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Nr. 63 FEBRUAR 1953

Til Møn i Maj -!
En 0, hvor frugtbar Agerjord veksler 

med storslaaet Natur.

Som vedtaget skal Slægtsgaardsforenin- 
gens Aarsmøde finde Sted i Stege i Dagene 
30.—31. Maj, og for at give Deltagerne et 
Forhaandsindtryk af Møns Seværdigheder 
bringer vi nedenstaaende Skildring.

Møn er kun fire kvadratmil. 
Den er altsaa ikke nogen meget stor 0, 

men dog større, end at man — som nogle synes 
at mene — kan spytte fra den ene Side til den 
anden! Trods det ikke særlig store Areal rum
mer Møn en afvekslende og egenartet Natur
skønhed, som der ikke findes Magen til i Verden. 
Det lyder stort og pralende, men er ikke for 
meget sagt.

Vi begynder med en Omtale af den østlige 
Del af Øen, »Høje Møn«, med de pragtfulde 
Kridtbjerge i de mest fantasifulde Formationer. 
Paa visse Steder er Klinterne op til 130 Meter 
høje, og de har en Udstrækning paa 7—8 km. 
Øverst oppe er de hvide Klinter »klædt« i grønt, 
idet Klinteskoven, der hører under Klintholm

Sommerspiret set fra Havet.

Gods, gaar helt ud til »Faldene«, ja, oven i Kø
bet i adskillige Tilfælde følger Skrænterne et 
godt Stykke ned. De hvide Klinter, det lyse
grønne Bøgeløv og det blaa Hav er et Syn, som 
man ikke glemmer.

Indenfor Klinterne ligger det ejendommelige 
»Jydelejet« med de mange lyng- og skovklædte 
Bakketoppe — et Landskab, der ligger hen i

' (Fortsættes Side 6).
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DANSK FOLKEMINDESAMLING

Ofr

DET ER VISTNOK gaaet op for de fleste 
af Slægtsgaardsforeningens Medlemmer, 

at Foreningens Arkiv, ledet af Arkivar P. K. Hof
mansen paa forbilledlig Vis, har til Huse i Dansk 
Folkemindesamling paa Det Kongelige Biblio
thek, men jeg vil være tilbøjelig til at tro, at 
det er ret taagede Forestillinger, de fleste af For
eningens Medlemmer og Slægtsgaardens Læsere 
ellers har om Dansk Folkemindesamling og dets 
Virksomhed. Jeg vil derfor gerne fortælle lidt 
om denne Statsinstitution, som jeg har den Ære 
og Glæde at lede.

DET UVURDERLIGE 
GRUNDLAG

Dansk Folkemindesamling er oprettet 1904 
paa Initiativ af afdøde Professor Axel Olrik, 
Professor i nordisk og sammenlignende Folke
mindevidenskab, Danmarks Heltedigtnings og 
Nordens Gudeverdens geniale Forsker. Det var 
hans Kongstanke i en ny Institution at samle 
de store Folkemindesamlinger fra det nittende 
Aarhundrede, først og fremmest Svend Grundt
vigs, Evald Tang Kristensens og H. F. Feilbergs 
Samlinger. Det lykkedes Axel Olrik, støttet af 
sin gamle Ven, Pastor H. F. Feilberg i Askov, at 
formaa Det Kongelige Bibliotheks Overbiblio
tekar H. O. Lange til at overlade den ny Insti
tution Svend Grundtvigs grundlæggende Samlin

ger af dansk Folkedigtning, Folketro og Fest
skik, der henstod som en temmelig død Samling 
i Det Kongelige Bibliotheks Haandskriftskælder, 
og gøre denne Samling til Hovedhjørnestenen i 
den nye Institution. Det var en Selvfølge, kan 
man næsten sige, at gamle Feilberg ændrede sit 
Testamente, der efter hans Død skænkede hans 
Samlinger til Universitetsbibliotheket i Fiol
stræde, til den nye Institution Dansk Folkemin
desamling, og de indgik da ogsaa planmæssigt 
i Dansk Folkemindesamling umiddelbart efter 
Feilbergs Død over 90 Aar gammel den 8. Okto
ber 1921. Pragtstykket i denne Samling er hans 
utrykte Ordbog over Folketro fra al Verdens 
Lande, der paa godt og vel 60.000 Sedler inde
holder næsten en kvart Million Henvisninger til 
Folkemindelitteratur fra Alverdens Egne, Folke
mindelitteratur, der vel at mærke findes i Feil
bergs egen vældige Folkemindebogsamling, som 
han uden en Øres Vederlag skænkede Dansk 
Folkemindesamling i sit Testamente, Grundstam
men i Dansk Folkemindesamlings Folkeminde- 
bibliothek.

Vanskeligere blev det for Dansk Folkeminde
samlings Arkivarer i Tiden efter Feilbergs Død 
at bjærge Tang Kristensens umaadelige Samlin
ger hjem til Dansk Folkemindesamling, han 
kunde slet ikke forsone sig med, som den Jyde 
han var, at hans jydske Samlinger skulde over 
til »de her Københavnere«, men det lykkedes 
omsider at faa Gavebrevet undertegnet, og efter 
hans Død i 1929 overgik da hans Samlinger paa 
ganske tilsvarende Maade som Axel Olriks i 
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1917 og H. F. Feilbergs i 1922 til Dansk Folke
mindesamling. Tyngdepunktet i hans Samlinger 
er hans personlige Optegnelsesbøger, af os kaldt 
Dagbøger, med over 5000 forskellige Meddelere 
fra alle Egne af Nørrejylland og det nordlige 
Sønderjylland, i nogen Grad ogsaa fra Fyn og 
de sydlige Øer, men slet ikke fra Sjælland og 
Bornholm. Fra disse Egne har han gode Oplys
ninger fra sine Skattegravere, der har givet per
sonlige Oplysninger til Indsamlingstidsskriftet 
»Skattegraveren« 1884—89. Blandt Tang Kristen
sens Skattegravere er Mænd som Jeppe Aakjær 
og Johan Skjoldborg, der begyndte deres straa- 
lende Forfatterbane som Optegnere af Folkedigt
ning, Folketro og Folkelivsskildringer til Tang 
Kristensen.

EN ARBEJDENDE SAMLING
Men Axel Olrik nøjedes ikke blot med at 

skaffe Svend Grundtvigs og Feilbergs Samlinger 
til Dansk Folkemindesamling, han ønskede, at 
den nye Institution skulde være en arbejdende 
Samling, og han fik med ganske smaa Midler 
samlet en Kreds af Indsamlere og Optegnere i 
Danmarks forskellige Egne. Han fik ligeledes 
skabt de faste Rammer om det nyindsamlede 
Stof, som hverken Grundtvig eller Tang Kri
stensen havde interesseret sig tilstrækkeligt for, 
saaledes at Sagnoptegnelserne ikke længere blev 
ordnet efter Optegnere, saaledes som hos de tid
ligere store Samlere Grundtvig og Tang Kristen
sen, men derimod efter Hjemsted, efter Sogne
nummer, saaledes at hvert Sogn i Kongeriget 
og i Sønderjylland til Ejderen fik sit Nummer, 
paa hvilket Stoffet bliver samlet. Dette topogra
fiske System, som i Hovedsagen følger Traps 
Danmark tredie Udgave, er gaaet i Arv til andre 
Institutioner, til Stednavneudvalget, der udfor
sker Danmarks Stednavne, Folkemaalsudvalget, 
der udforsker Danmarks Folkemaal, især de dan
ske Ømaal, og paa min Tilskyndelse ogsaa til 
Slægtsgaardsarkivet, saaledes at hver Stump Op
tegnelse, der bliver sendt Slægtsgaardsarkivet, 
bliver ordnet paa Sognets Nummer — det samme 
i de to Institutioner.

Indsendte Artikler skaber Liv i Bladet!

