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Ib Paulsen

daler alle de tyste Ord,
Mødre har hedt for et nyfødt Nor,

som Duedun mod en frossen Jord.

Nu mildner alle de stille Bønner,

Mødre har opsendtfor spæde Sønner,

i hvide Kærtegn de isgraa Rønner.

Nu svøber alle de tavse Tanker,
Mødre har fostret i Fryd og Ve,
Danmark i Sne saa langt man kan se.
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JULEN oc, NYTAARET
Af Foreningens Formand,

Gaardejer, Civilingeniør H. M. MARKERSEN

ULEN STAAR FOR DØREN, og snart
LT I ALT har vi Lov til at glæde os over
slutter Aaret. Allerførst kommer dog Sol
gode Resultater og over, at det mere og
mere gaar op for Slægtsgaardsejerne, at vor For
hverv. Mørket har kulmineret, og vi kan se frem
mod længere og lysere Dage.
ening er af stor Værdi for dens Medlemmer,
Julen er Aarets dejligste Tid, med det herlige fordi den udadtil søger at klargøre, at Slægts
Julebudskab til os alle og med Fest i Hjemmene.
ejendommene baade kulturelt og materielt er af
I vort Land er de tusinde Hjem den bærende
stor Værdi, og at de har Krav paa Beskyttelse —
Kraft, og i Julen er der Tradition for, at Famili ogsaa igennem Lovgivningen.
Styrket i Sammenhold gaar Slægtsgaardsforens Medlemmer saa vidt muligt samles og holder
eningen ind i det nye Aar og til fortsat Arbejde
Jul sammen.
Efter Jul kommer Nytaar. Det gamle Aar slut for det gode Formaal.
Med Tak for alt godt i det forløbne Aar øn
ter, og vi ser tilbage og takker for alt det gode,
Aaret bragte os. Det onde bør enten glemmes skes alle Slægtsgaardshjem en glædelig Jul og et
godt Nytaar.
eller bæres med resigneret Ro.
Ved Nytaar skal Resultatet af det forløbne
Julen er Aarets største Fest,
Aar gøres op, og dette gælder ogsaa for Slægtsgodt Budskab til alle den bringer.
gaardsforeningen, som maa have Lov til at glæde
Familie søger sammen til Fest,
naar Juleklokkerne ringer.
sig over:
— at Foreningen i det forløbne Aar har faaet
Solhverv og Jul — de følges ad.
en betydelig Tilgang af nye Medlemmer,
Tiden gaar atter mod lyse Dage,
og derfor festes med dejlig Mad,
— at Foreningens Arbejde anerkendes for at
Risengrød, Steg og Julekage.
ligge i et højt Plan baade i kulturel og ma
teriel Henseende,
»En glædelig ]ul« og et »godt Nytaar«
— de Ønsker til Hjemmene sendes,
— at det offentligt erkendes, Slægtsejendom
styrket Foreningen fremad gaar,
me er af stor Værdi for vort Land, og
naar Sammenhold mellem os kendes.
— at Pressen kun har gode Ord at sige om
H. M. Markersen.
Slægtsgaardsforeningens Virksomhed.
Det eneste kedelige er, at Foreningens Indtæg
ter er for smaa, naar Opgaverne skal løses paa
rette Maade.
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MINDEORD

Hans Skau.

Søndag den 9. November, paa sin ældste Søns
Fødselsdag, døde den gamle sønderjydske Slægtsgaardsejer Hans Skau, Skovgaard ved Haders
lev. Han var Typen paa en sønderjydsk Bonde,
bramfri og reel, og har været sin Hjemstavn og
sit Land en god Søn, der ragede højt op over
det middelmaadige paa Grund af sine rige Ev
ner.
Det, han viede sine bedste Kræfter, var vel
nok vor nationale Stilling i Sønderjylland, og
han blev ogsaa herfor dekoreret med Ridderkor
set. Andre kendte ham for hans Indsats for Avls
arbejdet, særligt for den jydske Hesteavl, og der
kunde nævnes endnu en Række Omraader, der
havde hans Interesse.
Ganske særligt interesserede han sig for Ar
bejdet indenfor dansk Slægtsgaardsforening,
hvor han var Suppleant til Hovedbestyrelsen.
Han forstod som faa at holde gammel Slægtsgaardskultur i Hævd, han erkendte klart, hvad
Slægtstradition betød, særligt for vor Landsdel.
Blandt andet, at den gav os Erkendelsen af, at
vor Slægt har været dansk saa langt, Historien
viser tilbage; at den Jord, vi bor og bygger paa,
og som vore Fædre har dyrket i umindelige Ti
der, er dansk Jord; at det Sprog, vi taler, har
været talt til Ejderen fra Arilds Tid, og at det
betinger vor nuværende nationale og kulturelle
Stilling baade for Sønderjylland og det gamle
Land. Dette vil ogsaa for Sydslesvig blive det
blankeste og stærkeste Vaaben i Kampen for
Hjemstavnen. Det er at ønske, at disse Tradi
tioner kan føres videre paa Skovgaard.
Hans Skaus ældste Søn er kemisk Ingeniør i
Baltimore, og en Søn ejer den tidligere tyske Do
mæne »Nygaard«. Han har endvidere tre Døtre,
der er gift i Sønderjylland.
Æret være hans Minde!
Jens Jensen, Soed.

Proprietær Chresten Østergaard, Bostrup
Østergaard pr. Jebjerg, døde pludseligt den 22.
Oktober.
Med ham har Slægtsgaardsforeningen mistet
et af sine bedste og mest interesserede Medlem
mer. Bostrup Østergaard har været i Slægtens
Eje gennem 300 Aar og er vel Sallings ældste
Slægtsgaard. Chresten Østergaard overtog Gaarden i en meget ung Alder. Han var en driftig
Mand, der ved Magelæg og Tilkøb udvidede
Jordtilliggendet, ligesom han i sin Ejertid nyop
førte alle Bygningerne, saa han ved sin Død
efterlod Gaarden som en af Sallings smukkeste
og mest veldrevne Gaarde.
Østergaard var i en Aarrække Medlem af
Slægtsgaardsforeningens Hovedbestyrelse, og
han fulgte stadig Foreningens Arbejde med In
teresse, ligesom han deltog i Udflugterne, sidst
paa Bornholm og Hindsgavl.
Chresten Østergaard elskede sit Hjem og sin
Gaard og efterlader et stort Savn, men Slægten
skal vide, at ogsaa vi vil savne ham og udtale et:
Æret være hans Minde!
Chr. Lybye.

