteskabet nok
ikke for de to. De fortsatte livet som tjenestefolk
på forskellige gårde. Børn fik de ikke. Kiersten
var, som det ses, 45 år, da de blev gift. I 1835
tjente de begge hos amtsfuldmægtig Nis Hansen
Hohlmann i Løjt Kirkeby,og 1845 hos Carl Georg
Holm på Barsmark. 17/1 1849 døde Kiersten, og
Peter Simonsen, der nu var 53 år, fortsatte sit
slidsomme liv som tjenestekarl.
10 år senere, 1859 indtraf da den begivenhed,
som bragte ham omtale i næsten alle landets
aviser.
Han var da i tjeneste hos en gårdmand på
Barsø, en lille ø i Genner bugt godt et par kilo
meter fra kysten, men hørende med til Løjt sogns
område.
Man havde så vel fået julen overstået, men
gårdfolkene, som Peter Simonsen tjente hos, næ
rede nogen bekymring for en slægtning, som boe
de inde på fastlandet, grundet sygdom, og den
20. januar om morgenen besluttede man’sig til at
sende Peter i en lille jolle de to kilometer over
til Løjt, så han kunne forhøre, hvordan det gik.

Vejret var efter årstiden nogenlunde og tempera
turen var + 2 grader.
Peter Simonsen kom da også godt over til Løjt,
og efter at have aflagt sit besøg og udført sit
ærinde var han henad middagstid klar til at ro
tilbage til Barsø.
Det var imidlertid blevet lidt tåget, så man
var lidt betænkelig ved at sende ham af sted; men
Peter nærede ingen bekymringer. Han reede rask
af sted, selv om tågen bleve tættere, og nåede
efter en tid land; men til sin store forundring be
fandt han sig, hvor han var startet. Tågen var nu
tæt, men Peter roede ufortrødent af sted igen, og
kom atter tilbage til Løjt. Nu insisterede man på,
at han skulle blive til næste dag, eller til tågen
lettede. Men Peter Simonsen lod sig ikke overtale.
Han holdt sig til, at alle gode gange er 3, så 3.
gang skulle det nok lykkes ham at finde hjem til
Barsø, og igen lukkede tågen sig om den lille
jolle.
Det blev en drøj tur, men hen under aften
nåede han land uden dog at kunne kende stedet.
Da han henvendte sig det første sted, han fandt,
fik han at vide, at han var kommet til Hellesø
på Als.
Den 63 år gamle mand var nu træt og bad
derfor om lov til at blive natten over; men det
ville konen, han talte med, ikke høre tale om.
Hun nægtede han natlogi og forsikrede, at han
let kunne nå tilbage til Barsø i løbet af aftenen,
hvis han selv ville.
Uden at have fået noget som helst at styrke sig
på siden morgenen, vendte Peter tilbage til sin
jolle og roede igen fra land, men efter at have
roet nogen tid blev han så overmandet af træthed,
at han lagde årerne ind, gav sig gud i vold og lod
båden drive for vind og vove. Hele den lange
mørke vinternat drev han omkring uden at ane,
hvor han kom hen. Da det endelig dagedes kunnehan se land, men samtidig fik han øje på en jagt
i nærheden. Den kontaktede han og fik nu at
vide, at han befandt sig under Ærø (ca. et halvt
hundrede km fra sin hjemegn).
Så langt hjemmefra syntes han imidlertid ikke,
han kunne gå i land, så han greb påny årerne og
fik herved lidt varme i kroppen igen.
Han arbejdede sig nu op under Fyn, hvor han
fortsatte langs kysten til Assens (også cmkring
50 km) uden mad og drikke. Her ved Assens be
sluttede han sig til at lægge ind; men så kom han
til at tænke på, at han ingen penge havde, og i den
situation vidste han ikke, hvordan han skulle for
holde sig og opgav det, da det samtidig var be-
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gyndt at blæse op, og han derved fik den ide, at
hvis han satte sejl, som han havde i jollen, kunne
han nok på den måde nå hjem til Barsø.
Igen gik det ud på de vilde vover, men det
blev imidlertid ikke Barsø han nåede til, men
Brandsø, en lille ø mellem Assens og Middelfart
ud for Wedellsborg Hoved. Her nåede han til hen
på aftenen. Forvalteren, der boede her på øen,
befandt sig tilfældigvis nede ved stranden, da den
lille jolle med den gamle forkomne mand gik til
land, mens månen, der stod i andet kvarter, kom
og gik bag de mørke jagende skyer.
Efter at have fået en kort beretning om den
lange vildfart, tog forvalteren den af sult, kulde
og træthed fuldstændig udmattede gamle karl med
til sit hus, hvor han fik noget varmt at spise og
drikke og derefter blev lagt i seng.
Den nat rejste vinden sig til storm, og den lille
jolle, der lå ved strandbredden, blev kastet op på
land, hvorved et par planker i båden blev knust.
Stormen varede ved i 3 døgn, så først 4. dagen
efter var det muligt at komme i forbindelse med
fastlandet.
Da lod forvalteren, der havde plejet den gamle
Barsøer på bedste måde, denne samt den ødelagte
jolle sætte over til Årøsund i sin egen jagt. Herfra
måtte Peter Simonsen så begive sig hjemad over
land, en spadseretur på omkring 30 km, og nåede
endelig efter 8 dages forløb tilbage til Barsø.
Her havde man forlængst opgivet at se ham i
live. Man havde netop taget initiativ til at anmelde
hans udeblivelse og sandsynlige drukning til øvrig
heden.
Hvordan han blev modtaget af sin husbond ved
vi ikke, men vi ved, at han, trods den forfærde
lige tur i vinterkulden, angaves at være rask, da
han ankom til Barsø.

Året efter var Peter Simonsen tilbage på fast
landet. Da tjente han hos Nis Bertelsen Møller
på Skadesgård i Løjt Kirkeby, og måske blev han
her så længe, han endnu formåede at arbejde for
føden.
Han endte sine dage som fattiglem i Løjt fat
tighus, hvor han døde 27. marts 1863 af en syg
dom i underlivet.
Måske en eller anden gammel Barsø- eller
Løjtboer erindrer at have hørt tale om gamle Pe
ter Simonsens fantastiske vildfart uden hvilken
hans navn aldrig ville være blevet trukket frem
fra mindernes glemsel.

A.LA.

Kortskitse, der viser ruten for Peter Simonsens
dramatiske sejlads.

Mennesker, jeg mødte

Russere på Bornholm
Det ville være synd at sige, at vort land er over
rendt med russiske turister. Ja, de er endda så
stor en sjældenhed, at kun de færreste har mødt
nogen af dem. Sidste sommer var der imidlertid
sket det, at nogle hundrede unge landbrugsstude
rende var kommet på krydtogt til Skandinavien
formentlig som anerkendelse for et eller andet.
Skibet, de kom med, lagde blandt andet til ved
Bornholm, hvor de skulle på studietur ind i lan
det. Man så da en flok pæne velklædte, velfriserede og velbarberede unge mennesker stige i land.

Man skulle så have nogen til at tage sig af disse
unge mennesker, men det kneb med at skaffe
folk, der var sprogkyndige nok til at tage sig af
dette job. Man havde da mobiliseret en flok skole
lærere af den allermest usympatiske type. Lang
skæggede, langhårede og dårligt klædte mødte de
da op og skulle repræsentere Danmark, og det er
ikke for meget sagt, at russerne så med en vis
forundring på disse mennesker.
Russerne boede på skibet og blev kørt rundt i
rutebiler på øen, og her må det erkendes, at rute-
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bilchaufførerne forsøgte at danne en vis modvægt
mod modtagelseskommitéen ved alle at møde
velklædte og med slips, så de gav et andet indtryk
af det kapitalistiske Danmark.
Russerne havde absolut ingen penge til deres
rådighed, så de var ude af stand til på en varm
sommerdag at købe så meget som en sodavand.
Stor var glæden derfor, da de et sted blev trakte
ret med sodavand, og helt overvældende virkede
det, da en af chaufførerne gik ind i en bank og
hentede 45 kuglepenne til uddeling i bussen.
Da de ingen penge havde, kunne de naturlig
vis ikke gå i butikker og de sproglige vanskelig
heder lagde naturligvis en dæmper på samværet
med befolkningen. Der var dog visse ting, de sær
ligt interesserede sig for. Først og fremmest var
de imponerede over rutebilernes luksuøse udstyr
med betræk på sæderne i modsætning til de rus

siske træsæder. De var også imponerede over ud
mugningsanlæggene i de danske stalde. Sådan
nogle kendte de ikke, hvorfor de studerede dem
grundigt.
Mindre imponerede var de tilsyneladende af
museerne, som de blev jaget rundt i.
Russerne kunne lide at se på butiksvinduerne
med deres varerigelighed, men mest imponerede
blev de dog, da de i Rønne så en butik med lyse
kroner, hvorfra lyshavet strømmede ud over dem.
Så kunne de næsten ikke rive sig løs.
Godt vi har noget at imponere med, og vi skal
vist ikke være bange for at vise nogle af det kapi
talistiske samfunds symboler. Men mon vi allige
vel ikke skulle være mere omhyggelige med ud
vælgelsen af de folk, der skal repræsentere Dan
mark?
C. R. C.

Fra arbejdsmarken

Vore
forsamlingshuse

Jens Peter Petersen går som formand i
Sydsjælland

Ved generalforsamlingen i Rønnede d. 16. januar
kunne Slægtsgaardsforeningens lokale formand,
gdr.Jens P. Petersen, Farendløse, berette om livlig
virksomhed i 1975. De to møder og slægtsgårds
stævnet i august havde været besøgt af 400 inter
esserede, landsmødeturen var gennemført med 38
deltagere og i sommerudflugten til Skåne deltog
128. Medlemstallet var stigende og er 260. For
manden bad medlemmerne være aktive for at
drage nye med i medlemskredsen og påpegede
foreningens vigtige opgaver.
Regnskabet viste en balance på 21.000 kr. For
manden og gdr. Kn. Flejsborg trådte tilbage ved
bestyrelsesvalget på grund af tidspres, og i deres
sted valgtes gdr. Johs. Nielsen, Ejlekærgaard,
Farendløse, og gdr. Tage Nielsen, Jægergaarden,
Vallø. Gdr. Aage Jensen, Hyllested, genvalgtes,
og gdr. H. Hansen, Ellekildegaard, Næstelsø, ny
valgtes for ét år.
Efter generalforsamlingen talte landsforman
den, gdr. Chr. R. Christensen, om slægtsgårds
arbejdet og landbrugets aktuelle situation, og
amtsborgmester H. K. Brinth, Haslev, tog tilhø
rerne med på en interessant rejse i digtningens
verden. Hans emne var: Digte i livets aldre«.
Det var en interessant aften, som udløste me
gen tilfredshed.
Ved et senere afholdt bestyrelsesmøde valgtes
gdr. Knud Rasmussen, Vestergaard, Holne Øl
strup til formand, og ejendomsmægler gdr. Jørgen
Hansen, Pedersborg til næstformand for Sjælland
Syd.

I fortsættelse af forrige nr.s omtale af vore gamle for
samlingshuse, bringer vi i det følgende Nationalmuseets
opfordring, samt et par bemærkninger fra et par huse i
Thy og Himmerland, der dokumenterer deres kulturhi
storiske betydning.

Det er nu godt 100 år siden, de første forsam
lingshuse og missionshuse blev bygget. De skulle
give plads til alt det ny, der rørte sig i tiden:
vælgermøder, religiøse møder, foredrag og gymna
stik, sang, dillettant og husflid, høstfest og sølv
bryllup, brugsens generalforsamling og andelsme
jeriets aktionærfest.
Johannes V. Jensen karakteriserede engang
forsamlingshuset og missionshuset som »templer
for to vidt forskellige livsanskuelser, men åben
bart opført af samme murer«.
I tidens løb er der bygget op imod 900 mis
sionshuse og 1600 forsamlingshuse rundt om
kring i landet - og hertil kommer en række andre
mødelokaler som mejerisale, husflidsskoler, afholdshjem m. m.. I dag er antallet langt lavere.
Mange steder har centralskoler og sportshaller
overtaget i hvert fald forsamlingshusets rolle. Det
er derfor på høje tid at samle oplysninger om hele
det foreningsliv og det religiøse liv, som forsam
lingshuse, missionshuse og andre samlingslokaler
dannede rammen om.
Nationalmuseet vil af den grund meget gerne i
forbindelse med mennesker, der vil fortælle deres
erindringer fra foreningslivet eller sidder inde med
med oplysninger om missions- og forsamlingshu-
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senes historie. Museet er også meget interesseret
i at låne fotografier, forhandlingsprotokoller, regn
skabsbøger, dagbøger og lignende.

Hvis nogle af bladets læsere har lyst til at hjæl
pe med til dette, formidler »Slægtsgaarden« gerne
kontakten.

Søren Poulsen fortæller fra Himmerland:
»Som tidligere antydet befandt jeg mig ikke videre
godt i Tabor. Næh, så var det meget sjovere i det
gamle forsamlingshus.
Arene op mod første verdenskrig står for man
ge gamle mennesker som fredfyldte og lykkelige.
I disse år blev der i mit hjemsogn om vinteren
arrangeret nogle sammenskudsgilder, hvor man
tillod sig den flothed at servere chokolade, hvis
årsag de fik betegnelsen »chokoladeballer«. De
var overmåde fornøjelige. Her samledes unge og
ældre i skøn samdrægtighed og dyrkede dansen.
Der rislede en forventningens fryd gennem hver
fiber i kroppen på de unge knægte, når sognets to
spillemænd ankom og sindigt halede fiolen af
kalveskindsposen og begyndte at stemme. Men
det kneb for knægtene at samle mod til at vise sig
på gulvet. Med den særeste blanding af spænding
og generthed nærmede de sig de kvindelige væse
ner. Usikkert gik det i begyndelsen med vals og
hopsa. Men hvilken triumf da de kom efter at »ta
den avet om«. Nu følte de sig kompetente til at
være i de voksne karles lag. Og snart kastede de
sig ud i mere indviklede ting: sekstur, kontrasejre,
reel o. s. v. Natten svandt som en skøn drøm. Før
sidste dans slog primarius til lyd på fiolen og ind
bød til næste bal - om 3 uger. Hvilken evighed.
Så lød: »Forgangen Nat«, og så var det ud i vejret
- ofte i frost og kulde, klam og svedig og uden
overtøj«.

Niels Chr. Sloth fortæller fra Thy:
»Folkene i Beddum og Ydby var meget forskel
lige. I Boddum var der mange grundtvigianere og
kun få missionsfolk. Boddum forsamlingshus blev
bygget kort efter århundredskiftet, og der var en
stor forening af Kirkeligt Samfund. Langt de
fleste Boddumboere var venstrefolk.
Ydby sogn var vidt forskelligt fra Boddum. Her
var mange missionsfolk, der iblandt mange bety
delige og ansete gårdmænd, der havde stor autori
tet og var gode til at få deres folk ud til valgene, og
hvad der ellers kunne være af betydning. Ydby
missionshus blev bygget i 1899, og der udg’k her
fra et stærkt åndeligt røre. Beddum- og Ydbyfolk
havde ikke meget tilfælles, det var som to forskel
lige samfund, men de hørte jo sammen kommu
nalt og i kirkelig henseende«.
»Missionshuset er fuldt af mennesker - ofte
til trængsel. Der synges — mest af Brorsons stærke
salmer. Så tales der. Talerne er mest præster. Det
er dygtige alvorlige mænd, der forstår at få for
samlingen med. Der bliver højt til loftet. Der
tales om omvendelse og at gøre det nu. I dag er
nådens tid.
Efter talen synges en salme, og der synges san
ge i Hjemlandstoner og måske af Harboøre sang
bog. Samfundets formand eller en anden fra sam
fundet eller en missionær tager ordet og opfordrer
folk til at omvende sig. Der synges yderligere en
sang eller to, og så forlader forsamlingen missions
huset«.

Tiendelader

Godt sagt!

Hvor mange steder har beboerne eller brugerne
bevaret tiendelademe ved kirkerne? Næppe man
ge steder. De gamle kirkesamfund skulle bru
ge penge og arbejdskraft. Som ved så mange
andre lejligheder måtte det blive jordejerne, der
skaffede midlerne. De måtte betale tiende. Vist
nok oprindelig fortrinsvis korn. Hvis man ikke
betalte tiende, kunne man blive lyst i band. Ad
skillige steder betaltes tiende i dertil oprettede la
der ved kirkerne. Måske i neg, senere i kærne og
tilsidst i kontanter. Men da havde man forladt
tiendeladen som modtageplads.
De middelalderlige skikke blev erindret blandt
almuen. Bygningerne fik de allerfleste steder en
krank skæbne, og blev revet ned. Men endnu står
de enkelte steder. Måske burde lokalhistoriske
mænd og kvinder søge at værne om de få tilbage
værende bygninger af denne sjældne type.
Edvard Andersen.

. . . Hver dag gnaver den hede, giftige ånde fra
stålværker, maskinfabrikker og kemisk industri
løs på sandstensornamenter, kirkefacader og sta
tuer. Måske tør man håbe, at de kvikke hjerner,
der er nået så langt på teknikkens felt, at de kan
dræbe en halv million mennesker og jævne en
storby med jorden ved hjælp af en eneste brint
bombe, også kan få tid til i en frokostpause at
finde en metode, der kan frelse vore fortidsmin
der og sidste, svage forbindelser til kulturen, så
vi i hvert fald har noget kønt at hvile øjne og
sind på, indtil den store hammer falder og smad
rer det hele på én gang.
Men det er måske for meget forlangt?

Hakon Mielche.
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Fortidsmindeskoven Halskov Vænge
Fra museerne ved vi, at der fra såvel skolerne
som fra det voksne publikum er en stadig stigende
interesse for forhistorie og arkæologi.
I Halskov Vænge, en lille skov på ca. 30 ha.
beliggende på Østfalster, er der i dag ved fred
ningsplanudvalgets indsats skabt en enestående
mulighed for at se de forskellige oldtidsminder i
det landskab, hvori de oprindelig blev opbygget.
Bortset fra den kendte Frejlev Skov på Lolland,
er der i dag næppe nogen skov, som med hensyn
til indholdet af fortidsminder kan måle sig med
Halskov Vænge. I denne lille skov findes i dag
bevaret 5 stendysser fra yngre stenalder og fra
bronzealderen findes 50 høje og 15 bautastene
samt en 2 meter høj sten »Spejderstenen« med 2
indhuggede skåltegn.

Stendysse i Halskov Vænge.

Bautastenen er ofte rejst ved foden af en høj,
og er en mindesten uden indskrift, mens skålteg
nene er en art helligtegn.
For at udnytte områdets muligheder fuldt ud
bl. a. i skolernes undervisning, er skoven i 1974
fredet og overtaget af staten. Oldtidsminderne,
som før fredningen var skjult af skovens under
vækst, er nu frilagt, og højene vil i den kommende
tid blive restaureret.
Som en ramme om fortidsminderne søges nu i

de forskellige områder af skoven genskabt de bevcksningsforhold, der svarer til de forskellige tids
perioder, så man ved en vandring gennem skoven
også oplever en vandring gennem tiden.

Netop i tiden fra yngre stenalder til bronzeal
der gennemgik landskabet omfattende ændringer,
dels af klimatiske årsager, dels på grund af men
neskets påvirkning. Fra den helt sluttede urskov
i begyndelsen af yngre stenalder, får landskabet
i bronzealderen en åben parkagtig karakter med
større eller mindre afgræssede flader og spredte
trægrupper. I hele perioden var landskabet i et
vist omfang præget af græsning, og op i bronze
alderen fandtes store flokke får.
Et meget vigtigt led i plejen af fortidsminde
skoven er afgræsning, der af hensyn til oldtids
minderne kun må ske med lette dyr. De dele af
skoven, der er berørt af plejen, er derfor ind
hegnet og afgræsses med får. Fårene, (Gotlandske
udegangsfår) der er af lignende type som oldtidens
får, skal holde vegetationen nede og som i oldti
den være med til at præge landskabet.
For at besøgende kan få størst muligt udbytte
af en tur i skoven, er der indrettet en mindre ud
stilling af oplysningsmateriale, et naturmuseum,
der fortæller om fredningen og de arkæologiske
forhold.
F. P. U.

Hr. redaktør - hermed en hilsen til jubilæumsnummeret
Bladet »Slægtsgaarden« er nu kommet i 200 nr.,
og jeg dykker ned i bunken af gamle blade. De
første årgange havde ikke det fornemme udstyr
med papir og tryk, som nu præger bladet, men
det havde noget af begynderens charme og var
præget af Chr. Dams ildhu. Bladet har gennem
årene været en velkommen gæst og har med sin
forskellighed, præget af de forskellige redaktører

og af dagens problemer, været med til at bringe
bud om slægtsgårdsforeningens arbejde gennem de
34 år og har givet inspiration til at forske i og
værne om de værdier, som foreningen står for.
Jeg ønsker bladet og slægtsgårdsforeningen
fremgang og takker for samarbejde gennem
mange år.
Holger Grøntved.
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Kongekrisen og ministeriet Scavenius
I forbindelse med udsendelsen af fhv. folke
tingsmand Chr. R. Christensens erindringsbog
fra krigsårene bringer vi med særlig tilladelse
afsnittet om den dramatiske »telegramkrise«,
som den blev oplevet »indefra«. I et senere
nr. vil »Slægtsgaarden« bringe endnu et kapi
tel fra den interessante bog.

Kongen modtog på sin 72 års fødselsdag et langt
lykønskningstelegram fra Hitler, således som det
plejede at ske på fødselsdagen, og kongen svarede
på sin sædvanlige måde med ordene: »Min bedste
tak». Dette skulle blive anledningen til besættelses
tidens hidtil største krise. Hitler opfattede dette korte
telegram som en udsøgt fornærmelse og blev rasende
over, at den danske konge kunne tillade sig en sådan
uforskammethed mod det mægtige Tysklands store
fører. Tre dage efter hjemkaldtes den tyske gesandt
i København, samtidig med at Danmarks repræsen
tant i Berlin, minister Mohr, blev hjemsendt, just som
han vendte tilbage fra København i anledning af
nogle vanskelige forhandlinger, der havde været ført
i anledning af, at tyskerne havde krævet, at danske
skibe, der sejlede på Holland fra Esbjerg, skulle bevæbnes. (Danskerne havde afslået, og i det virvar,
der nu opstod, glemte tyskerne fuldkommen sagen).
Gesandtskaberne som sådan sendtes ikke hjem,
men normal diplomatisk forbindelse mellem de to
lande var afbrudt i adskillige uger, og i Danmark
anede man intet om, hvad det skulle føre til.
Kongen havde hidtil ikke alene været danskernes
samlingsmærke, men også et fast punkt i forholdet
til tyskerne, som man ikke havde turdet antaste. Nu
var han pludselig midt inde i striden, og han var
dybt ulykkelig over at skulle blive årsagen til nye
ubehageligheder for sit folk. Han tilbød - da han
selv var svagelig - at sende kronprinsen til Berlin for
at gøre forestillinger og få forholdet bragt i orden,
men tilbuddet blev ikke modtaget.
Affæren førte til, at den tyske militærledelse i
Danmark blev skiftet ud, og at general Hanneken,
der førte sit voldsherredømme i Danmark i krigens
sidste del, blev øverstkommanderende heroppe. Der
med var det forbi med den situation, vi havde haft
under hele besættelsen, at den militære ledelse var
mere medgørlig end de civile tyske repræsentanter.
Midt i denne nervepirrende tid, skete den ulykke,
der gjorde kongen til invalid for livstid. Christian X
havde den vane gennem hele sin kongetid hver mor
gen, når har var i København, at ride en tur gennem
byen. Han havde gjort det den 9. april om morgenen
og derved beroliget befolkningen uhyre, og han hav

de fortsat dermed under hele krigen, og dette havde
i høj grad været med til at styrke hans enestående
popularitet. Utallige historier opstod om disse ride
ture, og tyskerne kunne ikke fatte, at han kunne
ride alene uden vagt. »Hvem passer på ham?« lod
folkeviddet dem spørge, og gadens folk svarede: »Det
gør vi allesammen«. Og det var sandt. »Om kongen
af Danmark står hjerterne vagt«. Men en dag gik
det galt. På den daglige tur blev hesten pludselig
vild i nærheden af »Esplanaden«, og kongen styrtede
med sin hest. Efter uheldet var han meget alvorlig
syg og afskåret fra at have med regeringens anlig
gender at gøre, hvorfor kronprinsen uden officiel
konstituering måtte overtage kongens forpligtelser.
31. oktober blev udenrigsminister Scavenius kaldt
til Berlin til konference med udenrigsminister v. Rib
bentrop, og han kom tilbage og meddelte, at tyskerne
krævede en nyordning i Danmark. Hitler havde fulgt
forholdene heroppe og var meget utilfreds med dem.
Kongens telegram havde været den dråbe, der fik
bægeret til at flyde over.
Tyskland ønskede en anden regering, hvori der
nok måtte være repræsentanter for de politiske par
tier, men flertallet skulle bestå af ministre uden for
partierne, som havde en velvillig indstilling over for
Tyskland. Endvidere skulle rigsdagen vedtage en be
myndigelseslov, der gav regeringen vidtgående be
føjelser vedrørende udenrigsforhold og justits.
Endelig ville Tyskland sende en »befuldmægtiget«,
Dr. Verner Best, herop. Han var kendt for sine vold
somheder i Paris i krigens første tid.
Danmark skulle svare på disse ting inden den 9.
november, hvor v. Ribbentrop skulle begive sig til
det militære hovedkvarter, hvor Hitler opholdt sig.
Disse krav gav anledning til de mest oprivende
og vanskelige forhandlinger, der måske nogen sinde
er ført i den danske rigsdag.
Scavenius vendte tilbage 1. november, og samme
aften holdtes ministermøde, hvor kravene forelag
des. 2. november holdt rigsdagens samarbejdsudvalg
møde, og allerede samme aften var rigsdagsgrupper
ne samlede.
Mere dyster stemning, end den, man mødte på
rigsdagen i disse dage, er sjældent set. Den konserva
tive gruppe var mødt fuldtalligt, og formanden Ole
Bjørn Kraft redegjorde for de tyske krav, der blev
betegnet som minimumskrav, og som var blevet
fremsat på en sådan måde, at det stod klart, at en
konflikt ville betyde stærke indgreb overfor konge
hus, regering og rigsdag.
Stemningen var voldsomt imod at give efter, og
det var gruppens indstilling, at man skulle tage det
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brud, det efterhånden var nødvendigt at få, og som
man mente, Danmark var modent til at tage nu.
Partierne og ministrene var enige om, at man
måtte sige nej til at udskifte Buhl, der var blevet
statsminister efter Staunings død i foråret 1942,
hvorimod nogle mente, man kunne gå med til at
udskifte enkelte ministre. Under de følgende dages
forhandlinger erklærede Buhl imidlertid, at hans per
son ikke skulle være nogen hindring for et forlig, og
dermed var det faste holdepunkt borte, og vi var
inde i den gradvise vigen, der så ofte prægede for
holdene i disse år.
Man prøvede så at finde en anden statsminister,
som alle kunne acceptere, og man henvendte sig til
Nationalbankdirektør Bramsnæs. Han udbad sig be
tænkningstid, men efter at have spildt et par kost
bare døgn, sagde han nej. Det kan dog ikke bestrides,
at han muligvis i denne tid har søgt at orientere sig
hos tyskerne om, hvorvidt man ville godkende ham.
Derefter henvendte man sig til landstingsmand Hauch,
men ham nægtede tyskerne at acceptere, og Dr. Best,
der nu var kommen, erklærede rent ud, at man ville
have Scavenius og ingen anden. Da kravene om be
myndigelseslov efterhånden blev reduceret til et rent
minimum, og den megen tale om »mindstekrav« så
ledes viste sig at være den sædvanlige snak, var
spørgsmålet i al sin enkelthed, om Danmark ville
lade sig påtvinge Scavenius som statsminister og en
række ikke alt for værdifulde mænd på halvdelen af
ministerpladserne, eller man ville tage et brud.
For at forstå rigsdagens situation i disse dage, må
man ikke alene tænke på, at det drejede sig om et
tysk forsøg på at blande sig i vore indre forhold på
fuldkommen afgørende vis i en række tilfælde og
reducere rigsdagens indflydelse. Men man må også
tænke på den mand, de førte frem, og i hvem de
tyske krav var personificerede.
Godsejer Erik Scavenius til Voergaard havde som
ganske ung været udenrigsminister i ministeriet Zahle
under hele den første verdenskrig, og han var fra
den tid berømmet som en særdeles fremragende di
plomat, navnlig i radikale kredse. Han havde i mel
lemtiden været gesandt i Stockholm og radikal landstnigsmand samt formand for A/S »Politiken«. Han
var en junkertype af yderst selvbevidst karakter, der
utvivlsomt ikke havde haft nogen som helst interesse
i at blive udenrigsminister og heller ikke brød sig om
at være statsminister, men som med al sin foragt for
andre havde den opfattelse af sig selv, at han var
den eneste, der kunne frelse Danmark fra at blive
draget ind i opgøret. Han var utvivlsomt ikke tysk
venlig (folkeviddet sagde, at Scavenius var overhove
det ikke venlig), men har var blottet for enhver form
for natnonale følelser, og kritiserede gang på gang
de stærke nationale stemningsudbrud og den over
drevne »kongedyrkelse«. Han var diplomat, men også
et uligevægtigt gemyt, der kunne fare op og skælde
ud samt forløbe sig på en sådan måde, at han måtte
give undskyldninger derfor bagefter.
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H. M. Kong Chr. X.
En sådan mand var naturligvis forhadt, men han
var ingensinde vurderet hverken som landsforræder
eller som en mand, der gjorde tingene for at gavne
sig selv.
Under de fortsatte drøftelser tog de radikale selv
følgelig med glad sind mod deres gamle partifælle
Scavenius som statsminister. Socialdemokraterne gav
sig efterhånden også, selv om det ikke var enstem
migt. Tilbage stod Venstre og konservative, som af
viste tanken om samlingsregering med Scavenius i
spidsen og mange upolitiske ministre.
Dagene gik, medens alle kræfter sattes ind for at
forhindre, at det kom til åben kamp med tyskerne,
og uden at man skulle give alt for meget efter. Poli
tikerne var gentagne gange hos kronprinsen, der vist
nok i enkelte tilfælde talte med kongen. Men ellers
stod kongen helt uden for forhandlingerne, og i det
afgørende øjeblik vovede man ikke at vække ham
fra hans døs.
Rigsdagen skulle give sit svar på Tysklands krav,
således som de var reducerede efter gentagne for
handlinger med Dr. Best, den 8. november inden
kl. 24, og ud på aftenen begav partiernes repræsen
tanter sig da til kronprinsen med deres svar. Radikale
og socialdemokrater med et ja, Venstre med den
meddelelse, at partiet ikke havde holdt afstemning,
men at man skønnede, at et flertal var imod at god
kende Scavenius som statsminister, og Kraft med
delte, at Det konservative Folkeparti efter en afstem
ning (så vidt jeg husker med 18 stemmer mod 16)
sagde nej.
Kronprinsen bad derefter de to sidste partier om
endnu en gang at overveje deres stilling, idet han
alvorligt lagde politikerne på sinde, de alvorlige føl
ger et brud ville have. Tre gange rettede kronprinsen
denne henvendelse, inden Kraft lovede at tage den
til følge.
Da vore forhandlere ved 23-tiden kom tilbage til
gruppen, var de voldsomt oprevne og prægede af
situationens tunge ansvar. Dybt bevæget gav Kraft
meddelelse om resultatet af forhandlingerne, og gav
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derefter den meddelelse, at han under de tidligere
forhandlinger havde besluttet, at hvis gruppen ville
sige ja til de tyske krav, ville han nedlægge sit hverv
som formand. Efter mødet med kronprinsen ville
han nu trække denne beslutning tilbage, men han
ville fortsætte med at stemme imod.
Denne udtalelse måtte i virkeligheden forstås så
dan, at han godt kunne tænke sig, at partiet accep
terede, når blot han ikke selv skulle det.
Under de følgende forhandlinger meddelte M. C.
Korsgaard, Raft, vistnok Stein og jeg, at vi ville und
lade at stemme, hvis sagen påny kom til afstemning.
Dermed havde gruppen bøjet sig, således at der ikke
mere var flertal mod forlig, men at det største min
dretal gik med dertil. På det tidspunkt havde Venstre
forlængst bøjet sig, hvorefter den konservative grup
pe som den sidste gav efter få minutter før midnat.
Gennem 8 lange, trange og sindsoprivende dage
havde rigsdagen altså læmpet sig frem til det sidste
forlig med tyskerne. Indrømmelser var givet, og ind
rømmelser var opnået. Imedens tyngedes rigsdagens
folk mod jorden af frygt til den ene side for de
ulykker,man kunne komme til at føre ind over lan
det, og til den anden side for, at det danske folk
skulle tage ubodelig skade på sin sjæl under de gen
tagne underkastelser, samt for at man nu forpassede
den sidste lejlighed til at bryde med besættelses
magten.
Når jeg, der hele tiden havde været imod, at man
skulle bøje sig for de tyske krav om Scavenius som
statsminister, alligevel i sidste øjeblik gav efter og
undlod at stemme i en situation, hvor dette kunne
have afgørende betydning, føler jeg trang til at be
lyse dette lidt nærmere.
Jeg havde ved en række møder i de sidste måne
der forud gentagne gange sagt, at vi måtte forberede
os til det endelige brud med tyskerne, men betingel
serne for, at vi kunne tage det, var enighed i det
danske folk, således at følgerne af bruddet ikke blev
en oprivende indre strid, men en dansk tilkendegi
velse af, at nu vendte Danmark tyranniet ryggen.
Som situationen var den 8. november, var der
imidlertid ikke mere mulighed for enighed i befolk
ningen, men for strid, og dermed var den væsentlig
ste forudsætning for at tage bruddet bristet.
Kronprinsens stærke opfordring til at tage forliget
havde gjort det stærkeste indtryk på os alle. Kunne
man gå mod kongehuset i denne sag? Kunne man
mod kongehusets vilje fjerne Danmarks syge konge
fra Danmarks trone og overlade alt i vort land i
tyskernes hænder?
Ja, men betingelsen herfor var, at man i sin sjæls
inderste dyb var urokkelig overbevist om, at det var
den eneste mulighed for at frelse landet.
Og jeg var ikke overbevist. Der kunne komme
mulighed for brud senere, og vilkårene kunne blive
bedre, ja, næsten aldrig siettere.
Derfor bøjede jeg af efter den hårdeste krise og
den sværeste uge i mit liv.
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Da midnatsklokken slog, og spændingen var ud
løst, begav de fleste af gruppen sig ned i rigsdagens
restaurant, hvor der var propfyldt af mennesker.
Stemningen var mørk og trist. Danmark var gledet
endnu et skridt.
Men pludselig gled der en bevægelse igennem for
samlingen. Rygtet tog fart og blev bekræftet. Radioen
havde bragt de første meldinger om de allieredes
første sejr i den anden verdenskrig. Radioen i presse
logen modtog meldinger herom på flere sprog, og
nyhederne bredte sig med rivende hast.
Tyskerne havde længe haft vanskeligheder ved Sta
lingrad, i hvis gader der havde været kæmpet i man
ge uger, og nu kom sejrsmeldingen fra El Alamain.
Englænderne var brudt gennem de fjendtlige linier
og havde taget 60.000 italienere og tyskere til fange.
En sejrsjubel gik gennem rigsdagen. Den før så
modløse forsamling havde fået mod påny. Stemnin
gen var en anden, og i håbet så man allerede en nær
forestående allieret sejr over Hitler og befrielse af
Danmark.
Men hvordan ville det have virket, hvis sejrsmel
dingerne fra Afrika var kommet nogle timer før?
Havde Danmark så bøjet sig for tyskernes krav? In
gen ved det, og ingen vil nogen sinde få det at vide,
men få timer kunne meget let have skabt en fuld
kommen anden situation.
Når man bagefter tænker på disse begivenheder,
er det let at se, at ministeriet Scavenius i mange hen
seender var en fordel for Danmark i de ti måneder,
det sad. For det første ændrede Scavenius politik fra
den dag, han blev statsminister. Han var ikke mere
den tyskvenlige opposition i en tyskfjendtlig regering,
men den ansvarlige mand, der måtte varetage landets
interesser, og medens han som udenrigsminister næ
sten aldrig viste sig i rigsdagen, var han som stats
minister så godt som altid på sin plads under mø
derne.
Dernæst begyndte Dr. Best sin gerning i Danmark
som forhandlingens mand. Blodhunden fra Paris viste
sig at være en yngre både smidig og elskværdig mand,
der af al sin evne søgte at opnå et godt forhold til
Danmark, og derfor forløb de første måneder efter
krisen på en helt anden måde, end man turde vente,
men i nøjeste kontakt med den tradition, at efter en
krise kom der en afspænding.
Den eneste vanskelighed, der kom i den første tid,
var et tysk krav om en del af den militære udrust
ning, men det blev reduceret meget kraftigt og blev
til slut nærmest kun nogle tæpper og våbenfrakker,
hvad for såvidt var mærkeligt, som tyskerne allerede
på det tidspunkt havde god brug for vor udrustning
og var bange for vort militær, som de krævede fjer
net fra Jylland.
Den rolige periode under Scavenius gav den store
fordel, at Danmark fik lejlighed til at holde folke
tingsvalg den 23. marts 1943, således at vi undgik
den situation, som havde stået faretruende foran os,
at vi ingen lovlig rigsdag havde, idet den grundlovs-
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mæssigt kun var valgt for 4 år, og vi sidst havde
haft valg i april 1939.

Nu fik det danske folk sin eneste lejlighed under
besættelsen til med stemmesedlen i hånd at bekende
sin danskhed, og det blev gjort så grundigt, at der
ingen tvivl var om, hvor Danmark stod. Med en
stemmeprocent på over 90 lyste man nazismen i
band, så Fritz Clausen efter 3 års tysk besættelse og
støtte samt misbrug af statens penge ikke fik frem
gang af betydning. Han måtte nøjes med 3 mandater
mod 2 i det gamle folketing, medens det noget tysk
venlige bondeparti fik 2 mod 4, og således blev re
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duceret til kun at omfatte brødrene Thomsen fra
Kolding.
Perioden havde også sin betydning ved, at mod
standsbevægelsen fik lejlighed til at vokse i ro.
Således blev Scaveniusperioden da en tid med et
langt bedre forløb, end man på forhånd skulle regne
med, og den kom til at danne den overgangstid, der
skulle til, inden det danske folk var modnet til at
tage det endelige brud med tyskerne og betale de
omkostninger, som krigen skulle koste.
Vi gled da frem mod den dag, hvor vi i enighed
kunne tage opgøret, og dertil hjalp tyskernes klod
sede form os i høj grad.

Til »Slægtsgaardens« jubilæumsnummer
I decemberdage, når året går på hæld,
tænker man uvilkårlig ved sig selv:
Hvad gav så dette år? Var det bare problemer,
eller var der også lyspunkter iblandt der?
Af hverdage var der da heldigvis flest,
nogle kalder dem grå, men jeg holder nu mest
af dem. De er rygraden i de år, vi har levet;
men ind imellem er der også blevet
tid og lejlighed til at slappe af,
og lov til det må man også ha’.
- Slægtsgårdsforeningen har vi tit tænkt på,
uden det blev til mere end så som så,
indtil Karl Kuner - I kender ham nok medlem af Slægtsgårdsforeningens flok spurgte: »Hvorfor kommer I da ikke med?
Som medlem kommer man så mangt et sted
rundt i vort skønne land. Jeg ved,
at I heller aldrig vil fortryde det.«
Så tænkte vi lidt igen og fik omsider
indmeldelsen sendt ind. Det var just ved de tider,
da sommerudflugten blev arrangeret,
så det kunne ikke nytte, vi spekulered’
ret længe på, om vi den dato skulle
med foreningens medlemmer på turen rulle.
Vi kendte vel ingen, blev det mon ikke lidt trist?
Men vi skal lige love for fra først til sidst
blev det en oplevelse uden lige.
Generalforsamlingen først, og der må vi sige,
at vi kom til at sidde ved folk ved kaffebordet,
som slet ikke var for pæne til at tage ordet'
og snakke med os, som var vi gamle bekendte
- blandt andet den repræsentant, som Samsø sendte.
Så tog vi til kirken. Det var vældig interessant
at' høre pastor Kaarsbo, om fortiden, der svandt,
og festlig var derpå det middagsbord,
man havde beredt os på Hotel du Nord.
Vi hygged’ os, så vi først sent vendte hjem,
endda vi måtte op igen længe før fem
for at fodre, så vi igen kunne være med
Slægtsgårdsforeningen på næste mødested,
Benzonslyst, hvor der kunne skrives et stort kapitel
om to dejlige menneskers virke, og ikke mindst
om dem selv;
men hele bladet her vi jo ikke må tage.
Der var endnu meget mer’ tilbage.
Nonnerne på Sostrup, dem kendte vi nu godt,
fordi vi bor i nærheden af deres slot;
men det gode samvær og det fine vejr
gjorde, at vi også nød den afstikker der.