HVAD DER ER BRUG FOR
Og hvad har saa Dansk Folkemindesamling 

Brug for til disse vore Sognenumres Ramme?
Først og fremmest har vi Brug for Original

optegnelser vedrørende Folkedigtning, Folketro 
og Folkeliv. Til Folkedigtningen hører ikke blot 
de berømte middelalderlige danske Folkeviser og 
deres Melodier, som endnu ikke helt er uddøde 
i det danske Folks Minde, selv om de ikke lever 
med samme Glans som for hundrede Aar siden, 
da Grundtvigs Meddelere optegnede Folkets Vi
ser. Hertil hører ogsaa Folkevisens Efterklang, 
ja selv almindelige Almueviser, og ogsaa Flyve
bladstrykkene af disse Viser. Vi har store Sam
linger af Flyvebladsviser i Dansk Folkeminde
samling, blandt, andet f. Eks. ogsaa mange Viser 
om begaaede Mord eller andre Tildragelser. Til 
Folkedigtningen hører Børnenes Rim og Rem
ser, de Viser, de bruger ved deres Sanglege, By
rim, Nidviser om enkelte Byers Befolkning, Ord
sprog, Stedlige Talemaader og Mundheld og 
Gaader. Det var Folkets Digtning i bundet 
poetisk Form. Saa kommer Folkets Digtning i 
ubunden prosaisk Form, Folkeæventyr, Folke
sagn og Skæmtefortællinger.

Folkeævenfyrene er ved at dø ud, og netop 
derfor er alle Optegnelser af ægte danske Folke
æventyr saa kærkomne i Dansk Folkemindesam
ling. Sagnene dukker sig for Modernismen, men 
lever de fleste Steder endnu. Sagnene er Fortæl
linger knyttet til Sognets Naf urmærkværdighe
der, f. Eks. til en hellig Kilde eller til en Kæmpe
sten frit paa Marken. Sagnet knytter sig til Sog
nets Kulturmindesmærker, saaledes meget tit til 
denne eller hin Stendysse eller Kæmpehøj fra 
Oldtidens Dage, til Sognets Kirke eller Herre- 
gaard, eller dets gamle Voldsted. Sagnet kan 
være knyttet til Egnens fremtrædende Personlig
heder, dets Herremænd, dets Præster eller Deg
ne, dets kloge Folk eller Hekse. Eller Sagnet 
fortæller om Sognets Tilskikkelser gennem Ti
derne, Fjenders Anfald, den sorte Døds Hærgen 
eller Kvægpesten i det 18de Aarhundrede. Folke
troen, det som i Almindelighed kaldes Overtro, 
knyttes ofte til det daglige Arbejde og til Aarets 
eller Livets Fester, som vi ligeledes ønsker Op
lysninger om fra hvert eneste dansk Sogn. Vi har 
Brug for Optegnelser ogsaa om saadanne Ting 
som Børnenes Lege og deres andre Sædvaner.
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OGSAA AVISUDKLIP 
AKTUELLE

Men det er ikke blot Optegnelser, Dansk 
Folkemindesamling har Brug for, det er Avis
udklip og Billeder. Avisudklip f. Eks. om Men
neskers Levnedsløb, ofte knyttet til runde Fød
selsdage, som vi klæber op og indordner i vort 
topografiske System. Alle Oplysninger i vore 
Aviser af topografisk eller kulturhistorisk Værdi 
er derfor velkomne. Det gælder Billeder, ikke 
mindst Amatørfotografier og Prospektkort. Fra 
nogle Steder er der en Vrimmel af Billedstof, 
fra andre er der næsten intet, og her har Pro
spektkortene med stedlige Billeder deres Værdi.

Men Dansk Folkemindesamling ikke blot ind
samler og ordner Stoffet af Optegnelser, Udklip 
(husk Avisens Navn og Dato paa Udklippet), 
men vi skaber ogsaa systematiske Samlinger. Vi 
ønsker at have saa fuldstændige Samlinger af, 
hvad der fortælles f. Eks. om Danmarks Kirker, 
om Danmarks Herremænd og Adelsfruer, lige
som ogsaa om dets Præster og dets kloge Folk 
i alle Egne af Danmark, ikke blot fra mundtlig 
Overlevering, men ogsaa fra trykte Kilder, ofte 
ganske fjerntliggende trykte Kilder. I den senere 
Tid, efter at Slægtsgaardsarkivet har faaet til 
Huse i Dansk Folkemindesamlings snævre, over
fyldte Lokaler, har jeg begyndt at tilvejebringe 
systematiske Samlinger om danske Bønder. Det 
er først og fremmest de Folk, som har været 
Svend Grundtvigs, Tang Kristensens og Dansk 
Folkemindesamlings Medarbejdere. Men det 
gælder ogsaa alle de mange Personer, der har 
været nævnt f. Eks. i Tang Kristensens store 
Værker Jydske Folkeminder I—XIII, Skattegra
veren I—XII, Danske Sagn I—VII og Jydsk Al
mueliv I—VI med Tillægsbind I—VIL Disse 
Navne bliver indordnet i et Kartotek, ordnet efter 
Sognenumre og alfabetisk indenfor Sognenum
rene. Lad mig nævne et Eksempel: I Danske 
Sagn IV Nr. 1355 nævnes en Mand Søren Tim 
i Vorgod, gift med en Enkekone Maren Letager, 
der tidligere havde faaet et Barn med en Nat
mand. Takket være en Tillidsmand L. P. Larsen 
i Fjelstervang har Dansk Folkemindesamling 
faaet oplyst, at Søren Tim ganske rigtigt er født 
i Tim 1802, hans Navn er Søren Silvestersen, som 
d. 22. September 1829 var blevet gift med Maren 
Larsdatter Letager fra Dejbjerg, der efter konge

lig Resolution af 25/s 1826 var skilt fra sin tid
ligere Mand. Oplysningerne herom gaar ind paa 
Kartoteket 2551 Vorgod under Søren Tims Navn.

DEN VÆGELSINDEDE 
PAA GRAAHEDE

Eller hvem er den Vægelsindede paa Graahede, 
som Goldschmidt fortæller om i sin kendte No
velle 1867. Herom har Graabonden i Torning 
(Top. 1802) venligst givet mig Oplysninger. Det 
var en Datter af Gaardmanden Christen Peder
sen Graa, Mette Kirstine Christensdatter Graa, 
som var født den 16. November 1834, og som den 
7. Juni 1861 i Torning Kirke blev gift med Ur
mager, Manufakturhandler Jens Kristian Søren
sen i Ans. Hans Søster Ane Marie Sørensen var 
gift med Digteren Christian Andersen Thyre
god i Ans, og det er ganske rigtig ham, der har 
digtet det Frierbrev for sin Svoger, som er ordret 
optaget i den Vægelsindede paa Graahede.

Dansk Folkemindesamling har Brug for i Ti
tusindevis af den Slags Oplysninger fra alle Dan
marks Sogne, og vi har Brug for Mennesker, der 
vil være behjælpelige med at klare vore Spørgs- 
maal for deres eget Sogns Vedkommende til 
Gavn for Helheden. Jeg spørger hver enkelt af 
Slægtsgaardsforeningens Medlemmer: Vil De 
være den Tillidsmand eller -kvinde, som Dansk 
Folkemindesamling trygt kan henvende sig til 
om Bistand for Deres Hjemsogns eller ogsaa for 
Deres Fødesogns Vedkommende?

Tilsagn herom vil blive modtaget med stor 
Glæde for Dansk Folkemindesamlings Vedkom
mende af Hans Ellekilde.

Mønsbroen,
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TIL MØN I MAJ
(Fortsat fra Side 1.)

uberørt Naturtilstand. I det nordøstlige Hjørne 
af »Høje Møn« ligger det berømte »Liselund«, 
som er en af de ejendommeligste Bygninger her 
i Landet, ja, man siger endog i hele Norden. Her

Klintholm.

er det gamle Liselund Slot, »Schweizerhytten«, 
hvor H. C. Andersen skrev Eventyret »Fyrtøjet«, 
»Norske Hus«, det kinesiske Lysthus og en stor 
Park. Alt ligger paa det nærmeste som det blev 
anlagt af Kammerherre de la Calmette, der byg
gede Liselund som Sommerresidens for sin Hu
stru, Lise.

SVEND GRATHE BYGGEDE BORG

MIDT PAA ØEN ligger Stege — en By, 
der med Forstaden Lendemark tæller ca. 

4000 Indbyggere. Stege er en gammel Købstad, 
opstaaet omkring Stege Borg, og i det 12. Aar- 
hundrede grundlagt af Svend Grathe. Under 
Valdemar-Tiden var Borgen og Staden stærkt 
befæstet og omgivet af Voldgrave, og man kan 
endnu se Fæstningstaarnet — »Mølleporten« —, 
der paa et senere historisk Tidspunkt gjorde det 
ud for Byport. Under »Grevefejden« sprængtes 
Borgen af Byens egne Beboere, men Voldene, 
der strækker sig i en Halvkreds omkring Byen, 
er velbevarede og gaar i eet med det kommunale 
Lystanlæg »Skydeanlæget«, i hvis Pavillon Aars- 
mødet skal holdes. De skal ikke blive forskræk
ket over Benævnelsen »Pavillon«, for der er i 
Virkeligheden Tale om et Etablissement, der un

der hyggelige Forhold kan rumme adskillige 
Hundrede Personer.