TIL LÆSERNE!
Andetsteds i Julenummeret fornyer vi Opfor
dringen til Medlemmerne om at sende et Bidrag
til »Slægtsgaarden«s Trykning paa bedre Papir
og Forskønnelse i det hele taget. Et Aar er gaaet,
og som Foreningens Formand skriver i Julenum
merets Leder, er det gaaet godt. Nye er kommet
til. Foreningen vokser, og Opgaverne vokser. Det
er altsaa en levende Organisation, som nu bevæ
ger sig mod Jul og Aarsskifte. Til de nye skal
lyde et hjerteligt velkommen, til de gamle en
Tak for et godt Aar og til alle en Opfordring om,
naar De har noget paa Hjerte, at sende Redaktio
nen Artikler om, hvad der ligger dem paa Hjerte.
At Stoffet af og til lader vente paa sig i Bladets
Spalter skyldes, at Artiklerne bringes i den Ræk
kefølge, de indløber. Vi vil gerne have noget
mere Artikelstof fra hele Jylland, men Jyderne
maa hjælpe til med at skrive det selv, som Fyn
boerne gør det. Ogsaa Sjællænderne har ført en
tekstlig tilbagetrukken Tilværelse i det forløbne
Aar. Kom med, hvad De har paa Hjerte og send
gode Billeder med til Artiklens Udsmykning!

Med disse Ord glædelig Jul og godt Nytaar
og paa Genhør i 1953.
»Slægtsgaarden^.
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HAR OGSAA
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kender. Syng paa denne Maade Julen ind i din
Gerning og ind i de smaa, de, som engang skal
gaa paa dine Marker og ad de gamle Stier. Og
er nogen syg i Julen, da lad ham høre din Sang,
det vederkvæger hans Hjerte.

Af Sognepræst
H. HEJSELBERG PAULSEN, Fjelstrup

NART ER DET JUL! Noget skønnere har
denne Verden aldrig set eller sanset end en
rigtig Julefest. Dersom vi ikke er glade i disse
Dage, hvornaar skulde vi saa være det? Mindes
I som jeg en Juleaften med Julelys og Kirke
klokkeklang, med Fest under de gamle Hvælvin
ger? Alting taler paa en saadan Tid og stærkest
Minderne. Under de samme Hvælvinger sad en
gang vore Fædre, ogsaa de, hvis Navne og Data,
vi kun kender. Ogsaa de sang »I denne søde
Juletid« og »Den yndigste Rose er funden«. Vi
tænker paa vor Fader og Moder; selv om de er
døde og forlængst baaret ud af det gamle Hjem,
saa rækker de os dog Haanden i Julen og ser
venligt paa os, fordi vi nu sidder paa deres Plad
ser og synger de hellige Sange, som de lærte os.
Fædrene paa de gamle Kirkestier glæder sig, naar
unge, raske Skridt træder i de gamles Fodspor.
Vi maa ikke lade Klokkeklangen og Salmesan
gen dø. Hvem var det, som tilplantede Heden,
rejste Højskoler, skabte Danmark en Verdens
handel? Det var dem, som sang Salmer. Forstum
mer de iblandt os, da viger Kraften fra vor
Haand.

HUSK GIRONUMMER

S

VAD VAR DET, der bar de gamle i
Medgang og Modgang, gav dem Kraft til
at bære, taale, kæmpe, sejre? Det var Guds
Hver Slægtsgaard har ogsaa sin Slægtskirke.
Derfra skal Velsignelsen lyses over din Færd og
dit Arbejde, ind i dit Hjerte og Sind, over dit
Hjem og dine kære. Det forstaar du vel bedst i
Julen, thi den har som ingen anden Fest sin faste
Tradition og sine uforlignelige Minder, den gør
dit Sind blødt, din Sjæl aaben og modtagelig. Lad
din Fod ikke blive træt af at gaa til din Frelser,
lad din jordiske Gerning aldrig holde dig tilbage,
lad Vejen til Bethlehem aldrig blive dig for lang.
Du kan vel synge? Saa syng nu, mens det er
Jul i dit Hjerte og Jul rundt om i det hele ganske
Land. Syng alle de smukke Salmer, du kan og

H

83142
Foreningens Bestyrelse har haft den
Glæde, at adskillige Medlemmer här fulgt
Opfordringen og benyttet de i Oktober
nummeret indlagte Giroblanketter til at
sende et Bidrag til vort Blad. Ialt er der til
1. December indkommet 1470 Kr. fra 169
Medlemmer.
1470 Kr. er et smukt Beløb, men det er
for lidt, dersom det skal lykkes os at skabe
det virkeligt smukke Foreningsblad. Bedre
Papir er meget dyrere, end hvad dette Be
løb kan modsvare. Til dem, der allerede har
benyttet Giroblanketten, sender vi en ven
lig Hilsen og Tak! De, der endnu ikke har
gjort det, opfordrer vi til ikke at glemme
Sagen. Skulde Blanketten være blevet for
lagt, gentager vi her Gironummeret, paa
hvilke alle Indbetalinger kan ske paa Post
husenes ordinære Giroblanketter.

DET ER GIRO 83142.

Og tænk saa paa, at det jo tillige er en
Gave, De forærer Dem selv!
Ord.

Arbejdet aktiviseres
i Sønderborg Amt
Torsdag den 27. November 1952 blev der holdt et
Møde for Slægtsgaardsejere fra Sønderborg Amt paa
»Sønderborghus« i Sønderborg. Amtet havde siden For
mandens Død været uden Amtsorganisation. Man øn
skede fra forskellig Side, at der kom mere Liv over
Arbejdet for Slægtsgaardsbevægelsen i Sønderborg
Amt.
Næstformanden for Landsforeningen, Gdr. Jens Jen
sen, Soed, var kommet tilstede og gjorde Rede for For
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eningens Arbejde og de Maal, Foreningen stræber efter
og sluttede specielt henvendt til Medlemmerne i Søn
derjylland :
For os her i Sønderjylland har Slægtsgaardsforeningen en dobbelt Betydning. Det er ikke alene det lokale
og personalhistoriske, det drejer sig om. Foreningen
lægger Vægt paa at fremelske den specielle Slægtstra
dition, der har haft saa stor Betydning for os her i
Sønderjylland og i Grunden var Forudsætningen for
Genforeningen.
Mødet resulterede i, at der blev valgt en Amtsbesty
relse og Tillidsmænd for de forskellige Sogne.
Til Amtsbestyrelse blev valgt:
Gdr. Jens Thomsen, Blansgaard, Gdr. Asmus Chri
stensen, V. Sottrup, Gdr. Chr. Lassen, Skovby, Gdr.
Jørgen Bromand, Almsted, Gdr. Hans Møller, Augustenhof.