Frokost på »Mejlgaard« med - var det en baron
eller greve?
Og ih, hvor havde de travlt der, for at vi kunne leve
og spise og drikke. Vi blandt sønderjyder
fandt en plads, det bekendtskab os fryder.
Skønt vi aldrig havde set nogen af dem før,
så var der en stemning, så vi sige tør,
at det bliver ikke sidste gang, at vi to kør’,
når der atter bli’er kaldt til Slægtsgårdsfest.
Vi møder, enten det bli’er i øst eller vest!
Alt i alt blev det en oplevelse stor,
meget større end vi i forvejen tror.
Derfor TAK til ledelsen af det »stævnemøde«
og alle I, der hjalp til med festen at forsøde
for vi tb »nybegyndere«, som lidt tvivlende gik
med til stævnet, men uforglemmeligt minde fik.
Mine og Hans Sørénsen,
»Vintersminde«, Sall,
8450 Hammel.

Kan vi i et jubilæumsnummer gøre noget bedre
end opfylde alle læseres ønskedrøm:

Redaktøren sat i gabestokken.

Det skete iøvrigt på Slægtsgaardsforeningens store
Norges-tur med Kærne-rejser i sept. i fjor.

SLÆGTSGAARDEN

Side 12

Lidt løst og fast fra

Historisk topografisk Information
Ny måde at kulegrave en købstads historie på
Lokalhistorien er rykket ind på Københavns Uni
versitet på en ny måde. Under ledelse af universi
tetslektor Knud Prange er et hold studenter ved
Historisk Institut gået i gang med a kulegrave
købstaden Præstø’s historie fra 1600-1800 årene.
Det foregår dels ved gruppearbejde, dels ved indi
viduelle undersøgelser af emner som bygningshi
storie, økonomi, sociale, kulturelle og erhvervs
mæssige forhold.
Købstaden Præstø var præget af stagnation,
pest og brande indtil 1801, da korneksport, havne
byggeri og småindustri kom i gang. Byen har i en
periode haft en så karakteristisk udvikling, at der
senere ud fra det indsamlede stof kan drages
sammenligninger med anden byudvikling i landet.
Det er første gang en købstads historie på én
gang behandles så alsidigt, og man håber, at re
sultatet bliver flere interessante publikationer.

Man »smider masken« for en aften ved at
tage maske på

På Storebæltsøerne Agersø og Omø holdes fort
sat en skik, helligtrekongersløbet, vedlige. Børn
og voksne klæder sig ud om aftenen den 4. januar,
tager maske på, og formummet til ukendelighed
drager de rundt fra hjem til hjem, også til folk,
som de ikke normalt kommer sammen med. Det
drejer sig ikke om penge, som ved fastelavn andre
steder i landet, men om at de, der får besøg af
udklædte, skal søge at gætte hvem det er. Det
lykkes ikke altid, men kager, æbler eller snaps
vanker der som regel. Der er mange gisninger
om, hvor skikken stammer fra. Nogle mener, at
en betydelig indvandring i ældre tid fra Nordtysk
land bragte denne tradition til øerne. Dansk Fol
kemindesamling har optaget en film og udgivet
en bog om den stadig levende skik på de to øer.

Eksisterer der et net af uopdagede
Trelleborge?
Fremmedarbejdere for 100 år siden skabte
»dynasti« af »kloge koner«

2 teglværker i Ladby ved Næstved beskæftigede
for omkring 100 år siden arbejdere fra LippeDetmold i Tyskland. Nogle af dem rejste hver
vinter den lange vej hjem og kom igen om for
året, andre blev bosiddende.
En af dem, teglbrændemester J. H. Düstersieck
havde med sig sin kone, Vilhelmine Amalie, der
som »klog kone« blev en kendt skikkelse viden
om. Folk strømmede til fra nær og fjern for at
søge råd mod lidelser og svagheder. Vogne fra
hele Sjælland og andre egne holdt i lange rækker
foran hendes hus. Da »madammen«, som hun
kaldtes, på sine ældre dage flyttede til Skuderløse
ved Haslev for at bo hos datteren, fortsatte de
sammen at »praktisere« i mange år, mens en an
den teglbrænderkone, Marie Lycking, tog »ma
dammens« gerning op i Ladby. En slags »klog
kone «-tradition var etableret. Den ældste døde
først i en alder af 100 år, så kuren havde måske
i hvert fald hjulpet hende selv.

Om den sydsjællandske landsby har Ladby
Foredragsforening nu udgivet en smuk illustreret
beskrivelse.

Som billedet af Vikingetidens Trelleborg (Slagel
se), Aggersborg (Limfjorden), Fyrkat (Hobro) og
Nonnebakken (Odense) for øjeblikket tegner sig
i den nyeste behandling af spørgsmålet, lader disse
mærkelige anlæg sig bedst forklare som kongelige
tvangsborge i rigssamlingens tjeneste.
Men har der da eksisteret et helt net af Trelle
borge ved naturens egne hovedfærdselslinier til
land (i forbindelse med adgang til havet)? En
sådan hypotese fremsætter professor Peter Bredsdorff i et skrift (udgivet af Lokalhistorisk Insti
tut), hvori han peger på en halv snes mulige pla
ceringer i Danmark og Skåne, idet der synes at
have ligget en planlæggende tanke bag det sam
lede undertrykkelsessystem. Målet har måske væ
ret en stærk kongemagts ønske om at samle riget
i vikingetiden.

Skuffet præst i Ølstykke satte »runesten«
over Frode Fredegod

Mens lokalhistorien rundt i landet før i tiden for
trinsvis dyrkedes i de historiske amtsforeninger,
er der nu grøde i dannelsen af lokalhistoriske
foreninger ude i sognene. En sådan, der er dan
net i Ølstykke i Nordsjælland, har allerede mange
initiativer i gang. Et af dem er udgivelsen af et
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fotografisk genoptryk af: »Historisk-Antiquarisk
Beskrivelse over Snostrup og Ølstykke Sogne« fra
1838.
Her kan man bl. a. læse om Frodehøj, hvor
kong Frode Fredegod ifølge Saxo skulle være
stedt til hvile, efter man i tre år havde ført hans
balsamerede lig rundt i landet. Arkæologen Ole
Worm gravede for over 300 år siden i højen,
men hverken han eller Molbech, der gravede i
1810, fandt runesten eller andet, som kunne be
kræfte den gamle krønikeskrivers påstand.
Også stedets præst fra 1836-1890, K. E. Møhl,
der forfattede den genudgivne bog, gravede i en
af sognets sagnomspundne oldtidshøje uden re
sultat. I sin skuffelse lod han selv hugge og gen
opstille tre runesten, der endnu findes.

Morslandet — en frodig ø i Limfjorden
Man må beundre tegneren Harald Borges, der
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har formået i en bog »Morslandet« på 120 sider
ved hjælp af et næsten tilsvarende antal tegninger,
akvareller og vignetter at skildre alle sider af øen
Mors? byen, bondelandet, kirker, strande, klinter,
bakker, både, færger - stort set alt, der tilsammen
giver et billede af fiskerens, bondens, bymandens,
naturelskerens frodige ø i Limfjorden. Noget er
skitser i få streger og store linjer, andet viser
miljøer i fine detaljer.
Teksten, der supplerer tegningerne, er spredte
bidrag til øens kulturhistorie fra dens tilblivelse
til nutiden, handler blandt andet om landsbyer i
fortid, nutid cg fremtid.
Tidligere redaktør af Morsø Folkeblad, E. Lau
Jørgensen, der nu har taget en præstegerning op,
har redigeret bogen, som er udgivet af Morslands
Folkebank. Den kommer ikke i boghandelen, men
et antal er stillet til rådighed for biblioteksvæse
net, så interesserede vil kunne låne den gennem
det nærmeste bibliotek.

Velkommen til nye medlemmer
Gårdejer Erik R. A. Jensen,
»Nørregaard« Ormehøjvej 1,
Rostrup,
5485 Skamby.

Gårdejer, dyrlæge Aage Jørgensen,
Vinkel Søndergård,
N abevej 17,
8800 Viborg.

Entreprenør Sven Gyde Carlson,
» S værdsholtegård «,
Sværdsholtevej,
4294 Vedde.

Gårdejer Chr. Moos,
»Krogaarden«,
Øster Hornum,
9530 Støvring.

Gårdejer Martin Nielsen,
Bjerggaard, Skovenvej 7,
Vostrup,
6880 Tarm.
Gårdejer Børge Hansen,
Ørskov,
Kissendrupvej 10, Bovense,
5800 Nyborg.
Herreekviperingshandler Bill Rasmussen,
Kongensgade 43,
5000 Odense.
Gårdejer Jørgen Rasmussen,
Kildegård,
Kertemindevej 104, Bovense,
5800 Nyborg.

Gårdejer Hans Jørgen Kjær,
»Kjærsminde«,
Oksenvad,
6560 Sommersted.
Gårdejer Jørgen Bangsgaard Hansen.
Skadekærgaard,
Krenkerup,
4283 Havrebjerg.
Gårdejer Elise og Jens Erik Jensen,
Højtoftegaard, Haderslev.
6100 Haderslev

Gårdejer Søren Støvring,
Lemvej 7, Lem,
8900 Randers.

Gårdejer Arne Kristensen,
»Lindegaard«, Højbyvej 17,
5793 Højby.

Gårdejer Henning Hansen,
Ullerup,
5485 Skamby.

Gårdejer Jens Kr. Skovmose,
Bøvlingvej 5,
7650 Bøvlingbjerg.

Fru Edith Damgaard,
Egebjerggaard,
5450 Otterup.
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Af manden i gården

Den milde vinter
Januar-februar er forunderlige måneder med et
skiftende vejrlig, men vi er i år velsignet med et
behageligt klima, der gavner arbejdets gang, pen
gepungen og humøret. Der spares olie ved en
temperatur omkring frysepunktet og meningsløse
indsatser med snerydning undgås og giver bl. a.
tid til anden virksomhed. Det er mærkeligt, at den
ene vinterperiode synes at afløse den anden uden
is, sne og kulde. Der har været spådomme frem
me om, at vi går med en varmere tid, således at
vi ved år 2000 har middelhavstemperatur i Dan
mark med alt, hvad deraf følger for flora og
fauna. Det tror dog ingen rigtigt på - vi befinder
os i det høje nord med den mærkbare forskel på
årstiderne og med afskyelig blæst farende over
landskabet. Det er vore vilkår og måske slet ikke
ilde, hvis vi anskuer andre ting af betydning for
menneskene. Vi er blevet over de tusinde af år
til et folk med et roligt gemyt og derudfra præget
af en betydelig effektivitet og en lyst til evolution.
Det revolutionære er ikke noget attråværdigt, det
river for meget i stykker. Det ses mange steder,
og en dansk-argentiner, som forleden var hjemme
på besøg, kunne fortælle om terror over hele lan
det - også i landbrugsdistrikterne - med lidelser
og død som følge. En dansk landmand måtte gyse
ved at høre om færden med gevær bare for at
værge sin egen fredelige plet. Vi har det ikke så
dan, og får det ikke sådan, selv om overraskende
begivenheder ligger forude i Danmark. En volds
bølge kan skylle ind over vore kyster, men kan
aldrig give folket et præg af råhed.
Vi sad forleden aften i familien og drøftede
disse ting og kom til den opløftende slutning, at
vi er ved et vendepunkt, fordi den unge kreds
drejer væk fra sympatier for de rabiate udfald.
Ungdomsoprøret omkring 1970 viste farlige ten
denser og afsporede en lille procentdel, men vi er
nu på vej mod en stærkere forståelse for lov og
ordenstilstande. Det brede folk er sig sit ansvar
og sine opgaver bevidst, og det viser mange iagt
tagelser.
ft
Se f. eks. på de reaktioner - i by og på land - som
Christiania-forholdene fører med sig. Selv om
man nu igen i disse uger søger at forplumre den
ne sag ved at lægge et skær af forsoning for dagen
overfor de såkaldte »beboere«, så er der ingen
tvivl om, at den jævne kvinde og mand nu kræver
handling for at sætte et socialt og menneskeligt
misfoster i dagens Danmark ud af funktion. Et

forfærdende eksempel i tiden på, hvordan vildled
ningen kan sættes i system, og hvordan misbruget
bliver et mål.
Her handles nutidens dræbende narkostoffer,
alt imedens hundredetusinder, ja, måske millioner
rasler ned i kassen til de kynikere, som har sikre
kontakter overalt i »Fristaden«. Afsløringen har
fundet sted på mange måder, og snyderiet overfor
samfundet er oplagt. Vi finder i landbohjemme
ne — og mange fra landet har set stedet og mødt
folkene - at nu skal der siges stop, og det ser også
ud til, at justitsministeren er rette mand på den
plads. Han får støtte her op imod den farlige dato
1. apr il.
ft
Læg også mærke til lytteres og seeres syn på Dan
marks Radio’s programpolitik. Man bemærker
med opmærksomhed og kritik de ensidige spred
ninger af meninger og indtryk. Erhardt Jacobsen
har ikke levet forgæves, og hans påpegning af ens
retninger er et positivt tidens træk, som mange
takker for. Radio og TV diskuteres nu meget
ofte, når folk på landet mødes. Ungdoms- og
bømeudsendelser synes dog nu at få det alsidige
præg meget mere end før, og man vil heller ikke
finde sig i politiske drejninger, så børn og unges
sind bliver forvrænget af moderne pædagogiske
strømninger af marxistiske tilsnit. Det samme må
selvfølgelig gælde, hvis højrekræfterne fik over
taget. Må vi bede om sobre tilkendegivelser, når
opdragelsen sker. Lad det være sagt her: Der er
stor enighed herom på landet, og jeg tror også i
byerne. Disse betragtninger var afstedkommet af
indtryk fra en bred kontaktvirksomhed, hvorunder
mange emner blev bedømt.
☆

I januar-februar er der så gjort status i landbru
get. De fleste regnskaber følger kalenderåret, og
både glæder og skuffelser blev erkendt. Priserne
var meget svingende og udbyttet også. Landsud
byttet af kornavl var ikke opløftende, det blev me
get mindre end i 1974, og endog mindre end i
1973. Det er mærkeligt, at der både kan konsta
teres rekordudbytte og også misvækst. Alt var
vekslende, og det sås bl. a., da landmændene fik
forskuds afregning for frø i december. Halve eller
kvarte beløb blev fremsendt fra firmaerne, og
tonsvis af frømængder ligger på lagrene. Derfor
er også mange arealer blevet pløjet om, og frø
avlen i 1976 bliver den mindste i mange år.
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Slutresultatet er tilbagegang i indkomstmassen
med følger tværs gennem samfundet. Investerin
gerne går tilbage trods statstilskud i øget omfang,
og det påvirker arbejdssituationen. Der købes fær
re maskiner, også fordi produktionsomkostninger
i maskinbranchen gør købsprisen for disse næsten
uoverkommelig, i hvert fald for flertallet i dansk
landbrug. Det er ikke de lyse udsigter, som viser
vej, og kun et meget heldigt produktionsresultat
holder vanskelighederne borte. Så tør vi slet ikke
tænke på forholdene, hvis ikke EF-tilskuddene
udover salgsprisen sikrede nogen rimelighed. Der
tilflyder det danske samfund mange millioner ek
stra hver dag fra Europa-fællesskabet, og alene
dansk landbrug drager 8,5 millioner daglig over
den danske grænse,ialt ca. 3 milliarder pr. år. Så
diskuterer man minsandten stadigvæk berettigel
sen ved vort medlemskab udfra økonomiske over
vejelser - fantastisk. Europasamarbejdet er gan
ske enkelt det rygstød, som giver os økonomiske
muligheder for at hæve levestandarden hos alle.
Om vi så forvalter pundene rigtigt er noget andet.
Og de danske erhvervsvirksomheder nyder i stor
udstrækning godt af direkte tilskud og lån, således
FSA Storslagteriet i Ringsted i sidste måned påny
21,5 millioner og bliver Europas største fødevare
fabrik.
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Der er nok - selv om regnskaberne ikke alle
steder har plusser - grund til at lade optimismen
komme i højsædet. Dansk landbrug finder uden
tvivl sit ståsted produktionsmæssigt indenfor det
kommende tiår - og husk endelig at sige til ung
dommen, at det lysner i horisonten, og at de skal
blive i landbruget eller komme til landbruget. Det
bliver lige så godt at være selvstændig eller med
arbejder som andre steder.
Og hjemmetænkning over 1975-resultatet led
sages i vinter af stærk trang til at være med ved
møderne. Husdyrbrugsmøder, maskinmøder, plan
teavlsmøder - her finder man melodien og spille
lysten på solid grund. Jo, der er perspektiver i
landbruget i dag.

- Vi er nu midvinters henne, og foråret fornem
mes på visse dage. Et kig ud af vinduet en mor
genstund og en lun aften har kunnet bringe tanken
hen på en dag omkring marts midte. Måske får
vi også tidligt forår, der er før sået korn i februar.
Lad os håbe det sådan, så påvirkes udbyttet gun
stigt. Vi be’r over kyndelmisse og februars frost
grader om en tidlig vår.
Manden i gården.

Fra bogens Verden Vor gode ven, red. Rich. Nielsen, har denne
gang redigeret denne rubrik, som giver en
fyldig orientering om den seneste tids publi
kationer af historisk-topografisk litteratur.

Da landsbydegnene prægede sognenes dagligliv
Hvor Ludvig Holberg har fundet modellen til den
komiske figur »Per Degn« vides ikke, men også
andre forfattere som f. eks. P. A. Heiberg var
med til at latterliggøre landsbydegnene i folks
bevidsthed ved at lade deres vid stråle på disse
embedsmænds bekostning. Sandheden er, at der
blandt degne såvel som mellem almindelige godt
folk var typer af alle slags.
I henved 300 år efter reformationen satte deg
neembedets indehavere præg på ethvert nok så
lille landsogn. Deres opgave var at forestå sangen
og ringningen i kirken, at besørge præstens em
bedsbreve og stille kirkens ur, samt at gå præsten
til hånde ved såvel gudstjenesten som ved andre
embedsforretninger. De skulle hver søndag stæv
ne hele sognets ungdom sammen for at undervise
den i den kristne børnelærdom. I tidens løb blev
det også pålagt dem at holde »ordentlig skole«.
Indtil 1814, da degnekaldet blev afskaffet, ud
rettede mange af dem i det stille et stort og godt

arbejde. De satte sig ikke særlige spor i historien.
Andre (og det var nok de færreste) var urolige
og trættekære, og deres eftermæle havnede i retsog andre protokoller, hvilket sammenstykket med
oplysninger fra kirkebøger, jordebøger, skiftepro
tokoller har den fordel, at det kan bidrage til at
tegne et billede af degnens liv og færden.
Lærer Erling Petersen, Fuglebjerg, har gjort
et forsøg og efter møjsommelig arkivforskning
fået en tidstypisk beskrivelse frem af degnen
Frands Olsen Dorph, hans hustru og børns liv
og færden fra 1670 og fremefter. Afhandlingen
er publiceret i den nylig udkomne årbog fra Hi
storisk Samfund for Sorø Amt, men den fortjener
langt større udbredelse på grund af det almene
tidsbillede fra 1700-tallet, som her tegnes af lands
bydegnenes virke.
Når et hus har fungeret i århundreder, fordi der
har været en naturlig ventilation (som i vore dage
betragtes som træk), og man så indsætter tætte
termoruder, omgivet af plasticstof, lægger plast
under taget, maler murene med plastmaling, så
sker der en hel masse med huset. Man slipper
for træk, men murene samler kondensvand, og
en skønne dag kan man fjerne plasticmalingen i
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store flager, mens vandet perler frem fra mur
værket.
Man kan dog opnå udmærkede resultater med
de nye materialer, blot man søger faglig bistand.
Det fortæller arkitekt Chr. Duch om i en bog
om gamle huse og livet i et Ålborg-kvarter, skre
vet for og udgivet af Selskabet for Ålborgs Hi
storie. Han gør det på en morsom måde og giver
samtidig en herlig, velillustreret skildring af nogle
gamle gader i Ålborg som eksempler på, at den
anonyme arkitektur er værd at bevare, fordi den
giver indtryk af den ramme, som omgav den jæv
ne families dagligliv, og som er et væsentligt led
i landets kultur.

Da ejendomsvurderingen kom til anden
nytte end beskatning
At ejendomsvurderingen kan gøre nytte på anden
måde end i beskatningens tjeneste er afdøde vur
deringsformand Jens Møller Gregersen fra Brovst
et eksempel på. I de 28 år han kørte rundt i sit
distrikt med 26 lokale vurderingsmænd, benyttede
han lejligheden til at samle lokalhistoriske oplys
ninger og skrive bøger om egnen.
Det blev til fem bind om Øland, Oksholm,
Brovst, Torslev, Skovsgård, 0. Svenstrup, Lerup,
Tranum og Bratbjerg.
Efter forfatterens død har Brovst kommune
påtaget sig udgivelsen af bøgerne, hvori folkloriske islæt veksler med minutiøse detaljer om so
ciale og kulturelle forhold. En underholdende
vandring gennem Øster Han Herred.
Hærvejen og Greisdalen

En serie håndbøger, der af indhold er meget lø
dige såvel med hensyn til historiske oplysninger
som kort og illustrationer vil gøre det til en for
nøjelse at gå på opdagelse i egnene omkring den
jydske Hærvej og Greisdal.
Det er forlaget Bennike og Lemann i Vejle,
der har fået ideen til disse nydelige hæfter på et
halvt hundrede sider, som kan købes hos bog
handlerne for kun kr. 14,85, og hvoraf der nu
foreligger 4.
Det er tanken, at der i de kommende år skal
udgives en hel serie, først og fremmest om Hær
vejen stykke for stykke helt ned til Ejderen og
derefter specialhæfter om kirker, oldtidsminder,
gamle kroer osv. langs Hærvejsstrøget.
En bys ungdom skriver sin bys historie
Kvistgaard er en stationsby på banen HillerødHelsingør. Før den nordsjællandske bane blev
åbnet lå der nogle spredte gårde, men ingen sam
let landsby. Siden er der vokset en lille by op
omkring stationen med industri, boligkvarterer,

skoler, foreningsliv og hvad der ellers hører til.
Nu har egnens ungdom (Kvistgaard Ungdoms
Klub) gennem 3 år samlet stof om stedets historie
og udgivet det i velbearbejdet og velskrevet form
i en rigt illustreret bog »Kvistgaards Historie«,
der tager sin begyndelse i oldtiden og slutter med
det allernyeste: historier bag vejnavnene i de nye
kvarterer. Alt er med, selv postkontorets forskel
lige stempler gennem 100 år.
Rent bortset fra, at der foreligger et grundigt
og godt gennemtænkt arbejde, så er det første
gang, at en bys ungdom skriver sin bys historie.

Bornholmsk litteratur

Mon nogen dansk landsdel er så ofte og så
grundigt beskrevet på alle leder og kanter
som Bornholm. I »Bogen om Bornholm«
(1957) fylder et udvalg af trykte kilder om
øen i Østersøen 44 sider. Meget mere er
siden kommet til.
Alene i de seneste måneder er der udgivet ad
skillige bøger, som belyser nye sider af vort øst
ligste amts særpræg. En spændende nyudgivelse
er optrykt af literatus Peder Nikolai Skougaards
»Beskrivelse over Bornholm« fra 1804 (Rosen
kilde og Bagger, 435 s., kr. 165,— indb.), der
gennemgår hele øen på den tid: historie, topo
grafi, sprog, kultur, befolkningens levevis og som
tillæg en lille bornholmsk-dansk ordliste, vistnok
den første af sin slags.
Også retssag mod bornholmsk skattebekæmper i 1804
Den unge P. N. Skougaard, som på det tidspunkt
var student og nær ven med bl. a. Grundtvig, nøje
des ikke med at give en beskrivelse af sin fødeø.
Den omstændighed, at bornholmerne i 1658 sej
lede til København og overgav deres land i kon
gens hænder, har aldrig forledt dem til underda
nighed. Jævn, bramfri bornholmsk tale kom også
til orde i den 170 år gamle bog. I bidsk stil frem
førtes en lang række samfundskritiske bemærk
ninger.
Måske var P. N. Skougaard den første bornhol
mer, der angreb skattevæsenet og til gengæld blev
mødt med retssag. Han kritiserede uligheder og
brugte udtryk som »slyngel« om en embedsmand.
Videre gik han løs på militæret og fremsatte
skarpe bemærkninger om manglende demokrati i
regeringsformen. Disse ytringer kostede ham 14
dages fængsel på vand og brød. Han undgik an
klagerens krav om landsforvisning, men forlod
frivillig København og slog sig ned i Ålborg, hvor
han senere blev udenrigspolitisk redaktør ved
Aalborg Stiftstidende. I en efterskrift i bogen gi
ver Finn Jakobsen en levende beretning om rets
sagen og forfatterens videre skæbne.
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HANDELSBANKEN
-altid med i billedet

Mærkater
Foreningens mærkat er for tiden udsolgt, men
der er bestilt nyt oplag. Fra ca. 1. april kan mær
katerne igen bestilles hos kassereren, Gassehaven
56, 2840 Holte.
Prisen for mærkaterne vil fremover blive:

Bundter med 100 stk. kr. 10 - + porto.
Pakke med 250 stk.
kr. 20+ porto.

SYLVEST JENSEN LUFTFOTO
v./R. Aviram.
VI FLYVER OVERALT OG FOTOGRAFERER ALT I LANDET
MED GARANTI FOR KVALITETEN.
Vi har sikkert også Deres gård, ejendom eller fabrik i vort 40 år gamle arkiv, der indeholder mere
end 5 mill, negativer.

adr. Lærkevej 21, 3650 Ølstykke. Telf. (03) 17 62 50.

O^NDELSBOGTRYKK ERIET
i Odense

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

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

fik. FORENEDE
H

KREDITFORENINGER

Otto Mønsteds Plads 11 • 1563 København V • Tlf. (01) 15 34 34

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

Henvendelse til:
Advokat Martin Olesen, Bogense, tlf. (09) 81 16 66 eller
Chr. R. Christensen, Badstrup, Uggerslev, tlf. (09) 85 11 49
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Gennem generat ioner harfynske landmænd tegnet deres løsørebrandforsikring i

Ravnholtkassen
DET GENSIDIGE FYENSKE BRANDASSURANCESELSKAB

JERNBANEGADE 1 2

.

5000 ODENSE

Telefon (09) 12 50 12
Forsikrings-Registeret nr. B 87

Hele landmandens forsikringsbehov kan i dag dækkes
gennem kombinerede forsikringer

SPAREKASSEN

Den Sikre Kvalitet

A. NIELSEN & CO
A. Nielsen & Co. er en afdeling af Korn- og Gødningsforretningen af 1.10.1970, hvis primære
virksomhed ligger i grovvarebranchen.
A. Nielsen & Co. betjener dansk landbrug indenfor produktgrupperne: KORN - GØDNING KEMIKALIER - FODERBLANDINGER - VITAMINER - OLIE - og MEGET ANDET
DK-4800 Nykøbing F. - Telefon (03) 85 27 22 - Postgiro 8 00 78 29
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

os hele tiden umage- for at være både hurtige og præcise
og samtidig smidige. Vi yder lån til landbrug, skov
brug, gartneri og plantagedrift. Har De finansierings
problemer m. h. t. ejerskifte, jordsammenlægning, grund
forbedring, ny- og tilbygning, maskinanskaffelse, aim.
tillægslån eller lign., så snak med os.

KREDITFORE^Il^OE^

D ZWIVI rvi ZW R K
København:
Jarmcrs Plads 2
1590 København V
Tlf. (01) 12 53 00

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

Herning:
Viborgvcj I
7400 Herning
Tlf. (07) 12 53 00

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

- hele Danmarks kreditforening
Kreditforeningen Danmark er en sammenslutning af Ostifternes Kreditforening.
Ny jydske Kjøbstad-Creditforening og Jydsk Grundejer-Kreditforening

De kan regne
med os

April 1976

Lær affortiden -Lev i nutiden
Virk for fremtiden

Nr. 201-35. årgang

Årsmødets by - Løkken

Turisternes yndlingssted - molen - med restaurant »Strandpavillonen« i baggrunden.

Et folk der vil leve,
bygger for
kommende slægter
Medlemsblad for
Dansk Slægtsgaardsforening
oprettet 5. juli 1941
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Hans Hviid, Fåredammen 11, 5300 Kerteminde,
tlf. (09) 32 14 61.
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1553 København V, tlf. (01) 11 67 20.
Ledere: Arkivarerne P. K. Hofmansen og Annalise
Alstrøm, tlf. (01) ØBRO 95 64. (Træffes på arkivet
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Landsbestyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, (R)
Badstrup, 5484 Uggerslev, tlf. (09) 85 11 49.
Næstformand: Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, 3390
Hundested, tlf. (03) 33 71 49.
Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet,
tlf. (04) 84 62 03.
Gårdejer Jørgen Skoven, »Skoven«, Asdal,
9850 Hirtshals, tlf. (08) 97 11 66.
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, 5350 Rynkeby,
tlf. (09) 39 13 17. Formand for bladudvalget.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm,
5560 Årup, tlf. (09) 43 10 91 (helst kl. 9-10).
Gårdejer Børge K. Fjordside, Skalstrup, 7570 Vemb,
tlf. (07) 88 40 94.
Gårdejer Jens Bligaard, Oddense, 7861 Balling,
tlf. (07) 58 10 11.
Gårdejer Harald Poulsen, Aspesgård, 3752 Østerlars,
tlf. (03) 99 80 30, - sommer (03) 99 52 11.
Gårdejer N. Sehested, Holmstol, 8883 Gjern,
tlf. (06) 87 50 19.
Gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup,
tlf. (06) 47 70 87.
Gårdejer Holger Buch Juul, Jægergaarden, Høllund,
7100 Vejle, tlf. (05) 86 50 21.
Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.,
tlf. (03) 83 92 12. Formand for arkivudvalget.
Gårdejer Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted,
tlf. (03) 64 00 24.
Gårdejer Peder Møller Frifelt, Frifeltgaard, 6870 Ølgod,
tlf. (05) 24 30 87.
(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretnings
udvalg.

Da Holland havde gennemført sit vældige inddæm
ningsarbejde på Zeudersøen, hvorved polder efter
polder forandredes fra hav til frugtbart agerland,
rejste det på midten af den tredive kilometer lange
dæmning et tårn med indskriften: »Et folk, der vil
leve, bygger for kommende slægter.«
Jeg er standset ved de ord, som forekommer
mig at rumme en sandhed af højeste karat.
Men bygger vi for kommende slægter?
Somme tider synes man det kan være småt nok.
Men alligevel. Når man ser på, hvad der sker, er
der mange ting at glæde sig over.
Stormen og havet brød ind fra vest, og der vil
blive rejst et dige, som er stærkere end før.
Efter lang tids tale, vil man få den broforbin
delse over Storebælt der gør Danmark til et hele.
Motorveje vil skabe forbindelse mellem landsde
lene. Der bygges kæmpeskibe, som sendes ud over
verden. De største er så store, at tre storebælts
færger kan ligge ved siden af hinanden, i deres
vældige bug.
Da jeg nylig var i Afrika, var Carlsberg øl den
mest yndede drik, og midt ude i junglen fandt jeg
en dåse med konserves indeholdende danske land
brugsprodukter fra Plumrose.
Og i landbruget? Der afvandes stadigt. Der
vindes nyt land i stedet for den jord, der forsvin
der. Og hvad der navnlig glæder mit sind, er
tidens vældige landbrugsbyggeri. Gennem de sidste
fem år er der bygget flere landbrugsbygninger end
nogensinde før. De er vel ikke pompøse, som dem
fra århundredskiftet, men de er praktiske. De er
til at producere i, de er til at arbejde i. De giver
plads for sunde dyr og er en forudsætning for, at
landbruget kan bestå.
Jo vist har vi noget at glæde os over.
C. R. C.
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Slægtsgårdsforeningens årsmøder
fra 1941 til 1976
Af H. Balle, Hjallese.

Det hænder ofte ved Slægtsgårdsforeningens Års
møder, at Deltagere ved Samtaler fremdrager ople
velser fra tidligere møder og fortæller om hvornår
de var til årsmøde første gang, hvilke egne de
lærte at kende og hvilke slægtsgårdsfolk de traf og
knyttede venskabelig forbindelse med o.s.v.
Årsmøderne har været holdt i de fleste af Dan
marks gamle Amtskredse samt 2 år i Sydslesvig
og et år i Sverrig.
Fra 1941 til 1947 benævntes årsmøderne gene
ralforsamling - eller repræsentantskabsmøde (sva
rende til delegeretmøde eller sendemandsmøde).
I de reviderede vedtægter af 13/11 1943 be
stemtes, at repræsentantskabet skulle bestå af 1
medlem fra hver amtskreds med under 200 med
lemmer, 2 medlemmer fra hver amtskreds med
200-400 medlemmer og 3 medlemmer fra amts
kredse med over 400 medlemmer.
Årsmøderne skal holdes i april kvartal, skiftevis
i de forskellige landsdele.
Foruden de i amterne valgte repræsentanter var
der adgang for interesserede medlemmer.
Ved årsmøderne 1941-47 var antallet af delta
gere overvejende kun de repræsentanter, der valg
tes til at deltage i de oprettede amtskredsbestyrel
ser. - I krigsårene og de nærmeste efterkrigsår var
togforbindelserne meget begrænset, og de fåtallige
tog der var i køreplanen blev mange gange aflyst
når jernbanesporene ikke var farbare, og færgefor
bindelserne over Kattegat, Storebælt og Øresund
var ofte aflyst. - Endvidere var bilkørsel med
privatbiler ikke muligt i årene 1941-45, og i
1946-47, da nogle fik kørselstilladelse, var der
benzinrationering som gennemførtes med benzin
kort.
I disse år med stærkt begrænsede færgeforbin
delser, togforbindelser og bilkørsel var der meget
lille tilslutning til Slægtsgårdsforeningens årlige
repræsentantskabsmøder, - i nogle tilfælde kun
25-30 deltagere. Der mangler opgivelse af delta
gerantal i referaterne fra nogle af de første års
møder.
I 1948 var samfærdselen med færger, jernbaner
og biler kommet så godt i gang, at foreningens
næstformand, gdr. Jens Jensen, Soed i Haderslev
amt i januar foreslog på egne og mange sønder
jyders vegne at holde generalforsamling i maj
1948 i Sønderjylland og således, at der foruden

repræsentanter fra amtskredsene ud over landet
også blev indbudt foreningsmedlemmer med da
mer og slægtninge således at så mange som havde
tid og lyst kunne deltage i årsmødet. En stor part
af deltagerne kunne blive privat indkvarteret på
sønderjyske slægtsgårde.
Dette første store årsmøde blev holdt i Åbenrå
den 5.-6. juni 1948, og siden har årsmøderne væ
ret 2 dages møder som indledes med generalfor
samling og sluttes med en egnsudflugt. Denne
udvidelse af årsmødet - som det herefter hedder er videreført gennem årene med deltagelse af inter
esserede foreningsmedlemmer med familie og
slægtninge.
Anledningen til at bladudvalget har ønsket, at
jeg til medlemsbladet »Slægtsgaarden« skriver en
oversigt over Slægtsgaardesforeningens årsmøder i
de forløbne 35 år fra foreningens stiftelsesmøde i
1941 til 1976, er, at jeg har deltaget i alle års
møderne fra 1948, da det blev 2 dages møder med
egnsudflugt, og at jeg har medvirket som sekretær
ved mødernes planlægning i 1952 og i årene
1961-1973.