Omtrent midt i Byen rejser sig Set. Hans 
Kirke, der er en af Landets største Provinsby- 
Kirker efter Domkirkerne. I en gammel Provste- 
gaard nær Kirken er indrettet Musæum, og skul
de der blive lidt Tid til overs, vil der sikkert være 
meget af Interesse for Slægtsgaardsfolk. Steges 
Hovedgade — Storegade — er bred og moderne, 
men brydes dog af et Par smukke, gamle Byg
ninger: »Hages Gaard« og »Kammerraadgaar- 
den«, og gaar man ned ad Sidegaderne, støder 
man straks paa den gamle Købstadsidyl, karak
teriseret af lave Huse med røde Tage.

EKSPORT AF KUGLEFLINT

MØN HAR SYV KIRKER, og heraf er 
særlig Keldby, Elmelunde og Fanefjord 

Kirker rigt udsmykkede med Kalkmalerier fra 
det 15. Aarhundrede. Paa Øen findes en Rigdom 
af Oldtidsminder, hvoraf mange regnes for sær
deles værdifulde.

Møns nordvestlige Halvø, Ulvshale, er ved den 
smalle, men dybe Ulvshalestrøm skilt fra Nyord 
— en lille 0, hvor Tilværelsen paa adskillige Om- 
raader former sig lige saa primitivt som paa vore 
Forfædres Tid. Ulvshale er paa sin Vis lige saa 
ejendommelig som Klinten, opstaaet som den er 
af Rullestensflint, som Havet har vasket ud un
der Kridtet og skyllet i Land her. Naturen paa 
Halvøén, hvor der er glimrende Bademuligheder, 
bærer endnu Præg af Uberørthed, selv om Gra
vemaskinerne i mange Aar har været i Funktion 
for at fremdrage Kugleflinten, der eksporteres 
til store Dele af Verden for bl. a. at blive anvendt 
til Fremstilling af — Porcelæn! Ulvshaleskoven 
er en Urskov in miniature, hvor alle Slags Løv- 
og Naaletræer trives Side om Side.

MEGET AT SE PAA MØN

STIGER MAN OP paa en af Højene - i Øst 
»Aborrebjerget« og »Kongsbjerget«, i Vest 

»Borrensbjerg«og i Syd»Præstebjerg« — harman 
en storslaaet Udsigt over Øen med de idylliske 
Landsbyer, frugbare Agre, blomstrende Haver, 
statelige Kirker, Herregaarde og de mange vel
holdte Bondegaarde.

Nu bør man dog ikke tro, at Møn udelukkende
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Empiregaarden og Mølleporten i Stege.

eksisterer som et idyllisk Turistland. Der er en 
veludviklet Industri, og af de Industrivirksom
heder, som navnlig har Tilknytning til Landbru
get, kan nævnes Stege Sukkerfabrik og Møns 
Tørmælksfabrik.

Der er meget at se paa Møn, men det vil De 
jo erfare som Deltager i Slægtsgaardsforeningens 
Aarsmøde, ligesom De vil erfare, at Mønboerne 
er gæstfrie Folk, der haaber paa et stort Frem
møde. Ved Opførelsen af Dronning Alexandri
nes Bro er Møn blevet landfast med Sjælland, og 
lad os røbe det her: Den Bro blev bl. a. bygget 
for at gøre det lettere for Dem at komme til Møn 
i 1953!

Gavebidrag1«»« til 
»Slægtsgaarden«

Ved dette Nummers Udsendelse er der 
i Gavebidrag til »Slægtsgaarden«s Tryk
ning paa bedre Papir og Forskønnelse 
iøvrigt fra 266 Medlemmer indkommet Kr. 
2.363,60, for hvilke vi hjerteligt takker! Vi 
indrømmer, at vi havde ventet, at flere 
Medlemmer havde betænkt Bladet, men vi 
erkender Tidernes Hvashed og er glad for, 
hvad vi har faaet. Og skulde en komme i 
Tanke om, at han eller hun alligevel vil 
være med, kender De jo Gironummeret — 
83142.

Bladet fremtræder med dette Nummer 
for første Gang paa bedre Papir, og vi haa
ber, at det falder i Medlemmernes Smag .. .

FORENINGENS 
MEDDELELSER

Den 13. December 1952 holdtes paa Hotel »Hafnia«, 
København,

F orretningsudvalgsmøde:
Foruden Forretningsudvalget var mødt Kontorchef 

Nielsen, Revisor Foged, Arkivar Hofmansen og Sag
fører Hesselbjerg.

Formanden bød velkommen.

1. Foreningens Økonomi:
Revisor Foged gjorde Rede for Stillingen pr. 1. ds. 
Der vilde ved Aarets Udgang være en Beholdning 
paa godt 2.600 Kr.

2. Budgettet for 1953:
Det tidligere behandlede Budget blev gennemgaaet 
og ændret for nogle af Posterne, navnlig under Hen
syn til, at Akkvisition af nye Medlemmer maatte 
stilles i Bero indtil videre.
Det ændrede Budget udviser en

Indtægt ...................................................  Kr. 34.500,00
Udgift...................................................... » 32.750,00
saaledes at der bliver et Overskud paa Kr. 1.750,00

3. Akkvisition af nye Medlemmer:
Gaardejer Slemming omtalte Sekretær Brahes Ar
bejde, herunder i Vejle Amt, hvor der var tegnet 
en Del nye Medlemmer. Han saa gerne, at Brahe 
fortsatte Arbejdet, men denne havde faaet for lidt 
Støtte af Medlemmerne, hvor han arbejdede. Slem
ming var derfor indforstaaet med, at Arbejdet stil
ledes i Bero foreløbig, naar Vejle Amt er gjort 
færdig.

4. Kontorchef Nielsen oplyste, at der til Dato var 
indgaaet i frivillige Bidrag Kr. 1.884,00. Han mente 
at der ville indgaa mere, naar Julenumret var ud
sendt.

5. Aarsmødet paa Møn:
Gaardejer Audun Jørgensen fra Møn var mødt 
og gjorde Rede for Planerne for Aarsmødet. 
Da det var Pinse den 24. Maj, foresloges 
Mødedagene til 30. og 31. Maj.
30. Maj Kl. 14 å 15 kan afholdes Repræsen
tantskabsmøde, derefter Fællesspisning paa 
Skydevænget i Stege.
Den 31. Maj foretages Udflugt til Elmelunde 
Kirke og Klinten. Frokost Hunosøgaard. Be
søg paa Liselund og Klintholm.

6. Næste Bestyrelsesmøde:
Det vedtoges at afholde næste Hovedbestyrelses
møde efter Midten af Februar Maaned 1953.
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NOGLE FORAARSBLOMSTER
For at ogsaa Husmødrene indenfor deres specielle Omraade skal 

kunne fornøje sig ved „Slægtsgaarden1', fortæller Ib Paulsen 
her Træk af vore Vaarblomsters ofte spændende 

og interessante Historie

De første foraarsfornemmelser 
mellem Snebyger er den første Veksel, Sol

hvervet indfrier. Det begynder med en Vinter
gæk ved Gavlen og Ungesjov paa Fortovet. De to 
Ting følges ad. Gækken tvinger sit spinkle grøn
ne Bor gennem den frosne Jord, og Ungerne 
bliver for hver Dag mere støjende. Der gaar 
Foraar i dem. Et Par Eranthis krammede i spar
som Februarsol deres fine Pierettekraver ud, 
men gemte endnu deres Sole. Husmødrene, der 
allerede ved Juletid bragte det første Foraar af 
røde og gule Tulipaner fra Blomsterhandleren i 
Hus som Symboler paa sød Forventning, fik ef
ter en Snenat travlt med at bjerge en Blok Kro
kus. Den blev løsnet af nænsomme Hænder og 
varsomt bragt i Hus. Vintergækken ved Gavlen 
ankom nogle Minutter senere, krammet i en lille 
blaafrossen Haand og sattes i Æggebægret. Kørte 
man en Tur gennem Byen, saas Foraaret alle
vegne. Pragtfulde Hyacinter, kommet til Verden 
under Kræmmerhuse af gamle Aviser, bredte 
deres kongelige Pragt i Selskab med spraglede 
Tulipaner. I Forhaver og Glas saas Juleroser og 
i Karmene de spinkle Konvaller, der er en Kli- 
max af Foraars-Ynde.