Slægtsgaarden

Til Tillidsmænd for de forskellige Sogne valgtes:
Asserballe Sogn: Gdr. P. Skovmand jun., Broager
Sogn: Gdr. Chr. Petersen, Søndergaard, Dybbøl Sogn:
Peter Filipsen, Dybbølmark, Egen Sogn: Gdr. Chr.
Moos, Elstrup, Havnbjerg Sogn: Gdr. Claus Clausen,
Hørup Sogn: Gdr. Hans Tækker, Kejnæs Sogn: Gdr.
Jørgen Andersen, Ketting Sogn: Gdr. Mads Madsen,
Sebbelev, Lysabild Sogn: Gdr. Andreas Krogh, Sarup,
Nordborg Landsogn: Gdr. Jørgen Filipsen, Holm, Not
mark Landsogn: Gdr. Jørgen Bromand, Almsted, Nybøl
Landsogn: Gdr. Andreas Chrestensen, Oksbøl Land
sogn: Gdr. Chresten Dominicusen, Pøl Landsogn: Gdr.
Hans Chr. Dominicusen, V. Sottrup Landsogn: Gdr.
Viggo Alexandersen, Svenstrup Landsogn: Gdr. Claus
Clausen, Himmark, Tandslet Landsogn: Gdr. Chr. Ber
telsen, Ullerup Landsogn: Gdr. Nis Clausen, Ulkebøl
Landsogn: Gdr. Jes Iversen.
].].

Den gamle KloRRer

fortæller . . .

Tegninger: Juul Jacobsen.

vor gamle Præsteenke blev begravet, alle Byens
Beboere var med i Ligfølget. Der var en egen
Følelse, en Magt, der gjorde, at alle vilde eller
skulde være med. Den gamle Præsteenke havde
gennem en Menneskealder været Landsbyens, ja,
hele Sognets bedste Trøster, i glade som tunge
Dage.

EN GAMLE KLOKKER drog et langt Suk
og fortsatte: »De fleste Mennesker trækker
paa Smilebaandet, naar man taler om Trøst i
glade Dage, men jeg tør sige, at en klog Raad-

D

AARSMØDET PAA MØN
Som bekendt skal Slægtsgaardsf or eningens
Aarsmøde i 1953 finde Sted paa Møn, hvor man
glæder sig til at vise de forhaabentlig mange Del
tagere Øens Seværdigheder. Man henstiller, at
der ogsaa kommer mange unge med til Mødet,
LLE MENNESKER har set Solen gaa ned
hvor der jo vil blive drøftet en Del Problemer,
i Vest, og alle Mennesker har hørt Kirke
som
i høj Grad maa siges at have Interesse for
klokken ringe Solen ned, men alle Mennesker
den Ungdom, der til sin Tid skal overtage Slægtshar ikke hørt Kirkeklokkens gamle Vers.
gaardene.
Bum Barn, Tiden gaar,
Aarsmødet afholdes i Stege, hvorfra der er
Dage mange bliver Aar.
glimrende Udflugtsmuligheder. Det var Tanken,
Bum Barn, hør og lær,
at det skulde have fundet Sted omkring den 24.
Livets Alvor er dig nær.
Maj, men da Pinsen falder paa det Tidspunkt,
Bum Barn, du og dig,
udskydes Aarsmødet til Lørdag den 3 0. og
vandre maa den rette Vej.
Søndag den 31. Maj 1953.
Bum Barn, Glæde Trøst,
Udførligt Program følger senere i »Slægts
Tiden nærmer sig mod Høst.
gaarden«.

A

Der var saa stille i Landsbyen den Dag, da
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giver i sollyse Dage har større Betydning for
Mennesker end Alvors- og Trøsteord i mørke
og tunge Dage.« Det er i de lyse og smilende
Dage, Fejlgreb begaas. Det gamle Ord »Efter
Solskin kommer Regn« passer, men ligesaa sandt
er det ogsaa, at det, en stærk Regnbyge kan øde
lægge, kan selv det mildeste og varmeste Solskin
ikke oprette, det samme gælder os Mennesker.
Den gamle Præsteenke, føjede Klokkeren til,
havde af sin Far, der var Præst,, og hvis Fædre
ogsaa havde været Præster, lært Kirkeklokkens
Sang, og den brugte hun overfor sig selv og til
alle, hun kom i Tale med. En Gang spurgte vor
nye Præst hende, om hun ikke vilde fortælle ham
den gamle Klokkesang. »Det vil jeg gerne«,
sagde hun, »men som min Fader fortalte den til
mig, da jeg som lille Pige gik med ham ved
Haanden, naar han en enkelt Gang ringede So
len ned«. Da fortalte han, hvorledes Klokken
sang. Senere som voksen tiggede jeg Fader for
at faa Lov til at ringe Solen ned. Vi gik op i
Kirketaarnet, hvor vi nød den herlige Udsigt
over Landsbyen og Egnen, og det var, som om
Klokkens dybe Malmtoner naaede ud til Syns
kredsen omkring os. Fader foldede Hænderne og
sagde med Klokken: »Dage mange bliver Aar«
og føjede til: »Livet her i Præstegaarden mindes
jeg med Tak, først min lykkelige Barndom hos
Fader og Moder, de herlige Ungdomsaar og se
nere den store Lykke, da din Moder og jeg drog
ind til en Præstegerning her, hvor min Fader før
mig havde virket«. I alle disse glædesfyldte Aar
lød Klokketonerne daglig til os: »Livets Alvor er
dig nær, du og dig vandre maa den rette Vej«.
Far sluttede: »Tiden nærmer sig Høst. Nu er
min Livsgerning snart endt. Høstmanden kom
mer til mig«, og standsede Klokken. De sidste
Toner gød Fred over By og Egn, Hus og Gaard.

SLÆGTSMINDER
--------------- fra det gamle Hjem

---------------

JULEAFTENSNADVER 1
I Hunderup Sogn, Ribe Amt, er der gennem Folkeoverleveringer fortalt, at der gennem mange Slægtled
tilbage i Tiden er spist fersk eller salt Kødsuppe til
Juleaftensnadver. (Julawtensnaader).
Kødsuppen var med lækre Kød- og Melboller (Klø
ser og Klumper), og i mange Hjem som Efterret Risen
grød med sødet 01. Det var den Tids bedste og lækreste
Gildesmad, det bedste, der kunde sættes paa Bordet.
Da Loven om kommunalt Selvstyre førtes ud i Livet
med Sognepræsten som Formand og privilegeret Med
lem af Sogneforstanderskabet, kom der en nær og intim

Den nye Præst tog den gamles Haand og sagde:
»Det er den bedste Prædiken, jeg nogensinde har
hørt, Tak for den«.
Klokkeren bøjede sig forover ligesom for at
hvile lidt og fortsatte: »Nu er den gamle Præste
enke borte. Kirkeklokken har for sidste Gang
sunget sit Klokkevers for hende, men Klokken
toner fremdeles Aften efter Aften Solen ned.«
»Dage mange bliver Aar«, Slægt efter Slægt
hører Malmtonerne om Livets Alvor, og Tiden
nærmer sig mod Høst. Lad os lytte dertil og forstaa det ligesom den gamle Præsteenke. Da brin
ger vi Solskin med os, til Høstmanden kommer.
T. T. K,
Husk Gironummer 83142,
send et Bidrag til »Slægtsgaarden«

Forbindelse mellem Præsten og nogle af de Mænd, der
havde Sæde i Sogneforstanderskabet.
Min Bedstefar Tobias Pedersen, f. 1807 i Hunderup,
som senere fik overdraget Fødegaarden, blev Medlem af
Forstanderskabet. Præsten, Pastor J. V. Angel, Sogne
præst for Vilstrup og Hunderup Sogne, boede i Vilslev.
Bedstefar og J.V. Angel kom i nær Forbindelse med
hinanden om Sognets Anliggender. Forud for Forstanderskabsmøderne blev Bedstefar ofte kaldt til Vilslev
for at drøfte de forskellige foreliggende Spørgsmaal,
der skulde behandles. Præsten kunde ikke som Bedste-far være inde i de mange lokale Enkeltheder og For
hold, og særlig ikke for Hunderup Sogns Vedkommen
de, her støttede Præsten sig til, hvad Bedstefar fandt
rimeligt og forsvarligt i foreliggende Spørgsmaal.