Besøgssteder ved årsmøderne.
Årsmødeudflugterne har i en årrække været til
rettelagt således, at der indledes med et besøg i en
af egnens eller byernes kirker, hvor der gives op
lysninger om kirkens historie og sluttes med an
dagt, salmesang og orgelspil. - Der aflægges besøg
på godser, hvor der gives orientering om ejerfor
hold i generationer og oversigt over godsets historie
og sluttes med fremvisning af slot og/eller park.
Ligeledes besøges slægtsgårde, hvor der fortælles
om generationernes liv og virke på stedet og frem
vises stuer med interessante møbler og slægtsmin
der. Endvidere ses landbrugsbygninger - gamle
moderniserede, eller nye bygninger med nutidens
indretninger i lader, maskinhuse og stalde med
mekaniske hjælpemidler.
Der er rundgang i bondegårdshaver med frugt
sorter fra ældre tid og gamle roser, krydderurter og
mere almindelige blomster, stauder, buske og træ
er. Ved markvandring ses specialafgrøder og en ny
tids godsejer og gårdejer fortæller om afgrøder og
driftsplan.
Endvidere besøges høj- og landbrugsskoler,
egnsmuseer, borgruiner, oldtidsminder og andre

Side 4

historiske seværdigheder i landskabet samt natur
skønne steder på hedestrækninger, i skove, ved
åløb og ved havet omkring Danmark.
I det følgende nævnes i korte træk de steder,
hvor der har været holdt årsmøder, herunder tids
punktet, gi. amtskreds, antal deltagere hvis det
kendes. Generalforsamlingens mødested og sam
lingssted for årsmødemiddag og selskabeligt sam
vær med musik og evt. underholdning.
5. juli 1941 stiftedes Slægtsgaardsforeningen ved
et møde på Fyns Forsamlingshus i Odense. For
slag til vedtægter blev forelagt.
20. maj 1942: Generalforsamling holdtes i Stu
denterforeningens Lokaler i København. Fore
ningens vedtægter vedtages.
10. maj 1943: Generalforsamling på Fyns For
samlingshus i Odense.
6. maj 1944: Repræsentantskabsmøde i »Fremad .<s
lokaler i Fredericia. 25 deltagere.
18. juli 1945: Repræsentantskabsmøde i National
museets Mødelokale i København.
4. maj 1946: Repræsentantskabsmøde i Østergades
Hotel i Arhus. 30 deltagere.
17. maj 1947: Repræsentantskabsmøde i Øster
gades Hotel i Århus. 60 deltagere.
Herefter 2 dages møde med deltagelse af fore
ningens medlemmer med familie og slægtninge.
5-6. juni 1948: Åbenrå amtskreds. 140 deltagere.
Møde på »Folkehjem« i Åbenrå. Spisning dels
på Folkehjem og dels på slægtsgårde hvor der
var indkvartering.
21-22. maj 1949: Holbæk amtskreds. Ca. 175
deltagere. Møde i Strandparkens Pavillon i Hol
bæk. Delvis privat indkvartering på slægtsgårde.
Næste dags fællesspisning på »Strandlyst« ved
Sejerøbugten.
20-21. maj 1950: Randers amtskreds. Ca. 150
deltagere. Møde i Håndværkerforeningens Sal i
Randers. Delvis indkvartering på slægtsgårde.
Næste dags fællesspisning på Hotel Skansen i
Ebeltoft.
19-20. maj 1951: Bornholms amt. 130 deltagere.
Møde på Dams Hotel i Rønne. Middag og sel
skabeligt samvær på Hotel Jomfrubjerget.
24-25. maj 1952: Assens amtskreds. 210 delta
gere. Møde på »Hindsgavl« ved Middelfart.
Fællesspisning på »Hindsgavl« og næste dag i
Restaurant »Skoven« i Odense.
30-31. maj 1953: Præstø amtskreds. 243 delta
gere. Møde på Møn i »Skydevængets Pavillon«
i Stege. Middag og selskabeligt samvær i»Skyde
vængets pavillon«.
22-23. maj 1954: Sydslesvig. 195 deltagere. Møde
på »Flensborghus«. Middag og selskabeligt sam
vær på »Flensborghus«.
21-22. maj 1955: Viborg Amtskreds. Ca. 190
deltagere. Møde på Hotel »Royal« i Skive. Mid
dag og selskabeligt samvær på Hotel »Royal«.
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2-3. juni 1956: Båstad i Skåne. 200 deltagere.
Møde på »Strandrestaurang«. Middag og sel
skabeligt samvær på »Strandrestaurang«. Fro
kost på Svaløf Forsøgsstation.
29-30. maj 1957: Ålborg amtskreds. 140 delta
gere. Møde i »Skydepavillonen« i Ålborg. Mid
dag og selskabeligt samvær i Restaurant »Kil
den«.
31. maj - 1. juni 1958: Frederiksborg amtskreds.
140 deltagere. Møde på Hotel »Prins Hamlet«
og middag og selskabeligt samvær samme sted.
30-31. maj 1959: Ribe amtskreds. 163 deltagere.
Møde på Hotel »Munken« i Ribe. Middag og
selskabeligt samvær på Hotel Esbjerg.
28-29 maj 1960: Svendborg amtskreds. 209 del
tagere. Møde på »Christiansminde« v. Svend
borg. Middag og selskabeligt samvær samme
sted. Udflugt til Ærø.
27-28. maj 1961: Sydslesvig. 153 deltagere. Møde
på Hotel »Siesvighus«. Middag og selskabeligt
samvær samme sted. Udflugt i Sydslesvig.
30-31. maj 1962: Præstø amtskreds. 210 delta
gere. Møde på Hotel »Axelhus« i Næstved. Fæl
lesspisning og selskabeligt samvær samme sted.
25-26. maj 1963: Vejle amtskreds. 230 deltagere.
Møde i Håndværkerforeningen i Vejle. Fælles
spisning i Håndværkerforeningens Festsal.
30-31. maj 1964: Maribo amtskreds. 274 delta
gere. Møde på Hotel »Baltica« Nykøbing F.
Fællesspisning og selskabeligt samvær samme
sted.
26-27. maj 1965: Ringkøbing amtskreds. 268 del
tagere. Møde i Rindom Sognegård. Fællesspis
ning og selskabeligt samvær på Ringkøbing Høj
skolehotel.
18-19. maj 1966: Sønderborg amt. 312 deltagere.
Møde på Gråsten Landbrugsskole. Fællesspis
ning og selskabeligt samvær på Teaterhotellet i
Sønderborg.
20-21. maj 1967: Skanderborg amtskreds. 263
deltagere. Møde på Hotel Himmelbjerget. Fæl
lesspisning og underholdning på Hotel »La
Strada« i Silkeborg.
29-30. maj 1968: Bornholms amtskreds. 273 del
tagere. Møde i »Brændegårdshaven«. Fælles
spisning og selskabeligt samvær på Hotel »Jom
frubjerget«.
31. maj - 1. juni 1969. Haderslev amtskreds. 347
deltagere. Møde på Skamlingsbankens Hotel.
Fællesspisning og selskabeligt samvær på Hotel
»Harmonien«, Haderslev.
7-8. juni 1970: Svendborg amtskreds. 323 delta
gere. Møde på Hotel »Nyborg Strand«. Middag
og selskabeligt samvær samme sted.
5-6. juni 1971: Viborg amtskreds. 268 deltagere.
Møde på Restaurant »Palæ« i Viborg. Middag
og selskabeligt samvær samme sted.
27-28. maj 1972: Sorø amtskreds. 269 deltagere.
Møde på Hotel »Postgården« i Ringsted. Mid-
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dag og selskabeligt samvær på Hotel »Casino«,
Ringsted.
26-27. maj 1973: Tønder amtskreds. 355 delta
gere. Møde på Hotel Løgumkloster i Løgum
kloster. Middag og selskabeligt samvær på Ho
tel »Tønderhus«, Tønder.
22-23. maj 1974: Svendborg amtskreds. Over 300
deltagere. Møde på Hotel »Nyborg Strand«.
Middag og selskabeligt samvær samme sted.
24-25. maj 1975: Randers Amtskreds. 418 delta
gere. Møde i »Pavillonen« i Grenå. Middag og
selskabeligt samvær på Hotel du Nord, Grenå.
29-30. maj 1976: Hjørring amtskreds. Årsmødet
holdes i Løkken.
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Slægtsgaardsforeningens årsmøde medvirker i
høj grad til at styrke interessen og sammenholdet
om foreningens arbejde og opgaver. - Årsmøderne
er præget af deltagernes fællesskab og samfølelse.
Ved et af årsmødernes afslutning gav en del
tager, som afskedshilsen, et varmt håndtryk og
sagde:
»Vi har med spændt forventning glædet os til
årsmødet før vi kom hertil, og vi har glædet os
over hvad vi har hørt, set og oplevet mens vi har
været her til møde, fest og egnsudflugt, og vi vil
med glæde tænke på disse dages oplevelser, når vi
er kommet tilbage til vores hjem og virkeplads.«

Et 150 års jubilæum i Sebbelev bys grandelaug
I landsbyen Sebbelev på Als samles byens folk,
efter gammel skik, hvert år ved kyndelmissetid, til
grandelaugsmøde i byens kro. I år fejredes, den 8.
februar, et 150 års jubilæum for laugets kyndel
missemøder. Grandelaugets historie går naturligvis
længere tilbage i tiden, men i dens ældste bevarede
protokol findes nedskrevet, i 1826, bestemmelser
om byfolkenes pligter til at deltage i ligbegængelse. Det fremgår af protokollen, at der har været
afholdt grandemøder gennem hele tiden, men der
er ikke altid blevet ført protokol. Erindringen om
dette ældste, protokollerede kyndelmissemøde i
1826, fejredes i år ved et 150 års jubilæumsmøde.
Et udvalg under ledelse af laugets oldermand,
gårdejer Mads Madsen, havde sammenkaldt gran
delaugets medlemmer - næsten hele byens folk til fest i byens kro, hvor der trakteredes, efter god
gammel skik, med stuvede kartofler med skinke og
frikadeller. Festtalen holdtes af redaktør Jørgen
Wolf ved dagbladet »Vestkysten« der fremhævede
det værdifulde i, at bevare sammenhold og fælles
skabsfølelse i bysamfundet. Ved nutidens sammen
lægninger til storkommuner er der alvorlig fare for
en splittelse af samhørighedsfølelsen mellem byens
folk. Vi må dog ikke glemme, at vi kommer hin
anden ved. Endvidere fortalte han træk fra byen
Sebbelevs historie.

Amtsmøde i Skrydstrup
Slægtsgaardsforeningen for Haderslev amt holdt 4.
marts møde i forsamlingsgården i Skrydstrup.
Det er sekstende år i rad, foreningen holder
møde i Skrydstrup ved vinterens afslutning. Og
som sædvanlig var forsamlingsgårdens store sal
fyldt.
Mødet indledtes med generalforsamling ved
hvilken formanden gdr. Jens Skau, Nygård, aflagde
en udførlig beretning om såvel arbejdet i amtet
som i landsforeningen og konstaterede fremgang

Undertegnede, som deltog som gæst, supplerede
disse oplysninger og gav en redegørelse for ud
skiftningen af byens jorder i året 1794, og om de
omskiftelser, som i tidens løb er sket med de jord
arealer som den gang blev udlagt til byens kådner*
og inster,* samt til skolen og smeden.
Derefter vistes film fra byen Augustenborgs 300
års jubilæum i året 1951, hvori der findes optagel
ser hvor en del Sebbelever var medvirkende, og af
byens ældre bygninger.
I anledning af jubilæet havde udvalget, med stor
behjælpsomhed blandt byens folk, indsamlet bil
leder fra ældre og nuværende tid af byens gårde og
huse, og med støtte fra den lokale sparekasse, ud
givet en smuk lille bog med disse billeder, til glæde
for nuværende og fremtidige folk i byen.
* Småhusmænd og daglejere.
kådne: ejede hus med 2 tdr. land + 1 ko.
inster: ejede hus med lidt mindre jord + 1 ko.

Jørgen Bromand.
En fortælling om byen Sebbelevs historie har været med
delt i »Slægtsgaarden«, nr. 153, februar 1968, og om
samme bys gamle landsbyskikke i nr. 164, febr./marts
1970.

for foreningen. Til medlemmer af bestyrelsen gen
valgtes gdr. Thomas Dahlmann, Vandling og gdr.
P. N. Petersen, Harreby.
Derefter talte Chr..R. Christensen om slægts
gaardsforeningens arbejde og synspunkter.
Kreditforeningsdirektør Aage Høyer, Juhlsminde, talte om långivning i tiden. Og museumsin
spektør Hans Neumann, Haderslev, holdt foredrag
med lysbilleder om udgravningerne efter oldtids
fund ved Vedsted og om hærvejen.
Den interessante dag sluttede med en livlig for
handling, og selvfølgelig var der kaffebord efter
sønderjysk skik.
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Leder af Slægtsgårdsarkivet i 30 år
Den 1. januar 1976 var det 30 år siden Slægts- og
Historieforskeren P. K. Hofmansen (Kursuslærer i
matematik og fysik ved de Forenede Præliminær
kurser i København) efter opfordring tiltrådte som
leder af Slægtsgaardsarkivet, som samtidig blev
anbragt på Det kgl. Bibliotek og havde denne
adresse indtil 1969.
Herefter fik arkivet lokale på Statens Biblio
teksskole, Birketinget 6 a på Amager, indtil det i
1972 flyttede ind i det nuværende godt beliggende
arkivlokale på H. C. Andersens Boulevard 4.
I de første år fra Slægtsgaardsforeningens op
rettelse i 1941 var det foreningens daværende
sekretær, journalist Chr. Damm der samlede op
lysninger om gårde og slægter. - Da Chr. Damm i
krigsårene var aktiv i modstandsbevægelsen og
blev hårdt såret i sin lejlighed ved et pistolattentat,
blev Slægtsgaardsarkivets ledelse i 1944 midler
tidig overtaget af arkivar mag.art. Hans Ellekilde,
genealog mag.art. Albert Fabritius med genealog
Antoniewitz som sekretær. Sidstnævnte fungerede
som arkivar fra 1.11. 1944 til 20.11. 1945, hvor
efter P. K. Hofmansen tiltrådte 1.1. 1946.
Det tilsynsråd for arkivet, der allerede blev
planlagt ved Slægtsgaardsforeningens stiftelse, blev
dannet i 1943. I dette første arkivudvalg var
følgende repræsenteret: Arkivar Hans Ellekilde,
Dansk Folkemindesamling, genealog dr.phil. Al
bert Fabritius, Det kgl. Bibliotek, cand.mag. Gun
nar Knudsen, Stednavneudvalget, forfatter Salo
mon Frifelt, Ølgod, genealog Wilh, von Antoniewitz samt Slægtsgaardsforeningens næstformand
gdr. Jens Jensen, Soed v. Haderslev, der var arkivudvalgets formand til han afgik ved døden i 1953.
Formænd for arkivudvalget var derefter konsu
lent Hans Balle 1954-65, forfatteren Salomon J.
Frifelt 1966-72 og gdr. Erik Strange fra 1973.
Efter Hofmansens 30 års virke som arkivar er
det naturligt som i foranstående at lade tankerne
gå helt tilbage til 1941, da indsamlingen af arki
valier, især fra de sønderjyske slægtsgårde begynd
te, og nævne hvem der ledede arkivarbejdet de
første år, som var præget af krigen og besættelsen,
bl.a. var en del af de store arkivers arkivalier af
hensyn til brandfare og eksplosioner ført til særlig
sikrede opbevaringssteder.
Det var arkivar i Dansk Folkemindesamling,
magister Hans Ellekilde, der knyttede forbindelsen
mellem P. K. Hofmansen og SlægtsgaardsforeningenHofmansen havde i 1930 taget matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen i København.

Så aftjente han sin værnepligt som menig ved
Livgarden og kom på officerskole på Kronborg og
blev kornet og løjtnant før han sluttede militær
tjenesten.
I de følgende år med studier ved universitetet
og som kursuslærer plejede han også sin interesse
for historie og arkivforskning, og var tillidsmand
for landsarkivar Svend Aakjær, Landsarkivet i
Viborg, når denne havde brug for kildestof fra
Rigsarkivet og Landsarkivet i København. Ma
gister Hans Ellekilde fik samarbejde med Hofman
sen gennem landsarkivar Svend Aakjær og dette
udviklede sig til, at Ellekilde i samråd med Slægts
gaardsforeningens arkivudvalg og bestyrelse udpe
gede Hofmansen til den ledige stilling som arkivar
i Slægtsgaardsarkivet, og resultatet blev, at han på
tog sig opgaven.

Ved Hofmansens tiltrædelse i Januar 1946 sam
tidig med, at de indtil da indsamlede og ved arkiv
studier afskrevne historiske oplysninger om gårde
og slægter blev samlet på reoler og i skabe i Dansk
Folkemindesamling på Det kgl. Bibliotek, forestod
der et omfattende arbejde med at placere og
registrere arkivsagerne fra de forskellige landsdeles
sogne, landsbyer og slægtsgårde.
I de 30 år arkivar Hofmansen har ledet arkivets
daglige arbejde - fra 1. marts 1971 sammen med
arkivar Anna Louise Alstrøm — har han vist, at
han har de kvalifikationer, der kræves til at be
stride stillingen, som forudsætter en omfattende vi
den, interesse for detailler, sans for orden og nøj
agtighed og evne til sprogligt korrekt og let for-
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ståeligt at sammenfatte de historiske oplysninger,
der er resultatet af undersøgelserne af hver slægts
og gårds fortid, i en velformet redegørelse.
Hans store viden om danske egne og historiske
minder, som ofte giver sig tilkende i hans taler og
artikler vidner om de varme følelser han nærer
for sit fædreland og dets natur, ejendommelighe
der, folkeliv og historiske minder.
At han er en sprogets mester ved alle, der har
hørt ham tale ved årsmøder, eller amtskredsmøder
eller læst de mange lødige artikler, han har skrevet
i »Slægtsgaarden« og i lokalhistoriske bøger. Det at kunne tale eller skrive om en historisk be
givenhed og et historisk sted og det menneskeliv,

der har udfoldet sig der, eller at give en naturskil
dring med et sådant ordvalg, at læserne eller til
hørerne føler sig henført til stedet og hører eller
ser det hele levendegjort for sig, det er en evne
Hofmansen er i besiddelse af og som i høj grad
kommer Slægtsgaardsforeningen tilgode.
Ved Slægtsgaardsforeningens hovedbestyrelses
møde i februar udtalte arkivudvalgets formand,
gdr. Erik Strange gode, anerkendende ord om
Hofmansen og hans indsats som arkivar gennem
30 års dygtigt arbejde i Slægtsgaardsarkivet, og
som beskeden påskønnelse fik han overrakt en
lille nyttig gave med inskription.
H. Balle.

Indbydelse til årsmøde
i Løkken

på stranden til Blokhus. Vi siger forhåbentlig, for
ondt vejr kan gøre forholdene umulige på stran
den, men normalt skulle der være gode kørsels
muligheder både for privatbiler og busser på stran
den mellem hav og klitter. Turen er 20 km lang.
Derefter fortsætter turen endnu 30 km til det
skønne Oxholm slot på Øland ved Limfjorden.
Der afgår som sædvanlig bus fra Randers, Sjæl
land og Fyn. De to sidstnævnte må bestille plads
gennem kontoret. Medlemmer fra Sønderjylland
eller Sydjylland kan stige på fynsbussen i Middel
fart eller efter aftale.
Vi kan love vore medlemmer en interessant tur
og glæder os til fortsat stort fremmøde.

29. og 30. maj 1976
Når Slægtsgaardsforeningen har valgt at holde sit
årsmøde i Løkken 29. og 30. maj, skyldes det et
udbredt ønske i bestyrelsen om at holde det på
dette for de fleste medlemmer ret fjerntliggende
sted. Og vi ved, at mange medlemmer glæder sig
til at se de særprægede nordjyske egne med det
storslåede Vesterhav med de brede strande og de
høje klitter.
Det har voldt noget besvær at få mødedatoen
fastsat, men det er nu lykkedes på bedste måde,
så mødet kan holdes i Strandpavillonen der har
den dejligste udsigt over Vesterhavet, en sal til
800 mennesker hvorfra man kan se ud over hav
og klitter. Og når dertil kommer, at værten, som
er medlem af Slægtsgaardsforeningen, har stillet
sig meget imødekommende over for os, kan vi ikke
forlange mere i den retning.
Strandpavillonen er ikke hotel, men der er mas
ser af sengeplads i byen, og afstanden mellem
hotellerne er minimal.
Om landskabet deroppe skal vi kun sige, at
deltagerne selv må se, men vi er i nærheden af
Store Vildmose, så man kan bese denne med de
mange græssende kreaturer.
Om Børglum kloster bragte vi allerede i jule
nummeret en udførlig artikel, som ikke skal gen
tages. Og Hjortnæs er en tidligere forpagtergård
under godset, som nu er frikøbt, og hvor der er
store, nye stalde.
Efter at have beset disse to ting og været til
morgenandagt søndag formiddag, vender vi til
bage til Løkken til frokost, og så står vi forhå
bentlig over for dagens store oplevelse: Køreturen

☆

Mærkatet

kan fås igen
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Meddelelser om årsmødet

Buskørsel

Lørdag den 29. maj

Der arrangeres buskørsel lørdag morgen fra Lolland/Sjælland med følgende afgangssteder:

kl. 14.00 præcis. Mødet åbnes i Strandpavillonen
kl. 15.00 Fælles kaffebord (forudbestilling nød
vendig)
kl. 16.30 Mødet afsluttes. Herefter er der lejlig
hed til spadseretur på stranden
kl. 18.30 Festmiddag i Strandpavillonen og der
efter dans til kl. 24
Dagsorden for mødet
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formanden aflægger beretning
3. Formanden for Slægtsgaardsarkivet Erik
Strange aflægger beretning
4. Beretning fra bladudvalget ved redaktør Hans
Hviid.
5. Meddelelse fra Jens og Anna Jens fond ved
Bent Bjergskov.
6. Beretningerne drøftes.
7. Fremlæggelse af regnskab og budget til be8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og supple9. Valg af revisor.
10- Mødested for årsmødet 1977.
11. Eventuelt.
Søndag den 30. maj

kl.
kl.
kl.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

kl.
kl.

7.00 Vækning
7.30 Morgenmad. Bedes bestilt aftenen forud
8.30 Afgang fra Løkken. Behøver ikke at
foregå samlet
9.00 Ankomst til Børglum Kloster. Morgen
andagt i Klosterkirken og besigtigelse af
gården (5 km)
10.15 Afgang fra Børglum Kloster
10.30 Ankomst til Hjortnæs (5 km)
11.15 Afgang fra Hjortnæs
11.45 Frokost i Strandpavillonen i Løkken.
13.15 Afgang fra Løkken. Såfremt det er
muligt køres af stranden til Blokhus
(20 km)
14.30 Ankomst til Oxholm på Øland (yder
ligere 30 km).
15.30 Mødet sluttes

4.30 Nykøbing F. Parkering ved Nyk.-hallen
(Cementen)
4.40 Nr. Alslev - ved kirken
5.00 Vordingborg - banegdr.
5.30 Næstved - banegdr.
6.00 Ringsted - banegdr.
Pris pr. person ca. kr. 110,---- 135,------ afhængig
af tilslutningen - incl. bus og billet Odden-Ebeltoft
retur.

Bus fra Fyn med følgende afgangssteder:
7.00 Langeskov station
7.20 Odense - parkeringspladsen ved Kongens
have
7.40 Gribsvad kro
8.00 Middelfart - parkeringen ved den nye bro
Pris pr. person ca. kr. 75,-.
Tilmelding til bus fra Sjælland og Fyn på indmel
delsesblanket. Betaling for busture afregnes i bus
sen.

Endelig afgangstid og sted vil blive meddelt ved
udsendelsen af deltagerliste og billetter m.m.
Der arrangeres ikke lokal bus søndag.

Jyllandsbus (Randers)
udgår fra Vivild kl. 10.45 - fra Randers rutebil
station kl. 11.30 - kører over Hadsund og stand
ser på Hadsund rutebilstation kl. 12.00. Derfra
non-stop Løkken.
Al henvendelse om kørsel til rutebilejer H.
Esbesen, Vivild, tlf. (06) 48 60 33.
Gæster fra det sydlige Horsens og Skanderborg
m. v. er velkomne til at sætte privatvognen i Ran
ders og fortsætte med bussen.
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Indmeldelse til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Løkken den 29. og 30. maj 1976.
Indmeldelse kan kun ske skriftligt til Slægtsgaardsforeningens kasserer fru Inger Hansen,
Gassehaven 56, 2840 Holte, senest den 8. maj, hvorefter deltagerliste, adgangstegn m.m. vil
blive fremsendt.
Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).

Stilling

Navn

Adresse

Evt. tlf.

Hotelbestilling 29.-30.
Antal dobb.vær.
m. bad

u. bad

Betaling

Antal enkeltvær.
m. bad

u. bad

Busbestilling

Bus fra

Sjæll.

Fyn

Antal

Pris

Eftermiddagskaffe

10,-

Middag

65,-

Vinanretning

15,-

Frokost

25,-

Fællesudg.

20,-

Ialt

Ialt

=•

Antal
Indbetalt ved check

Ønsker at påstige bussen i
t

— behold denne -

□

giro

□

postanvisning

□

sæt X

klip her-----

send denne

Indmeldelse til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Løkken den 29. og 30. maj 1976.
Indmeldelse kan kun ske skriftligt til Slægtsgaardsforeningens kasserer fru Inger Hansen.
Gassehaven 56, 2840 Holte, senest den 3. maj, hvorefter deltagerliste, adgangstegn m. m. vil
blive fremsendt.
Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).

Stilling

Navn

Adresse

Evt. tlf.
Hotelbestilling 29.-30.
Antal dobb.vær.
m. bad

u. bad

Betaling
Antal enkeltvær.

m. bad

Busbestilling
Bus fra

Sjæll.

Fyn

u. bad

Antal
Eftermiddagskaffe

10,-

Middag

65,-

Vinanretning

15-

Frokost

25,-

Fællesudg.

20,-

Ialt

Antal

Ønsker at påstige bussen i

Pris

Indbetalt ved check

□

giro

□

postanvisning

□

sæt X

Ialt
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Hotelophold
Foreningen har reserveret alle ledige værelser i Løkken, og hotelophold kan derfor kun
reserveres gennem foreningen, der har opnået visse rabatter.
Alle hoteller er beliggende samlet i Løkken og der er ikke værelser på Skovpavillonen,
hvor middagen finder sted.
Priserne på alle hoteller er:
dobbelt værelse med bad kr. 120,dobbelt værelse uden bad kr. 70,enkelt værelse med bad kr. 90,enkelt værelse uden bad kr. 60,Morgenmad, som indtages på hotellerne er ikke medregnet i værelsespriserne, men koster
kr. 15,-.
Mødedeltagerne afregner selv med hotellet. Værelserne reserveres så vidt muligt i den
ønskede gruppe og i den rækkefølge bestillingerne indgår.
Der skal på forhånd indbetales til: Kassererkontoret, Gassehaven 56, 2840 Holte.
Eftermiddagskaffe med brød ved eftermiddagsmødet i Strandpavillonen kr. 7 0,-.

Middag på Strandpavillonen, 3 retter og kaffe incl. moms og betjening samt musik under
middagen kr. 65,-.
Vinanretning (2 glas rød- eller hvidvin og 1 glas dessertvin) kr. 15,-.

Frokost søndag i Strandpavillonen (incl. moms og betjening) + kaffe kr. 25,-.

Andel i fællesudgifter (forfriskning ved afslutning, turistservice, tryksager m.m.) kr. 20-,
som betales af alle deltagere.
Postgiro nr. 8 083 142 kan benyttes.

Indsendes til

Dansk Slægtsgaardsforening

kassererkontoret, Gassehaven 56, 2840 Holte
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt oplysnings
materiale om Dansk Slægtsgaardsforening og opfordres til ind
meldelse i foreningen:

Titel

Navn

Postadresse

Titel

Navn

Postadresse

.................................. den

19

Underskrift!

Såfremt De ikke ønsker at klippe i Deres blad, så send blot en seddel
til kontoret, Gassehaven 56, 2840 Holte.

Kontingent
Der udsendes i løbet af april måned
kontingentopkrævninger for 1976.
Medlemmerne anmodes om at ind
betale kontingentet snarest belejli-

get efter opkrævningens modtagelse.
Meddelelser om ændringer af adres
se m. m. kan anføres bagpå giro

talonen.
Med venlig hilsen. Kassereren.
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Motiv fra Løkken Strand med den karakteristiske oplægning af fiskekutterne på strandbredden.

Af købmand Filskovs oplevelser
i udlændighedsårene
Vi bringer som lovet i nr. 199 fortsættelsen af
købmand Filskovs spændende oplevelser som tysk
soldat under 1. verdenskrig.

Filskov nåede de tre år som soldat at blive ind
lagt på et utal af lazaretter og hospitaler under
mere eller mindre behagelige forhold, men han
nåede aldrig at komme til fronten. En gang skulle
han dog med en transport af ikke særligt velud
styrede soldater til fronten på Balkan. Soldaterne
stillede i fuldt feltmæssig udrustning på banegår
den, hvor en mærkelig indretning ragede op af Fil
skovs tornyster. En officer opdagede dette, og
Filskov, der af hensyn til sin personlige bekvem
melighed havde lagt en del af sin iskias på hylden
og i stedet for fået forstoppelse, erklærede, at det
var et klosetapparat, som han ikke kunne und
være. Men den tjentsivrige soldat mente nok, at
han kunne klare sig, når blot han havde dette ap
parat med.

Så blev der holdt rådslagning, og kompagni
chefen erklærede: »De vil jo blamere hele hæren.
Så langt er vi dog endnu ikke kommet med den
tyske armé, at man må sende en jordemoder med
hver mand til fronten. Træd af«.
Således mistede Filskov chancen for at komme
med i felttoget på Balkan.
Efter forskellige besværligheder med sit kom
pagni øjnede man ikke andre muligheder end at
sende ham til observation på et lazaret (han var
ialt indlagt 13 steder under krigen). Han ankom
en lørdag aften til et nyoprettet lazaret, hvor der
kun var fire indlagte foruden ham. Skæbnen ville,
at lazaretinspektøren netop skulle til familiefest.
Han havde derfor givet de fire andre udgangstilla
delse. Men hvad skulle han gøre ved den nye,
som ikke kunne stå ret og gøre honnør på grund
af sin iskias, hvis han kom på gaden og traf en
officer? Filskov blev derfor sluppet ud med et
kommisbrød under armen. Det fritog ham fra den
ordinære hilsepligt. Han kom på gaden og traf en
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galaklædt officer. Filskov strammede sig op, så
godt som situationen tillod. Med en blanding af
klodsethed og lune trådte han ud i rendestenen.
Kaptajen spurgte denne mærkelige fremtoning:
»Hvad er egentlig meningen?«
»Jeg gør front, hr. general«.
»Mon De er rigtig vel?«
»Nej, desværre. Mit ene ben er ikke så godt«.
»Vil De lave grin med mig? spurgte kaptajnen
så og tog sin lommebog frem. Og så begyndte en
afhøring om soldatens nummer og aldeling, men
denne fik et så forvirret udfald, at kaptajnen stak
bogen i lommen med bemærkningen: »Stakkels
mand«.
Og så vandrede Filskov videre i Berlin til en
række nye oplevelser.
Engang i Hamburg havde Filskov forvildet sig
til en anden afdeling, hvor han reddede sig tre
pakker kiks i anledning af kejserindens fødsels
dag. Han blev imidlertid så forsinket i forhold til
sin egen afdeling, at han blev betænkelig.
Var det mon ikke bedst påny at blive indlagt på
et lazaret?
Filskov gik derfor ud på gaden, og på et sted,
hvor trafikken ikke var livsfarlig, besvimede han.
Civile og militære kom til og stænkede ham i an
sigtet med koldt vand, men tilfældet var ondartet,
så han blev lagt på en båre og kørt på et lazaret.
Han blev lagt på en sygestue sammen med en
snes andre, men den vendte ud mod kanalen, og
sultne måger baskede ustandseligt omkring vin
duerne for at bjerge en bid. Patienterne havde
megen moro af dette, men da Filskov kom lidt til
kræfter efter sit svære anfald, fandt han på at kon
struere en indretning, så han kunne ligge i sin

seng og ved hjælp af en sejlgarnssnor lukke vin
duerne for nærgående fugle, der havde vovet sig
ind. På den måde kunne han fange op til 13-14
måger om dagen, og han blev derfor af kollegerne
på stuen kaldt for »Der Möwenfänger«. Denne
fuglefangst gjorde et særdeles godt indtryk på sy
gehusinspektøren og andre, når han overrakte dem
de fangede fugle til fortæring.
Filskov opnåede på denne måde adskillige be
gunstigelser. Han fik endda lov at gå i biograftearet om aftenen, når han skønnede at hans
kræfter slog til, til sådan anstrengelse.
Engang under en orlov havde Filskov, der var
en ivrig jæger, begivet sig på en ulovlig jagt sam
men med et par naboer, selvom hans ben i felten
var meget svage. Uheldigvis træffer de på Filskovs
gamle fjende, overgendarm Parbs. Parbs øjnede
straks en chance for at få hævn efter mange bitre
nederlag, afkrævede Filskov hans gevær, men Fil
skov, der var i uniform, erklærede, at en tysk sol
dat under ingen omstændigheder lod sig afvæbne.
Resultatet blev indberetning, og der førtes rets
sager både i Tønder og Hamburg.
Heldigvis for Filskov har han ved mødet med
gendarmen kun nået at skyde en rotte. Og nu ville
skæbnen, at der netop på dette tidspunkt var ud
sendt et opråb fra Berlin, der kaldte til kamp mod
rotterne, der fortærede lige så megen føde som
hele armeen.
Filskov påberåbte sig dette og blev frifundet.

Men Parbs forvandt aldrig dette nederlag.
Og så blev der fred. Den 11. november 1918
vendte den glade købmand tilbage til sit hjem i
Møgeltønder.

Velkommen til nye medlemmer
Gårdejer Jørgen Krogh,
Pregehøjvej 2,
Tjæreby,
4800 Nykøbing F.

Gårdejer Chr. Lægaard Bjerre,
Nissumgaard,
Ringvej 60, Nr. Nissum,
7620 Lemvig.

Gårdejer Asmus Jepsen,
Dalsgaard,
Avlscentret Kegnæs,
6474 Skovby.

Gårdejer Jørgen Råhauge Nielsen,
»Elmetoft«,
Østergårdsvej 9, Renge,
4660 St. Heddinge.

Gårdejer, revisor Johan Petersen Raun,
Elmegård,
Vandlingvej 128, Vandling,
6100 Haderslev.

Gårdejer Hans Erik Langmark Jensen,
»Langemarksgård«,
Hasbjergvej 4, Kastelev,
4760 Vordingborg.
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Gårdejer H. C. Glasdam,
»Næsbjerggård«,
Egsgyden 36,
5641 Horne.

Forpagter Jørgen K. Jydby Olsen,
Mariendal,
Thorupsvej 6,
5485 Skamby.

Gårdejer Ernst Plagborg,
Vennely,
Plagborgvej 18,
7200 Grindsted.

Gårdejer Bent Skøtt,
Hviderupgaard,
Tørring møllevej 36, Hvinderup,
6070 Christiansfeld.

Gårdejer Henry Madsen,
Gravgaardsvej 5,
7790 Hvidbjerg.

Gårdejere Karoline og Søren A. Sørensen,
Nr. Vollum,
6261 Bredebro.

Gårdejer Hans Søndergård Pedersen,
Nærbygård,
Nørbyvej 2,
7861 Balling.

Landmand Henning Povlsen,
» Møllebjerggård «,
Møllebjergvej, Okslund,
6650 Brørup.

Proprietær Kristian Jacobsen,
»Krarupgaard«,
7800 Skive.

Godsejer Hans Hovgaard,
Kejrup,
5300 Kerteminde.

Fru Kamma Størner,
Konvalvej 7, Hasseris,
9000 Ålborg.

Vognmand Robert Jensen,
Ørritslev,
5450 Otterup.

Fhv. slagtermester Georg Hansen,
Førslev,
4690 Haslev.

Gårdejer Erik Jensen,
»Holvegaard«,
Sander umgaards vej 1,
5290 Marslev.

Elin Andersen,
Stengaardsvej 72,
6700 Esbjerg.
Gårdejer Jens Peter Ravn,
Stokbrogård,
Over Jels,
6560 Sommersted
Gårdejer Ebbe Krog Vestergaard,
Juhlsminde,
Sjølund Landevej 22,
6093 Sjølund.

Gårdejer Svend Rasmussen,
»Holmegaard«,
Oddermose Strandvej 4,
Svendsmark,
4780 Stege.

Gårdejer Poul Maglegaard,
»Maglegaard«,
Kanshøj Møllevej 175,
Eggeslevmagle,
4230 Skælskør.
Gårdejer Ole Vestergård Jensen,
»Drongstrup«,
Vardevej 36 a, Drongstrup,
7280 Sdr. Felding.

Gårdejer Frede Erichsen,
Sverdrup Mølle,
Sverdrupvej 4, Sverdrup,
6100 Haderslev.
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Fra boghylden
»Hat og Hue« og »På-sig-bundet«
I de bornholmske kvinders klædedragt var der i
ældre tider forskellige begreber, som var helt spe
cielle for denne landsdel. Det gjaldt f. eks. »Hat
og Hue« og »På-sig-bundet«. Én anden hoved
beklædning kaldtes »Nattøj«, men brugtes kun
om formiddagen og kun hos de finere familier.
Skaberen af Gudhjem Museum, kunstmaler Axel
Munch, indsamlede gamle dragtdele og tekstiler
fra hele øen, han nåede inden sin alt for tidlige død
at færdiggøre et manuskript om »Bornholmske
folkedragter og gamle håndarbejder«, som nu er
udkommet med en mængde illustrationer (64 s.
kr. 48,50), og som også fortæller om gamle skik
ke i hverdag og fest.

Da de bornholmske udmarker blev opdyrket
I mange år har man savnet en bornholmsk ord
bog. Den er nu kommet i form af et genoptryk af
J. C. S. Espersens ordbog fra 1908 (Rosenkilde
og Bagger. 720 s. kr. 266,- indb.). Den er særlig
værdifuld, fordi ordforklaringerne er ledsaget af
udførlige beskrivelser af bornholmske forhold og
ældre tiders skikke. Det er kulturhistoriske oplys
ninger, som ikke findes andetsteds.
I en anden af de nye bøger om og fra Born
holm fortælles om tiderne i første halvdel af
1700-tallet, da befolkningstallet var stigende, og
da man for at »mætte disse flere hundrede mun
de« opdyrkede de bornholmske udmarker (heder
o. 1.). Herom fortæller Poul Erik Strømø meget
udtømmende i »Bornholmske Samlinger«. Med

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.

Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Rabat ved større bestillinger!
Slægtsgaardsarkivet,

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

1553 København V

»samlinger« menes i denne forbindelse den serie
bøger, som Bornholms historiske Samfund har
udsendt en af hvert år siden 1906. I dette års
bind (191 s. kr. 55,-) er desuden en afhandling
af professor C. J. Becker om hovedlinjer i Born
holms oldtidshistorie, mens magister Svend Niel
sen skriver om en jernalderboplads.
Som fotografen så det - i bedstefars tid
Der er efterhånden opstået tradition for, at Wil
liam Dams Boghandel A/S i Rønne er centrum
for, hvad der distribueres af litteratur om Born
holm. Selv går boghandler Mogens Dam aktivt
ind i udgivelser. En af hans gode ideer har helt
ramt plet. Det er billedbogen »Bedstefars Born
holm«, som er kommet for 3. gang (64 s., 117
fotos, kr. 38,50). Det var så heldigt, at man på
Bornholm lige siden fotografiets første dage hav
de flere fremragende professionelle fotografer, der
ikke nøjedes med at dyrke deres metier i atelieret,
men også virkede ude i landskabet, i hjemmene,
på arbejdspladser — og de gemte deres glasplader
og negativer. Disse fotografer så tingene på en
måde, som kommer eftertiden tilgode i form af
værdifulde kulturhistoriske oplysninger. Ud over
landet vil folk med blot det mindste kendskab til
Bornholm have stor fornøjelse af at se disse bil
ledalbum med miljøer, mennesker, begivenheder
fra 75-100 år siden.
Men også nutidens Bornholm er der tænkt på.
En anden af Dams publikationer er »Arets bille
der«. En sådan billedkavalkade (56 s. kr. 18,75)
udkommer for 10. gang. Den fortæller det væsent
ligste af, hvad der er sket på øen i 1975.

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

Foreningens kontor,
Gassehaven 56, 2840 Holte
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til ethvert formål.
Har De brug for lån til tilbyg
ning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maski
ner, udvidelse af besætning,
ejerskifte eller andet, kan De
roligt henvende Dem til For
enede Kreditforeninger. Vi yder

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

FORENEDE

KREDITFORENINGER

Otto Mønsteds Plads 11 • 1563 København V • Tlf. (01) 15 34 34

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

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

^^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

os hele tiden umage' for at være både hurtige og præcise
og samtidig smidige. Vi yder lån til landbrug, skov
brug, gartneri og plantagedrift. Har De finansierings
problemer m. h. t. ejerskifte, jordsammcnlægning, grund
forbedring, ny- og tilbygning, maskinanskaffelse, aim.
tillægslån eller lign., så snak med os.

KREDITEOR E!%l ■ RJGEIXI

DZWIVIIV1ZWRK
København:
Jarmers Plads 2
1590 København V
Tlf. (01) 12 53 00

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

Herning:
Viborgvcj I
7400 Herning
Tlf. (07) 12 53 00

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

- hele Danmarks kreditforening
Kreditforeningen Danmark er en sammenslutning af Østifternes Kreditforening.
Ny jydske Kjøbstad-Crcditforcning og Jydsk Grundejer-Kreditforening

SYLVEST JENSEN LUFTFOTO
v./R. Aviram.

VI FLYVER OVERALT OG FOTOGRAFERER ALT I LANDET
MED GARANTI FOR KVALITETEN.

Vi har sikkert også Deres gård, ejendom eller fabrik i vort 40 år gamle arkiv, der indeholder mere
end 5 mill, negativer.

adr. Lærkevej 21, 3650 Ølstykke. Telf. (03) 17 62 50.

Juni-juli 1976

Leer affortiden - Lev i nutiden
Virk for fremtiden

Særslev Kirke

Efter maleri af William Hansen (se side 3).

Nr. 202-35. årgang

I sin årsberetning gav
landsformanden følgende
kommentar til
den politiske situation:
Medlemsblad for
Dansk Slægtsgaardsforening
oprettet 5. juli 1941

Redaktion:
Hans Hviid, Fåredammen 11, 5300 Kerteminde,
tlf. (09) 32 14 61.

Kasserer, sekretær og
annonceekspedition:
Fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte,
tlf. (02) 80 25 37. Postgiro nr. 8 083 142.

Slægtsgaardsarkivet:
Adresse: H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal t. v.),
1553 København V, tlf. (01) 11 67 20.
Ledere: Arkivarerne P. K. Hofmansen og Annalise
Alstrøm, tlf. (01) ØBRO 95 64. (Træffes på arkivet
tirsdag og onsdag kl. 14-16 el. efter aftale).

Foreningens revision:
Statsautoriseret revisor Kr. Foged, Rosenvængets
Sideallé 8, 2100 København 0, tlf. (01) ØBRO 30 og
(01) ØBRO 50 00.

Landsbestyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, (R)
Badstrup, 5484 Uggerslev, tlf. (09) 85 11 49.
Næstformand: Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, 3390
Hundested, tlf. (03) 33 71 49.
Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet,
tlf. (04) 84 62 03.
Gårdejer Jørgen Skoven, »Skoven«, Asdal,
9850 Hirtshals, tlf. (08) 97 11 66.
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, 5350 Rynkeby,
tlf. (09) 39 13 17. Formand for bladudvalget.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm,
5560 Årup, tlf. (09) 43 10 91 (helst kl. 9-10).
Gårdejer Børge K. Fjordside, Skalstrup, 7570 Vemb,
tlf. (07) 88 40 94.
Gårdejer Jens Bligaard, Oddense, 7861 Balling,
tlf. (07) 58 10 11.
Gårdejer Poul Ipsen, Paradisgaarden, 3740 Svaneke,
tlf. (03) 99 65 35.
Gårdejer N. Sehested, Holmstol, 8883 Gjern,
tlf. (06) 87 50 19.
Gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup,
tlf. (06) 47 70 87.
Gårdejer Holger Buch Juul, Jægergaarden, Høllund,
7100 Vejle, tlf. (05) 86 50 21.
Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.,
tlf. (03) 83 92 12. Formand for arkivudvalget.
Gårdejer Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted,
tlf. (03) 64 00 24.
Gårdejer Peder Møller Frifelt, Frifeltgaard, 6870 Ølgod,
tlf. (05) 24 30 87.
(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretnings
udvalg.

Vender vi blikket udad, er forholdene ikke helt
så tilfredsstillende.
Et lyspunkt har man dog kunnet spore i den
sidste tid. Der er i den sidste tid skabt flertal
i Folketinget for, at barnløse ægtepar ikke mere
behøver at betale arveafgift ved den ene ægte
fælles død. Den gamle bestemmelse om, at den
efterlevende foruden at lide savn og afsavn ved
at blive alene også skulle betale en afgift, der i
værste tilfælde kunne drive den tilbageblevne fra
hjem og ejendom, virkede helt urimelig og var vel
en af lovgivningens værste udskejelser.
Kapitalvindingsskatten virker med stigende
vægt. Man har altid sagt, at denne kun betød no
get i meget få tilfælde, og derfor har man for at
sige det mildt set stort på, at det gik ud over den
enkelte. Men efterhånden som kronens købekraft
daler, bliver flere og flere ramt. Der skal ikke
ret stor en gård eller villa til at koste 800.000,-,
og hvis udviklingen fortsættes, vil et husmandsbrug
snart nå denne grænse. Derfor virker kapitalvin
dingsskatten meget voldsommere, end man tidli
gere havde regnet med og vel også ønsket.
Det kan ikke bestrides, at denne beskatnings
form afholder mange ældre landmænd fra at sælge
deres gårde, men vælger at drive dem ved ma
skinstation eller bortforpagtning. Og samtidig be
virker den at masser af unge landmænd viger til
bage eller ligefrem forhindres i at komme ind til
det erhverv, de er uddannet til og som de egner
sig til.
Når vi tager i betragtning, hvor mange tusinde
unge landmænd, man på den måde har drevet fra
landbruget, og hvor meget et bæredygtigt land
brug betyder for landets økonomi, må man be
tegne denne udvikling som fuldkommen urimelig
og ansvarsløs.
Vi har nylig haft et grelt eksempel på hvor uri
meligt loven kan virke. En ældre landmand skulle
betale 210.000,- for at overdrage en gård til sin
søn, fordi den var vurderet for lavt ved ejendoms
vurderingen i 1965, og først da man opdagede,
at han selv havde påklaget ansættelsen og fået
vurderingen sat i vejret, blev han fritaget, mod at
sønnen skulle betale 47.000,- i arveafgift.
Jeg har næsten ikke ord, der tilstrækkeligt kan
fordømme sådanne forhold. Skattemyndighederne
erkendte det urimelige i at behandle manden så
dan, men kunne ikke hjælpe ham. Først da det
opklaredes, at han selv havde været årvågen for
tolv år siden, slap han.
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Derfor må jeg i høj grad tilråde at være op
mærksom ved den forestående ejendomsvurdering
både når det drejer sig om for høj og for lav an
sættelse.
Vi står foran en ny vurdering til ejendomsskyld,
der vil medføre en betydelig stigning i vurderings
niveauet, og det offentlige har allerede igennem
længere tid foruddiskonteret denne stigning i sine
afgiftberegninger. Det er imidlertid meget bekla
geligt, at disse vurderinger ikke finder sted på
grundlag af, hvad ejendommene er værd i kontante
penge, men efter hvad de kan indbringe i obliga
tioner og pantebreve, hvis værdier er meget svin
gende og måske ikke engang halvdelen af deres
pålydende. Sådanne vurderinger må give åbenlyse
urimelige resultater, og det må derfor i højeste
grad beklages, at man ikke allerede er nået frem
til et andet og bedre vurderingssystem. Og myn
dighedernes snak om, at det er besværligt, finder
jeg, er en dårlig undskyldning. Den giver ikke ri
melig begrundelse for at lade urimeligheder gå i
retfærdighedens sted.
Forøvrigt er det meget uheldigt, at landbruget
i modsætning til andre stadig skal give afgift på
sit produktionsapparat, jorden. Det giver en byrde
på dette erhverv, som i høj grad er med til at for
ringe dets internationale konkurrenceevne.
I modsætning til staten har man i kommunerne
set en vis tendens til helt at gå bort fra udskriv
ning af ejendomsskatter. Det skal være interessant
at se, hvordan dette vil udvikle sig.
Chr. R. C.

Ejendomsomsætningen
Fra Dansk Landbrugs Realkreditfonds årsberet
ning har vi tilladt os at »klippe« følgende:
Ejendomsomsætningen nærmede sig i 1975 et
mere normalt niveau efter stilstanden i 1974 i
handelen med landbrugsejendomme.
Det kom også til udtryk i DLR’s udlånsvirk
somhed. DLR bevilgede i 1975 261,5 mill. kr. i
lån til generationsskifteformål, svarende til 16,7
pct. af det samlede udlån. I 1974 gik kun 11,2
pct. af det samlede udlån, svarende til 148,4
mill, kr., til generationsskifteformål.
Til køb af ejendom nr. 2 og tillægsjord blev der
i 1975 bevilget 69,6 mill. kr. mod 57,8 mill. kr.
i 1974. Det svarede i begge år til 4,4 pct. af den
samlede lånesum.
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Det er således alene det egentlige generations
skifte, der har taget et opsving i 1975, medens
de strukturbefordrende køb af tillægsjord eller
ejendom nr. 2 har været af relativ uændret om
fang. Det må dog understreges, at handelen med
landbrugsejendomme - trods en kraftig stigning
fra 1974 til 1975 - alligevel lå betydeligt under
gennemsnittet af handelen med landbrugsejen
domme i det sidste tiår.
Efter stagnationen i ejendomspriserne i andet
halvår af 1974 begyndte priserne igen at stige i
løbet af foråret 1975. Stigningen har dog været
noget uensartet i de forskellige områder af lan
det og for de forskellige størrelseskategorier.
Ved en sammenligning mellem andet halvår
1974 og andet halvår 1975 konstaterede man, at
prisudviklingen generelt har været stærkere i Jyl
land end på Øerne.
Endvidere er der tegn på, at prisudviklingen
har været kraftigere i det vestlige og sydlige end
i det østlige og nordlige Jylland.
Medens prisudviklingen på Sjælland har været
dobbelt så kraftig for de mindre ejendomme som
for de større, er bøndergårdene i Jylland om
vendt steget noget stærkere end de mindre ejen
domme, ca. 14 pct. mod 10 pct. for ejendom
mene under 10 ha. For de store jyske ejendomme
over 60 ha er priserne endda steget overordentlig
kraftigt - 20-30 pct. - fra andet halvår 1974
til andet halvår 1975. Den samlede omsætning
i denne størrelsesgruppe har dog kun været 23
i hele Jylland og 26 i landet som helhed.
Statistikken over ejendomshandeler synes end
videre at vise, at priserne var i fortsat udvikling
ved årets slutning.
De højere produktpriser i andet halvår 1975
i forhold til 1974 kan her have øvet indflydelse.
Man kan i dag generelt sige, at de allerede
etablerede landmænd efter den økonomiske ud
marvning i 60’erne har konsolideret sig gennem
kapitaliseringen af blandt andet de produktpris
stigninger, som fremkom ved tilslutningen til EF.
For de, der står over for at etablere sig, gælder,
at vilkårene for at få foden under eget bord er
blevet barskere.

☆

Til forsidebilledet:

Kirkemaleren William Hansen, Strib, har sat sig som
mål inden han om to år fylder halvfjerds at forevige
samtlige 290 fynske kirker. Ved en udstilling i kunst
gården i Skovby fornylig præsenterede han anden etape
nemlig halvfjerds billeder. Med malerens tilladelse brin
ger vi et billede fra hans fødesogn, Særslev på Nordfyn.
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Årsmødet 1976
Et veltilrettelagt møde - et velvilligt publikum en velorienterende række af beretninger - alt dette
bevirkede, at årsmødets generalforsamling forløb
i en værdig harmoni. Andre steder i bladet brin
ger vi landsformandens og arkivudvalgets formands
beretning, hertil skal føjes, at bladets redaktør,
Hans Hviid, aflagde en kort, men meget klar rede
gørelse for bladets virke, bl.a. hvilke linier man
ønsker at følge for at skabe den ånd, der er i
pagt med læsernes, hvilket atter vil sige forenin
gens medlemmer. Bladet er altid åbent for kritik,
blot den er positiv, men appellerer også til med
lemmernes medvirken som aktive skribenter, hvil
ket vil gøre det endnu mere levende og attraktivt.
Bent Bjergskov, der desværre var forhindret i at
deltage i årsmødet, skulle have aflagt beretning
om Jens og Anna Jensens fond. Vi kan her med
dele, at fonden er gået i gang og har allerede fore
taget det første udlån til en ung landmand.
Alle beretninger ligesom regnskabet, der blev
forelagt af mødets dirigent, revisor Kr. Foged, blev
enstemmigt godkendt.
Ved valg til hovedbestyrelsen skete en enkelt
ændring, idet gårdejer Harald Poulsen, Østerlars,
havde bedt sig fritaget for hvervet. I hans sted
valgtes gdr. Poul Ipsen, Paradisgaarden, Born
holm. Øvrige valg var genvalg. Mødet sluttede
med, at man vedtog Vingsted-centret ved Høllund
som næste års mødested, hvilket vil sige at Vejle
egnen skal stå som vært.

Kongesalen på Børglum

Om aftenen samledes den store skare, som stærkt
nærmede sig de 400, til en pragtfuld middag, hvor
vore Vendelbo-værter gjorde sagnet om deres tavs
hed til skamme. Borgmester Jens Baggesen lagde
for med en poetisk hyldest til gæsterne, og proprie
tær Helmer Fuglsang holdt en sprudlende og fest
lig tale godt spækket med vitser — jo, jo. humoren
var så afgjort sat i højsædet. Hotellets vært havde
med største largeness sat sit orkester til at spille
- ikke blot til middagen - men sandelig også efter.
Så de danselystne fik rørt benene i nogle fornøje
lige timer.

Hjortnæs fra havesiden

Søndagen var afsat til de traditionelle udflugter,
som ikke blev så traditionelle endda. Om formid
dagen kørtes til det sagnomspundne Børglum Klo
ster, hvor man efter en kort liturgisk andagt beså
kirken, hvorpå godsejerinde Vibeke Rottbøll først
fortalte uddrag af klosterets og borgens dramatiske
historie og derpå lukkede op for privatboligen,
hvor først og fremmest kongesalen gjorde et stærkt
indtryk. — En meget hjertelig tak til fru Rottbøll.
Derefter så man en tidligere fæstegård under
Børglum, der i tidernes morgen var blevet frigård.
Det var proprietær Helmer Fuglsang, der havde
åbnet dørene til sin skønne gård »Hjortnæs«. Endnu en oplevelse - endnu en tak.
Tilbage til Løkken for at spise frokost og så
langsomt begynde at forberede hjemrejsen. Men
også den bød på festlige timer. Først køreturen
på stranden ca. 20 km til Blokhus for her at dreje
mod Øland til det smukke og særprægede slot Oksholm ved Limfjorden. Her var en forklaring nød
vendig, og den blev givet i rigt mål af forvalter
Per Andersen, som kunne sin lektie på fingrene.
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En lang spændende spadseretur gennem næsten
skjulte murbuer fuldendte besøget, og gæsterne
sagde tak til Per Andersen og til hinanden for et
par begivenhedsrige dage ved en forfriskende pils
ner, hvorefter man skiltes med et fælles ønske: på
gensyn næste år.

Forvalter Per Andersen fortæller om Oksholm

Til slut en varm tak til Jørgen Skoven, Hirtshals
og turistchef Kirsten Brock, Løkken, for et vel
tilrettelagt arbejde »bag kulisserne« - et arbejde,
der bevirkede, at alt klappede lydefrit - Tak!
red.

Arkivudvalgets formand
gårdejer Erik Strange
aflagde på årsmødet
følgende beretning
Ved årsmødet i Grenaa den 24. maj sidste år om
talte jeg den glædelige fremgang i Slægtsgaardsarkivets virksomhed, som havde præget året 1974,
og det er med en lige så stor glæde her at kunne
berette, at en tilsvarende fremgang også har gjort
sig gældende i 1975.
Da Slægtsgaardsarkivet i december 1971 ved
hr. kreditforeningsdirektør Haunstrup Clemmen
sens imødekommenhed kunne flytte fra lokalet i
den fjerntliggende biblioteksskole langt ude på
Amager til kreditforeningens centralt beliggende
lokaler på H. C. Andersens Boulevard lige ved
Raadhuspladsen, begyndte en ny og god epoke i
arkivets indtil dette tidspunkt særdeles omskiftelige
tilværelse. Vi mindes med tak den hjælp, som di
rektør Haunstrup Clemmensen den gang ydede
og stadigvæk yder os. Uden hans bistand i en for
arkivet uhyre vanskelig situation tør vi med vores
små midler slet ikke tænke på, hvorledes arkivets
beståen og dermed dets virksomhed kunne være

Side 5

fortsat. Der skal da her rettes en varm tak til di
rektør Haunstrup Clemmensen for al hans imøde
kommenhed overfor os!
Dernæst vil jeg også rette en stor tak til arkiv
udvalgets medlemmer, som også i 1975 med stor
interesse og forståelse har drøftet arkivets forhold
og støttet dets virksomhed. I denne forbindelse vil
jeg gerne rette en særlig tak til Slægtsgaardsforeningens næstformand, Einer Petersen, som ve
derlagsfrit gennem mange år på samvittighedsfuld
og dygtig måde har varetaget revisionen og frem
læggelsen af arkivets regnskaber.
Arkivet har i det forløbne år, 1975, fået 8500'
kr., hvilket beløb Hovedbestyrelsen har bevilget
til dækning af arkivets udgifter, d.v.s. husleje,
telefon, arkivarernes løn, folketællingsundersøgel
ser til medlemmer, medhjælp ved registrering og
indsættelse, køb af enkelte bøger o.s.v. En smule
hjælp udefra er der også tilgået arkivet i 1975,
for hvilken jeg også siger tak.
Arbejdet er som sædvanlig blevet udført af Hof
mansen, fru Alstrøm og frk. Korsgaard, hvilke vi
også her vil rette en stor tak til for trofast arbejde
året rundt i arkivets tjeneste. Den 1. januar i år
havde Hofmansen i 30 år - og deraf i 25 år alene
- varetaget sit arkivarbejde, ofte under fortviv
lede lokale- og arbejdsforhold, men vilje og hård
nakket ubøjelighed overfor problemer har det jo
aldrig skortet på. Vi fra hovedbestyrelsen og ar
kivudvalget siger Hofmansen tak for det store ar
bejde han gennem årene har udført i arkivet. Hans
store viden om danske egne og historiske minder
er kommet mange af vore medlemmer til gode.
Det var ham dog en stor glæde, da fru Alstrøm i
1971 indvilgede i at overtage sin del af arkivets
arbejde, ligesom jeg også ved, at han i høj grad
er taknemlig for den hjælp frk. Korsgaard gennem
mange år har været i arkivets tjeneste. Vi takker
dem alle for det trofaste arbejde, de året igennem
udfører i Slægtsgaardsarkivet.
Det må i denne forbindelse erindres, at disse
vore folk i arkivet hver på anden måde må tjene
til udkommet, hvilket naturligvis begrænser deres
tid til at beskæftige sig med arkivets sager, men
alligevel driver de på af alle kræfter, hvilket også
de oplysninger om Slægtsgaardsarkivets virksom
hed i 1975, som jeg nu skal gennemgå, vil vise.
Med hensyn til folketællingsundersøgelser er der
i 1975 udført 44 stk. til en samlet betaling for
undersøgelse, udskrivning, afskrivning, papir, ku
verter og porto på 929 kr. og 20 øre - eller gen
nemsnitlig 21 kr. 12 øre pr. stk. Disse folketæl
lingsundersøgelser bliver jo gratis tilsendt nye og
ældre medlemmer af foreningen én gang for alle,
når de i behørig stand har indsendt det dem til
sendte skema til oplysninger om slægtsgaarden og
dens beboere nærmest nutiden.
Af større historiske undersøgelser vedrørende
slægt og gård, som Hofmansen og fru Alstrøm
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mod betaling påtager sig, såvidt deres tid tillader
det, er der i 1975 udført 15 stk. (fru Alstrøm: 8
stk., Hofmansen: 7 stk.). Prisen for disse under
søgelser er stærkt varierende efter rekvirenternes
ønsker om undersøgelsernes omfang og vanskelig
heder, men de bliver i forhold til de priser, som
tilsvarende institutter beregner sig, holdt på et sær
deles rimeligt og overkommeligt niveau.
Naturligvis indgår der hvert år en del breve til
Slægtsgaardsarkivet, og mange af disse rummer et
så individuelt indhold, at der må ofres adskillige
timer for at udarbejde et fyldestgørende svar. Af
sådanne breve er der i 1975 indgået 60 stk., som
har krævet 74 svarbreve, alle med individuelt
indhold.
I Slægtsgaardsarkivets åbningstider har der i
1975 været 82 telefoniske henvendelser og 165 gæ
ster. Det kan ikke nægtes, at arkivets pladsforhold
med hensyn til at modtage gæster er små og bli
ver mindre og mindre, da arkivets samlinger rundt
regnet vokser med et par hyldemeter hvert år, men
hvor der er hjerterum, findes der som regel også
på råd for husrum, og det gælder ikke mindst, når
arkivet i dets åbningstider ofte har en 4-5 be
søgende på én gang. Man frister da en tilværelse
som sild i en tønde, men der er vist ingen gæst
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endnu, der har forladt arkivet uden følelsen af at
være blevet vel modtaget af vore arkivarer og frk.
Korsgaard, der hver på sin måde prøver på at
gøre besøget venligt og udbytterigt for den en
kelte. Det røbes da også ved, at mange gang på
gang vender tilbage - dels for at indhente oplys
ninger fra arkivets samlinger, og dels for at få
gode råd og vink med hensyn til deres egne slægtsog gårdhistoriske undersøgelser. Meget ofte kvit
teres denne gode modtagelse ved gaver i form af
optegnelser, dokumenter, billeder, udklip o.s.v.,
hvilke ting så igen gør arkivet endnu mere yde
dygtig for senere besøgende.
Arkivet foretager selv en mængde udklip og
optegnelser af personalhistorisk og topografisk art,
men i denne forbindelse må også nævnes alle de
omtalte gæster - ofte udenfor medlemmernes
kreds - der beriger arkivet med godt stof. Det
vil her være at gå for vidt at opregne alle disse
bidragydere, men til enhver skal der rettes en stor
tak for deres forståelse af Slægtsgaardsarkivets be
hov, opgave og betydning.
Og til slut tak til alle inden for og uden for
Slægtsgaardsforeningens rammer, der slutter op
om arkivet, tak til arkivudvalgets medlemmer og
tak til hovedbestyrelsen for året 1975.

Ved Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde‘ i Løkken
den 29. maj 1976 aflagde formanden, gårdejer
Chr. R. Christensen, Badstrup, følgende beretning
Det sidst forløbne år har været det bedste eller
i hvert fald et af de bedste i slægtsgaardsforenin
gens historie. Trods det fortsatte voldsomme fald i
antallet af landbrugsejendomme har foreningen
haft en ikke ubetydelig fremgang i medlemstallet,
og denne fremgang er fortsat med stigende fart i
1976.
Det skyldes den meget store trofasthed fra med
lemmerne. Når man tager medlemmernes gennem
snitsalder i betragtning har frafaldet været meget
lille og mindre end nogensinde før. Jeg siger tak
for denne trofasthed og håber, at foreningen ikke
må skuffe.
Dernæst har tilgangen af nye medlemmer været
større end før. Det skyldes navnlig, at medlem
merne i stor udstrækning har indsendt forslag om
opfordring til henvendelse til interesserede emner.
Jeg siger tak for denne medvirkning til foreningens
trivsel.
Også aktiviteten i foreningens afdelinger har
været god. Jeg nævner således, at man på Syd
sjælland og Lolland-Falster har udfoldet en meget
stor aktivitet, samt at man i år for sekstende år i

rad har holdt martsmøde i Skrydstrup med usvæk
ket tilslutning.
Foreningens økonomi er i orden. Når man har
kunnet klare sig med det meget lave kontingent,
skyldes det de meget lave administrationsudgifter.
Således har bestyrelsen ingenlunde fået dækning
for mødeudgifterne. Dertil kommer at formandens
rejser stadig er gratis og at halvdelen af sekretæ
rens telefon godtgøres på anden måde. De stærkt
forhøjede portoudgifter, blandt andet til bladet,
bevirker imidlertid, at det næppe vil være muligt
i længden at klare sig med så lavt kontingent. Men
når man sammenligner med, hvad der ydes til
andre foreninger, f.eks. af politisk art, kommer
man ofte til et mangedoblet beløb. Til gengæld
har vi fra ingen side modtaget beklagelser over
kontingentets højde, men undren over dets lave
niveau.
Medlemsbladet har i vinter udsendt sit nummer
200. I den anledning forsøgte vi tegning af nye
annoncer, og bestyrelsens medlemmer var i høj
grad medvirkende hertil. Resultatet blev iøvrigt
ganske tilfredsstillende. Jeg skal ikke her komme
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ind på bladets forhold, men det er mit indtryk, at
man har fundet frem til en linie, som i det store
og hele er tilfredsstillende. Tilkendegivelser herom,
ikke mindst fra foreningens damer, tyder i hvert
fald på det.
Arkivet har virket på sædvanlig måde, og efter
at foreningens tilskud til dets drift er forhøjet, på
regner jeg, at dets økonomi vil være i orden. løv
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rigt har spørgsmålet om en ændret driftsform givet
anledning til drøftelser i bestyrelsen.
Alt i alt har forholdene inden for foreningen
været særdeles tilfredsstillende, og jeg kan kun
takke medlemmer, tillidsmænd og funktionærer for
deres medvirken hertil, og jeg beder om, at denne
medvirken må fortsætte også i det kommende år.

Besøg hos Mons Pers
Der er dejligt i Danmark,
når forårets guld
kalder spirende grønt
af den signede muld
og hver grøft og hver skrænt
er af skovblomster fuld.
Forårstid
så skær og blid
da er der dejligt i Danmark.

Ja, maj kan overbevise os om rigtigheden i disse
linier. Foråret så sagte kommer, men det kom
mer, og når stunden er inde, sker eksplosionen i
den store alnatur.
Det grønne skaber liv og glæde, og blomster
kraften i haven, i skellet, på gærder og i grøfter
er en skønhedsåbenbaring, som præger menne
skesindet, så det skaber nye, gode forsætter.
Maj i 1976 blev en prægtig måned med ned
bør, sol og tilpas kulde, så de nye vækster fik en
god start. Ved majs ende er der stærke forvent
ninger om en stor høst - for tredie eller fjerde
gang i træk. Det er ligesom det gode forsyn har
villet forlene den virkende landboer med nyt mod
og en bedre tro på evner og muligheder her i
70-erne. Kan han så omsætte den økonomiske
bedring til nye fremskridt og til et bredere sam
fundsvirke? Vi får håbe det, både for bondens
egen, og for samfundets skyld.
Men alene det er meget, at han har større
tryghed, og at landmænd uden for erhvervet ser
bedrifternes vigtige værdi for indtjeningen til en
større og bredere velfærd. Det udvikler sig godt,
og kan de politiske kræfter blot enes om at tjene
produktionskræfterne, både i by og på land, så
skal det nok gå.
Lad os allesammen sige til dem: - I skal! Plig
tens lov i Danevang byder eet fælles træk uden
smålig fag- og standsinteresser.
Derfor skal vi ikke have valg i efteråret. I dan
ske landbohjem vil vi ihvertfald have samarbejde
før strid - og skal striden komme, skal den have

reale og ikke taktiske udgangspunkter. Vi vil
have fredelige politiske tilstande her til lands, det
er et midsommerbud, som har anden oprindelse
end den lyse højsommers skære og blide over
gange til modningstiden. Budet kommer af fa
miliernes trang til at virke uden forstyrrelser,
uden zig-zag-kursens forvirrende - og for er
hvervslivet - ødelæggende træk.
Anker Jørgensen og Poul Härtling bør nu finde
en ny takt og et forslag, som viser god vilje og
stor handlekraft. I landbruget er vi ikke i tvivl
om, at sådan bør det være.

☆
Fra maj måneds dejlige dage i Danmark vil vi
begive os nordover for at møde en norsk bonde
med meninger og holdning.
Odelsgut var han, og nu sidder han trygt på
gården sin - med stuer præget af fin gammel
kultur. Og udenfor er fjøs og stabbur, »gammel
boligen« m.m., og det hele omringet af birketræ
ernes fine indramning.
Sønnen er parat til at føre videre og han har
tid til at tænke, denne Mogens Peterson, der har
en svensk bedstefar, der invaderede Norge i uni
onstiden.
»Mons Pers« kalder de ham i bygden, - og
ham besøgte vi. Hør, hvad han sagde!
Jeg spurgte ham om udviklingen i norsk land
brug og om der er en historisk sammenhæng for
ham?
- »Det er vanskeligt at bedømme sin egen tid,
der kan trækkes linier bagover og sammenhængen
går også fremefter. Vi kan ikke klart vurdere vor
egen tid. Jeg voksede op i »hestealderen« og det
præger mig. For mig er meget fremmed i disse
år, men et er bare min erkendelse. En anden er
kendelse er, der er ingen vej tilbage. Udviklingen
er ubønhørlig. Vi er ikke mere en lukket næring,
forankret i sit arbejde og som uafhængig kunne
forme sit eget sociale mønster«.
Vi er blevet udstyret med megen ny teknik, og
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uden den havde vi ikke klaret overgangen til færre
hænder. Men det fjerner ikke det dominerende
nye problem, at det er blevet vanskeligere at plan
lægge for fremtiden.
Den stigende levestandards mange skyggesider
træder frem, og der søges igen mod et mere roligt
liv i kontakt med naturen«. Så kan du spør
ge mig, sagde Mons Pers, om sådanne strøm
ninger ikke er romantik? - Jo, der er måske en
smule sværmeri med i en sådan indstilling. Men
i en villet tilpasning til naturen, udsprunget af en
klar bevidsthed, ses en inspiration frem til noget
værdifuldt«.
- Jeg brød ind her, og spurgte fjældbonden,
om det stærkeste træk som præger norsk land
brug.
- »Hos bonden er det fortsats odels- og slægts
følgen«, svarede han, og fortsatte: »men norske
landbohjem bør ikke være lukkede og uden for
nyelse udefra. Der skal ikke være nogen mod
sætning imellem at bo på og dyrke sin jord og så,
at få nye med udefra. Det vigtigste for mig er, at
det der foregår på gården er det væsentligste for
os der lever her.
Landbruget må for os ikke blive en andenrangs
interesse. Vi vil jo komme til at opleve nye bryd
ninger i erhvervet, men afgørende er glæden ved
arbejdet i naturen med alt, der vokser«.

- »Hvad forstår du ved bondekultur«, spurgte
jeg ham.
- »Jamen det er jo knyttet til de genstande og
frembringelser, som man stod for i den gamle tid,
og heldigvis har vi været ivrige for at samle det
brugte og overleverede. Men det må ikke blive til
en følelse af, bare at være bevarende. For først
når vi også er skabende, former vi en tid, som
også vil have sin kultur«.
Vi kan godt snakke kultur, men der gives ingen
opskrift på kultur. Den opstår først og fremmest
hos det enkelte menneske, som lever i harmoni
med sig selv og andre. Rodløshed og rastløshed
er ingen god kulturel udvikling«,
- og så ville jeg gerne kende hans syn på ung
dommen.
- »Enhver generation står i opposition til den
forudgående generation«, sagde han.
- »Men en fortrøstning er det, at de unge, vel
mest ubevidst, tager meget med sig af det, de
ældre stod for. Nu har tendensen været, at de unge
vil frigøre sig mest muligt, men der er også andre
veje at gå og blandt andet svære tider kan bringe
større samling unge og ældre imellem.«.
En norsk bonde har tænkt og talt. Hans bud
skab gælder i fjeld og li og fjeldlande, såvel som
i det danske pandekageland.
Manden i gården.

Fra bogens verden Mit land og verden
Fra Lindhard og Ringhofs Forlag foreligger nu et
gribende dokument, et menneskeligt og politisk
nødråb fra det store Rusland, kuet under kommu
nismens tvang og terror.
Forfatteren er atomforskeren og humanisten
Andrej Sakharoff, som nu har modtaget Nobels
Fredspris.
Det er en sand og sober henvendelse til alver
dens folk, indeholdende en gennemgang af det sov
jetiske samfund med dets lukkethed og angiveri,
af rustningskapløbet under russisk lederskab, af
kommunismens imperialistiske trang. Og han slut
ter med at henvende sig til vestens intellektuelle
og venstreorienterede og afslører deres illusioner
og deres tyngende ansvar, når de forsvarer Sovjet.
Et afsnit om bureaukratiet og dets produktions
hæmmende resultater er direkte afslørende for sy
stemet. Man får et indtryk af en kolos, som ingen
midler skyer i sin magtpolitik overfor et værgeløst
folk og overfor verden.
Jeg vover den påstand, at ingen rettroende
dansk kommunist overhovedet, tør læse denne bog
fordi den dokumenterer og trænger dybt i alle for
hold. Den bør imidlertid finde stor udbredelse. Sa

kharoff er ingen agitator, men en pålidelig sam
fundskritiker.
Verdens folk må love for, at han kan forme et
budskab med realiteterne som fundament. Han er
for stor en person til, at man politisk kan standse
ham, endsige bruge psykiatrien som behandlings
faktor. Derfor oplever vi det fantastiske, at dikta
turet må acceptere en modstander.
Han er en lysende skikkelse i mørket. Denne
bog siger spar-to til enhver anden politisk redegø
relse fra de sidste perioder.
Og bogen er billig - den passer lige til læsning
i en weekend.
Jens P. Petersen.

Feltdegn fra Harreslev Mark
Erindringsbog nr. 2 fra Niels Bøgh Andersen den tidligere danske højskoleforstander fra Joruplund — kom ved juletid og er på én gang en alvor
lig bog og en livlig skildring fra krigens dage.

Bøgh Andersen var på de hviderussiske og ukra
inske stepper i 2 år, og gribende fortælles om mø-
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det med den forarmede men nationalt bevidste
bondebefolkning, og om tyske grusomheder imod
jøder og andre.
Glimt fra krigsdage med døden som følgesvend,
gør også bogen værdifuld. Vi kommer langvejs
omkring til Paris, London, Harzen, Memel, Kirov,
Manino, Brjausk og kikker ind til Moskva. Til
bagetoget i 1944 er spændende fortalt, sluttende
med tilfangetagelsen i Frankrig, og derpå lejrop
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hold i England og til allersidst medlemsskabet af
Det danske Råd i London.
Vi møder her en sydslesviger, som gjorde sin
pligt sammen med to brødre, som blev derude, et
utroligt livsværk i en begrænset periode er beskre
vet. Det må håbes, at mange i Danmark læser
denne bog, som er blandt dette årti’s bedste do
kumenter i bogform.
Jens P. Petersen.

Nye medlemmer hilses velkommen
Gårdejer Anders Krestian Jensen,
»Mullesgård«,
Mullesgårdvej 51, Lomborg,
7620 Lemvig.

Gårdejer Aage J. From,
Solgaard,
Fjelstrup Nørrevej 33, Fjelstrup,
6100 Haderslev.

Gårdejer Arne Duus,
»Strandgården«,
Strandgårds vej 1-3,
6474 Skovby Als.

Gårdejer Peter Kaae,
Bolmerodvej 13,
5485 Skamby.

Gårdejer Svend Fogt Thomsen,
Sebbelev 27,
6440 Augustenborg.

Gårdejer Andreas Petersen,
»Flauenfeldt«,
Gelballe,
6640 Lunderskov.

Gårdejer Svend Jepsen Hansen,
Snøde Bygade 12,
5953 Tranekær.

Gårdejer Hans H. Nielsen,
Hjemmegård,
Lyngerup,
3630 Jægerspris.

Sygeplejerske fr. Esther A. Riis,
Valkyriegade 8, st.tv.,
2200 København.

Gårdejer Leif Engberg Nielsen,
Skovlygaard,
Hobyvej 43,
4983 Dannemare.

Fr. Inger Hammer,
Lyngby Hovedgade 95 F,
2800 Lyngby.

Gårdejer Knud Hjortnæs,
»Svarrebak«,
Klæstrupvej 40,
9740 Jerslev J.

Gårdejer Tormod Toftkær Jensen,
»Toftkær«,
Trommeslagervej 28, Sigerslev,
4660 St. Heddinge.

Gårdejer Harald Kristiansen,
Hørløkkevej 60, Skrydstrup,
6500 Vojens.

Gårdejer Asger Nielsen,
Godballe,
Godballevej 12,
Faare,
7650 Bøvlingbjerg.

Gårdejer Mads Herluf Jakobsen,
»Vestergaard«,
Klaus Berntsens vej 58, Svendstrup.
5472 Særslev.

Gårdejer Peter Andersen,
Skovløkkegård,
Stavkærvej 156, Thorup,
5793 Højby Fyn.

Gårdejer frk. Hjorth,
Dalgaard,
Hjadstrup,
5483 Kappendrup.
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Fra årsmødet bringer vi et udsnit af Slægtsgårdsforeningens ledelse og daglige medarbejdere. Fra venstre forenin
gens næstfmd. gdr. Ejner Pedersen, arkivar P. K. Hoffmansen, bladets redaktør Hans Hviid, foreningens revisor
Kr. Foged, arkivar Annalise Alstrøm, arkivudvalgets formand, gdr. Erik Strange samt landsformanden gdr. Chr.
R. Christensen, hvis tre børnebørn grupperer sig foran og manifesterer foreningens beståen i 3. generation.
Foto: Landsbladet.

