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Kvinden i Slægtsgaards-Forskningen
Et meget værdifuldt Arbejde udføres i disse Aar

af Kommunelærerinde Frøken Mette M. Hansen, Svanninge ved Faaborg.

VED FORENINGENS Møder er det sket, 
af der er blevet sagt smukke Ord om Kvin
den og Slægtsgaarden. Det er saa naturligt, for 

Hustru- og Moderhaanden er af den allerstørste 
Betydning for Værnet om de gamle Slægtsejen
domme. Men Kvinder kan gøre sig gældende paa 
anden Maade i dette Arbejde, end der synes 
skabt Præcedens for som Hustruer og Mødre og 
som Midtpunkt først og fremmest for det inden
dørs Liv paa Ejendommen. Et Bevis herfor føres 
i disse Aar af Kommunelærerinde Mette M. 
Hansen, Svanninge, Datter af en Slægtsgaards- 
ejer. Hendes Tipoldefar, Mads Rasmussen, fik i 
1736 Solbjerggaard pr. Millinge i Fæste, og siden 
er den forblevet i Slægten. Nu ejes den af Frø
ken Hansens Broder, Mads Hansen, der ligesom 
Søsteren tidligt fik sin Slægtsinteresse vakt.

DEN GAMLE SLÆGTSBOG
Frøken Hansen fortæller til Slægtsgaardsbla- 

det, at hendes Mor stammeede fra en Slægts- 
gaard paa Horneland. Moderens Onkel, der var 
Sogneraadsformand i Home, havde studeret sin 
Slægts Historie og havde udarbejdet en Slægts
bog, som Mette M. Hansen som lille Pige fik 
Lov at læse i. Dermed blev Grundlaget skabt 
for en Interesse, som skulde komme til at lægge 
Beslag paa mere og mere af hendes Fritid som 
voksen. Først ytrede det sig ved, at hun skrev 
den nævnte Slægtsbog af, dernæst ved at hun 
purung sammen med sin Broder rejste til Arkivet 
i Odense for at »studere de gamle Ting«. Det 

gik, som man kunde forvente: Da Arbejdet med 
Slægtens Udforskning var endt, fortsatte hun 
med andre Gaarde i Sognet og med selve Sognets 
Historie, inspireret til dette sidste bl. a. af Sogne-

Kommunelærerinde 
Mette M. Hansen, 

Svanninge.

forskeren, Lærer Lauritzen i Millinge, med hvem 
hun paa flere Omraader stadig samarbejder.

Forholdsvis tidligt maatte Broderen, Mads 
Hansen, indstille Arkivrejserne, da Gaardens 
Drift lagde Beslag paa hans Tid. Saa fortsatte 
Mette M. Hansen paa egen Haand, og nu doku
menterer en vægtig Stabel Protokoller Arbejdets 
rige Resultat. (Fortsættes Side 4.)
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FRA SLÆGTSGAARDSARKIVET
^iplomudstedelse

PAA GRUND af adskillige indkomne Rekvi
sitioner paa Udstedelse af Slægtsgaardsdiplo- 

mer uden ledsagende nødvendige og dokumen
terede Oplysninger til Diplompaaskriftens Ud
færdigelse skal her gentages og indskærpes den 
Praksis for Diplomudstedelse, der allerede fand
tes trykt i »Slægtsgaarden« for Juli 1951.

»Ifølge § 2 i Lovene af 20.-5.-1950 for »For
eningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde« ud
steder Foreningens Hovedbestyrelse efter forud- 
gaaende Undersøgelse og fremsat Ønske mod et 
nærmere fastsat Gebyr et Diplom til de Medlem
mer, hvis Ejendom i mindst 100 Aar har været 
i Slægtens Besiddelse.

Betingelserne for at faa et Slægtsgaardsdiplom 
udstedt er da følgende:

1) At Ejendommen i mindst 100 Aar har været 
i Slægtens Besiddelse (Eje eller Fæste), og at 
Besidderen er Medlem af Slægtsgaardsfor- 
eningen.

2) Dokumentation for denne Besiddelse, der for 
saa vidt muligt rummer alle de til Diplomets 
Udfyldelse nødvendige Oplysninger. (Doku
menterede Dato og Aarstal for Overdragel
ser, attesterede fuldstændige Navne paa Be
sidderne og deres Hustruer med vedføjede og 
dokumenterede Dato og Aarstal samt Sted 
for Fødsel, Giftermaal og Død.)
NB. Denne Dokumentation kan for saa vidt 

muligt erholdes ved Henvendelse til 
Slægtsgaardsarkivet, Det kgl. Bibliotek, 
København K., mod Betaling af de til 
Fremskaffelsen af de nødvendige Op
lysninger forbundne Udgifter. Hvis 
Rekvirenten paa anden Vis har skaffet 
sig de nødvendige og dokumenterede 
Oplysninger til Diplomets Udstedelse, 

skal disse dog godkendes af Slægts
gaardsarkivet, og Rekvirenten maa be
tale de Udgifter, der følger med en saa- 
dan Efterprøvning, evt. Korrektion.

Hvis Rekvirenten foruden de obliga
toriske Oplysninger til Udstedelse af 
Slægtsgaardsdiplomet ogsaa ønsker dette 
paaført tilsvarende Oplysninger om evt. 
Ejendomsbesiddere af Slægten forud for 
de sidste 100 Aar, gælder tilsvarende 
Krav om Oplysninger vedrørende hver 
enkelt Overdragelse, Besidder og den
nes Hustru.

3) Direkte Anmodning til Slægtsgaardsforenin- 
gens Hovedbestyrelse, Købmagergade 67—69, 
København K., om Udstedelse af Diplom led
saget af Slægtsgaardsarkivets foretagne, evt. 
godkendte, stemplede Undersøgelse med de 
til Diplomets Udstedelse nødvendige Oplys
ninger.

4) Erlæggelse af et Gebyr paa 25.00 Kr. til »For
eningen til Bevarelse af danske Slægtsgaar
de«.«

8oo nye Medlemmer
i fire Amter.

Velbesøgt Møde i Slægtsgaardsforeningen 
for Randers Amt.

SLÆGTSGAARDSFORENINGEN for Randers Amt 
holdt d. 6. Februar et velbesøgt Aarsmødc paa 

Højskolehotellet i Randers.
Den gode Tilslutning og ypperlige Stemning paa 

Mødet synes at tyde paa en stærkt voksende Interesse 
blandt Medlemmerne for Foreningens fremtidige Virke 
til Gavn for danske Slægtsgaarde.

Hovedbestyrelsesmedlem, Gdr. Slemming, Hammelev 
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ved Grenaa, aabnede Mødet med et hjerteligt Vel
kommen.

Man sang:. »Vort Hjem, du danske Jord«, hvorefter 
Sognefoged S. N. Sørensen, Mygind ved Randers, over
tog Hvervet som Dirigent og gav Ordet til Gdr. Slem- 
ming, som derefter aflagde en ret udførlig Beretning 
for Foreningens Tilblivelse og Virke i de 10 Aar, den 
har bestaaet.

Tidligere Landsformand, Gdr. Jørgen Pedersen og 
Journalist Chr. Dam var de første, der begyndte Ar
bejdet, senere har andre fortsat. Nogle Møder blev af
holdt rundt i Landet, og man tegnede de første Med
lemmer. Interesserede skaffede hurtigt Foreningen flere. 
Studenterne var ogsaa ude paa Tegningsarbejde, uden 
at alt dette dog kunde siges at være systematisk til
rettelagt.