NADVER, IKKE MIDDAG
Den nære personlige Forbindelse, der efterhaanden
udvikledes mellem Bedstefar og Pastor Angel, førte
Fortsættes Side. 10.
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JULEN I GAARDENE
Af Forfatteren Aug. F. SCHMIDT
Tegninger: Gustav Hjortlund.

ELV OM JULESKIKKENE fra Egn til Egn tig som Aakjær kunde det. Derfor er det en For
i Danmark kan synes ret ensartede, er det nøjelse at henlede Opmærksomheden paa »Jule
dog ved nøjere Iagttagelse muligt at opdage Forbagning«, idet denne Fortælling fører os ind i
skelle mellem de enkelte Landsdeles Maade at Bondens Gaard ved Juletide, og den bevarer
fejre Jul paa. Ja, der kan undertiden være For Mindet om de gamle Bondetider, da alt var præ
skel paa Julen fra den ene Gaard til den anden. get af enkle, ret primitive Forhold, og da TusHertil kommer, at de fleste Mennesker har deres mørkestemningen havde let ved at bibeholde
særlige Minder knyttet til denne vor største Troen paa Nisser og andet Kram, der saa let
Aarsfest, der næsten altid omtales i Erindrings kunde fjæle sig i de lave Stald- og Ladelænger,
bøger, hvorfor vi besidder et Utal af Juleskil hvor der kunde være lunt og hyggeligt, saa længe
dringer. Jeppe Aakjær har i sine Erindringer der var Foder nok at tage af, for længere hen
saavel som i Noveller og Digte fortalt om sin paa Vinteren var der mange Steder Smalhans i
Barndoms Jul i den lille Eng-Landsby Aakær i de sidste Vintermaaneder.
Naar de løstgaaende Kreaturer kom hjem med
Nordranden af Alheden.
Han har i 1924 udtalt til mig, at han ansaa Sne paa Ryggen, vidste man, at nu var der ikke
»Julebagning« for sin bedste Novelle, og det er længe til Jul. Saa maatte man have slagtet en
sikkert rigtigt. I dette værdifulde, skønlitterære stor Gris. Naar denne blodige Indledning til
Arbejde har han paa Grundlag af egne Barn Julen var ovre, kom Naboerne for at syne Flæsk
domsminder, suppleret med Oplysninger andet og Pølse og faa en Kaffepunch. Denne lille Sam
Steds fra, givet en baade spændende og morsom menkomst kaldtes Slagte- eller Pølsegilde. I Da
Skildring af de travle Dage op til Jul, da ikke gene efter Slagtningen blev der gjort rent ude og
mindst Kvindfolkene havde meget om Ørerne. inde, der blev bagt, tærsket og alle skærende
Fortællingen er af megen kulturhistorisk Værdi, Redskaber skulde slibes, da intet maatte gaa
da den saa levende skildrer alle Enkeltheder rundt i Julen, saa det gik ikke an at bruge Slibe
vedrørende Juleforberedelserne i en gammel stenen i Helgtiden. Der var altsaa meget at faa
i Orden inden Festens Begyndelse, og det var
Bondegaard.
Der skal en Digters Evne til for at kunne tit helt umuligt at faa alt færdigt. Et Mundheld
skrive en Novelle om Juleforberedelserne saa fra Lindknud sagde derfor: »Det kom ovenbukglimrende, saa underholdende pg saa saglig rig ken o, ligesom Julawten o æ Mand«.

S
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NDELIG KOM JULEAFTEN. I Skumrin
gen kunde man høre Kirkeklokkens Kimen
hen over Landsbymarkerne. Ingen gik i Kirke
Juleaften førhen. Det er en nymodens Skik, i
hvert Fald paa Landet. Man glemmer aldrig den
Stemning, der bemægtigede sig Drengesindet i
den sidste travle Time inden Juleaften. Man var
omme at lukke for Hønsene og give Faarene en
sidste Portion Hø. De nøgne Æbletræer i Haven
stod saa underligt ene, syntes man. Nu blev de
forladt, man skyndte sig til Vandtruget, blev
vasket, løb ind, blev tørret og kæmmet, trak i
noget pænere Tøj, og saa ind til Bordet, hvor
alle snart sad bænkede og med fremragende
Appetit gav sig i Lag med Aarets Hovedmaaltid:
Risengrød med sødt 01 og dernæst Flæskesteg
med Rødkaal. Enhver spiste efter allerbedste
Evne; thi der var nok at tage af, og Maden var
Nissen i Kammeret.
bedre end til daglig.
Paa en mindre Herregaard i Egnen fik Folkene verne. Juledag gik man saavidt muligt i Kirke.
næsten altid Kalvekød og Kalvesuppe til daglig.
I mit Barndomshjem, Lykkesgaard ved Lunder
Da de nu ogsaa fik Kalvesteg Juleaften, lagde skov, var det ikke inden om Eftermiddagen,
de sig bagefter om paa Gulvet og brølte som nogle gik til Gudstjeneste. Om Formiddagen
Kalve, Pigerne kunde ikke faa de genstridige og Juledag var der Rykind af Naboer, som kom og
med Rette oprørte Karle ud, Husjomfruen gik ønskede glædelig Jul, og derpaa fik de Kaffe.
i sin Vaande ind og klagede til Herskabet, Her Blandt disse udmærkede Gæster var ogsaa Gart
remanden kom rasende til og skældte ud, men neren Thomas Hansen, der var belæst og udmær
det hjalp ikke. En enfoldig Karl i Flokken sagde ket til at fortælle. En saadan Formiddag beret
saa endelig: »Æ Herremand maa undskyld, men tede han om Indholdet af Jakob Knudsens Ro
vi faar altid Kalkjød, saa tilsidst kommer vi til man »Fremskridt«, hvori der finder et Slagsmaal
at brøle af det!« Saa kunde Herren nok forstaa, Sted. Her siger Forkarlen til sin arge Modstan
at Behandlingen var lovlig ringe. Han gik noget der: »Jeg skal din stive Nakke bøje, jeg skal dig
lusket sin Vej, hen paa Aftenen fik Karlene et paa R.... sætte!«
godt Kaffebord, og der blev ikke senere hen ser
Denne herlige Vending, som Jakob Knudsen
veret Kalvekød hos den Mand Juleaften. Men iøvrigt engang havde hørt udtalt af en fuld Sol
længe efter var det Talemaade i Egnen: »Det var dat paa Lunderskov Banegaard, morede Thomas
den Juleaften, Karlene brølte som Kalve o æ Hansen overmaade, og vi andre blev i høj Grad
Herregaard«.
smittede af hans hjertelige Latter. Kun den gamle
fromme Søren Samuelsen sagde med sin sprukne
Stemme:
»A kan et* forsto, di har Lov at skrive
ULEGAVER og Juletræ begyndte først at
vinde Indpas paa Landet i 1870erne og se saadan noget«.
nere. Herved fik Julen et mere festligt Præg, og Om Aftenen var der altid Gildessammenkomspændende var — og er — det jo med Julega- ster i Gaardene. Det kunde vare til noget ind i
Nytaaret, inden man havde været hele Bydelavet
igennem. Det var hyggeligt at komme til disse
Julegilder, der i indeværende Aarhundrede mere
og mere gik over til at blive Kaffegilder, i hvert
Fald paa de mindre Gaarde og i Husmandshjem
mene.

