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SE VEL BY 1877
»Paa et Højdedrag Nordvest for den gamle Harghnhillæ— Harilds Bakke — og hævet over Hellesøs
blanke Vandflade ligger Sevel By (Ginding Herred, Ringkøbing Amt) i Dag med sine Gaarde og
Huse mellem frodige Marker og spredte Rester af Oldtidens Skove. Den gamle Kirkes Vejrfløje, der
hver forestiller et Dragehoved med udspilet Tunge, titter frem mellem Kirkegaardens høje Træer, og
tæt ved ligger den lange, hvidkalkede Skole, det nye, røde Alderdomshjem og Præstegaarden med
sin store Have. Midt i Byen, op mod Kirkegaardsdiget, findes Kroen med sin gamle Rejsestald ud
mod Vejen, og længere mod Vest staar den nu vingeløse Vejrmølle, der indtil for faa Aar siden
sammen med Kirken var Byens største Pryd«.
Af P. K. Hofmansen: Sevel Sogn, Minder og Stemninger.

1950

SLÆGTSG AARDEN
Udkommer hveranden Maaned

Redigeret af Jørgen Petersen.

SLÆGTSBØGER
kan faas ved Henvendelse
til Foreningens Kontor

Foreningen til Bevarelse ar danske Slægtsgaarde.

KØBMAGERGADE 67 — 69

Kontor: Købmagergade 67-69, København K.
Kontoret aabent hver Dag fra Kl. 10-13. Tlf. Byen 9433.

Køb dem og benyt dem /

Alle Breve til Foreningen sendes til Kontoret,
Artikler til Bladet til Redaktøren.
Andet samt private Forespørgsler til Formanden.
Forespørgsler ang. Undersøgelser af enhver Art
bedes rettet til Slægtsgaards-Arkivet.

Pen Sjællandske
bondestands Sparekasse ■

„Slægtsgaards-Arkivet“.
Adresse: Dansk Folkemindesamling, Det kgl. Bibliothek,
København K. Tlf. Central 4444
Leder: Mag. art. Hans Ellekilde og Arkivar P. K. Hofmansen,
Arkivsekretær P. K. Hofmansen træffes personligt Tirs
dag, Onsdag og Fredag fra Kl. 14-16.

Landsbestyrelsen:
Civilingeniør, Gaardejer H. M. Markersen, R., Rødby,
(Formand).
Gdr. Jens Jensen, Sode pr. Hejsager (Næstformand).
Gdr. Jørgen Petersen, Thorsgaard, Gislinge.
Sognefoged, Gdr. N. Slemming, Hammelev pr. Grenaa.
Gdr. Bengt Bjergskov, Rosenlund, Fyn.
Parcl. Niels Larsen, Veddinge pr. Faarevejle.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen.
Propr. Chr. Lybye, Haldborg pr. Skive.
Gdr. Ths. B. Thomsen, Ulstedlund pr. Ulsted.
Gdr., Sognefoged Grøntved, Mygdal pr. Hjørring.
Gdr. Johs. Grønbeck, Gudhjem, Bornholm.

Hovedkontor: Vester Voldgade 107
København V.

Foreningens juridiske Konsulent.
Sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg, Hillerød.

Den gensidige Forsikringsforening

Kontorets Leder.
K. Nielsen.

for Haglskade for Jord

Foreningens Revisor.
Statsaut. Revisor Kr. Foged, København.

brugere i Sjællands Stift, »Hagl Sjælland«,

Trykkeri:
Holbæk Amts Bogtrykkeri.

er Medlemmernes egen Forsikring, er velkon

solideret og godkendt af Handelsministeriet,
optager nye Medlemmer uden Indskud. Hen

vendelse til Foreningens Sogneformænd eller

Bemærk venligst Kontorets nye Telefon-Nummer

BYEN 9433

Foreningens Kontor, under Adresse,

Hagl Sjælland, Bakkegaard, Slaglille pr. Sorø.

i

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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Vort Blad
Med dette Nr. af » Slægtsgaarden« udløber en Pe
riode af Foreningens Historie. Vort Medlemsblad
skifter Redaktør og formentlig ogsaa Indhold? Det
kunde maaske i den Anledning være paa sin Plads at
tage en lille Oversigt over Bladets Historie?
Da vi for 8 Aar siden i Hovedbestyrelsen i fuld
Enighed besluttede at udsende et Medlemsblad, var
Aarsagen den, at vi vilde skabe et Bindeled mellem
alle Medlemmerne, give de af dem, der maaske tilsyne
ladende ikke fik andet ud af Medlemsskabet end den
aarlige Opkrævning paa Medlemskontingentet, et
læseværdigt Blad. Det blev overladt daværende Se
kretær i Foreningen Chr. Damm og undertegnede at
skabe et saadant Blad. Damm var Journalist af Fag,
dygtig og fuldt ud kendt med Bladvirksomhed, vi
talte sammen om Indholdet af Medlemsbladet og var
fuldt enige om, at dette for det første skulde være
absolut upolitisk. Det var det vigtigste af det
hele. De, der vilde pleje politiske Interesser, kunde
hente Information andre Steder.

Mottoet var: Vi vil prøve at fastslaa, at
der dog er et Sted, hvor danske Bønder kan
samles uden at skele til Partipolitik, et
Motto, Bladet har fulgt siden sin Start.
Dernæst skulde Stoffet være saadan, at baade Unge
og Ældre kunde læse Bladet; vi vilde søge at faa Med
lemmerne til selv gennem indsendte Bidrag at præge
Bladets Spalter, samle hvad der laa af utrykte Ting,
Minder og Overleveringer, søge at vise, hvilke Vær
dier der ligger gemt i de gamle Bøndergaarde, baade
Bygninger, Møbler og Traditioner. Om dette Maal i
nogen Grad er naaet, kan naturligvis diskuteres, lige
som der ogsaa med Berettigelse kan rejses kritik mod
det optagne Stof, at gøre alle tilfreds er der vistnok
ingen, der tror kan lykkes. Vi var ogsaa enige om, at
Bladet ikke skulde være »videnskabeligt«, fandtes der
»intellektuelle« Læsere blandt vore Medlemmer,
maatte disse ty til de specielle Fag- og Tidsskrifter,
der i rigeligt Antal forefindes.
Efter kun et Par Aars Forløb skete det modbyde
lige Gestapooverfald paa Damm, der bevirkede, at
han i lang Tid svævede mellem Liv og Død og kun
slap fra Mordforsøget ved et Mirakel og desværre
som delvis Invalid, i hvert Fald med en stærkt ned

sat Arbejdsevne. Han forlod den Forening, som han
var den egentlige Ophavsmand til, og jeg overtog ene
Bladets Ledelse. Desværre artede Forholdene sig saa
dan, at Bladet, der fra første Begyndelse udkom som
Maanedshlad, maatte indskrænkes til efterhaanden et
Kvartalsblad. Vor Økonomi var stærkt belastet, ikke
mindst paa Grund af de saa frygtelig stigende priser
paa alt, baade hvad Bladet angaar som iøvrigt alle an
dre Forhold.
Med denne lille historiske oversigt har jeg søgt
at klare, baade hvad Redaktionen og den oprin
delige Hovedbestyrelse mente, Bladets Opgave var,
og efter Evne har jeg fulgt denne Linie gennem Ai
rene. Men jeg vil yderligere have Lov at sige, at den
Tro, jeg havde og stadig har, at Slægtsgaardsforenin
gen altid har en Samfundsopgave at^ løse, ikke er ble
vet afkræftet gennem Tiden, der gik. Vil man lære af
vor Historie, vil næppe nogen benægte, at den danske
Kultur, vi har, vor Egenartethed som Danske, altid
blev bevaret hos Bondestanden. Naar fremmede
Strømninger skyllede ind over Landet, hvad enten
dette var ved, at vore Enevolds konger, der jo selv
havde et meget stærkt Indslag af Tysk, og hvis Dron
ninger som Regel kom der fra, slæbte Elskere eller
andre Hofsnoge med ind i Landet, gav disse særlige
Privilegier, i mange Tilfælde »ophøjede« dem til et
Adelsskab, hvor der medfulgte store Jordegodser, og
hvor Bondeplageriet tog en Form, der dog heldigvis
var ukendt paa mange andre Godser. Disse Herrer
samt Hoffet gik i Spidsen med Foragt for Bønderne
og den jævne Mand i det hele taget og foragtede i
lige saa høj Grad det danske Sprog. Resultatet blev,
at det var »fint« at tale tysk, i det hele taget at kun
»Bønder« talte deres Modersmaal. Salig Holberg var
vel en af de første, der fik Øje paa dette Forhold, og
det er jo ikke med udelt Sympati han viser os sin
Erasmus Montanus og Jan de France! Men hvor un
dertrykt og forarmet end Bonden blev, hvor haardt
end Hoveri og Stavnsbaand knugede den fra gammel
Tid saa frie og stolte Bonde, glemte han dog aldrig
den Arv, han tog fra Generationer forud. Det var
Jeppe paa Bjergets Efterkommere, der krævede Fri
hed og Lighed for Bonden som for andre Stænder i
Danmark, og der skulde kun et Par Generationer til
at gøre den stavnsbundne Bonde til den Andelsbonde,
hvis Efterkommere vi er.
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Havde Grundtvig ikke med sit Kærnesprog vaktDanskheden og lagt Grunden til vore Højskoler, vilde
der maaske nok være gaaet noget længere Tid, før
den Udvikling, der fandt sted, var fuldbyrdet, men
det store hos Grundtvig var ikke mindst, at han saa
og vidste, at Bonden var Kærnen i al Danskhed, at
han aldrig havde glemt sin danske Kulturarv.
Lad det dog være sagt med det samme: Vi ønsker
ikke at afvise Tidsstrømninger, der kommer ude fra.
Bagstræveri skal ikke paaduttes os, men vor Natur er
saadan, at vi ønsker at omforme disse Strømninger,
saa de passer for dansk Mentalitet. Vi nærer heller
ikke et Øjeblik Tvivl om, at skal vor vestlige Kultur
bevares, maa det ske gennem et forenet Europa, men
saa meget mere bliver det nødvendigt at bevare vor
egenartede Kultur, værne om vor Fortids Minder og
Traditioner, det var dem, det hele blev bygget op paa.
I en Tid, hvor alt synes at forflygtiges, hvor Radio
og Kommunikationsmidler bringer Landene nær
mere sammen, en Tid, hvor Verdenshistorien skriver
et af sine allerstørste Kapitler, er det nødvendigt at
være paa Vagt, at ikke det igen skal gaa saadan, at
Bonden bliver et Begreb, der dækker Foragt, og vort
Sprog forfladiges og udjævnes med fremmed Ind
blanding, da er det vor ufravigelige Pligt at huske og
bevare. Ikke i dum Selvoptagethed, men i dybeste
Ærbødighed baade for vor Fortid og vor Fremtid.
Det var denneTro, jeg havde til mine Standsfæl
ler, og det var ud fra denne Tro, jeg, omend nølende,
gik med til sammen med Damm at indkalde til det
første Møde i Odense. At jeg er noget skuffet over
den Udvikling, der er sket, skal ingen Hemmelighed
være, men jeg gaar som Redaktør af vort Blad med
den sikre Forvisning, at jeg er enig med det store
Flertal saavel af vore Medlemmer som af dem, der
burde have staaet i Foreningen til Bevarelse af dan
ske Slægtsgaarde.
Sluttelig ønsker jeg at bringe en Tak til alle de
mange Medlemmer, jeg gennem Aarene kom i For
bindelse med; ikke faa af dem blev mine Venner og
har bestyrket mig i, at det Arbejde, jeg har været
med at gøre, ikke var helt forgæves. En Tak til dem,
der fulgte Opfordringerne til at indsende Stof til
Bladet, og en Tak for venlige Breve. En varm Tak
ogsaa til de Videns kabsmænd og andre, der for en
latterlig ringe Betaling har stillet deres Pen til Raadighed for Bladet, og ikke mindst bringes en Tak til
den samlede Presse, hvis Støtte vi ikke har kunnet
undvære.
I det Haab, at Slægtsgaardsforeningen aldrig maa
svigte sin Grundtanke, Kampen for Bevarelse af dansk
Bondekultur og sin ABSOLUTE POLITISK NEU
TRALE INDSTILLING, sender jeg et Ønske for alle
Medlemmerne og Læserne om en god og glædelig
ful samt et godt nyt Aar med Haab om Fred paa Jord.
2.-12.-1950.