Omkring 29. august 1943
Med særlig tilladelse bringer Slægtsgaardsbladet
endnu et kapitel - denne gang om de dramatiske
august-dage 1943 - fra Chr. R. Petersens erind
ringsbog.
Dagene forud
Begivenhederne omkring 29. august 1943 er vel blandt
dem, der har sat sindene stærkest i bevægelse under
krigen, og som utvivlsomt vil blive stående i historien
som de afgørende dage, fordi de betød, at Danmark ved
at vælge tvangen fandt vejen til friheden.
Siden ministeriet Scavenius’ dannelse var tilliden til
dansk politik begrænset til et minimum til trods for, at
Scavenius kun fulgte sin egen politik til den dag, han
blev regeringschef, fra hvilken dag han ydede stærk mod
stand mod de tyske krav, der som nævnt i virkeligheden
heller ikke var særlig fremtrædende gennem vinteren og
foråret.
Modviljen voksede imidlertid voldsomt både mod Sca
venius og tyskerne, og den understøttedes stærkt af de

store allierede sejre, der opfattedes som indledningen til
den endelige sejr.
Englænderne havde siden sejren ved El Alamein fort
sat forfølgelsen af den slagne fjende gennem Afrika og
havde drevet tyskere og italienere ud af denne verdensdel.
Middelhavsøen Malta havde holdt stand mod en uende
lig række flyveangreb fra tyskerne, og Gibraltar var ble
vet stående som englændernes faste borg. Russerne havde
trængt tyskerne ud af Stalingrad og tvunget dem til at
gå tilbage og afgive umådelige områder af okkuperet
areal. Endelig havde englændere og amerikanere fore
taget landgang på Sicilien i løbet af foråret og i for
sommeren i nærheden af Rom, således at Italien nu stod
overfor sammenbruddet trods alle tyskernes bestræbelser
for at holde sammen på stumperne.
Den første åbne kamp mellem befolkningen og besæt
telsesmagten var begyndt.
I begyndelsen af sommeren 1943 åbnede modstands
bevægelsen en generaloffensiv af sabotagehandlinger, og
sindene hidsedes yderligere op ved, at medlemmer af de
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to frivillige korps »Frikorps Danmark« og »Schalburgkorpset« under besøg i Danmark optrådte bevæbnede på
gader og restaurationer og var voldsomt provokerende
overfor befolkningen.
Regeringen forsøgte at skabe ro, men kunne intet ud
rette. Dr. Best forsøgte ligeledes at få tingene til at glide,
men mødte her modstand fra general Hanneken, der ville
anvende den hårde hånd. Der havde hele tiden været en
vis rivaliseren mellem den tyske militære og civile ledelse,
men medens militærledelsen i krigens første år havde
været lettest for danskerne at komme om ved, var det
nu blevet modsat.
I begyndelsen af august gik det galt i Esbjerg. Sabo
tører havde stukket ild på nogle pakhuse, og herover blev
tyskerne så fortørnede, at de optrådte fuldstændigt ube
herskede. Der udstedtes færdselsforbud efter kl. 22, og
der opstilledes maskingeværer med trusler om skarp
skydning på mængden. Strejke fulgte i disse foranstalt
ningers spor. Det lykkedes imidlertid at få et forlig, hvor
efter arbejdet genoptoges og færdselsforbudet hævedes,
men herved var skabt grobund for ny uro, idet befolk
ningen fik indtryk af, at der kunne opnås noget.
Uroen bredte sig fra Esbjerg til Odense, der blev
hovedcentret for august måneds stormfulde begivenheder.
Aalborg og en række andre byer, ja, selv Bogense havde
sine urodage.
Sindene var stærkt ophidsede, og forventningerne om,
at sejren var nær, satte fart i tingene. Tyskerne var ner
vøse og deres soldater mere og mere prægede af krigens
råheder. Regeringen henvendte sig til Dr. Best, for at
han skulle påvirke militærledelsen til at holde soldaterne
i tømme. Han var imidlertid magtesløs, og udviklingen
bar med rivende hast frem mod det store opgør.
Regeringen søgte også at dæmpe uroen ved en appel
til det danske folk gennem radioen midt i august. Denne
behandledes på rigsdagen 19. august på den måde, at
de tre partier i løbet af et par timer gav tilslutning til
en opfordring til befolkningen om at forholde sig i ro.
Medens de konservative behandlede sagen i 14 timers
partimøde. Partiet var imod erklæringen og gik kun med
til den, fordi det lykkedes at få dens ordlyd formet så
dan, at den også lagde et ansvar på tyskerne, fordi de
gennem deres optræden havde været med til at skabe uro.
Det konservative Folkeparti havde derved som så ofte
før placeret sig på en yderfløj med hensyn til modstan
den mod tyskerne. At dette ikke var uden risiko, havde
man forlængst gjort sig klart. Kraft havde på et tidligere
tidspunkt meddelt gruppen, at man måtte regne med, at
et brud med tyskeme rimeligvis ville betyde, at rigsdagens
medlemmer ville blive arresterede i hvert fald en over
gang, til en nyordning var gennemført og modstanden
mod denne dæmpet.
På et senere tidspunkt fik gruppen i øvrigt også med
delelse om, at hvis tyskerne blev tvunget til at forlade
landet, ville de medtage ca. 1000 gidsler til sikring af
deres vigende besættelsesmagt. Rigsdagens medlemmer
skulle være blandt disse gidsler.
Stemningen var således præget af alvor under august
dagenes forhandlinger, og for alle stod det klart, at også
den personlige risiko var stor. Men undertonen var mere
end nogensinde, at nu måtte det være slut med de stadige
forlig, der drev os længere og længere over mod tyskerne.
Imidlertid voksede kamplysten i befolkningen. I storm
centret, Odense, havde sabotage på stålskibsværftet ført
til, at tyskerne satte vagtposter ud. Dette besvaredes om
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gående med arbejdsnedlæggelse, som sammen med den
øvrige ophidselse i byen skabte folkestrejken. Og i dennes
spor fulgte uroligheder og demonstrationer, forfølgelse af
nazister, afbrænding af deres møbler, ødelæggelse af
værnemagerbutikker og meget andet. Afklædte tyskerpiger joges gennem byen med påmalede hagekors af rød
mønje.
Hvordan kunne det gå til, at den stilfældige Odense
opførte sig så voldsomt?
Det blev angivet fra mange sider, at et hold soldater
under en mislykket kommandant havde opført sig provo
kerende ved at mishandle folk på gaderne, slået nogle ned
i Kongens Have og i det hele taget forulempet befolknin
gen på en sådan måde, at den rejste sig i raseri. Efter
en koncert i Kongens Have forfulgte mængden en tysk
officer, som derunder med revolverskud sårede to drenge,
hvorefter han blev slået ned. Som straf herfor krævede
kommandanten udleveret 10 gidsler, indtil gerningsmændene var fundet.
Det er en kendsgerning, at Odense blev provokeret,
men efter at jeg fik lejlighed til at lære soldaterne at
kende, tror jeg ikke, det var deres skyld. De fleste af
dem var såmænd stilfældige nok og sikkert i høj grad
gennemsnitssoldater. Om uheldige elementer kunne præge
dem er naturligvis ikke til at sige, men i mine øjne er
årsagen langt snarere, at soldaterne ligefrem havde fået
ordre til at optræde provokerende for derigennem at
forøge den uro, der var i befolkningen, så tyskerne kunne
få anledning til at gribe voldeligt ind og derigennem
tilvende sig Danmarks militære udrustning, som det mere
og mere stod klart, at Tyskland havde i høj grad brug
for.
Begivenhederne her kan vel aldrig nogen sinde helt
blive afklarede. Vort folk kan imidlertid med fuldkom
men ret tage æren for at ville bruddet med Tyskland. At
dette land så måske i det afgørende øjeblik var med til
at fremkalde det i egen interesse for at få våbnene og af
frygt for at have dem liggende på danske hænder i det
øjeblik, en engelsk invasion satte ind, ændrer intet ved
den danske folkevilje.
De stærkeste kræfter inden for regering og arbejder
bevægelse sattes ind for at få strejkerne afblæst og ro
genoprettet i Odense, og flere gange så det ud til, at
det skulle lykkes, men hver gang strandede forsøgene
bl.a. på, at den tyske kommandant nægtede at holde sol
daterne på kasernerne om aftenen. Han gik dog til sidst
ind på at holde dem hjemme nogle dage, men dette
nægtede general Hanneken så at godkende.
Den 24. august rejste Dr. Best til Berlin, og den 27.
vendte han tilbage. Enhver var klar over, at denne rejse
kunne få afgørende betydning for Danmark. Den 28.
overrakte han den danske regering følgende noter:
»Den danske regering skal øjeblikkelig erklære undtagel
sestilstand over hele landet.
Undtagelsestilstanden skal omfatte følgende enkeltfor
anstaltninger:

1) Forbud mod at mere end 5 personer samles offent
ligt.
2) Forbud mod enhver strejke og understøttelse af strej
kende.
3) Forbud mod enhver forsamling i lukkede rum eller
under åben himmel.
Forbud mod at betræde gaderne mellem kl. 20.30 og
kl. 5.30.
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Lukning af restaurationer kl. 19.30.
Aflevering inden 2. september af alle endnu forhån
denværende skydevåben og sprængstoffer.
4) Forbud mod enhver generen af danske statsborgere
på grund af deres eller deres pårørendes samarbejde
med tyske myndigheder eller forbindelse med tyske.
5) Indførelse af pressecensur under tysk medvirken.
6) Oprettelse af danske hurtigdomstole til pådømmelse
af handlinger, der strider mod de til opretholdelsen
af sikkerhed og orden udstedte anordninger.
For overtrædelse af forannævnte anordninger skal der
trues med de højeste straffe, der kan komme i betragt
ning efter den for tiden gældende lov om bemyndi
gelse for regeringen til opretholdelse af ro, orden og
sikkerhed. For sabotage og enhver medvirken dertil
og for angreb på den tyske værnemagt og dens med
lemmer samt for besiddelse af skydevåben og spræng
stoffer skal der efter 1. september ufortøvet indføres
dødsstraf.
Rigsregeringen forventer den danske regerings accept af
foranstående fordringer inden kl. 16 i dag.«
Den anden note lød:

»Rigsregeringen har beordret mig til på grund af de i
Odense forefaldne episoder og særlig på grund af det
dér skete overfald på en tysk officer at meddele den
danske regering følgende
1) Byen Odense skal inden 5 dage betale en bod på
1 mill. kr. til en kasse, som den befalingshavende
over de tyske tropper vil angive.
2) Den danske regering træffer de fornødne foranstalt
ninger for at finde og udlevere til de tyske besættel
sesmyndigheder de personer, der er skyldige i mis
handlingen af den tyske officer. Indtil udleveringen
har fundet sted, træffes der følgende foranstaltninger
overfor Odense:
a) Færdsel på gaderne fra kl. 20 til 5 forbydes.
b) Alle biografer, teatre og andre forlystelser lukkes,
c) Restaurationer lukkes kl. 19.
3) Hvis de skyldige ikke skulle være udleveret inden
den 5. sept. vil 10 af besættelsesmagten udvalgte ind
byggere i Odense blive arresteret og holdt i arrest,
indtil udleveringen af de skyldige sker.
4) Rigsregeringen meddeler den danske regering, at den
i tilfælde af gentagelser af sådanne episoder vil skride
til endnu skarpere forholdsregler.
W. Best«
Samtidig med fremsættelsen af disse krav trak tyskerne
tropper hertil fra Norge og fra Tyskland, og der blev
truffet de stærkeste militære forberedelser til et militært
opgør med danskerne.

Danmark siger nej
Regeringen sammenkaldte straks rigsdagens samarbejds
udvalg, det såkaldte »Nimandsudvalg« til drøftelse af
situationen, og til trods for, at der kun var levnet re
geringen få timer, var svaret dog færdigt før tiden. Det
blev afgivet i enstemmighed fra regering og samarbejds
udvalg og med kongens beslutning, idet han ved fore
læggelsen udtalte sin glæde over sammenholdet.
Det danske svar henviste til, at formålet med over
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enskomsten den 9. april 1940 var at sikre ro og orden,
og dette var lykkedes hidtil, idet regeringens bestræ
belser for at dæmpe de sidste dages uro allerede var
resulteret i, at der var indtrådt en tydelig afspænding.
Svaret sluttede:
»En iværksættelse af de fra tysk side krævede for
anstaltninger ville tilintetgøre regeringens muligheder for
at holde befolkningen i ro, og regeringen beklager der
for, at den ikke kan finde det rigtigt at medvirke til
disse foranstaltningers gennemførelse«.
Dermed havde det formet sig så mærkeligt, at netop
Scavenius kom til at sige nej til tyskerne og tage kam
pen.
Man afventede nu, hvad der nærmere ville ske, og
den militære aktivitet viste, at der ville ske noget af
gørende.
Der var fra alle sider enighed om det hensigtsløse i
at tage en militær kamp med tyskerne under disse vil
kår, og de militære afdelinger fik derfor ordre til at
undgå kamp, hvis de blev angrebet af organiserede ty
ske styrker, og det samme var tilfældet med flåden, men
her havde admiral Vedel for egen regning givet ordre
til, at skibene skulle sænkes frem for at falde i hæn
derne på tyskerne.

29. august
Kl. 4 om morgenen indledtes angrebet på det danske
militær omkring i landet, hvor der visse steder udspandt ,
sig dramatiske scener og kortvarige kampe, hvorefter
militæret overgav sig, medens hovedparten af flåden
sænkedes eller ødelagdes.
Samtidig proklameredes undtagelsestilstand ved føl
gende meddelelse:
»De sidste dages begivenheder har vist, at den dan
ske regering ikke mere er i stand til at opretholde ro
og orden i Danmark. De af fjendtlige agenter frem
kaldte uroligheder retter sig umiddelbart mod den tyske
værnemagt. Jeg proklamerer derfor i henhold til artik
lerne 42-56 i Haagerkonventionen den militære und
tagelsestilstand i hele Danmark.
Med øjeblikkelig varsel anordner jeg følgende:

1) Embedsmænd og funktionærer ved de offentlige myn
digheder skal loyalt fortsætte med at opfylde deres
embedspligter. De skal efterkomme de anvisninger,
der bliver givet dem af de tyske myndigheder.
2) Sammenstimlinger og ansamlinger af mere end fem
personer på gaden og på offentlige steder er forbudt,
ligesom alle forsamlinger, også de ikke-offentlige, er
forbudt.
3) Lukketiden fastsættes til mørkets frembrud.
4) Fra dette tidspunkt er også enhver trafik på gaden
forbudt.
Enhver afbenyttelse af post, telegraf og telefon
er indtil videre forbudt.
5) Enhver strejke er forbudt. Opfordring til strejke til
skade for den tyske værnemagt fremmer fjenden og
straffes i reglen med døden.

Overtrædelse af ovenstående bestemmelser vil blive
straffet ved de tyske standretter.
Mod voldshandlinger, sammenstimlen o.s.v. vil der
hensynsløst blive gjort brug af våben.
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Enhver borger i Danmark, som efterkommer denne
på folkeretligt grundlag hvilende krigslov, tilsikres per
sonens og ejendommens beskyttelse i henhold til loven.
Den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark.«

Da ministrene om morgenen ankom til deres ministerier
blev de forment adgang til deres ministerier, af vagt
posterne der havde besat disse, og dermed var rege
ringens virksomhed sluttet.
Radioen blev draget direkte ind under tysk ledelse,
og pressen blev underlagt en meget streng censur, såle
des, at Danmark nu ikke mere havde noget officielt
meddelelsesmiddel.

A rrestationerne
Fremtrædende politifolk gav inden bruddet konservative
ledere - Kraft og Fibiger - meddelelse om, at de kunne
vente at blive arresteret og tilbød at skaffe dem til
Sverige. De afslog dette, idet gruppen stod på det stand
punkt, at den ville blive i landet uanset risikomomentet
derved.
Inden tyskerne havde grebet ind, var størstedelen af
de rigsdagsmænd, der havde været samlet, draget hver
til sit, og der var nu intet andet at gøre end afvente,
hvad der ville ske. Nogle sparsomme oplysninger kom
frem gennem svensk og engelsk radio, men noget egent
ligt overblik over forholdene i Danmark var det umu
ligt at få i de dage. Det blev dog snart klart, at der
foretoges adskillige arrestationer, og engelsk radio med
delte herunder navnene på flere fremtrædende konserva
tive politikere.
Hos os tog man situationen med nogenlunde ro, men
alligevel med en undertone af største alvor.
Jeres moster Esther var intetanende kommet på besøg
lørdag den 28. om eftermiddagen fra Sønderborg, og
søndag morgen forberedte vi os på at gå i kirke, da
radiomeddelelsen om undtagelsestilstanden kom. Jeg førte
så nogle få telefonsamtaler, inden jeg gav afkald på
denne nu ulovlige ting. Lidt før kirketid kom godsejer
Ingemann, Egebjerggård, kørende i sin bil for at drøfte
tingene, idet han og hans engelske hustru følte sig me
get dårligt tilmode, selv om de var tilfredse med brud
det. Det førte til, at jeg kom for sent i kirke.
Det var ikke forbudt at holde gudstjeneste, og denne
dag blev derfor en særlig højtidelig dag. Pastor Jørgen
sen havde netop fået embede i Faxe, og det var så
ledes en af hans sidste gudstjenester. Efter min opring
ning havde han været hos os dagen før, og han var
stærkt præget af begivenhederne.
Jeg ventede naturligvis en arrestation når som helst,
og gennem hele den sidste tid, havde jeg forberedt mig
på at tage denne på værdig vis, hvad forhåbentlig også
lykkedes. Heri var en afgørende forskel på da og se
nere, idet der på dette tidspunkt ikke var tale om at
unddrage sig arrestationen, men kun om at tage den,
hvorimod stemningen hos mig og vist for alle andre,
jeg talte med, senere blev at man skulle søge at undgå
en fornyet arrestation ved i givet fald at gå under jor
den.
Søndagen forløb imidlertid roligt. Vi færdedes i mark
og have i dejligt sommervejr, der var indtrådt efter
megen regn, og det samme gentog sig om mandagen.
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Der begyndte at falde mere ro over sindene, og jeg
var så småt ved at regne med, at det drev over for
mit vedkommende.
Ud på aftenen skete det imidlertid. Medens vi alle
sad omkring aftenkaffen kom 2 tyske underofficerer ind
og forlangte at tale med mig. Med Esther som tolk for
klarede de, at jeg skulle arresteres, og at jeg havde 510 minutter til at gøre mig færdig i. Formen var høflig
nok, og jeg kunne med lethed overholde tiden. Tasken
var jo pakket. Jeg mente også, at papirer af risiko var
bragt af vejen, men da jeg fik fat på mappen, fandt
jeg til min rædsel en disposition til et foredrag, som
jeg dog fik stukket til side, uden at der protesteredes.
Jeg fik så sagt farvel til jeres mor og jer, og I var
jo heldigvis i seng og sov sødeligt. Jeg drog så ud til den
ventende bil, men lagde under hele optrinet mærke til,
hvor hurtigt alle var forsvundet fra bordet og stuen, og
nu stod de og kikkede frem ved døre og porte.
Bilen var kommet ind i gården, og i den sad Jørgen
Jørgensen, Ullerup, sammen med chaufføren, en menig
soldat. Vi blev anbragt ved siden af hinanden bag i bilen
sammen med den ene underofficer og kørte så med
meget besvær for den fuldstændig umulige chauffør mod
Brøndstrup, medens der vinkedes farvel.
Alt det var i grunden ikke så slemt. Værre var det, da
der blev ro i bilen og jeg fra vejen kastede et sidste blik
mod hjemmet, som jeg ikke skulle gense — for hvor
længe?
Men tankerne drager hurtigt mod nye ting. Det var
nu i mørkningen. Klokken var ni og dermed var spærre
tiden inde. Folk jog mod hjemmene og flygtede rædsels
slagne for bilen, hvor vi kom frem. Ved bageren i
Skamby traf vi familierne Gunnar og Sigfred Brochstedt, som skulle hjem. Vognen standsede, og vor vogter
fra forsædet sprang ud og gav ondt af sig. Frygten stod
malet i disse folks træk, og det var ikke fri for, at vi
andre følte det som en lettelse i vor egen anderledes
uhyggelige situation. Dette gentog sig på vejen mod
Stensby, hvor vi traf min fætter Johs. Christensen, der
sammen med sin familie kom kørende i en jumbe.
Disse menneskers skræk, og deres forsøg på at bort
forklare deres »skyld« ledte tankerne bort fra os selv
- heldigvis. Jeg er dem taknemmelig for adspredelsen.
Vi kørte »den nærmeste omvej« gennem Søndersø mod
Odense. Det skete med mange standsninger, motorstop
og kørefejl, så det tog lang tid. Der blev dog ikke sagt
mange ord i bilen. Det eneste jeg husker, var en be
mærkning fra Jørgen Jørgensen: Nu kommer det an på,
om vi får lov til at blive her i landet.
Odenses gader var øde og forladte. Kun tyske spær
ringer på Nørrebro, som vi måtte standse for, og nogle
tyske patruljer viste liv. Vi kørte forbi rådhuset. Så skulle
vi altså ikke derind. Forbi Sdr. Boulevard - så skulle vi
altså heldigvis heller ikke på kasernen. Turen gik til
Vestre Skole, hvor vi afleveredes til vagten, som førte
os til en bagved liggende bygning og ind i en skolestue.
Dermed var vi nået til at skulle tage konsekvenserne
af den politik, vi havde stilet imod, og som nu skulle
føres. Uhyggeligt var det, men det er en trøst i en sådan
situation, at begivenhederne afleder tankerne fra reali
teterne. Derfor går det langt lettere, end man skulle tro.
Det må være ulige lettere end at sidde alene tilbage i
uvisheden. Men heldigvis var moster Esther altså hjemme
til at bøde på ensomheden.

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

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.
Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Rabat ved større bestillinger!
Slægtsgaardsarkivet,
H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal tv.)

1553 København V

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

Titel

kan fås igen

Navn

Postadresse

Slægtsgaardsforeningens
mærkat

Titel

Navn

som er trykt i fire farver, kan nu købes for 10 kr.
pr. bundt å 100 stk. + porto, eller pk. med 250

Postadresse
den

Underskrift

stk. for 20 kr. + porto ved henvendelse til
19

Foreningens kontor,
Gassehaven 56, 2840 Holte
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til ethvert formål.
Har De brug for lån til tilbyg
ning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maski
ner, udvidelse af besætning,
ejerskifte eller andet, kan De
roligt henvende Dem til For
enede Kreditforeninger. Vi yder

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

jh. FORENEDE
■

KREDITFORENINGER

Otto Mønsteds Plads 11 • 1563 København V • Tlf. (01) 15 34 34

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

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

o/ndelsbogtrykkeriet
i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

Finansiering af landbrugets
EFinvesteringeruden kødannelse.
Det er både i kundernes interesse og i vores egen. Vi gor
os hele tiden umage1 for at være både hurtige og præcise
og samtidig smidige. Vi yder lån til landbrug, skov
brug, gartneri og plantagedrift. Har De finansierings
problemer m. h. t. ejerskifte, jordsammcnlægning, grund
forbedring, ny- og tilbygning, maskinanskaffelse, aim.
tillægslån eller lign., så snak med os.

KREDITFOREF^ir^GEr^
DANMARK
Kobenhavn:
Jarmers Plads 2
1590 Kobenhavn V
Tlf. (01) 12 53 00

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

Herning:
Viborgvcj I
7400 Herning
Tlf. (07) 12 53 00

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

- hele Danmarks kreditforening
Kreditforeningen Danmark er en sammenslutning af Østifternes Kreditforening.
Ny jydske Kjobstad-Crcditforcning og Jydsk Grundejer-Kreditforening.

De kan regne
med os

August 1976

Lær affortiden -Lev i nutiden
Virk for fremtiden

Nr. 203 - 35. årgang

Hist hvor Vejen slaar en Bugt ...

Gammelt velbevaret bindingsværkshus ved Bystævnepladsen i landsbyen Nordby på Vestfyn.
Huset, som er ca. 200 år, indeholder bl. a. enkelte risflettede, lerklinede vægge, døre med jernbeslag ved hængsler og
smedejerns dørhåndtag.

Pris ikke høsten,
før den er i lade

Medlemsblad for
Dansk Slægtsgaardsforening
oprettet 5. juli 1941

Redaktion:
Hans Hviid, Fåredammen 11, 5300 Kerteminde,
tlf. (09) 32 14 61.
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Fru Inger Hansen, Gassehaven 56, 2840 Holte,
tlf. (02) 80 25 37. Postgiro nr. 8 083 142.
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1553 København V, tlf. (01) 11 67 20.
Ledere: Arkivarerne P. K. Hofmansen og Annalise
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LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, (R)
Badstrup, 5484 Uggerslev, tlf. (09) 85 11 49.
Næstformand: Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, 3390
Hundested, tlf. (03) 33 71 49.
Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet,
tlf. (04) 84 62 03.
Gårdejer Jørgen Skoven, »Skoven«, Asdal,
9850 Hirtshals, tlf. (08) 97 11 66.
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Gårdejer Børge K. Fjordside, Skalstrup, 7570 Vemb,
tlf. (07) 88 40 94.
Gårdejer Jens Bligaard, Oddense, 7861 Balling,
tlf. (07) 58 10 11.
Gårdejer Poul Ipsen, Paradisgaarden, 3740 Svaneke,
tlf. (03) 99 65 35.
Gårdejer N. Sehested, Holmstol, 8883 Gjern,
tlf. (06) 87 50 19.
Gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup,
tlf. (06) 47 70 87.
Gårdejer Holger Buch Juul, Jægergaarden, Høllund,
7100 Vejle, tlf. (05) 86 50 21.
Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.,
tlf. (03) 83 92 12. Formand for arkivudvalget.
Gårdejer Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted,
tlf. (03) 64 00 24.
Gårdejer Peder Møller Frifelt, Frifeltgaard, 6870 Ølgod,
tlf. (05) 24 30 87.
(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretnings
udvalg.

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

Forfatteren Knud Bokkenheuser fortæller om
et møde, han i 1903 havde med en af de
allersidste skaffere af den rigtige art.
Manden hed Rasmus Pedersen, var 90 år
gammel og stammede fra Ferritslev mark
mellem Ullerslev og Langeskov på Fyn.
Vi giver Knud Bokkenheuser ordet:
Da jeg mødte Rasmus Pedersen, benyttede jeg
mig af lejligheden til at tale med ham for at få
rigtigt at vide, hvori en skaffers bestilling egentlig
bestod.........

Jeg skrev det ned, og da den gamle havde været
skaffer både ved bøndernes bryllupper, barselgil
der og begravelser, mener jeg, det nu kan interes
sere at få den gamles egne ord for, hvad han kunne
berette om sit embede.
Otte dage i forvejen - sagde han - gik jeg rundt
og bød folk til bryllup. Så om torsdagen klædte vi
loen med lagner og grønt. Om aftenen kom mændene med øl og gæs og stege og med smør, og det
var opstillet i fine figurer. Så var der »Øl-gilde«
for de mænd der havde bragt »Føring«. De fik
altid suppe, steg og kage.
Om fredagen skaffede jeg de møbler, som skulle
bruges, til låns og stillede dem op. Lørdag morgen
havde kokkekonen travlt, og til kl. 10 var gæsterne
budne. Der mødte unge piger og karle og gifte
mænd, men ikke deres koner. Brudgommens for
ældre kom først til gilde om søndagen, brudens var
ikke med i kirke.
Når gæsterne kom kørende, stod jeg ude i går
den og gav kusken en bitte brød og brændevin,
og musiken blæste for hver vogn, der kom. Så bød
jeg dem velkommen, og så fik de koldt bord og
kaffe. Så satte brudetoget sig i bevægelse. Forrest
kørte vognene med musikanterne, så de unge piger.
Derpå kom brudeparret i en vogn for sig, i næste
vogn næstefolkene (forloverne) og tilsidst mændene.
Når de nåede kirken, stillede de unge piger og
karle sig op i lange rækker, hvorigennem brude
parret passerede, medens der blev sunget en salme.
Under vielsen stod næstkonerne bag brude
parret ved alteret. Imidlertid havde jeg travlt med
at dække bordet. Når de så kom hjem, og kokke
konen var færdig sagde jeg: »Tag plads!« til brude
parret. Præstekonen tog så plads mellem bruden
og næstekonen, præsten ved siden af brudgommen.
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Så sagde jeg: »Er der nogen, der har lyst til at
hilse på brudefolkene?«
Bruden lagde derpå et lommetørklæde på sin
tallerken og nu kom alle op og ofrede. Unge folk
ofrede en daler, de nærmeste slægtninge blandt de
ældre indtil 5 daler.
Jeg viste dem så pladser, således som de var
nærmest i slægt. Når så alt mandskabet var kom
met til stede, så sagde jeg, om de ville være stille,
så ville jeg læse til bords, at de kunne få noget at
leve af. Så læste jeg:

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

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

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

Knud Bokkenheuser.

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

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

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

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

Gårdejer Søren Rasmussen,
»Nørregård«,
Ølsted.
5672 Broby.

Gårdejer
Preben Holmegård Madsen
»Holmegård«,
Rygerholmevej 1,
5981 Dunkær.
Gårdejer Laurids Søndergård,
»Madstedgård«,
Madsted vej 3,
Svankjær.
7755 Bedsted, Thy.

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

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

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

Fra arbejdsmarken:

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

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

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

Af Manden i gården

Der er dejligt i Danmark,
når høsten står på,
da skal bonden på marken,
for kornet at slå
mens skoven bli’r gul
imod himlens blå.
Høstens tid:
med al sin flid.
Da er der dejligst i Danmark.

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

---------

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

Side 7

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

Mennesker, jeg mødte:

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

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

møde. Ikke så underligt man kviede sig og fore
trak udskiftning i stjerneform, så man kunne blive
sammen som hidtil.
Men unægtelig fortæller dette forhold også
noget om driftighed eller mangel på samme.
Det er jo ikke de driftigste bønders gårde, der
blev tilbage og nu fryder turistens øje, når han
i bilen beundrer landsby idyllen.
Johs. G arnæs Petersen.

☆

Landsmødets fornemste gæst

Landsmødet havde i år en gæst, der var noget ud
over det sædvanlige. Det var den 88-årige Signe
Jensen fra Minnesota i Minneapolis »over there«.
Signe Jensen er et kapitel for sig, og fortjener, der
ristes et par runer over hende. Hun er født i Ame
rika, hvortil hendes fader, landmand S. K. Mik
kelsen og hustru emigrerede engang i forrige år
hundrede. De klarede sig godt, og familien for
øgedes, blandt andet med den lille Signe, som vok
sede op i nyt fædreland, blev gift derovre med en
mand af dansk æt, med det gode navn Jensen.
I begge forældrehjem voksede man op i en kærlig
hed til det lille land langt, langt borte, hvor man
talte et helt andet sprog og havde en helt anden
kultur.
Signe Jensen og hendes mand tog en kærlighed
til dette land i arv og vogtede den vel. Flere gange
har signe Jensen besøgt Danmark; i 1923 og i
1952 sammen med sin mand, så blev hun enke,

SLÆGTSGAARDEN

Side 9

og der gik 20 år før hun igen så Danmark i 73.
Blandt sine talrige venner tæller hun blandt andet
familien Frifelt, og endnu engang lykkedes det
Nanna Frifelt at lokke sin veninde »over Dam
men«, eller selvfølgelig gennem luften, når man
er af stærk dansk/jysk æt.
Redaktøren af »Slægtsgården« havde lejlighed
til at hilse på Signe Jensen, og der var ingen sprog
vanskeligheder, for hun talte det mest perfekte

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

H. Hv,

Omkring 29. august 1943
---------------------- (fortsat)

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

Omgivelserne.
Vi var ført ind i en ret stor skolestue, hvor der var
sengeplads til vistnok 12 mennesker - tildels i 2 etager.
Rummet var frygteligt snavset. Gulvet sort og alt uhyg
geligt. Møblerne bestod af nogle bænke og et langt bord
af brædder som i et forsamlingshus. Alt var sort, men
dog ikke støvet.
Uhyggeligt virkede det, at der var tyske symboler på
væggene. Hagekors og sager samt nogle frygteligt grimme
indskrifter på opklæbet papir med opfordringer til at
arbejde og kæmpe for det nazistiske Tyskland.
Sengenes indhold bestod af en laset madras samt et
par tæpper af samme farve som alt andet og af en meget
tvivlsom renhedsgrad. Det var halvkoldt om natten, og
navnlig manglede jeg en hovedpude den første tid, men
ellers sov jeg ret godt selv den første nat, uden brug
af de sovemedikamenter flere af kammeraterne anvendte.
Vore vinduer vendte ud mod gården, men fra skole
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gangen hvor vaskekummen var sat op, havde vi udsigt
mod gaden. Vi måtte ikke opholde os her, fordi der
havde været temmelig mange nysgerrige om mandagen,
før vi kom. Der kom dog forbipasserende derude, og det
lykkedes mig heldigvis allerede den første morgen at
få sendt bud hjem med en ung kunsthandler Hermann,
om at jeg havde det godt på Vestre.

»Soldat Sveik«
Han hed egentlig Koop og var fra Uber Pappenberg i
Emsland, men han mindede meget om Carl Alstrups
figur »Den gode soldat Sveik«, og derfor fik han navnet.
Han var vor gode ånd i en uge, og hvor Tyskland ikke
magtede at vinde krigen, ville et folk af hans type kunne
vinde freden.
De allerede ankomne havde for de flestes vedkom
mende været på stedet siden søndag morgen. Den første
dag havde de været i en kælder under trange vilkår og
haft det svært både af den ene og den anden grund. De
var om natten kommet op i en skolestue ud mod gaden,
hvor de havde sovet under fuld belysning og under be
vogtning af 1-2 soldater. De havde manglet alt den første
dag, men navnlig var de rystede over den replik, hvor
med de var afleveret til vagten: »Ingen mishandling af
fangerne«.
Nu var det blevet overdraget til Sveik at passe på os.
Han skulle sove i en seng ved døren og være hos os
døgnet rundt.
Da der var faldet ro over tingene efter vor ankomst,
og døren var låset, satte Sveik karabinen fra sig i et
hjørne, hængte pistolen på den ene sengestolpe, bajo
netten på den anden, trak støvlerne af, slukkede lyset
og gik i seng.
Fischer gjorde ham opmærksom på, at det egentlig
kunne være farligt for ham at være sammen med 8 ar
restanter på den måde, men Sveik var ikke ængstelig:
»Herren kender sine, og jeg kender mine«, sagde han,
og så sov han som en sten.
Sveik var bonde fra egnen omkring den hollandske
grænse. Hans adresse var: Vilhelm Koop, Dersum, Uber
Pappenberg, Emsland. Han var 33 år gammel og havde
på grund af Tysklands afvæbning aldrig været soldat.
Han var nu indkaldt ved finkæmningen i foråret 1943.
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Han havde 4 brødre med, som alle var dræbt eller sårede,
men den ene var kun en adoptivbroder, ellers kunne han
have sluppet fri. Han var nygift, men var ulykkelig over
ikke at have hørt fra sin kone i over en måned siden
et bombardement af Hamborg. Hans bedrift bestod af
et lille landbrug med 2-3 heste, 6-8 køer og 20-30 svin.
Sveik var bonde og absolut ikke soldat. Han hadede
soldaterlivet og foragtede dets formaliteter. Han virkede
lidt naiv, men var ikke tosset - tværtimod. Fik han en
skylle af en overordnet, rystede han den af sig, og hans
karakteristik af militærlivet gjordes op i ordene: Blødt
- ganske blødt.
Han passede på os som en smed. Ikke således at forstå
at han passede på, hvad vi lavede, eller at vi ikke skulle
flygte. Tværtimod. Det interesserede ham ikke. Men han
passede på, at vi ikke skulle miste de rare ting, fødevarer,
spiritus og tobak, som vi efterhånden havde fået samlet
sammen. Var vi på gårdtur, låsede han omhyggeligt, og
det var svært at få nøglen fra ham, for »der går så
mange og lusker omkring efter noget«.
Vi holdt lidt fest med Sveik, men foretog han en af
sine mange små uregelmæssigheder fra sine militære plig
ter, dækkede vi over ham af al evne. Vi ville nødig miste
ham. Med taktfølelse gjorde han os opmærksom på, at
det tyske flag i kasernegården sænkedes hver aften kl. 8.
Derfor sluttede vore spadsereture fem minutter før otte,
og det var næsten det eneste virkelig præcise i denne
upræcishedens borg.
Forplejningen
Tyskerne gav os samme slags mad, som de selv fik.
Middagsmaden bestod af lidt kød, rigeligt med sauce,
kartofler og kål. Jeg synes egentlig, det var velsmagende.
Anretningen var forfærdelig. Ingen kniv, men et kom
bineret stykke redskab med gaffel i den ene ende og
ske i den anden, stod til vor rådighed. Tallerkner mang
lede også, og kopper var det galt med. Den første dag
havde der kun været en. De øvrige måltider var tykke
rugbrødshumpler med smør og pølse. Men hvad der
manglede, rådede tilførte varer fuldt ud bod på.
Mærkeligst var morgenkaffen. Sveik hentede den i
køkkenet i en kæmpemæssig kande. Men for at få den
måtte han møde tidligt om morgenen, længe før vi var
færdige til at drikke den. Det var en brun, gennem
sigtig temmelig smagsløs vædske, som dog havde den
egenskab, at den var varm, når Sveik hentede den. Og
så måtte den naturligvis holdes varm til den skulle drik
kes. Sveik satte den på sin seng og pakkede kanden godt
ind i sit tæppe. At dette dyppedes godt ned i »kaffen«
fandt alle i sin orden. Renligheden fejrede triumfer.

Livet på Vestre
Der herskede godt kammeratskab blandt den lille flok,
men uvisheden om alt muligt satte alligevel sit præg.
Valgsproget blev hurtigt: »Ingen ved noget som helst om
noget som helst«. Og dette valgsprog gjaldt ikke tyskerne
mindre end os.
Hvad var vi der for? Hvad skulle der ske os? Var vi
indsat af almindelige sikkerhedsgrunde, eller var vi de 10
gidsler, tyskerne havde forlangt? Vi vidste, at overlæge
Ladekarl og forstander Petersen-Dalum havde været efter
søgt, så vi ialt skulle have været 10. Dette foruroligede
noget og gav anledning til mange drøftelser. Tyskerne
forsikrede, at vi ikke var gidsler, men deres forklaringer
var så tågede, at de intet betød.
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En enkelt affære i den forbindelse har givet anledning
til offentlig omtale. Jeg har tiet med den under krigen,
fordi vi 8 havde givet hinanden løfte om ikke at sige
noget, der kunne bringe os i vanskeligheder, men nu er
tiden og stedet at give en redegørelse, fordi de frem
komne meddelelser efter min mening er ukorrekte.
En morgen fik vi meddelelse om, at vi skulle til af:
høring. Vi blev kaldt ud en for en, først Fischer og
Meyer og sidst jeg og Eldal.
Da den første mand var gået, lød der et smæld i
gården. Jørgen Jørgensen bemærkede: »Der væltede en
stak brædder«. (Der var ombygning i gården). Men det
gentog sig, og det var klart, at det var skud, og det
havde vi ikke hørt tidligere. Da det fortsatte med skud
med visse mellemrum, og tanken om, at vi var gidsler
og nu skulle skydes, dukkede naturligvis op og sled i
de højspændte nerver. Hos nogle blev det til en bestemt
tro på, at nu var det forbi, men heldigvis havde vi set
Fischer og Meyer spadsere forbi vinduerne i skolegården
efter at de første skud var faldet. Dette beroligede i
hvert fald mig på afgørende måde, men nogle meget
højtidelige miner hos Sveik, som åbenbart var i stor
tvivl, virkede uhyggeligt.
Skuddene fortsattes, så der faldt 1-2-3 salver for hver,
der blev kaldt ud, og vi så kun de to første i gården,
derefter blev alle sendt til den forreste skolegård, som
ikke kunne ses fra vore vinduer.
Jeg troede ikke, der skulle ske noget, men tankerne
gik hjem i et afskedsglimt, før jeg gik og lod Eldal alene.
»Forhøret«, der foretoges i et nærliggende lokale, fore
toges af et par stedlige officerer og var kun almindeligt
generalie. Fem minutter efter udkaldelsen stod vi i flok
i den forreste skolegård og så på, at rekrutter blev ind
øvet i skydning med maskingevær, men Eldal kom bleg
og rolig ud til os og var nærmest overrasket over, at
intet var sket.
Begivenheden har været stærkt fremhævet som et led
i den tyske nervekrig, og det er jo ikke udelukket, at
den var tilsigtet, men jeg tror det nu ikke.
Tankerne gik på tur bagefter, og da børnene i børne
haven lige ved siden af lidt senere sang linierne i Val
demar Rørdams sang:

»Brug du os hvor du kan,
tag du os, mand for mand,
stå skal vort fædreland
som fri mands arv«

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

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

På kasernen
Nqt nye lejlighed var mere komfortabel end den gamle

og frem for alt mere ren og tiltalende. Der var 2 væ
relser med 4 senge i hver i 2 etager. Disse var tildels
nye og var af de bedste danske militærsenge. Alt var
indrettet, som om vi skulle blive her i lange tider. Til
lejligheden hørte også et køkken samt en tredje stue, som
der dog var låset til. Ved at kigge gennem nøglehullet
fandt vi ud af, at der sad en enlig dansk officer derinde.
Rosenberg kendte ham oven i købet. Han var på en eller
anden måde blevet skilt fra de øvrige officerer, som sad
internerede på Hindsgavl Slot. Han var låset inde, men
ved næste besøg af vagten fortalte han imidlertid, at der
var givet ordre til, at døren ikke mere skulle være låset.
Det tog man hensyn til, og således kom vi i forbindelse
med ham. Det blev dog hurtigt forbudt ham at opholde
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sig inde hos os. Derimod måtte han gerne spadsere sam
men med os, når vi gik tur, hvad vi kunne, når som helst
det passede os. Visdommen heri var jo ikke umiddelbart
indlysende.
Vi havde ikke mere nogen vagt inde hos os, men uden
for dør og vinduer stod vagtposter med opplantede bajo
netter. Det bevirkede, at vi mistede den forbindelse med
soldaterne, som vi havde på skolen.
Oberløjtnanten, der indkvarterede os, lovede, at der
næste morgen på et bestemt tidspunkt skulle komme en
oppasser, som skulle være til vor rådighed. Han kom
imidlertid en halv time for sent, og herover blev Fischer
så fortørnet, at han under anvendelse af sit allerbedste
tyske skældte manden bælgen fuld. Soldaten blev så for
færdet herover, at han stod ret, gjorde honnør og sagde:
»Jawohl«. Han kom ikke for sent mere end en gang.
Vi fik hurtigt tilførslerne dirigeret til vort nye opholds
sted. Ernst Petersen, der var formand for gasværket, be
stilte et gasapparat til køkkenet, så vi kunne lave varm
mad, og vi fik bestilt øl fra bryggeriet.
Mandagen gik på sædvanlig vis og med at tage de
nye forhold i øjesyn. Vi fik en ny bekendt, nemlig den
tyske tolk, som skulle overvære de samtaler, vi førte med
de besøgende.
Esther kom og besøgte mig, idet Ellen ikke havde
kunnet få lejlighed til at komme ud. Esther kunne ikke
komme hjem til Sønderborg, fordi hun ikke kunne få
passerseddel, og Ellen kunne ikke komme til Odense af
samme grund. I de første dage vovede ingen sig til byen
uden tilladelse.
Tyskeren, som jeg talte en del med, medens de andre
havde besøg, hvorved jeg afledte hans opmærksomhed fra
samtalerne, viste sig at være en helbefaren fyr. Før kri
gen havde han været i Skandinavien, England og Ame
rika. Han var særdeles sympatisk indstillet overfor disse
landes folk. De eneste han ikke kunne lide, var tyskernes
allierede, italienerne. Han var berliner. Hans hustru var
i Berlin, og hans eneste datter var evakueret til land
distrikterne.
Han beklagede sig over, at krigen efterhånden var ud
viklet sig til en krig mod kvinder og børn gennem de en
gelske bombardementer af Tyskland. Han talte dog intet
om de tyske bombardementer af England. Adskillige
tyske byer var lagt i ruiner, sagde han, men Berlin var
urørt. Syv stærke forsvarsringe var lagt omkring byen,
og dem kunne englænderne ikke komme over, mente han.
Denne mand udviste stor venlighed mod mig. Jeg var
den eneste, som ikke havde haft besøg af konen. I løbet
af mandagen sagde han til mig, at jeg måtte se at få
hende herud. Vi skulle snart rejse, sagde han, antagelig
tirsdag middag, men jeg måtte ikke sige det til de andre,
for blev hans udtalelse bekendt, ville han blive skudt.
Så stod man der med en hemmelighed, som man ikke
måtte betro kammeraterne, og med et løfte til en fjende,
der havde vist en venlighed med fare for sig selv. Jeg
forsøgte at snakke med de andre om, at vi vist alligevel
ikke skulle blive ret længe på stedet, men de lo blot ad
mig og rystede på hovedet.
Hovedsagen var dog, at jeg fik jeres moder ud at
besøge mig, så vi fik lejlighed til at tale sammen tirsdag
formiddag som den eneste gang, medens jeg var borte.
Tolken havde ringet efter hende, og hun var trods den
manglende passerseddel vovet sig ud og cyklet bag om
byen til kasernen. Han havde erklæret, at han ville lade
hende hente, hvis hun ikke selv kom.
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Borgmesteren kommer
Da vi var kommet til ro mandag den 6. september om
aftenen, begyndte det pludselig at trampe med sømbeslåede støvler uden for vore vinduer, og larmen steg
mere og mere. Der måtte være noget i gære. Tilsidst
begyndte de at trampe ude i vort køkken, og så blev
vi urolige og begyndte at undersøge sagen. Det viste sig,
at soldaterne var i færd med at flytte en seng ind i køk
kenet, og kort efter blev en ny mand ført ind til sel
skabet. Han præsenterede sig som borgmester Hansen
fra Middelfart, men der var ikke megen borgmesterlig
værdighed over ham. Tværtimod.
Han var blevet taget den 29. om morgenen og havde
ikke engang fået tid at klæde sig på. Han var blevet ført
til Kongebrogården, hvor han havde hensiddet ganske
alene, og hvor han havde været udsat for en meget slet
behandling. Han var først blevet barberet lige før sin
afrejse og var fuldstændig uvidende om alt, hvad der
var passeret, idet han slet ikke havde haft besøg.
Det siger sig selv, at han var lidt påvirket ved at
komme ind til os. Vi tørnede imidlertid alle ud og for
søgte at få lidt humør i ham. Og trods et anseligt
dagværk i den retning måtte vi byde ham velkommen
ved et glas eller tre. Det kvikkede lidt op på den arme
borgmester, og da vi fik ham fortalt lidt om, hvad vi
vidste, blev han noget beroliget.
For mig var den nye gæsts ankomst et yderligere var
sel om, at der var noget i gære, og at vi måtte indstille
os på opbrud.