E

J

E FLESTE OVERTROISKE SKIKKE har
omtrent været glemt efter Aarhundredskiftet. Før denne Tid brugte gammeldags troende
Folk at skrive Kors paa alle Døre for at holde
onde Magter borte. Der blev sat Grød ud i La
den eller paa Staldloftet til Nissen. Hvidt Tøj
maatte ikke hænge ude i Julen, saa vilde der ske
Dødsfald i Huset inden Fastelavn. Ploven var
sat i Hus; thi ellers kom Jerusalems Skomager

D
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og satte sig paa den Juleaften, hvilket vilde be
virke, at Marken den følgende Sommer blev fyldt
med Ukrudt Ja, endnu flere gamle Skikke ken
der jeg fra min Barndomsegn ved Lunderskov,
men de har faktisk ikke været i Brug efter 1900.
Der blev talt meget om gammeldags Jul i min
Barndoms Gaard, naar Naboerne var samlede
her i Juletiden. Saaledes berettedes om, hvorledes
en Juleaften en Røgter o. 1870 paa Nagbølgaard
spurgte: »Hørte I, a skreg sist Nat?« »Nej,
hvad var der da i Vejen?« »Æ Nisseskidt had
fat i mæ!« Der havde først været Uro i Stalden
blandt Køerne. Saa kom Nis ind i Røgterens
Kammer og havde nappet ham i Armen (I), hvor
for Røgteren forstaaeligt nok havde skreget; thi
et Nap af en Nisse skal gøre meget ondt.
Ved samme Lejlighed fortalte Søren Sørensen
om en Kone, der sad i Vaabenhuset i Lindknud
Kirke. Hun var i Færd med at tage sine Sko paa,
som hun havde med under Armen, og saa sagde
hun til en Kone ved Siden af: »Det er et Par
gamle Sko, for a har haft dem i 28 Aar, a har
standen Brud i dem«.
»Hvorfor kan du have dine Sko saa længe, a
har ikke mine nær saa længe«.
»Jamen a ska sej dig, a kjør i mi Træsko te
Kjærk!«

Slægtsgaarden

Jerusalems Skomager.

balle, men der blev heller aldrig foretaget Drillérier mod den gæstfrie Enkekone, der residerede
her i den gamle Gaard, hvor man iøvrigt vidste
saa god Besked med gamle Skikke, men sjældent
praktiserede dem.
Efter at Nytaarsdagene var overstaaede, lød
Bondens Tromme paany, som det gamle Ord fra
Landsbyfællesskabets Tid udtrykte det, naar det
daglige Arbejde gik ind i Tilværelsen igen. Men
der kunde dog være endnu nogle Julesammen
komster at komme med til, og naar disse efter
Helligtrekonger 6. Januar var forbi, kunde man
ved Hjemmene se det visne Juletræ ligge i
YTAARSAFTEN var der til hen imod 1920 Brændselshjørnet som et trist Vidnesbyrd om, at
stadig megen Skyden og Spektakel, de sid nu var Julen endelig forbi for denne Gang.
August F. Schmidt.
ste Minder om en ældgammel Tids Forsøg paa at
jage det gamle Aars Uvætter paa Flugt. Rumle
potterne gik af Brug i forrige Aarhundrede. De
Husk Gironummer 83142,
bestod af smaa Krukker, Urtepotter el. lign.,
hvorover der var spændt en Svineblære, i hvis
send et Bidrag til »Slægtsgaarden«
Midte var fastgjort den tykke, hule Ende af en
Fjer. Naar man saa vædede Fingrene og strøg op
og ned ad Fjeren, fremkom der en stærk rumlen- Slægtsminder —
Fortsat fra Side 7.
de Lyd. Senere kom der Knaldperler, Kinesere,
Skruptudser og Kanonslag, og der kunde Nyt- med sig, at de talte om mange andre Spørgsmaal end
aarsaften lang være en Skyden og Dundreh netop Sognets Anliggender.
En Dag under Samtalen sagde Præsten til Bedstefar:
trindt omkring. Hestene var urolige og skrab
»Hør, sig mig en Gang, hvad spiser De Juleaften?«
te i Baasene, Hundene gøede, og Kokkemændene
galede, Karle og Drenge løb fra Gaard til Gaard - Bedstefar saa helt uforstaaende paa Præsten og sag
og skød. De lod sig gerne indfange, saa fik de de: »Vi spiser ligesom alle andre i Sognet fersk eller
Smaakager og Kaffe eller anden Beværtning. Saa salt Suppe«.
Pastor Angel smilede og svarede: »Paa en Maade
snart de kunde være det bekendt, bød de Farvel
og saa afsted til næste Ejendom, hvor Skydning var mit Spørgsmaal overflødigt, da jeg vidste, at alle
og Spisning gentoges. Det var utroligt, hvad saa- spiser Suppe Juleaften«.
Min Mening med Spørgsmaalet var, om vi kunde faa
dan en Flok »Nytaarsskydere« kunde sætte til
Livs paa denne spændende og morsomme Aften. en Samtale i Gang om dette; thi jeg synes lige ud sagt,
Var der en Mand, Karlene ikke kunde lide, blev at det er helt forkert eller uden Mening at spise Middag
han udsat for forskellige Drillerier, og var det Juleaften. Suppe er jo Middagsspise. Alle taler om Jule
muligt at flytte en Vogn, »stjæle« en Trillebør, aftensnadver. Ingen siger Juleaftensmiddag«. — Alene
løfte en Harve eller en Plov op paa Husmønnin Navnet understreger, at noget er forkert, thi ingen spi
gen, blev dette Besvær betragtet som en herlig ser Suppe til Nadver. Ser vi hen til Skriften, da er der
ikke noget med Jul eller Spisning, men noget side
Spas.
Paa Lykkesgaard var der Anløb af Gæster til løbende. Jesus indstiftede den hellige Nadver (ikke
langt hen paa Natten. Her vistes udstrakt Gæst Middag). Naar Jesus var ude med sine Disciple, gik de
frihed selv mod ukendte Karle helt oppe fra Gjel- mod Aften ind og spiste et Maaltid.

