
Jeg véd et sted  
mellem hav og fjord

I anledning af Han Herreds Husmandskreds’ 75-års jubilæumsfest 27. oktober 1980 
skrev Bent Nygård, Drøstrup, denne hyldest til egnen og husmandsbevægelsen

Melodi: Hvor smiler fager den danske kyst

Jeg véd et sted mellem hav og fjord,
hvor lyngen blomstrer imellem skove,
hvor sjældne planter i karrig jord
sig føjer under naturens love.
En strimmel land med en flora rig,
som ingen steder man finder lig.

Her er et ferieparadis
med sommerhuse og badestrande,
hvor sproget blandes på festlig vis
med tungemålet fra andre lande,
hvor solen bruner hver badegæst
imellem byger og nordsøblæst.

Og stemningsbilleder finder vi,
hvor kvæget græsser langs fjordens strande.
Sensommerpragten ved »Fos« og »Li«.
Et svanepar ud i Vejlens vande.
En fiskekutter, der står mod land
en sommeraften ved Thorup Strand.

Men her er andet end fest og sang,
for bag ved klitten et liv sig rører,
hvor travle mennesker dagen lang
en hverdagsgerning så tro udfører.
Og samfundsskygger her findes kan,
som kendes over det ganske land.

Her leved’ mænd, som sig satte spor,
som hundred år ej formår at slette,
for hvad de talte med skrift og ord
man mindestene for dem lod sætte.
Jens Clausens minde vi værne vil,
og Skjoldborgs navn må vi føje til.



Den husmandskreds, som blev stiftet her,
i dag vi samlet er for at fejre,
i tiden, som nu forgangen er,
det blev vel både til tab og sejre.
I dag vi mindes, hvad der blev nå’t
i syvtifem år, som nu er gå’t.

Men når i dag vi tilbage ser,
i morgen fremad vi så må skue,
og vi må håbe, hvad end der sker,
må modgang aldrig vort fremsyn kue,
når vi skal løfte de gamles arv
til gavn for husmandens liv og tarv.

Trykt i Fjerritslev Avis 12.11.1980

De sidste tre vers blev senere udskiftet med følgende to til den version, som er kendt 
fra Han Herred Sangbogen (1999) og utallige andre sammenhænge:

Her leved’ mænd, som sig satte spor,
som hundred år ej formår at slette, 
for hvad de talte med skrift og ord,
man mindestene for dem lod sætte. 
Kulturens blomster de her gav rod,
skøn på de skatte, de efterlod.

Til jer, som Han Herreds land forlod
og rejste ud i den vide verden:
Glem aldrig, hvor jeres vugge stod,
i jeres daglige liv og færden!
Lad tanken gå til det sted i nord,
som ligger her mellem hav og fjord!