Efter at Foreningens Økonomi nu efter nogle Van
skeligheder er bragt i bedste Orden, har Hovedbesty
relsen engageret fhv. Gdr. Holger Brahe, Grenaa, til 
at gaa Amterne igennem. Han arbejder systematisk og 
med godt Resultat, idet det første Aar gav Foreningen 
godt 800 nye Medlemmer i 4 Amter.

Dette Tegnings- og Agitationsarbejde ønskes fortsat.
Gaardejer Slemming omtalte endvidere Arkivet og 

dets Arbejde, der er at opbevare Ting af slægts- og 
gaardhistorisk Værdi for Efterverdenen, samt m.H.t. 
at efterforske Slægtsgaardsejernes Familieforhold.

Foreningens Formaal er jo, som dens Navn siger, at 
bevare Slægtsgaardene samlede i Fremtiden, og derfor 
følger Hovedbestyrelsen opmærksomt Lovgivningen, 
navnlig Jordlovgivning, Arvelovgivning, Slægtsover- 
dragelsessporgsmaal og flere andre Spørgsmaal af Be
tydning for Slægtsgaardene.

Desuden udgiver Foreningen et Medlemsblad, alt
sammen for et meget beskedent Aarskontingenb

DELTAG l AARSMØDET
Hvert Aar i Maj samler Foreningen sine Medlem

mer fra hele Landet til Aarsgeneralforsamling, og i 
Forbindelse hermed en Udflugt. Slemming vilde an
befale alle, der kunde, at deltage i disse aarlige Sam
menkomster, hvor man forenede det nyttige med det 
behagelige og fornøjelige, og hvor man havde Lejlig
hed til at lære hinanden at kende, og blive rystet 
sammen.

Gdr. Slemming sluttede sin interessante Beretning 
med en Appel til alle Bestyrelsesmedlemmer om at 
virke for Fremgang for Foreningen, hvis Betydning 
jo er stigende med det forøgede Medlemsantal.

Derefter foretoges Valg til Amtsbestyrelse, som der
efter bestaar af følgende:

Gdr. N. Slemming, Hammelev.
» Skjødt, Grydegaard, Vivild.
» Karl Katholm, Hornaa, Aalsø.
» Mikkelsen, Knebel, Mols.
» Sagf. S. N. Sørensen, Mygind, Randers.
» Mogensen Klit, Spentrup.
» Herlevsen, Alstrup, Mariager.

Gdr. Lerche, Handest, Hobro.
» Ole Jensen, Holbæk.
» Rasmus Andersen, Dalbyover.
» Jens Møller, Albæk, Randers.
» Jørgensen, Kankbølle, Hjortshøj.

Samt for den østligste Del af Viborg Amt:
Gdr. P. Lerche, Hornbæk, Randers.

Bagefter rulledes D. A. G.s smukke Film »Slægts
gaarden«, der er som skabt til at vises frem paa et 
Møde af Slægtsgaardsfolk, og man nød Kaffen ved de 
smukt dækkede Borde. Gdr. Slemming bragte D. A. G. 
en hjertelig Tak for det beredvillige Udlaan af Filmen.

LIVLIG FORHANDLING
Ved Kaffebordet førtes en livlig Drøftelse om For

eningens Interesser, hvori deltog Gdr. Herlevsen, Slem
ming, H. Brahe, Rasmus Andersen, Schjøler Pedersen 
m. fl.

Der blev herunder givet Tilslutning til et fra Viborg 
Amt udtalt Ønske om at maatte tilhøre Randers Amt 
for blot de tæt op mod Randers grænsende Kommuner, 
da man i disse altid søgte til Randers i Stedet for til 
Viborg til Møder. Gdr. P. Lerche, Hornbæk, repræsen
terer disse Kommuner i Amtsbestyrelsen.

Tanken om at samle Medlemmerne fra hele Amtet til 
en Udflugtstur hver Sommer blev ventileret, uden dog 
at blive besluttet.

Dirigenten kunde derefter slutte det vellykkede Møde 
med Tak for Tilslutningen og den interessante For
handling, der var ført, og udbragte et 3-foldigt Leve 
for Slægtsgaardsforeningen. B.

. (Fortsættelse fra Forsiden.)

MANGE GAMLE GAARDE
Mette M. Hansen fortæller, at der i det meget 

store Svanninge Sogn ligger et betydeligt Antal 
Slægtsgaarde. I selve Svanninge By og tæt der 
omkring ligger ikke færre end 30. I Millinge- 
Østerby findes yderligere 30 og i Falsled, der 
ligeledes hører under Svanninge Sogn, en halv 
Snes Stykker. Disse Gaardes Historie er Svan- 
ninge-Lærerinden i Færd med at føre frem til 
vore Dage.

— Jeg har nu Overblik over Slægterne i Mil- 
linge og Svanninge og skal i Gang med Gaar- 
dene i Falsled, erklærer hun. Selvfølgelig er det 
et stort Arbejde at skaffe sig Overblik over 
Slægterne, men uoverkommeligt kan det ikke 
siges at være, fordi Datidens Gaardfolk sjældent 
rejste langt. I Svanninge hørte Gaardene i sin 
Tid under Østrupgaard, i Millinge under Steens- 
gaard, og de blev i højere Grad mishandlet af 
deres skiftende Ejere end Gaardene under de 
nænsommere Herskaber paa Østrupgaard. En af 
disse var den berømte Karen Brahe. Mærkvær



Slægtsgaarden Side 5

digt er det at konstatere, saa forholdsvis langt 
fra de gamle Kongeveje, at der i Millinge har 
været et Par Ryttergaarde og i Falsled ikke færre 
end fire. Bearbejdning af de mægtige gamle Ryt
terprotokoller er et uhyre, i første Omgang til
syneladende komplet uoverkommeligt Arbejde, 
men jeg maa jo i Lag med dem.

Paa Spørgsmaalet om, hvilken Gaards Historie 
det har været muligt at føre længst tilbage i Ti
den, lyder Svaret: Birkelundgaarden i Svanninge, 
i hvilken Fritz Sybergs smukke Billede hænger. 
Dets Motiv er gamle Jørgen Christensen, der sid
der og vugger Gaardens nuværende Ejer, Chr. 
Birkelund. I den Gaard spiste Syberg, da han 
boede i Svanninge.

En anden meget gammel Gaard er »Gammel
strand«, som ejes af Frederik Dalkilde. Birke
lundgaarden har jeg ført tilbage til ca. 1650, Gam
melstrand til ca. 1670, men der findes endda nogle 
Stykker, som jeg kan føre tilbage til omkring 
ved 1700. Henrik Steengåarden ved Faaborg har 
jeg kunnet tilbageføre til 1690. Den ejes nu af 
Fru Margrethe Petersen.

Slægtsforskningen, fortsætter Mette Hansen, 
har for mig været identisk med en stor Portion 
Glæde over Tilværelsen. Mange har drillet mig 
med, at det maatte være en tør Fornøjelse, men 
jeg har rystet Drilleriet af mig. Arbejdet med 
Slægtsforskningen giver ens Tilværelse Fasthed. 
Jorden og Gaarden og Slægten løber ingen Vegne 
i en Tid, hvor saa meget andet synes altfor flyg
tigt. Som Aakjær digtede: Din egen Dag er kort, 
men Slægtens lang. De Linjer har været mig til 
stor Glæde.