N
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»Jeg synes«, sagde Præsten, »at dette med Suppe er
helt forkert.« Maden Juleaften bør være et Aftensmaaltid (Juléaftensmad) f. Eks. Steg eller anden Slags. —
Forlade det gamle paa en Gang er ikke let. Risengrød
med sødet 01, bevar saa den.
Prøv nu Tobias Pedersen at tale med Deres Kone om
dette. Jeg er sikker paa, at Lovise (min Bedstemor), som
er en god og klog Kone, vil sympatisere med, hvad jeg
har fremført.
Næste Juleaften spistes der ikke Suppe paa Hunderup Nørregaard hos Tobias Pedersen og Lovise, sikkert
det eneste Sted i Hunderup Sogn. Selv i den fattigste
Hytte spistes der fra gammel Tid fersk eller salt Suppe
med eller uden Grød som Efterret Juleaften.
Under Traditionen »Steg Juleaften« voksede Børne
ne op i Nørregaarden.

SVIGERMOR VALGTE SUPPEN
Da ældste Søn fra Hjemmet i Nørregaarden, Peder
Tobiassen, i 1868 blev gift i Hunderup By og fik sin
Kones Fødegaard, ønskede han, at der ikke skulde
spises Suppe Juleaften, men det kunde ikke ændres.
Konens Moder gik sammen med de unge i Gaarden,
og hun sagde: »I mit Barndomshjem spiste vi Suppe,
og det har vi altid faaet her i Gaarden, det fortsætter
vi med, saa længe jeg lever«.
I 1876 blev mine Forældre gift. Forud for deres før
ste Juleaften talte de sammen om Forberedelserne, og
da fortalte Fader, hvorledes og hvorfor der ikke blev
spist Suppe i hans Hjem.
Moder havde i hendes Hjem aldrig kendt andet end

= — alle spiste Suppe Juleaften.
Tegninglaf Juul Jacobsen.

Suppe Juleaften, men fandt det praktisk med Steg. Jeg
har som Følge deraf ikke kendt til at spise Suppe Jule
aften.
Nytaarsaften spistes der Suppe adskillige Steder, men
det bør dog tilføjes, at i de fleste vestjyske Hjem var
Retten den Aften Grønlangkaal til Ribbensteg og
Medisterpølse, og som Efterret ligesom Juleaften Risen
grød med 01 eller Saft.
T. Kragelund.
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OG DEN VOKSVES
Digteren Olaf Andersen har — opfordret af re
daktionen — sendt os denne artikel om juletan
ker, som de former sig hos den ældre. Han for
tæller om juleglædens baggrund, den rest af et
barnligt sind, som det lykkes mange at bevare,
og om julen, der kom igen med børnebørnene.

R DER NOGEN ANDEN JUL end den,
der lever i et Barnehjerte?
Som den kristne Juls Ophav var et lille Barn,
og som det hedder i et gammelt Fyndord: »Det
er godt at være Barn om Julen«, saadan staar
Juleglæden for os uadskillelig knyttet til Barnet
og til den Rest af Barnesind, der er tilbage i et
hvert Menneske. Naar Julen for den voksne teg
ner sig i et Skær af Lys og Varme eller udløser
en Stemning af sviende Savn, er det i begge Til
fælde Barndommens Jul, der er Baggrunden.
Rent uvilkaarligt maaler vi vor Jul med Barnets
Jul.
Hvad var da det mest uforglemmelige i denne
Barndommens Jul? Mon ikke det var Forvent
ningens Glæde? Et Barn holder jo i Virkelighe
den Jul længe, længe i Forvejen. Naar Døren
aabnes fra den mørke Stue ind til Juletræets
straalende Lyshav, har Forventningen og dermed
Juleglæden naaet sit Højdepunkt.
Juleforventningens Tid var den bedste i hele
Aaret. Ikke bare fordi selve Juleaften stod for
os, tidlig og silde, som et mageløst Drømmesyn,
men lige saa meget, fordi vi var optaget af at
glæde andre — Far og Mor og Søskende, Slægt
og Venner. Egenkærlige Tanker og Ønsker krydsedes med en uimodstaaelig Trang til at glæde
dem, der stod os nærmest. Gik det ud paa at
lave Julegaver med egne Hænder, og det gjorde
det ofte, kunde vi glemme os selv og vor Kred
sen om ens lille jeg i en velsignet Travlhed, der
fyldte os med usigelig Lykke.
Dog, alt dette har jo kun Gyldighed for os,
som havde den Lykke at eje et Hjem. Det hjem
løse Barn var af Skæbnen sat udenfor Paradiset,
der aabner sig Juleaften. Og hos den hjemløse

Mand eller Kvinde vil der om Julen let ophobe
sig en Bitterhed i Sjælen som paa ingen anden
Tid af Aaret. Derfor bliver det en brændende
Samfundsopgave at skabe Tilstande, der sikrer,
at alle Børn vokser op under hjemlige Forhold
og gør det muligt for den voksne hjemløse at
skaffe sig Tag over Hovedet.

ER ER EN EGEN STEMNING over Ung
dommens Jul, Hjemlængslens og Hjemfær
dens Jul. Men her medførte Krigsaarene i mange
Tilfælde, at Stemningen blev brudt. Jeg husker,
hvor hensynsløst de, der »kom først til Mølle«,
undertiden kunde optræde i Jernbanetogene,
naar nye Julerejsende kom til og fandt alle Plad
ser optaget. Det var en af den Tids mange mørke
Pletter, og den er ikke helt afvasket endnu. Den
Hensynsløshed, unge Mennesker ikke sjældent
udviser ved i Stormløb at sikre sig de bedste
Pladser, er en Rest af den Krigsmoral, der bredte
sig i »de onde Aar«. Men lykkeligvis oplever vi
stadig paa Julerejser noget af den samme ung
dommelige Juleforventning, som vi mindes fra
vor egen Ungdom. Stod der vel nogensinde en
varmere Tone overalt i Verden — over de skif
tende Landskaber med Damphvirvlernes farende
Skygger? Har vi set gladere Ansigter end hos
de unge, der paa Dampens vinger fløj hjemad til
Juleaften? Forude laa jo ikke alene den store
Aften, men ogsaa Samværet med Forældre og
Søskende, voksne saavel som mindreaarige, ungt
Selskab, Leg og Lystighed, Sang og Klang:

D

Der fløjter et Tog. Og ind vælter en Klynge
af Ungdom, lig Fjorden, der stormer sin Bred.
]eg hører dem juble og gale og synge,
mens Latteren hopper som Stene i Skred.