AF VAARBLOMSTERNES
HISTORIE

De fleste af disse saa kærkomne og yndefulde 
Foraarsblomster har en interessant Historie. 
Hvem skænker det en Tanke, at Julerosen er 
identisk med vore Fædres »Nyserod«, saaledes 
kaldet, fordi pulveriseret Rod af Julerose bragte 
Folk til Nysning. Om Oldgrækenlands Læger 
har haft dette i Tanke, da de prøvede at helbrede 
Sindssygdom med Juleroserod, skal være usagt. 
Men maaske regnede de med, at Besættelsen 
kunde bringes den Vej ud af Kroppen. I alt 
Fald ansaas det for en skrap Kur, saa skrap, at 
Ekstrakten af mange opfattedes som identisk med 
Død og Fordærv. Julerosen stammer fra Kalk
alpernes Bjergtinder og dybe Dale og førtes til 
Danmark af lægekyndige Klosterbrødre.

I det frie er Vintergæk og Eranthis ivrigst for 
at komme først i Kapløbet op gennem vintervaad 
Jord. Men indendørs har Tulipanen forlængst 
taget Teten. Der er saa mange Slags Tulipaner,

Foraaret flyttes ind i Stuen.

at et almindeligt Menneske vil blive graahaaret 
længe før Tiden, om han paatog sig at gøre det 
op. Tulipanens Historie begynder paa en orien
talsk Steppe og antog efterhaanden Karakter af 
noget, der bringer Glosen Drama paa Tungen. 
Dens Historie er ligesaa indviklet som dens Ar
ter. Man dyrkede den i Oldpersiens Haver, og 
Dervishen Hafiz, som var en stor Poet, besang 
den i det 14. Aarhundrede og sammenlignede 
dens Blomst med et højstilket Vinbæger. I det 
15. Aarhundrede naaede den Konstantinopel og 
dyrkedes med Iver i Seraillets Haver. Der hold
tes storslaaede Blomsterfester til dens Ære med 
Tulipaner rigt belyste i skønne Skaale. Den flam
ske Adelsmand og Diplomat Ogier G. Busbecq, 
som i Aarene 1556—62 var Kejser Ferdinand I’s 
Gesandt hos Sultan Suleiman II, efterlod sig 
Beskrivelsen af et Ridt i Dalen mellem Konstan
tinopel og Adrianopel, formet som en begejstret 
Hyldest til de skønne Tulipansyn, det aabenba- 
rede. Hans Tolk fortalte ham, at Tulipannavnet 
stammer fra Persien, afledt af Navnet paa det 
persiske Hovedklæde, den saakaldte »Dulband«, 
som Osmannerne viklede om Hovedet som en 
Turban. Den lignede Tulipanblomsten. Det vides, 
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at den franske Botaniker, senere Professor ved 
Universitetet i Leyden, Charles de Lecluse, i 1573 
dyrkede Tulipaner i Maximilian II’s kejserlige 
Haver i Wien, og det menes, at han bragte Løg 
med sig til Holland, hvor de længe før var blevet 
kendt og skattet. Hollænderne specialiserede sig 
tidligt i Dyrkning og Krydsninger af Tulipaner. 
Tulipan-Avlen og Handelen greb om sig som en 
Feber, som tilsidst nødvendiggjorde Regerings
indgreb. Den ansete fynske Botanicus og Dig
ter A. Andersen, som i 1870 udsendte en Bog 
»Fra Planternes Verden«, nævner, at Tulipanen 
paa daværende Tidspunkt ikke var i nær saa høj 
Anseelse som et Aarhundrede tidligere, da den 
blev betegnet som »den vigtigste Blomst udi vore 
Blomsterhaver«, og han føjede til, at Tulipanen i 
Midten af det syttende Aarhundrede havde op- 
naaet en Berømmelse, »der aldrig er bleven no
gen anden Plante til Deel, end ikke »Blomster
nes Dronning« Rosen«. Det berettes, hvorledes 
de Rige overbød hinanden og betalte fabelagtige 
Summer for Løg af sjældne Arter, »ja bragtes 
bogstavelig til Betlerstaven for disse Blomsters 
Skyld«. I det hele taget syntes denne fynske Bo
taniker ikke ret godt om Tulipaner. Det maa 
have ligget i Tiden som en Reaktion mod Berøm
melsen i tidligere Tider. Han siger et Sted, at 
der vel gives flere smukke Tulipaner, men »de 
fleste have i Grunden skrigende og afstikkende 
Farver, og særlig savne de den behagelige Duft, 
der udmærker saa mangen anden lille og uanse
lig Plante.

DYRE TULIPANLØG
Af Tulipanens Annaler fremgaar iøvrigt, at 

»Tulipanmanien« i Holland i det 17. Aarhun
drede udviklede sig saa vildt, at det blev nødven
digt ved Regeringsdekret af 27. April 1637 at 
bremse de værste Udskejelser, ligesom det sloges 
fast, at Tulipangæld var at opfatte som al anden 
Gæld, der kunde inddrives. Men da havde Spe
kulationshandel med kostbare Løg ogsaa udvik
let sig paa en Maade, ingen havde kunnet for
udse. En Del af Baggrunden for dette Indgreb 
i Handelsfriheden var, at der i Byen Alkmar i 
1637 solgtes 26 Tulipanløg for den fabelagtige 
Sum af 90.000 hollandske Pund. Et Løg af Arten 
»Admiral von Enkkuysen« betaltes med 11.500 
Gylden, et andet af Arten »Semper Augustus« 
med 13.000 Gylden, en klækkelig Skilling, ogsaa 
naar det tages i Betragtning, at Løget vejede ca. 
200 Gram. Havde Folk ikke rede Penge, drev 
de Tuskhandel med Løgene. Et enkelt Løg af 
Arten »Vice Roi« betaltes ved en saadan Tusk
handel med intet mindre end: 2 Læster Hvede, 
4 Læster Rug, 4 fede Okser, 8 fede Svin, 12 fede 
Faar, 2 Oxehoveder Vin, 4 Tønder 01 å otte 
Gylden, 2 Tønder Smør, 1000 Pund Ost, 1 Pakke

Klæde til en Værdi af 80 Gylden, 1 Sølvbæger 
til en Værdi af 60 Gylden«. En lille Historie fra 
dette Tulipanens Aarhundrede beretter, hvor
ledes en Tulipanenthusiast ved en Lejlighed for 
Gigantpris havde erhvervet et saare fornemt Løg 
af en Art, som efter Sælgerens Udsagn skulde 
være en enestaaende i Verden. Siden hørte han, 
at der i Haarlem var en Mand med et Løg af 
samme Art, hvorfor han omgaaende rejste til 
Haarlem, købte Løget og knuste det. Her til 
Lands naaede Tulipanmanien aldrig at give sig 
saa vanvittige Udslag som i Holland, men al
skens grinagtige Paafund fulgte dog ogsaa her i 
Tulipandyrkningens Spor. En ganske specielt 
storblomstrende Sort, kaldet »Tulipa monstrosæ« 
skulde ifølge Plinius kunne fremstilles ved, at 
man hængte Løgene i Røg og bagefter lagde dem 
i Bærmen af rød, græsk Vin. De vilde da bære 
enorme purpurfarvede eller brunrøde Blomster, 
men man havde ifølge A. Andersen »sjældent 
Held til det«. Som Grund angaves, at man ikke 
kunne faa den af Plinius nævnte »græske Vin« 
— og saa var det hele ødelagt. Det troedes ogsaa, 
at man ved at skære Løget af en rød og en hvid 
Tulipan over og sætte de umage Halvdele sam
men, ombinde dem med en Traad og lidt Held 
kunde frembringe Tulipaner, hvis ene Halvdel 
var hvid og den anden rød.

Hyacinter dufter saa dejligt.
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OG LIDT OM HYACINTEN
Mens vi er ved det første Foraars mest pran

gende Indendørs-Blomster, kan der ogsaa fortæl
les lidt om Hyacinten, som er Tulipanen jævn
byrdig i Skønhed og ved sin Duft har et betyde
ligt Fortrin for denne. Hyacintens Hjemsted 
er de vestasiatiske Stepper. Hvornaar den blev 
Kulturplante vides saa lidt som for Tulipanens 
Vedkommende, men i hvert Fald er den gennem 
Aarhundreder blevet besunget for sin Skønhed.

