
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALE til GRUT HANSEN FESTEN den 30/8 – 2008. 
 
 
 
 
Kære GRUT HANSEN EFTERKOMMERE   ! 
 
Hvor er det herligt og livsbekræftende atter at kunne mødes med 
omkring 400 slægtninge, der beredvilligt slutter op om vor 
Samhørighed; TAK, at I er mødt så talrigt op ! 
 
Og hvor er vi stor TAK skyldig til FESTKOMITEEN, som på så 
fremragende vis har videreført traditionen fra ØREGAARD i 1957 – 
over CLAUSHOLM, BØRSEN og MATTRUP – tilbage her til 
ØREGAARD et halvt århundrede senere. 
 
Traditionen – sammenholdet – er stærk i vor slægt, og det kan vi godt 
være stolte af. 
 
Det var Karen Blixen, som sent i livet i sine Sidste Fortællinger 
udmøntede menneskelivets grundlæggende existentielle 
identitetsspørgsmål i Kardinalens Første Historie. Kardinal Salviati 
lader livets mangfoldige spørgsmål være variationer over det éne dybe 
nødråb, der lyder fra menneskenes hjerter: ”Hvem er jeg ?” 
Dette nødråb tegner gennem historien menneskets behov for identitet 
og sammenhæng; - thi identitet og sammenhæng hører uløseligt 
sammen ! --- Og gennem tiderne har mennesket på forskelligste vis 
befattet sig med dette fundamentale spørgsmål. 
 
Piet Hein f. ex. udtalte jo, at Menneskelivet for en stor del er Samlivet 
– og udmøntede det i stor og enkel målestok i sammenstillingen:  
 

”Co-existence or No existence !” 
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Men denne sammenhæng har i årene efter 2. Verdenskrig ikke altid 
haft den store bevågenhed; vi har i Danmark gennemgået nogle årtier 
med manglende interesse for Historien, Rødderne og de store 
Sammenhænge – som ellers har gammel odelsret i dansk kultur. 
 
Det var Ingemann, der skrev: 
 

”Tider skal komme, Tider skal henrulle, 
Slægt skal følge Slægters Gang;” 

 
Det var Johs.V. Jensen, der skrev: 
 

”Henfarne Slægter – forglem dem ej ! 
I Arv de gav dig en ædel Gave. 

Henfarne Slægter i Landets Marv 
Sig ej fornægter. Bevar din Arv !” 

 
Og det var Jeppe Aakjær, der skrev: 
 

”Som dybest Brønd gir altid klarest Vand, 
og lifligst Drik fra dunkle Væld udrinder, 

saa styrkes Slægtens Marv hos Barn og Mand 
ved Folkets Arv af dybe, stærke Minder. 

Din egen Dag er kort, men Slægtens lang…” 
 
Jo, vi har haft kunstnere nok i ældre tid, der manede til Samhørighed 
– også i slægtsmæssig henseende. --- Men tiderne skifter og i perioder 
var det skralt. –-- I de senere år er ordet Sammenhængskraft blevet 
centralt, bl.a. i de politiske debatter, når emnet er de menneskelige 
værdier; og ordet Netværk, som ikke eksisterede i mit vokabularium, 
da jeg voksede op, er – både i forretningslivet og i privatsfæren – 
blevet et centralt ord - måske endda med noget besværgende over sig. 
 
Hvor er det herligt, at i GRUT HANSEN SLÆGTEN behøver vi ikke at 
forholde os teoretisk til disse begreber – vi lever efter dem ! Vi gør det 
bare !!  Vi kan øjensynligt det der med Sammenhængskraft og 
Netværk – og har kunnet det gennem flere Slægtled. 
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I Arv de gav os en ædel Gave – de gamle i Slægten: Emma Eliza og 
Andreas Nicolaj ! – Der har været talt meget om egenskaberne hos 
disse 2 mennesker. Hvor hans temperament faldt i øjnene – ”Den 
Kontrære Kapacitet” – var hun jo ud af ”A very placid Family”. Men 
Slægtsfølelsen viste sig allerede i 2. Slægtled. - Det var i øvrigt om 
dem, man sagde: ”Der gaar én af den Familie, der kan taale at ses paa 
Vrangen.”  Den karakteristik var, i mine øjne, de såkaldt Adelige 
Hansen’ers egentlige adelsmærke ! – Og Slægtsfølelsen groede sig 
stærk i 3. og 4. Slægtled, og holder ved. På en eller anden måde må 
det have ligget i de gener, vi har taget i arv fra første Slægtled.         
 
Det er ingen ringe arv – og den skal vi værne om ! 
 
Lad dette være mit ønske for Slægten i dag, at denne Samhørighed – 
dette at vi rent umiddelbart som Slægtninge kommer hinanden ved i 
dette netværk – må fastholdes, udvikles, blomstre og dræ. Lad os 
altid, når vi mødes – i større eller mindre sammenhænge – frydes ved 
vor fælles arv, skabe størst mulig glæde for hverandre, cementere vort 
Sammenhold og skabe gode mindelser som perler på vore livs snore.  
 
Som praktisk hjælp til noget af dette, vil den forening der etableredes 
som grundlag for Slægtsbogen – for hvis modtagelse, jeg ikke kan 
takke Jer nok ! – i løbet af det næste års tid få udvidet sin 
formålsbestemmelse; fremover skal FORENINGEN GRUT-HANSEN-
EFTERKOMMERNE ikke blot stå for Slægtsbogens ájourføring og 
videreførsel i cyber-space, men den skal også stå for videreførsel af 
denne tradition, der byder os at mødes med mellemrum. En 
bestyrelse af handlekraftige slægtninge fra forskellige slægtled vil 
kunne møde disse fremtidens udfordringer på kompetent vis – og 
herom vil Slægten blive orienteret til rette tid. 
 
Der vil således blive lagt nogle praktiske rammer for videreførelsen af 
dette enestående Slægtssammenhold i kommende mange år, hvor nye 
Slægtled vil føje sig til de 8 Slægtled, vi hidtil har kendt, hvor nye led 
vil føje sig ind i den stærke gamle Slægtskæde – og hvor det må være  
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håbet, at styrken i Slægten bl.a. vil bestå i, at de enkelte led fortsat vil 
opretholde lysten til at gøre en indsats til kædens gavn. –  
Vi vil vel alle gerne varme os ved bålet; men så må vi også selv bære 
véd dertil ! 
 
*** 
 
Det bliver da mit håb for vor blomstrende Slægt,  
 
at de enkelte bestandigt må bevare lysten til at bære brænde til vort 
fælles bål; 
 
at vi – hvor forskellige vi så end er som enkeltindivider, og måske 
netop derfor – må have sammenholdet, samhørigheden som vort 
bannermærke, ja som en væsentlig del af vor identitet;  
 
- og at vi således, hver enkelt af os, hvis vi en dag skulle møde 
Kardinalen og blive stillet spørgsmålet: ”Hvem er Du ?”, frejdigt vil 
kunne svare: ”Jeg er en GRUT HANSEN EFTERKOMMER – og det er 
os, der kan tåle at blive set på vrangen !” 
 
******* 
 
Lad os sende en venlig hilsen til Emma Eliza og Andreas Nicolaj i 
taknemmelig erindring om den arv, de gav os som en ædel gave – og 
lad os skåle med hinanden på Slægtens Velgående, efter at have råbt 
3 korte, præcise hurra’er for Slægtens Trivsel, Slægtled efter Slægtled: 
 
GRUT HANSEN SLÆGTEN leve ! 
 
SKÅL og TAK ! 
 
 

Hans Jørgen Knudtzon (No. 193)  


