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Nr. 48 MARTS 1950

Vort Forsidebillede er denne Gang fra Østjylland. Det er Gdr. Svend Aage Jønssons gamle Slægts- 
gaard i Fløjstrup ved Odder — af Øvle-Slægten. — Stuehuset er sandsynligvis bygget i Aaret 1691, 
hvilket Aarstal staar udskaaret i Dørbjælken. — Ved denne Tid var Gaarden Bolig for Birkedommeren 
under Vilhelmsborgs Birk, og endnu ses i Stuehusets østre Ende Birkedommerens „Kontor“ med det 
bagved samme værende diminutive Fængsel, hvis Vindue med Jernstænger endnu er bevaret. — Mange 
andre gamle Minder og Møbler er bevarede i den gamle Bygning, som Nationalmuseet selvfølgelig 

har opmaalt og fotograferet.
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Repræsentantskabsmødet
Hovedbestyrelsens Forretningsudvalg har vedtaget at fore- 

slaa Repræsentantskabsmødet afholdt i Randers den 20.-21. 
Maj. Ved en Forhandling med Hr. Turistchef Ovesen, Ran
ders, har denne elskværdigt stillet sig til Raadighed for 
Foreningen med Hensyn til Planlæggelse m. m. Bl. a. har 
Hr. Ovesen udvirket, at de Deltagere — her tænkes nær
mest paa Damerne —, der ikke ønsker at deltage i Lør
dagsforhandlingerne, kan bese den landskendte »Junkers 
Klædefabrik« i Randers under kyndig Vejledning samt 
Kommunens »Børnegaard«, et Stykke Socialarbejde, man 
med Grund er meget stolte af. Der skulde saa sluttes af Kl. 
18, hvor Kvarterværter og Gæster finder hinanden og ta
ger hjem.

Om Søndagen er Planen foreløbig lagt saadan: De fra 
Nord og Vest kommende Deltagere mødes Kl. 8 ved Haand- 
værkerforeningens Bygning i Randers, de sydlige og østlige 
Deltagere kører til Tirstrup, hvor alle mødes og beser den 
fra Tyskertiden saa berygtede Flyveplads med dens kilo
meterlange Startbaner og andre triste Minder fra Besæt
telsen. Herfra køres saa til Rønde — eventuelt med Stop 
ved den historiske Kaløgaard og Ruin. Paa »Hotel Rønde« 
spises Frokost, eventuelt medbragt Mad; ved paafølgende 
Kaffebord vil Hr. Landinspektør Schrøder fortælle om 
denne Egns Historie og Minder, der derefter beses. Hr. 
Schrøder er en kendt Lokalhistoriker, saa der kan ventes 
et interessant Foredrag. Efter at have kørt det herlige Mols
land — et af Danmarks smukkeste Steder — rundt, sluttes 
der af i den vidunderlige lille Eventyrby Ebeltoft. For den, 
der ikke har set Mols og Ebeltoft, vil det blive en Ople
velse, der aldrig glemmes, og for den, der allerede har væ
ret der, en fornyet Glæde.

Med dette Program og med Jydernes udstrakte Gæstfrihed 
i Erindring er der næppe Tvivl om, at der vil blive den 
Tilslutning, man venter — og fortjener.

En endelig Plan vil findes i Aprilnumeret af »Slægts- 
gaarden«, men det er ingenlunde for tidligt allerede nu at 
planlægge turen. Red.

Østifternes Land-Hypothekforening
Gyldenløvesgade 3

KØBENHAVN V

yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme 
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne
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Foreningen
I Anledning af et Brev, som jeg modtog for nogen Tid 

siden, eller maaske rettere gennem en Brevveksling, for det 
blev Resultatet af nævnte Brev, vil jeg gerne sige følgende:

Da Brevet indeholdt saa meget rigtigt, spurgte jeg Af
senderen, om jeg maatte offentliggøre det i vort Blad, men 
fik Svaret: »Da jeg ved, at Redaktøren har for Vane at ar
kivere alle Skrivelser, beder jeg indtrængende om at faa 
mine Skrivelser returnerede, jeg ønsker nemlig ikke, at de 
Tanker, jeg fremsætter, skal komme andre end dig for Øje. 
Grunden hertil ved du, den har vi talt sammen om for 
nylig«.

Jeg er oprigtig talt ked af, at Resultatet blev saa magert, 
men fik dog Lov til at citere enkelte Ting, bl a.: »------- men 
da jeg havde talt en Tid med N. N. erklærede han, at selv
følgelig kan jeg indse, at Slægtsgaardsforeningen har taget 
en stor Opgave op, den har søgt at vække Interessen for 
alt det gamle i og ved Hjemmet, søgt at lære os, at ikke 
alene har vi en Pligt overfor alt dette, men ogsaa en Pligt 
til at lære vore Børn Respekten for Bondekulturen, hævde 
og hæve denne, men kan Foreningen holde sig klar af de 
Skær, som saa mange andre gode Sammenslutninger er 
strandet paa? «-----------

At jeg forsøgte at forklare vedkommende, at det, han 
frygtede for, var Ting, der maatte ordnes ad andre Veje, 
gav til Resultat, at han indmeldte sig, men her ligger en 
Fare------------

Ja, absolut, her ligger en Fare! Jeg har stødt paa denne 
Fare saa ofte, og lige saa ofte har jeg søgt at kæmpe den 
ned, netop med den Motivering som Brevskriveren benyt
tede, da han agiterede for Tilslutning. Lad dog dette ikke 
afskrække nogen fra at melde sig ind i Foreningen, ikke 
heller give Anledning til Udmeldelser! Lad Foreningen i 
Kraft af sit Virke selv skabe den Respekt overfor Samfun
det, der betinger Støtte og Forstaaelse.

At der er Interesse for Slægtsgaardsforeningen, er uden 
for al Tvivl, naar man ved Møder taler sammen med Med
lemmer, — eller de mødte, der endnu ikke staar i For
eningen, — faar man denne Antagelse fuldt bekræftet; 
mange, mange flere Medlemmer kunde faas om den en
kelte vilde gøre sig den Smule Ulejlighed at tale med dem, 
der opfylder Betingelserne for Medlemsskab! At disse selv 
uden Paavirkning, ja, maaske uden endnu at vide, at For

eningen eksisterer, skulde indmelde sig, er at være for op
timistisk; men af Erfaring vides det, at der kun skal en 
Henvendelse til, en Smule Forklaring. At der kan opnaas 
noget ved at udsende »Agenter«, tror jeg afgjort ikke paa. 
Lad det være en kær Pligt at fortælle Naboer eller Venner 
om Foreningen; ad denne Vej faas de mange og de stabile 
Medlemmer, og tør man tro, hvad der ved de sidste Møder, 
jeg deltog i lovede, vil der paa de Egne nu blive gjort et 
Fremstød.

Som andet Sted nævnt i Bladet skal der afholdes Re
præsentantskabsmøde i Randers samt i denne Forbindelse 
den aarlige Udflugt; de valgte Delegerede har Stemmeret, 
men alle Medlemmer kan overvære Mødet. Det er slet ikke 
for tidligt allerede nu at faa valgt Delegerede, faa afholdt 
Generalforsamling i Lokalafdelingerne samt saa smaat over
vejet Deltagelse i Udflugten. Endnu er Marktravlheden ikke 
begyndt, men den kan komme meget snart, og saa vil det 
knibe med Deltagelse! Lad dette da være sagt til Over
vejelse for Lokalformændene. Jørg. P.

Verset
Vor hele Vandring fra Vugge til Grav 
er kun som en Draabe i Tidens Hav, 
og vort korte Liv kun et Spil.
Men een er der, hvem det store er smaat 
og det ringe stort, — og det er godt, 
at ham vi kan holde os til.

Chr. Winther.
(Af Sange til een,)
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Den rigtige
„JEPPE PAA BJERGET“

Af mag. art. Hans Ellekilde, 
Arkivar i Dansk Folkemindesamling

I Sommeren 1922 var jeg til det andet Folkelivsforsker
møde i Helsingfors, og jeg foretog efter Mødet sammen 
med en svensk Fagfælle og Ven Åke Campbell en Rejse til 
det siden af Russerne røvede finske Karelen, hvor jeg al
drig mere bliver betroet at komme. Undervejs kom vi til det 
storslaaende Vandfald ved Imatra, og jeg var selvfølgelig 
vældig betaget og imponeret. »Ja«, sagde min svenske Ven, 
»nu kan man da tydeligt se, at du kommer fra Fladland, 
det her er jo ikke andet end en Rendesten, saa skulde du 
se Vandfald oppe i Lapmarken«. Straks pønsede jeg paa 
Hævn, hvad skulde jeg mon finde paa for at kunne pille 
denne storsnudede Storsvensker ned igen. Oprejsningens 
Time slog lige med det samme, længe før jeg havde ventet 
det. Henne paa en Plakat ved selve Imatra stod der paa 
finsk, at der om Mandag Aften paa »Imatran Tydvåen 
Teatteri« vilde blive opført »Jeppe Niilonpoika«. Med an
dre Ord, at der paa Fabriksbyen Imatras Arbejderteater om 
en tre fire Dage vilde blive opført Holbergs Jeppe Niels- 
søn, dvs. »Jeppe paa Bjerget«. Jeg spurgte selvfølgelig straks 
min kære, stortalende svenske Ven, om han kunde nævne 
mig et to hundrede Aar gammelt svensk Skuespil, som fin
ske Arbejdere kunde have Glæde åf at opføre paa deres 
Arbejderteater nu 200 Aar efter, og han blev mig med god 
Grund Svar skyldig. Det lille Danmark havde sejret over 
det store Sverige.