Guden Apollo havde sluttet nært Venskab 
med den spartanske Kongesøn Hyakinthos. Sam
men øvede de sig i Diskoskast. Apollo var saa 
uheldig med sin Diskos at ramme Hyakinthos i 
Hovedet. Ynglingen styrtede dødeligt ramt om, 
og hvor hans Blod randt i Spartas Jord lod 
Apollo Hyacinten bryde og blomstre. For sin 
Skønheds Skyld dyrkedes den med Iver i Bag- 
dads og Aleppos Haver, men i det gamle Græ
kenland ansaas Hyacinter af blaa Farve som 
Sorgens og Dødens Symbol.

Ingen, der fortæller om Foraårsblomster, kom
mer udenom Helge Rodes skønne Digt »Vaaren 
i Frederiksberg Have«, skrevet til Minde om 
Shelley, og hvori det indledningsvis hedder:

Da Vaaren naaed’ den store Park, 
hvor Aaret af maler sig Træk for Træk, 
kom der Stænk af Sne paa den blege Mark. 
Det var Gækkesne, det var Vintergæk;
for den kom paa det Bud, som jog Sneen væk
og lidt efter om Eranthis:
(Eranthis kan ikke regnes med, 
den bruser paa som et Børnekuld, 
der intet aner om Tid og Sted.
Dens Latter triller med Sommerguld, 
før Sne er sunket som Vand i Muld).

VINTERGÆK OG ERANTHIS
Der kendes et kønt lille Sagn om Vintergæk. 

I de gode gamle Dage, længe før nogen drømte 
om Atom- og Brintbomber, boede der i et Land 
en Konge med en dejlig Datter. Hun var Kri
sten og afslog derfor en hedensk Høvdings Bej- 
len, saa han tilsidst gik amok og dræbte hende 
med sit Sværd. Hvor hun døde, lod Gud en En
gel plante Vintergækken, Uskyldens Symbol — 
og Yndens. Som Eranthis er Gækken oprindelig 
en Skovplante, fortrinsvis kendt fra Oders, 
Weichsels og Rhinens Dalstrøg. Man ved ikke, 
hvornaar den kom til Danmark som Haveplante, 
men den nævnes i hvert Fald ikke i Simon Paul- 
lis Flora Danica af 1648. Nu ses den jo overalt. 
Dens hvide Klokker ringler Vaaren ind. naar 
Brisen er i Færd med at miste sit Vinterbid. Som 
Eranthis aabner og lukker Gækken sin Blomst 
efter Vejret. Den har et elastisk Sind. Dens 

latinske Navn »Galanthus nivalis« kan oversæt
tes frit til »Snemælksblomsten«.

Eranthis kendes vildtvoksende i Sydtysklands 
Bjergskove. Dens Navn kommer af Græsk. »Er« 
betyder Vaar. Kort sagt »Vaarblomst«. Botanike
ren Sofus Franck kaldte den ved det gode dan
ske Vinterblomme og skildrer med poetisk Nerve 
Knoppens fine, tynde Løvbladhinder, »der som 
en lille Natdragt har sluttet sig om Lysskuddet 
under den lange Vintersøvn«, ligesom han glæ
dede sig over de smaa Vintersoles gule Blomster 
over den friskgrønne Pierettekrave.

SAFRANBLOMSTEN KROKUS

For al det kønne, der kan siges om Vintergæk 
og Eranthis, maa vi ikke glemme nogle Bemærk
ninger om Krokus’en. Dens Skønhed er ligesaa 
uomtvistelig som de andres; men dertil kommer, 
at den tillige i Aartusinder har været og visse 
Steder fremdeles er en højt skattet Kulturplante, 
af hvilken det stærke gule Farvestof Safran ud
vindes.

Krokus’en er en Steppe- og Bjergplante, som 
rander den vigende Sne, naar Tøbruddet sætter 
ind i Alperne, eller blot naar Solen trænger Sneen 
tilbage. Den er en dominerende Alpeblomst. Man 
har talt op til 418 Krokus paa en Kvadratmeter 
i Berneralperne ,og man regner med, at der gaar 
ca. 100.000 Krokus til et Kilo Safran. Blomstens 
Navn er græsk og hentyder til dens gule Farve. 
I Middelhavslandene kendes henved 60 forskel
lige Krokusarter. Herhjemme maa vi klare os 
med mindre; men det gør ikke den Foraarsglæde, 
Synet af Krokus formidler i Sindet, mindre.

Ib Paulsen.

Nogle gamle Landsbyplaner 
fra Sydvestsjælland

1 TILSLUTNING til et Par Artikler i »Slægtsgaar
den« for April og Oktober 1952 skal meddeles 

nogle mere specielle Oplysninger om nogle gamle 
Landsby former i Sydvestsjælland. Naar denne Egn er 
blevet udvalgt, er Grunden hertil den, at den interes
serede kan se Fotografier af de i nærværende Artikel 
omtalte Landsbyplaner i det store Værk: »Danmarks 
Kirker«, Bindet om Sorø Amt. Saa er der Mulighed 
for at arbejde videre med Emnet for enhver, der be
skæftiger sig med Landsby- og Gaardhistorie.

Det er de ældste Udskiftningskort fra hver Kirke
landsby, man ser i »Danmarks Kirker«. Man lærer af 
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disse Kort meget om, hvorledes de enkelte Landsbyer 
har udviklet sig fra en enkelt Række Bygninger til to 
Rækker og til mange flere, alt efter Byernes Størrelse 
og Jordens Overfladeforhold.

Et ret kompliceret Anlæg fandtes i det gamle Fodby, 
hvorfra man har ejt Udskiftningskort fra 1785. Kirken 
laa da Nordvest for Byen, udenfor den gamle Bykreds. 
Den er yngre end Byen, hvorfor det er forstaaeligt 
nok, at den her, som saa mange andre Steder, var at 
finde uden for Byen. Kun i de færreste Tilfælde laa 
Kirkerne inde i Byen.

Fodby havde 1785 to Gaardrækker i øst-vestlig Række. 
De laa i betydelig Afstand fra hinanden, og paa By
pladsen mellem dem fandtes ikke færre end 12 Gade
huse, hvori Husmænd, Haandværkere og Inderster 
boede. Gadepladsen var i Vest tillukket af en Række 
Gaarde, der laa i Retning Syd-Nord og sluttede oppe 
ved Kirken. Fem Veje førte til Fodby, der havde sin 
Lerager med Byens fælles Lergrav ved Østindkørslen 
til Bypladsen. Bag ved Gaardene laa Tofterne, og Nord 
for Kirken var Kirkebjergsagre. Degnen havde sin Jord 
umiddelbart Øst herfor.

MAN KAN ENDNU I FODBY øjne det gamle 
Landsbyanlæg. Den store Landsby ligger som 

et Centrum i Egnen, ved et Vejknudepunkt og med 
nogen Afstand til andre Landsbyer. Den har Plads 
midt i sine frodige Marker, flankeret af et Vandløb 
baade i Øst og Vest. Der er Grund til at tro, at Gaard- 
rækken i Vest er den yngste, den i Syd den ældste. 
Byens Anlæg er rektangulært, bebygget paa de tre 
Led, ikke paa den østlige, saa det er ikke blevet nogen 
helt lukket By; thi saa vilde den nærmest være blevet 
en langstrakt noget skæv Firkant, smallest i Østenden. 
Det har antageligt taget Aarhundreder for Fodby at 
faa det Antal Gaarde og Huse, over 30, som fandtes 
her i 1785.

Der er meget Historie knyttet til Fodby og til Fodby 
Sogn, men herom kan der ikke her bringes nærmere 
Oplysninger.

Vi skal derimod tage vestpaa og dvæle en Stund ved 
Hyllinge, hvis Udskiftningskort viser denne By i 1789. 
Den var ogsaa da en udpræget Langby med sine 
henved en Snes Gaarde og Huse beliggende paa hver 
Side af en snoet Vej, der gik — og gaar — i Retningen 
Syd-Nord. Kirken fandtes da i Sydenden af Byen, 
hvis Gaarde laa i lidt spredt Orden i det noget bølge
formede Landsskab. Overfladcforholdene har her for- 
aarsaget, at man i Oldtiden og Middelalderen har fundet 
det lettest at opføre Gaarde og i lidt Afstand fra 
hinanden langs en Færdselsrute, hvortil da førte tre 
Veje fra andre Byer i Omegnen.

DA HYLLINGE BLEV KIRKEBY (dens Kirke 
er fra den romanske Stilperiodes Tid 1100— 

1250), maatte den umiddelbart blive et Centrum for 
det Landomraade, der sognede til Kirken her. Hyllinge 
er tilmed Sognets ældste By, hvad Kirkebyerne dog 
ikke altid er. Den er fra Aarhundrederne omkring ved 

Kristi Fødsel, medens Sognets øvrige Landsbyer er flere 
Aarhundreder yngre, hvad deres Navne belærer os om. 
Byer med Endelsen -rup (Ågerup, Tostrup, Jenstrup) 
er først fra 7.-8. Aarhundrede og senere.

Langt yngre end Hyllinge er Sognenavnet Kvisle
mark, der antagelig er fra Middelalderen. Endelsen 
-mark betyder her snarest »Skov« eller »Rydning« 
og hentyder til middelalderlig Opdyrkning. Hvor Land 
her blev taget under Plov, fremstod i Centret en 
Landsby, hvortil Veje efterhaanden kom til at føre 
fra fire Sider. I Middelalderen blev, i ældre-gotisk Stil
periodes Tid, opført en Kirke, yngre end de romanske 
Kirker i Egnen, og hermed var Kvislemark blevet en 
Sogneby, men paa Grund af Byens unge Alder blev 
det ikke noget stort Jordtilliggende, der kom til at 
høre til Kvislemark Sogn, der er det mindste i Øster- 
Flakkebjerg Herred (567 Hektar). 1801 havde Sognet 
kun 166 Indbyggere, i 1916: 270.

Kvislemark var i 1790 en Rækkeby med to Gaard
rækker langs en buet Vej. Her var da ogsaa to Damme, 
hvis Tilstedeværelse har været medvirkende til at give 
Byen dens Plads i Terrænet; thi nem Adgang til Fersk
vand og Ler var de første Forudsætninger for, at Old
tidsfolket kunde grundlægge en Boplads i en Egn. 
Leret skulde bruges til Opførelse af Huse. I de fleste 
gamle, danske Landsbyer havde man da ogsaa en fælles 
Lergrav og et eller flere Gadekær.

ENDELIG KAN VI BETRAGTE Landsbyen Val
lensved, der i 1786 var en Bebyggelse med to 
Rækker Gaarde, flest dog paa Nordsiden af Landevejen. 

Kirken, der findes Syd for Vejen, er fra den romanske 
Tid i Middelalderen, den er blevet opført paa en aaben 
Plads Syd for Byen. I Vallensved er den nordlige 
Gaardrække den ældste, den har haft sit Fortov (□: 
Forte) hen foran Husene i sydvestlig Retning. Jords
monnets Overflade har i Byens ældste Udviklingstid 
betinget Byens Plan.

I en skovrig Egn er Vallensved blevet grundlagt, hvad 
Navnets gamle Form belærer os om. Det skreves 1370: 
Walenzwith, og da Endelsen -with, nu -ved, betyder 
Skov, er man umiddelbart klar over, at her har i 
fjerne Tider driftige Folk ryddet Skov og taget Jord 
ind til Dyrkning. Navnet Vallcnsved kan godt være af 
ærværdig Alder, idet flere Stednavne med samme En
delse har Tilknytning til den gamle Gudetro, til Dyr
kelsen af Tir (Tyr), saaledes Tiset, der i det 15. Aar
hundrede skreves Tiswith. Vallensved er den ældste 
af Sognets Byer, hvilket er med til at forklare dens 
Forrang og Størrelse i Middelalderen, saa den fik en 
Kirke og blev Sogneby.

Som man vil se, kan man af Landsbyernes gamle 
Plan og af deres Navne uddrage lærerige Oplysninger, 
der giver den interesserede forøget Indsigt, naar han 
kommer til en Landsby; thi i en saadan er der mere, 
end der ses, men for at opdage de usynlige Traade, 
der forbinder os med Fortiden, behøves undertiden en 
Vejlednin8- August F. Schmidt.
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Derfra min Verden gaar . . .
Lærerinde Mette M. Hansen, Svanninge, 
skriver i denne Artikel om Haastrup-Slægten fra Millinge.

MIDT I MILLINGE BY ligger en smuk Gaard, 
som bærer Navnet »Høj ager gaard« og har 

Matr.nr. 17 a og ejes af Gaardejer Hans Christian Sø
rensen.

Gaarden har været Fæstegaard og hørte under Ho- 
vedgaarden »Steensgaard«. I mere end 200 Aar har 
den været en Slægtsgaard.

1735 blev Gaarden givet i Fæste til Rasmus Larsen 
Haastrup, som var født 1703 og døde 28. Oktober 
1787. Han var gift med Maren Hansdatter, født 1705 
og død 18. April 1789. Efter Rasmus Haastrup blev 
der afholdt Skiftesamling den 7. December 1787. Han 
efterlod sig 6 Børn, 4 Sønner og 2 Døtre.

Den ældste Søn: Lars Rasmussen Haastrup, der 
var født ca. 1736, havde den 14. Januar 1765 faaet 
Fæstebrev paa Thomas Hendrichsens Gaard i Østrup 
i Haastrup Sogn, men da han døde 1773, giftede En
ken sig med Lars Madsen, der var Søn af Gaardfester 
Mads Pedersen i Millinge (Matr.no. 18 a, Bækkelund), 
og dermed uddøde Haastrupnavnet for denne Gren af 
Slægten. Gaarden ejes nu af Ejner Nielsen.

Den næste Søn: Hans Rasmussen Haastrup 
(Greve) fødtes 1739, og den 12. November 1767 fik 
han Fæstebrev paa sin Svigerfader Jørgen Jensen Gre
ves Fæstegaard i Millinge By (Matr.no. 19 a, Sofien- 
høj). Han holdt Bryllup med Datteren Marie Jørgens- 
datter og antog Navnet »Greve«. I fire Slægtled 
levede Haastrup-Greve Slægten der i Gaarden, som 
omkring 1800 blev flyttet til Millinge Mark. Gaarden

»Ryegaard« i Haastrup, hvor Rasmus Haastrups 
Datterdatter Maren Sørensdatter boede.

er nu i fremmed Slægt og ejes af Gaardejer Viggo 
Vestergaard.

En Sønnesøn af Hans Rasmussen Haastrup Greve 
fik i 1863 den »Vestre Jomfrugaard« (Matr. no. 8 a) 
i Millinge i Fæste. Herfra førtes Navnet Greve, videre 
og fortrængte endog til sidst Jomfrugaardens Navn, 
saa den nu bærer Navnet »Grevegaarden«.

Slægten er talrig i Sognet, men »Jomfrugaarden« er 
solgt. Den ejes nu af Gaardejer Kr. P. Jensen.

Den tredie Søn: Mads Rasmussen Haastrup, født 
1741, blev gift med Kirsten Rasmusdatter af Millinge. 
Den 13. Marts 1787 fik han overladt sin Faders Fæste
gaard i Millinge.

Gaarden er i 5 Slægtled gaact i Arv fra Fader til 
Søn:

1. Rasmus Larsen Haastrup, fra 1735 til 1787.
2. Mads Rasmussen Haastrup, fra 1787 til 1809.
3. Rasmus Madsen Haastrup, fra 1809 til 1854.
4. Søren Rasmussen Haastrup, fra 1854 til 1885.
5. Hans Christian Sørensen, fra 1885.

Haastrupnavnet er af uvisse Grunde ligeledes gaaet 
tabt for denne Slægtsgren, endda det var der, det 
havde sin Rod, skønt Generationerne i lige Linie fra 
Fader til Søn indtil Nutiden fik Gaarden i Arv.

Den fjerde Søn: Niels Rasmussen Haastrup, født 
1746, fæstede den 15. April 1773 den »Østre Jomfru
gaard« i Millinge efter Peder Hansen Ladefoged, der 
var blevet gammel og skrøbelig.

(Østre Jomfrugaard, Matr.no. 9 a, blev 1810 udflyttet 
til »Dured« ved Hanneslundskoven, men 1904 nedlagt, 
og Jorderne tillagt Hovedgaarden »Steensgaard«).

Niels Rasmussen Haastrup blev gift med Anne Jens
datter, der var Datter af Gaardfæster Jens Hansen 
Bonde i Millinge (Matr.no. 5 a, Egenskroggaard). 
Deres Søn Peder Nielsen Haastrup, født 1776, død 
1864, fik den 28. Februar 1806 udstedt Fæstebrev paa 
sin Svigerfader Peder Nielsen Bruuns Fæstegaard i 
Millinge (Matr.no. 6 a). Han blev gift med Datteren 
Johanna Pedersdatter Bruun, født 1773, død 1849. I 
1810 blev Gaarden udflyttet til Gjeddesdal paa Mil
linge Mark og fik nu Navnet »Haastrupgaarden«. Her 
førtes Haastrupnavnet videre og blev bevaret i vore 
Dage af Efterslægten.