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

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

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

Titel

Navn
Postadresse

Titel
Navn

Postadresse

Chr. R. Christensen.

19

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

Underskrift

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

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

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

Foreningens kontor,
Gassehaven 56, 2840 Holte
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til ethvert formål.
Har De brug for lån til tilbyg
ning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maski
ner, udvidelse af besætning,
ejerskifte eller andet, kan De
roligt henvende Dem til For
enede Kreditforeninger. Vi yder

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

^FORENEDE
■

KREDITFORENINGER

Otto Mønsteds Plads 11 • 1563 København V • Tlf. (01) 15 34 34

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

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

NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

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

KREOiTFOREFXJ ■ FXlGEFXJ

DXWI^JIWZWRK
Kobenhavn:
Jarmers Plads 2
1590 Kobenhavn V
Tlf. (01) 12 53 00

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

Herning:
Viborgvcj I
7400 Herning
Tlf. (07) 12 53 00

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

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

De kan regne
med os
ANDELSBANKEN

Oktober 1976

Lær affortiden - Lev i nutiden
Virk for fremtiden

Nr. 204 - 35. årgang

Drongestrupgaard ved Sønder Felding

Gårdejer Ole Vestergaard Jensens gamle, smukke slægtsgård, som vi bragte en artikel om i august-nummeret.

Situationen
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Bladet er medlem af
DANSK Fagpresseforening.

De 28 millioner, der var stillet til rådighed ifølge
loven om landbrugets modernisering, er forlængst
brugt op. Der indkom ca. 1700 ansøgninger, og
noget over fire hundrede var der ikke penge til.
Nu venter man imidlertid, at der vil blive stillet
yderligere 22 millioner til rådighed inden 1. april.
Heller ikke dette beløb kan forventes at slå til.
Man vil derfor forsøge at rationere bevillingerne,
og dette gøres efter beregningerne ved, at man
undtager bevillinger til maskiner, og med nogen
ret kan det vel siges, at køb af mejetærskere, trak
torer og deslige ikke fremmer produktionen. På
den måde, håber man at undgå de kødannelser
der prægede situationen i fjor.
Den svigtende høst har desværre bragt mange
landmænd i en fortvivlet situation. Bankerne har
med forståelse for forholdene lovet at stå bi, hvor
der er særlig nød på færde. Og det er højst aner
kendelsesværdigt. Man taler også om statsstøtte,
men mærkeligt nok taler man om at lade den gå
over socialministeriet. Jeg synes, det er temmelig
urimeligt. Love om erhvervsfremmende foranstalt
ninger plejer ikke at gå over dette ministerium.
Hvorfor skal landmændene så udsættes for det?
Forøvrigt er det jo ikke alene dem, der er di
rekte ramt af tørkekatastrofen, der har problemer.
Og var det så dog ikke naturligt at komme dem til
hjælp ved at lette skatten på landbrugets produk
tionsapparat, jorden. Det er dog det eneste er
hverv, hvis produktionsapparat, man beskatter, og
problemet er jo ikke blevet mindre, fordi det med
fører en konkurrenceforvridning i forhold til de
øvrige EF-lande.
Vi har fået nye love om indirekte skatter. Og
som altid i sådanne tilfælde, råbes der op om, at
de vender den tunge ende nedad. Jeg vil hellere
sige, at de rammer det store forbrug, og det er jo
netop det, der er hensigten, når vi allesammen
lever over evne. Lad være at et og andet føles
urimeligt. Men når man nu alligevel tog fat på at
beskatte knallerterne, må jeg stærkt beklage, at
man ikke fik dem forsynet med nummerplader,
så man kunne komme det uvæsen til livs, som
mange knallertkørere præsterer.
Danmark har påny udskudt afgørelsen om op
førelse af atomkraftværk i hvert fald til i 1978,
og dermed er landet rykket et stort skridt henimod
de underudviklede landes rækker. Man forstår
ikke, at en ansvarlig regering overhovedet tør vove
dette. Atomkraften breder sig verden over, uden
at landene nærer spor af betænkelighed i den an
ledning. Vort naboland Sverige har endda bygget
et stort værk i Skåne i Københavns umiddelbare
nærhed, uden at det har vagt særlig opsigt, men
nu mener en del mennesker - navnlig københav
nerne - at det er farligere at bygge et værk i Jyl
land. Dagligt modtager vi strøm fra svenske atom-
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værker, uden at nogen nærer betænkelighed end
sige nægter at bruge denne strøm.
Man forstår ikke, at Anker Jørgensen, som
ellers kan lide at agere stærk mand, har ladet sig
forskrække af kommunistpropagandaen i denne
sag.
At atomkraft er billigere end almindelig kraft
anses for afgjort, at den giver mindre afhængig
hed af de olieproducerende lande er indlysende, og
at den nu er anvendt i snart en menneskealder
og dermed afprøvet uden at forvolde skader er en
kendsgerning.
Hvad smøler man så efter?
C. R. C.

Vinderen af Pennalhus-prisen, professor Bjarne Stoklundv
sammen med fondens formand, Erik Richardt (tv.).

Landbo-forsker får Pennalhusprisen 1976
Pennalhusfonden, der er stiftet med det formål
at støtte kulturelle aktiviteter, uddelte i år »Pennalhusprisen« for 4. gang.
Den tildeltes professor Bjarne Stoklund, Insti
tuttet for europæisk folkelivsforskning i Brede
som en påskønnelse af de undersøgelser, som han
har foretaget omkring emner som »Bonde og fisker
i Sydsjælland i middelalderen«, Skovbønder i
Bårse herred« og »Kalvehavehuset« på Frilands
museet i Lyngby og samtidig som en opmuntring
til fortsættelse af forskningen vedrørende træk af
den sydsjællandske kulturhistorie. Hædersprisen
blev overrakt ved en højtidelighed i »Pennalhuset«
i slutningen af september.

Professor Bjarne Stoklund, der fortsætter under
søgelserne vedrørende huset fra Kalvehave på
Frilandsmuseet, der blev bygget som rytterhus i
1690’erne, tilsigter at belyse den sjællandske hus
mands skiftende livsvilkår ved at følge et enkelt
hus og dets beboere gennem 250 år. Man kan
sige, at det forskningsarbejde, der gøres på dette
og andre landbohistoriske områder, som er nævnt
ovenfor, følger den linje op, som blev lagt af land
bohistorikeren dr. phil. Holger Munk med bøgerne
(disputats) om »Rytterbonden« »Farø«, »Hassel
skoven«, Hesten i Sydsjælland« m. fl., for hvilken
indsats han modtog »Pennalhusprisen« for 1974.
Også Læsø’s gamle bondekultur dyrkes som
forskningsemne af professor Bjarne Stoklund, der
allerede i skriftlig form har behandlet emner som
»Læsøboeren og det daglige brød« og »Tømmerskuderne fra Læsø«. Ligeledes har han skrevet om
»Bondegård og byggeskik før 1850« og foretaget
undersøgelse af færøsk byggeskik.

Direkte i Holger Munks spor.
I sin overrækkelsestale sagde formanden for Pen
nalhusfonden,advokat Erik Richardt, Præstø, bl. a.:
Det var stifternes ønske, at fondens formål skul
le være at støtte kulturelle aktiviteter på denne egn.
En af de måder, vi gør det på er med årlige pris
uddeling. Vi påskønner Deres interesse for emnet
»Bonde og fisker i middelalderen«. Vi ved også,
at de er dykket ned i historiske emner omkring
skovbrug og bondebrug her på egnen.
Jeg vil gerne understrege - til alt dette, - at det
glæder os i meget høj grad, at De med Deres arbej
de går direkte i dr.phil. Holger Munks fodspor.
Må denne dag være en opmuntring til Deres vi
dere arbejde, sagde Erik Richardt, der overrakte
en antikt penalhus og et kontantbeløb.
I sin takketale sagde professor Stoklund, at han
emd oprigtig glæde havde modtaget »Pennalhusfondens pris 1976« - Specielt er jeg glad for at
symbolet er et pennalhus, for det fortæller også
noget om, at man ønsker fortsat at virke med et
skriveredskab!

Randers Amtskreds
afholder møde
mandag den 1. november kl. 19.30
på Assentoft Kro.
Konsulent L. Svendsen, Skive, kommer til stede.

Af hensyn til kaffen bedes man tilmelde sig
hos Chr. Thyboe, tlf. (06) 47 70 87.
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Gammel fynsk gård fik nyt liv
Fra København til »Hjelmkilde« i Skårup
Af Bent Skougaard-Jørgensen
Foto: Ulrik Borgermann,

Fyns Presse-Foto

Mange af de gamle fynske gårde med stråtag og
bindingsværk forfalder. Tidens tand og tidens
tegn. Hjelmkilde i Skårup ser også forfalden ud.
Endnu. Men denne gamle gård har i år fået nyt
liv, så den ikke bliver ved med at se forfalden
ud. To unge mennesker kom fra København og
overtog gården.
Det er ægteparret Bente Thøgersen og Ole Kromann Kristensen, henholdsvis husholdningslærer
og psykolog af uddannelse. Kristensens forældre
ville gerne af med gården på grund af sygdom.
Og en af grundene til, at det unge ægtepar slog
til, er, at gården har været i slægtens eje lige fra
starten. Således hænger de gardiner, Kromann
Kristensens tipoldemor broderede, stadig i spise
stuen.
Hjelmkilde er på 60 tdr. land, hvoraf de 12
er frugtplantage. Bl. a. med dejlige, saftige pærer.
Gården er fra 1839, et årstal som er indhugget i

et vandingstrug af træ i stalden, der er meget
forfalden efter ikke at have været brugt i mange
år. Dyrene på gården omfatter to kvier, en kalv,
høns og kyllinger, en hund og 23 gæs. Udover
ægteparret er der deres to børn på 5 og 2^ år,
Ruth Pilegaard, der er sekretær (Ole Kroman
Kristensen: Var gården større havde hendes titel
været godsforvalter) samt Lena, ung pige med
familiær stilling, netop hjemvendt fra kibbutz i
Israel, mens Bente Thøgersen har plejet hendes
omfattende samling af kaktus fra mange lande.
Bente Thøgersen arbejder stadig, tre dage om
ugen i København, i undervisningsministeriet, men
det er - heldigvis, siger hun - slut om fjorten dage.

Lidt tosset
- Med de uddannelser, vi begge har, siger Bente
Thøgersen, er det måske lidt tosset af os at kaste
os over det her, hvis man skal betragte det rent
rationelt. Men når det nu er det, vi gerne ville,
hvorfor skulle vi så ikke? Naturligvis betyder det
også meget, alt, at det er Oles tipoldefar, der har
bygget gården. Det er det, der er ideen i det.
Men man skal ikke være bange for at kaste sig

Stuehuset i baggrunden af gårdspladsen - der er lagt jord på, men den skal føres tilbage til bro
lægning - fotograferet fra vognporten. Bente Thøgersen er i fuld aktivitet.
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ud i noget nyt. Den dejlige fri natur lokker men man skal heller ikke være bange for at yde
noget for at få det op at stå, sådan fra 5-5.30tiden om morgenen til man segner.
- Ja, siger Ole Kromann Kristensen, og den
uddannelse jeg har som psykolog er såmænd ikke
den værste, man kan have, som moderne land
mand.

Gamle ting
Inde i stuehuset vrimler det med gamle ting, der
ville få enhver antikvitetshandler til at spærre øj
nene op. Men sagt straks: de er ikke til salg. Mo
derne er der dog også. Centralvarme er netop
installeret - når man een vinter har fyret i den
gamle kakkelovn, har man fået nok!
Det solide bord i spisestuen er frembragt af
gammel moseeg fundet på egnen. I et dejligt klæ

deskab af den gode, gammeldags type er der en
enorm stensamling, økser, spyd m. v. fra helt
gammel tid. Der har tidligere været boplads på
stedet - og familien har lige fra første færd været
ivrig stensamler. Det er nu smittet af på de to
børn. Også en samling fine, gamle glasting, opbe
varet i et gammelt køkkenskab - og billeder af
personer i nationaldragter fra alle egne af landet.
Og et hædersdiplom: Den 14. Danske Landmands
forsamling i Svenborg 2-6.juli 1878 tildeler H. P.
Kromanns Hustru Hædersdiplom af 2. grad for
skummetmælksost.
Hygge ude og inde. Bente Thøgersen: Vi vil
bevare det gamle miljø, men en moderne ting vil
jeg dog gerne have: en opvaskemaskine. Vi har
nemlig pensionærer om sommeren. Fire timers ar
bejde for kost og logi, derfor har vi efterhånden
fået sat nogenlunde skik på det.

Fra bogens verden ...
Han har skrevet historien
om det danske svin
Fornøjeligt værk om husdyret
i kulturhistorisk og produktions
mæssigt perspektiv
Af Edvard Andersen
I Odense sad i midten af forrige århundrede en
klog dame, der ikke alene grundlagde en privat
skole, men som tillige revolutionerede børnenes
stave- og læsebøger. Det var fru Julie Heins, og
hendes »Dansk læsebog med billeder« udkom i
det ene store oplag efter det andet og blev brugt
af skoler overalt på landet bl. a. på den fornemme
Metropolitanskolen i København. Langt ind i
dette århundrede brugtes hendes læsebøger.
Julie Heins’ fortjeneste var ikke blot den, at
hun anvendte et væld af dansk poesi og prosa i
sine læsebøger. Hun fremskaffede tegninger, der
fortalte om børnenes hverdag i by og på land.
Det gjorde læsningen lettere og mere interessant.
Fra denne gamle og til dels forglemte læsebog
er der hentet inspiration til et nyt og fornøjeligt
værk om svinet i dansk kulturhistorie og produk
tionsliv. Det er historikeren Richard G. Nielsen,
Tisvildeleje, der har skrevet bogen i anledning af
opførelsen af det nye slagteri i Ringsted, Nord
europas største.
Svinets betydning i menneskets husholdning går
tilbage til en fjern fortid, og man kender beret
ningen eller sagnet om guderne i valhal, der havde

glæde af galten Særimmer, hvoraf man hver dag
kunne skære nogle solide stykker flæsk. Det vok
sede ud igen inden aften.
En af guderne kunne ride på galten Gyldenbør
ste over havet og gennem luften!
»Gyssebasse«
Igennem stenalderen og jernalderen fulgte svinet
med mennesket. Ofte har det været ringeaktet og
henvist til at ernære sig af affald og tilfældig føde
i landsbyens skarndynger eller i skovens mørke.
Svinets udseende og levevis bevirkede, at dets
navn blev et skældsord, dog ikke udelukkende,
idet ord som grissebasse, julegris, marcipangris,
gyssebasse osv. har vundet hævd som kælenavne
eller venskabsnavne til dyr og mennesker.
I fortidens naturaløkonomi var svinets pasning
og fodring udtryk for familiens omsorg for frem
tidens føde. Det gjaldt om at sikre hjemmets for
brug af fedt, flæsk, pølser, sylte og slagtemad.
Da man senere gik over til pengeøkonomi, fulgte
svinet med, idet sparegrisen blev symbol på op
sparing. Herom har vor fynske digter H. C. An
dersen også digtet et eventyr.
Vi møder svinet i folketro og folkevid, ordsprog,
myter, digtning og kunst. I kalkmalerier i kirkerne
findes motiver med en musikalsk gris eller af en
vildorne, der gnaver af livstræets rod.
Gravsoen
Det var ikke blot i landsbyerne, beboerne holdt
svin. Svinehold i købstæderne var lige så almin
deligt. Der var endda byer, hvor der var svine
stier under vinduerne langs med husrækkerne.
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Overalt rodede svinene. Her har de deres tumleplads for
an Fredensborg slot. (Tegning i »»For tre Skilling«. 1855)

Dyrene rodede overalt, hvorfor det var normalt
at indhegne kirkegårdene eller opsætte jernriste,
så dyrene ikke løb ind og rodede gravene op.
Sagn og overtro om gravsoen, kirkesoen eller kir
kelammet var udbredt.
Nogle af de forhistoriske svin var kulsorte,
senere brogede eller røde, og i sammenligning
med nutidens artsfæller var de uformelige, utri
velige og sygelige. Alligevel var de utroligt hård
føre, når det gjaldt om at vandre fra Nordjylland
til Holsten. Unge nordjyder opkøbte svin og drev
dem i mindre flokke ned gennem Jylland. De
skulle helst undgå ringende kirkeklokker og knir

Fornemt værk om vore
gamle herregårde
I midten af forrige århundrede - fra 1844 til 1868
-, altså over en periode på 24 år, udgav maleren
Joachim Ferdinand Richardt 20 hæfter, hver med
12 store prospekter af danske herregårde. Det var
lige før en storm brød løs med forandringer over
alt. Nogle bygninger blev næsten ukendelige, an
dre toges i brug til nye formål. Derfor er de 240
tegninger af uvurderlig kulturhistorisk værdi.
Da de over 100 år gamle hæfter desuden i dag
er uopdrivelige sjældenheder, har forlaget Forum
påtaget sig den betydelige opgave sammen med
litografen V. O. Pemild at genoptrykke alle
prospekterne og samle dem i to tykke bind, der
sælges i bogladerne i begrænset oplag.
På denne måde vises herregårdene i deres op
rindelige skikkelse og datidige omgivelser samti
dig med at korte, klare tekster fortæller, hvad der
siden er sket af ændringer samt giver oplysning
om tilliggende, fredninger, ejere, og om publikum
kan få adgang til park eller bygninger.
Bøgerne har dermed foruden den historiske
interesse også praktisk brugsværdi.
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kende møllevinger. Begge ting ville adsplitte flok
ken.
Den ene svinedriver gik foran med brød i en
pose, og en gang imellem smed han et stykke brød
på vejen for at holde hele flokken i gang. Bagest
gik en anden svinedriver med en læderpisk smurt
i svinefedt. Hvis et svin fik bissenykker, greb man
et andet i bagbenet, så det hvinede op. Så stim
lede alle de øvrige sammen og glemte bissenykkeme. En drift svin kunne tilbagelægge ca. 2-3
mil om dagen, men så var alle også godt trætte.
Under færden var det muligt at finde megen føde
i form af græs, affald og frø og olden. Det fortæl
les, at disse vandrende svin gennemgående havde
et godt helbred, men et svagt huld. Det var svinedrivemes mål at tjene så godt, at de kunne gå
over til studedrift, der krævede større kapital.
Det er en fornøjelig og festlig bog om menne
skets måske nyttigste husdyr. Richard G. Nielsen
har indsamlet mange oplysninger fra hele landet,
og i særlig grad har fynsk folkevid, fynsk land
brug og fynsk digtning og tegnekunst bidraget.
(Richard G. Nielsen: Svinet i dansk sæd og
skik. 48 s. III. Ikke i boghandelen, men fås så
længe oplaget rækker fra '»Pennalhuset«, 4720
Præstø, for fremstillingsprisen kr. 48,50 plus for
sendelsesomkostninger).

Fra Slægtsgårdsarkivet
Måske en og anden er interesseret i at høre, hvor
dan det går med Årsmødeplatten, som i år er
fremstillet for første gang. Motivet er Børglum
Kloster, som vi besøgte på årsmødet, og det er
meningen, at de følgende årsplatter ligeledes skal
have et motiv, der har relation til det sted, årsmø
det holdes.
Vort mål var at opnå salg af mindst 50 og højst
100 numrerede platter. Vi har nu solgt de 50 og
lidt til; men vi kan altså endnu få fremstillet op
til en 40 stykker, hvis der kommer flere bestillin
ger. Når der er solgt 100, eller når vi kommer til
1.1. 1977, vil der ikke blive fremstillet flere, for
så må vi i gang med at finde motiv til 1977platten.
Til orientering skal det nævnes, at platten koster
36 kr. plus porto, der for tiden er 6 kr. ved for
sendelser af 1 eller 2 platter og 8 kr., hvis der
er flere.
Bestillinger modtages på Slægtsgårdsarkivet.
Slægtsgårdsforeningens mærkat til bilruder kan
ligeledes fås på Slægtsgårdsarkivet. Det koster 5
kr. og burde faktisk sidde på ethvert medlems bil,
som en god og synlig reklame for foreningen.
A.L.A.
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Mennesker, jeg mødte:

Vor tids landbrugsministre
I en samtale jeg for nylig havde med en af land
brugsministeriets embedsmænd, som forøvrigt er
interesseret medlem af slægtsgaardsforeningen,
udtalte han, at han nu havde arbejdet under tret
ten forskellige landbrugsministre. Jeg studsede lidt
ved tallet og kunne i øjeblikket ikke komme i
tanker om så mange. Enten må min hukommelse
altså være dårlig, eller også har der været en del
ministre imellem, som har gjort sig meget lidt be
mærket. Er det første tilfældet er det min fejl.
Hvis det andet er grunden, så lad dem hvile i deres
ubemærkethed.
Den første er ubetinget regeringens store gamle
mand« Kristen Bording, der nåede at sidde i ikke
mindre end nitten år. Han var en dygtig og respek
teret mand, der fulgte landbrugets forhold også
efter sin ministertid med megen stor interesse. Han
var måske lidt bidsk og kunne godt feje fra hjule
ne, men hans gerning ligger nu så langt tilbage, at
få nulevende husker meget af den.
En af hans efterfølgere var den runde og smi
lende Jens Smørum. Han var en glad mand, der
elskede at fortælle historier og få folk i godt hu
mør, og når han kom så let gennem sin ministertid,
skyldes det utvivlsomt, at ingen kunne nænne at
angribe denne elskelige mand, som nu i sin høje
alder bærer en livsvarig invaliditet med styrke.
Han ville gerne gøre alle tilpas, og engang kom
en mand til ham og takkede for at hans sag var
gået godt igennem. Smørum kendte ikke sagen,
men gik op i sit ministerium og forklarede, at han
måtte have nogle flere sager op. Det fik han,
men når man ved, hvor hårdt en minister kan være
spændt for, forstår man, at det ikke var den helt
store lykke.
Nu lever han på et plejehjem, hvor han er det
store lyspunkt, og hvorfra han allerede tidligt i
tiden begynder at skrive julehilsener til sine man
ge medarbejdere og venner. Han er en af de tro
faste, som dansk politik har så få af.
Erik Eriksen blev efterkrigstidens landbrugsmi
nister og som sådan var han med til at afvikle en
del af krigstidens mange restriktioner. Det er dog
ikke som landbrugsminister, man husker ham
bedst. Som statsminister og grundlovgiver skrev
han sit navn med uudslettelig skrift i historiens
store bog.
Erik Eriksen havde det synspunkt, at de bor
gerlige partier i dansk politik burde sluttes nær
mere sammen eller helst helt sammen. Han fik
ikke tilstrækkelig tilslutning til sine tanker og det
var utvivlsomt en af grundene til, at han mere
og mere trak sig ud af politik. Bagefter kan man

kun beklage dette. Der er ingen tvivl om, at mangt
og meget ville have set anderledes - og bedre ud i dansk politik, om Erik Eriksens tanker var
blevet gennemført. Han forlod politisk arbejde
som en skuffet mand. Og jeg benytter anledningen
til at spørge: Hvorfor er dansk politik og ikke
mindst de politiske partier så onde ved deres egne
store mænd?
Jeg ved godt, at når en mand har været stats
minister kan han være delvis udbrændt. Men hvor
ødelægges mange gode kræfter ved gold og me
ningsløs kritik.
En anden type er Karl Skytte. Han kom ikke
igennem sin ministertid uden skrammer. Jeg hø
rer til dem, der har forsvaret ham. Jeg synes, at
en hel del af de angreb, der rettedes imod ham
var bunduretfærdige og uværdige. En del af det
arbejde han gjorde var ikke rart, men han bar
sin byrde, og bagefter måtte en del af hans an
gribere give ham medhold. Og jeg vil have lov
til at påstå, at han var dansk landbrug en god
mand, der skaffede det flere fordele, end andre
har gjort.
Han var en dygtig og redelig landbrugsminister,
der tog imod angrebene uden i synderlig grad at
tage til genmæle. Og som formand for Statens
Jordlovsudvalg, var han utvivlsomt den dygtigste
og den mest praktiske og menneskelige, man no
gen sinde har haft.
Nu sidder han i Folketingets formandsstol og
lader andre skændes om, hvorvidt han eller
statsministeren er den fornemste. Han sidder uan
tastet og kan med et smil eller en lun bemærkning
styre det urolige ting.
Tilbage er kun, at jeg aldrig har kunnet for
stå, at fordi man er uenig med en politisk mod
stander om dette eller hint, skal man svine ham
personligt til. Man ødelægger alt for meget i det
offentlige liv ved den slags ting. Her har vi vist
noget at lære af englænderne, som på det punkt
synes at være nået videre end os.
En af de senere landbrugsministre var Chr.
Thomsen, som der sidst ikke er grund til at sige
forfærdeligt meget om her, og den unge Peter
Larsen, som desværre levede alt for kort. Han
var en stjerne, som man ventede sig meget af
og som kun havde en svaghed i sit politiske liv:
Han tog meget nødigt ordet »nej« i sin mund.
Han ville gerne hjælpe alle, og derfor blev han
stundom misbrugt. Men man tænker på ham med
taknemmelighed.
Heller ikke Henry Kristensen fik lov til at virke
længe, men til trods for at han ikke var land-
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mand, fik han dog gennemført nogle af de betyde
ligste jordreformer, man længe har set, og der var
perspektiv i hans love, selvom de også er ude
for kritik.
Så var der Ib Frederiksen, en dygtig og venlig
mand, som blev ilde behandlet af sine partifæller
i regeringen. Han kom direkte fra sin kalkunfarm
og skulle varetage Danmarks interesser blandt
Europas trænede politikere i Brüssel. Og hans
kolleger lod ham ene om arbejdet, selvom man
synes, det havde været naturligt Hækkerup havde
stået ved hans side. Hans optræden i det politiske
liv blev i høj grad en gæsteoptræden. Hvordan
det ville være blevet i det lange løb er ikke til
at sige.

Endelig er der Niels Anker Kofoed fra Born
holm. Også hans ministertid var præget af de
internationale forhandlinger. Men han havde den
store fordel, at han var den eneste af fællesmar
kedets ministre, der var direkte landmand, og han
forstod at snakke med sine kolleger og hjemføre
resultater.
Ja, og så er der den nuværende landbrugsmini
ster, men lad ham have fred, til jeg ser, hvad han
vil og kan. Men den kritik han er udsat for af
sine venner, forringer ham i hvert fald ikke i
mine øjne. Tværtimod.

Vi har modtaget:

sørgede for os på alle tænkelige måder. Middagen om
aftenen ganske enkel med en lille portion suppe, en
kold ret og en dessert. Morgenmad i Norge er som
Lunch ganske overdådig med silderetter, pålæg, æg,
mælk, kaffe, brød, yoghurt, korn-flakes, kiks, marmelade
m.m., alt frit fra »tag selv bord«.
Således godt rustet famlede vi os frem ad de afmær
kede fjeldstier, men heldigvis var der ingen nordmænd
i dette bjergområde, der kunne more sig over os, vi må
vist have set mærkelige ud, med vores gangart sammen
lignet med en rutineret norsk bjergvandrer. Men vi nød
det og gjorde store fremskridt.
Dagene vi opholdt os i Gausta-området, vekslede med
små busture til Rjukan, Krossobanen, Frilandsmuseet,
tungtvandsfabrikken, og afslappede dage omkring i Ho
tellet samt som før nævnt bjergture.
At vandre i en norsk skov i ca. 1.000 m.s højde
er som at tænke sig Eventyrland, Slarafefnland
eller Paradisets Have, en farvepragt fra det fineste hvide
mos til juledekoration, mange bær, lyng, røde rønnebær,
birk, fyr og gran, dekoreret af søer, bjergbække og
fjeldknuder, alt i efterårets skønneste farver.
Om man kunne skære et sådan areal på bare 100
ha. ud og placere det et sted i Jylland, det ville være
det mest eftertragtede udflugtsmål i Danmark.
Men nej, tag selv derop og se, det er dog kun en
sejltur på 6 timer.
Vort ophold ved Gausta fik alt for hurtigt ende. På
hjemturen så vi den nyrestaurerede stavkirke i Heddal,
Norges største kirke i Kongsberg, samt sølvminerne i
Kongsberg, en ganske ejendommelig oplevelse at blive
kørt med bjergtog 2^ km ind i bjerget, og så se mine
gangene, få forklaret taktikken i transporten både med
arbeiderne som med materialet til sølvfremstillingen.
Undervejs besøgte vi også Telemarkens Landbrugsskole
i Ulefoss ved Bø, en meget moderne skole. Forstanderen
gav os en god redegørelse for norsk landboungdoms
uddannelsesform, samt om norsk landbrug i almindelig
hed. Vel ankommen til færgen i Larvik, måtte vi tage
afsked med »det stolte havombruste Norge«. Mange
gange havde vi lagt nakken tilbage for at fange med
blikket toppen af et højt stejlt fjeld. Mange gange følt
et gys i hårnålesvingene med over 100 m afgrund lodret
ned.
Kærnnrejser, rejseleder som buschauffør får hermed
min største tak for en efterårstur fyldt med oplevelser,
som man kan leve længe på.

På høstrejse til Telemark
»Kærnerejser«s høsttur til Telemark vil blive stående i
mindet længe. Det burde forundes enhver dansk slettebo
at opleve vort nordiske broderfolks hjertelighed, Norges
storslåede natur, et skaberens mesterværk. Efterhånden
som rejsedeltagerne blev fisket op landet rundt var vi
en passende flok ombord i »Peter Vessel« FrederikshavnLarvik. Eftersom vi kom op i Skagerak var det som
om bølgerne ville antyde at vi bevægede os ind i mere
kuperet terræn.
Nogle af deltagerne fandt en køje, andre holdt sig i
nærheden af toiletterne, nogle mistede sin af sommeren
antagede ørkenkulør, men efter en lille tur i bussen fra
Larvik til Brevik var det som om ingen gad være syge
eller søvnige mere. Overnatning på »Korvetten«, et nyt
og moderne hotel med udsigt over byen og vigen og
den flotte bro der forbinder to bydele. Efter en tiltrængt
hvile begav vi os ad elegant snoede veje op og ned mest
op, ind i Telemarken, over Skien, Porsgrund, Bø, Morge
dal, hvor vi for første gang stiftede bekendtskab med
et rigtig norsk Lunch-bord; selv kræsne danskere blev
her forbløffet over, hvad nordmænd præsterer på det
kulinariske felt, mange stod ikke imod men fristedes
over evne og døjede om end i stilhed resten af dagen.
Turen fra Bø og nordvest over indtil stigningen over
fjeldene til Rjukan var vekslende med landbrug, skove,
søer og fjelde. Stubmarkerne uberørte grundet på tør
ken. Langt imellem kreaturflokke, også i Norge sættes
mange små kobesætninger ud. Ejendommeligt for en
dansk landmand at se byggestilen på en norsk gård.
Bygningernes placering enkeltvis, og landmandens sans
for symmetri, passet ind i naturen, man kunne fristes
til at tro, man her havde en form for statussymbol med
hensyn til stabbur, fine med udskæringer, næsten små
kunstværk ved hver gård.
Nå, vi steg over fjeldene og kom gennem Rjukan,
denne mærkelige by med den ejendommelige betydning
for udviklingen af hele kvælstofprocessen, som dens ind
dragning i krigsudviklingen med Hitlers »Kampen om
det tunge vand«. Sabotagen, udført af den norske mod
standsbevægelse, en bedrift som vil tegne sig i historie
skrivningen i Norden.
Fra Rjukan steg vi i højderne til vort hjem for de
næste dage, »Gausta Højfjeldshotel«. Moderne, hyggelige
værelser og ikke mindst omsorgsfulde mennesker, der

Chr, R. Christensen.

- En rejsedeltager fra det sønderjyske.
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Fra arbejdsmarken:

Til høstfest i Borsholm
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Fynbo og Jydefar
på fællesudflugt

Søndag den 19. september drog Slægtsgaardsfolk Mandag den 26. september havde Fyns Amts
fra Nordsjælland og vore københavnske venner kreds og Vejle Amtskreds sluttet sig sammen om
op gennem Nordsjællands bakkede terræn med en fællesudflugt i det fynske, der fik et særdeles
skove og søer for at samles til høstfest i Amtets vellykket forløb.
Omkring 150 deltagere samledes ved 14-tiden
nordøstlige hjørne på Munkhøjgaard i Borsholm
hvor Vagn Mathiasen og frue tog imod os og bød i »Alleshave« - ved Middelfart, hvor man styr
på et dejligt kaffebord i gårdens havestue og ve kede sig til dagens strabadser med en kop kaffe
og herligt brød. »Alleshave«s kunstudstilling og
randa.
Efter kaffen fortalte Vagn Mathiesen træk af smukke have blev behørigt besigtiget, hvorefter
Borsholms historie under Esrom Kloster og Kron turen gik ud i landskabet med Juulsgaard ved Ro
borg Ladegård samt om slægten der har haft går næs som mål. Her tog proprietær A. Juul Hansen
den i besiddelse i mere end 250 år og gårdens hi imod gæsterne og fremviste sammen med sin fo
storie med mange små episoder som han har sam dermester sit kvæghold på ca. 200 stk. Jersey
kvæg. Imedens samledes damerne i stuerne og be
let fra bøger og arkiver.
Herefter gik vi tur i Borsholm by, hvor vi fik undrede fru Juul Hansens smukke og smagfulde
den ekstra oplevelse, at ambassadør Seidenfadens hjem. Tiden var kostbar og man måtte løsrive sig
charmerende frue inviterede os ind på Borsholm for at køre videre til Wedellsborg, hvor fhv. in
gård, hvor vi så såvel det gamle stuehus med rid spektør Lommer tog imod. Her blev det til en
dersalen, som den moderniserede ladebygning, pragtfuld spadseretur i den efterårskønne park.
hvor ambassadøren fortalte os om den særprægede Foran slottet fortalte inspektør Lommer om slot
tagkonstruktion, der gjorde det muligt at få selv tet og slægten Wedell, ligesom det landbrugsfaglige
de største maskiner under tag. Gennem den sen- også blev tilgodeset med konkrete oplysninger om
sommerfarvede have forlod vi Borsholmgård, mens størrelse, afgrøde, skovbrug og hvad en interesse
flere af os nok prøvede at forestille os forholdene ret fagmand ellers gerne vil vide.
Dagen sluttede med, at hele selskabet kørte til
på Struensee-tiden, efter at Vagn Mathiasen netop
havde fortalt os om den tid, da Borsholmgård og motel »Set. Knud«, hvor en dejlig middag blev
serveret. Turen var tilrettelagt i hast og havde
byen tilhørte denne herre.
Under spisningen holdt Vagn Mathiasen en måske et par skønhedsfejl, som man lærte af, men
høsttale som han tænkte sig en af hans forfædre det skortede dog ikke på blomster til ledelsen,
fra hoveritiden ville have talt til Borsholms da og der blev givet udtryk for, at man gerne så flere
værende ejer Struensee ved datidens høstfest, hvor møder blive arrangert i løbet af vinteren. Vel nok
efter Vagn Mathiasens yndige datter og friske svi den bedste opmuntring, en ledelse kan få.
gersøn sammen med 3 andre par i de skønneste
Red.
folkedragter underholdt os med dans, og spille
manden i sin flotte hedebodragt trak de festlige
melodier ud af sin violin, mens han tankefuld be
tragtede de mange sølvknapper i sin røde kappe,
som om han tænkte på den tid, da hver eneste
knap kunne have indbragt ham 1 pot brændevin
på den stedlige kro - for 12 øre.
Efter opvisningen prøvede de flittige dansere
at indvi os andre i folkedansens glæder med mere
eller mindre held.
Arkivar, fru Annalise Alstrøm takkede for høst RØNNEDE: Dansk Slægtsgaardsforening, Sydsjælfesten og udbragte et leve for familien Mathiasen landskredsen havde i lørdags den 11.9. - som
på Munkhøjgaard. I sandhed et vellykket høstgilde. noget nyt inden for foreningen - indbudt til høst
fest i Holme Olstrup forsamlingshus. De Dysted
To glade deltagere.
Spillemænd sørgede for underholdningen af de 85
deltagere. En enkelt af foreningens medlemmer
blev så oplivet af folkemusikken, at han gik op
Vi henviser til foranstående annonce, hvor Ran
og gav en hånd med. Overlærer Erling Petersen,
ders Amtskreds nu også melder sig i de aktives
Fuglebjerg,
talte om dansk folkevid, og karakte
rækker med indbydelse til møde på Assentoft Kro
riserede forskellene mellem jydsk, fynsk og sjæl
den 1. november.
landsk.