Men ude i Køkkenet sysler min Søster
og tysser saa smaat paa det stridige Kor
og blander formildet sin Røst med de Røster,
der sprudler af Glæde i Toner og Ord.
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Vi spejder, om ikke et Snekorn vil falde,
og lempelig stilner den blussende Dyst.
Der ringer en Klokke. Vi hører den alle,
og ]ulen er over os aandende tyst . . .

G SAA LÆNGERE FREM i Tiden? Ja,
da naaede Tilværelsen vel sit Højdepunkt,
naar Julelysenes Tindren spejlede sig i Børnenes
undrende, glade Øjne. Da genopstod helt af sig
selv den selvforglemmende Lykkeverden, som
hørte Barndomsjulen til. Saa blev Børnene voks
ne og fløj ud af Reden. Og det hidsige Jag, der
særtegner Tiden, føltes mere og mere altopslugende. Det blev en Hindring for den Midtpunkt
søgen, der skal til for rigtig at holde Jul.
Men hvor der er Børnebørn at fejre Julen
sammen med, kommer den til at staa i det samme
underfulde Lys som i ens Barndom. Var Jule
forventningen ved at drukne i Travlhed og Jag,

O

saa lever den op igen, naar man deler den med
jublende Børnebørn. Og — er du ikke saa lykke
lig at have Børnebørn, i hvis Glæde du ser din
egen, fjerne Barndomsjul afspejlet, saa er der vel
altid et fremmed Barn, som du kan omfatte med
lidt Hjertevarme og tænde en Stump Julelys for.
Det vil varme dit ensomme Hjerte, ikke mindst
hvor det drejer sig om et Fattigmandsbarn eller
et hjemløst Barn, som maaske uden din Med
hjælp ikke vilde mærke stort til, at det er Jul.
De allerfleste Mennesker, som er kommet op i
Aarene, vil have Mulighed for — i et Væld af
Lys eller i enkelte flyvende Glimt at genopleve
de signede Dage, den liflige Kæde,
der føjer os sammen i Alvor og Skæmt,
i lykkelig Trang til at varme og glæde
hinanden og den, som er hjemløs og glemt.

Olaf Andersen.

„Den gamle Gaard“ i Østerby
RA SEKRETÆR HOLGER BRAHE, der i Juni
arbejdede for Foreningen i Sønderjylland, har
Redaktionen modtaget disse Linjer:
Det er ikke alle Slægtsgaardsejere, der, samtidig med
at de besidder moderne Indstilling til Tidens Proble
mer, tillige har stor Pietetsfølelse og Sans for at bevare
det gamle i sin oprindelige Stil og Skikkelse. — Men
de findes dog. —
Paa min Rundrejse fandt jeg et Sted disse Egenska
ber forenet i lige høj Grad hos Manden som Gaardens
Husmoder.
Det er »Den gamle Gaard« i Østerby, som den altid
benævnes, tilhørende vor Amtsformand i Tønder Amt,
Gdr. Chr. Ludolf Lytsen og Hustru. Gaarden har været
i Slægtens Eje siden 1747, da de allerførste Bygninger
blev opført af Lyt Jørgensen. Senere blev der tilbygget
1766, 1831 og 1864, og alle disse Bygninger staar end
nu. Kun er enkelte Ydermure fornyede de senere Aar,
men den gamle Byggestil, som er karakteristisk paa
denne Egn, er bibeholdt, og de nuværende Ejere vaager nøje over, at den gamle Slægtsgaards Ydre og Indre
bevares i sin oprindelige Skikkelse, ligesom hele Atmos
færen, Aanden og Tonen i Hjemmet fortæller een, at
her bliver Forfædrenes Minde æret og bevaret.
Gaarden besøges naturligvis af mange Turister, lige
som Fredningsnævnet ofte har aflagt Besøg. Den er
ikke fredet, for Fredningsnævnet har udtalt, at det var
unødvendigt, da ingen kunde gøre mere for Bevarel
sen, end Lytsen gør.

F

»Den gamle Gaard«.
Gaarden har et Tilliggende paa 25 ha, næsten alt
sammen udmærket god Jord, og Driften er fuldt tids
svarende, dog har Traktor og Bil endnu ikke faaet
Indpas paa den gamle Gaard. Et forholdsvis stort Græs
areal, som de fleste Gaarde paa denne Egn har lig
gende permanent, gør Anskaffelsen af Traktor over
flødig. Hestene kan udmærket klare Arbejdet.
Besætningen bestaar af: 3 Heste (Oldenborg), 9 Køer
(Korthorn), 30 Stude og Kvier, Fedesvin og et stort
Fjerkræhold.

Husk Gironummer 83142,
send et Bidrag til »Slægtsgaarden«
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Sædskiftet er: 1 Havre, 2 Hvede, 3 Roer, 4 Byg, 5
Oliehør, 6 Byg med Udlæg 2 Aars.
Som den interesserede Slægtsgaardsmand, Lytsen er,
fik vi et godt Resultat ud af Nytegningen i Tønder
Amt, fordi han paa sin energiske, ligefremme og haandfaste Maade tilrettelagde Arbejdet rundt i Amtet, heri
støttet af andre interesserede Slægtsgaardsejere.

HVAD GAARDEN
FORTÆLLER
I en fortrinlig Artikel, skrevet og trykt i et Koldingblad for mange Aar siden, skildrede Gaardejer Lytsens
nu afdøde Søster, K. Petersen-Høkkelbjerg, Livet i den
gamle Gaard, som var hendes Barndomshjem. Fra den
ne Artikel bringer vi her nogle Uddrag, som baade
vidner om stor Hengivenhed for Barndomshjemmet og
om en ypperlig Fremstillingsevne med Hensyn til de
Minder, Søsteren havde bevaret. Artiklens Forfatter
inde indleder med at slaa fast, at Tiden er haard ved
meget gamle Huse, fordi ingen mere har Tid til at
færdes i alle deres Utal af Krinkelkroge, men den, der
har levet i disse gamle Ejendomme i en Menneskealder,
har lært dem at kende til Bunds og holde inderligt af
dem. De har ligget i blæstfulde Nætter og lyttet til
Spærenes Knirken og i dem fornemmet en Beretning
om Slægternes Oplevelser igennem Aarhundreder. Naar
Stormen river i de gamle Huse, og det knager i de
ormædte Bjælker, da hvisker de om Menneskers Vaande, naar Stormfloden hærgede Vestkysten. De hørte
Menneskers Raab om Hjælp, naar det fraadende Hav
truede med at opsluge store Dele af den slesvigske
Vestkyst. De gamle Gaarde med de lave Lofter har
meget at sige os Mennesker, naar vi forstaar at lytte
til deres Hvisken.
Forfatterinden citerer en Indskrift i en Bjælke i Gaarden. Den fortæller om de trange Aar, da Trediveaarskrigen hærgede Landene, og den beretter om en ung
Mand, der omkring 1770 rejste til Bagindien og Trankebar som Herrnhutmissionær, ligesom der paa to gamle
Ledpæle paa Gaardens Grund findes følgende Ind
skrift :
»2. Mosebog 9,29. Jorden hører Herren til. Thi hvor
man kommer i Verdens Vraaer, der findes Agre, som
Herren saar. Samuels Bog 7,12. Hidindtil har Herren
hjulpet. I hvor du vandrer og hvad din Vej, din Gud
og Frelser glem dog ej«. Derunder læses Aarstallet
1774.
Endnu et Par Menneskealdre er den gamle Gaards
Bjælkeværk Vidne til Livet indenfor dens Mure. »Saa
kommer Aaret 1800. Da hører vi, at Slægtens ældste
og Gaardens Ejer dør barnløs, og en Brodersøn, som
bærer Slægtens gamle Navn, bliver Arving til den
gamle Gaard. Den unge Mand er i Kongens Tjeneste
og skulde som Kyradsér have tjent sin Konge i tretten
Aar, men paa Grund af Farbroderens Død hjemsendes
han to Aar før Tiden. Friheden var dog ikke af lang
Varighed, idet han snart igen indkaldtes og denne Gang
til Krigstjeneste. Han var med en Styrke, som skulde