Peder Nielsen Haastrup havde 4 Børn: 1 Søn og 
3 Døtre.

a) Johanne Pedersdatter Haastrup, født 1805, blev 
gift med Gaardfester og Sognefoged Søren Syrachsen i 
Millinge (Matr.no. 8 a, Vestre Jomfrugaard). De havde 
ingen Børn.

Matr.no
Matr.no
Matr.no
Matr.no
Matr.no
Matr.no
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b) Ane Pedersdatter Haastrup, født 1807, blev gift 
med Gaardfæster Hans Pedersen i Svanninge (Matr.no. 
21 a, Stævnegaarden). Ingen Børn.

c) Karen Pedersdatter Haastrup, født 1811, blev gift 
med Husmand Poul Madsen i Svanninge (Matr.no. 
40 a). Ingen Børn.

d)’NzeZs Pedersen Haastrup, født 1809. Han fik den 
23. August 1843 Fæstebrev paa sin Fødegaard »Haa
strupgaarden«, og den 21. Oktober 1843 holdt han 
Bryllup med Maren Rasmusdatter, der var født i 1816. 
I deres Ægteskab fødtes 3 Sønner:

Peder Nielsen Haastrup, født 22. Maj 1845.
Rasmus Nielsen Haastrup, født 1. Juli 1847.
Niels Nielsen Haastrup, født 27. Maj 1851.

INGEN AF DISSE SØNNER fik Haastrupgaarden 
i Fæste eller Eje. Deres Fader, Niels Haastrup, 

døde 1865, og deres Moder døde 1891.
Haastrupgaarden blev i 1906 nedlagt og dens Jord

areal blev tillagt Hovedgaarden »Østrupgaard« i Haa
strup Sogn. Stuehuset blev staaende og blev brugt til 
Bolig for Gaardens Smed. 1 1926 blev »Østrupgaard« 
udstykket, og paa den gamle Gaards Jordarealer er nu 
bygget en Række af smukke og velholdte Statshuse 
Haastrupgaardens gamle Stuehus bebos nu af Laurits 
Madsen.

De 3 Sønner fra Haastrupgaarden fik deres Liv og 
Virke andetsteds.

Peder Nielsen Haastrup holdt Bryllup den 13. Marts 
1873 med Ane Rasmussen, og han fik sin Onkel Hans 
Pedersens Gaard i Svanninge (Matr.no. 21 a, Stævne
gaarden). Hans Søn, Proprietær Hans Peter Nielsen 
Haastrup, »Lyngbygaard« v. København, fører Slægts
navnet videre der.

Rasmus Nielsen Haastrup boede paa Assensvej ved 
Faaborg.

Niels Nielsen Haastrup fik sin Onkel Poul Madsens 
Hus, der var udflyttet til Svanninge Mk. Hans Datter, 
Maren Nielsen Haastrup, født 7. Marts 1889, er den 
eneste i Svanninge Sogn, der bærer Navnet Haastrup.

Den gamle Rasmus Haastrups to Døtre blev begge 
gift og førte ikke Haastrupnavnet videre, men deres 
Efterkommere lever baade i Haastrup og Svanninge 
Sogne.

Den ene Datter: Karen Rasmusdatter Haastrup 
blev gift med Søren Hansen Ellegaard, som var Søn 
af Rytterbonden Hans Jørgensen Ellegaard i Millinge 
(Matr.no. 4 a, Ellegaard). Søren Ellegaard fæstede 1754 
Rasmus Torpegaards Gaard i Haastrup. Deres Efter
kommere er Slægterne Ellegaard i Haastrup Sogn. 
Deres Datter Maren Sørensdatter blev gift med Gaard
fæster Hans Hansen paa »Ryegaard« i Haastrup, hvor
fra der udgik en talrig Slægt. Slægtsgaarden ejes nu 
af Fru Vilhelmine Rye.

Den anden Datter: Maren Rasmusdatter Haa
strup blev 1772 gift med Gaardfæster Unge Hans Han
sen i Svanninge (Matr.no. 24 a, Henriksteen) og holdt 
Bryllup for tredie Gang. Sammen havde de 6 Børn.

»Stævnegaarden« i Svanninge, hvor den sidste 
Peder Nielsen Haastrup boede.

Datteren, Else Maria Hansdatter, blev gift med Peder 
Jørgensen, som i 1810 fik Gaarden i Fæste. Han holdt 
Bryllup anden Gang med Johanne Hansdatter, der var 
Datter af Hans Hansen paa »Ryegaard«, saa her blev 
Slægtens Traade knyttet paa anden Maade.

»Henriksteen«, der ligger smukt ved Faaborg Fjord, 
er stadig i den samme Slægt. Den ejes for Tiden af 
Fru Margrethe Pedersen.

De gamle Bønder drog ikke langt for at finde Brud 
og Fæstegaard. Ofte blev det i Nabogaarden, til de 
fleste Tider i samme Sogn, kun meget sjældent i andre 
Sogne. I et Sogn var næsten alle i Slægt med hinanden 
og var eet stort Familiesamfund, men da Størsteparten 
af Svanninge og Haastrup Sogne tilhørte Hvedholm, 
som var oprettet 1751, blev Slægterne dog blandet en 
Del i disse to Sogne.

Haastrupslægten fra Millinge fik genem 200 Aar sin 
store kendte og ukendte Udbredelse her. Kun faa af 
Rasmus Larsen Haastrups Efterkommere ved, at i Mil
linge ligger Gaarden, hvorom man kan sige:

Der har jeg Rod, 
derfra min Verden gaar.

Mette Hansen, Svanninge Byskole.

Slægtsgaard forbliver i 
Slægtens Besiddelse

Marius Petersens gaard i Sande- 
rum — en smuk, gammel Slægtsgaard 

lige ved Kirken — var af Gaardejerens Dødsbo 
solgt til Forpagter Georg Jensen, Set. Jørgens- 
gade, Odense, med 60 Tdr. Land for 208.000 Kr., 
Besætning, Inventar og Avl iberegnet.

Matr.no
Matr.no
Matr.no
Matr.no
Matr.no
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I Henhold til Statshusmandsloven har Staten 
Forkøbsret til Ejendommen, og Jordlovsudvalget 
besluttede at indstille til Landbrugsministeren, 
at Forkøbsretten i dette Tilfælde blev gjort gæl
dende. Hensigten hermed var at fraskille ca. 20 
Tdr. Land af Arealet Øst for Vejen Sanderum— 
Højme og anvende denne Jord som Tillægsjord 
enten direkte til tre Ejendomme eller gennem 
Mageskifte til Supplering af andre Ejendomme.

Da Forpagter Jensen tilkendegav, at han ikke 
ønskede at overtage den saaledes reducerede 
Ejendom, blev denne tilbudt Landmand Otto Pe
tersen, der gennem mange Aar har bestyret Ejen
dommen for sin Fader, Marius Petersen.

Vi har spurgt Medlem af Jordlovsudvalget, 
fhv. Folketingsmand, Gdr. Chr. R. Chrfstensen, 
Badstrup, om det kan ventes, at Ministeriet vil 
gaa med til en saadan Ordning.

— Ja,svarede Chr.R.Christensen; vi har netop 
i Gaar afsluttet disse Forhandlinger, og det bør 
betragtes som givet, at Otto Petersens Finansie
ring af Købet vil gaa i Orden, hvorefter der sik
kert ikke fra Ministeriets Side vil være Indven
dinger at gøre. Man har altsaa her et Tilfælde, 
hvor en gammel fynsk Slægtsgaard, der har været 
i samme Families Eje i et Par Hundrede Aar, 
gennem Statshusmandslovens Bestemmelser bli
ver bevaret i samme Slægts Eje med Fradrag af 
de 20 Tdr. Land og muligvis et mindre Hus.

Otto Petersens Købesum bliver herefter ca. 
140.000 Kroner. (Fyens Stiftstidende.)

Jeg kunde tænke mig ...
Landskendt Fjerkræmand siger noget inter
essant om et Liv mellem vingede Væsener.

Danmarks fjerkræavlerforenings 
Landskonsulent C.W. Rasmussen-Iglekjærgaard, 

der bor i Odense, kunde i Januar festligholde 50-Aars- 
dagen for den første af sine mange Tusinde officielle 
Taler i Embeds Medfør og blev fejret af Næstved 
Tidende ved en stor Fest. I Dagens Anledning havde 
Ib Paulsen i »Fyens Stiftstidende« en Samtale med 
Jubilaren, som er født paa Sjælland og fremdeles dér 
ejer Landstedet »Fuglsang«. Da Rasmussen-Iglekjær- 
gaard er et kendt Ansigt paa Gaarde over hele Dan
mark, anføres her nogle Uddrag af Interviewet. Mange 
vil nikke genkendende til R.-Ls humørfyldte Fremstil
ling af egne og andres Problemer.

Rasmussen-Iglekj ær- 
gaard begynder med at 
slaa fast, at han — som 
andre smaa Drenge i 
Halvfemserne — gik i 
Kirke med sin Far og 
Mor og blev dybt im
poneret af daværende 
Provst P. C. Hansen, 
Fuirendal og Kvisle- 
mark Menigheder.

— Hele Handlingen, 
Bønnen og Prædiken 
gav mig Lyst til at hol
de Enetaler hjemme, 
fortæller han. I Haven 
havde vi tre Lysthuse, 
hvoraf det ene blev til Fuirendal Kirke og det andet til 
Kvislemarks. Her holdt jeg Højmesse for en Tilhører
skare af Pinde, til min Bror opdagede det, hvad der 
fordrev mig til Engen. Dengang hændte det endnu, at 
der maatte tordnes fra Prædikestolen og slaas i Bordet, 
og det kunde jeg ikke gøre med Tilskuere. Her for
kyndte jeg i Fuirendallysthuset, at Førstegudstjenesten 
næste Søndag skulde foregaa i Kvislemarklysthuset, eller 
omvendt, og saa kørte jeg i Tankerne fra »Kirke til 
Kirke« som Provsten, Søn af Danmarks sidste Guver
nør i vor ostindiske Koloni i Trankebar og kommet til 
Sjælland som seksaarig.

— Men saa det tredie Lysthus?
— Det var en Drankeranstalt — Kroen. Paa en Rejse 

op ad Rhinen for nogle Aar siden kom jeg til en By, 
hvor Kro og Kirke havde samme Indgang, en saare 
praktisk Foranstaltning, og det maa have foresvævet 
mig allerede i mine unge Aar. Var i aandelig Forstand 
Kosten for tør, man havde faaet derinde, gaves der 
altsaa Raad paa Hjemvejen. Men misforstaa for øvrigt 
ikke dette; jeg har været Afholdsmand siden den 17. 
April 1898, men indtil da var vi tre Drenge, som 
engang imellem om Søndagen satte tre Pægle Bra^nde- 
vi til Livs og nu og da en Smule Cognac, hvorved jeg 
i Grunden blev opfinder af C.L.O.C.’en, idet jeg til
satte otte Graders Brændevin, Safter og Set. Croix- 
Sukker ...

FJERKRÆET I DIGTNINGEN
Rasmussen-Iglekjærgaard fortsatte:
— Hvis jeg var kommet til Bogen, havde Teologien 

været det Studium, der vilde have haft min største 
Interesse. Havde jeg været en lærd Mand, vilde jeg 
naturligvis have været Doktor, og saa vilde jeg have 
skrevet en Afhandling om Fjerkræet og Fuglene i dansk 
Digtekunst. Vi ta’r et Par Linier som disse af Grundt
vig: »Morgenhanen atter gol, slog med dugget Vinge«, 
og af samme: »Som Hønen klukker mindelig,saa Kirke
klokker ringe ...« eller disse af Ingemann: Du fattige 
Spurv, flyv ned fra Tag med Duen til Julegilde«. Der 
vilde være nok i dansk Digtning at skrive om, med 
Fjerkræ i.
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— Hvad tiltaler Dem da saa inciterende ved Fjerkræ?
— Min Mor var en fin — i Ordets allerstørste For

stand — Bondekone, som havde Brug for de Skillinger, 
Fjerkræ kunde give hende. Gennem hende arvede jeg 
min Interesse. Jeg er født til det, jeg er blevet paa 
Fjerkræavlens Omraade, og Fjerkræet er de eneste af 
de tamme Husdyr, der interesserer mig. Allerede som 
10—11-aarig solgte jeg nogle Kyllinger og Ællinger, 
byggede beskedne Smaahuse til Høns og det andet, 
og omkring Konfirmationsalderen fik jeg mit første 
Racekræ, først og fremmest brune Italienere, hvorefter 
jeg i 1900 kom ud at lære praktisk Avl og med en Gage 
af 12 Kr. om Maaneden samme Efteraar blev udnævnt 
til Danmarks første, eneste og sidste Hønsemester paa 
et stort Hønseri. En Fodermester vidste man ogsaa 
dengang hvad var, men et Kreatur som mig havde 
man ikke rigtig nogen Benævnelse til. Derved blev jeg 
Hønsemester.

— Det var dengang, man grinte af Gaardens usleste 
Job — hver Morgen at føle efter, om Hønerne var med 
Æg, saa det blev forhindret, at de lagde dem fra sig 
paa skjulte Steder. Sjællænderne kaldte det at udføle 
Høns, og en Gaardmand haanede mig, da jeg drog i 
Fjerkræavlerlære, men jeg tilgav ham gerne, for han 
var ikke saa intelligent, at han vidste, at Hans Majestæt 
Kong Christian den Niende var Protektor for min 
Forening — ja, saadan kalder jeg Danmarks Fjerkræ- 
avlerforening — min Forening — og siden efterfulgtes 
af Hans Majestæt Kong Frederik den Ottende i samme 
Hverv. Men den Kæmpegarder, som en Dag ved Sor
genfri saa en venlig Dame i Hjemmeklæder komme med 
en Bakke Æg, hun havde hentet ved sin Putter, og 
overværede det med et venligt tilpas overlegent Smil, var 
dog alligevel nødt til ved den tilstundende Julefest at 
lægge sit Ansigt i ganske andre Folder, da Damen med 
Æggene kom og ved Kong Christian den Tiendes Side 
ønskede dem en god Jul og en god Vagt paa Amalien
borg. Fra 1912 til sin Død var Dronning Alexandrine 
min Forenings Protektrice og ikke bare af Navn.

FRA KÆMPER TIL DVÆRGE
— Hvad hos Fjerkræ har kunnet fastholde Deres 

Hengivenhed gennem et langt og anstrengende Liv?
— Fjerkræ er vidunderskønt, naar det tilfredsstiller 

de bestaaende Standardfordringer. Jeg ynder højt den 
brune Italienerhøne, De ved den, som egentlig er 
agerhønefarvet, og noterer blandt mine højeste ønsker, 
at den maa faa sit gamle agerhønebetonede Navn igen. 
Den vil jeg atter dyrke paa Fuglsang, mit lille sjælland
ske Landsted.

— Kan man stille en saa vel estimeret Fjerkræmand 
det Spørgsmaal, hvilket Ønske han vilde fremsætte, 
dersom Vorherre kunde tænke sig at gøre hans Liv 
om og lade ham vælge en Inkarnation som Fjerkræ.

Rasmussen-Iglekjærgaard tier kort og siger saa med 
Overbevisningens Stemme:

— Enhver, som mener at kende mig, vil ta det for 
aldeles givet, at jeg vilde vælge at bede Vorherre om

at gøre mig til Verdens største og mest f arv estr aal ende, 
kæmpestore MAMMUT-BRON ZE-Kalkun. Men jeg vil 
bønfalde ham om at gøre mig til Klodens allermindste 
og allerbeskedneste lille, plettede Dværghøne, saa jeg 
kunde henleve mit Liv i den størst mulige Ubemærket
hed, fjernt fra Offentlighedens Lys. Deraf ser De, at 
den uvidende Verden alt for ofte tænker alt for for
kert .. .

DE DANSKE MEJERIERS MASKINFABRIK 
Koldina * * « A Telf. 2036



Mest centrale, smukkeste og billigste Rute mellem 
Fyn og Sønderjylland, 

Ang, Sejltider se Rejselisten,

Betragt det som en

GOD OPGAVE
at tegne en

AARSANNONCE 
til »SLÆGTSGAARDEN«

Den læses af et tusindtal
ligt, købedygtigt Publikum. 
Den, der saaledes støtter 
Bladet, støtter Foreningen 
og dermed sig selv . . .

o//ndelsbogtrykkeriet

i Odense

Køb hos Bladets Annoncører!

Slægtsgaardsejere!
Sikker Dem mod Haglskade

gennem

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910
Store Torv 5 . Aarhus

Slægtsgaardsejere!
Tegn Deres Forsikring 

mod Stormskade i

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade
Store Torv 5 . Aarhus
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Gyldenløvesgrade 3 
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