Høstfest i slægtsgårds
forening
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Det er efterår
»Vel rækker høstens solskin kort,
men rønnens bær står røde«.
»Vel! Ræk mig da o efterår
en gravsten, som smager«.
Ludvig Holstein har villet pege på årstidernes
sødme, på sensommerens naturfrembringelser og
vendt til mennesket givet besked om, at overalt
og til alle tider er der noget at glædes ved. Hans
sang, »Det lysner over Agres Felt« er en efterårs
sang af karat, sunget ved mange møder og af høj
skolen befordret videre til ny besindelse og løft
ning. Og hvor er det rigtigt, at vi under vandring
en september eller oktober dag kan finde tilfreds
stillelse. Der er et lys over landskabet og luftnin
ger, præget af solens svindende styrke, som giver
velvære og skyformationerne gør billedet af dagen
til en oplevelse.
Farverne er også en fryd for øjet. Skoven, heg
nene og haven er en skønhedsåbenbaring, selv om
livskraften er dalende - dog for blot påny at vågne
til en stærk udfoldelse, når vinteren er omme.
Se dig om i naturen og nyd den store sammen
hæng i altet med de mange omskifteligheder, det
er det bedste råd jeg kender, også på en efterårs
dag. Menneskets træthed og uoplagthed, dets
snærren og vrissen er en følge af, at det ikke ser
sig for under vandringen. Der er så meget at glæ
des ved, hvis man ikke lader øjenlågene falde til.
Og det gælder i videste betydning.
Jeg tænker her bl. a. på, at det nu er læsetid
igen og enhver bør betænke, at bogen er en af
vore allerbedste hjælpere. Tænkende skabninger
er blevet digtere og de har vendt tankerne til alle
livets stunder med deres positive og negative hand
linger.
Deraf er fremkommet en bogskat, som må dyr
kes, hvis vi ikke skal blive indadvendte og navle
beskuende.
Og her blot en lille opfordring: Tag de gamle
bøger i betragtning. 1800tallets fine dybdeboringer
gennem klasselag og almueliv hører til det kraf
tigste og bedste, som er frembragt, de moderne
forfattere har vel intellektets klarsyn med i sine
bøger, men taler samtidig hen over hovedet på
mange læsere. Det er de færreste, som har forenet
handlingens enkle forståelse med den kunstneriske
værdi, så læsernes niveau forøges og bogen bliver
alle mands eje. Og så får jo desværre den nye tids
litteratur et præg af fordrejede situationsbilleder,
som skal skabe interesse, for at bogen kan sælges
i de største oplag.
Intime personskildringer, som er letkendelige,

er et negativt træk både i romanen og i erindringsbøgerne.
Jeg har stor respekt for dem, der skriver om sig
selv og andre og om samtiden, for historiens
skyld og ikke for sensationens skyld, men de bliver
færre.
Mammon drager, gulddukaterne forøger vel
været i øjeblikket og derfor skal også dristig tale
på et papir, der udgives. - Men tag de gamle
bøger frem i 1976, de oversatte og de danske.
En Bjørnson, en Strindberg, en Jacob Knudsen,
en Andersen-Nexø, er det værd at nærme sig, de
giver ligesom fart over feltet i nye retninger. Og
så vil jeg gerne anbefale erindringsbøgeme. Men
neskets liv og færden er altid en inspiration og
historiefomemmelsen er et næringstilskud, vi ikke
kan undvære.
Og så et lille hjertesuk: Blot dog nogle flere
ville skrive om deres erfaringer, om mødet med
andre, om familiekredsen og om slægten. Mange
har evnerne, men får ikke gjort det. Det bør man
give sig stunder til og gemme det godt hjemme
eller lade de lokale arkiver få det - det modtages
der med stor glæde. Vi må over en bred front
lære at registrere nøjere for at folkets liv i gene
rationsperspektivet kan blive bedre kendt. Ingen
er for ringe til at meddele sig, ingen har oplevet
for lidt, alle har en baggrund og står for en ud
foldelse, som bør kendes af eftertiden.
Derfor: Tag både bogen og pennen frem i dette
efterår og i denne vinter. En nyttig fritidsbeskæf
tigelse ved siden af hverdagens arbejdsindsats giver
den mest levende opfattelse af livets forpligtelse:
at virke til gavn udfra en individuel erkendelse.
Og det er nyttigt at læse og skrive.
Og så starter vi foreningens virksomhed der
giver den afveksling og nyvurdering, som er nød
vendig under udviklingens gang. Det gælder fag
ligt, kulturelt, politisk osv. Talerstolen stammer
fra det gamle Grækenland og bør ikke foragtes
i det moderne Danmark. Det har været en panel
tid ellers og nye mødeformer kan være gode, men
vi skal ihvertfald passe på ikke at mekanisere
møderne for meget. Det levende ord, det person
lige budskab, den underbyggede appel må ikke
savnes. Personen på talerstolen, som har noget
på hjerte, er mest af alt oplyseren og inspiratoren.
Lad os ikke glemme foreningslivet med dets
muligheder for at søge engagement og lad os selv
søge at påvirke tilrettelægningen, der er i tiden
brug for mange flere aktive bestyrelsesmedlemmer,
som ser en opgave og et ansvar og som på over
bevisningens grund virkelig sætter ind. De »døde
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murere« må forlade arenaen, og så må det håbes,
at der er afløsere, som går til sagen. »Følg ej med
strømmen, men følg med tiden«, siger digteren,
og det vil sige, at vi må finde det rigtige gear
skifte så farten bliver passende, så få efterlades og
færre slet ikke kommer med. Dette gælder i for
eningslivet og i mange andre forhold.
På overgangen fra september til oktober, møder
vi da efterårets liv i mark og have for at berede
jorden til et nyt års planteliv. Der piøjes, harves
og såes. Ukrudtet skal bekæmpes om efteråret for
at kulturplanten kan dominere med dens næring.
Og de første spekulationer begynder for at af
grøder bliver valgt ret så udbyttet bliver størst.
Dette er vigtigst for rigtige afgørelser og sortvalg
giver de bedste betingelser for at familielivet kan
udfolde sig godt under hverdagen, i fest og gen
nem ferie. Og forhåbentlig får vi alle tid og kræf
ter til også at holde ferie i 1977. Hvis pendulet
svinger fra gode arbejdsstunder til glade feriedage
er det bedst.
Og frugthøstens tid er inde, en gravensten sma
ger og hvad vi ikke kan spise, kan vi drikke - den
danske æblevin, mosten, giver en vidunderlig ny
delse ved bordet eller ved samværet siden. Drik den
til fiskeretten, der kommer den rigtig til sin ret.
Udenfor mit vindue skinner solen klart og som
merens varme har ligesom eftervirkninger langt
ud på efteråret. I det fjerne brummer traktoren
og naboens foxterrier gøer omkap med vor egen
Trine, de har begge opdaget den agerhøneflok,
der er en dejlig iagttagelse, men som kildrer jagt
instinktet.
Det er også jagttid nu og mennesket møder så
ageren, søen, strandbredden, den hele natur med
det særlige sind, som er jægerens - og med denne
baggrund ønskes hermed god jagt for alle, der
dukker ned i iagttagelsernes verden ved at tage
bogens, møderne og arbejdets tilbud i agt.
Manden i gården.

Et friskt initiativ
Arkivægtefælleme Anna-Louise og Tage Alstrøm
har taget et initiativ, som ikke bør forbigås i
tavshed.
På landsmødet i Løkken præsenteredes delta
gerne for en smuk platte, som kunne købes for
36 kr. (plus porto). Platten blev næsten udsolgt,
men kan endnu erhverves, da en mindre behold
ning er tilbage. (Det er snart julegavetid.)
Platten er ikke alene smuk med Børglum Klo
ster som motiv, men samlere vil også vide, at den
hurtigt vil blive sjælden og kostbar.
Og - sidst - men ikke mindst, så kommer vi
nu ikke blot til initiativet, med også idealismen,
der ligger bag, idet al overskud ved salget af plat
ten går ubeskåret til Slægtsgårdsarkivets arbejde!
I omtalen andet sted i bladet af slægtsgårds ar
kivet, nævnes bilmærkatet, som også kommer fra
de samme idealistiske initiativtagere. Deres ind
sats bør belønnes af vore medlemmer.
Red.

ARSMØDEPLATTEN
1976.

Slægtsgaardsforeningens
Bilmærkat.

Al bestilling foregår ved henvendelse til Slægtsgårdsar
kivet, H. C. Andersens Boulevard 4, 2. sal, København V.

Velkommen til nye medlemmer
Gårdejer Aasgaard
Sorø Landevej 304
Høve
4261 Dalmose

Propritær
Svend Brandt-Thomsen
Skovbygaard
4840 Nørre Alslev

Gårdejer Frode Repstrup
Urupgaard
Urupvej 111
5550 Langeskov

Gårdejer Keld Bendtsen
Høj tofte
Snekkerupvej 1
Flakkebjerg
4200 Slagelse

Gårdejer
Anker Hedegaard Nielsen
Hedegaard
Sepstrupvej 4
8653 Them

Landmand Andreas Vestergaard
Dyrlægegaarden
Herringvej 5
8950 Ørsted

Proprietær Helge Ribe
Volstrup
9500 Hobro
Godsejer J. Ahlmann-Lorentsen
Langholt Hovedgaard
9310 Vodskov
Gårdejer Niels Rodkjær
Skiffard
8560 Kolind

Fru Ingrid Jensen
Skrumsagergaard 232
Sdr. Bork
6893 Hemmet
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Køb lidt musik
Endnu for 50-60 år siden solgte man på landet
musik ved dørene, den eneste vare, hvor køberen
selv bestemte prisen, og hvor sælgeren ikke var
i stand til at tage sin vare tilbage, selv om han
blev underbudt, eller slet ingen betaling fik.
Betalingen vekslede fra kunde til kunde og gav
salget spænding.
Det skete vel, at der blev betalt efter ydelse,
men som oftest efter kundens sindelag og humør.
At sælge musik ved dørene krævede nogen tillid
til medmenneskers velvilje samt resigneret tålmod
overfor dem, der absolut vægrede sig ved at betale
for noget, de ikke mente at have brug for. Disse egenskaber lod sig oparbejde af dem, der
i årevis drev professionen. - Det skal dog siges,
at selvom nogen tog imod varen uden at betale
for den, så var regelen dog, at man undså sig
for at tage imod noget for ingenting.
Det var mærkelige typer, der kom vandrende
med deres instrumenter, og det var altid let at se,
at det var mennesker, der hørte hjemme i andre
samfundslag, end landboen. Ingen spurgte dem,
hvor de kom fra, eller hvor de gik hen og det
til trods for, at man ofte fæstede sig mere ved
manden og hans udseende end ved hans musik.
Ethvert instrument, der lod sig bære eller køre,
blev anvendt, det drejede sig jo ikke om, hvad
folk ønskede at høre, men alene om, hvad musi
keren formåede at spille på. Den omvandrende spillemand, jeg bedst husker
fra min barndom, var en gammel mand, der spil
lede på lirekasse, om man nu kan bruge det ud
tryk, når det drejer sig om et mekanisk instru
ment. Når jeg husker ham, skyldes det vel nok hans
alder. Han syntes næsten for gammel til så hårdt
et liv: Med krum ryg skubbede han det trehjulede
apparat foran sig over grus og skærver fra by til
by. Alder og kulde fik øjnene til at løbe i vand,
så han så ud, som om han græd. Jeg mindes ikke
at have set ham i nogen anden mundering, både
sommer og vinter, end en slags overfrakke af den
grønne farve, som alt tøj får, når det i en snes
år har været udsat for sol og vind. Hans hoved
beklædning var en slags tøjkasket af samme farve
som frakken, rimeligvis var de syet af samme
stykke stof. - Om ham eller hans præstationer
var der ingen diskussion, ham var man bare god
imod. - I mange år var han fast leverandør af så
danne toner, som en gammel lirekasse formår at
udsende og havde derfor erhvervet sig retten til

hos mine forældre at få et særligt honorar. D.v.s.
foruden en skilling, en snaps og et glas øl.
Hans optræden foregik altid på samme måde:
Med alvorlig mine kørte han sit køretøj i stil
ling foran køkkendøren. Så fumlede han med
hænder, der var røde af mange vintres kulde, ved
repertoiremekanismen, der sad foran på kassen
og bestemte, hvilket nummer, der skulle spilles.
- Nu så mange år efter synes jeg, han altid spillede
det samme nummer, men der må jo have været
flere.
Når indstillingen var i orden, trådte han om
ved siden af kassen og satte svinget i gang med
et ryk, og så kom tonerne hoppende ud. Hvis
kassen var lige så gammel, som han selv, er det
ikke så underligt, om den også var træt. Ihvertfald
kneb det meget for den at få samling på stemmer
ne. Tonerne kom tøvende, som om deres forråd
var ved at være udtømt. En gang imellem kom
de slet ikke, og det blev kun til hvæsen og klik.
- Det søgte han at bøde på ved at dreje svinget
hurtigere over de døde partier, han vidste jo nøj
agtigt, hvor de var. Iøvrigt gav han ikke noget
udtryk for, hvad han selv tænkte, om det, han
og kassen formåede at frembringe, men drejede
roligt og uanfægtet svinget rundt og rundt. —
En gang imellem skævede han til køkkendøren.
Han håbede på, at vi, eller rettere, at moder var
der. For når første nummer var til ende, men
heller ikke før, for musik er musik, åbnedes dø
ren, og moder kom ud med det, som han vel hele
tiden havde ventet på. Han smilede lykkeligt, som
et barn, og efter at have pillet skråen ud indtog
han snapsen og derefter straks øllet. Der blev
fortalt os, at han var nødt til at drikke øl, fordi
brændevinen ellers ville svide for stærkt i hans
forfrosne krop. Så trak han skuldrene nogle gange
op og ned som tegn på behageligt velvære og tog
oplagt fat på sit ekstranummer, og når det var
til ende, tog han kasketten af og bukkede i ret
ning mod vinduet, og så skubbede han sig sindigt
ud af gården. - For os børn, for hvem 5-6 år
var et langt spand af tid, blev han en slags evigt
vandrende Ahasverus.
Hans modstykke både med hensyn til alder og
præstation, var den violinist, der engang fandt
vej til os, en mand omkring de tredive. Han spil
lede så godt, at vi straks var klar over, at han
kom kun een gang. - Han hørte ikke hjemme
mellem de vandrende. - Han kom med lange,
hurtige skridt, som én, der hurtigt må have spillet
nogle penge sammen. Endnu før, han var stand-
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set ved døren, lagde han violinen til kinden og
spillede løs, og hvad var det dog, vi hørte: To
nerne vældede frem under hans hænder og fik
skjulte strenge i vort sind til at klinge, i en kort
stund oplevede vi en masse, som vi ikke formå
ede at give udtryk for. Vi så i tavshed på hver
andre og mærkede, at vi følte det samme. D.v.s.
respekt, ja en slags kærlighed til ham, den frem
mede, der formåede at lade tonerne tale sådan
til os. — Vi ventede så længe, vi turde med at
sende en ud med honoraret. Vi ønskede at få
alt det, han ville give os, men ville ikke risikere,
at han gik uden at få noget.
Han modtog pengene med et alvorligt nik og
begav sig straks af sted, men holdt ikke op med
at spille, før han drejede om gavlen. Engang kom der et mærkeligt optog ind i går
den, et helt orkester på en fire-fem mand. Dets
sammensætning var over al måde besynderlig
og bestod af instrumenter, som til dels var os
ganske ukendte. Bl. a. var der en sækkepibe, en
triangel, et bækken og en kanariefugl i bur, men
det var kun et uddrag, der var adskilligt flere,
mærkelige tonefrembringere. - Jeg er ikke i stand
til at huske, hvordan musikken lød. Måske resonnerede vi som så, at bedømmelse af et så mærke
ligt orkester lå over vore evner. løvrigt var mændene alvorlige og skæggede. Var der ingen sangere mellem de omvandrende
kunstnere? Jo, vel var der det. Men de var i min
dretal, og jeg husker kun en enkelt. Det var på
den tid, Carl Nielsens melodi til Aakjærs Jens
Vejmand begyndte at blive kendt. Den hørte jeg
første gang sunget af en omvandrende sanger:
En ung mand stod en dag i gården og sang med
en dejlig, lys stemme om den gamle skærveslager,
der hele sit liv sled med at gøre store sten til små
sten og dog ikke fik noget mindesmærke på sin
grav af dette uforgængelige matriale, men måtte
nøjes med et af træ: Der står på kirkegården et
gammelt, frønnet brædt, det hælder Edt til siden,
og malingen er slet. Det er såmænd Jens Vej
mands, hans liv var fuldt af sten, men på hans
grav i døden, man gav ham aldrig een.
Sangen gik os børn til hjerte og længe efter
at sangeren havde været i byen, dukkede ordene
op i os, og vi tænkte med medfølelse på den
gamle skærveslagers hårde skæbne. I det hele
taget påhørte vi børn altid den musik, de omvan
drende spillemænd kom med, med alvor og re
spekt, om det nu gjaldt musikken eller var af
sømmelighed overfor dem, der fremførte den. Det var vist sjældent, man ytrede bifald, hvad
præstationerne også sjældent indbød til, men det
kunne vel hænde, at nogle småpiger, grebet af et
slags instinkt tog hinanden i hænderne og generte,
men lykkelige, gik en tavs runddans til lirekassens
toner, til fryd for en gammel spillemand. To spillemænds optræden hjemme hos os fik
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engang et mærkeligt forløb: De kom ind i gården
en eftermiddag, to unge fløse, som i hele deres
antræk viste, at de var af en anden kaliber, end
dem, vi plejede at se: De var mistænkeligt barhovede og deres bukser videde sig ud forneden
som tragten på de gamle grammofoner. Vi havde
dengang fast indkvartering af nogle gardere un
der sikringsstyrken. De havde været hos os et par
år og fandt sig i, at vi børn legede med deres ud
rustning. Den dag, de to suspekte herrer kom,
var jeg blevet iført den grønne garderuniform,
hvor overdelen nåede mig ned under knæene, og
bukserne måtte have en fire-fem opslag. Kasket
ten sad nede på ørerne, og det lange gevær 89,
som man dengang brugte, ragede adskillige tom
mer op over hovedet. På fødderne havde jeg træ
sko. - Den ene af fyrene begyndte med en skræk
kelig, affekteret stemme at synge en sømandssang,
hvis omkvæd var et flere gange gentaget: Sikketolla solai. Den anden betjente en kæmpemæssig
guitar. Med mellemrum rev han i strengene og
slyngede nogle klemt udover os. En gang imellem
hoppede han nogle skridt til siden eller bukkede
sig sammen med sammenknebne øjenbryn. Vi
syntes, de skabte sig. Til at begynde med tog de
ikke nogen særlig notits af mig i min mundering,
men pludselig vendte sangeren sig direkte mod
mig og begyndte at improvisere en vise på den
kendte melodi til: Jeg er en simpel bondemand:
»Du er en simpel bondedreng med store træsko
på, du driver om med ko og får, dum som . . .«
- længere nåede han ikke for pludselig vendte
bondedrengen geværets munding ned mod den
gruslagte gårdsplads og buldrede i hurtig række
følge 6 løse skud af, som 89eren rummede, så
gruset røg, og det gjaldede i gårdens længer. De
to fyre stod et øjeblik fuldkommen målløse, så
hvæsede den ene forarget: »Hvad bilder du dig
ind, din skrutfil.« Men så syntes de med et at
fatte den helt groteske situation. De forbitrede
ansigtsudtryk opløste sig i grin, de krummede sig
helt sammen af morskab, og så stillede de sig ved
siden af hinanden og begyndte at hoppe med
samlede ben sidelæns ud af gården, sådan som
børn hopper, når de sjipper, eller som en kænguru
formentlig hopper, men altså sidelæns. Sådan
fortsatte de, alt medens de brølede af grin, indtil
de drejede om gavlens hjørne og var ude af syne.
Det så fantastisk grinagtigt ud, og de syntes da
heller ikke selv at more sig mindre, for de brølede
af grin, alt medens de hoppede af sted. Jeg følte mig naturligvis som helten i forestil
lingen og tillod nådigt min yngre broder at op
samle de afskud te patronhylstre.

D. G. Frederichsen.
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Det led mod slutningen af ældre stenalder, da kornet
første gang dukkede op i Danmark. Det var Ertebølletidens jægere og fiskere, som fik færten af, at man kan
gøre sig uafhængig af den lunefulde natur, som ikke
altid er en pålidelig leverandør af fødevarer. De første
kærner har man vel fået sydfra, og herfra indvandrede
siden et hyrdefolk, som for alvor bragte agerbruget til
landet.
Primitive arter af hvede og byg voksede i de ældste
kornmarker. Først i Bronzealderen kom havren til, og
rugen holdt sit indtog ved Kristi fødsels tid. Kornet har
haft en rig underskov af ukrudt og når marken var høstet

Skaf foreningen nye
medlemmer

eller lå brak, har det kunnet brede sig ugenert. I ned
brændte jernalderhuse og i maverne på mosemændene
møder vi korn og urkrudt i skøn forening. Meget af det
vi kalder urkrudt, har været bedre anskrevet dengang.
Frø af spergel og pileurt er fundet i så store mængder,
at det næppe er tilfældigt. Så sent som i forrige århun
drede brugte man frø af disse planter i rugen, når man
bagte brød.
Gennem mejetærskerens larm, kan leen endnu høres.
Den kom til Danmark i tidlig ejrnalder. Side om side
med leen optræder kornseglen, men den er betydelig
ældre (stenalederen).
Fra »Skalk« - 1961.

Mærkatet

Undertegnede foreslår, at følgende får til
sendt materiale om Dansk Slægtsgaardsfore
ning og opfordres til at indmelde sig i fore
ningen:
Titel
Navn

Postadresse

kan fås igen

Titel

Navn

Slægtsgaardsforeningens
mærkat

Postadresse

den
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Underskrift
Nye medlemmer optages gratis for resten
af året.

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

Foreningens kontor,
Gassehaven 56, 2840 Holte
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til ethvert formål.
Har De brug for lån til tilbyg
ning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maski
ner, udvidelse af besætning,
ejerskifte eller andet, kan De
roligt henvende Dem til For
enede Kreditforeninger. Vi yder

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

FORENEDE

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

Der forberedes en ny jordlovgivning. Et udvalg
under landbrugsministeriet har i længere tid arbej
det med sagen, og der er forlangt, at det skal af
give betænkning inden nytår. Hvad der kommer
ud af det, kan man i dette øjeblik ikke sige med
bestemthed, kun en ting kan man være nogenlun
de sikker på, at der opnås ikke enighed i udvalget,
hvor opfattelserne står ret hårdt imod hinanden.
Når betænkningen foreligger, skal landbrugsmini
steriet fremsætte lovforslag, som derefter skal til
tre behandlinger i Folketinget. Sandsynligheden
taler derfor for, at der ikke kommer nogen ny lov
i denne vinter. Men der er jo før sket overraskel
ser i sådanne sager.
Foreløbig tyder det på, at bopælspligten på
landbrugsejendomme vil blive bevaret, og stort
set er den vel også den eneste bestemmelse, man
har til at sikre, at dansk jord bliver på danske
hænder.
Derimod tegner det til, at man vil opgive kravet
om hovederhverv ud fra erkendelsen af, at denne
lovbestemmelse simpelt hen ikke lader sig admini
strere. Et vildskud i vor jordlovgivning kan derfor
ventes fjernet. I stedet kan der derimod ventes
fremsat øgede krav om uddannelse.
Størrelsen på sammenlægningsgrænsen, der hid
til har været 100 ha foreslås formentlig nedsat.
Nogle mener ned til 50 ha, men iøvrigt har der
været nævnt alle mulige andre tal. Afstandsgræn
sen for sammenlægning, der hidtil har været en
kilometer, sker der formentlig ikke så forfærdelig
meget ved, derimod ventes det, at afstanden for
samdrift af to ejendomme, der hidtil har været 15
km vil blive foreslået væsentligt nedsat.
Hertil kommer, at der fra visse sider rejses krav
om, hvor ikke-landmænd vil være forpagtere, skal
de præstere en ganske betydelig indkomst af det
forpagtede areal. Hvordan dette skal udformes
står mig ganske uklart.
Hvem der venter en lempelse i jordlovgivnin
gen har derfor al grund til at blive skuffede. Man
må tværtimod indstille sig på en ganske betydelig
skærpelse.
Yderligere tales der om ændringer i jordlovgiv
ningens administration, med nedlæggelse af jord
lovsudvalget og overgang til et nyt departement
under landbrugsministeriet. Det vil sige med fjer
nelse eller i hvert fald indskrænkning af det folke
valgte indslag.
Man står overfor 16. almindelige vurdering til
ejendomsskyld, og det står klart, at den vil med
føre de voldsomste forhøjelser, man nogensinde
har kendt. Man taler om helt op til 100 procent
for landbrugsejendomme, måske mest på Sjælland,
og ganske betydelige forhøjelser for parcelhuse og
væsentligt mindre for etageejendomme.
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Konsekvenserne af dette lader sig simpelt hen
ikke overskue. Og når hertil kommer, at der fra
visse sider tales om øget kapitalvindingsskat, øget
arveafgift og øget grundskyld, forstår man, at det
bliver meget svært for landboungdommen at over
tage og videreføre landbrugsejendomme.
Landboforeningerne har ført forhandlinger om
disse forhold, og der er lovet dem, at der skulle

ske lempelser ved familieoverdragelser, men der
foreligger intet bestemt om disse lempelser, og det
må derfor frygtes, at dette bliver en skuffelse.
Man må derfor se med allerstørste bekymring
på fremtidens generationsskifte.
Hvordan skal vore slægtsgårdstraditioner føres
videre?
C. R. C.

Familien Danmark mødes i kirke og hjem
Af: Manden i gården
Den der skriver dette har været på højskole i
længst forsvundne dage - dengang da skolen for
livet svarede til sit navn.
Det var vise kvinder og mænd, der førte an i
skolens hverdag, hvor historiens sus hørtes og den
almindelige kundskabstilegnelse fandt sted - og
på søn- og helligdagene, hvor traveturene, samta
lerne, kirkebesøget og samværet i lærerhjem og
forstanderstuer satte mange på spor, så retningen
blev godt afstukket.
Ud på foråret var der meget som stod klarere,
men allerede i november havde det materielle væ
ret vigende og med decembers komme steg høre
lysten for alvor og man følte sig hjemme - hjem
me i kammeraternes kreds og i et trygt skolemiljø.
Og hertil bidrog ikke mindst juleforberedelser
ne. Vi fik julens glade budskab fortolket, så
hungrende sjæle blev sig mere bevidst om deres
tilhørsforhold til det som mange slægtled forud
havde levet deres liv på og haft forpligtelser over
for.
Julens traditioner og mange gøremål fik sit per
spektiv.
Vi gamle højskoleelever husker især de tre sid
ste uger før jul, hvor sindene stemtes til højtid, og
når toget den 21.-22. december tøffede mod
hjemstationen medbragtes en ballast, så jul og
nytår hjemme blev noget andet end alle de andre
år. Vi vidste bedre at sætte pris på fællesskabet i
sognekirken juledag, på familiebesøgene til begge
sider, på den fælles fest i forsamlingshuset, på nyt
årsforsætterne med deres forhåbninger m. m.
Jeg lærte måske især udfra fortællinger om for
rige slægtleds kirke- og skoleliv og om rige fa
milieoplevelser og ved de folkelige forfatteres go
de gengivelse af minder, at værdsætte familiens
liv i højtiden, når den mødtes så her og så der.
Det var måske ikke så godt og festligt for husmo
deren, der påhvilede store byrder, men også hun
levede med i fællesskabet og de rige stunder blev
draget frem og forfædrenes fortjenester kom til
skue.
Det var krigstjenesten som fik sin forklaring.

provisorietiden med, fremskridtsårene med de sto
re håb om gode tider efter magre år, et stort per
songalleri passerede og mange blev hædret, andre
dømt - især når det politiske kom frem. Der kom
også somme tider uventet besøg i hjemmet i jule
dagene, det kunne være en af de gamle piger eller
karle som ville ønske glædelig jul og også kom for
at fortælle om en god forestående begivenhed og
måske også ville bekendtgøre at udbetalingen i det
nye hus ikke strakte helt til - og en god medhjæl
per gik sjældent forgæves til en bondemand af
den rette støbning og bondemanden fik næsten al
tid sin løn gennem afdrag og vækst hos de unge.
Der var nu et særligt fællesskab på landet i den
gamle tid og det gav sig jo også udtryk ved barm
hjertighed.
Det der ved flid var bragt til veje skulle i det
små deles med andre, som ikke var blevet beløn
net, fordi forudsætningen manglede.
Før og efter jul blev mere eller mindre skjult
trang lindret og mange varme tanker strømmede
vekslende fra og til gårdmands-, husmands- og
arbejderhjem og klassedelingen blev modvirket
på en sund måde, også sådan at folkestyret over
levede bedre end der ellers var udsigt til.
Julen i de midterste år af trediverne var især
tyngende med fattigmandsstemplet over både
landbo- og arbejderhjem, men fællesskabet holdt,
så nymodens ideologier ikke fandt fodfæste. Men
der var fare på færde.
Hertil bidrog også højskolen og det nye skud,
arbejderhøjskolerne med deres gamle stræben og
nye målsætninger. Det var nok højskolebevægel
sen i halvtreds-året forud og den ledsagende frem
gang i andelsbevægelsen og ved ny samhandel,
som gjorde, at stillingen holdt. Sognets liv var jo
under de halvtreds års udvikling blevet forvand
let, baggrunden var en ny vækst i sindene og i
gerningen - fagligt og folkeligt blev det ander
ledes.
Endnu levede man i snævre rammer, men der
faldt skæl fra øjnene. Det blev mere og mere til
et jævnt og muntert virksomt liv på jord og det fik
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sin stærkeste understregning i jule- og nytårstiden.
Man mødtes i ansvarlig erkendelse af at høre til,
der hvor mål og midler var rimelige og således er
vi kommet helskindet frem til 1976 - til den gam
le jul og den nye jul.
Juleglæden griber stadig mennesket, selvom
glansen af det menneskeskabte glimter vel rigeligt
og distraherende Den nye jul er blevet noget
kunstigt og er ideologisk skabagtig. Fader Vinter
og solhvervsfigurer af verdslig herkomst er ma
terialismens forløjede skikkelse, som påduttes
værgeløse mennesker bevidst - men bagom det
hele findes familien, som opretter det tabte, der
hvor politisk tvang og forførelse forgriber sig på
alle - og ikke mindst på det lille menneske.

Det er i mange forhold ikke blevet bedre at
være barn i nutiden, men midt i juletiden er det
en trøst, at der spores ind lige midt under afspo
ringen.
Den gamle jul lever og overlever. Julebudet på
kristen grund bevarer sin styrke.
Det store møde i kirken ved juletid, familie
fællesskabet, sogne- og bymanifestationen af, at
man hører til et bestemt sted og der finder næring,
er alligevel en virkelighed. Den kristne families
møde bærer over den store afgrund - også ved
jul 1976 i landbohjemmet.
God jul for min næste og for hele familien Dan
mark.
Manden i gården.

Vor levevis i dag er historie i morgen
Lidt om hvad der arbejdes med på et folkelivsinstitut
I sidste nr. af »Slægtsgaarden« fortalte vi, at pro
fessor Bjarne Stoklund, Institut for europæisk
Folkelivsforskning, var blevet hædret med årets
»Pennalhuspris«. Men hvad er folkelivsforskning
egentlig? Og hvad bestiller man på det institut?
Sådan har man spurgt os, og sådan har redaktør
H. C. Clausen, Venstrepressens Bureau, spurgt
Bjarne Stoklund. Her citerer vi nogle af svarene
i lidt af deres samtale:
Professor i etnologi lyder meget fornemt og
fremmedartet, men sådan forholder det sig ikke i
virkeligheden. Tværtimod er det noget meget dag
ligdags og livsnært, noget, som netop kommer
almindelige mennesker ved.
Det kom da også til udtryk fornylig, da profes
sor i europæisk etnologi ved Københavns univer
sitet, Bjarne Stoklund, blev hædret med den syd
sjællandske æresbevisning for historisk forskning,
som hvert år uddeles af »Pennalhusfonden« i
Præstø. Foruden et kontant beløb får modtageren
også et vaskeægte gammelt træpennalhus, således
som det så ud for snart et par generationer siden.
Til beroligelse for eventuelle protesterende iler vi
straks med at gøre opmærksom på, at »pennal«
skal staves med to n’er! Se blot efter i ordbogen.
Professor Bjarne Stoklund, der er 48 år, født
og opvokset i Kolding, er professor, dr. phil. Axel
Steensbergs afløser på universitetets institut for
europæisk folkelivsforskning, som er indrettet i
den gamle skole i Brede nord for København.
Det drejer sig om studiet af jævne folks levevis,
deres måde at indrette sig på, at organisere deres
tilværelse på, og de normer og værdier, der har
været gældende for deres liv. Det drejer sig altså
om studie af dagligliv.

Vi søger at finde ud af regelmæssigheder i den
daglige livsførelse hos en bestemt gruppe menne
sker og studere, hvorfor der er forskel fra den ene
egn af landet til den anden, eller fra den ene grup
pe af mennesker til den anden.
Det gamle studieområde for faget her er i vir
keligheden den førindustrielle bondekultur. Ser
man historisk på det, så starter folkelivsforskning
med et studium af bondekulturen, og et studium,
som vokser frem samtidig med andelsbevægelsen
og mekaniseringen af landbruget. Hele det store
opbrud fra firserne og frem ændrer levevisen på
landet.

Udgangspunkt i dagliglivet
Men så har faget naturligvis senere udvidet sit
felt til faktisk at dreje sig om studiet af kulturen
hos alle befolkningsgrupper i landet. Tidsmæssigt
har man bevæget sig op til vor egen tid og dens
umiddelbare forudsætninger. Det har meget ofte
været sådan, at etnologen tager sit udgangspunkt
i det dagligliv, som omgiver ham, men så anlæg
ger et historisk perspektiv på det, prøver at se på,
hvad er det for forudsætninger som gør, at tilvæ
relsen for disse mennesker netop er kommet til at
se sådan ud, som den gør.
Vi har i de senere år koncentreret os om studiet
af andelstiden, og det vil sige den tid, vi allesam
men for så vidt er et barn af, men som i dag er
på vej til at blive totalt ændret. Men der er også
etnologer, som direkte har taget studiet op af køb
stadskulturen.
- Frilandsmuseet er ved at realisere »andels
landsbyen« ved at opføre bygninger, som illustre-
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rer nævnte udvikling. Det må være en side af
denne sag?
- Jo, det er det i høj grad. Vi har været i samar
bejde med Frilandsmuseet om disse ting ... I det
hele taget er det karakteristisk for faget, at man
forsøger at få et meget nært samarbejde med mu
seerne.
- Man nøjes altså ikke med at sidde lukket inde
her og studere, men man går også ud i marken?

Tog plads som karl på en gård
- Det er for så vidt virkelig noget, der karakteri
serer en etnolog, at han ganske vist nok sidder og
udnytter arkivmaterialer, men hans vigtigste ind
sats finder sted i form af det, vi plejer at kalde for
feltarbejde, det vil sige, at man simpelt hen tager
ud blandt de mennesker, man studerer, og får sine
oplysninger direkte fra dem eller på stedet iagt
tager, hvordan de lever, hvordan de disponerer
deres dagligdag, og hvordan de kommer sammen
med hinanden og sådan nogle ting.
Jeg kan tage et konkret eksempel. En af med
arbejderne her på instituttet, mag. art. Palle Chri
stiansen, er det, vi kalder kandidatstipendiat, det
vil sige, at han har et stipendium på et par år til
udelukkende at hellige sig forskning. Han arbej
der med et studium, som omfatter dagliglivet i
forskellige landsbyer og bebyggelser inden for et
sjællandsk godsområde. I den forbindelse har han
dels lavet et meget stort arkiv-arbejde, fordi han
har ønsket at se disse miljøer i et historisk per
spektiv, men han har også opholdt sig i mange
måneder på egnen.
Det drejer sig om Giesegaard mellem Køge og
Ringsted. Han har endda i en periode været ansat
som karl på en af gårdene. Som færdig magister i
etnologi har han kørt med traktor på en af går

Hovedbestyrelsesmøde i København
13. oktober 76
På det halvårlige hovedbestyrelsesmøde kunne forman
den, gdr. Chr. R. Christensen meddele, at det havde væ
ret et usædvanligt godt år for foreningen med en tilvækst
på 73 nye medlemmer og al grund til at tro, tallet kan
rundes op til de hundrede inden årsmødet. Udmeldelserne
havde ikke været mange og øjensynlig ingen dikteret af
utilfredshed. Også fra offentlig side kunne foreningen
glæde sig over, at der blev vist interesse; således havde
Danmarks Radio lavet en udsendelse i forbindelse med
årsmødet, og »Landsbladet« bragte en omtale af samme
møde ledsaget af et stort billede.
Den nye jordlov blev alvorlig diskuteret og kritiseret
fra mange sider. Bestyrelsen mener, at den betyder en
alvorlig skærpelse til skade for landbruget og landman
den. Desuden blev det hævdet, at jordlovsudvalget ville
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dene. Det er klart, at på den måde får han som
etnolog et førstehåndskendskab til dagliglivet i
dag i det område, han arbejder med.
Dagligdagen på Læsø
-Jeg kan da også nævne, at Poul H. Mostgaard
arbejder på samme måde med noget, der tager sit
udgangspunkt i nutidens dagligliv, men i en helt
anden befolkningsgruppe, nemlig vestkystfiskerne.
Hans feltarbejde har navnlig fundet sted i Hvide
Sande og Thorsminde, idet han har ønsket at prø
ve at følge fremvæksten af det moderne vestkyst
fiskeri i de to lokaliteter og prøve at forklare,
hvorfor de udvikler sig på forskellig måde.
— Hvad har De selv beskæftiget Dem med ved
feltarbejde?
- Jeg har navnlig arbejdet på Læsø, hvor ud
gangspunktet var at indsamle basismateriale på
stedet ved interviews med de gamle, for i det til
fælde gik opgaven ud på at forsøge at rekon
struere den gamle, meget specielle Læsøkultur,
sådan som den eksisterede indtil første verdens
krig. Og så har det fortsatte arbejde med Læsø
kulturen været et forsøg på at forklare ved hjælp
af ældrehistorisk materiale, hvorfor vi får denne
meget ejendommelige kultur og følge, hvorfor
man på Læsø får et kønsrollemønster, som afviger
ret fra det, som man kan finde andre steder.
Dette særlige kønsrollemønster har sin meget
naturlige forklaring i den arbejdsdeling i hjemme
ne, hvor det beskedne landbrug, man kan drive
på Læsø, helt er overdraget til kvinderne, medens
mændene sejler i langfart og derfor er borte fra
hjemmene i størstedelen af året. Faktisk det sam
me, som vi finder i en række andre skippersam
fund. Vi finder det på Fanø, på Rømø og Mandø
i en meget udpræget form.

blive til et departement. Gdr. Jens Peter Petersen, Fa
rendløse, opfordrede hovedbestyrelsen til at fremkomme
med en henvendelse fra foreningen til Landbrugs- og
Miljøministeriet. Dette blev vedtaget og vi bringer ud
talelsen i sin fulde ordlyd andet sted i bladet.
Der blev udtalt stor tilfredshed med foreningens to
betydelige aktiver Slægtsgaardsarkivet og medlemsbladet.
Begge fandtes uundværlige for foreningen, og hovedbe
styrelsen ville gøre alt for at skabe et tilfredsstillende
økonomisk grundlag for begges eksistens.
Alle valg var genvalg til de forskellige udvalg. Dog
skal lige nævnes, at arkivudvalget blev suppleret med
proprietær Bent Bjergskov som nyt medlem af udvalget.
Hovedbestyrelsen vedtog at undlade en kontingentfor
højelse på nuværende tidspunkt og først ønskede at tage
problemet op på det kommende årsmøde.
Dette er iøvrigt henlagt til Vingstedcentret ved Vejle,
således at syd/østjysk kreds bliver vore værter med gdr.
Holger Juul som ansvarlig arrangør.
Red.
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EF - vor redning
— Af Jens P. Petersen, Farendløse —
Der har været megen diskussion om Europa-sam- love og frie folks traditioner, for at måtte dette og
arbejdet i bred forstand, men især har jo forsvars hint.
samarbejdet og det økonomiske fællesskab været
I de fælles forsvarsbestræbelser er der heller
til debat.
ikke gjort store fremskridt og fortsættelse sker
I over 20 år er der talt for og imod, og efter alene i Natos regie. Her vil nok gå endnu et tiår,
den hårde strid, forud for afstemningen i 1972 har før Europas demokratier finder takten ved en
bølgerne gået højt, dog med en tendens til aftrap kompakt indsats, uanset det tidligere standpunkt
ning, alt under indtryk af den kendsgerning, at dikteret af en positiv holdning, alliancefrihed eller
folket har talt - og talt tydeligt. Det er næsten kun afhængighed af østlige interesser (Finland f. eks.).
i oktober, når modstanderne af EF indbyder til Men dagen kommer, da vi finder hinanden også
protestmøder, at sagen påny rejses - og til ingen her, og derved får den position som en mellem
verdens nytte.
gruppe, der kan tale bedre med i laget - som er
Således også i år, hvor den 2. oktober skulle så vigtig både set i øst-vest-perspektivet og i nordnyttiggøres af visse politiske grupper og af natio- syd-problematikken.
nal-egoistiske enkeltpersoner til at prædike om
Det, der naturligvis mest fremhæver Europa
vor afhængighed og om trængsler, for alt hvad der fællesskabet, er EF-samarbejdet og dermed de
er dansk.
økonomiske fremskridt. De er åbenbare til trods
Vel. Vi kan vedligeholde debatten for og imod for de pengepolitiske udsving og de omkostnings
og anføre en eller anden skæv tilstand under ind skabende foranstaltninger, som både udadtil ses
tryk af uenighed i besluttende organer, eller som - og som forrykker så meget i kraft af de udefra
følge af nationale interessers forsøg på at droppe kommende priskrav, som ændrer produktionssta
en bestemt udvikling. Selvfølgelig er også et euro biliteten. Oliesheikerne er jo bl. a. en af tidens
pæisk demokrati i funktion og under bevægelse, uheldsvangre faktorer som ved deres uhyggelige
og modgående synspunkter kan sinke eller forcere, magtpolitik, belaster industrilandene og forarmer
men det står til troende, uden at der kan rokkes u-landene.
ved virkeligheden, at Europafællesskabet i de 9
Og derved forstørres de udviklede landes for
lande, er fast forankret, og for at den tid, som i pligtelse, uden at den økonomiske baggrund er
dag kan overskues, vil blive videreudviklet efter blevet forbedret. Deraf mange vanskeligheder,
principperne om frihed, lighed og solid funda som kræver en endnu mere koncentreret indsats
mentering under bæredygtige erhverv og skaben bl. a. i EF. Vi tør slet ikke tænke på konsekven
de initiativer. Det er ganske enkelt demokratiets serne, hvis de store europæiske lande ikke havde
videreføring i moderne form og devisen om folke kunnet kaste deres økonomiske formåen ind i en
nes ligestilling som nu bliver omsat i politisk styr stabiliseringsforanstaltning, fra situation til situa
ke, således at alle områder på landkortet og alle tion. Et slet udrustet Europa ville ellers have ført
befolkningsgrupper får den saltvandsindsprøjtning os over i afhængighed af mørklødede kynikere, og
igennem erhvervsopbygning og uddannelsesarbej en arbejdsløshed af et helt andet omfang ville
de, der fremmer den økonomiske og menneskelige have givet politiske dønninger og militære udspil,
standard, hen imod et samtræk, som ikke hæm som vi nu er fri for.
mes af klasse- og interessemodsætninger.
Winston Churchill er dette Fællesskabs største
Der er vide perspektiver i Europapolitikken og mand, og hans visioner har givet frelsen til i dag,
vi avancerer i rigtig retning - nogle mener, for for mange europæere. Trist er det, at hans Eng
hurtigt, andre for langsomt. Og begge kan have land er det svageste led i kæden, men det har altid
ret, men det afgørende er, at vognen er på vejen, været svært, at komme til selvstændighed og styr
og at vi kommer sikkert fremad.
ke ved egne kræfter, og imperiets fald, tilsat ver
Det er naturligvis rigtigt, at gamle stridigheder denskrigs anstrengelser og en nonchalant livshold
og et meget forskelligartet udgangspunkt nedsæt ning giver problemer. Men også de løses ved egen
ter farten nu og da.
indsats og andres hjælp. Det er nemlig hemmelig
Bl. a. er vi på det sociale område ikke kommet heden bag alt, hvad der løses op for, at man skal
vidt nok i harmoniseringsprocessen, og et stort ar selv ville - så kommer støtten. Og også England
bejde forestår, for at ophjælpe ydelser og rettig vil fornemme denne virkelighed.
heder. I fiskeriforhandlingerne fremstår mange
Men over Churchills visioner rejstes bygningen,
artede hensyn, som skal forenes under en vanske og vi kan ikke i Danmark i dag undgå den erkenlig proces, hvori indgår århundredgamle, uskrevne Jidelse, at vi havde været til rotterne, hvis de økono-
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miske fonds ikke havde skabt den udligning, der
sikrer produktionens rentabilitet.
En økonomisk krise havde i dag hærget dansk
landbrug og dermed hele samfundet, hvis det en
gelske pund skulle have betalt vor export. EF ud
betaler nu 8 milliarder årligt i udligningsbeløb
for at opretholde en nødvendig samhandel og er
hvervsaktivitet, og de stærke valutaer er rednin
gen for produktionen og beskæftigelsen i hele det
danske erhvervsområde.
En fælles prisudvikling er hovedbetingelsen for
en så ensartet produktionsudvikling som mulig.
Hvis ikke priserne blev stabiliseret, ville indtæg
terne svinge og betyde kriseforanstaltninger på an
den måde. EF støtter f. eks. i dag importen af ba
con, så den kan købes af husmoderen i London
ca. 2,40 kr. billigere pr. kilo end den danske land
mand opnår i afregning. Hvis disse 2-3 kr. ikke
gik til Danmark var det ilde.
Man har en særlig regneenhed, hvorved hvert
enkelt land får sin retfærdige udlodning af midler
til betaling af landbrugseksporten.
Den fælles landbrugspolitik ville bryde sammen
hvis skatter og afgifter i alle europæiske lande ik
ke blev fastholdt af en financiel styrke, udgået fra
Bruxelles.
At ordningen ikke kan holde i det lange sigt er
klart, og en styrkelse af valutaerne i alle lande, er

en ubetinget nødvendighed. D-marken kan ikke
holde Europa i live. Vi må forsage i andre lande
og herunder i Danmark, og dette hører også med
til problemstillingen under kommende forhandlin
ger på højt plan, landene imellem. En mindste
prisordning vil altid være nødvendig for at hindre
ødelæggende kurser, men priserne må holdes, ved
opkøb i fremtiden og ved lagerdannelse, og ikke
ved at dirigere offentlige midler, direkte frem til
en styrkelse af valutakurserne.
Men eet er sikkert: - Vi har hold på sagerne
når det gælder økonomien. Bag ved lokale kriser,
dårlig produktionstilrettelægning, kæmpemæssige
omkostninger under fabrikation og slet politisk
ledelse i den nationale sektor, lever en overordnet
og konstruktiv administration, og en politisk vilje,
som udfra europæiske fremtidsvisioner - og med
både et videnskabeligt og praktisk overblik - flyt
ter brikkerne med en så stor viden, at der bliver
få tabere.
Det er vor tids frelse og vor fortrøstning frem
mod nye tider.
Vi bør bakke Europafællesskabet op med al
den styrke, der kan mobiliseres, og udvikle det i
de mulige retninger, så sikkerheden øges.
Der gives ingen anden vej, hvis vi vil leve frit
og godt.
Jens P. Petersen.