FORDELT PAA 50 GAARDE
— Paa hvor mange Gaarde paa denne Egn er 

Deres egen Slægt efterhaanden fordelt.
— Paa 25 paa Horneland og vel det samme 

Antal her, men saa tager jeg ogsaa alle med. 
Min Slægts Historie, i hvilken ogsaa min Far, 
Niels Hansen, der drev Gaarden derhjemme fra 
1886 til 1928, var interesseret, kan føres tilbage 
til 1633 i Gaarden »Stenold«s Historie. Dengang 
sad en Søren Smed paa Gaarden, og da hed den 
ikke »Stenold«. Det Navn fik den først ved Ud
skiftningen, da saa mange Gaarde blev navn
givne med de Steder, til hvilke de flyttedes ud. 
Dengang fandtes her i Svanninge kun en navn
given Gaard, nemlig »Kildemosegaard«. I Mil
linge var der de to Jomfrugaarde, hvis Særnavne 
er gaaet tabt. I dem boede oprindelig adelige 
Jomfruer. Den ene er forlængst nedlagt. Det 
skete i Millinge, at Gaarde nedlagdes. Det er 
aldrig hændt i Svanninge. Millingefæsterne havde 
svært ved at klare deres Forpligtelser til Ejeren 
af Steensgaard. Svanningefæsterne var, som tid
ligere i Samtalen antydet, betydeligt bedre stilrede.

— Har De offentliggjort praktiske Resultater 
af deres Arbejde i Sognet?

— Det kan man godt sige, for saa vidt som 
jeg i Fjor fik til Opgave at skaffe vor Sogne- 
gaard Billeder af samtlige Sogneraadsformænd. 
Det lykkedes. Den Aktion var min Debut overfor 
Offentligheden, men fra Tid til anden bliver det 
nok til mere, selvom jeg hidtil har gaaet stille 
med Dørene.

Vi kan hertil føje, at »Slægtsgaardsbladet« fra 
Tid til anden vil bringe Artikler fra Lærerinde 
Mette M. Hansens Haand om det store Arbejde, 
hun er i Gang med. Den første vil ikke lade 
vente længe paa sig. P.

Værnetræet-;

FORFATTEREN OLAF ANDERSEN

PA EN TUR i SYDSJÆLLAND så jeg for 
en del år siden et lillebitte hus med en stor 

hvidblomstrende syren hældende ind over strå
taget. Et billede så simpelt og yndefuldt, så ind
tagende skønt, at jeg aldrig siden har kunnet få 
det ud af mine tanker. Det var noget i retning 
af, hvad man i Sverige kalder vårdträdet, det vil 
sige værnetræet, hjemmets og slægtens træ, der 
løfter sin krone frit og stolt over bygningerne og 
de øvrige træer. Den dag idag omfattes det med 
en særlig ærbødighed. Og i ældre tid troede man, 
at der i dets stamme boede en venlig ånd, som 
skærmede hele husstanden imod ulykke og fare.

Vård — det er et af de ord, man kunne fristes 
til at misunde svenskerne. Helt ud lader det sig 
ikke gengive på dansk. Vi kan efter sammenhæn
gen oversætte det ved røgt, værn, varetægt eller 
pleje. At vårda er imidlertid ikke alene at frede 
og værne. I ordet ligger tillige noget mystisk re
ligiøst, en underklang af ærbødighed og nænsom 
omhu.

Værnetræet har da også været dyrket som en 
guddom: inde i det boede jo et usynligt og mæg: 
tigt væsen af guddommelig natur. Derfor måtte 
værnetræet ikke fældes, ingen måtte gøre det 
fortræd, fra slægt til slægt skulle det vokse sig 
stort og herligt. Og når det gik til grunde af 
ælde eller væltedes af en storm, så døde det alli
gevel ikke; det levede videre i en ympe, som vok
sede op og blev til hjemmets nye værnetræ. Dette 
unge træ var altså en datter af det gamle og ejede 
modertræets vidunderlige kraft.

(Fortsættes side 9.)
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OM HØVRINGSLÆGTEN ^777 Jj/nd * Af POUL FRIIS
Øverod

DEN 17. AUGUST 1949 stod en Snes halv
gamle Mennesker forsamlede i Gaarden 

paa Kristianslund ved Trustrup paa Djursland. 
Anledningen til denne Sammenkomst var, at 

Gaarden den Dag havde været i Høvringslæg- 
tens Eje i hundrede Aar, og der skulde afsløres 
en Mindesten for Gaardens første Ejer af Slæg
ten. Denne Mand var Knud Severin Høvring, og 
de Mennesker, der var mødt op, var hans Børne
børn og nogle af disses Ægtefæller.

Den gamle Gaard i Lund.

Knud Høvrings Oldefar hed Peder Sørensen 
Heufring og var Skipper i Randers. Han var født 
1694, men vi ved ikke hvor, ej heller hvem, der 
var hans Forældre. Rimeligvis stammer han fra 
Landsbyen Høvring i Ørsted Sogn, Randers 
Amt. Hans Kone, Maren Refsbæk, var født 1696. 
I Ægteskabet var der 5 Børn, af hvilke den yng
ste var Sønnen Søren Pedersen Heufring, f. 1736. 
Han var Knud Høvrings Farfar.

29 Aar gammel blev Søren Heufring Svend 
hos en svagelig Kobbersmed i Aarhus. Denne 
døde kort Tid efter, og allerede næste Aar gif
tede Søren sig med den halvgamle Enke og fik 
paa den Maade en stor Ejendom og en god 
Kobbersmedeforretning. Hans Kone levede kun 
faa Aar, og i 1773 blev Søren Heufring gift med 
den 19aarige Elisabeth Sørensdatter Tønning.

I dette Ægteskab var der 6 Børn, af hvilke den 
ældste, som var født den 17. Marts 1778, fik 
Navnet Niels Refsbæk Høvring.

Niels Refsbæk Høvring, som var Knud Høv
rings Far, studerede Teologi ved Aarhundred- 
skiftet og meldte sig til Livkorpset under Eng

lændernes Bombardement i 1801. Aaret efter tog 
han Embedseksamen.

Han tog Plads som Huslærer paa Herregaar- 
den Fævejle paa Djursland hos Knud Høyer. 
Her var han i 16 Aar. Ved Siden af at passe 
Huslærergerningen var han ogsaa Ride- og Lade
foged og fik gennem de mange Aar et høje Kend
skab til Landbrug.

1818 blev han gift med Datteren Kirstine 
Høyer og købte samtidig Gaarden Nygaard ved 
Trustrup, en Parcel af Godset Høgholm. I 1823 
solgte han Nygaard og blev Præst over Kolind- 
Ebdrup-Skarresø Menigheder midt paa Djurs
land. Her virkede han Resten af sit Liv. Han 
blev udnævnt til Provst i 1838.

JA, GUD OG MIN SÆL KAN 
DE REGNE

Han skal have været en god Taler. Engang, 
en Nabopræst ventede Bispevisitats, sendte han 
en Karl til Kolind for at laane en af Høvrings 
Prædikener. Efter Visitatsen sagde omtalte Præst 
til sig selv: »Det slap du min Sæl og Salighed 
godt fra, Jacob Thun Forum.«

Lige efter, at Høvring var blevet Provst, blev 
der klaget over Degnen i Feldballe, og Høvring 
skulde undersøge Forholdene og se, om hans 
gamle Skolekammerat fra Latinskolen lærte Bør
nene noget.

Da man kom til Regning, spurgte Provsten: 
»Kan Børnene regne noget?« — »Ja, Gud og min 
Sæl kan de regne.« — »Lad dem saa komme frem 
med Tavlerne,« sagde Høvring, hvortil Lærer 
Storm sagde: »Tavler? Hvad skal de med Tav
ler? De kan da ikke, løbe med en Tavle i Haan
den, naar de skal til Æbeltoft for at handle?« 
Naa, saa maatte de regne i Hovedet.