støde til Kejser Napoleons Hære i Rusland, men heldig
vis naaede han ikke længere end til Bremen, da Bud
skabet om Napoleons Nederlag naaede frem. Krigsrædslerne var endt for denne Gang«.

EN DYSTER SKÆBNE
Gaardejer Ludolf Lytsens Søster beretter videre om
nye Slægter, nye Genvordigheder og Glæder og Sejre.
Sjældent har Sorgløshed længe til Huse i den gamle
Gaard, men den er med til at støbe Livets rige Fylde.
I 1844 fik en ganske ung Mand sin Fædrenegaard. Han
sled for to, og alt tegnede lykkeligt, til han en Dag
træt og syg vendte hjem fra Marken og maatte gaa til
Sengs. Han blev Krøbling, da han var 40, og var i man
ge Aar henvist til andres Barmhjertighed. Det var en
tung Skæbne, den før saa kraftige og energiske Mand
maatte friste. Der gik Tider, hvor man frygtede for, at
han skulde bryde sammen under Livets haarde Til
skikkelser. Men da Aarene led, og al menneskelig
Hjælp syntes at være forgæves, resignerede han og
bøjede sig under Guds stærke Vilje.
»Medens Aarene gik, vendte Livsmodet langsomt til
bage, og den unge Mand, som nu var blevet gammel,
regnede det for sine bedste Stunder, naar han kunde
sidde midt i en Kreds af Børnebørn og fortælle om sine
Oplevelser. Han fortalte om hine onde Dage, da Danevirke maatte rømmes, og Dybbøl maatte opgives, men
han opgav aldrig Haabet om Genforeningen, og han
udmalede for de lyttende Barnesjæle hin store Dag,
som engang vilde oprinde, da Gengældelsens Time
maatte komme, og Dannebrog igen fik Lov til at vaje
frit over Slesvigs Land og over den gamle Gaard. —
Da han Uge havde naaet Støvets Aar, kom Døden mild
og stille til ham, en Aften han sad i sin Stol og røg
sin Pibe, og den Mand, hvis Liv havde været saa fuld
af Smerte og Lidelse, laa med Smil om Læben i Døden.
Det er kun nogle spredte Træk fra den gamle Gaards
Saga. Den samme Slægt er stadig paa den gamle Gaard
og fører stadig den samme Kamp for at bevare den
for Efterslægten. Den gamle Gaard er nu som altid
udsat for skiftende Vejr. Snart ligger den badet i Sol
skin, og snart raser Stormen over den og formaar nu
og da at rive Huller i det gamle Tag.
Men den gamle Gaard staar støt og taler sit tavse
Sprog. De gamle Bjælker hvisker stadig til Slægten om
de henfarne Slægter og om Fædrenes Kampe og Sejre«.

Ny Digtsamling . . .
LÆGTS GAARDSBLADETS meget paaskønnede

den 77-aarige Digter Olaf AnderSs Medarbejder,
e n, som ogsaa har leveret sit meget smukke Bidrag

til dette Nummer, udsender i disse Dage en ny Digt
samling paa Nyt Bogforlag i Odense, — hans sjette,
som han har kaldt »Digte paa min Vej«. Den er illustre
ret af Maleren Niels Lindberg og trykt af Andelsbog
trykkeriet i Odense med vanlig Skønsans. Olaf Ander
sen giver i disse 29 nye Digte nye Beviser for sin for
nemme, men saa stilfærdige, lyriske Kvalitet. De mange
Deltagere, som paa Aarsmødet i Maj lærte denne fine
og vidende gamle Herre at kende, vil i disse nye Strofer
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kunne genkende hans smukke, kunstneriske Udtryks
form og spontane Glæde over de nære, skønne Ting.
Olaf Andersens Digtning føjer sig nænsomt og fornemt
til en stor Tradition i dansk Poesi. Der gaar en dyb,
varm og taknemmelig Tone gennem alt, hvad han rører
ved i Versets Form. Rundt om paa danske Slægtsgaarde
vil man med Glæde kunne tilegne sig hans jordnære og
dog saa dygtige Poesi med de rene, stærke Farver og
den karske Duft af Muld. Olaf Andersens Digte er en
fornem, lille Julegave. Glæd et Menneske med Sind
for Vers i Deres Kreds méd den. Et af Digtene i Bo
gen rummer den kønne Strofe:
En Dønning i Rugmarkens tonende Straa,
som duver for Vinden fra Top og til Taa,
var det ikke Rytmen, du hørte og saa?
De genkender Deres Dagligdag i det, ikke sandt?
Saadan er der mangel
I. P.

ANNONCEPRISER:
100 Kr.
V2 Side....... 55 Kr.
30 Kr.
Vs Side....... 20 Kr.
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.

Vi Side......
V4 Side......
V10 Side......

GLÆDELIG JUL!
De bedste Ønsker om en gladelig Jul og et godt
Nytaar rundt om i Danmarks gamle Slægtsgaarde.
Tak for ig52.
p g Hofmansen.
Arkivar.

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

TOMMERUP

HØRVARER
Indr. VutmBik*
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.

DE DANSKE MEJERIERS MASKINFABRIK
Koldina

0 *

Telf. 2036

Et Epos om den danske Landmand

Fridlev Skrubbeltrang

Mest centrale, smukkeste og billigste Rute mellem
Fyn og Sønderjylland.
Ang. Sejltider se Rejselisten.

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

C^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense

DET DANSKE FORLAG
København V.

Slægtsgaardsejere!

Slægtsgaardsejere I

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:
Gyldenløvesgrade 3

KØBENHAVN V

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