»Jeppe paa Bjerget« er vistnok ude i Verden det mest 
berømte af alle danske Skuespil, oversat til fremmede Sprog 
som intet andet dansk Skuespil, det findes oversat til saa 
fjerne Sprog som bulgarsk og albansk. Det er baade godt 
og ondt. Godt, fordi Jeppe paa Bjerget vel utvivlsomt er 
det mest geniale af alle Holbergs Skuespil, ondt, fordi det 
alligevel giver fremmede et vrangt Billede af danske Sam
fundsforhold, allermest af den danske Bondestands Kaar 
nu for knap 230 Aar siden. Ogsaa os selv giver dette Skue
spil et falsk Billede af den danske Bondestands Stilling i 
Holbergs Samtid, fordi vi almindeliggør Holbergs Skil
dring af den fordrukne, forkuede og nedværdigede danske 
Bonde og tror, at saaledes var den danske Bonde paa den 
Tid over en Bank. Derfor vil jeg gerne henvise Slægts- 
gaardsbladets Læsere til det af Holbergs Skuespil, Erasmus 
Montanus, hvor vi har en Skildring af danske Bønder, 
Jeppe Berg, hans Hustru Nille og hans Søn Jakob, som 
ganske utvivlsomt giver et anderledes almengyldigt Billede 
af den danske Bondestand paa Holbergs Tid end den for
hutlede og undertrykte Jeppe paa Bjerget. Lad os se, hvor
ledes Holberg nu skildrer Bondestandens Repræsentanter i 
Erasmus Montanus.

Jeppe Berg er en velstillet sjællandsk Bonde, der med 
egne Midler har bekostet sin ældste søn Rasmus’ Uddan

__________________________ . Slægtsgaarden

nelse i København. Hans store Ønske er, at han og hans 
Kone Nille kunne have den Glæde at høre Rasmus præke 
her paa Bjerget, før de dør, da ville de ikke fortryde paa 
alle de Skillinger, de havde sat paa ham. Mener nu Hol
berg, at Jeppe Berg ved sin velstand er et Særsyn indenfor 
Samtidens danske Bondestand, at han af den ene eller anden 
Grund hæver sig over sine Standsfællers Gennemsnit? In
genlunde, man har af Skuespillet Erasmus Montanus det 
Indtryk, at Jeppe hører til sin Samfundsklasses gode Mid
delstand, ingenlunde til dens Overklasse, men selvfølgelig 
heller ikke til dens Underklasse, saaledes som hans for
drukne og underkuede Navne Jeppe paa Bjerget. Da hans 
Hustru Nille taler til ham, om det ikke nok kunde lade sig 
gøre, at de ogsaa lod deres yngste begavede Søn Jakob stu
dere saadan som den ældre Broder, svarer Jeppe: »Nej, 
Kone! Det er nok med den ene, vi maa have en hjemme, 
som kan gaa os til Haande og gøre vort Arbejde«. Og da 
saa Nille indvender: »Ak, ved saadant Arbejde kan ikke 
fortjenes mere end af Haanden i Munden. Rasmus Berg, 
som har studeret, kan ved sin Hjerne udrette mere vort 
Hus til Nytte i en Time, end den anden i et Aar«, svarer 
Jeppe Berg: »Det maa ikke hjælpe, Morlille! Vor Ager 
maa dyrkes og vor Avling fortsættes, vi kan aldeles ikke 
undvære Jakob«.

Og Jakob udtaler sig ganske i samme Retning om For
ældrenes Stilling. Da den latinske Broder Rasmus foreslaar 
ham, at han ogsaa bør studere, afslaar han det, idet han 
siger: »Nej, det var ikke godt, for saa vilde vore Forældre 
rent komme til at tigge«. Senere i Samtalen, da Erasmus 
har krænket ham haardt, lader Jakob Broderen vide: »Saa
dan Slyngel, som jeg er, fortjener dog med mine Hænder 
til mine Forældre det, som du sætter til«.

Efter Holbergs Mening bestaar Jeppe Bergs Velstand 
deri, at han, trofast støttet af sin udmærkede hustru og sin 
dygtige yngste søn, kan faa det hele til at gaa rundt og afse 
Penge til at bekoste den ældste Søns Studeringer i Køben
havn. Da Erasmus’ Svigerfader, den rige Borger Jeronimus, 
raadspørger Jeppe Berg, om han vilde holde det for raade- 
ligt, at hans Søn bliver gift, før han selv kan forsørge sin 
Hustru Lisbeth, svarer Jeppe Berg: »Det er ligesom jer sy
nes. Jeg kan underholde dem; men det var dog bedre, at 
han fik Brød, altsaa et Præstekald, først«.

Men Holberg mener ingenlunde, at Jeppe Berg er den 
mest velstaaende af alle sine Standsfæller paa Bjerget, nej, 
der er Folk paa Bjerget, som Jeppe maa se op til, fordi de 
er langt mere velhavende end ham. Han er ikke efter sin 
Søn Jakobs Forklaring den »lærdeste Bonde« i Byen, det er 
en Bonde, som hedder Sognefoged Niels Christensen, der 
som Jakob selv studerer paa Avling og Jordens Dyrkning. 
»Han er den lærdeste Mand her i Byen«, sager Jakob, »ef
tersom han har forbedret sin Jord saaledes, at en Tønde 
Hartkorn deraf er tredive Rigsdaler bedre end i hans For
mands Tid, som sad hele Dagen med en Pibe Tobak i 
Munden og besmurte eller krøllede Doktor Arent Hvitfelds 
Krønike eller Postil. Jakob er aabenbart ikke helt klar over 
denne her Dr. Arent Hvitfeld, men de er selvfølgelig den 
store danske Historieskriver, den adelige Lensmand Arild 
Huitfeldt paa Dragsholm, der havde skrevet en Danmarks
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historie paa Dansk, som interesserede Bønder o. 1700 var 
i Stand til at læse. Gennem Jakobs Ord falder der Lys 
over den danske Bondestands Stilling: Ogsaa dengang kunde 
en doven Bonde klare sig og drive andre Interesser end 
selve Agerdyrkningen og Kvægavlen, som for Jakob er et 
og alt. Jakob beundrer denne Sognefoged Niels Chrisen- 
sen, som »kun taler lidt og giver sig aldrig tabt, men som 
holdes for at kunne forstaa ikke blot en Sognefogeds, men 
ogsaa en Herredsfogeds Arbejde«. Men misunde denne 
aabenbart dygtigere og endnu mere velhavende Bonde, gør 
Jeppe Berg ikke. Han siger om Per Degn: »Den gode Mand 
gør skønne Prædikener her i Byen og kan tale om Mis
undelse, saa Taarerne maa staa en i Øjnene; men mig sy
nes, at han selv ikke er ganske fri for den Fejl. Jeg kan 
ikke vide, hvoraf saadant kommer. Om en siger, at min 
Nabo forstaar Avlingen bedre end jeg, skulde jeg lægge det 
paa Hjertet? Skulde jeg hade min Nabo for det? Nej, saa- 
mænd gør Jeppe Berg ikke«. Nej, Jeppe Berg er en tilfreds 
Mand, han føler, at ikke blot Gejstlighedens Repræsentant 
Per Degn har Smag for hans brave Kone Nilles gode 01, 
men at selv Adelsstandens Repræsentant, Jesper Ridefoged, 
aldeles ikke forsmaar det. Jeppe vil derfor ikke blot bede 
Degnen paa Besøg i Anledning af den lærde Søns Hjem
komst, men ogsaa Ridefogden. Han siger til Nille: »Vi vil 
ogsaa bede Ridefogden hid; han er nok saa god at komme, 
thi han finder Smag i vort 01. Men herimod indvender 
Nille, at det bør de da slet ikke gøre: »Det er saa farligt, 
Mand! at traktere Ridefogden; den Slags Folk maa ikke 
vide vor Tilstand«. Herpaa giver Jeppe det herlige Svar: 
»Jo, saamænd maa han saa; det er hver Mand her i Byen 
bekendt, at vi er formuende Folk; naar vi svarer vore Skat
ter og Landgilde, da kan Ridefogden ikke rykke et Haar af 
vort Hoved«.

Denne gode danske Bonde ved, at han er værnet af 
»Danske Lov af 1583«, den ypperste Lov i Datidens Eu
ropa, ingen anden Lov var saa klar, ligetil og retsindig som 
denne Lov. Og overgaar der ham saa Uret alligevel, naar 
hans Søn Erasmus gør Alvor af at ville banke sine gode 
gamle Forældre, der gør Indvendinger, fordi han driver 
Spot med Godtfolk som Degn og Ridefoged, som han gør 
til Haner og Tyre, saa er der en enevældig og faderlig Her
sker, der bringer den velfortjente Hjælp. Løjtnanten, der 
til sidst sætter alt paa rette Plads og gør Erasmus fra en 
unyttig Disputator om ham uvedkommende Ting til en ret
skaffen Præst, hvem symboliserer det vel andre end selve 
Enevoldskongen Frederik den Fjerde. Han ønsker ikke, at 
der skal handles ilde mod hans gode danske Bønder, han 
værner dem som en Selvfølge mod Uret og Vold, og han 
tvinger den, som gør Uret, til Anger og Bod. Det er det 
danske Samfund, som Nordmanden Holberg elsker og ærer. 
Han har, som kun faa andre før ham, forstaaet den danske 
Bonde og set, hvilke Evner, hvilke Kræfter han rummer, 
og ved Siden heraf hvilken sund Sans, hvilken sjælelig Har
moni. Mens Overklassens Repræsentanter Per Degn for 
Præsteskabet, Jesper Ridefoged for Herremandsstanden og 
navnlig den rige Jeronimus som Repræsentant for Borger
skabet er besat af stærke Fordomme mod Tidens nye Tan
ker, at Jorden er rund og drejer sig om Solen, saa er Bon

destandens Repræsentanter fri for enhver Fordom. Jeppe 
er selvfølgelig overbevist om, at Jorden er flad som en 
Pandekage, men at Sønnen holder den for runå vækker ikke 
nogen som helst Fanatisme hos ham, han ved kun alt for 
godt, at lærde Folk undertiden kan være lidt underlige i 
Hovedet, saaledes som Per Degn, men hvad siger Jakob? 
Jakob føler ganske instinktivt, at Broderen maa have Ret. 
»Jeg holder ogsaa for, at Jorden er rund; men om en gav 
mig en Kommenskringle for at sige, at den er lang, sagde 
jeg, den var lang; thi det kan skille mig ligemeget«. Og 
senere hævder han overfor sin lærde Broder: »Jeg ved, at 
om vi Bønder vilde ogsaa tage en Pen eller et Stykke Kridt 
i vore Hænder og maale, hvor langt der er til Maanen, 
da vilde I Højlærde snart faa en Ulykke i jeres Maver. I 
Lærde driver Tiden bort med at disputere om Verden er 
rund, firekantet eller ottekantet, og vi studerer paa at holde 
Jorden vedlige«, derfor føler han sig lærdere, d. v. s. i 
dette Tilfælde mere nyttig Samfundsborger end sin Broder, 
og det er aabenbart, at Fader Holberg giver ham fuld Med
hold heri. En gammel vestsjællandsk Bonde sagde til Thor
kild Gravlund: »De gamle for hundrede A ar siden, de 
skulde kunne staa op af deres Grave, de vilde fryde sig«. Ja, 
Holberg selv skulde kunne staa op og se, hvad Jakobs Av
linger havde drevet det til. Han vilde fryde sig.