Da Børhene skulde vise deres Færdigheder i 
Skrivning, skrev de fleste med en Pind i noget 
Sand. Da Provsten ikke lod til at være tilfreds 
med det, sagde Lærer Storm: »Der er ingen af 
Børnene, der skal være Prokuratorer, saa naar de 
kan skrive deres Navn, naar de kommer ud af 
Skolen, er det alt, hvad de har Brug for.«

ÆGTEMÆND FIK KLØ
Man sagde om Provst Høvring, at han regerede 

hele Sognet; han var ikke alene »Kommunefor
stander«, der svarer til Sogneraadsformand, men 
han holdt ogsaa Justits blandt sine Sognebørn. 
Fik han nys om, at en Mand ikke var god mod 
sin Kone, red han ud og gennempryglede Syn
deren. Da Høvring var stor og stærk og tillige 
forstod at bruge sine Kræfter, var det ikke rart 
at komme i hans Klør.
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En lille Episode fortæller om Provstens 
Kræfter:

I Kolind har der altid været afholdt store 
Markeder, og da Niels Hovring selv drev sit 
Landbrug til Præstegaarden, havde han vel 
jævnlig noget at købe og sælge,

Paa en Markedsdag kom Høvring gaaende 
og vilde igennem en Port. Der stod en Del 
halvfulde Markedsgæster, og lige foran Por
ten stod en Melhandler Sørensen. Høvring 
bad ham flytte sig, saa han kunde komme 
igennem, men dette nægtede Melhandleren.

Høvring var ikke glad for Situationen, han 
vilde ikke saa gerne kaste sig ud i Slagsmaal 
paa en Markedsplads, og hvis han gik sin Vej, 
vilde han blive til Grin for de fulde Markeds
gæster.

Da sagde Melhandleren: »I har jo gaaet i 
den sorte Skole, saa I kan jo mane mig bort.« 
Kammeraterne jublede.

Provsten tog et Stykke Kridt op af Lommen, 
og med det tegnede han et Kors paa Ladepor
ten over Melhandlerens Hoved og efterhaan- 
den flere Kors ned langs begge hans Sider. 
Pludselig greb Høvring fat i Melhandlerens

Frederikke Høvring, 
født Larsen.

Bukser, løftede op og kastede den forbavsede 
Mand over sit Hoved.

Inden Høvring gik igennem Porten, vendte 
han sig roligt om og sagde: »Slow Di Dem, 
Sørensen?«

Jo, Provst Høvring kunde nok sætte sig i 
Respekt. Som Præst var han respekteret og af
holdt. Han døde i 1848.

144 KILO, GOD DANSER
Provst Hovrings Søn, Knud Severin Høvring, 

var født i Kolind Præstegaard den 13. August 
1823.

Knud Høvring, der var en stor og kraftig 
Mand ligesom sin Far, blev Landmand. I Aaret 
1849 købte han altsaa Gaarden i Lund, d. v. s. 
kun den ene Halvdel, en anden Bondegaard fik

Knud Severin Høvring.

han i 1852 Lov til at lægge sammen med den 
første.

Han var først gift med Karen Nielsdattcr Frag- 
drup, Datter af Husfæster Niels Fragdrup fra 
Koed ved Kolind. I Ægteskabet var Sønnen 
Niels.

Karen Høvring døde i 1850, og i November 
1851 blev Knud Høvring viet i Tøstrup Kirke til 
Frederikke Cathrine Larsen, Datter af Ole og 
Gunhild Larsen, Christinebjerg (den nuværende 
Tøstrupgaard), den Gang en ret anselig Gaard, 
sammenkøbt af fire Bøndergaarde.

Knud Høvring var vist ret almindelig som 
Landmand. Han var godmodig og jovial, men 
kunde til Tider være opfarende, og det hændte, 
han kunde forløbe sig over for andre. Han var 
dog stor nok til at gøre Undskyldning for sin 
Fejl.

Som ung var han en god Rytter, men senere 
maatte han give Afkald paa denne Fornøjelse, da 
ingen Hest var tjent med at bære ham. Hans 
Vægt kom op paa 18 Lispund (144 kg), hvilket er 
lidt rigeligt for en Rytter. Da hans to ældste Døtre 
var blevet gift og engang var paa Besøg, morede 
det Knud Høvring meget, at hans to Svigersønner 
ikke sammen kunde vippe ham op paa Gaardens 
Vippe (som har været stærk, naar den kunde 
holde til én saadan Vægt).

Trods sit Korpus var Knud Høvring en god 
Danser, der svang sig lystigt til Gaardens Høst
gilder, selv i de senere Aar.

Da Knud Høvring købte de to Gaarde, var 
Længerne til den ene brændt, hvorfor han byg
gede to meget lange Længer Vest for den anden 
Gaard. Den ene af disse Bygninger var Lade, 
og den anden, der var bygget af meget tykke 
Kampestensmure, var indrettet som Ko-, Faare- 
og Svinestald.

I »den gamle Gaard«, som Billedet viser, var 
der foruden Beboelse kun Hestestald, Huggehus 
o. lign.

Bag det egentlige Stuehus (den nordlige Læn
ge) i kun faa Meters Afstand fra det laa en Dam 
meget dekorativt med noget snavset Vand, som 
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samlede Myg og Fluer i Massevis. Haven, der 
ikke var særlig stor, laa Syd for Gaarden. I den 
lukkede Gaard var der to Køreporte, en i det 
sydøstre og en i det nordvestre Hjørne.

ET SYNGENDE HJEM
Hjemmet var meget grundtvigskpræget, vel 

nok fordi to af Frederikke Hovrings Søstre havde 
været i Huset hos Grundtvig. Grundtvigs Børn, 
der ofte ferierede paa Christinebjerg i Tøstrup, 
har flere Gange været Gæster hos Hovrings i 
Lund.

Der blev sunget meget i Hjemmet, hvor der 
voksede fire Børn op, tre Døtre og en Søn. I det 
hele taget var der et rigt aandeligt Liv i dette 
Hjem, hvor Børnene havde Privatlærerinde. Den 
yngste af Døtrene, min Mor, har fortalt meget 
om sit Hjem.

Firserne var vanskelige Aar for Landbruget, og 
da Knud Hovring, der nu var en ældre Mand, 
ikke rigtig kunde klare disse Vanskeligheder 
afstod han i 1886 Gaarden til sin Svigersøn, min 
Far, Kristian Frederik Friis, der samme Aar 
blev gift med Datteren Laura Kristiane Høvring, 
f. den 19. Februar 1857.

Knud og Frederikke Høvring blev boende paa 
Gaarden til deres Død. Han døde allerede i 1888, 
og hun otte Aar efter.

Min Far var født den 9. Maj 1858 paa Nabo- 
gaarden Christenslund, den nuværende Lund
skov, hvor hans Far var Forpagter hos Godsejer 
de Lichtenberg til Hessel.

Det var meget vanskeligt for mine Forældre i 
de første Aar; Halvfemserne var heller ikke gode 
for Landbruget, og først omkring Aarhundred- 
skiftet begyndte det at lysne.

Selv om der var trange Kaar, hvor der maatte 
spares og slides, levedes der dog et rigt Liv i de 
gamle, hyggelige Stuer, hvor der var saa lavt til 
Loftet, at min Far ikke kunde staa ret under 
Bjælkerne.

Her blev sunget og fortalt Historier i Mørk
ningstimerne om Vinteren, og der var Fest, naar 
Mors to Søskende fra Grenaa kom paa Besøg 
med Ægtefæller og Børn.

Gamle Barndomsminder fra Slægtsgaarden 
blev drøftet, og min Far, der som Barn med sine 
Søstre legede meget med Hovringerne, kendte det 
meste af det, der blev talt om. Vi Børn lyttede, 
og vi kan nu, et halvt Hundrede Aar efter, gen
kalde mange morsomme — og alvorlige — Til
dragelser i vor Erindring. Alt dette var jo oplevet 
dér, hvor vi havde vor Barndom.