JØRG. PETERSEN.

^Meddelelse fra

FORENINGENS MØDER
Aar 1950, den 29. September, afholdtes paa Hotel
»Hafnia« i København
Møde i Forretningsudvalget
Medlemmerne var mødt, og endvidere var mødt
Kontorleder Nielsen, Sagfører Hesselbjerg og Revisor
Foged.
Spørgsmaal vedrørende Foreningens Økonomi,
Budget for 1951 m. v. blev behandlet. Endvidere blev
Dagsorden for Hovedbestyrelsesmødet gennemgaaet.

Aar 1950, den 30. September, afholdtes paa Hotel
»Hafnia« i København
Hovedbestyrelsesmøde
Alle Medlemmer var mødt med Undtagelse af Chr.
Lybye, der var forhindret i at være til Stede. End-,
videre var mødt Kontorleder Nielsen, Sagfører Hes
selbjerg, Arkivar Hofmansen og Revisor. Foged.
1. Valg af Formandskab og Udvalg:
a. Til Formand genvalgtes H. M. Markersen, og
til Næstformand genvalgtes Jens Jensen.
b. Forretningsudvalget H. M. Markersen, J. Jen
sen og Slemming genvalgtes.
Til Sekretær (Protokolfører) valgtes M. Hes
selbjerg.
c. Legatudvalg: Genvalgt blev Forretnings
udvalget Mag. Ellekilde og Kontorchef
Knudsen.
d. Arkivudvalg: Genvalgt blev J. Jensen, Mag.
Ellekilde, Kontorchef Knudsen, Dr. phil.
Fabritius, Forfatter Frifelt og Jørgen Peter
sen.
e. Valg af Udvalg for økonomiske og lovmæs
sige Sager: Genvalgt blev H. M. Markersen,
J. Jensen, N. Slemming, Niels Larsen, Cederfeld de Simonsen.
f. Lovudvalg: Genvalgt blev H. M. Markersen,
Chr. Lybye og Sagfører Hesselbjerg.
g. Bladudvalget'. Genvalgt blev Forretnings
udvalget. Nyvalgt Redaktør af Bladet, Jørgen
Petersen.
h. Valg til Undersøgelse af ændret Bladordning.
Genvalgt blev Jens Jensen, Bent Bjergskov
og Cederfeld de Simonsen. Nyvalgt blev
Redaktøren af Bladet Jørgen Petersen samt
Konsulent Balle, Tommerup.
2. Foreningens Arbejdsprogram blev drøftet. Det
vedtoges at udsende den trykte Formandsberet
ning samt Lovene til Amtsformændene.
3. Foreningens Økonomi. For den økonomiske Stil
ling redegjorde Revisor Foged og Kontorleder
Nielsen, og det kan ventes, at det lagte Budget
for indeværende Regnskabsaar holder.
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4. Slægtsgaardsarkitet. J. Jensen redegjorde for Ar
kivets Arbejde og for Diplomsagen. Kunstmaler
Guttorm Petersen, der har tegnet Slægtsgaardsdiplomet, var mødt og gav Forslag til Diplomets
Trykning i Farve.
.Det vedtoges at trykke Diplomet i 2 Farver
og at overlade til Forretningsudvalget at træffe
Bestemmelse om Spørgsmaal vedrørende Diplo
mets Trykning. Betalingen for Udstedelse af et
Diplom ansattes til 25 Kr. Eventuelle Under
søgelser, der er paakrævede af Hensyn til Diplo
mets Udfyldning (Tekst) maa betales af Rekvi
renten fuldt ud.
5. Foreningsbladet. Det vedtoges for 1951 at ud
sende Bladet i 4 Numre, og at det ved Hoved-,
bestyrelsesmødet i Februar overvejes, om Øko
nomien kan tillade Udsendelsen af 5 Numre.
Endvidere vedtoges det, at Blad Nr. 1 for Aar
1951 udsendes som Julenumer for 1950. Jens
Jensen gav Oplysning om et af »Udvalget til æn
dret Bladordning« afholdt Møde i Odense den
8. September. Udvalget henstillede, at der for
uden det historiske Stof optoges mere aktuelt
Stof. Udvalget vilde endvidere søge Oplysning
om Muligheden for at bortforpagte Bladet.
Det vedtoges at anmode Udvalget om at ar
bejde videre med Sagen.
Redaktør Jørgen Petersen meddelte, at han
ønskede at fratræde som Redaktør fra 1. Januar
1951, hvilket toges til Efterretning.
6. Medlemsforhold. Da der siden Foreningens
Start ikke er foretaget et virkeligt Arbejde for at
faa nye Medlemmer i Foreningen, og da et For
søg i Aar med at udsende Studenter (i deres
Sommerferie) til at hverve Medlemmer, mislyk
kedes, var Hovedbestyrelsen enig om, at Agi
tationen for at faa Medlemmer til Foreningen
maa lægges i mere fast Form.
Hovedbestyrelsen var enig om, at der bør ret
tes en Henvendelse til Formændene for Amts
bestyrelserne om inden for hvert Amt at finde
en Mand til at tegne Medlemmer til Forenin
gen.
Som Vederlag for Nytegning af Medlemmer
kan gives det halve af et Aars Kontingent, dog
mindst 5 Kr. pr. Medlem.
7. Budget for 1951. Foreningens Økonomi er nu
efter Startvanskeligheden i god Orden, men Ud
gifter til Arkivarbejdet og Foreningsbladet be
laster Foreningens Økonomi for stærkt. Det er
ønskeligt, at Foreningens økonomiske Midler
kan tillade et større Arbejde for det, som kan
være til Gavn for Bevarelse af Slægtsgaarde for
Slægten.
Forslag til Budget blev vedtaget.
8. Eventuelt.
Repræsentantskabsmødet paa Bornholm 1951.

Sømandsmonumentet, Sønderho, Fanø.

Fra Hr. Kromann, Esbjerg, har vi modtaget en »Pro
test«, der gengives med Hr. mag. art. Poul Simonsens
Gensvar.
Red.

I Anledning af, at »Slægtsgaarden« for Oktober
d. A. indeholder en Artikel »Vore ældste Forfædre«
og heri bl. a. omtaler, at Fanøboerne er en Race for
sig, tillader jeg mig herved at protestere mod denne
Opfattelse.
Jeg har udarbejdet Stamtavler over alle Slægter
paa Fanø, hvis Navne ikke ender paa -sen og des
uden Slægterne Ibsen og Thøgersen, alle i Manu
skript, og desuden »Slægten Sonnichsen og dertil hø
rende Slægter Thomsen og Kromann«, 2den Udgave
trykt 1940, og tror jeg er kommet længere tilbage i
Tiden for almindelige Borgeres Vedkommende end
nogen anden, idet Kirkebøgerne i Nordby begynder
1611 og i Sønderho 1626, altsaa mange Aar førend
Chr. d. 4. paabød Førelsen af Kirkebøger. Desuden
skal jeg anføre, at jeg er født paa Fanø og der henlevet min Barndom og Ungdom (er nu over 80 Aar
gammel), af en Slægt, der var stærkt personalhistorisk interesseret og kunde fortælle om Slægten i

J. Grønbech meddelte, at han vilde foreslaa,
at Mødet blev afholdt paa Almindingen en Lør
dag Formiddag. Det vilde være mest praktisk,
at Deltagerne fik Hotelophold i Rønne.
F orretningsudvalget.
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mange Generationer forud for den dalevende, og det
viser sig, at Beboerne er tilflydt nyt Blod gennem
Aarhundreder.
En af mine Forfædre var fra Nordstrand, altsaa en
Øfriser, se ovenfor nævnte trykte Stamtavle, Hoved
tavlen og Side VII: Den i Hovedtavlen nævnte Jens
Nielsen Thomsen, gift med en Datter af Østfriseren,
havde 14 Børn, alle gifte i Sønderho og havde Børn,
men i Stamtavlen er vi kun gaaet ud fra 1 Søn.
En af mine Tip-Tipoldemødre er fra Ho i Vesterherred. En anden Tip-Tipoldemor, Ibsdatter, var fra
Tjæreborg, ligesom jeg ogsaa er af Slægten Brinch,
der kom til Fanø i Midten af det 17. Aarh. fra Ballumegnen.
Da alle Drenge i Sejlskibsfartens Tid kom til Søs
(i de sidste 400 Aar) maatte Haand vær kere hentes
fra Fastlandet. I Sønderho har vi saaledes Navnene
Aarre, lerne, Lydom og Harreby, hvis Bærere er fra
Fastlandet, Meinertz fra indvandret Skrædder. Fra en
Møllersvend i Sønderho, der kom fra Ribeegnen,
stammer Slægten Abrahamsen i Nordby, deriblandt
Overkirurg, Dr. med. Abrahamsen, København.
Slægterne Fårup og Terkelsen i Nordby stammer
ogsaa fra en Møllersvend, Slægten Mechlenborg fra
en Præstesiægt paa Amrum, Slægten Koister fra en
hannoveransk Matros (1810). Slægten Holst fra en
dansk Skibsbygmester fra Altona, hvis Hustru var
Tysker af Fødsel. Holst var født paa Ærø og kom til
Fanø ca. 1770.
Næsten alle Skibstømrere, der siden 1770 kom fra
de mest forskellige Steder, blev bosat paa Fanø, hvor
de giftede sig og fik Efterkommere.
Jeg tror at turde fastslaa, at der ikke findes en ene
ste Slægt paa Fanø, uden der i mange Slægtled fin
des Tilflytterblod, og af den Grund vil det være umu
ligt at fastslaa Fanøboerne for at være en særegen
Race.
De er heller ikke smaa og spinkle, men derimod
almindeligvis høje og kraftig bygget, ogsaa Kvinder
ne. Jeg kender ikke en eneste med »fremstaaende
Kindben« eler »trekantet« Ansigt. Haar og Skæg er
blond. Heller ikke kender jeg en eneste, der er »usæd
vanlig stærkt behaarede paa Oversiden af Hæn
derne«.
Niels M. Kromann,
Esbjerg.
Svar til N. M. Kromann.