Vejen til selvforsyning med linnedvarer. . .

HÅNDVÆVENS TID
er forbi — det hårde arbejde med selv at væve 
den avlede og forarbejdede hør — hører fortiden 
til. Men alligevel er selvforsyningens tid ikke endt 
— forskellen er kun, at det avlede strå i dag sendes til

TOMMERUP

HØRVARER

AKTIESELSKABET
HØRFABRIKEN I TOMMERUP
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Fra Lokalforeningerne
Paa Opfordring af de to Formænd for Lokalafdelingerne 

for Randers Amt, deltog Redaktøren i nogle Møder i Ran
ders, Grenaa og Rønde den 22., 23. og 24. Januar. Noget 
stort Fremmøde var der ikke, men foruden Medlemmer var 
ogsaa mødt interesserede, der indmeldte sig i Foreningen.

Vi bringer et kort Referat.
I Randers bød Sognefoged Slemming velkommen og mo

tiverede Indbydelsen til Mødet med, at Lokalafdelingen nu 
vilde se at faa en Agitation i Gang, faa Medlemmerne til 
at tage et Tag med i Arbejdet for Tilslutning til den For
ening, der burde samle alle Slægtsgaardsejere. Den bedste 
Form for Agitation er nu en Gang den direkte Paavirk- 
ning, hvor Medlemmer personlig taler med dem, der skulde 
være med. Han oplyste, at Repræsentantskabsmøde og Ud
flugt i Aar skulde foregaa i Randers Amt og bragte en 
varm Tak til Holbæk og Odsherredsafdelingen for den her
lige Tur, disse havde arrangeret i Fjor. Vi var op mod et 
Par Hundrede Deltagere til nævnte Tur, og det er vort 
Haab heroppe, at der maa komme endnu flere til os. Denne 
Foreningsopgave er af meget stor Betydning, baade agita
tionsmæssigt og tillige som en Maade at lære baade andre 
Egne og Mennesker at kende. Ved den private Indkvarte
ring gøres Turen billigere, og der skabes Bekendtskaber, 
der kan blive til fremtidig Glæde.

Derefter gav Redaktøren en Oversigt over Foreningens 
Historie, om Aarsagen til dens Start. Det begyndte allerede 
i 1940, da Journalist Chr. Damm skrev nogle Artikler i 
111. Fam. Journal og bl. a. bad om at faa indsendt Minder 
eller Optegnelser fra gamle Slægtsgaarde. Ved en Brev
veksling og ved private Samtaler fik Damm bevirket, at vi 
samledes med 4-5 andre Interesserede i Odense Sommeren 
1941. I Forvejen var sendt Spørgeskemaer ud til alle dan
ske Sognefogeder, hvoraf de fleste elskværdigt svarede og 
gav de ønskede Oplysninger om Slægtsgaarde i deres Di
strikt. Paa Grundlag af dette Materiale anslog man, at der 
maatte findes omkring 15-16,000 Hjem, der opfyldte Be
tingelserne for Medlemsskab. Man enedes da om at vove 
Forsøget paa at danne Foreningen til Bevarelse af danske 
Slægtsgaarde, skrev de første Vedtægter og konstituerede sig 
som foreløbig Bestyrelse med Jørg. Petersen — Redaktøren 
af Bladet — som Formand. Man var enige om, at den 
Bondekultur, der fra de første frie Bønder, der selv valgte 
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deres Konge eller Høvding, over den gennem Aarhundre- 
der forkuede, vornede og stavnsbundne Bonde til de Bøn
der fik tilkæmpet sig Friheden og kun behøvede et Par 
Generationer for at skabe den danske Andelsbonde, maatte 
være værd at søge bevaret, samt at dette bedst kunde ske 
ved at slutte sig sammen og gøre et Arbejde for at lære 
den opvoksende Ungdom, hvilke Værdier der ligger i de 
gamle Hjem, de gamle Møbler samt Respekten for de For- 
fædre, der lagde Grunden til Slægtshjemmet.

I Løbet af de første Par Aar fik Foreningen op mod 6000 
Medlemmer, og den daværende Hovedbestyrelse var enig 
om, at der maatte et Bindeled til for at knytte en nærmere 
Forbindelse mellem Medlemmerne; dette skete saa ved at 
udsende Medlemsbladet »Slægtsgaarden«.

Red. gav derefter en Oversigt over den forløbne Tid, 
herunder hvorledes Damm i 1944 blev skudt ned i sit Hjem 
af Tyskere og Landsforrædere, hvordan Foreningen nu stod 
økonomisk saneret samt hvilke Opgaver der ventede i Frem
tiden.

Det oprindelige Odenseprogram med sine absolute upo
litiske Grundforudsætninger maatte aldrig svigtes.

Mange af Deltagerne havde derefter Ordet, dels for at 
give Tilslutning til Slemmings og Red. Beretning og dels 
for Forespørgsler. Det smukkeste og mest rammende Ord, 
der blev sagt, lød: »Det maa indskærpes de Unge, at det 
baade er en Ære og en Pligt at have et Slægtshjem«.

Slemming takkede Forsamling og Taler samt gav nogle 
Oplysninger om det forannævnte Sommermøde, der nær
mere er skitseret andet Sted i Bladet.

I Grenaa og Rønde forløb Møderne som i Randers.
Odder:
Formanden for Aarhusafdelingen, Gdr. Chr. Øvle Chri

stiansen, havde, da han hørte, et Redaktøren skulde til Ran
ders Amt, indbudt denne til et Møde i Odder. — (Chri
stiansen har sikkert Æren af at eje Danmarks ældste Slægts- 
bondegaard; med Sikkerhed kan Slægten føres tilbage til 
1463 og sandsynligvis endnu et Aarhundrede mere).

Efter at Formanden havde budt velkommen, udtalte Red
aktøren sig som ved de andre Møder samt besvarede en Del 
Forespørgsler fra Forsamlingen. Ogsaa her var mødt inter
esserede Ikke-Medlemmer, der indmeldte sig i Foreningen.

Ved den paafølgende Generalforsamling genvalgtes For
mand og Bestyrelse samt nyvalgtes et Medlem i Stedet for 
en i det forløbne Aar afdød.

Creditkassen for Landejendomme i Østifterne
(Landcreditkassen)

Anker Heegaardsgade 4 . København

Laan mod 1. Pr. i Landbrug, Skov? og Havebrug samt Grundforbedringslaan 
Kasseobligationer kan noteres paa Navn og kan indskrives
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DE
BØRGLUMKLOSTER 

HOVBØNDER
Paa Hovmarken, hvor Folk mødte frem i Flok og Følge 

fra mange Landsbyer, drøftedes ikke blot bynyt, men og- 
saa Ægteskab blev stiftet. Fik man ikke Ægteskab stiftet i 
sin egen Landsby, blev det som Regel stiftet efter Samtale 
mellem Mænd paa Hovmarken, hvorefter det kom til Drøf
telse i Hjem og mellem de unge. Men hvor Hovbønderne 
var nogenlunde frie og rankryggede, vandt de ogsaa paa 
Hovmarken Vid og Humor. Her paa Klostermarken var 
det saaledes, Folk drillede og skosede hinanden, men som 
Regel i al Godmodighed, ikke sjældent med Vid. Vi har fra 
Børglumkloster Hovmark en Hovmarksremse; denne giver 
ikke Hentydninger til den enkelte inden for sin Bykreds, 
men om, hvad der kan siges om dem i Flok og Følge. 
Remsen lyder saaledes:

De Thise Grise, 
de Vrensted Vreniker, 
de Aasendrup Herrer, 
de Løkkens Mamseller, 
de Furreby Fiskere, 
de Skøttrup Tyv, 
de Vittrup Knyv, 
de Mariegaard Rok, 
de Kloster Kok, 
de Børglum Gæs, 
de Vejby Sø jegoms.

Vil vi se lidt nærmere paa Remsen, saa er der til hver 
Bys Folk en Finte, en Finte, der er berettiget.

Vi vil se lidt nærmere paa Remsen. De Thise Grise. 
Mon der ikke her hentydes til Grise paa Olden. Thise lig
ger længst fra Klostrets Hovmarker, og Thise-Boerne op
træder ogsaa paa andre Hovmarker end Børglumklosters. 
Der er ikke noget særligt at sige om dem, hverken ondt 
eller godt, og det er det samme som usselt. De Vrensted 
Vreniker. Her hentydes sikkert til de mange Fæstere og 
Hovbønder, der ikke giftede sig, de var nogle Vrenniker 
(Klaphingste). De Aasendrup Herrer. De gode Jorders 
Folk, som de var bovne paa Jord, var de det ogsaa i øko
nomisk Henseende, og deres Optræden overfor de andre 
Hovbønder blev derefter.

De Løkkens Mamseller. Der er ogsaa bleven sagt Mæ
rer, men muligvis skyldes det, at det som rimer lidt paa 
Herrer. Muligen ogsaa for at de Aasendrup Herrer gerne 
vilde liste ned til Løkken Mamsellerne. Løkkenboerne var, 
da denne Remse blev til, for tæt op mod 150 Aar siden, 
skudehandelsfolk, og derfor var det tit, at Kvinderne var ene 
hjemme. De Furrebyfiskere. Furrebys nærmeste Naboer var 
Havet, her boede Fiskere, men ogsaa Furrebys Gaardfæstere 
malkede den blaa Ko, og deres Skat til Herremanden be
stod vel ogsaa for en Del i Fisk. De Skøttruptyv. Dette ly

der efter noget meget slemt, men der kan godt hentydes 
til, at Skøttrup havde 20 Mand, naar man da tog Degnen 
og et Par jordløse Daglejere med, og det gør man kun 
nødig. Der ligger ogsaa noget andet bagved, dette at Skøt- 
trupboerne var Skalke over for Herremanden. Naar Solen 
var gaaet ned, kom en Karl fra Skøttrup By afsted med 
Byens Heste, de skulde paa Græs i Klosterets Enge, i den 
gode Græsning her kunde Hestene gaa nogle Timer. De 
Vittrup Knyv. Vittrup havde udstrakte Heder paa den Tid, 
og det gik kun langsomt med at faa Heden taget ind til 
Agerjord. Skøttrupboerne stod højt for Herremanden, men 
det modsatte var det for Vittrups Vedkommende. Blandt 
Vittrupbeboerne var der ikke saa lidt Ragelse, Folk der 
havde let ved at bruge Kniv. De Mariegaards Rok. Marie- 
gaardenes Mænd var der intet at sige om, hverken ondt 
eller godt, men Konerne var dygtige, særlig deres Spind 
gjorde dem berømte, de kunde spinde »dinkelski«, dette er 
absolut den fineste spind. De Kloster Kok. Paa Klostret 
var der altid nogle vaagne, hvilken Tid end paa Døgnet 
man kom der, ja, selv om en Karl en mørk Aftenstund vo
vede sig derop for at se til Pigerne, var der altid en Kok, 
der galede. De Børglum Gæs. Folkene i Børglum var ikke 
ansete, de var dumme og dertil krybende over for Herre
manden, dette gjorde dem ikke anset hverken af Bønder 
eller Herremand. Børglum var Samlingssted for Gæssene, 
der skulde drives mod Syd, muligt kan disse have smittet. 
De Vejby Sojergams. Vejbys Jorder var meget fugtige, saa 
det var sjældent at se Rug paa de Vejby Jorder, derfor blev 
Brødet bagt af Byg og søjer (Affaldskorn og Ukrudt). Dette 
usunde Brød gav Vinde, derfor Navnet Sojergams.

Jørgen Ledet.

Den gensidige Forsikringsforening 

for Haglskade for Jord

brugere i Sjællands Stift, »Hagl Sjælland«,

er Medlemmernes egen Forsikring, er velkon

solideret og godkendt af Handelsministeriet, 
optager nye Medlemmer uden Indskud. Hen
vendelse til Foreningens Sogneformænd eller 
Foreningens Kontor, under Adresse,

Hagl Sjælland, Bakkegaard, Slaglille pr. Sorø.
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Aggersborggaard i 0. Han Herred, Hjørring Amt, som 
nu snart i 100 Aar har været i Slægten Nørgaards Eje, 
fremtræder i Nutiden som en Proprietærgaard som saa 
mange andre i vort Land, men de Udgravninger, der i disse 
Aar foretages af Nationalmuseet, har pludselig givet denne 
Gaard et historisk Perspektiv, som rækker mer end 1000 
Aar tilbage i Tiden. Vikingeborgen Aggersborg er allerede 
berømt baade i Danmark og ud over Landets Grænser, og 
derfor kan muligvis nogle Glimt af Stedets og Gaardens 
Historie gennem de skiftende Tider paaregne mere end al
mindelig lokalhistorisk Interesse.

Den nuværende Aggersborggaard er direkte Arvtager af 
en adelig Hovedgaard af samme Navn. En adelig Dame, 
Vibeke Podebusk, grundlagde Hovedgaarden, efter at hun 
ved Mageskifter 1579 og 1584 havde tilbyttet sig Hoved
parten af det gamle Krongods i Allersborg Sogn. Den sam
me Vibeke Podebusk er iøvrigt ikke ganske ukendt i Lite- 
raturhistorien, hun er nemlig Forfatter til en meget kendt 
»Slægtebog« og til en Slags »Dansk Krønike« med histo
riske Oplysninger fra Tiden 1200-1580, men om det var 
hendes historiske Interesse, eller der har været andre Mo
tiver, som bevægede den adelige Enkefrue til at vælge netop 
dette historiske Sted til sin Hovedgaard, derom kan vi nu 
kun gisne. Den nye Adelsgaard blev for Resten aldrig reg
net mellem de mere kendte Hovedgaarde; Vibeke Pode
busks Efterfølgere paa Gaarden var langtfra saa økonomisk 
velstillede, som hun var det, ja, til Tider var der endog 
Fare for, at Hovedgaardsrettighederne skulde gaa tabt. Og 
hertil kom, at Gaarden ved Midten af 1600-Tallet to Gange 
blev hærget af Ildebrand, første Gang ved en ulykkelig 
Hændelse, anden Gang ved Svenskernes Hjælp. Ved Gen
opbygningerne blev det oprindelig vistnok firefløjede An
læg betydeligt indskrænket, nu er det især de massive, mu
rede Kampestensfundamenter under Gaarden, som bringer 
en Adelsborg fra 1500-Tallet i Erindring-

Det var gammel historisk Grund, den adelige Aggers
borggaard blev bygget paa. I Skødet fra Kongen 1579 næv
nes der mellem Kronens Gaarde i Aggersborg, som da 
overgik i Privateje, en enkelt større Bondegaard (12 Td. 
Byg i Landgilde) ved Navn »Kongensgaard«, det var en 
sørgelig Rest af svunden Storhed, thi her i Aggerborg laa 
i Middelalderen en betydelig Kongsgaard, som efter alt at 
dømme gennem Aarhundreder har været et strategisk 
Støttepunkt af Rang for Kongemagten og samtidig har ud
gjort det naturlige Hovedsæde for Administrationen af 
Kronens Ejendom i Han Herred og i det hele for Udøvel
sen af Statsmagtens Myndighed i dette Herred.

Lad os tage det sidste først. Det vides, at Middelalderens 
Konger, naar de paa deres Rejser rundt i Landet kom til 
denne Egn, tog Ophold paa Aggersborg. Erik Glipping ud
stedte et Brev herfra 14/5 1272 og Hertug Valdemar som 
Konge ligeledes et Brev 12/12 1327, og Kongens Folk 
paa Gaarden og den nærmeste Omegn dannede et særligt 
lille Retsomraade, et kongeligt Birk, der først ophævedes 
ved Missive af 17/3 1606 efter i mange Aar at have ført 
en Skyggetilværelse. Den Omstændighed, at Kongsgaardens 
Beboere ikke var henvist til at søge det almindelige Her-

Fra Vikingeborg
Af Kommunelærer

redsting, har nok oprindelig været af stor Betydning og har 
bidraget til at fremhæve Kongsgaardens Særstilling.

Endvidere kan vi rekonstruere to »Skattelæg« af Selv
ejerbønder, som tydeligt nok har været tillagt Kongsgaar- 
den Aggersborg i Middelalderen og i hvert Fald delvist 
har været beregnet til Underhold for Kongens Folk dér.

De ældste samlede Oplysninger om Selvejerne i 0. og V. 
Han Herred — eller som det dengang hed Han Herred 
og Hannæs — finder vi i Lensjordebogen for Aalborghus 
fra 1561. Selvejerne lader sig let udskille i Jordebogen, idet 
de alle i Modsætning til Kronens Fæstebønder betalte nogle 
faa Skilling i »Leding«. Selvejernes øvrige Afgifter gør el
lers et temmelig broget Indtryk ved første Øjekast, men 
undersøges de nærmere, finder man hurtigt ud af, at de 
sammenlagt viser en paafaldende Regelmæssighed. Kort for
talt: Det viser sig, at der i Hannæs fandtes 41 ledingsydende 
Bønder, som tilsammen gav 6 Fedesvin, 9 Køer, 4 Td. Smør 
(nøjagtigt 4VS Td.), 30 Faar, 30 Lam, 30 Gæs og 60 Høns, 
medens der i Han Herred af 42 ledingsydende Bønder aar- 
ligt præsteredes 8 Fedesvin, 6 Køer, 4 Td. (egentlig 4V$ 
Td.) Smør, 38 Faar, 38 Lam, 38 Gæs og 76 Høns. Ledin
gen var baade i Han Herred og i Hannæs omkring 100 
Skilling; det ses, at den oprindeligt maa være beregnet i 
»Skilling grot« (å 9 Skilling danske); sandsynligvis har Le
dingen fra først af været 10 Skilling grot, d. v. s. 2 »lødig
mark«, for hvert Skattelæg.

De to paralelle Skattelæg, som her er paavist, er uden 
Tvivl oprindelig indrettet, medens Kongsgaarden Aggers
borg endnu har været ved Magt og har været Centrum for 
Kongemagtens Udøvelse i de to Herreder. Det er ikke til
fældigt, at Aggersborg nævnes allerførst i Jordebogen 
over Klonens Afgifter af Han Herred. Og ingen, der ser, 
hvilke Naturalieafgifter det var, at Selvejerne maatte præ
stere, kan vel heller være i Tvivl om, at det har været Fe
talje til Kongens Folk, der skulde skaffes tilveje paa denne 
Maade?