Skønt jeg kun var 5—6 Aar, da Gåardens syd
lige Længe blev nedrevet, mindes jeg den, om end 
kun dunkelt.

I 1904 byggede Far et nyt Stuehus oppe ved 
de to Længer, Morfar havde bygget, og den 
gamle Gaard blev revet ned. Jeg var 10 Aar den 
Gang. Jeg husker dog tydeligt »det gamle Hus«,

Mindestenen, som Slægten rejste.

og mange af mine bedste Barndomsminder stam
mer fra de smaa Stuer i den straatækte Gaard.

Min Far døde i 1910, og fra 1911 har min Bror, 
Gustav Adolf Friis, f. den 17. Marts 1892, styret 
Gaarden, først for Mor og senere efter hendes 
Død i 1934 som Gaardens Ejer.

I 1923 byggede min Bror ny Kostald, og i For
fjor brændte den anden gamle Bygning, den 
sidste Rest af Gaarden fra Knud Hovrings Tid.

MINDEFESTEN
Nu havde min Bror altsaa samlet Fætre og 

Kusiner her paa Hundredaarsdagen. Vi stod i 
Gaarden, hvor der midt for Stuehuset foran en 
Brandmur var rejst en stor, smuk Sten, som var 
gravet op paa Gaardens Mark. Stenen var dæk
ket med et Flag.

Min Bror holdt en kort Tale, i hvilken han 
mindedes Morfar, der altsaa var Skyld i, at denne 
Gaard, hvis Navn nu er Kristianslund (efter min 
Far), gennem Aarene har været Samlingssted for 
Høvringslægten.

Han sluttede sin Tale med at recitere sidste 
Vers af en Sang, han havde skrevet til Dagen. 
Det lød:

Du Slægtens Stamme, som hev slog Rod 
og satte Skud, som kan Slægten bære. 
Gid Arven fra dig vi maa faa fuldgod, 
at ingen af os vil plette din Ære.
Vi dig med Rette vil Bauta sætte
i Hundredaaret og ind dig flette

i Mindets Krans.

Saa afslørede han den smukke Sten med Ind
skriften: »Knud Severin Høvring købte denne 
Gaard den 17.-8.-1849«, og nedenunder: »Børne
børn rejste dette Minde den 17.-8.-1949«.

Bagefter reciterede jeg selv et Digt, jeg havde 
skrevet (gengivet hosstaaende).
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Ved Middagen lidt senere gik alt festligt og 
fornøjeligt. Vi sang Værtens Sang, der blev holdt 
flere gode Taler, min ældste Bror holdt sin paa 
Vers.

Vi fem Søskende var glade for, at her var en 
Anledning til at samle Fætre og Kusiner, som vi 
havde leget med som Børn, men som vi ellers 
sjældent saa. Gamle Dage blev drøftet, og senere 
sang vi vore Barndomssange »en masse«.

Vi følte alle tilfulde, at vi trods mange Aars 
Adskillelse hørte sammen, knyttet til hverandre 
af de samme Minder fra omtrent et halvt Hun
drede Aar siden, Minder, som har en skøn Ram
me i den gamle Slægtsgaard, hvis gamle Bygnin
ger nu kun eksisterer i nogle faa Fotografier og 
i vore skønne Barndomsminder. Poul Friis.

Barndom og Ungdom forlængst svandt i Aarenes 
Kæde.

Hver paa sin Plads fik i Livet sin Gerning at 
røgte.

Altid til Slægtens Arnested gerne vi søgte, 
Pletten med Minder om Hovringers Sorger og 

Glæde.
Morfar, for Hundred’ Aar siden du vidste at 

binde
Slægten til Gaarden, hvor her du dig skabte et 

Hjem.
Nu har en Sten dine Børnebørn rejst dig til 

Minde.
Den skal bevare dit Navn gennem Aarene frem.

Poul Friis.

1849 * 17. AllgUSt * 1949

Alvor og Højtid for os over Stunden er sænket, 
medens vor Tanke paa Langfart i Tiden vil drage. 
Maalet for Tanken et fuldt Sekel ligger tilbage, 
det, vi erindrer, til Halvvejen dog holdes lænket. 
Der vil vi dvæle. Et Sted som os sammen vil binde, 
hyllet i Blidhedens Kaabe for os dukker frem. 
Glæde og Takskyld i Hjerterne skaber det Minde, 
Mindet om Høvringeslægtens straatækte Hjem.

Trange varKaarene, den Gang vi Søskende fødtes. 
Kæmpet og stridt blev af vore Forældre, de kære. 
Troen og Haabet paa Fremtiden dog kunde bære. 
Modgangens knugende Haardhed med Sammen

hold mødtes.
Her saa vi Børn, hvorfra Hjælpen skal komme i 

Nøden, 
her blev vor Glæde i Mørkningen tolket i Sang. 
Troen paa Gensyn med Kære i Fryd efter Døden 
blidt blev fortalt os var Maalet for Slægternes 

Gang.

End vi fornemmer Novemberstormene suse 
fælt i de natvaade, sukkende Popler derude. 
Klart kan vi skue Vaarsolens Smil gennem Rude, 
grant end vi føler den Glæde, der havde til Huse 
ved et Besøg af Morbror og Mostre, som glade 
kom med. Familie, og i deres Barndommens Hjem 
fremdrog med Latter og Taarer de Minder, de 

havde, 
medens vi Børn alle henrykt lytted’ til dem.

Værnetræet (fortsat fra side 5).

Adskillige svenske familier har fået 
navn efter et værnetræ, der stod ved den 

hjemlige slægtsgård. På denne vis har linden 
givet navn til de tre slægter: Linnæus, Lindelius 
og Tiliander. (De to første navne er hjemme
lavet latin, det tredje dannet af tilia, det latinske 
navn for lind.) Alle tre slægter skal ha hentet 
deres navne fra et og samme træ, en mægtig tre
stammet lind, der i sin tid stod ved Jonsboda 
Lindegård i Vittaryd sogn i Småland. Og der for
tælles følgende om den sælsomme livssammen
hængen mellem træet og ætten:

Da familien Lindelius uddøde, indtørredes den 
ene af de tre hovedgrene på den gamle lind. Da 
blomsterkongen Linnés datter døde, hørte den 
anden gren op med at bære blade. Og da det 
sidste medlem af slægten Tiliander gik i graven, 
var det forbi med træet, dets kraft var udtømt, 
men i mange år stod lindestubben igen og blev 
holdt højt i ære.

— I det skønne digt »Vårdträdet« skildrer 
Viktor Rydberg den ærværdige lind, »ättens vör
dade träd« med den vældige krone. Stormen fæl
der det, sorgfulde samles husfolkene om den 
faldne kæmpe. Slægtens ældste kærtegner dets 
furede bark med sin gammelmandshånd. Vi skil
les ikke, siger han til træet:

Och din dotter skall växa 
välsignad av de himmelska 
och med susande krona 
för släkten som komma 
förtälja de sagor 
som du fortalt 
för svunna släkten.

Og den gamle fordyber sig i sine minder. Det 
første, han husker, er hans mors øjne — men det 
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næste er linden med det gyngende løv, der lyste 
mod solen eller stod mørkt mod skumringens 
stjærner. Han mindes, hvordan han som dreng 
klatrede op i toppen og så det guldglitrende, 
grænseløse hav. Det var linden, der hilste ham 
velkommen ved gårdsleddet, når han som yng
ling vendte hjem udefra. Og han tænker på den 
sommer, da han hjemførte sin brud, mens linden 
duftede sødere end nogensinde.