Da der i dette Nummer fra lokal Side er rettet
Indvendinger mod mit Udsagn om Fanøs Befolk
ning, skal jeg her svare kort. Med Hensyn til de »tydalske Racetræk i Almindelighed, skal jeg bemærke,
at disse selvfølgelig ikke er af en saa opsigtsvæk
kende Art, at de paagældende Mennesker strax ved
første Blik skiller sig ud fra andre Danske: Det mør
ke Haar er blot almindeligere her end hos Fastlan
dets Beboere, Behaaringen paa Hændernes Overside
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er mere gennemgaaende, men ikke hos den enkelte
stærkere end hos de af de øvrige Danskere, der synes
stærkt behaarede i deres Omgivelser, og det brede
Overansigt (ikke Kindben, som N. M. Kromann
skriver, men højere oppe paa Hovedet) er jo ogsaa
et Træk, man kan finde andre Steder, blot der hos
den enkelte, mens det paa Smaaøerne er Reglen. Man
maa huske, at Raceforskning ikke er et Spørgsmaal
om Skøn, men om Gennemsnitstal for Hundreder af
Maalinger. Med Hensyn til Blanding med fremmed
Blod, da har en saadan vel overalt fundet Sted, men
her mindre end ellers. N. M. Kromann nævner 16
Exempler herpaa, og jeg tvivler ikke om, at dette Tal
kunde mangedobles, men naar man betænker, at der
i Tiden siden Kirkebøgernes Begyndelse maa være
født mindst 13,000 Børn paa Øen, forstaar man jo
nok, at Racen ikke væsentlig har kunnet præges af
Indvandringen. Ydermere er af de nævnte 16 de 7
kommet enten fra andre Smaaøer eller fra Vestky
stens Fiskerlejer, altsaa Steder, hvor Blodet ikke kan
kaldes »fremmed« i den Betydning, jeg har lagt i
det. Nogle Tal til Slut skal belyse Forholdet: Legems
højden for Mænd er for hele Danmark (1929) 170
cm i Gennemsnit, for Fanø 167 cm; for Kvinder gi
ver hele Danmark 160 cm, Fanø alene 155 cm. Kranieindexet, d. v. s. Forholdet mellem Hovedets Læng
de og største Bredde, er for hele Danmark 80, for
Fanø 82, d. v. s. at Fannikerne har bredere Hoveder
end Gennemsnittet. Andre præcise Tal foreligger,
mig bekendt, ikke fra Fanø, og jeg tør ikke med Be
stemthed paastaa, at naar disse Tal viser en udpræget
Parallellitet til fx. Anholt, Avernakø og Nordby paa
Samsø, da bør Tallene for Haar- og Øjenfarve svare
dertil, men løsere Skøn fra Antropologer og fra en
skarp Iagttager som Achton Friis viser dog i den Ret
ning.
P. Simonsen.

Side 5

Slægtsgaarden

Den sidste Jul paa Samsø Borg
ANNO 1287
Kongelig Majestæts Borgherre paa Samsø Borg, vel
agtede og høj fornemme Herre Niels Urne, sad stor
og bred ved det lange Egetræsbord, hvis Plade var
skaaret ud af een stor Planke, med sin venstre Haand
under Kind, medens han i sin højre Haand holdt en
stor Ølstob, fyldt med ægte Rostockermumme.
Selv sad han i Højsædet for Bordenden, medens en
Del af Borgens halvtredsindstyve Mands Besætning
af Krigskarle sad paa Langbænkene i den smukke
Søjlehal.
De fik deres Kander fyldt med godt hjemmebryg
get Samsøøl af Ternen Marianne, Jørgen Skrivers
skønne Datter. Væbnerne smilede og smidskede til
Skøn jomfruen, der synes helt at ignorere deres Kur
mageri.
Saa tager Niels Urne til Orde: Vi maa alle tænke
paa, at det i Aften den 22. November er Sancte Ceciliæ Nat, saa det netop i Dag er eet Aar siden, at
vor nu salige Konge Erik Glipping blev myrdet saa
skammeligt i Finderup Lade. Hvad er der ikke sket i
den nu forløbne Tid af 1287, som nu gaar paa Held?
Vi maa være meget agtsomme. Marsk Stig Andersen
Hvide har ikke alene indtaget Hjelm og bosat sig dér,
men han og hans Medsammensvorne er dermed ryk
ket os tæt ind paa Livet her paa Samsø. Jeg har lige
faaet Besked fra en helt troværdig Mand om, at de
skal have bragt Ammunition her til Øen og lagt det
i et Depot. Et Rygte, som dog endnu er ubekræftet,
vil vide, at de har været saa frække at anbringe det

ved Onsbjærg Kirke eller i denne i en udgravet Kule;
men det vil jeg dog ikke tro.
Sagen maa vi snarest i al Gedulgthed have under
søgt. I alle Tilfælde maa vi, hver eneste Mand, være
paa Post over for alle Antydninger til Overfald.
Portvagten maa fordobles, Vindebroen maa være
ophejset, og Kuren paa Vagttaarnet maa hyppigere
afløses, saa vi kan faa et rettidigt Varsko, om et An
greb skal komme.' Uden braadne Pander skal de ikke
komme inden for Borgens Mure.
Vil I alle som een og een for alle sværge mig det
til?
Alle rækker højre Haands tre Fingre i Vejret og
siger: Det sværger vi, saa sandt hjælpe mig Gud og
hans hellige Ord.
Det drikkes der paa. —
Nede i Borgstuen er der som i Hallen rigeligt med
Brændeknuder paa det aabne Ildsted, og det kan godt
gøres nødig; thi Vinteren har allerede raset mere end
en Maaned, og denne Aften er det »Rog og Fog« —
Snemasserne vælter ned, og Stormen farer hylende om
Borgen.
Her har Borgens faste Indvaanere slaaet sig ned.
Medens Mændene sidder ørkesløse, har Kvindfolkene
travlt med at karte og spinde. Midt i den lille For
samling staar en lille Træstabel med et Spiddelys, der
kun maadeligt formaar at oplyse de nærmeste Om
givelser. Uha, siger Barbra Mikkel Slutters: A er nu
saa grov bange for, at Høj folket fra Toubjærg skal
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komme og gøre os Fortræd, nærensti Søen nu mesten
dels er tillagt, saa de nemt kan komme herover fra
Pøllemark —; men hun afbrydes hastigt af sin Mand:
Kan du saa se at holde din Kæft med det forbandede
Vrøvl, Kælling. Du ved jo godt, at Trolde og andet
Pak ikke tøkkes om, at der bliver snakket om dem.
Men den forbandede Kulde. Det er, som jeg har faaet
Kolden, saadan som det river og slider i mine Arme
og Ben. Naah, jeg maa vel ikke klage, værre er det
for de stakkels Djævle af Mandfolk, som blev fanget
i Dag som Vildttyve.
Straks lyder det fra de andre: Fortæl os om det!
Ja, ser I, vor naadige Borgherre var i Eftermiddag
sammen med Jerrik Stervolt, Mads Finkel og Søren
Fidus taget paa Jagt ved Bjørnedammen. Han vid
ste, at der var et Bjørnehi, og nu skulde Bamsen ud
og ombringes, saa vi kunde have nogle gode Bjørne
skinker til Julehelg. Bjørnen fik de; men før de gik
i Lag med den. træffer de jo to Samsinger, der listede
rundt med et par Fælder, de skulde have sat.
Hr. Niels Urne gik dem haardt paa Klingen, og
man fandt et Par Dyr, de havde haft Held til at ned
lægge, saa de blev taget paa fersk Gerning. De blev
saa forsvarligt bundet til en af de store Ege i Snever
skoven tæt ved Bjørnehiet.
Senere førte Jerrik dem bundne hertil, medens de
andre var hjemme at hente Slæden, saa hele Jagt
udbyttet kan komme i Forraadskælderen.
>
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Sikken dejlige Bjørneskindsbukser og Huer, der
kan blive af det Skind.
De to Syndere maatte jeg saa sætte ned i Fange
hullet, og der er ikke lysteligt at sidde, ved I nok,
mørkt og hundekoldt, som der er. Jeg stak jo af ren
Medlidenhed et Par Brødskiver med Fedt til dem, og
de fik hver en Snaps at varme sig paa; men det bli
ver ikke morsomt for dem. De kan risikere, at Me
stermanden fra Aarhus kommer herover og kagstryger
dem.
Deliane Jørgen Skrivers bryder ud i Hulken over
de arme Menneskers Skæbne; thi hun har saa blødt
et Sind, og ind imellem Snøft faar hun frem: De har
nok kun været paa forbudne Veje, fordi de ikke har
haft Brød i Huset til sig selv, Kone og Rollingerne.
Ja, det kan være rigtigt nok, siger Mikkel Slutters,
for de har begge to en hel Redefuld af Unger.
Mon de da ikke har forsøgt at faa Arbejde hos
Bønderne?
Du taler, som du har Forstand til, siger Jørgen
Skriver. Bønderne er som os alle saa haardt plagede
med Skatter, at de ikke har Raad til at holde frem
med Hjælp eller give Fattigfolk lidt ud over ved Høj
tiderne, hvor de jo giver baade Brød og Sul.
Ja, siger Mads Taarnvægter, mig bæres for, at der
truer os en stor Fare her paa Øen. I Aften er det
Sancte Cæcilie Nat. Netop i denne Nat for eet Aar
siden blev Kong Erik dræbt i Finderup Lade af nogle
af Rigens Stormænd.
»De rede dem i Laden ind,
som Vokslys stode og brunde,
de ledte op den unge Konge,
saa usen de ham funde«.
Og nu hersker Marsk Stig som en Sørøver paa
Hjelm. Hvor naar kommer Turen til Samsø?
Mon der er andre med Marsken? udbryder Mads
Taarnvægter.
Det kan I tro, der er, maaske baade Greve Jakob
af Halland, Rane Jonsson og Arvid Bentsøn, og de
har mange Krigsfolk.
Gud naade os alle, nu har Hjelm faaet Horn. Saa
vidt vor adelige Herre, Niels Urne, har faaet oplyst,
er der blandt hans Krigskarle ogsaa et Par Samsinger,
bl. a. Bertel Havstok, den Forræder.
Men vi skulde nok kunne klare at holde Borgen
med vore halvhundrede Krigskarle, naar vi bare
passer paa; den er ikke let at berende.
En Terne kommer for at hente den skønne Ma
rianne, der skal op i Fruerstuen hos Fru Inge, hvis
Kammerjomfru hun er.
Hun skynder sig derop, og her finder hun sin Frue
siddende ved Baldyrerammen. Fru .Inge sidder med
Hovedet bøjet over Rammen. Hvor er hun skøn, tæn
ker Marianne, med sit guldgule Haar, sin høje, rene
Pande, sine udtryksfulde blaa Øjne, sin fint krogede
Næse, lille Mund og den slanke, hvide Hals.
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Fru Inge er iført sin tykke Vadmelskjole, men
med en fin hvid kniplet Halskrave. Marianne knik
ser, da hun træder ind.
Godt Marianne, kan du rede op i Sengekammerset, husk at ryste Sengehalmen godt og lægge en varm
Mursten i vor Seng, saa vi ikke skal ligge og fryse
under Skindtæpperne. Men inden du gør det, maa
du varme noget 01 med Ingefær, saa vi kan faa no
get varmt i os, naar vi lægger os.
Da Klokken paa Vagttaarnet slaar 12, og Midnats
timen er inde, er alle paa Borgen gaaet til Ro, und
tagen Portvogteren og Taarnvagten; thi der maa sta
dig holdes skarp Vagt og Udkik, ikke mindst i et
saadant Herrens Vejr.
Næste Morgen sender Niels Urne en Baad afs ted,
bemandet med nogle Krigskarle, til Aars (Aarhus) for
at anmode om mere Mandskab og mere Fetallie, da
Vinteren strenges, og man kan risikere, at Samsø
snart bliver helt afskaaret fra Omverdenen.
Urne venter spændt paa Resultatet, og tre Dage
senere kommer Baaden tilbage og tillige to Jagter
med en Snes Krigskarle og en hel Del Fetallie, saa
nu synes man, at det lysner. I den følgende Tid faar
man travlt paa Borgen med Forberedelserne til Jule
helg. Der slagtes, brygges og bages.
Det muse- og rottegnavede Sengehalm brændes, og
der kommer ny Halm i Sengestederne, hvilket Bøn
derne i Tranebjerg skal levere.
Det tegner trods alt til en god Helg inden for Bor
gens Mure.
Mikkel Slutter fortæller om, at der maa være usæd
vanlig mange Rotter i Fangekælderen, hvilket Fan
gerne bekræfter, selv har han kun set en enkelt.
Men det er ikke Rotterne, der laver Spektaklet om
Natten, men de to Fanger, der om Natten arbejder
febrilsk med Næverne og et lille fladt Stykke Jern,
de har fundet, paa at skaffe sig en Udgang.
Juleaften var det fint Vejr med skyfri Himmel,
men med bidende Frost. Juledag var der Messe i det
lille Kapel ved Vagttaarnet, og dermed indlededes
Julefesten, som skulde blive den sidste paa Borgen.
Der festedes fra Eftermiddagen til langt hen paa Nat
ten med rigeligt med Mad og Drikke saavel i Hallen
som i Borgstuen; alle skulde være med, og alle tog
godt for sig baade af Mad og Drikke. Ud paa Afte
nen laa mange af Mændene under Bordet med en
fuldgod Rus, iblandt dem Mikkel Slutter, saa han fik
ikke set til sine to Fanger, efter at han ved Middags
tid havde bragt dem en god Forsyning af Mad og
Drikke.
Fangerne arbejdede nu febrilsk; det gjaldt Fri
heden — nu eller aldrig. Ud paa Aftenen var de fri
og skyndte sig saa hurtigt de kunde til Onsbjerg, hvor
Bertel Havstoks Forældre boede. Her traf de som ven
tet Bertel, som de fortalte om deres Flugt og om den
Udgang, de havde lavet, og som de kun havde dækket
til med nogle Grene. Bertel var ikke sen til at lade

Vore Stednavne
Af Kommunelærer P. Rønn Christensen.

Interessen for Stednavneforskning kan her i Landet
spores lige saa langt tilbage som den historiske In
teresse i det hele taget. Det ses f. Eks. af den Beret
ning om Knud den Helliges Historie, som Munken
Ælnoth forfattede omkr. Aar 1100. Men her i denne
Artikel skal der ikke gøres nærmere rede for ældre
Tiders »Stednavneforskning« — om man ellers kan
bruge et saa fint Navn om de forskellige kuriøse Tyd
ninger af Stednavne, som især 1600- og 1700-tallet er
saa rigt paa. Naar Landsbynavnet Spørring siges at
være forekommet, fordi Kong Frodes Guldring, »da
den blev kastet paa Alfarvej og derefter optaget og
stjaalet først skulde være spurgt og hørt i Spørring«,
vil vist enhver, der i vore Dage blot er en lille Smule
stednavneinteresseret, straks forstaa, at vi befinder os
langt ude paa de vilde Vover. Fast Bund under Fød
derne kom der først med vor store Sprogmands, N.
M. Petersens, banebrydende Arbejde fra 1833 »Dan
ske og norske Stednavnes Oprindelse og Forklaring«
og siden især med Johs. Steens trups grundlæggende
Stednavnestudier. Det blev nu fastslaaet, at de dan
ske Stednavne for en Dels Vedkommende maatte
sammenlignes med andre Landes Stednavne — især
viste det sig særdeles lærerigt at sammenligne med
Normandiets og Danelagens Navne fra Vikinge
tiden — og desuden blev vore gamle Stednavne delt
i Typer efter deres Endelser, -lev, -inge, -løse o. s. v.
Efter Steenstrup har den danske Stednavneforskning
(Fortsættes Side 12)

det gaa videre til en af Marskens betroede Mænd.
Allerede 26. Decbr., anden Juledags Morgen, drog
en stor Skare bevæbnede Mænd med selve Marsken
i Spidsen mod Tranebjerg. De tog gennem Snever
skoven, saa de usete kom tæt ind mod Vagttaarnet
og fandt hurtigt Fangernes Nødudgang. Nogle af
Folkene sneg sig derigennem, brød Fangedøren op,
og inden Portvagten kunde hindre det, var de slaaet
til Jorden, Porten aabnet og Vindebroen hejset ned.
Borgens Besætning kom søvndrukne og kun halvt
udsovede ud; men der var intet at stille op.
Urne selv kæmpede i Spidsen for de Folk, som han
i en Fart havde samlet om sig, men han og de fleste
af den lille Flok faldt, og dermed var Marsk Stig Sejr
herre.
Fru Inge og Kvinderne blev der ikke krummet et
Haar paa, men de mandlige, der ikke var faldet, blev
foreløbig lagt i Laas og Slaa.
Borgen og Ringmuren blev ødelagt, kun Vagttaar
net og Kapellet fik Lov at staa. Det blev langt senere
anvendt til Kirketaarn og Kor ved den et Hundrede
Aar senere rejste Kirke i Tranebjerg.
Bent Rasmussen.
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VOR NOR!
AF ARKIVAR I DANSK F

Hans E

Julebord i et dansk Husmandshjem.

Vor danske Jul, saaledes som den kendes og holdes
i Hævd i hver eneste dansk Slægtsgaard og i de aller
fleste danske Hjem, endog hos de mest stalintro
Kommunister, har sit Udspring af tre Rødder: 1) en
førkristen nordisk Midvinterfest med Navnet Jul. 2)
en romersk Fest for det nye Aar kendt i den romer
ske Kejsertid i Tiden efter Kristi Fødsel og endelig
3) en oldkristen Mindefest for Kristi Fødsel, henlagt
af den sejrende Romerkirke o. Aar 350 til den da
tidige Solhvervsdag den 25 de December med dens
Fest for den sejrende Sol. Af den hellige Skrift i Al
mindelighed, Lukasevangeliet i Særdeleshed, ved vi
jo slet ikke det nøjagtige Dagtal for Kristi Fødsel i
Bethlehems Stald, vi ved kun, at den fandt Sted paa
et Tidspunkt af Aaret, hvor Hyrderne paa Betlehems
Marker holdt Nattevagt over deres Hjord, og dette
Tidspunkt falder da efter Rimelighed snarere i For
aar, Sommer eller Efteraar end ved Solhvervstid i den
mørkeste og koldeste Vintertid. De første Guld
kristne fejrede slet ikke Kristi Fødsel, det var for
dem en hedensk Vildfarelse, de fejrede Kristi Døds
dag Langfredag og hans Opstandelsesdag Paaskedag,
ligesom de fejrede deres Martyrers Indgang til det
evige Liv. En af disse Martyrdage, Stefansdagen den
26de December, har ganske givet været fejret af
den kristne Menighed^ længe før der endnu var Tale
om at fejre Kristi Fødselsdag den 25de December.
Det var først den sejrende Romerkirke, der o. 350
bestemte, at den 25 de December skulde betragtes
som den Dag, hvor Kristus var bleven født. I umid
delbar Nærhed af denne Dag laa der et Par folkeyndede hedenske Fester, som den sejrende romerske
Kirke vilde fortrænge, den saakaldte Saturnaliefest,
en oprindelig Høstfest til Minde om Menneskenes
oprindelige Lighed, Frihed og Broderskab. Og ende
lig Festen for det nye Aar, den første Januar, der ikke
som Saturnalierne (d. v. s. Vintersaaningsfesterne)
var en ældgammel Fest, af den simple Grund, at

først i Aaret 153 før Kristi Fødsel var det blevet
fastsat i Rom, at første Januar skulde være at be
tragte som Aarets første Dag. Før den Tid var den
første Marts Aarets første Dag. At det forholder sig
saaledes, kan vi let skønne af, at de romerske Maanedsnavne September, Oktober, November og De
cember, som vi er lyksaliggjort med, betyder slet og
ret den syvende, ottende, niende og tiende af Aarets
tolv Maaneder. Februar med sin Skuddag har oprin
delig været Aarets sidste Maaned.
Disse to romerske Fester fra ældre og yngre he
densk Tid har øvet deres Indflydelse paa den syd
landske kristne Jul, og er fulgt med Kristendommen
til Norden, saaledes f. Eks. de romerske Nytaarsgaver,
som først for godt og vel hundred Aar siden er ble
vet til Julegaver, de romerske Nytaarshilsener, der er
blevet til Julehilsener. Endelig en speciel Skik som
den danske Konges Nytaarskur, der stammer direkte
fra den romerske Kejsertid. Ogsaa den romerske Sa
turnaliefest med dens Lighedsideal, dens Udslet
telse af den daglige Rangsforskel mellem Herre og
Træl, kom til at øve Indflydelse paa den nordiske
Jul efter Kristendommens Komme til Norden.
Her i Norden mødte den kristne Jul med dens
Paahæng af oldromersk og kejserromersk Hedenskab
en hjemlig nordisk Midvinter]est, der havde et æld
gammelt hjemligt og hedensk Navn, nemlig Jul. At
dette Ord ganske givet stammer fra hedensk Tid og
ikke fra den nye kristne Fødselsfest, kan vi slutte
deraf, at Festen paa de sønderjydske Guldhorns Tid,
altsaa o. Aar 400-500 efter Kristi Fødsel er laant til
vore finske Naboer i urnordisk Form Joulu og er be
varet den Dag i Dag i urnordisk Form, juolu, ganske
ligesom Finnerne har optaget og bevaret en Mængde
nordiske Laaneord i deres Sprog i urnordisk Form.
En Konge hedder saaledes i finsk Kuningas. Et Barn
hed paa Guldhornenes Tid Barna, og flere Børn hed
Barnu. U’et er i olddansk Tid slebet af, men har om
formet Stammevokalen a til ø, og derfor hedder det
Børn i Flertal paa Dansk, mens Svensk og Norsk har
genindført Stammevokalen a fra Enkelttal til Flertal.
Derfor taler Svenskerne om »barnen«, hvor vi Dan
ske siger Børnene. Joulu er altsaa Intetkøn Flertal af
et Ord, der i Enkelttal har heddet Joula. Vi kan skøn
ne, at Julen i urnordisk Tid har været en Fest, der
har omfattet flere Dage.
Et andet Vidnesbyrd om, at Julen virkelig gaar til
bage til hedensk Tid i Norden, og ikke først er ble
vet indført af Kristendommen, som spidsfindige ty
ske Lærde har søgt at bilde os ind, er at Ordet Jul
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OLKEM INDE SAMLING
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forekommer i et Digt, bevaret fra selve den hedenske
Tid i Norge. Her faar vi Julen benævnt ikke blot
som en Glose, men som et Begreb med fyldigt og le
vende nordisk Indhold. Det hedenske Digt jeg tænker
paa, er et Æredigt til Harald Haarfager, der i 872 be
sejrede sine Fjender i et afgørende Slag i Hafrsfjord
i Nærheden af Stavanger og derved skabte et forenet
og samlet Norge efter sin store Navne og Forbille
des Mønster Harald Hildetand, der trehundrede Aar
før havde skabt et samlet og fuldstændigt Danmark
fra Gøtaelven til Ejderen. Skjalden, der har forfattet
dette Æredigt til sin højtbeundrede Konge, hedder
Thorbjørn Hornklove. Han siger om sin Konge bl. å.
Ude vil han drikke jul,
om han skal ene raade,
den højtstræbende Høvding,
og han vil øve Frøjs Leg. Som ung fik han Lede ved Ildhygge,
ved at sidde inde:
ved den varme Kvindestue
og ved de dunfyldte Vanter.
I Modsætning til Kong Harald Haarfagers usæd
vanlige og særprægede Maade at holde Jul paa, nem
lig ude paa Havet i Selskab med kamplystne Krigere,
kan hans Fjender, de norske Smaakongers hedenske
Jul, særtegnes paa følgende Maade: De drak Jul inde,
d. v. s. hjemme i deres Kongehal ved Vintertid til de
res Guders Ære; de legede Jul inde, d. v. s. i de hjem
lige Omgivelser til Guden Frøjs Ære; de hyggede sig
i Julen omkring Ilden i deres Kongsgaarde, klædte i
varmt blødt Tøj, derunder de dunfyldte Vanter, og de
holdt Jul sammen med deres Hustru, Døtre og Fræn
ker i den lune Kvindestue.
Hvorledes de norske Smaakonger og de danske
Stormænd har drukket Jul til deres Guders Ære, ved
vi ikke med matematisk Sikkerhed, men vi har efter
min Opfattelse god Grund til at tro, at den Skildring
Snorre giver deraf omkring Aar 1225 i sine norske
Kongesagaer, det berømte Værk Heimskringla, hviler
paa sandfærdig, troværdig og fuldt ud virkeligheds
bunden norsk Folkeoverlevering.
Håkon Jarls Fader Sigurd forestod paa Kongens
Vegne alle Blotgilder i Trøndelagen ved de store
Aarsfester og dermed ogsaa ved Midvinterblotet om
Julen. Bønderne skulde føre alle Slags Forraad til
Hovet af Slagtedyr og ØL Ved disse Blot skulde der
være Baal midt paa Gulvet ned gennem Hovet, og
der skulde hænge Kedler over Baalene. Man skulde
bære bredfyldte Horn om Ilden, men den Stormand,
som forestod Offergildet som dets Høvding, han

skulde indvie Hornet og al Offermaden, og han skul
de først drikke O dins Horn. Det Horn skulde han
drikke til Sejr og Vælde for sin Konge, men siden
skulde han drikke Njords Horn og Frøjs Horn til Aar
og Fred. Mange Mænd havde da for Skik at drikke
Bragehornet, idet de aflagde Løfter om Stordaad, de
vilde udføre i den kommende Tid. Og Folk drak og
saa Horn til Ære for deres Frænder, de som var ble
vet højlagde, og det blev kaldt »Minde«.
At drikke Horn til Ære for deres Guder, det var
at »drikke Jul«. Og denne Skik blev fortsat efter
Kristendommens Indførelse, og ligesom i Hedenska
bets Dage blev de ypperste Horn drukket til Aar og
til Fred. Det fremgaar tydelig og klart af den ældste
af de middelalderlige norske Love, af Gulatingsloven,
efter Folkets Opfattelse indstiftede af Kong Olav den
hellige og Magnus den gode. Gulatingsloven indledes
med disse Ord:
»Det er Udspringet til vor Lov, at vi skulle bøje
os mod Øst, altsaa mod Solopgangen, og bede til ham,
den hellige Krist, om Aar og Fred og om, at vi kan
holde vort Land bebygget, og vi kan være vor ret
mæssige Drot tro. Være han vor Ven og vi hans,
men Gud være Ven med os alle«.
I denne Lov, Gulatingsloven, bestemmes det som
en lovbefalet Pligt, at Bonden og hans Hustru skal
drikke Jul.
»Vi har endvidere lovet at brygge 01, Bonde og
Husfrue samme Maal, og signe det den hellige Nat,
altsaa Julenat, som Tak til Krist og sancta Maria til
Aar og til Fred. Men hvis det ikke bliver gjort saaledes, da skal Bonden bøde tre Mark til Bispen. Men
hvis han sidder saaledes hen tre Vintre igennem, at
han ikke foretager disse Ølbrygninger, og han bliver
overbevist om denne Brøde, da har han forbrudt hver
Penning af sit Gods, Halvdelen til Kongen og Halv
delen til Bispen. Men han har Lov til at gaa til Skrifte
og sone sin Brøde overfor Krist og blive ved med at
være i Norge. Men hvis han ikke vil det, da skal han
fly bort fra vor Konges Land og Rige.
Det var altsaa ikke en uskyldig eller ligegyldig Ting
at undlade at drikke Jul, til Aar og til Fred, det var
en religiøs og en national Pligt. Kæden maatte ikke
brydes af en eneste Bonde, alle gode Mænd og Kvin
der maatte staa sammen om i Julens Tid at bede de
naaderige kristne Guddomme om Aar og Fred, dvs.
god Høst og indre og ydre Landefred for Land og
Folk, ganske som deres Forfædre to Hundrede Aar

Stefansridt i Skaane.
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før havde drukket Jul til Aar og Fred og opnaaet
disse uskattelige Goder af deres Frugtbarhedsguder
Njord og Frøj.
Det var nu, hvad der forstaas ved at drikke Jul.
Men den anden Maade at holde hedensk Jul paa, at
lege Jul til Frøjs Ære, var ikke mindre vigtig. Vi ved
blot ikke med matematisk Sikkerhed, hvori disse
Julelege til Frøjs Ære har bestaaet, vi maa i nogen
Grad gætte os frem.
Det var i første Række Idrætslege, først og frem
mest Kapridninger, hvor det gjaldt om for den en
kelte Bonde at have den hurtigste Hest, for saa vilde
han faa den bedste Høst i Aarets Løb. Disse Kap
ridninger kunde ofte finde Sted Julemorgen til den
hellige Kilde. Den, som kom først med sin Hest til at
drikke Fløden af Vandet, vilde faa den bedste og
raskeste Hest Aaret om. Af disse Kapridninger til
den hellige Kilde Julemorgen, eller i kristen Tid an
den Juledag, Stefansdagens Morgengry er det be
rømte svenske Stefansridt opstaaet. De unge svenske
Karle har opgivet den oprindelige Kapridning til Hel
ligkilden, og de rider nu i Morgengryet Stefans Mor
gen, mens Stjernerne paa Himlen de blinke, deres
Fællesridt til Helligkilden, og derefter rider de paa
Besøg i de enkelte Gaarde i Bygden, oprindelig sik
kert saaledes, at de har bragt Helligkildens livskraf
tige Vand til den enkelte Gaard, ganske ligesom de
danske Karle ved Maj ridtet Sommer i By har bragt
det første livgivende Grønt ind i hver enkelt Gaard
til Guds Ære, idet de sang:

For dig vi bringe Maj i Gaard,
velsign os med et frugtbart Aar.

De danske unge Karle har selvfølgelig ogsaa i he
densk Tid redet deres Juleridt til Guden Frøjs Ære.
Her gjaldt det om for de unge Karle at sejre i Julekapridningen. Den, som sejrede i dette Julekapridt,
skulde som Julekonge anføre sine Fællers Flok paa
Juleridtet til alle Bygdens Gaarde. Denne Juleskik er
bevaret paa det danske Folkeomraades Sydgrænse,

Udklæde Halmmand v. sv. Julegilde. - Svenske Stefansryttere m. Stjernen.

idet dog i Mellemslesvig Ringridning er indtraadt
som Manddomsprøve i Stedet for Kapridningen. I
det øvrige Danmark er denne Juleskik efter Kristen
dommens Indførelse blevet overført til Fastelavn, og
da er den oprindelige Julekonge blevet til Fastelavns
konge, men Omridtet til Bygdens Gaarde er bevaret
helt ned til vor egen Tid.
At denne Overgang fra Juleskik til Fastelavnsskik
kunde finde Sted, har vel sin Aarsag i, at Julen i he
densk Tid faldt paa en anden Tid af Aaret end nu.
Julen indtraf ved Midvinter, ikke som nu nogle faa
Dage efter Solhverv. Det siger Snorre tydeligt og
klart i sin Heimskringla i Kong Håkon den godes
Saga. Snorre fortæller om ham, at han gennemførte
den Lov, at man skulde holde Jul paa samme Tid,
som kristne Mænd holdt Kristi Fødselsfest, altsaa
den 25. December, og at man skulde holde Jul, saa
længe Øllet slog til, men tidligere havde man holdt
Jul i den saakaldte Hagenat, det vil sige Midvinter
nat, og der blev holdt Jul i tre Døgn.
Midvinter faldt paa forskellig Tid i Norge og
Danmark. I Norge faldt Midvinter den 14. Januar, i
Danmark faldt Midvinter den første Februar, eller i
kristen Tid anden Februar, den saakaldte Kyndel
missedag.
Aarsagen til denne mærkelige Forskel er den, at
Midvinter oprindelig har været fastlagt efter Maanens Gang, før man endnu kendte og havde indført
den romerske, saakaldte julianske Tidsregning. Et
Maaneaar med tolv Maanemaaneder strækkende sig
fra Nytænding til Nytænding udgør blot 354 Dage,
mens Solaaret som bekendt udgør 36514 Dag. Det
var under Maanetidsregningen nødvendigt at ind
skyde en Skudmaane hvert tredie Aar. Denne Skudmaane blev i hedensk Tid af praktiske Grunde ind
skudt i Sommerhalvaaret, mens den i kristen Tid blev
indskudt i Vinterhalvaaret af Hensyn til Jul og Paaskeberegning. I hedensk Tid indfaldt da Midvinter
med den fjerde Nytænding. Denne Nytænding faldt
altid ind efter det praktiske Solhverv, naar det var
vitterligt ved simpel Iagttagelse, at Solen var steget
højere op paa Himlen ved Middagstid, og at Dagene
aabenbart var begyndt at længes, selv om Vinteren
tog til at strenges. Ved Indførelsen af den julianske
Kalender har man i Norge fastsat Midvinter til 14.
Januar, idet man tog Hensyn til det praktiske Sol
hverv, mens man i Danmark fastlagde første Fe
bruar som Midvinter og Midtpunkt for Staldfodringsaaret. I Danmark har vi en rig Folkeoverlevering
knyttet til Midvinterdagen, saaledes som jeg har klar
lagt det i de to Hæfter af mit Livsværk Nordens Gudeverden I, som udkommer nu til Jul. Alle Oplysnin
ger om Skikke og Trosforestillinger knyttet til Nytaarsny og dansk Midvinter om Kyndelmisse i danske
Slægtsgaarde og alle andre danske Bondegaarde er
derfor af største Værdi for mig til Klarlæggelse af
gammeldansk hedensk Midvinterjul. Lad mig blot til
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Kapridt paa Isen om Julen.

sidst klarlægge den oprindelige fællesnordiske og
formentlig i Danmark udsprungne Tidsinddeling af
det nordiske Aar.
Det enkelte Døgn falder i Dag og Nat. Dagen de
les i to Halvdele, Formiddag før Middag, naar Solen
staar højest paa Himlen i Syd, og Eftermiddag, til
Solen gaar ned. Natten deles paa samme Maade i to
Halvdele ved Midnat, hvor Mørkets Uvætters Skade
magt naar sit Højdepunkt. Paa ganske tilsvarende
Vis deles Aar et i Sommer og Vinter. I olddansk Tid
har man holdt Fest til Gudernes Ære for Aar og Fred,
naar Sommeren indtraadte ved Løvspring, naar Korn
høsten begyndte ved Midsommer imellem Hø og
Korn, naar Vinteren indtraadte ved Løvfald og blev
fejret med den store Høstfest, og endelig Midvinter,
som blev fejret med Aarets største Fest, Julen. Mid
vinter betød den endelige Afslutning af det ældre
Høstaar, idet Tærskningen fra først af burde være
afsluttet til Midvinter, og Indledningen til det nye
Høstaar, hvor man ved Midvinter bad om godt
Korn om Høste. Midvinter var Midtpunktet i Foderaaret, man var naaet Vinterens Top, og man kunde

Svensk-Finsk Julebord med
, Julegubben“ i Baggrunden.

derfor i hedensk Jul soide med det, man havde til
overs af Forvinterens opsparede Forraad. Eftervinterens Forraad turde man ikke røre af Angst for Vaarknibe og Hungersnød. Kristendommens Indførelse
betød for den nordiske Bonde en Forskydning af det
naturlige Aar. Sommerens Indtræden maatte ofte for
skydes til Paaske, hvis den kom sent, eller til Pinse,
hvis den kom tidligt. Midsommer mellem Hø og
Korn blev forskudt til St. Hansdag med dens Baal;
den store Høstfest blev forskudt fra første Novem
ber til Mikkelsdag, og Midvinterens Skikke blev for
skudt, oftest til den kristne Fødselsfest, som arvede
den hedenske Bevægelse Jul, idet den kristne Benæv
nelse den hellige Nat ikke formaaede at trænge igen
nem i Norden saadan som i Tyskland (Weihnacht).
Alligevel kan vi i den danske Folkeoverlevering, be
varet i de danske Bønders trofaste Minde, skønnedet
oprindelige danske Naturaar. Og vi kan ligeledes i
Julens og Nytaarsnys og Kyndelmisses, ja Fastelavns
mangfoldige Skikke skønne den oprindelige danske
Jul. Dens oprindelige Mening med dens Skikke at
drikke Jul og at lege Jul var at fremkalde Grøde i
det nu sig nærmende Vækstaar. Det har en Stormand
som Grundtvig stadig en tydelig Fornemmelse af,
naar han i den maaske mest folkeelskede af alle sine
Julesalmer synger:
Velkommen igen Guds Engle smaa
fra h^je Himmelsale,
med dejlige Solskinsklæder paa
i Jordens Skyggedale,
trods klingrende Frost godt Aar I spaa
for Fugl og Sæd i Dvale.
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ved omfattende Undersøgelser omhyggeligt udbygget
det erobrede Terræn, enkelte mindre nye Landvindin
ger er gjort, men ellers tør man maaske nok uden at
fornærme nogen sige, at det ikke i de sidste Aar er
lykkedes Stednavneforskningen at gøre nye, store
Erobringer. Paa Axel Olriks Initiativ oprettedes i
1910 »Stednavneudvalget«, der stadig virker og bl. a.
har indsamlet et omfattende Materiale af gamle Sted
navne-Former og har udgivet systematiske Stednavne
undersøgelser fra Samsø og fra Frederiksborg, Vejle
og Viborg Amter (sidstnævnte i 1948), samt fra Søn
derjylland.
Skulde man gøre det meget kortfattet, kunde maa
ske de nugældende Anskuelser om vore gamle dan
ske Stednavnetyper opgøres saaledes:
-Inge paa Øerne og -ing i Jylland er alle enige om
at henføre til de ældste af vore Stednavnetyper. En
delsen findes ret udbredt blandt germanske Folk i Eu
ropa og fører utvivlsomt tilbage til Tiden omkring
Kristi Fødsel. I Danmark er det ofte store Landsbyer
med let dyrkelig, frugtbar Jord, som har Navne af
denne Type. Endelsens Betydning er usikker; den har
været ivrigt diskuteret blandt Stednavneforskere. For
leddene synes mest at være Fællesnavne, Navne, som
hentyder til Terrænets Beskaffenhed, eller Plante- og
Dyrenavne. De Personnavne, som forekommer blandt
-ing-Navnene her i Landet, kan muligvis være særlige
Stamme- eller Slægtsnavne.
-um findes i Danmark ganske sikkert i to Slags
Stednavne. Der er en del Navne, som indeholder en
gammel Bøjningsendelse (jævnfør Ordene »Fordum«,
»Løndom«, »Stundom« m. fl., der har samme En
delse); disse Navne kan ikke være saa forfærdelig
gamle; men der findes ogsaa mange Stednavne med
Endelsen -um udviklet af Endelsen -heim (»Hjem«),
og disse Stednavne maa formentlig gaa helt tilbage til
før Folkevandringstiden, da denne Endelse var ud
bredt i Stednavne over hele det vestgermanske Omraade. Nogle danske -um Navne er da af omtrent sam
me Alder som -ing-Navnene.
-løse, der jo særlig findes paa Øerne og i Skaane.
cr ogsaa en af vore ældste Stednavnetyper. Forskerne
er enige om, at Endelsen betyder noget i Retning af
»Omraade« eller »Indhegning« — maaske »indhegnet
Græsgang« — derimod er Forleddene ofte særdeles
vanskelige at tolke, der er dog vist overalt Tale om
»Naturnavne« og aldrig som egentlige Personnavne.
-lev har oprindelig betydet »noget efterladt«, Arv,
Levning eller Rest — »Kongelev« var endnu langt
ned i Middelalderen Betegnelse for gammelt Kron
gods —, og da Forleddene til -lev almindeligvis er
Personnavne, er det rimeligt at formode, at der op
rindelig har ligget en Overdragelse gennem Arv eller
paa anden Maade til eller fra en bestemt Person, en
Høvding eller en Storbonde maaske, til Grund for
Navngivningen. Naar yderligere der er Enighed om,
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at -lev-Navnene gaar tilbage til Folkevandringstiden,
kan man egentlig godt forstaa, hvorfor disse Navne
særlig har fristet Stednavneforskernes Fantasi. H. V.
Clausen staar dog stadig ene med sin interessante
Teori om en særlig -lev-Bosættelse eller Erobring udgaaende fra Sjælland og bredende sig fra Jyllands
Østkyst ind i Landet, kendelig ved Rækker af -levByer.
-sted synes at være brugt om lidt mindre Lands
byer, maaske oprindelig Stormandsgaarde, da For
leddene ligesom hos -lev næsten altid kan identifice
res som Personnavne. Stednavne af denne Type er i
Danmark vistnok ogsaa fra Folkevandringstiden, men
lidt yngre end -lev; i Norge derimod dannedes Navne
paa -sted endnu i Vikingetiden, da Nordmænd bragte
disse Navneformer med ved Udvandringen til Island
(efter 800).
-høj og -borg kan som Forled have Personnavne
eller Fællesnavne, -høj skal sikkert betyde Gravhøj og
-borg Befæstningsanlæg, ganske som disse Ord gør
det den Dag i Dag. Adskillige Stednavne med disse
Endelser maa sandsynligvis henføres til Tiden før Vi
kingetiden, medens andre er langt yngre, ja, mange
Stednavne paa -borg er jo først opstaaet i nyere Tid,
og der findes historisk korrekte Oplysninger om Bor
gen, der har givet Anledning til Navnet.
-by er en Stednavnetype, som kun findes i Norden,
i Danelagen og i Normandiet. Den synes at høre
hjemme i Vikingetiden, men der findes ogsaa adskil
lige yngre Navne paa -by, saaledes maa jo f. Eks. Kir
keby og Munkeby være opstaaet efter Kristendom
mens Indførelse. Nogle Forskere har ment at kunne
finde sikre Spor af en oprindelig Stormandsgaard i
særdeles mange Navne med Endelsen -by. Der er der
for fremsat Formodning om, at disse Byer ligesom
Byer med Navne paa -toft, som vist har samme Ud
bredelse (og Alder), skulde have udviklet sig af en
enkelt stor Gaard.
-torp (nu -rup, -trup, -drup o. s. v.) er jo den mest
almindelige Stednavnetype af alle, og disse Navne sy
nes da at bære Bud om en vældig Opdyrkning af
Landet i Tiden fra Vikingetidens Slutning til et
Stykke ind i Middelalderen. Enkeltheder om denne
storslaaede Indsats mangler imidlertid næsten fuld
stændigt; da -torp-Navnene sædvanligvis har et
Mandsnavn som Forled, tør man maaske slutte, at der
i Almindelighed har staaet en Stormand bag ved Ny
brydningen, maaske paa den Maade, at »Torpen« er
anlagt af Stormanden som en Slags Avlsgaard, beman
det med Huskarle eller Trælle fra Hovedgaarden. I
det nuværende Danmark er optalt 1600-1700 Tor
per, i Sverige ca. 6500, i Norge ca. 120.
Jævnaldrende med -torp og maaske gennemgaaende
noget yngre er sandsynligvis navnene paa -bølle- og
rydningsnavnene -rød og -tved.
Af denne Gennemgang vil det ses, at faktisk ingen
af disse almindelige Stednavnetyper gaar længere til
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bage end til Tiden omkring vor Tidsregnings Begyn
delse (keltisk Jernalder), og dette kan nok give An
ledning til adskillige Overvejelser.
Nogle har ment at finde Forklaringen herpaa i de
saakaldte usammensatte Navne eller Kortnavne, hvor
af der findes en hel Del spredt ud over Landet. De
skulde udgøre et Sæt Navne, der var ældre end de
ovenfor omtalte Navnetyper. Ser man nærmere paa
disse Kortnavne, maa man fastslaa, at nogle af dem
sikkert oprindelig har haft gamle Afledningsendelser
paa -und, -n eller -t, det gælder Navne som Almind,
Mygind, Kven, Enø, Møn, Ajt, Bjert, Løjt, medens
andre unddrager sig ethvert Forsøg paa Opløsning
endsige Tydning, og der kan derfor næppe være Tvivl
om, at flere af disse Navne — men ikke alle — maa
høre hjemme blandt vore allerældste Stednavne. Dog
synes det alligevel en betænkelig Sag at udnævne
disse faatallige Navne til at være Oldtidsstednavne
fra før vor Tidsregnings Begyndelse — blot fordi
man ikke har fundet andre Stednavne, der kan føres
tilbage hertil.
Saa er der andre Forskere, som har fundet Forkla
ringen paa, at vore Stednavne ikke ser ud til at være
ældre end Midten af Jernalderen, i en Formodning
om, at der paa denne Tid er sket en Indvandring af
et nyt Folk med et nyt Sprog. Men herimod taler me
get vægtige arkæologiske Argumenter. Som bekendt
er den almindelige Opfattelse blandt Arkæologerne,
at vort Land stort set lige siden den yngre Stenalders
Begyndelse har været beboet af den samme Folke
stamme.
En tredie Mulighed er, at Landsbynavnene sim
pelthen ikke er ældre, fordi Landsbyerne, som de an
vendes om, ikke er ældre. Og det maa unægtelig ind
rømmes, at visse nyere arkæologiske Undersøgelser
netop har bevist, at nogle gamle danske Landsbyers
Grundlæggelse maa sættes til Jernalderens Midte.
Men selv om mere omfattende Undersøgelser skulle
vise, at en meget stor Mængde af vore gamle Lands
byer er grundlagt ved denne Tid, kommer der allige
vel til at mangle en Forklaring paa, hvor Navnene
fra Broncealderen er blevet af, for selvfølgelig har og
saa Folket i vor ejendommelige og storslaaede Broncealder boet i Landsbyer, der har haft Navne.
Maaske har der været Tale om et udbredt Navne
skifte. En Bebyggelse kan jo særdeles godt have skif
tet Navn ved Overgang til en ny Landsbyform, af
Modehensyn eller af mange andre Grunde. Fra Nu
tiden kan der jo nævnes en Masse Eksempler paa
Navneskifte i Løbet af en Generation eller to, og selv
om Formerne var fastere i gamle Tider, skulde noget
lignende vel nok kunne være sket ogsaa. Bebyggel
sen kan jo ikke saa godt være yngre end Navnet, men
hvorfor skulde den egentlig ikke være ældre?
Med Spørgsmaalet Navneskifte befinder vi os imid
lertid paa gyngende Grund — rent videnskabeligt set
—, og det samme gør vi, naar vi spørger om de nær

mere Omstændigheder ved selve Navngivningen.
Herom véd vi egentlig intet, og der synes heller ikke
rigtig at være gjort Forsøg paa at skaffe os nogen
Viden herom. Indtil videre maa vi glæde os over de
forholdsvis sikre Udredninger, som Stednavneforsk
ningen kan give os af de foran omtalte Stednavne
typer og saa iøvrigt haabe paa, at nye, banebry
dende Undersøgelser — maaske i Forbindelse med
arkæologiske Arbejder — engang vil give Stednavne
forskningen Vind i Sejlene igen. For utvivlsomt har
vi i vor gamle danske Stednavne en stor Skat, som
endnu vil kunne yde adskillige væsentlige Bidrag til
Udforskningen af vort ældgamle Lands Historie.