Kongsgaarden Aggersborgs strategiske Betydning bliver 
indlysende for enhver, der i Nutiden stiller sig op paa den 
gamle Gaards Plads og lader Blikket følge Limfjordens Ky
ster mod Vest langs Livø Bredning og mod Øst langs Nibe 
Bredning. 20-25 km af Limfjordens beherskes med Lethed 
fra dette Punkt. Men yderligere maa man erindre, at Ag
gersund i den ældre Middelalder var den vigtigste Forbin-
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? til Bonde^aard
D. Rønn Christensen.

delse mellem Landet nord for Limfjorden og det øvrige 
Jylland. Fortsættelsen af den gamle Hærvej i Halvøens 
Midte naaede fra Viborg over Færgestedet ved Aggersund 
frem til Stranden ved Jammerbugten og derfra videre til 
Vendsyssel. Ved Aggersborg var altsaa selve Porten til Ven
delboernes Land, og i Krigstider blev Kongsgaarden her 
ligefrem en strategisk Nøglestilling til Vendsyssel.

Ved flere Lejligheder fik Kongsgaarden Aggersborg at 
føle, at den laa paa en udsat Post.

I et af Kong Valdemar Atterdags sidste urolige Rege- 
ringsaar er Gaarden blevet afbrændt; det ses af en For
pligtigelse, som Kongen i 1373 modtog af Niels Eriksen 
Gyldenstjerne; den gik ud paa, at »det Slot og Fæste Ag
gersborg« skulde opbygges, som det havde været, »førend 

det blev af brændt i sidste Oprør og Fejde«. Men mest be
kendt er det, at Aggersborg ogsaa kom til at spille en Rolle 
ved det bekendte Bondeoprør i 1441. Endnu kan det gamle 
Folkevisevers sætte Sindene i Bevægelse, naar Vendelboer 
mødes med Thyboer og Morsingboer:

»Først da rømmed de Morsingboer 
og saa de Forrædere af Thy; 
efter da stod de Vendelboer, 
de vilde ikke fly«.

Sandheden om Slaget ved Set. Jørgensbjerg og Husby 
Hole tæt nord for Aggersund er vel nok den, at her, hvor 
de store Hovedfærdselsaarer fra Thy, Himmerland og 
Vendsyssel mødtes, var den sidste Chance for, at Bønderne 
fra de forskellige Egne i Nordjylland i Enighed kunde 
kæmpe mod Kong Eriks øvede Krigere. Kongen sejrede, 
og Bønderne blev splittede; men forinden var Aggersborg 
endnu engang blevet afbrændt. Og herefter synes Kongs
gaarden ikke mere at være rigtig bygget op.

Aarsagerne til, at Kongsgaarden her ikke længere havde 
saa stor Betydning, at det skønnedes paakrævet at rejse den 
igen, har sandsynligvis været følgende: Der var i den sid
ste Del af Middelalderen sket en bemærkelsesværdig For
skydning fra Vest- og Midtjylland til Østjylland, som nu 
blev den vigtigste Del af »Hovedlandet«, og Færdselsvejene 
skiftede naturligvis overensstemmende hermed. Overfarten 
ved Aalborg fik større og større, Aggersundoverfarten føl
gelig mindre og mindre Betydning — en Kongsgaard til 
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Beskyttelse af Statsmagtens Rettigheder ved Aggersund var 
ikke længer nødvendig. Desuden gik Udviklingen i Ret
ning af at samle de mindre Len til større omkring enkelte 
vigtige faste Borge. Han Herred forlenedes ikke længer 
selvstændigt fra Kronen, det lagdes under Aalborghus, og 
Kronen behøvede ikke mere at have en lokal Kongsgaard 
liggende i Han Herred.

Hvad her er fortalt, har man i alt væsentligt været klar 
over tidligere, men nu kommer vi til de nye og spændende 
Oplysninger, som i de aller sidste Aar er gravet frem af 
Aggersborggaards Jord. Udgravningerne er ikke afsluttede,

men det er forlængst fastslaaet, at Kongsgaarden Aggers
borg har afløst en Vikingeborg paa samme Sted, en Vi
kingeborg af langt større Dimensioner end det berømte 
Trelleborg, men ellers anlagt efter fuldstændig de samme 
Principper.

Under Vikingeborgen Aggers borg har man udgravet Spo
rene efter en ret anselig Oldtidsbebyggelse, en By fra Vi
kingetiden, den første, som er fundet her i Landet. En 
Række Løsfund har godtgjort, at de mange Huse, som her 
kan spores, alle har været byggede i Tiden omkr. 800-1000, 
ikke før og ikke efter denne Tid. Omkring Aar 1000 er da 
sket det, at denne Oldtidsby er blevet nedlagt eller flyttet, 
og paa det ryddede Areal er der anlagt en cirkelrund Vold 
— nærmest som en Træmur fyldt med Jord — med en 
indvendig Diameter paa 240 Meter. Inden for Volden pla
ceredes med den største Regelmæssighed 48 store Huse i 
12 Kvadrater. Hvert Hus var ca. 32 Meter langt, havde 
buede Langvægge og lige Gavle og var delt i tre Rum fuld
stændig som Husene var det paa Trelleborg. 8 m uden for 
Volden var der rundt om hele Anlægget gravet en Vold
grav af forholdsvis ringe Dybde og kun ca. 4-5 m bred. 
Nøjagtig i Retningerne Nord, Syd, Øst og Vest var der 
Portaabninger, ret brede, forsynede med svære Trækon
struktioner, muligvis to Vagttaarne ved hver Portaabning.

Gaar man Maalene nøje efter, bliver man klar over, at 
der til Konsruktionen af Anlægget har været regnet med 
romerske Fod a 29,5 cm. Saa bliver nemlig Husene 110 Fod 
lange, Vejene mellem dem 10 eller 5 Fod brede, den fir
kantede Centralplads nøjagtig 72 gange 72 Fod o. s. v.

Rent ud forbløffende er den Regelmæssighed og Præci
sion, som præger det mægtige Anlæg. Med næsten Centi

meters Nøjagtighed kan Arkæologerne nu grave ned paa 
et hvilketsomhelst Punkt inden for Ringvolden og paa For- 
haand sige, hvad man kan finde Spor af. .

Uvilkaarligt spørger man om, hvad det er for en mæg
tig Vilje, der ligger bag dette ejendommelige og storslaa- 
ede Opbud af Arbejdskraft og Materialer? Ja, herpaa kan 
hurtigt svares, at Bygherren maa være Kongen, Rigets Her
re; det kan simpelthen ikke have været nogen anden. Og 
det bekræftes da ogsaa af historiske Kilder, at Borgen var 
Kongens. I Aaret 1086 rejste nemlig Vendelboerne sig mod 
Kong Knud (den Hellige) og ødelagde Kongens Borg, Ag
gersborg. Herom fortæller Klerken Ælnoth temmelig ud
førligt (i Begyndelsen at 1100-Tallet): Kongens Ombuds- 
mænd og deres Huskarle blev under blodige Tumulter for
drevet fra Aggersborg. »Bohavet endevendes, Sovekamrene 
bliver ransagede, hver enkelt Mands Kammer bliver nøje 
undersøgt, Gæsteværelserne bliver gennemstøvede, selve 
Kongehallen bliver gennemrodet .... Allehaande uædle 
og rovgridske Mennesker beriget sig ved denne Lejlighed, 
.... de ædelbaarne .... berøves deres Fædrene Ejendom, 
og andre plyndres for det, som de havde vundet sig »med 
saaret Bryst«. Ganske vist føler man sig lidt i Tvivl om, 
hvor megen Vægt man tør lægge paa de Enkeltheder, som 
denne gejstlige Historieskriver mange Aar efter de blodige 
Begivenheder og formentlig fjernt fra Stedet, hvor de ud
spilledes, sidder og udpensler, men een Ting staar dog fast: 
Kongens Borg, Aggersborg, blev ødelagt i Aaret 1086. Og 
dette stemmer smukt overens med det Resultat, som Ud
gravningerne foreløbig har givet.

Med Spænding venter vi nu paa, at den fortsatte Ud
gravning vil bringe nye Fund, som yderligere kan bidrage 
til Oplysning af Aggersborgs tusindaarige Historie.

(Om Udgravningerne i Aggersborg henvises til »Fra Na
tionalmuseets Arbejdsmark 1949«.
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Paa Vandring ad den gamle Hærvej 
fra Klode Mølle til Viborg

Hvor Danmarks Historie og Blicher-Minderne taler deres stærke, manende Sprog

c^f/JENS A. PETERSEN

Fra Viborg til Dannevirke gaar en ældgammel Vej, der er 
saa gammel, at dens Oprindelse fortaber sig i Historiens tæt
teste Mørke. Den følger Højderyggen og Vandskellet, den 
snor og bugter sig, men søger stadig fremad mod sit Maal. 
Der er noget ved den, der minder om den jyske Mand eller 
om et af de gamle Egetræer ved Hald. Det er den gamle 
Viborg-Vej eller Hærvejen, som den kaldes. Lad os følge 
den et lille Stykke og lytte til, hvad den har at fortælle.

Vi vil faa mangt og meget at høre. Vi vil faa at høre 
om Konger med deres Følge, der drog mod Viborg — det 
ældgamle jyske Hovedtingsted — for at blive hyldet eller 
for at holde Ting. Lige fra Kong Dan til op mod vor Tid 
er Danmarks Konger blevet hyldet af Jyderne paa Viborg 
Ting. Og her holdt de Ting for at sørge for, at Lov og Ret 
skete Fyldest i Landet.

Hvilket Syn maa det ikke have været at se Kongerne med 
deres Følge fare frem og tilbage ad den gamle Vej til og 
fra Viborg. Ad denne Vej maa Kejser Otto være kommet, 
da han krigedes med Harald Blaatand. Man siger, at den 
tyske Kejser naaede til Limfjorden, uden at Kong Harald 
var i Stand til at standse ham. Men Harald var imidlertid 
ikke Jyde for ingenting. Han samlede sine Folk nede sydpaa 
i Jylland et Sted og gav Kejseren et tilintetgørende Slag, in
den han naaede tilbage til Tyskland.