MEN DIGTERENS flugt går videre ud og 
op. Fra gårdens værnetræ løfter den sig 

til træet, der værner ikke en enkelt gård og en 
enkelt slægt, men alverdens millioner. Det er 
verdenstræet, asken Yggdrasil, som vi kender fra 
de nordiske gudesagn. Træet, der har roden sæn
ket i Mimers kilde, og Nornerne, skæbnevog
terne, siddende ved sin fod, træet der overlever 
det store ragnarok og breder sine grene over en 
ny og lykkelig jord.

— Har vi kendt værnetræet herhjemme i Dan
mark? Det har vi, om end ikke under samme 
navn som i Sverige. I det gamle Nyboder så 
man bag hvert af de lave huse et hyldetræ rage 
frem over plankerne. Det blev plejet med yderste 
omhu, for i det boede husets skytsånd, som hjæl
per mod sygdom og vogter børnene, men forsvin
der, når træet dør. H. C. Andersen har udødelig- 
gjort den ældgamle tro på hyldens værneånd i sit 
æventyr »Hyldemor«.

Når fiskerkonen i Oehlenschlågers digt synger 
om sin elskede »bøg på Brøndby bakke«, så mær
ker vi, at der går usynlige tråde mellem træets 
rødder og hendes livsrod. Af gavn, om end ikke 
af navn er den gamle bøg fiskerhjemmets værne
træ. Jeg forstår hende så godt. Og jeg forstår 
den sjællandske bonde, der havde nogen vældige 
ege stående uden for sin gård og ikke ville give 
dem til pris, da der under første verdenskrig blev 
budt ham store summer, hvis han ville sælge dem 
til fældning.

Borggårdens lind, ombølget af folkevisens 
duggfriske poesi, og bytræet, der var midtpunkt 
for livet i den gamle landsby, må hver på sin vis 
opfattes som værnetræer. Og over mange dan
ske hjem holder endnu et stortræ vagt. Det kan 
være linden som i Rydbergs digt, men det kan 
også være ælm, ask eller kastanje, abelin eller 
poppel, eg eller bøg. Det har set slægter fødes og 
vokse op, mens det år efter andet blomstrede og 
bar frugt. Det står der nynnende i sommerbrisen 
eller brusende med orgelklang i løvfaldsblæsten. 
Fuglene bygger rede i dets krone og fylder det 
med liv og sang. På hede sommerdage giver det 
skygge og svaling. Det er godt at sidde under 
dets løvtag og velgørende at lytte til dets susen. 
Dét er en kilde til opmuntring og tryghedsfølelse.

DEN GAMLE dyrkelse af helligtræet hører 
fortiden til. Vi tror ikke længere på ånder, 

der har tilhold i træer. Vi bringer dem ikke ofre 
i form af øl eller mælk, som det har været skik 
i Sverige. Vi gør heller ikke knæfald og ber om 
forladelse, hvis vi har gået hen og fældet et 
ærværdigt træ, der har skygget over slægt efter 
slægt.

Men det var måske ingen skade til, om vi 
gjorde noget i denne retning! Den sandhed er 
der jo i den gamle folketro, at træet er menne
skets ven, en velsignende og skærmende magt. 
Lad os derfor, så længe som muligt, skåne de 
gamle stortræer omkring ved hjemmene! Eller 
tænk på, om det ikke var umagen værd, engang 
ved forårs- eller efterårstid, at samle familie og 
husstand om plantning af et nyt værnetræ som 
hjemmets vartegn og levende smykke!

Gammel sæd og skik tåler i almindelighed ikke 
at omplantes fra et land til et andet. Jeg føler 
mig ikke sikker på, at Lucia-festen, som hører 
hjemme i Sverige, men ikke i Danmark, vil be
vare sin livskraft herhjemme i det lange løb, i 
hvert fald ikke i sin nuværende, offentlige form. 
Noget helt andet er det med værnetræet, som 
har ældgamle rødder i vor hjemlige tradition og 
digtning. Det fortjener at opleve en genopblom
string som et livsbeskræftende sindbillede på den 
aldrig brudte sammenhæng i slægternes liv — 
og på drømmen om et verdenstræ — Forenede 
Nationer? — som midtpunkt i en samling af hele 
den stridende menneskehed. Qlaf Andersen

★ Der er indkaldt til Hovedbestyrelsesmøde i 
Slægtsgaardsforeningen til Onsdag den 5. Marts 
Kl. 9.30 paa Hotel »Hafnia«, Vestervoldgade 
23, København. Tirsdag den 4. Marts holdes 
samme Sted Møde mellem Forretningsudval
get, Udvalget for økonomiske og lovmæssige 
Sager og Bladudvalget.

★ Da der fremdeles synes at herske nogen Uklarhed 
med Hensyn til Fremgangsmaaden ved Erhvervelse 
af Slægtsgaards-Diplomet, har Arkivar P. K. Hof
mansen i dette Nummer trukket Linjerne op derfor. 
Vi henleder Opmærksomheden paa Meddelelsen fra 
Slægtsgaardsarkivet.

★ Kontorchef K. Nielsen er efter flere Maaneders 
Sygdom vendt tilbage til sin Gerning paa For
eningens Kontor. Endnu gaar det lidt smaat 
med Kræfterne, men Kontorchefen har ønsket 
nu at vende tilbage til Arbejdet, som i Syg
domsperioden har været passet af Arkivar 
P. K. Hofmansen, der ved Siden af sit store 
Arkivarbejde har gjort en betydningsfuld Ind
sats for at holde de løbende Forretninger i 
Gang.
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Når De skal træffe Deres dispositioner,

så rådfør Dem med

LANDBRUGETS 
ORDBOG

— det lønner sig!

I „Landbrugets Ordbog" finder De 
den mest rationelle og økonomiske 
løsning på de små og store proble
mer i gårdens drift. Nu foreligger 
andet og sidste bind af 4. udgaven 
af dette centrale værk i dansk land
brugslitteratur. Alt det nye er med - 
og intet af det værdifulde ældre 
stof savnes. 157 navngivne med
arbejdere har samlet de tusinder 
artikler og det klare, instruktive 

illustrationsstof til de 1860 tospal
tede, tættrykte sider. „Landbrugets 
Ordbog" er ordnet som et leksikon - 
slå direkte op på Deres emne og få 
i vægtig, koncentreret form tidens 
bedste viden om spørgsmålet. De to 
bind indbundet med skindryg koster 
tilsammen 198 kr. De kan også få 
dem på ratekonto mod 20 kr. om 
måneden! Læg vejen om ad en bog
handel og se „Landbrugets Ordbog".

NU KOMPLET!

GYLDENDAL
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DEN DØDE GAARD
Af IB PAULSEN

Bladets redaktør skildrer i denne 
artikel stemningen i og omkring 
en gaardruin i landskabet.

EFTERAARET foer paa huset en aften i 
oktober. Onde aander sled i hytten og blæ

ste mundharpe i alle sprækker. Drivvaade djævle 
skød med hvinende lyd pile mod natten. De 
brugte poplerne paa nordsiden som buer, spændte 
dem til bristepunktet og slap strengen, saa de 
smækre stammer rettede sig ud med smæld efter 
stormstødene. Store onde aander blæste tuba i 
telefonnettet, og smaa sprang rundt paa terrassen 
og smækkede med laagen. Lyn flakkede som kun
stig kornmod fra lysledningerne og blotlagde ny
byggeriet paa byskellet udenfor vort. Rudeløse 
vinduesaabninger glanede med sorte, tomme øjen
huler, hvorigennem blæsten sprang, for at murre 
op i kalkstøvet. Rækkehus ved rækkehus skød i 
somrens løb som høfder ud i kløvermarken eller 
brød rugens dønning og staar nu som klinter mod 
pløjejorden.