Nyt i noter

virksomhed. Når virksomheden vokser og Kontakt med
udlandet.
Disse tre mapper er nu ført ajour og nyudsendt sam
men med den nye mappe om etablering af egen virksom
hed i landbruget.
Den sidste er udarbejdet og udsendt på baggrund af
stærke opfordringer fra landbrugskredse, udtaler fuld
mægtig Nordesgaard, Andelsbanken i Odense, og tilføjer,
at man i mappen beskæftiger sig med finansieringsmu
ligheder, regnskabsassistance og generationsskifteproble
matikken.
Erhvervsmapperne kan fås ved henvendelse til en af
Andelsbankens afdelinger.

Ny landbrugsmedarbejder i radioen
Danmarks Radio skal nu have en ny landbrugsmedarbej
der eller som det officielt hedder en ny programsekretær
for landbrugsstoffet, idet redaktør Regner Ryelund,
Odense, der har beklædt posten i 14 år nu fratræder of
ficielt. Han er som bekendt avanceret til at blive chef for
Radio Fyn.
Blandt 15 ansøgere til stillingen er redaktør Bent Han
sen, Vejlø ved Næstved, udnævnt til stillingen.
Bent Hansen, der er 46 år og stammer fra Køge, er
kendt og værdsat af mange lyttere fra sin mangeårige
virksomhed som free lance-medarbejder, ikke mindst hans
ugentlige udsendelser, »Ud på landet« har vundet stor
yndest.
Den nye programsekretær er redaktør af »Jagt og Fi
skeri«, der er medlemsblad for landsjagtforeningen af
1923. Han har været medarbejder ved dagens nyheder,
Næstved Tidende og redaktør af »produktion«.

Andelsbanken udvider sin
erhvervsservice
Andelsbankens erhvervsservice er nu blevet udvidet. Det
er sket ved, at man har udsendt en ny erhvervsmappe,
som omhandler emnet: Etablering af egen virksomhed i
landbruget.
Sidste år begyndte Andelsbanken sin erhvervsservice.
Det skete blandt andet ved udgivelse af tre erhvervsmap
per, som omhandlede følgende emner: Etablering af egen

Udsolgt!
Vi har den store glæde at meddele at årsplatten med det
smukke motiv af Børglum Kloster er helt udsolgt, og
der vil ikke blive fremstillet flere eksemplarer af platten.
Arkivar Annelise Alstrøm beder os give sin varmeste
tak videre til de, der har erhvervet platten, og derved
været med til at anerkende en strålende ide, men også og først og fremmest - ved købet givet et ikke uvæsent
lig bidrag til slægtsgaardsarkivet og dets virke.

Fra arbejdsmarken
Randerskredsen har afholdt et velbesøgt møde den 1. no
vember på Assentoft kro. Som taler var indbudt konsulent
Svendsen, der holdt et særdeles vægtigt og velunderbygget
foredrag om generationsskiftet med alle de problemer
dette indeholder.
Foredraget vakte stor begejstring, og der var en ud
bredt spørgelyst hos publikum.
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Hr. landbrugsminister Poul Dalsager,
Landbrugsministeriet
Slotsholmen 10 - 1216 København K.

Dansk Slægtsgaardsforenings landsbestyrelse tillader sig herved at udtale sin
stærke bekymring over, at god landbrugsjord i meget stor udstrækning opsluges
til formål af uproduktiv art.
Man skal derfor anmode om, at der ved anlæg af veje, ved byplanlægning,
opførelse af golfbaner, indretning af lossepladser m. m. tages hensyn hertil,
således at disse ting i videst mulig udstrækning henlægges til områder, hvor der
gøres mindst mulig skade på produktionsjorden, der er Danmarks eneste råstof,
og som der tæres på i faretruende grad.
Man må også pege på det uheldige i at ophævelse af landbrugspligten i mange
tilfælde medfører uhensigtsmæssig anvendelse af jord.
Landsbestyrelsen må derfor anmode om, at staten, amterne og kommunerne
gennem deres administration søger at bevare produktions- og miljøværdierne
i vort land.
Med venlig hilsen
Dansk Slægtsgaardsforening
Chr. R. Christensen,
formand for foreningen,
gårdejer. Badstrup, 5484 Uggerslev.

I tilslutning til ovenstående udtalelse bringer
»Slægtsgården« to indlæg, der begge belyser em
net fra to vidtforskellige sider, men begge med

samme sigte: statslige og kommunale overgreb på
jorden.

Mad, cement eller golf
Med velvillig tilladelse fra professor dr. agro. Si
gurd Andersen har vi »klippet« følgende artikel,
der oprindelig stod i »Berlingske Tidende«.

Professor, dr. agro. Sigurd Andersen, medlem af
bl. a. »Hollufgaardtilsynet«, advarer mod et hæm
ningsløst og hensynsløst forbrug af god landbrugs
jord til motorveje, byer, fabrikker og sportsplad
ser - i de sidste 30 år er et areal som LollandFalster, Møn, Langeland inddraget til andre for
mål - »det er uansvarligt over for vore efterkom
mere og over for en sultende verden, om vi læg
ger cement og asfalt på al den gode jord« Den direkte årsag til overskriften er undervis
ningsministerens afgørelse af, at ca. 80 ha af lan
dets bedste og mest produktive jord skal bruges
til golfbane. Det drejer sig om 42 ha af Holluf-

gård ved Odense samt et tilsvarende areal af de
tilstødende gårde. Denne jord hører til de bedste
jordtyper, vi ejer. Det kan ikke være rimeligt, at
der ikke kan spilles golf på jord af en ringere
bonitet.
Den indirekte årsag til overskriften er det stærke
forbrug af jord til veje, sportspladser, fabrikker og
byer. I de sidste 30 år er der sket en reduktion i
det dyrkede areal på 9.000 ha pr. år. I alt et areal
på størrelse med Lolland-Falster, Møn og Lange
land.
Der ligger planer for byggeri, motorveje m. m.
langt ud i fremtiden, og der er næppe vilje til at
standse forbruget af jord, men man må kunne le
de udviklingen, så det bliver den mindst produk
tive jord, der bruges til andre formål end dyrk
ning.
Det vil ikke alene være en national interesse at
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undgå spild af den reserve, som god jord er. Det
vil også være et bidrag til solidaritet med de be
folkninger, der sulter i andre dele af verden. Dan
mark ligger i det nordvesteuropæiske område, der
har nogle af verdens bedste klimatiske betingelser
for planteproduktion. Jordens bonitet er ret for
skellig, og det er uansvarligt over for vore efter
kommere og over for en sultende verden, om vi
lægger cement og asfalt på al den gode jord.
Forskellen på god og dårlig jord
En opgørelse fra seks af statens forsøgsstationer
i årene 1950-69 viser, hvilken forskel i udbytte
niveau, man kan vente på god og dårlig jord. På
tre stationer med god jord (Årslev, Rønhave,
Ødum), var bygudbyttet i gennemsnit 4.800 kg
pr. ha. På tre stationer med sandjord (Jyndevad,
Studsgård og Tylstrup) var udbyttet 3.300 kg pr.
ha. Den gode lerjord gav halvanden gang så me
get som den ringere sandjord, og hertil kommer,
at variationen i udbytte fra år til år er langt større
på sandjord end på lerjord. Den var henholdsvis
14 pct. på lerjord og 26 pct. på sandjord.
En tilsvarende forskel i dyrkningsværdi finder
man, hvis man sammenligner en meget uens jord
med en ensartet jord. Det gælder uanset om der
er forskelle i lerindhold eller forskellen skyldes,
at jorden består af lavninger og skråninger. Det
skyldes, at omkostningerne ved at drive en uens
artet jord er større end omkostningerne ved at
drive en ensartet jord.
Desværre er det sådan, at mange byer ligger på
god, flad lerjord, og byplanlæggeres ønske er at
udvide på den flade jord, fordi anlægsudgifterne
her er mindst. Det samme gælder for motorveje,
og disse ønsker er altså i konflikt med ønsket om
at avle mest mulig føde. Jorden kan bruges til mad
eller cement, men ikke til begge dele.
Det er nødvendigt, at man bruger jord, både til
avl af mad, til motorveje og byer og til sportsplad
ser. Men der må være så megen fornuft i plan
lægningen, at man ikke bruger gode landbrugs
arealer, hvis mindre gode kan bruges. Det vil være
kedeligt, om man ikke kan køre bil, ikke oprette
nye fabrikker og ikke drive sport, men det menne
ske, der mangler mad, vil foretrække mad fremfor
de nævnte ting.

Skubbet væk af byernes vækst

Det er formålsløst at omtale alle de tilfælde, hvor
god jord er brugt til andre formål end til dyrkning
af planter. Men jeg vil nævne en række forsøgs
stationer, der i de sidste 20 år har måttet flytte,
fordi jorden er taget ind til bymæssig bebyggelse.
Det er berettiget at nævne disse arealer, for de er
i alle tilfælde udvalgt til deres formål som for
søgsstation, fordi jorden var jævn og ensartet. Det
har i de fleste tilfælde kostet store anstrengelser
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Statens forsøgsstation i Lyngby nord for Kø
at finde frem til netop det ønskede areal. Følgende
eksempler kan nævnes:
benhavn, Landbohøjskolens gård i Albertslund
vest for København, A/S Trifoliums forædlings
gård i Tåstrup, FDB’s og DLF’s forædlingsgård
Øtofte i Tåstrup, Pajbjergfondens forsøgsgård i
Børkop, Statens forsøgsstation i Spangsbjerg ved
Esbjerg.
Der har her i landet været meget ringe forstå
else for at undersøge, om byudviklingen kunne
ske på mindre værdifulde arealer. Et eksempel er
hele fabriksområdet omkring Glostrup. Her er
værdifuld jord lagt til med cement. Hvis man hav
de undersøgt forholdene, kunne man muligvis
have fundet en ringere jord til fabrikker, og det
må være ret underordnet for en fabrik, om den
bygges på sand eller på ler.
Et eksempel på, at der kan tages hensyn, kan
nævnes fra Sverige. Her var der for nogle år siden
tale om, at Landskrona skulle udvides ud over de
arealer, hvor den verdenskendte Weibullsholms
forædlingsvirksomhed har sin jord. På Weibulls
holms jord fås altid store og sikre udbytter, og
efter mange, lange forhandlinger fandt man ud af,
at byen kunne udvides i en anden retning.

Hollufgaard - købt til landbrug
Hollufgaard ved Odense er oprindelig købt af
Landbrugsministeriet, fordi man havde planer om
at bygge en landbohøjskole i forbindelse med
Odense Universitet. En mindre del af gårdens jord
skulle efter planerne bruges til bygninger til uni
versitetet og den nye landbohøjskole. De omgiven
de arealer var særdeles velegnede til forsøg, idet
det er flade marker, der bærer store og ensartede
afgrøder.
Hollufgård drives af en inspektør, men et ud
valg bestående af tre medlemmer fra Landbohøj
skolen i København har tilsyn med driften. Dette
udvalg blev spurgt om dets opfattelse. Udvalget
svarede, at planerne ville være ødelæggende for
en rentabel drift af gården, og man fandt ikke, at
god jord burde bruges til golfbane.
Golfbanen kan etableres under forudsætning af
et tilskud fra Odense Kommune. Ifølge presse
meddelelse har byrådet et årligt tilskud på
200.000 kr., men vedtagelsen skete med én stem
mes flertal.
I diskussion om golf contra landbrug er det vig
tigt at fremhæve, at Hollufgård oprindelig blev
købt til at bygge en landbohøjskole på. Den blev
derfor udvalgt med henblik på at få en ejendom
med en ensartet jord, der kan bruges til forsøg.
Selv om bygning af en skole er opgivet, vil det
være meningsløst at bruge så god jord til golfbane.
Man må nå til en erkendelse af, at man ikke
skal bruge landets bedste og fladeste og mest pro-
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duktive landbrugsjord til at lægge asfalt og cement
på, eller til omdannelse til rekreative arealer, hvor
man laver kunstige bjerge og søer. Vi har endnu
overskud af landbrugsprodukter her i landet, men
bruges al den bedste jord til andre formål, kan vi
komme i underskud, og vi kan næppe forvente
hjælp fra de u-lande, hvor nøden er stor.
Sigurd Andersen.

Et kommunalt fejlgreb
Gårdejer Jens Peter Petersen, Farendløse, frem
sætter her en udtalelse på »Slægtsgårdens« opfor
dring om en sjællandsk lossepladssag, som har
optaget sindene stærkt på Midtsjælland.
Miljølovgivningen stiller nu særlige krav til
kommunerne om etablering af kontrollerede los
sepladser, som skal anlægges som fællesanlæg for
flere kommuner. Og her på Midtsjælland er der
for dannet en region af Ringsted, Sorø og Haslev.
Ved en forhandling enedes man om, at Ringsted
skulle tage initiativet, idet opførelsen af F.S.A.s
storslagteri aktualiserede sagen. Derefter blev om
rådet bedømt og et ingeniørfirma pegede på syv
placeringer med Ellemosedalen i Høm ved Ring
sted som nr. 1. Dette ville indebære at et af egnens
bedste landbrugsområder blev beslaglagt, omfat
tende ca. 10-15 ha. Vejudvalget i Ringsted kom
mune godtog med 4 stemmer mod 3 forslaget og
dernæst byrådet med 12 stemmer mod 6, idet 2
medlm. ikke stemte. Dette medførte en meget be
tydelig reaktion imod vedtagelsen, og sagen er nu
stillet i bero, idet nye undersøgelser foregår. Det
blev påpeget med stor kraft overfor byrådet, at
man ikke ville finde sig i rov af den bedste jord,
og både Landbo- og Husmandsforeningerne er nu
aktive for at hindre overgrebet. Der peges på, at
grus- og lergrave må tages i brug, og af sådanne
er der mange på egnen. Det betragtes som givet,
at byrådet nu må bøje sig, og at en ensidig ved
tagelse gøres om.
Man har overalt i landet været opmærksomme
på den kynisme, som ofte lægges for dagen af
magtfulde kommunalfolk, og Slægtsgaardsforenin
gens henvendelse til myndigheder og folkevalgte
instanser er en meget naturlig reaktion, nødven
diggjort af disse politiske misgreb. Givtige arealer
og pletter præget af naturskønhed skal værnes i
fremtiden. Jeg har gjort min lille indsats i Ring
sted byråd og ved støtte til fæller på egnen; og jeg
opfordrer alle, der læser dette til aktiv handling,
hvor der er optræk til noget lignende. Landets
dyrkede jord skal værnes bevidst.
Jens P. Petersen.

Månedens digt
Kirkeklokke, mellem ædle malme
mageløs er for mit hjerte du,
vågnet er ved dig en højtidssalme,
som genlyder daglig i min barm.
Kirkeklokke, ej til hovedstæder
støbtes du, men til den lille by,
hvor det hørtes trindt, når barnet græder
og inddysses blidt ved vuggesang.

Kirkeklokke, moderskød for klangen,
som er mig langt mer end strengeleg,
toner dine kappedes om rangen
for mit øre tit og i min barm.
Mens som barn på landet jeg var hjemme,
julemorgen var mit himmerig,
den du meldte mig med englestemme,
kimed klart den store glæde ind.
Højere dog stemte dine toner,
når de med »den gyldne sol frembrød«,
kimed: Støv, oprejst er din forsoner,
stat nu op i påske-morgengry.

Lavere de sprede deres vinger,
sænke sig med solen dybt i hav,
når for mig nu aftenklokken ringer,
og jeg tæller dine bedeslag.
Lifligt dog det klinger helst om høsten
i den stille, svale aftenstund,
gennem jorderig går himmelrøsten,
kalder sjælen til sin hvile ind.

Landet nu gråhærdet kun jeg gæster
og har hjemme, selv jeg ved ej hvor,
dog på lysets hjem min hu sig fæster,
evig godt, jeg ved er ene der.
Derfor nu, når aftenklokken melder:
Solen sank, og fuglen slumred ind,
da mit hoved jeg med blomsten hælder,
nynner sagte mellem bedeslag.
Kirkeklokke, når til sidst du lyder
for mit støv, skønt det dig hører ej,
meld da mine kære, så det fryder:
Han sov hen, som sol i høst går ned.
Mon ikke vi allesammen kender den følelse af næsten
højtidsstemning, der kan gribe en, når man en sensom
meraften står ude på landet, og stilheden så pludselig
bliver brudt af lyden af kirkeklokkerne, der ringer solen
ned.
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Og mon du ikke også mange gange som barn, efter en
hyggelig juleaften, har oplevet at vågne julemorgen end
nu med fryden og glæden siddende i kroppen og for
nemmet »at julemorgen var mit himmerig«.
Det er som om, der efter juleaftens lidt hektiske travl
hed er faldet ro over hele landet, en ro der synes at var
me helt ind i sjælen.
Det er uden tvivl nogle af disse stemninger og tanker,
der er vældet op i Grundtvig hin sensommeraften ude på
Frederiksberg, hvor han havde tilbragt sommeren i Rahbeks minderige »Bakkehus«, måske for at komme lidt til
kræfter efter sin depressionsperiode året før.
Netop i dette hus havde han i sin ungdom truffet så
mange af tidens store navne. Først og fremmest Knud
Lyhne Rahbek og hans begavede kone Kamma, der hav
de skabt et enestående kunstnerhjem herude, borte fra
hovedstadens larm og virvar. Her kom også Oehlenschlä
ger, Jens Baggesen, C. Molbeck, H. C. Ørsted og brode
ren Anders Sandøe Ørsted og mange, mange flere. I 1845
da Grundtvig skrev sit digt, var Frederiksberg en lille
landsby på knapt 2500 sjæle med den idyl og de ulemper
der kendetegnede en landsby på denne tid. Ikke langt fra
»Bakkehuset« lå byens lille kirke, og der er nok ingen
tvivl om, at det er lyden af klokkerne herfra, der har
inspireret Grundtvig til hans smukke digt.
Selvom Grundtvig på dette tidspunkt var over 60, han
var født 1783, er tankerne ved lyden af de hjemlige
klokkeslag løbet tilbage til barndommen i hjemmet i
Udby præstegård ved Vordingborg. Dette kommer også
tydeligt til udtryk i digtet, hvor han i 2. vers skriver

Kirkeklokke, ej til hovedstæder
støbtes du, men til den lille by
Han sidder godt nok på Frederiksberg og skriver sit
digt, men tankerne er uden tvivl i Udby, hvilket klart
fremgår af 4. vers
Mens som barn på landet jeg var hjemme,
Men Grundtvig føler alligevel, at han i sin alderdom
ikke hører hjemme mere på landet, og dette giver ham
en vis rodløshed, en indre strid om man vil, hvilket kom
mer til udtryk i 8. vers

Landet nu gråhærdet kun jeg gæster
og har hjemme, selv jeg ved ej hvor,

Samtidig med at Grundtvig i digtet giver udtryk for
alle disse tanker, der kommer til ham ved at høre lyden
af de nære klokker, bliver digtet faktisk en levnedsbe
skrivelse over Grundtvigs eget liv, med de højdepunkter
han har oplevet i tilværelsen, såvel de verdslige som de
åndelige. Som den poesiens mester han var, har han
netop formået at give udtryk for dette gennem en beskri
velse af årets og dagens højdepunkter.
Skønt Grundtvig skulle opleve mange år endnu, er der
ingen tvivl om, at han på dette tidspunkt følte sig gam
mel og træt, måske delvis som følge af sin sygdoms
periode året før. I digtets næstsidste vers giver han netop
udtryk for denne træthed. Digtets sidste vers er Grundt
vigs bøn om, at når han skal dø, at han da må få en blid
og rolig død.
Denne bøn gik til fulde i opfyldelse, idet Grundtvig
døde højtbedaget den 2. september 1872, altså midt i
høstens tid. Grundtvig havde dagen før prædiket i Vartov
kirke og han sov stille og roligt ind i sit hus »Store Tu
borg« på Strandvejen nord for København, og kirkeklok
kerne kunne melde:
Han sov hen, som sol i høst går ned.

Det var godt nok hovedstadens klokke, der ringede
over hans jordefærd, men sin grav fandt han ude på lan
det i familiegravstedet på Køge ås.
poeten.
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Fra bogens verden
Gamle fuglekongeskiver under lup
Et hidtil upåagtet materiale giver værdifuld oplysning om
forrige århundredes gårde, huse, landskaber, køretøjer og
klædedragter.

Et hidtil forholdsvis upåagtet kulturhistorisk materiale er
ved at blive udforsket. Det drejer sig om de såkaldte
fuglekongeskiver, som findes rundt i landet, dels ophængt
i offentlige lokaler, dels på museer. De stammer for en
stor del fra før fotografiets tid og er forsynet med ma
lede billeder af huse, gårde, landskaber, køretøjer og per
soner i datidens dragter, således at man er i stand til at
danne sig et pålideligt billede af lokal byggeskik, påklæd
ning og meget andet.
Det var lokale tegne- og malebegavede folk, de så
kaldte naivister, der malede prospekterne, og deres bille
der er udtryk for forholdsvis stor nøjagtighed, hvilket
gør dem til et godt kildemateriale.
De erindringsskiver, som de skiftende fuglekonger gav,
tilhører begrebet naiv billedkunst, der havde sin blom
stringstid fra 1770 til 1870. Disse byprospekter, folkelivsog landskabsbilleder har både topografisk og kulturhisto
risk værdi samtidig med, at de giver stof til overvejelser
om den danske folkekunst.
Disse arbejders glansperiode lå mellem den tid, da
almue- og håndværkerkunstnerne arbejdede i træ eller på
paneler og så den nye tid, da fotografiet virkelig trom
lede frem. De kan naturligvis opfattes som kejtede kurio
siteter, men de afslører også en blikkets hengivenhed for
det sete og en håndens trofasthed i gengivelse af omver
denen.
På Slagelseegnen, hvor der er bevaret over hundrede
fuglekongeskiver fra perioden 1819-1936, han man fun
det mange interessante prospekter, ikke alene lokale men også fra andre dele af Sjælland - ja, helt fra Fyn.
Det har fået Slagelseegnens Kulturkreds til at forsøge
en ny og spændende måde at skrive kulturhistorie på.
Man har bedt historikeren Richard G. Nielsen skrive en
bog om mennesker og miljøer, bygget over fotografiske
gengivelser af 102 fuglekongeskiver, suppleret med andet
historisk billedmateriale. Det er blevet til en bog, som
sikkert vil inspirere både til et nøjere studium af andre
egnes fuglekongeskiver, dels til at arbejde med egnshi
storie ud fra nye synspunkter.
Richard G. Nielsen: »Mennesker og Miljøer«. 88 s.
164 illustrationer (en del i farver). Kr. 89,75. (Ekspedi
tion: Slagelse Centralbibliotek).

Blandt de mange gamle prospekter af gårde og landska
ber, som er fundet i den vestsjællandske samling af fugle
kongeskiver er også dette, som viser Grønhøjgård anno
1845, hvis ejer da var proprietær L. Rasmussen. Oprin
delig hed stedet Halkevad og var fæste under Antvorskov
Kloster. Fra 1776 til 1788 tilhørte gården »Baroniet
Holberg«. Nu ejes den af Sydvestsjællands Kvægavlsfor
ening.
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Et dansk landbrug analyseres
Forfatteren, fhv. forstander H. Skougaard er et nærmere
bekendtskab værd. H. Skougaard, der stammer fra et
gammelt håndværkerhjem i København, tog lærereks
amen, og var i mange år dels forstander for arbejdstektisk Højskole i Roskilde, dels forstander for Håndvær
kerskolen i Sønderborg. Han har således en både praktisk
og pædagogisk forudsætning for at give fra sig af sin rige
viden høstet gennem et langt liv, hvor han i voksenun
dervisningen også har set, hvor der er et behov, der skal
dækkes. I sin sidste - meget læseværdige og faglig inter
essante bog »Bygmestre og byggekunst i Danmark« - har
han leveret et bogværk af høj faglig og litterær kvalitet.
I sit otium har H. Skougaard taget et nyt emne op til
behandling. En analysering af det danske landbrug i flere
tidsperioder. Værket, han arbejder på, fremkommer efter
opfordring fra hans forlag. Det er beregnet til undervis
ningsbrug først og fremmest på de landbrugsfaglige sko
ler, samt i folkeskolens højere klasser, men også være et
interessant læsestof langt videre ud. Som en af sine med
arbejdere har H. Skougaard formået en af Slægtsgaards
foreningens gode venner, gdr. Holger Buch Juul, Jæger
gården i Høllund, til at give en beskrivelse af gårdens
drift i perioderne 1913 - 33 - 53 og 73. »Slægtsgaarden«
har fået løfte om at måtte gengive dette for vore med
lemmer interessante afsnit, så snart bogen foreligger, li
gesom vi vil bringe en nærmere omtale af hele bogen.
Red.

Makaber julepynt
Til orientering for læserne skal meddeles, at fortælleren
af følgende historie bl. a. beskæftiger sig med studier af
fortiden og undertiden har mærkelige ting i sine gemmer.
Det var en dejlig sommer for ca. 20 år siden, og huset
var lejet ud til sommergæster fra Sverige - fruen dog
dansk.
Samme dame var usandsynlig nysgerrig, hvilket førte
til følgende hændelse. En formiddag opskræmtes huset
af nogle skingrende angstskrig, der øjensynlig kom fra
kælderen. Min kone styrtede ned og fandt sommerfruen
stående i et mindre kælderrum fuldstændig paralyseret af
skræk, medens hun ophidset pegede på en kasse, der var
faldet hende af hænderne, under de vidtgående under
søgelser af vort jordiske gods. Ud af kassen var trimlet
en 10-12 kranier og menneskeknogler. Min kone spurgte
damen, hvad hun egentlig foretog på dette private om
råde og fik svaret, at hun ville »bare se« med det op
nåede resultat. Samtidig spurgte hun min kone, hvor alt
dette stammede fra og fik det beroligende svar, at det
var tidligere nysgerrige gæster, der var blevet likvideret!
hvorpå damen smækfornærmet retirerede. På kassens si
der var påmalet »Julepynt«, hvilket Nationalmuseet hav
de undladt at strege, da de returnerede kranierne efter
endte studier.
H. H.

Julehilsener - nytårsønsker
Med forsidens festlige nisser — der alle som postkort og
julebudbringere har mellem 60 og 75 år på bagen - vil
redaktøren gerne bringe en hjertelig hilsen til alle bladets
læsere, foreningens medlemmer, hårdtprøvede medarbej
dere og bladudvalget, samt alle bladet er blevet knyttet
til i det forløbne år, og hertil føjes alle gode ønsker, for
året, der kommer. - Vi venter det i spænding og måske
lidt angst, men byder det dog velkommen.
God jul - et bedre nytår
Hans Hviid.

Vi har modtaget:

»Lær af fortiden Lev i nutiden Virk for fremtiden«
Disse kloge ord tager Chr. R. Christensen ikke ef
terrettelig, endsige er klar over, at de står på for
siden afbladet »Slægtsgaarden «s oktober nr. hvori
han synger sin klagesang om situationen.
Der eksisterer intet, som Chr. R. Christensen er
tilfreds med, men regner med at løse landets pro
blemer med indirekte skatter, nummerplader på
knallerter og atomkraft.
Udsættelsen af atomkraft skyldes ikke kommu
nistforskrækkelse, som Chr. R. Christensen mener,
men det danske folks betænkelighed ved afhængig
hed af en uranberigelsesvirksomhed beliggende i
»der Führerland« i E.F.
Hvis det kan trøste Chr. R. Christensen, så er
atomkraft i Danmark underskrevet sammen med
E.F. underskriften, (Euraton) uden at spørge det
danske folk, og nu regner E.F.s venlige politikere
med, ved udsættelse, at luske det ind ad bagvejen.
(Gelting + Elsam).
Det er ikke slægtsgårdens bevarelse der bekym
rer Chr. R. Christensen, hvis indlæg lyser af
egoisme. - Chr. R. Christensen burde »virke for
fremtiden« ved at være med ved løsning af sam
fundsforholdene, så næste generation kan over
tage slægtsgården, uden at komme i kløerne på
rentehajer.
Det drejer sig om vi stadig anerkender privat
handel med samfundets udvikling, eller vi vil ind
føre retfærdige samfundslove, der klart formulerer
privat og fælles ejendomsret. »Lær af fortiden«
hvad du har gjort forkert før, så du kan gøre det
rigtigt nu, så kan du med tilfredshed og god sam
vittighed »leve i nutiden«.
På forhånd tak for velvillig optagelse.

Venlig hilsen
Jens Valther Pedersen,
Balslev Enggaard - Ejby.
Jeg han intet at bemærke hertil. Man kan ikke
forvente, at alle skal være enige om alt, og det er
Jens Valther Pedersens selvfølgelige ret at have
sin egen mening.
Chr. R. Christensen.
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Velkommen til nye medlemmer
Efter hovedbestyrelsens omtale af 73 nye med
lemmer, har vi den glæde at kunne supplere med
nedenstående 17 nye indmeldelser.
Gdr. Agnete og Hans Larsen
Rishøjgård
Ølsemaglevej 68
Ølsemagle
4623 Lille Skensved

Gdr. Hans H. Christensen
Vester Gårdsholt
Flauenskjold
9330 Dronninglund
Gdr. Aage Nielsen
Klintebygård
Klintebyvejen 6
3730 Nexø

Gdr. Frede Dalby Hansen
Søndergård
Lille Tvedevej 11
4731 Brandelev

Gdr. Kaj Benny Jacobsen
Sejlstrup Mølgård
Vejbyvej 275
9800 Hjørring

Gdr. Frede Nielsen
Maglemosegård
Holløselundvej 57
3210 Vejby

Gdr. Aksel Hansen
Præstebogård
Paradisbakkevejen 13
Ibsker
3740 Svaneke

Gdr. Helmer Nielsen
Birkedal
Torkildgårdsvej
Slagslunde
3670 Veksø

Fru Dora Kampmann
Lindealle 5
8963 Auning
Gdr. Erik Kamper
Brændegård
Ladhavevej 1
Ringsebølle
4970 Rødby

Gdr. Niels Eskesen Bjerre
Brændgård
Holstebro vej 79
7600 Struer

Gdr. Helge Hansen
Haugegård
Havelsevej 158
St. Havelse
3310 Ølsted

Proprietær Arne Juul Hansen
Juulsgaard
Ronæs
5580 Nørre Aaby

Gdr. Niels A. Christensen
Hjørnegård
Agersnap
6870 Ølgod

Gdr. Ole K. Marker
Lillemyregård
Hegnedevejen 22
Pedersker
3720 Aakirkeby

Gdr. Ole S. Funch
Langedebygård
Langedebyvej 17
Bodilsker
3730 Nexø
Gdr. Erling Jensen
Buddgård
Langedebyvej 7
Bodilsker
3730 Nexø

Slægtsforeningen for Midt- og Sydsjælland samt Møen
afholder^generälforsämling den 27. jänuar 77 på hotel Klostergården, Rønnede,
Dagsorden iflg, vedtægterne. Derefter fortæller fru Kären Hansen, Vindbyholt,
om hjemstavnshistorie.
Bestyrelsen.
PS. Foreningens årlige udflugt tænkes afholdt i dagene 28.-29. juni. Turen går
i 77 til Sønderjylland og Nordtyskland, hvor vi skal besøge slægtsgårde. - Nærmere
bekendtgørelse kommer senere.
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Ny taarsklokkerne
Ring ud i Stormens vilde Brag
I Klokker, under Skyers Flugt!
Inat blir Aarets Kærte slukt,
ring derfor ud dets sidste Dag!

Ring ud al Tro på Rang og Æt,
den lumske Sladder, tvære Trods!
Ring Godhed ind imellem os
og Kærlighed til sandt og Ret!

Ring ud det gamle, ind det ny,
ring Glæde, Klokker, over Sne.
Nu svinder Aaret; lad det ske,
ring Falskhed ud, byd Sandhed Ly!

Ring ud hvert Sjælens Ulivssaar,
ring ud den usle Tørst mod Guld!
Ring ud de tusind Kriges Kuld,
ring ind et Fredens Tusindaar!

Ring fra vort Bryst den bitre Vægt
af Sorg for dem, der os forlod!
Ring arm og rig hinanden god,
ring Soning ind blandt Jordens Slægt!

Ring Frimænd ind med høje Kald,
med aabne Hjærter, gavmild Haand!
Ring Landet ud af Mørkets Baand!
Ring ind den Christ, der komme skal!

Ring ud hver sag, der trives slet,
den golde Strid i Folk og Raad!
Ring ind det Sind, der skaber Daad,
der mildner Sæd og adler Ret!

Alfred Tennyson <oversat af I. V. Lind)

Ring
Ring
Ring
Ring

ud Bekymring, Savn og Synd,
Tidens vantro Kulde glad!
ud, ring ud min Kummers Kvad!
ind en Skjald med Magt og Fynd!

Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan nu købes for 10 kr.
pr. bundt å 100 stk. 4- porto, eller pk. med 250
stk. for 20 kr. + porto ved henvendelse til

(se nedenfor)

Foreningens kontor.
Gassehaven 56, 2840 Holte

Skaf foreningen nye medlemmer
Indsendes til

Dansk Slægtsgaardsforening
kassererkontoret, Gassehaven 56, 2840 Holte
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt oplysnings
materiale om Dansk Slægtsgaardsforening og opfordres til ind
meldelse i foreningen:

Titel

Navn

Postadresse

Titel

Navn

Postadresse

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

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

FORENEDE

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

Jens og Anna Jensens fond
udlåner penge til unge landmænds etablering også ved generationsskifte.
Årlig ydelse uden kurstab for tiden 12 procent hvoraf 9 procent rente.
Henvendelse til:
Advokat Martin Olesen, Bogense, tlf. (09) 81 16 66 eller
Chr. R. Christensen, Badstrup, Uggerslev, tlf. (09) 85 11 49

i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

Vi skaffer penge
til gånle.
København: Jarmers Plads 2,
1590 København V Tlf. (01) 12 53 00

Århus: Åboulevarden 69,
8100 Arhus C. Tlf. (06) 12 53 00

Herning: Viborgvej 1,
7400 Herning. TT. (07) 12 53 00
Afd.kontor i Aalborg: Algade 38,
9100 Aalborg. Tlf. (08) 12 53 00
Afd.kontor i Odense: Jernbanegade 16,
5000 Odense. Tlf. (09) 12 53 00

Kreditforeningen Danmark

De kan regne
med os
ANDELSBANKEN