Her var det, han drog frem hin ulykkelige Kongesøn, hvis 
brændende Ønske var at naa Viborg, saa han kunde høre 
Folket hylde sig. Syg var han. Først red han, tilsidst blev 
han baaret, men han naaede ikke Viborg.

Den norske Kong Sigurd Jordsalfar blev af Dankongen 
Niels modtaget i Slesvig, da han vendte tilbage fra Jøde' 
land. De fulgtes ad til Aalborg, hvor Kong Niels ved Af
skeden forærede Sigurd et Skib. »Da for Kong Sigurd hjem 
til Norge —« hedder det i de gamle Beretninger.

I Ufredstider drog Krigernes vilde Skarer frem og til
bage ad den gamle Vej.

I Fejden mellem Harald Blaatand og Kejser Otto, under 
Borgerkrigene mellem Svend, Knud og Valdemar, i Wal- 
lenstein- og Tors tenson-Fej den, i Krigen mod Karl den X 
Gustav og i Krigene 1848-50 og 1864, for blot at nævne 
nogle af de Tilfælde, hvor Krigens vilde Gru har bølget 
frem og tilbage langs Hærvejen og derfra bredt sig ud over 
Jydernes Land.

Vildt og voldsomt gik det til. Mord, Brand, Sygdom og 
Ulykker fulgte i Landsknægtenes og Krigsfolkets Spor. Haar- 
dest gik det ud over de Egne, der laa langs Hærvejen.

»Gaarden afbrændt, Manden ihjelslagen, Kvinderne vold
tagne, formedelst Gaarden ligger ved den store Alfarvej«, 
hedder det Gang paa Gang i de gamle Beretninger i Tiden 
efter Kong Christian IV’s ulykkelige Krige.

Hele Sogne blev tømt for Folk og Fæ. Alt hvad der var 
værd at røve, blev røvet, baade hos private og i Kirkerene. 
Skovene blev hugget om, Gaardene afbrændt. Det var et 
trist Billede vor højt priste fjerde Christian skabte ned gen
nem de Jyders Land.

Men Vejen blev heldigvis brugt af andre end Krigerne. 
Pilgrimmene her fra Landet og fra det høje Nord fulgte 
den paa deres Rejser til Rom og Jødeland. De bragte Bud 
ude fra den store Verden.

I Studehandelens Tid blev Studene fra det nordlige Jyl
land drevet sønderpaa ad Hærvejen, der i den Periode mange 
Steder fik Navnet Studevejen eller Drivervejen. Det bragte 
Liv og Røre med sig, især i de gamle Kroer, der som Per
ler paa en Snor laa langs Vejen. Der kunde til Tider sam
les flere Tusinde Stude med deres Drivere ved en saadan 
Kro for at overnatte. Studene skulde have Vand og Hø, og 
Driverne skulde jo ogsaa have Føden og noget at skylle den 
ned med. Lystigt gik det til. Der blev ædt — og da især 
drukket tæt, og der blev holdt Halløj med Pigerne, saa der 
gik Gny af det længe efter.

Fra Klode Molle til Viborg
Lad*os vælge et kort Stykke af den ældgamle Vej og følge 

den, idet vi dog gør Svinkeærinder til højre og venstre, efter
som den nærmeste Egn indbyder dertil.

Vi vælger Stykket fra Klode Mølle til Viborg. Lad os, 
naar vi kommer til Bakkerne nord for Klode Mølle, søge 
den højeste ud og fra den se ud over Egnen, for den er nok 
værd at se paa, vild og ejendommelig skøn, som den er 
med sine herlige Lyngbakker, sit Egekrat, den udtørrede 
Bøllingsø og Klode Mølle, der ligger midt i Dalen, male
risk skøn ved Karupaaens Udspring.

Den var i gamle Dage en af de Kroer og Købmands- 
handeler, der laa langs Hærvejen.
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Egnens ejendommelige Skønhed har fra gammel Tid øvet
en dragende Magt paa Konger og Kunstnere. Kongerne kom 
til Klode Mølle for at jage Hedens sorte Kok og andre af 
de store Vidders vilde Dyr.

Her boede Kunstneren, der malede det jyske Billede »Faa- 
rehyrden paa Heden«. Her kom fredelige Vejfarende og 
Skarnsfolk, og det var omkring 1700, at Kromanden blev 
ihjelslaaet af en farende Svend. '

Klode Mølle burde omdannes til et Vandrehjem eller i 
hvert Fald til et Sted, hvor Folk kunde faa Ophold nogle 
Dage, for et bedre Sted at bo for den, der ønsker at se et 
karakteristisk, uberørt Stykke Jylland, findes ikke.

Men lad os gaa nedenfor Bakkerne og følge Vejen, der 
løber langs Foden af Lyngbakkerne hen til Klosterlund, 
hvor Danmarks ældste Boplads, ca. 12,000 Aar gammel, fin
des. Vejen gaar gennem et herligt, skønt Landskab, Lyng
bakker, dybe Kløfter, Egekrat til den ene Side, til den an
den Side Mose og Kær og den udtørrede Bøllingsø. I Ege
krattet findes et Museum for de sjældne Fund, der er gjort 
her paa Egnen.

Vi følger Vejen til Kragelund — en fattig Hedelandsby. 
Men i gamle Dage, da Hærvejen gik øst om Bøllingsø, over 
Kragelund-Hørbylunde, var det et Bedested med Kro og hvad 
dertil hører. I Kragelund findes Ruiner af Kong Frederik 
II’s Jagthus, og i et Anlæg staar en Offersten, der er fun
det et Sted paa Egnen.

Fra Kragelund følger vi Vejen over Bakkerne over Sten
bolt tilbage til Viborgvejen. Vi følger den mod Nord til vi 
kommer til Graamose Skole. Vest for Skolen, ca. 100 Meter 
ude i Lyngen, ligger Ruinerne af de Jordhytter, de tyske 
Kolonister boede i, da de kom her til Landet i 1759-

Naar vi paa vor Rejse kommer til Begyndelsen af Haller 
Aa, maa vi atter gøre en Afstikker mod Vest, ca. 4-500 
Meter til »Bækgaarden« ved Kong Knaps Dige. Kong Knaps 
Dige er en gammel fredet Vold eller Vejspærring, der er 
anlagt netop her, hvor Hærvejen i gamle Dage gik over Hal
ler Aa. Volden ligger syd for Aaen og Dalen med Graven 
mod Syd. Det er meget mærkeligt, da Graven jo gerne fin
des paa Braadsiden, men er Syd Braadsiden, skulde Volden 
efter manges Mening have ligget paa Nordsiden af Dalføret.

Vi er nu paa den gamle Kampplads — 
Grathe Hede

Vi er nu paa Grathe Hede — Stedet, hvor Slaget stod 
mellem Svend og Valdemar den 23. Oktober 1157. Sognet 
fortæller, at Hærene stod paa begge Sider af Haller Aa- 
dalen, fra Hauge Sø til Sangild.

Kong Svend blev slaaet og flygtede. Han satte sin Hest 
i Bløde i en Mose og flygtede videre til Fods, til han træt 
og mødig satte sig til Hvile raa Svends Høj øst for Bøgild 
Skov. Her blev han kendt af omstrejfende Bønder, der vilde 
føre ham som Fange til Kong Valdemar. Men da de kom 
til Graagaards Mark, kom Graabonden ud og slog Kong 
Svend ihjel med sin Økse, fordi Kongen havde skændethans 
Kone. Kong Svend blev begravet der, hvor han faldt, og der 
blev senere rejst et Kapel ved hans Grav. Endnu i det 16. 
Aarhundrede skal Kong Svends Grav have været synlig. Ka
pellet er borte nu; men Digteren Thor Lange har ved Kong
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Svends Grav ladet rejse en Sten til Minde om Slaget paa 
Grathe Hede.

Længere fremme ad Vejen kommer vi til den herlige By 
Knudstrup med sin fortræffelige Kro, hvor man spiser og 
sover saa godt som noget Sted i vort Land. Knudstrup er 
prægtig til Hverdag, men allerbedst er den paa en af de 
store Markedsdage, da Hedebønderne ad milelange, sandede, 
ensporede Veje søger til Knudstrup med Faar og Lam eller 
en Rumplingskalv, eller hvad de nu har at sælge, for at faa 
fat i de fattige Skillinger, der er nødvendige for et Hede
hjems Opretholdelse. Hvilke herlige af al Over-Kultur ube
rørte Typer man her kan træffe, lige noget for en Maler 
eller Folkelivsskildrer.

Fristende er det at tage en lille Rundtur fra Knudstrup. 
Vi drager vest paa, forbi Sangild over Haller Aa, vi svinger 
saa til højre og følger Haller Aa til Vallerbæk, igen svin
ger vi til højre og følger nu Karup Aadalen til Karup.

I Karup skal vi se Kirken, Helligkilden og den ikke saa 
langt borte liggende Røverstue. Saa tager vi over Aarestrup 
og Skræ til Thorning. Om hele dette Vejstykke vil jeg in
tet sige. Det taler for sig selv. Det er Jylland, Blichers Jyl
land!

Midt i Blichers Jylland
Vi er nu lige midt i den Blicherske Egn. Det var i disse 

Egne, han levede og modtog Indtryk, der brændte sig ind i 
nans følsomme Sind. Det var her, han hentede Stof til de 
udødelige Værker, han skænkede sit Folk.

Her i Thorning Præstegaard var det St. St. Blicher var 
Præst i sine bedste Aar. I den nordre Længe var det, han 
boede. Der var en Indgangsdør paa den nordre Side. Øst 
for Gangen var Fru Ernestes Stadsstue — den, hun gik bag
læns ud af, naar hun havde gjort rent, og hvor Blicher ikke 
maatte komme med sine Jagtstøvler. Dernæst kom Daglig
stuen, Sovekammer, Folkestue, Køkken og Bryggers. Vest 
for Indgangen var der Gæsteværelser, og længst i Vest var 
der en to-Fags Stue. Det var Blichers Stue. Her — langt 
fra den øvrige Lejlighed — havde han Udsigt over Egnen. 
Her kunde han se Solen gaa ned. Her lyste hans Arbejds- 
lampe til langt ud paa Natten. Tynde var Væggene i det 
Rum, hvor »En Landsbydegns Dagbog«, »E Bindstouw«, 
hans jyske Noveller og Digte blev til.

Hvor ofte har han ikke passeret Lavningen, der ligger mel
lem Præstegaarden og den gamle Kirke. I Kirken prædikede 
han, og gamle Folk sagde, at han prædikede godt!

Her levede Jyllands store Søn, her led han, her skrev han. 
Herfra gik han ud med Bøsse og Hund paa sine Jagtture. 
Han kendte Egnen fra langt den anden Side Viborg, Vium, 
Thorning, Karup, langt ind i Ringkøbing Amt, til Hederne 
omkring Simmelkjær og Ørre.

Her mødte han den Natur og de Mennesker, der fik hver 
Streng til at bæve i hans følsomme Sjæl. Endnu den Dag i 
Dag træffer man paa disse Egne Folk, der med Stolthed for
tæller, at her i deres gamle Slægtsgaard har Blicher været 
Gæst.

Det er da, som man ser ham, den gamle Mester, sidde i 
Hedebondens Stue. En lun Fritter var han. Han forstod at 
faa den indesluttede, ordknappe Hedebonde til at fortælle.
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Bønderne vidste godt nok, at han skrev om dem, men de 
syntes, at han var saadan en gæv og dejlig Mand, og saa gik 
der lidt efter lidt Hul paa Bylden.

Da glimtede det i Mesterens Øjne, da bævede det om 
hans følsomme Mund, da skabtes Begyndelsen til fortællin
gerne og Viserne om Kræn, Øvli, Wolle, Wisti og Mes- 
singjens, om Mads Doss, E Helhejst og om »Mari, der skuli 
a Stej«.

Fra Thorning følger vi Vejen mod Kjellerup, forbi Kjærs- 
holm. Ved Geddesbæk maa vi standse lidt. Her var det 
Slaget stod mellem Svend og Knud 1151.

Knud var kommet sydfra med en lejet Hær. Han laa i 
Lejr ved Geddesbæk, og de var just ved at synge Ottesang, 
da Kong Svend, der kom fra Viborg, angreb dem. Knud 
blev slaaet og maatte flygte sønderpaa.

Saa drager vi videre til Kjellerup, der er en smuk, ny og 
driftig By, og herfra tager vi til Aunsbjerg, hvor Steen Steen- 
sen Blicher opholdt sig meget af sin Barndom hos Etats- 
raad Sten de Steensen, efter hvem han var opkaldt, og hvem 
han kaldte Bedstefar. Gennem sine Fortællinger om »Jør
gen Marsvin«, »Skytten paa Aunsbjerg«, »Røverstuen« og 
»De tre Helligaftner« har Blicher gjort Aunsbjergs Navn 
kendt.

I Blichers Barndomsegn
Fra Aunsbjerg vil vi følge den samme Vej, som Jomfru 

Mette og Junkeren fra Vestervig red, da de flygtede fra 
Aunsbjerg, forbi Liselund med Hestehaugen til Vium, hvor 
Steen Steensen Blicher blev født den 11. Oktober 1782.

Her levede han sin Barndom, og her lyttede han til sin 
elskede Fars Fortællinger, hvad enten de sad i Stuen om 
Vinteren, i Haven om Sommeren, eller de strejfede rundt 
paa lange Ture i Omegnen. Hvor gamle Niels Blicher var, 
der var Sønnen Steen som Regel ogsaa, naar han da ikke 
netop var paa Aunsbjerg, hvor han vist ofte blev sendt 
hen paa Grund af Moderens Sygdom.

Han besøgte sammen med sin Far Hedebønderne og 
Omegnens Herremænd og lyttede til deres Tale. Egekrattet 
og Højene paa Præstegaardens Mark satte den lille Steens 
Fantasi i Bevægelse. »Bag sorte Høje bor min Ungdoms 
Glæde«, skrev han senere. Fra Kirkegaardsdiget kunde han 
se Solen gaa ned bag Lyshøj og høre Rørdrummens Sang 
fra Baastrup Sø.

Fra Vium følger vi Sognevejen til Lysgaard. Her var det, 
han boede, ham Kræn Koustrup, der var »Murmeister om 
æ Sommer og Skuelmeister om æ Vinter. I kinner ham 
wall«. Her er Katballe, Tejstrup og Knækkenborg, og her 
ligger — omend i Forfald — det gamle Hus, hvortil Bli
cher har henlagt »E Bindstouw«.

Vi maa op paa Lyshøj og se os om. Faa Steder i vort 
Land har man saa vid en Udsigt, og ingen Steder ser man 
Mage til Landskab.

Saa drager vi over Dollerup Bakker forbi Hald, gennem 
Egeskoven, og snart er vi i Viborg — det gamle Ting
sted, Viborg med sin rige Historie og sin skønne Domkirke, 
og her ender vor Rejse for denne Gang,

Et Besøg paa Fanø
Der skal ca. 40 Alen Stof til een Fanødragt

Af Jens A. Petersen

Fanø er for mange blevet en uforglemmelig 0. Med sin 
brede, hvide Strand omskyllet af Vesterhavet, sine vind- 
omblæste Klitter, straatækte Huse, Naturens Blanding af 
Barskhed og Mildhed, sine Maagekolonier og sin Befolk
ning udgør Forposten mod Vest et særpræget Stykke. Dan
mark.

Kvinderne paa Øen har gennem utalte Generationer 
maattet klare den hjemlige Bedrift, naar Mændene var paa 
Søen. Det har lært dem at staa paa egne Ben — og saadan 
er det endnu.

De smukke Nationaldragter paa Fanø er ved at for
svinde, men Sindet er det samme — og endnu findes der 
en Del Mennesker paa Fanø, der patriotisk holder fast ved 
deres gamle Dragt og de gamle Skikke.

Jeg besøgte en Dag et af de Hjem, hvor det gamle Fanø 
møder den nye Tid. Det var hos Enkefru Nielsine Kro- 
mann. Fru Kromann har baaret Fanødragten fra hun var 
11/2 Aar, og med Dragten har hun arvet alle de gamle Tra
ditioner, der knyttes til den, og med Kærlighed har hun 
ført dem videre. Med ægte Fanø-Gæstfrihed modtages den 
Fremmede i Hjemmet. Kaffebordet er dækket. Traktemen
tet er ikke Wienerbrød, men derimod Fanøsmørrebrød og 
Fanø-Kringle.

Fanø er maaske den 0, hvor de gamle nedarvede Skikke 
har levet længst. Var der i gammel Tid Fest paa Øen, blev 
Størstedelen af. Beboerne inviteret med, og Bydemændene 
gik da rundt fra Hus til Hus. Det er ikke længe siden, at 
et rigtigt Fanø-Ægtepar fejrede deres Sølvbryllup med et 
stort Antal Gæster inviteret af Bydemænd.

I gamle Dage skulde enhver sidde efter Rang og Stand, 
men nu tages det ikke saa nøje mere.

— Naar vi paa Fanø har kunnet invitere saa mange, 
siger Fru Kromann, er det, fordi Traktementet har været 
tilrettelagt saaledes, at det baade var billigt og godt.

Seks Franskbrød til 100 Mennesker
En rigtig Fanø-Kringle slaar til til 35 Mennesker, og af 

6 Franskbrød paa hver 21^ Pund er det nok til 100 Men
nesker. Rundtenommerne udskæres i tre papirtynde Ski
ver, der lægges over hinanden med den pæneste Skive 
øverst, efter at der er kommet Paalæg paa.

Seks Trekanter fordelt paa Fadet med Spidsen mod Mid
ten danner en sammenhængende »Lagkage« — tre Lag 
plus to Stykker i Bunden for at give den rette Facon. Der 
maa ikke være mindre end seks forskellige Slags Paalæg.

Det var og er endnu mange Steder, hvad der serveres, 
naar det gaar rigtigt til. Naturligvis har Fanø sine Natio
nalretter, men Fanø-Smørrebrød er nu noget ganske for 
sig selv.

— Er De ikke ked af, at færre og færre gaar klædt i 
Fanødragten?
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— Jo, jeg holder nu meget af det gamle, og jeg kunde 
slet ikke tænke mig at gaa anderledes klædt.

— Hvorledes er det gaaet til, at Fanøboerne har faaet 
deres særlige Nationaldragt?

— Dragten ligner meget den hollandske, og vi har jo 
ogsaa haft ikke saa lidt Forbindelse ad den Kant. Men nu 
skal De se. .. .

Og frem fra Skuffer og Gemmer tager Fru Kromann 
vide Skørter, mørkeblaa, røde, grønne og brune, dejlige 
Kantebaand, Hovedklæder og Halsklæder, Sølvknapper, 
Knapper i Rav, Brudepynt og flere fuldt paaklædte Fanø- 
dukker. Og saa faar jeg noget at vide om Fanødragten, 
som den bæres af de faa i Dag, og som den blev baaret af 
Fru Kromanns Mor og Bedstemor.

Syv Skørter til een Dragt
Til den fuldstændige Dragt hører syv Skørter, næsten 

et Skørt til hver Lejlighed, enten det saa gælder Daglig
kjolen, Dragten til Fest eller Sorg, den unge Piges Dragt 
eller den ældre Kones. — For den Fremmede kan det 
være svært at se Forskellen, men den er der, og den er 
oven i Købet stor.

Stadsdragten bestaar af sort Skørt og sort Liv — nu er 
det Silke —, for ca. 100 Aar siden var den betydeligt tar
veligere. Arbejdsdragten bestaar af Liv og rødt Skørt. Det 
røde Skørt havde Kvinderne paa, naar de skulde i Marken, 
og derover havde de et hvidt Forklæde.

Til hvert Hus paa Fanø hørte i gamle Dage en Ko, en 
Gris og tre Faar. Naar Mændene var ude, sørgede Kvin
derne for at faa Høsten i Hus. De hjalp hinanden, og de 
fik saa Føden det Sted, hvor de arbejdede.

Om Morgenen drog de afsted med Kaffekande og Mad 
og Skægmanden — som vi kaldte den. Det var en brun 
Lerdunk, hvis Hals var formet som en Mand med langt 
Skæg.

Desuden havde de smaa Lapper med til at forbinde Saar. 
Kornet blev skaaret med en lille Segl, og smuttede den for
kert, kunde den godt skære dybt, for den skulde gerne 
være skarp som en Ragekniv.

For Ansigtet havde man et stort Stykke for at beskytte 
Huden mod den stærke Sol og den skarpe salte Vestenvind.

Det røde Bomuldsskørt blev desuden anvendt som Un
derskørt under det mere almindelige mørkegrønne Skørt 
med grøn Kant.

Dragterne er kantet med tre forskellige Slags Baand, helt 
sorte og røde med Blomster i forskellige Mønstre. Enke
dragten er kantet med sorte Baand og er enten mørkeblaa 
eller sort, og Tørklædet dertil er ligeledes mørkeblaat.

Fru Kromann viser mig nogle meget smukke Tørklæ
der, en Alen i Kvadrat og i brogede Farver. Det dér fik 
jeg lige før min Mands Død, siger hun, men det kommer 
jeg aldrig til at bære. Her gaar vi nemlig Enker Resten 
af vort Liv og maa kun bære det mørkeblaa Tørklæde, der 
hører til Enkedragten. — Det gør de jo ikke andre Ste
der, men jeg kunde nu ikke tænke mig det anderledes.

Skørterne i Bageovnen
— Hvor meget Stof gaar der til et rigtigt Fanøskørt?
— Aa, en seks-syv Alen. I gamle Dage fik vi de dybe

Plisséer bag paa Skørterne dampet i Bagerens Ovn. Den
gang bagte han som Regel kun to Gange om Ugen, Ons
dag og Lørdag, og naar vi saa naaede Mandag, havde Ov
nen tilpas Temperatur. Skørterne blev lagt ind i Ovnen, 
pakket ind i et Stykke Lærred og var saa der en Dagstid — 
saa kunde Plisséerne holde. Det kostede 10 Øre pr. Skørt.

— Men hvordan klarer De det saa nu?
— Ja, nu bruger Bageren jo sin Ovn hver Dag, og saa 

maa man jo klare sig med Strygejernet og hver Aften lægge 
Skørterne i Plisséer, der lægges i Klemme, for at de kan 
holde sig skarpe.

Brudepynt og Formuer i Sølvknapper
Frem af Skuffernes Dyb dukker et Brude-Hovedsæt, bro

deret med Perler og Blomster. Hovedpynten maatte sys 
fast først paa et Baand og derefter paa selve Haaret — og 
ogsaa Brudepigerne bar en lignende Pynt. Ved saadanne 
Lejligheder var det almindelige Tørklæde, hvorunder der 
bæres en lille Kyse sluttende med en lille stiv Vatspids til 
at holde Sløjferne — eller »Pjaggerne«, som de kaldtes — 
fint paa Plads, ikke fornemme nok. Det var det iøvrigt 
heller ikke til Konfirmation, hvor Konfirmandinden bar 
en lille sort Fløjelskyse.

Dragterne er smykkede med Sølvspænder og Sølvknap
per, og paa dette Omraade er der ofret hele smaa Formuer. 
Fanødragten, som den bæres nu, er ikke helt billig. En 
ganske almindelig Dragt koster nok sine 2-300 Kr., og Pri-
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sen for Hovedklæderne alene ligger omkring 40-50 Kr. 
Alle de Kvinder, der i Øjeblikket bærer Fanødragten til 
Hverdag, er over 50 Aar og de fleste endnu ældre.

Paa Spørgsmaalet om, hvorfor ingen af Øens unge Kvin
der vil bære den- smukke Fanødragt, svarer Fru Kromann, at 
det er Tiden, der gør det. Naar de unge Koner skal rejse 
til en fremmed Havn med deres Mænd, vil de helst være 
klædt som andre, og saadan er det i det hele taget det nære 
Samkvem med andre, der gør sig gældende, skønt jeg har 
da baade været i København, Aarhus og Aalborg, uden at 
nogen har pillet ved mig!

Fra Slægtsgaardsarkivet
(Fortsat)

Gdr. Kristen Johnsen, Lihmegaard, Lihmskov.
Gdr. Jens Gulddahl, Engbjerggaard, Lihmskov.
Gdr. Carl Olesen, Højgaard, Bredsten.
Gdr. Andreas Klausholm, Klausholm, Gadbjerg.
Gdr. Laurits B. Andersen, Nedergaard, Uhre, 

Brande.
Gdr. Rs. P. Østergaard-Hansen, Skulsballe, 

Vrigsted.
Gdr. P. Østergaard, Hjarnø, pr. Horsens.
Gdr. P. Laursen Kragh, Porsgaard, Hornsyld.
Gdr. Sognefoged J. C. Christensen, Vrigstrupgaard, 

Vinkel pr. Viborg.
Gdr. A. Nørgaard Andersen, Vinkel pr. Viborg.

Gdr. Mourits Andersen Tind, Nabe, Vinkel 
pr. Viborg.

Gdr. K. Jensen Poulsen, Rind Vestergaard, 
Rindsholm.

Gdr. Chr. Laursen, Dreier, Gjellerhedegaard, 
Rindsholm.

Gdr. J. A. Jensen, Middelhedegaard, Rind, 
Rindsholm.

Gdr. P. Krogsdal, Bjerringholm, Bjerringbro.
Gdr. N. Jensen Hedegaard, Tøndering Hedegaard, 

Durup.
Gdr. Anders Lund, Tøndering, Durup.
Gdr. Laurids Hunnerup, Kjærgaard, Durup.
Gdr. Magne Holmgaard, Holmgaard, Durup.
Gdr. Holger Abildgaard, Abildgaard, Nautrup, 

Durup.
Gdr. J. Bjerregaard Jensen, Neder Hjerk, Roslev.
Gdr. J. P. Jensen, Smedegaard, Neder Hjerk, 

Roslev.
Gdr. M. C. Thomsen Laursen, Damgaard, Debel, 

Fuur .
Gdr. Thomas Nielsen, Klode, Fuur.
Gdr. S. Foged Madsen, Fogedgaarden, Roslev.
Gdr. Inger Andersen, Hinnerup, Rbslev.
Gdr. Th. Jensen, 0. Hegnet, Jebjerg.
Gdr. Peder Jepsen, Bjerregaard, Sdr. Thise, 

Jebjerg.
Gdr. Kristian Mortensen, Thise Bundgaard, Thise.
Gdr. Chr. Nielsen, Frederiksborg, Seide, Roslev.
Gdr. Niels K. Nielsen, Højstrup, Seide, Roslev.
Gdr. Laust Thomsen, Bjørnegaard, Ly by.

KØLESKABE . KONSERVATORER . FROST-ANLÆG

Langt mere økonomisk, fordi intet 
gaar til Spilde - og mere hygiejnisk 1

Enhver Husmoder ønsker at kunne opbevare 
sine Fødevarer friskt og køligt hele Aaret rundt. 
Tal med den nærmeste FRIGIDAIRE-Forhand- 
ler om Deres Køle-Problem. FRIGIDAIRE kan 
løse det, uanset Størrelsen af de Krav, De stil
ler. De kan faa en selvstændig Frysebox eller 
leje den i et af de mange Anlæg, som opret
tes hele Landet over. De ser her et FRIGIDAIRE Frost- 

Anlæg udvendig og indvendig. Hver 
har sin aflaaselige Box, hvori man 
selv kan nedlægge og hente de 
Varer, man ønsker.

København
Fa. Helweg-Jørgensen.
Ingeniør- og Handelsfirma, 
GI. Kongevej 74, København V. 
Telefon Vester 7112.

Aarhus.
Fa. Reck’s Opvarmnings Comp. A/S 
Aaboulevard 39, Aarhus. Telefon 9520.

Esbjerg;.
Fa. Anton Jensen & Co. A/S 
Torvegade 57, Esbjerg.
Telefon 350.

Maribo.
Fa. P. Hatten & Co. A/S 
Maribo.
Telefon 26 — 126 — 526.

Odense.
Fa. K. T. Knudsen A/S 
Slotsgade 21, Odense. 
Telefon 1065 — 6095.



DANSK ANDELS 
GØDNING S FORRETNING

ben Sjællandske 
bondestands Sparekasse

LANDMÆNDENES EGEN 

GØDNINGSFORRETNING

Hovedkontor: Vester Voldgade 107 
København V.

Hovedkontor:

Axelborg, København V.

Tegn Deres Forsikring 
mod Stormskade i

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade
Store Torv 5 . Aarhus

Slægtsgaardsejere!
Sikker Dem mod Haglskade 

gennem

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910
Store Torv 5 , Aarhus

Fyens Stifts Sparekasse
oprettet 1832

yder lån mod pant 

i landejendomme

Hingste, Hopper og Tyre forsikres i » O R JK iS Bl 1R E « V. Lundsgaard & Søn
Raadhuspladsen 45, Kbhvn. V.

til faste Præmier. — Ingen Gensidighed Tlf. Central 10149

eller Reservefondsindskud. — Brand og Holger Hansen
Transport overalt i Danmark includeret. V. Allé 6, Aarhus. Tlf. 4130