Gadelygterne dinglede, og tykke mænd stemte 
maverne imod blæsten; de tynde gjorde sig svaj
ryggede og lod den prelle af paa den maade. Men 
næsten morgen laa alle havens georginer brudte, 
og borte over markerne strøg en sidste rest viber 
paa stormens pjalter over krattene og de levende 
hegn, vendte en gang over den døde gaard og 
forsvandt.

Ingen paa byskellet ved, hvem der har boet i 
den gaard. Kun ungerne kender lidt til den, for 
unger er alle vegne, oppe paa nybyggerstillad
serne og i tomternes gruber. Megen kælder havde 
de jo ikke paa de gamle bindingsværksgaarde, 
højst et hul som sulekule under bræddegulvet. 
De voksne paa byskellet har noteret sig gaarden 
som noget i en trægruppe en lille kilometer borte; 
noget man gaar forbi om søndagen, i højsomme
ren røbet af hvidt bag det tætte løvhang. Om 
vinteren som en kontur, der kunde minde om et 
dyr med brudt ryg og slæbende bugen, hvor tag
rygningen har givet efter.

VI GIK EN TUR mellem byger efter stor
men, ungerne og jeg. En mus rendte over 
vejen. Spids i begge ender. Altsaa en spidsmus, 

fastslog den lille. Den smuttede som noget brunt 
paa ingen ben, men hurtigt nok, med svansen 
som en jordledning efter sig. Lidt efter sprang 

en byge i dens spor, draaber der hamrede som 
trommestikker i saftige roeblade paa en mark ved 
siden af vejen. Det pølede vande ned. Vi søgte 
ly under tomtens linde. Det varede kun kort, før 
ogsaa de begyndte .at dryppe. Men børnene var 
ligeglade, for paa marken overfor maalte store
søster en hønseflok til 124, identisk med et til
svarende antal hønseringe. Alle børn har haft 
hønseringe paa hjernen i flere aar.

»Altsaa 124 hønseringe, hvis de allesammen er 
forlovet med hanen,« fastslaar den lille og til
føjer: »Raiti’e hønseringe?«

»Hva’ sku’ det ellers være,« affærdiger den 
store. »Ved du ikke, at der er baade hønseringe, 
kyllingeringe, dueringe, kalkunringe og graaspur- 
veringe hos købmanden? Saadan en lille idiot 
som dig skulde gaa med gaaseringe.«

Det lille lokale mindretal overhører uforskam
metheden og er ved at dreje ho’det af led efter 
de formodede 124.

»Nej, hvor maa han ha’ mange penge; de 
koster fem øre stykket. Hvor meget er 124 gange 
fem øre?«

»Hvem maa ha’ mange penge?«
»Hanen sæføli’, det er vel ham, der ska’ ud 

med gysserne, naar han er gift med dem alle
sammen, lissom får sagde, da han købte arm- 
baand til mor. Hvorfor gaar høns ellers med 
hønseringe?«

»Vel fordi de er kønne,« replicerer storesøster.
Hun ved ikke rigtig, hvordan hun skal klare 

alle de nærgaaende spørgsmaal om hanens finan
ser, men afleder ved for egen regning at føje til: 
»Naar en høns er eet aar, faar den en ring paa 
venstre ben. Naar den er to, faar den en paa 
hvert ben, de kønneste faar en rød og en blaa. 
Saa er hønsen blevet voksen . . .«

»Hva’ faar den saa, naar den er tolv?«
Luften sprutter under den følgende udladning, 

ledsaget af den store indignations vingesus, inden 
svaret efter en pavse kommer indædt: »Saa be
gynder de at spille med dem, og saa taber alle 
fjolserne deres, lissom dig.« Ordene staar den 
lille i synet som en maskinpistolsalve.

Men det rager hende ikke en fjer. Hendes bol
sjesopran smelder nye spørgsmaal ud, mens det 
drypper fra hendes næse og det hullede lindetag.

DEN DØDE GAARD ved vejen er nybygge
riets kontrast. Forladt, sammensunken, ladt 

i stikken af livet, med en ejendommelig stemning 
i den lille gaardsplads’ lukkede rum, forekommer 
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den dog langt mere levende end nybyggeriet med 
teglgrinet. Lindene ved indkørslen har groet sig 
buldrende store. Man maa krumme sig sammen 
for at slippe under deres sorte fangarme. Kviste 
svirper den indtrængende i synet. Ungerne ken
der smutkrogene og ved, hvor der er tørre pletter 
under det skridende tag. En »vildkat« springer 
fra loftet og forsvinder som en broget streg gen
nem havens vildnis af syren og hyld. Det hvisler 
i spindene, der staar som spændte florsejl over 
muraabningerne. Selve gaardspladsen er en jungle 
af mandshøje nælder, kæmper og utøjlet hyld. 
Fandens mælkebøtter breder deres frodige grønne 
mønstre over gaardspladsens forstenede æbleski
ver af gammel brolægning. Det er mange somre 
siden, en morlil i et dusin uldklokker lugede her, 
hjulpet af en gigtkrøget gamling, med vaade som- 
res hærgen i sine lemmer. Manden i gaarden ved 
siden af købte ejendommen af dødsboet og vilde 
rive den ned, men restriktioner forbød i en bolig
fattig tid udslettelse af menneskeboliger, skønt 
ingen djævel kunde bo her, saa utæt som hytten 
allerede dengang var. Saadan er der saa meget 
nutildags. Fandens mælkebøtte lufter sin foragt 
for menneskeheden ved at være hoppet op paa 
den frønnede bjælke over hoveddøren, landsat en 

septemberdag som vejrbaaren faldskærmssoldat, 
hurtigt sættende rod i det raadnende fyrretræ. 
Helt op til mønningen har mælkebøtterne bredt 
sig. En vajer som fjeren i en kavalerbaret øverst 
oppe, hvor engang en skorsten stak piben gen
nem straataget, nu forlængst gaaet i sig selv 
igen. Der er ogsaa græsser deroppe, en hyld og 
et par flyverøn. De gaar i land allevegne, gavn
ligt stads i gammel tid mod hekse og andet rak, 
som forgjorde kvæget rundt om paa gaardene. 
Mod troldtøj satte man kviste af flyverøn over 
kors paa kærnestagen. Saa kunde ingen forg’øre 
smørret. Flyverøn under kvæget, der første i vaa- 
ren drog paa græsning, var ogsaa godt, som et 
korstegn af dens kviste over stalddøren var det, 
naar de i eftersommeren vendte hjem.

En anmassende hyld trommer sin knokkelfin
ger mod den sidste rude, forfaldet har levnet. 
Loftsbjælkerne er skredet sammen over loen, som 
ribben trykket ind i et skelet. Paa nælderne i 
gaardspladsen gror blaa blomster, der afsløres 
som indtørret stæresprøjt efter et hyldeorgie i de 
sidste draabefunklende klaser. Endnu en kat tager 
flugten fra ruinen, men flagermusene i brygger
sets mørkeste hjørne bliver. De hænger med 
ho’det ned under de møre bjælker. Saa ved man 

— del sidste ord i landbrugssprøjter

Landbrugets forskellige 
sprøjteopgaver klares 
bedst med den alsidige, 
effektive og driftssikre sprøjte:

WEE-AGRO SPRØJTEN
PATENT-ANMELDT

---- UKRUDT-------
bekæmpes stadigvæk bedst med 
de af Statens Forsøgsvirksom
hed i Plantekultur anerkendte

WEE-HORMONER

kan monteres på enhver traktor eller jeep.

Kr. 1185," et overkommeligt beløb, der hurtigt tjenes ind

Hovedforhandlere og distriktsrepræsentanter overalt 1 Dan
mark. — Nærmeste forhandler opgives ved henvendelse til:

BÜLOW TRADING CO.
TJÆREGADE 2, KØBENHAVN SV.

Vi fører alle sprøjte- kemikalier
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altsaa, hvor de kom fra, nattens smaa pibere, der 
i milde, lyse nætter erindrede om digteren Nis.

1 NABORUMMET staar en faldefærdig kur
vevugge. Skildringen kunde have haft gavn af 

et par killinger i den, men de var der ikke. Der 
var intet som helst lækkert ved det spor af kat, 
den rummede, mildt camoufleret af kalkstøv og 
gobeliner af spind fra vuggekant til vuggekant; 
benraden af en død mis. Paa gulvet i dens nær
hed ligger en rustrød krans af egeløv med et ud
vandet rød-hvidt baand, førstepræmie fra en ring
ridning for aar tilbage. Der har altsaa ogsaa hørt 
karlfolk til huse. Eller er det blot naboens, der er 
blevet trofæet kvit paa denne lempelige maade?

Selv ind i huset er nælderne og hylden trængt. 
De gik over køkkentærskelen og tiltvang sig fod
fæste i det halvt opløste lergulv. Hylden staar 
endnu med løvet i behold herinde i læet, krat
tende med sine grene mod en stump kakkelovns
rør, der aander vaad sod som stedets ligdunst. 
Kakkelovnen er en ruin i ruinen. I halvfjerdserne 
var den til ug smykket med englebørn med trinde, 
sorte rumper. Lyserøde tapetlaser med blegede 
blomster skramler fra en væg, og op af en dynge

El Epos om <leA danske Landmand

Fr idlev Skrubbeltrang

DA STAAR
EN NYTIDS BONDE

Landbrug og Landbokaar 
siden 1860’erne

»Man oplever Bondens Forvandling gennem 
denne Bog. Han, der før drog Foden saa tungt 
efter sig, han staar frem som Højskolebonde 
og Andelsbonde, en helt ny Mand«.

»Landet«.

Kr. 6,50 - indb. kr. 14,50

DET DANSKE FORLAG
København V.

tag, som en stormnat slængte ned, stikker et 
cyklestyrs bukkehorn med celluloid om den ene 
hornspids. En lem dasker paa et halvt hængsel. 
Det drypper fra taget, og blæsten stryger gen
nem tomten, saa det gaar til ben og marv.

GENNEM en karmløs vinduesaabning har 
man et kig ud i haven. Saaledes generob

rede jorden ogsaa mayaernes og inkaernes vaa- 
ninger og slotte. Saaledes udslettede junglen de 
blodige spor af junglens hævn i Kiplings skil
dring, da den vilde Karela traadte i den tavse 
Hathis fodspor, altid paa samme vis. Hvad der 
engang var sirlige buksbomgange om kejserkro
ner og aurikler, er igen blevet vildmark i ordets 
egentlige forstand. Ageren udenfor ligger halv
tam i sammenligningen med dette mylder af plan
ter, der strider for livet. Akelejerne og peber
roden har holdt stand mod skræppebladene og 
brombærbuskene, som fra vejgrøften sendte lange 
piggede fangarme ind for at kryste livet af bede
nes vækster. Guderne maa vide, hvorfra den bul- 
meurt er kommet, som kroer sig ved kaalgaards- 
diget. Den er jo først og fremmest klosterplante, 
kendt fra tomterne i Øm og ved Vitskøl, med
bragt af munkene, der brugte den i deres læge
kunst og — skal man tro sagnenes onde tunger — 
ogsaa i andet øjemed. Især paa steder, hvor der 
var livligt samkvem mellem munke- og nonne
klostrene, og hvor det skete, at en nonnelil kom 
galt afsted. Her anvendtes, beretter sagaen, bul- 
meurten som et eksklusivt middel til at blive den 
uheldige kvit. Dens giftige uddunstninger, slup
pet løs i en alkove, tog livet af pigen. Ogsaa bur
ren ved dens side har alle dage været en tjenst
ivrig fyr. Man brugte et afkog af den som haar- 
vand, og unger har altid anvendt den som 
kasteskyts i deres bataljer, til ærgrelse for de 
mødre, hvis purke vendte hjem med en fuldtræf
fer med modhager i sine lokker.

Stærene kævles uanfægtet af vejret i lindene. 
En rammer lillesøster med et skvæt, der kvitteres 
med et vræl. Det rører ikke afgangsmødet der
oppe ét hak. De letter spontant en morgen, naar 
trækdriften har givet signalet. Saa haster de sig 
ud i graavejret med et brus som en sluse, der 
aabnes, voltigerer lidt over huset og lægger an 
til langkurs. Er det morgen med en strime sol, 
følges de i vej af et rødt grin fra den sejge do- 
denkopfarve paa østlængens træværk. Men helf 
forlader livet aldrig den døde gaard. For solsor
ten bliver, om saa himmel og jord staar i eet, og 
Vorherre blander et skud hagl i bygernes gaze, 
mens gamle bønders genfærd pusler omkring de 
mørnede sten i sorte, tudende nætter ...

Ib Paulsen.
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ANNONCEPRISER:

Lad Deres

Slægtshistorie
duplikere hos

DUPLIK
Maskinskrivnings- og Duplikeringsbureau,

Hans Jørgensen,
H. P. Hanssensvej 12, Haderslev.

i Odense

Vi Side...... 100 Kr. V2 Side........ 55 Kr.
V4 Side......  30 Kr. Ve Side........ 20 Kr.
Vie Side......  10 Kr. (dog kun for Skolean

noncer).
Priserne gælder pr. Gang for Seks-Ganges Annon 

cering.
For Een-Gangs Annoncering tillægges 10 pCt. 
Annonceekspedition: Bladets Kontor i København.

Vejen til 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

FYENS DISCONTO KASSE
ODENSE

Stiftet 1846

DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE BANK

TOMMERUP

AKTIESELSKABET
HØRFABRIKEN I TOMMERUP

Kontrakt paa avl
og behandling af dugrødnet straa fra mindre arealer 
(dog mindst 2 skp. Id.) og urødnet straa fra større 
arealer kan endnu faas.
Frøbestillingsseddel og dyrkningsvejledning med
sendes.

Landbrugsmaskiner
og Reservedele

'/s E. BON DO & CO
Kongensgade 67
Odense
Telefon 1864 (4 Lin.)



MARGRETHE TÆPPER
skønne .— bløde .—•

100 % dansk
Initiativ-Diplom fra 
„Dansk Arbejde“

Knyttet med spec. Naal i ca. 2 cm. dyb Luv med 
70—80,000 Løkker pr. Kvadratmeter af Special
garner fra A.S Det nordiske Kamgarnspinderi, 
Sønderborg.

Trods fremragende Kvalitet ikke dyrt: 2 x3 m 
990 Kr., 2 Yzx3 y2 m 1443 Kr., 3 x4 m 1980 Kr.

Margrethe og Emil Jensen
Allegade 61 . Odense . Telefon 536

Eneforh. f. København:
Hjemmenes Møbellager
GL Kongevej 27 — 29 (over Kinopalæet)

Leverancer: Bl. a. Berlingske Tidende, Hillerød Raadhus, 
Atlantic Palace m. m. fl.

mølægte .— uforgængelige

Tæppe leveret til Radiohusets Kunstnerfoyer

Slægtsgaardsejere!
Sikker Dem mod Haglskade

gennem

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910
Store Torv 5 . Aarhus

Slægtsgaardsejere I
Tegn Deres Forsikring 

mod Stormskade i

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade
Store Torv 5 . Aarhus

Østifternes Laiid-Hypothekforeiiing:
Gyldenløvesg’ade 3 

KØBENHAVN V

yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme 
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne


