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Fra indledningen: "Egentlig havde jeg bare tænkt mig at nedskrive erindringen om min barndom i landsbyen
Keldby på Møn. Men jeg opdagede, hvor dårligt den erindring passede ind i de politisk kor-rekte
forestillinger, jeg havde mødt i løbet af mit arbejdsliv. Og at noget lignende gjaldt min erindring om den type
landsbymiljø, jeg voksede op i. Desuden har jeg været ude for, at folk med rod i bysamfundet mener, at de ved
meget bedre besked med livet på landet i gamle dage end jeg selv. Det gav mig en fornemmelse af, at hvis jeg
ønskede den historiske ramme, min barndom og opvækst skal ses i, fortalt, så jeg kunne genkende mig selv i
den og fortalt med loyalitet overfor de værdibegreber, i småt og i stort, som jeg blev opdraget til, så var det
bedst at gøre det selv. Hver gang, jeg tog fat på en erindring, endte jeg et helt andet sted ved tanken på
kontrasten med nutidige begreber. Jeg fik specielt behov for at give en anden vinkel på landbosamfundets
historie end den etablerede. Og det hele førte til en række betragtninger om samfundsudviklingen op til vore
dage, derunder den udvikling indenfor kulturpolitik og uddannelse, der kan føres tilbage til 1960'erne. Derfor
blev bogen en ... blanding af forsøg på erindring og samtidshistorie, hvor det sidste ... tog overhånd. Således
kan bogen måske ... give idéer til at imødegå de politisk korrekte attituder, vi af og til møder. Bogen er
henvendt til dem, der har vanskeligt ved at genkende sig selv i den etablerede historieopfattelse. De bør også
skrive historien selv." En pensioneret landmand i Østjylland skrev om første udgaven: "Det er fantastisk som
du kommer omkring en masse emner, og lige akkurat kommer med de tanker og meninger, som jeg, og jeg
ved mange andre, har gået med i mange år, uden at have haft evnen til at udtrykke dem."
Først solgte han jord til vådområdet. , som han have. Kr. Mens N. BACH-NIELSEN Povl. Her et foto fra
Katrines Pensionat, Vestergade 3, engang i 1940’erne. BAAGØE Kaj Hedemann.

BACH H.
Der har været en hel del pensionater i byen. Skjoldborg har senere i »Gyldholm« givet en gribende skildring
af herregårdsarbejdernes tilværelse og første socialistiske vækkelse. Ualmindelig god service og tilbud på
maskiner fra førende brands - siden 1930. BACH H. BAARING Maggi. Kjærsgaard A/S - Danmarks
førende maskinhandel på 70 225 700 Tørvegravning. Her er det Kirkegaard ved Fløjstrup på Djursland, set fra
luften i 1954. BAAGØE Kaj Hedemann.