Statsminister

Chr. Ditlev Fr. Reventlow
Bondestandens Frigører
Midt under alt det udbytterige Arbejde i Starens
Tjeneste var det ham en Sorg, at der kun levnedes
ham saa ringe Tid til at tilse sine Godser. Han taler i
sine Breve om »Slavekitlen med Stjerner og Baand« i
Modsætning til den frie Bondekofte, han elskede at
bære. »Aldrig vil jeg kunne opfylde Maalet for min
Bestemmelse«, skriver han, »saa længe mine landlige
Pligter kommer i anden Række. I det Øjeblik, jeg tror
at have handlet rigtigt, er maaske min Forvalter i
Færd med at fratage den retskafne, men fattige Mand
hans sidste Hvid, frastøde den Trængende, en med
lidende Bonde har taget til sig, og gøre mig til en
grusom Mand, hvor jeg troede at være god og mild«.
Man kan dog vist roligt gaa ud fra, at ingen For
valter, der blot een Gang var grebet i Utroskab eller
Grumhed overfor Bønderne, fik Lejlighed til at øve
den Slags mere. Efterhaanden fik Reventlow paa sit
Gods samlet sig en Stab af gode Medarbejdere, der
var saa indlevet i hans Tænkemaade og Principper,
at Arbejdet gik sin støtte Gang mod Reventlows
store Maal: Bondens Frigørelse, Bondens Oplysning
og dermed Landets Velstand.
Inden Aarhundredet var udløbet var saa at sige alle
Grevskabets Fæstegaarde udskiftede af Fællesskabet
og for en stor Del udflyttet, og alle Bønder, der øn
skede det, fik deres Gaarde i Arvefæste. Af Pederstrups 131 Bøndergaarde var i 1806 kun de 17 Fæ
stegaarde, fordi de paagældende Bønder var ufor
standige nok til at fastholde den gamle Form. Alle
de andre var Arvefæste.
Resultaterne viste sig hurtigt, og Reventlow kunde
ved Aarhundredskiftet med Rette betegne sine Bøn
der som de bedst situerede i hele Landet, og før den
store Skolereform blev gennemført, kunde han med
lige saa stor Ret betegne dem som de bedst oplyste,
og Skolerne paa sine Godser som de bedste i Konge
rigerne og Hertugdømmerne.
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Saa ofte hans mangeartede Embedspligter tillod det,
var han paa Lolland og da fortrinsvis paa Pederstrup.
Han sørgede for nye og forbedrede Driftsformer i
Landbruget, for Indførelsen af nye Sæd- og Frøstam
mer, og da navnlig Kløver, for Afvanding ved Grøftning og for Plantning af Læhegn. Han opmuntrede
stadig Bønderne til at plante Pil i Skellene, dels for
Læ, dels ogsaa for Afvanding af de overalt udrænede
og som oftest lave Jorder. Nu er Reventlows pilehegnede Land snart ikke til at kende igen. Pilene fal
der, ikke alene i Skellene mellem Markerne paa
Gaardene, men ogsaa i Skellene mellem Gaardene og
langs Landevejene. Lad være, at Pilene med deres
lange og fladt udløbende Rødder ikke hører hjemme
paa Nutidens drænede, dybt kultiverede og kunst
gødede Lolland, men saa burde man paa Skellene
mellem Gaardene og langs Landevejene plante andre,
mindre generende og mere nyttige Træsorter. Hel
ler ikke paa det Omraade bør man rydde, hvad den
store Reventlow byggede op, uden at sætte andet og
bedre i Stedet.
Skovene ofrede Reventlow ligeledes megen Tid og
Omtanke, og han levede længe nok til at se store
Resultater af sit Arbejde ogsaa paa dette Omraade.
Han er med Rette blevet kaldt det danske Skovbrugs
Fader, thi han var den første, der lagde ogsaa Sko
vene ind under planmæssig Drift. Christianssæde .
Skov staar i den Henseende som et smukt Minde om
hans Virksomhed.
1813 traadte Reventlow efter 40 Aars Embedsvirk
somhed tilbage fra Statstjenesten. Han var da 65 Aar,
og Resten af sit Liv tilbragte han paa Pederstrup og
Christianssæde, hvor han levede et virksomt Liv og
et lykkeligt Familieliv sammen med sin Hustru, sine
mange Børn og en stadig voksende Kreds af nær
mere og fjernere Slægtninge. Han opførte den nu
restaurerede Hovedbygning paa Pederstrup, der i Dag
rummer Museet til Minde om den store Reform
minister.
Den 11. Marts 1827 fejrede han i bedste Velgaaende sin 79-aarige Fødselsdag, men i Juli blev han
syg og maatte gaa til Sengs. Under sin sygdom mod
tog han Besøg af Prins Christian (senere Kong
Christian VIII) og Prinsesse Caroline Amalie, og Re
ventlow greb da Prinsens Haand og bad ham værne
om den vaagnende Bondestand og arbejde for dens
Fremgang og Velstand. Det var Reventlows sidste
Indsats for sine kære Bønder .
I September følte han Livet ebbe ud og lod sig
da føre fra Pederstrup til Christianssæde for at dø paa
sit Fødested. Den 11. Oktober 1827 døde Bondens
Ven og Frigører paa sit Grevskabs Hovedsæde.
I 1822 var hans elskede Hustru blevet begravet
paa Horslunde Kirkegaard, og han vilde hvile ved
hendes Side. Grevskabets ca. 300 Bønder skiftedes til
at bære hans Baare den lange Vej fra Christianssæde
til Horslunde Kirke. Over hans Grav ligger en prunk
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løs Ligsten med en af ham selv forfattet Indskrift.
I Parken ved Christianssæde er rejst et Mindesmærke
for ham, og paa Hjørnet af Horslunde Kirkegaard ud
mod Gaden blev i 1914 rejst en Mindesten med hans
Portrætmedaillon. Hans Yndlingsgaard Pederstrup er
indrettet til et Reventlow-Museum, og Parken er Fol
keeje, men hans Minde lever stærkest i hans Gerning
som Bondens Frigører og Folkets Ven. Hans Gerning
vil leve saa længe, der findes danske Bønder.

Jens A. Petersen.

Slægtsgaarden Vesterhesseldal
paa Dolmer Mark
Naar man skal skrive lidt om de saakaldte Slægtsgaarde,
d. v. s. Gaarde, som har været i samme Slægts Eje i hun
drede Aar eller derover, er det nødvendigt, at man har for
skellige skriftlige Notater til at bygge sine Oplysninger
over, saasom gamle Skøder, Kirkebøger, maaske gamle Bre
ve eller andre Dokumenter, der kan give Oplysninger om
Navne og Aarstal. Denne ydre Ramme kan altid berette
om, hvem der gennem Tiderne har ejet Ejendommen, hvilke
Aarstal der har været skiftet Ejere o. s. f. Men hvis en
Slægtsgaards Historie skal paaregne større Interesse uden
for Familiens Kreds, vil det være gavnligt, saafremt der
vides noget nærmere om de forskellige Ejere og deres
Slægt gennem Tiderne, deres Liv og Gerning, der kan give
den ydre Ramme et levende Indhold; og naar der her skal
fortælles lidt om Slægtsgaarden »Vesterhesseldal«, som har
tilhørt samme Slægt siden 1822, skal der prøves paa at
gøre dens Historie en Smule levende og interessant.
Den 5. August 1822 blev Gaarden solgt ved Auktion
paa Grenaa Tinghus. Sælgeren var et Dødsbo efter Gene
ralkrigskommissær de Fischer, som havde ejet flere Ejen
domme i Grenaa, bl. a. Ejendommen paa Hjørnet af Søn
dergade og Kanikegade; hans Begravelse blev den første
paa den nye Kirkegaard ude ved Aastrupvej, og hans Grav
sted i den første Runddel ved den brede Gang vedligehol
des den Dag i Dag.
Køberen af Gaarden var Gartner Kristen Sørensen paa
Grevskabet »Scheel«, senere Benzon og i den nyere Tid
»Soustrup«, et Navn, som havde været brugt i meget gam
mel Tid. Købesummen var 525 Rigsdaler Sedler, ca. 1000
Kroner.
Gaardens Hartkorn var paa daværende Tidspunkt ca. 2^
Td., den var en Udflyttergaard fra Dolmer, havde en Tid
tilhørt Godset »Hessel« og maaske faaet sit Navn der
fra, men der maa i Tidernes Løb være erhvervet mere
Jord og igen solgt Lodder derfra. I Begyndelsen af Tallet
1900 efter Loven om Oprettelse af Statshuse, blev der solgt
Jord til 2 Statshuse af en Udlod, og som en Slags Erstat
ning købt en nærliggende Parcel paa 5 å 6 Td. Land god
Jord, og endelig er der i den nyere Tid erhvervet en Kær
lod paa ca. 6 Td. Land, saa Gaarden for Tiden har et
Jordtilliggende paa 54 Td. Land god Jord.
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Kristen Sørensen, der som omtalt var Gartner under
Grevskabet »Scheel«, stammede fra Himmerland. Han var
født i Farstrup Sogn ved Løgstør, Faderen hed Søren Kusk.
Kristen Sørensen tjente 1 Aar ved de lette Dragoner, men
blev kasseret.
I Aaret 1816 var han som nævnt antaget som Gartner
paa »Scheel«, hvortil han kom efter at have været Gart
ner paa en anden af Djurslands Herregaarde, nemlig Rugaard. I Aaret 1818 blev han gift med Birgitte Pedersdatter, hun var født 1793, hendes Fader hed Peder Niel
sen og boede i Ebbestrup under Clausholm Gods, men
Peter Nielsen blev løst fra sit Stavnsbaand paa Clausholm
og flyttede til Rugaard, og Kristen Sørensen har nok lært
hende at kende, mens han var Gartner paa Godset dér.
Da Kristen Sørensen flyttede ind som Ejer paa Vesterhesseldal i Aaret 1822, skete der noget, som kom til at
præge Gaarden ned gennem Tiderne, og paa en Maade
kom til at virke særpræget og skelsættende frem for man
gen anden af den Tids Gaarde; det var maaske ikke saa
meget Kristen Sørensens Indsats som Landmand, der blev
Aarsag til denne Særstilling, men derimod hans Gerning
som Gartner og Plantningsmand, idet han kort efter Over
tagelsen af Gaarden udskilte ca. 2 Td. Land omkring Byg
ningerne til Beplantning og Gartneri, og som et synligt
Minde fra hine Dage staar en prægtig Lindealle, som for
øvrigt er under Fredningsnævnet — ikke helt almindeligt
ved en Bondegaard.
Dette Arbejde for Plantningssagen, dels for sig selv og
dels for andre, skaffede ham det danske Landhusholdnings
selskabs Sølvbæger, et Klenodie, der værnes om med stor
Pietetsfølelse af de senere Slægter. Den 5. August 1922
holdt Sønnesønnen Kristian Sørensen en Fest til Minde
om, at Gaarden den Dag havde været i Slægtens Eje i
Hundrede Aar igennem tre Generationer. Hele den da
værende Slægt samt 3 andre Familier, som havde været
tilknyttet Gaarden, var indbudt. For at gøre Dagen saa fest
lig som muligt var der bl. a. skrevet en lille Kantate, som i
jævne Ord skulde skildre det daglige Liv paa Gaarden i
nævnte Sekel. Om Kristen Sørensen (altsaa den første Ejer)
hed det i to af Versene:
Her tog han fat og svang med Lyst sin Spade
og sled sig ud af sine trange Kaar,
han maalte ud mod Nord og Øst en Flade
paa Stedet, hvor de gamle Linde staar.
Saa kasted’ op en Vold han rundt som ydre Ramme
omkring den Plads, han der sig havde valgt,
og planter mangt et Træ af ædel Stamme,
hvis Indtægt endnu mange Aar derefter faldt.

Med Korsets Gang han delte saa sit Stykke,
som den Tids Anlæg kræved’ af hans Stand,
en sirlig Gang blev Havens store Smykke
saavel som Parken med sit rene, klare Vand.
Jasminer — Guldregn — Snebold og Syrener
han planter, saa det pryder mangen Plet,
og kort sagt alt blev sat i Stil og Scene,
saa alt kom frem paa Stedet til sin Ret.
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Kristen Sørensen maatte friste den haarde Skæbne at
være blind i 12 Aar, men inden hans Død skete det Mi
rakel, at han fik sit Syn igen (vistnok 3 Md.). Aaret 1855
døde han og blev begravet paa Grenaa Kirkegaard; der
findes den Dag i Dag et Mindeblad, som Degnen efter
den Tids Skik og Brug afleverede ved den Afdødes Baare
til Trøst for de efterladte.
I Ægteskabet havde der været 6 Børn, 3 Sønner og 3
Døtre, en af Dørrene var gift med en Murermester, en an
den med en Gaardmand, medens den tredie levede Livet i
ugift Stand i Dolmer. Sønnerne Peder og Vilhelm over
tog efter Faderens Død Gaarden i Forening, den tredie Søn
Valdemar døde i Slesvig.
Efter at Brødrene Peter og Vilhelm havde drevet Gaar
den sammen en Tid, købte Vilhelm sig en Gaard i Dol
mer, som siden har været i den samme Slægts Eje, og Bro
deren Peter Severin Sørensen, som hans fulde Navn var,
overtog som Ejer Nr. 2 Gaarden og hvad dertil hørte,
han var født paa Godset Scheel, mens Faderen var Gartner
der, og blev som Faderen senere Gartner der 5 å 6 Aar, alt
saa forinden han overtog »Vesterhesseldal«. Om ham hed
det i Kantaten bl. a.:
Men Peter Sørensen tog saa Gaarden selv i Eje
og delte ud til Søskende en Part,
han deres Lod og Del retfærdig vejed',
han delte villig ud, han var ej smart;
i gamle Spor han ledte altid Driften,
men spændte stadig Snoren læng’re ud,
han var af dem, der ikke holdt af Skiften,
men holdt sig til de gamle Tiders store Bud.

Hvad der var lagt til Grund fra Slægtens første Dage,
han holdt i Ære al sin Levetid,
det var hans Agt at skabe mer end tage,
hvad der var samlet ind ved trofast Flid.
De Linier, som fra første Færd var tegnet,
han slynger ind i gyldne Rammers Skær,
og hvad der engang ind som Ret var hegnet,
blev for ham Livets allerstørste Værd.
Da Peter Sørensen overtog Gaarden, skete der en Ud
videlse paa visse Omraader, der blev drevet en efter den
Tids Forhold ret stor Frøhandel. Sørensen antog en Mand,
der i mange Aar solgte afportioneret Havefrø, ikke alene i
den nærmeste Omegn, men om Vinteren og i det tidligste
Foraar gik Turen helt op paa Mols og blev borte i flere
Dage.
Sørensen, der i Begyndelsen havde været Ungkarl, an
tog en Husholderske Sofie Bager, og med hende blev han
gift. I Ægteskabet var der en Søn, Kristian, som altsaa
blev den tredie Ejer af Gaarden.
Peter Sørensens Helbred var lidt vaklende, og i Aaret
1881 døde han og blev som sin Far begravet paa Grenaa
Kirkegaard. Ogsaa ved denne Lejlighed blev der af Ste
dets Degn afleveret et Mindeblad ved hans Baare til Op
bevaring for Familien. Nu sad Sofie Sørensen som Enke
med Sønnen Kristian, der dengang kun var 5 Aar, og So
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fie maatte holde Bestyrer i mange Aar. Hun nedrev det
gamle Stuehus, der laa mod Vest, og lod opføre et nyt,
stort, moderne Stuehus mod Nord, indrettet med Storstue,
Bagerovn og Gæsteværelser o. s. v.
Den, der kendte Sofie, som hun i daglig Tale blev kaldt,
agtede og ærede denne Kvinde, paa en Gang mild og myn
dig. Om hende hed det:
Din Dør paa lette Hængsler gik altid op og i,
og fattige og rige sig følte lige fri.
Ingen kom i Hjemmet uden at blive godt modtaget og
beværtet, hendes Kaffekande var vist aldrig kold Dagen
igennem, og det hed sig, at hun var saa meget foran med
sit Arbejde, at Middagsmaden altid var færdig Kl. 10 om
om Formiddagen. Paa sine gamle Dage levede hun altid i
Minderne om sin korte, men lykkelige Ægtestand. Hun
var tro mod sin Mands Gerening og Minde, nænnede al
drig at et Træ eller en Busk, som hans Haand havde rørt
ved, blev ryddet eller flyttet, selv om det trængte aldrig
saa haardt.dertil.
1923 afgik Sofie Sørensen ved Døden og blev begravet
paa Grenaa Kirkegaard. Ogsaa ved den Lejlighed mødte
Stedets daværende Lærer i Hjemmet, ikke som sine For
gængere med et Mindeblad, men med en levende Tale,
hvori han bl. a. sagde: »De Piger, der kom til at tjene hos
Sofie, blev næsten altid Ven med hende for Livet«.
I Aaret 1915 havde K. Sørensen giftet sig med Ana
Dorthea Kaysen fra Stubbe paa Mols, med Dorthea, som
hun kaldes, indgik der en ny frisk Kraft i det daglige
Arbejde i Huset til Hjælp og afløsning af Sofie, og med
den Aand, der fortsatte i den gamle Linie til Bevarelse af
Traditionerne og Gæstfriheden og til fortsat at værne om
Minderne.
1917 var Gaarden tilskødet Kristian Sørensen, han havde
levet hele sit Liv hjemme paa Gaarden med Undtagelse
af sin Soldatertid ved Dragonerne i Aarhus, i hvilken Tid
han oplevede mange smaa Episoder, som senere hen kom
til at staa i et straalende Lys. I Modsætning til sin Far
og Bedstefar, for hvem Haven og hvad dertil hørte, var
deres et og alt, interesserede K. Sørensen sig mest for
Landbruget, særlig Hestene havde hans Interesse. Han be
varede dog stadig Sans og Agtelse for den Gerning, hans
Forfædre havde øvet, den gamle Have blev til Tider brugt
til Afholdelse af nationale og kristelige Møder, mest for
Sognets Beboere, der kunde faas Vand til Kaffe og Stuerne
til at drikke det i.
K. Sørensen lod for nogle Aar siden alle Udhusene om
bygge og paasatte Trempel, saa Gaarden er i alle 'Maader
fuldt ud moderne, og nu glider saa den 4de Generation ind
som Ejer. Det er Peder Sørensen, den ældste af de to Søn
ner, den yngste, August, er gift med Anny Pedersen fra
Voldby. August købte Svigerfaderens Gaard, da de blev
gift, og hjemme gaar Peder som Arvtager til den gamle
Slægtsgaard med sine Traditioner; begge Sønnerne er dyg
tige Landmænd, der har* været paa Landbrugsskole og
haft Pladser forskellige Steder. Peder har anskaffet Mal
kemaskine, lavet Kølerum og eget Vandværk, han har
foruden disse gode, praktiske Egenskaber en ikke ringe
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poetisk Aare, der giver sig Udslag ved forskellige festlige
Lejligheder. Paa et Punkt ligner han sin Far, Bedstefar og
Oldefar, han nærer den samme Pietetsfølelse som disse,
naar det gælder om at værne den gamle Slægtsgaard, saa
han skal nok vide i Fremtidens Dage at føre det videre,
som hans Forfædre begyndte.
Den før omtalte Kantate fra Hundredaarsfesten havde
to Vers med følgende Ordlyd paa Mel.: Der er et Land.

Et Hundred Aar i Sandhed maa man sige
forandrer meget her i Støvets Land.
Et Hundred Aar i Danmarks gamle Rige
umuligt som det næste blive kan.
Men en Ting staar i dag som synligt Minde,
et Ekko fra det allerførste Skridt,
det er de smukke, gamle, kære Linde,
som vokste stor og stærk sig lidt for lidt.
Og om Lindene hed det bl. a.:
Du gamle Lind! Jeg elsker dig, min Lykke
det er, hvergang du breder ud dit Slør
og staar som Bruden i sit fagre Smykke,
saa fin og ren og frisk i din Kulør;
da aander Liv og Lyst fra dine Blade,
du blæser bort det tunge i vort Sind
og kalder frem fra Sjælens Dyb det glade,
som gennem al din Friskhéd strømmer ind.
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(gladelig Jul
Med Tak for ethvert Bidrag til Slægtsgaardsarkivets Samlinger samt for al Venlighed og
Forstaaelse i 1950 ønsker jeg en rigtig god

Jul og et godt og heldbringende Nytaar for
alle Danmarks gamle Slægtsgaarde.

P. K. Hoffmansen^

Vejen tu selvforsyning med linnedvarer . . .

HJEMMEINDUSTRI - STORINDUSTRI

Arbejdet fra avl og ruskning til den smukke fær
dige hørvare skabte den. danske bondestands selv
forsyning med uforgængelige linnedvarer, der gik
i arv fra slægtled til slægtled ... i dag sender
man den avlede Hør til

AKTIESELSKABET

HØRFABRIKEN I TOMMERUP

KØLESKABE . KONSERVATORER . FROST-ANLÆG

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

Enhver Husmoder ønsker at kunne opbevare
sine Fødevarer friskt og køligt hele Aaret rundt.
Tal med den nærmeste FRIGIDAIRE-Forhandler 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.

Aarhus.

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

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

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

Slægtsgaardsejere!

De ser her et FRIGIDAIRE FrostAnlæg udvendig og indvendig. Hver
har sin aflaaselige Box, hvori man
selv kan nedlægge og hente de
Varer, man ønsker.

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.

Slægtsgaardsejere!

Sikker Dem mod Haglskade .

Tegn Deres Forsikring

gennem

mod Stormskade i

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade

Store Torv 5 , Aarhus

Store Torv 5 . Aarhus

Østifternes Land-Hypothekforening
Gyldenløvesgade 3
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yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne

