
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er 
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og 
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som 
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre 
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk


Nr. 68 1953DECEMBER

Så er igen et år gået. Skulle vi følge traditionen, måtte vort forsidebillede på julenummeret vel 
være hvidt, men der er ved at være længe mellem de hvide julehøjtider i Danmark. Derfor har 
redaktionen valgt at ønske Slægtsgaardsforeningens medlemmer og bladets læsere glædelig jul 
med dette eksempel på strandskønhed omkring ved den tid, da solen atter vender. Skulle der falde 
sne fra redaktionens slutning, til bladet er læseren i hænde, må man trøste sig med, at sne ikke 
bliver liggende på det våde element, så billedet vil alligevel være »rigtigt«. Foreningens hovedbe
styrelse føjer sine ønsker for en god jul til bladets — med tak for godt medarbejderskab i 1953.
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Fædrenes kirke — og vor.
Af pastor K. NAAMANSEN, Vissenbjerg.

DER ER en hjemlig vej, jeg ved, 
til kirkedør den går.

Et fattigt hegn af hyld og tjørn 
har fulgt den mange år, 
og vejen selv er træls og smal og sandet. 
Men slægterne i højtidsfærd 
har trådt dens grove grus.
Og på den brede bakkes grund 
står kirkens gamle hus, 
og øjnes lyst og langvejs hen i landet.

Sådan har digteren Mads Nielsen skrevet i 
sin digtsamling »På kirkesti«. Jeg har ofte på 
vej til kirke tænkt på de sidste tre linjer i dette 
vers; den danske landsbykirke ligger ofte »på 
den brede bakkes grund«, den er gammel — 
ældre end de ældste gamle gårde, og den »øjnes 
lyst og langvejs hen i landet«. Som et naturligt 
midtpunkt ligger den i sognet, solid og rolig. Den 
maner os til fred og stilhed og sindets samling 
om det største: ordet fra gud.

Det lønner sig at gå ind og sætte sig i dens 
stilhed. Enhver dansk kirke bør stå åben for 
andagtssøgende — også om hverdagen. Heldigvis 
er en del kirker åbne på hverdage — men altfor 
få. Sætter man sig da ind i sådan en kirke, taler 
hele kirkerummet til mig, det taler til mig først 
om fortiden. Tænk om disse mure kunne tale! De 
kunne da fortælle om, hvordan nu henfarne slæg
ter kom vandrende op til den, klædt i vadmels
kofter, fra huse og gårde kom de; deres hænder 
var ofte medtaget af hårdt arbejde, deres nakke 
ofte stiv af slid — men de kom. Det var i ældre 
tid en skik, at der fra hver gård eller ejendom 
om søndagen skulle een i kirke — husbond, mad
mor eller en af tyendet. Vanekristendom! siger 
nogle foragteligt. Hvad ved vi? I hvert fald var 
det en god vane. I forfejlet nidkærhed er mange 
gode, gamle vaner i dette land bleven brudt ned. 
— De kom i sorg, når krig og hunger hærgede 
landet, når bekymringer og vanskeligheder gjor
de sindet tungt. De kom, når en af de kære 
skulle følges til sit sidste hvilested. Men de kom 

også i glæde: et bryllupstog bevægede sig festligt 
°g på gammeldags vis ofte med musik i spidsen 
op til kirken, to unge skulle til at sætte bo og 
de ønskede guds og kirkens velsignelse til deres 
forehavende. — Andre igen kom bærende med 
deres små børn til døbefonten — andre kom efter 
faste og åndelig beredelse for at knæle ved her
rens bord. De kom ved efterårstide for at takke 
gud for høsten og dagligt brød. Faldt et stykke

Vintermorgen.
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brød i gammel tid på gulvet eller jorden, skyndte 
man sig med ærbødighed at samle det op — i 
vore dage skrives der i aviserne om, at nogle 
skolebørn har præsteret at kaste det i hovedet 
på deres lærer! — De kom til højtid, når klok
kerne ringede jul, påske og pinse ind.

Jo, det er sandt, hvad der står i et digt, der 
hænger i Vissenbjerg kirkes våbenhus og er for
fattet af kirkens kirkesanger, lærer Ad. Nielsen:

»Her i min stilhed det travle og trætte fandt 
lise og ro, her har den angrende synder tit grædt 
og fik lettet sin byrde. Unge og gamle fra gård 
og fra hus, ja, fra ringeste bo samledes her for 
at prise med tak den forbarmende hyrde.« Og i 
slutningen af samme digt hedder det:

»Tænk på de slægter, som slumrer i jorden 
her tæt ved min fod; de har som du siddet livs
friske, sunde og glade herinde; dem skal du følge 
i graven engang og oprykkes med rod, da er din 
vandring forbi, og dit navn kun et gulnende 
minde.«

KIRKEN er fædrenes kirke — men den er 
også vor, og den står med et budskab, som 

vi har brug for. Den er ikke et museum; men 
midt i en tid, der er præget af angst og rodløshed 
og uligevægt i sindet, står den der med det samme 
budskab som tidligere. Hvad dette budskab går 
ud på, finder vi vel ikke nogetsteds tydeligere og 
enklere sagt end i julens centrale ord: »Eder er 
i dag en frelser født, som er den Herre Kristus i 
Davids by«. Menigheden vil høre det også denne 
jul, når den kommer til kirke fra de gamle gårde 
— og de nye gårde og huse. Kirken står der for 
at fortælle, at noget må være helligt for et men
neske, kirken er helligdommen. Her rinder livets 
kilde; thi her lyder bekendelse ved dåb og nad
ver. Fra vore kirketårne har klokkerne gennem 
de skiftende tider kaldt fædrene til kirke. Nu er 
det os, de kalder ad, for at vi skal finde vor plads 
under ordet. Det er ved at blive jul.

Lad os da gå med stille sind 
som hyrderne til barnet ind, 
med glædestårer takke gud 
for miskundhed og nådebud.

Uforstyrret af spot og stormløb står kirken der 
med samme budskab fra slægt til slægt om frelse 
fra mørke, synd og død — også denne jul.

K. Naamansen.

Det k/ÅJltwcMe 
afy duet

Af gårdejer Jørgen Petersen.

I SIDSTE NUMMER af »Slægtsgaarden« berø
rer hr. proprietær Bent Bjergskov en del af 

forhandlingerne fra hovedbestyrelsesmødet i sep
tember, uden dog at komme ind på alle de 
begivenheder, der fandt sted den dag.

Hvad der i dette tilfælde tales om, er Slægts- 
gaardsforeningens stilling til aktuelle, politiske 
spørgsmål, til en bestemt og i både presse og 
radio drøftet resolution fra husmandsforeninger
nes landsmøde.

Proprietær Bjergskov havde forelagt en »udta
lelse«, sandsynligvis beregnet for offentliggørelse 
gennem Ritzau —?, men hovedbestyrelsen fra
rådede, og »udtalelsen« henlagdes.

Jeg må måske tillade mig at advare, som gen
tagne gange før, mod foreningens stillingtagen 
til spørgsmål, der tangerer det partipolitiske? 
Medlemmernes politiske overbevisning er for lidt 
ensartet til sådant, og skal vi bevare disse samt 
vort nødvendige, gode forhold til pressen, tror 
jeg, vi skal nøjes med at bygge vor fremtid op 
på arbejdet for det kulturelle, som vi alle kan 
samles om, og overlade politiken til de organisa
tioner, der naturligt beskæftiger sig med dette.

UDEN IØVRIGT AT KOMME dybere ind 
på dette, for fremtiden så uhyre vigtige 

spørgsmål, jordproblemet, vil jeg påstå, at dette 
er ikke mindre brændende for ungdommen fra 
bøndergårdene, — herunder også slægtsgårdene, 
— end for hele vort samfund, og en løsning kan 
blive betydelig dyrere for jordejerne den dag, et 
flertal af befolkningen, drevet til storbyerne, selv 
bestemmer en sådan.

Jeg tror derfor, vi skal se kendsgerningerne, 
som de er, og søge, som tanken var ved vor for
enings start, at bevise det danske samfund, at 
dansk bondekultur både er noget, der har båret 
fortiden, såvel som den kan bevare fremtiden, 
også om driftsformerne og -størrelser ændres.

Thorsgård, Gislinge, november 1953.

Glædelig juli
Alle gode ønsker om en glædelig jul og 

et godt nytår rundt om i landets gamle 
slægtsgårde!

Tak for al velvillighed og forståelse i 
1953! P. K. Hofmansen,

Slægtsgårdsarkivet.
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Hedegården og slægtsgården, 
der blev skovridergård — og påny slægtsgård.

Småtræk fra I. C. Christensens barndomshjem.
Af forfatteren Salomon ]. Frifelt.

Sydligst i Ringkøbing amt i Hoven 
sogn ligger det lille bolav Paabøl.

Fra gammel tid lå her fire gårde tæt ved det 
grønne engdrag langs Hoven å. To og to gårde 
sammen på hver sin side af den lille å.

Tilværelsen i det lille, afsides bolav gik så siide
ligt i lighed med livet i andre lignende hede
hjem: Strengt arbejde, nøjsomhed og sparsomme
lighed. Syntes tiden at stå stille her, så skred 
den endda, for slægtled skiftede, og søn fulgte 
efter far i mange led. Samme slægt på samme 
gård gennem mere end 200 år.

Så sker det, at sønnen på den nordre gård øst 
for åen, Mads Christian hed han, vender hjem 
fra treårskrigen, hvor han havde været med som 
frivillig. Han køber den nordre gård vest for åen 
og bliver gift med datteren her, Karen hed hun. 
Deres bryllup stod i 1855.

Aret efter blev deres førstefødte lagt i den 
gamle slægtsvugge. Det var en dreng, der fik 
navnet Jens Christian efter sin morfar.

Og livet i den gamle hedegård gled videre efter 
hævdvunden sæd og slægtens skik: Nøjsomhed, 
gudsfrygt og strengt, udholdende arbejde.

Den lille Jens Christian groede til og kom snart 
så vidt, så han fik lov at gøre nytte. Og hans 
tilværelse formede sig i lighed med andre dren
ges fra tilsvarende jydske hedehjem: Streng tugt 
og tidlig opøvelse i arbejde.

Riset sad inde bag spejlet. Og det kom ikke 
så sjældent i brug, for Jens Christian var en 
rask dreng med en livlig fantasi.

Kun 8 år gammel kom han ud at tjene, 3 mil 
borte, helt ovre i Horne ved Varde. Og siden 
blev han som andre drenge i Jyllands hedeegne 
sendt ud i heden som fårehyrde.

LÆRE AT TIE -
Tidlig blev det klart, at den opvakte dreng 

egnede sig for at blive lærer. Han var endnu ikke 
fyldt 16 år, da han blev hjælpelærer hos den 
kendte lærer Kristensen i Hoven.

Også i en tidlig alder vågnede Jens Christians 
interesse for politik. Det lå i selve tiden. Forfat
ningskampen var indledet. Og i hjemmet i Paabøl 
levede man godt med i de folkelige, politiske og

I. C. leder sangen ved et møde i skovridergårdens have.

nationale rørelser, der som en frisk luftning strøg 
over landet i disse år.

En aften var der besøg i hjemmet, og der snak
kedes som så ofte politik.

Drengen, Jens Christian, sad i en krog og hørte 
efter, indtil en nabo fremsatte en påstand, som 
knøsen mente var urigtig. Så rejste han sig og 
forklarede sagen, som han mente, det forholdt sig.

Hans far, Mads Christian Paabøl, hørte roligt 
på drengen, til han var færdig med sin udred
ning, så stak han ham en knaldende lussing.
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»Hov, hov!« værgede naboen af — »lad endda 
Jens Christian få lov at snakke med. Han bliver 
kanske engang rigsdagsmand. Hvem ved?«

»Vil han snakke med i politik«, sa’e faren med 
eftertryk, »så skal han først og fremmest lære 
at tie!«

Og den kunst fik Jens Christian lært til gavns, 
da han siden blev den kendte politiker og stats
mand I. C. Få har vel nok som denne mand 
evnet eller opøvet tavshedens kunst: at tie med 
sine planer, indtil tiden var moden. —

VEJEN OVER BARNDOMSHJEMMET
Og vil vi prøve at forstå manden og politikeren 

I. C. Christensen og udrede lidt af den styrke 
og ukuelig livstro, der bar ham frem gennem 
sejre og nederlag, da må vi vejen tilbage over 
hans hjem og barndom, således som han selv 
delvis har skildret det i sin bog: »Fra min Barn
dom og Ungdom«, for her vil vi finde udspringet 
til det meste af det, der ellers kan synes os gåde
fuldt ved skikkelsen I. C.

Og når visse kredse her i landet til det sidste 
stod fremmed eller ligefrem fjendtlige overfor 
I. C. Christensen, da skyldes dette næppe ene 
ond vilje, men oftere svigtende forståelse — eller 
rettere mangel på forudsætning for at kunne for
stå det gammeldags stærke og danske, dybt reli
giøse bondesind og den oprindelige almuestyrke, 
der ligesom er midtsamlet i personligheden 
I. C. Christensen.

Det skete engang i en lille kreds af rigsdags
fæller, at I. C. nævnte sit barndomshjem og 
føjede til:

»Så langt, jeg har kunnet følge min slægt til
bage, har mine forfædre været fattige, men frie 
hedebønder.«

En af socialdemokraterne udbryder da: »Det 
er altså derfor, at De ikke, således som vi andre, 
har lært at hade!«

Nej. Had var sikkert en følelse, der var frem
med for I. C. Han kunne føle harme og sorg — 
og gi’ udtryk derfor — mindre overfor en ond
sindet, personlig forfølgelse, stærkest når han så, 
at man fra en vis side efter hans opfattelse mod
virkede eller forfuskede vore nationale mulig
heder i Sønderjylland. —

HEDEGÅRDEN BLIVER SKOV*
RIDERGARD

I 1874 og 75 skete der noget for datiden mær
keligt i hedesognet Hoven:

Et aktieselskab inden for Hedeselskabet købte 
de to Paabølgårde vest for åen for at tilplante 
de store hedestrækninger, der hørte til disse 
gårde.

Af de to gårde, Hedeselskabet købte, blev den

Vej gennem Paabøl plantage.

sydligste revet ned. Men den nordligste (I. C.s 
fødegård) blev gjort til plantørbolig. Og til at 
lede plantningen, anlægge planteskole og drive 
gårdens landbrug blev der ansat et ungt, dygtigt 
plantørpar: Kirsten og Mads Holt, hvis navne 
endnu nævnes med respekt og tak ud over mange 
jydske sogne, hvor haver og hegn og frodige 
plantninger nu suser Mads Holt og hans fæller 
et æresminde.

For sit udmærkede arbejde inden for plant
ningssagen blev Mads Holt med tiden udnævnt 
til skovrider. Og gården blev til Paabøl skov
ridergård. Det navn, som gården bærer endnu.

Her, til barndomshjemmet i Paabøl skovrider
gård, gik I. C.s tanker tit.

Og selv om hans manddomshjem, degneboligen 
i Stadil og siden hjemmet i Hee var de fristeder, 
han søgte hen for at hvile ud i de få pavser i 
det anspændte, politiske arbejde, så var de en
kelte dage, han med års mellemrum fik tid at gå 
med medestangen langs Hoven -å, sikkert de 
dage, han glædede sig mest til.

En dag, I. C. fulgtes med en yngre slægtning 
gennem haven og ned mod engen ved skovrider
gården, sa’e han:
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»Det er i grunden mærkeligt med den eng og 
den å her. Det er sådan set ikke stort bevendt 
med nogen a£ delene. Men når jeg tænker på det 
her hjemme, da var det altid engen og åen, jeg 
mest havde i tankerne.«

En anden dag, de sammen gik over gårdsplad
sen, standsede I. C. foran storstuedøren: »På 
trappestenen der«, sa’e han, »har jeg såmænd 
siddet mangen aften og læst, når det blev for 
mørkt inde i stuen, for der måtte jo ikke ruttes 
med at brænde lys, selv om det kun var en stump 
tællelys...«

Og den gamle politiker smilte sit godlidende 
smil, mens han i tankerne mindedes en barbenet, 
læselysten dreng, der på en kampesten sad og 
nyttede dagens sidste lysning.

I de anspændte arbejdsår fik I. C. næppe tid 
til at dvæle ret meget i minderne, da var barn
domsegnen bare en sød hvilstund i nogle korte 
feriedage, når han fik lov ene og fredeligt at 
ligge i engen ved sin barndoms bæk og med blik
ket skiftevis følge de sejlende klodeskyer og det 
vippende flåd.

Men med årene blev barndomshjemmet og dets 
minder stadig mere nærgående. Og som et udslag 
af denne kærlighed til det gamle slægtshjem 
købte I. C. tid efter anden en del af aktierne i 
Paabøl plantage, så mange der var at få til købs, 
og så vidt som hans ikke særligt store økono
miske midler strakte.

Da I. C. gik ud af politik, blev i al stilhed de 
aktier, han ikke selv havde evnet at købe, opkøbt, 
og som en hædersgave fra Venstre i hele landet 
overrakt den gamle fører.

Den dag, udvalget overrakte I. C. gavebrevet 
i det gamle slægtshjem, græd han af glæde, da 
han sa’e tak for gaven.

Det blev for I. C. som en tilbagevenden til 
barndommens forjættede land. Nu havde han 
selv råderet over sit barndomshjem og kunne 
som sin far og bedstefar før ham sidde på hus
bondpladsen inde i stuen og stævne slægten til 
fest på den gamle gård.

Den ældste søn, Peder Christensen, der var 
uddannet forstmand, kom til at bestyre gården og 
plantagen.

Og I. C. fik ude i haven til den gamle gård 
bygget et lille hus, hvor han og fru I. C. nu hvert 
år tilbragte et par sommermåneder og legede 
svundne dage om igen.

Nu kunne I. C. gå i sin egen eng og fiske i sin 
barndomsbæk. Eller han gik lange ture i planta
gen for at finde de steder, hvor han havde leget 
som dreng, da han gik med fårene i heden.

Men nu er heden skov, og skovsuset koger i 
de høje graner over åser og lavninger. Både 
Ravnhøj og Kighøj blev lukket inde af plantning. 
Og selv den vide udsigt fra højdepunktet Tirs

bjerg Knap snævres ind af alt det, der gror. Det 
er slet ikke så let her i skoven at finde alt det, 
der forhen var her ude i heden.------

I dag ejes gården og plantagen af I. C. Chri
stensens brorsøn, Peder Christensen, således at 
gården stadig fortsætter som slægtsgård.

ET FRISTED
».. Sådan vandre omkring her på mark og i 

plantage og nu og da snakke lidt med folk, han 
traf, det var nu hans form for hvile«, siger fru 
Asta Christensen (f. Hofmann). Enke efter nu 
afdøde plantageejer Peder Christensen.

»— Svigerfar var altid festlig at ha’ med, når 
vi havde familiefester. Hans største glæde var at 
være sammen med børnene og slægten. Og i en 
sådan snæver familiekreds kunne drengen godt 
stikke frem i ham, så han blev overgiven og 
drengekåd.

Jeg husker således den første gang, vi havde 
fået grammofon, der den gang var ret ukendt. 
Svigerfar var meget optaget af maskinen. Han 
snuppede svigermor om livet og valsede rundt på 
gulvet til musikken.

Politik —? Nej, det var en stiltiende overens
komst, at der aldrig blev snakket politik i hjem
met, hverken her eller i Hee. Her var et fristed, 
hvor han hvilede ud.

Og selv da han slap ud af politik, var der jo 
nok, der krævede hans arbejde: Hedeselskabet, 
kirkesagen, den sønderjydske sag. Ja, og anmod
ninger om foredrag fra alle landets egne.

I hjemmet i Hee vedblev han at arbejde, men 
her på skovridergården ville han være fri og 
bare leve —.

Svigerfar med træsko på fødderne og med sin 
pibe i den ene hånd og et barnebarn på den 
anden arm på farten her ude i avlsgården mellem 
kyllinger, kalve og smågrise, det er det billede, 
jeg bedst mindes fra skovridergården.«----------

(Fortsættes side 13.)

1. C. Christensens fødehjem set fra haven.
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Gamle ord og skikke Det er itt evangelier ållt, 
der er og' epistler eblåend.

drøftes ved et par flasker solbærrom.
Af journalist Kristian Seeberg.

PAA ALS gror frugttræer langs med lande
vejene. I maj sender de tusinde vejtræer en 

sky af blomstersne over den blågrå asfalt — og 
bilisterne kører med vinduerne nedrullede for at 
indånde den frugtbare ø’s demonstration af giv
tighed. Ved høsttide smiler æblerne fra deres 
grene — og på skolevejen sinkes børnene af alt 
det meget frugtspiseri.

På markens tavlede felt bølger den rige høst, 
og i de gamle gårde lever en sønderjysk slægt, 
som er forlenet med en egen mildhed. Forståeligt 
— for hvordan kan vel alsingerne blive andet end 
blide af al den skønhed, der omgiver dem.

Alsingeme, der drog ud, har altid følt et større 
savn end andre, der kom fra mere magre egne i 
Sønderjylland, og de hjemme på øen har en større 
hjemkærlighed end mange andre slægter i dette 
land.

Deres ø er så lykkelig, at de ingensinde kan 
føle sig glade på fastlandet. De synes selv, at de 
er mere uafhængige, fordi de på deres ø er frit 
svømmende i Østersøen, medens de på Sundeved- 
siden ad en besværlig forklaret vej er forbundet 
med Palæstina. Derfra udtrykket, som benyttes 
særlig meget om den del, der i Sønderborg ligger 
på fastlandet: »Den kristelige side«.

I dag er alsingerne naturligvis ofre for påvirk
ning udefra. Der har alle dage været en vis for
bindelse mellem Ærø og Als — for på Ærø hen
tede alsingerne i gammel tid deres koner — men 
i dag kommer folk fra alle egne af landet for 
at dele øens dejlighed med de retmæssige inde
havere af jorden. Tekniske fremskridt, hurtigere 
kommunikation og mere udvidet skolegang er 
med til at gøre kål på den gamle landsbykultur. 
Om en menneskealder er vel de sidste rester 
forsvundet.

Det gamle alsingersprog flades også efterhån
den ud. Dialekterne har holdt sig bedst i Søn
derjylland, fordi den lange »pause« under tysk 
styre kun betød en styrkelse af dialektens leve
vilkår. Men den tid er vel ikke fjern, hvor det 
kan blive vanskeligt at finde andet end gamle 
folk, som på den helt rigtige måde kan tale »æ 
språch«.

Nogle alsingere har imidlertid sat sig til opgave 
at bevare gamle tiders almueliv på deres egn, og 
har besluttet at redde det rigtige alsingermål fra 
døden. De har oprettet et »gilde« til at arbejde 

for, at specielt alsiske eller fælles sønderjyske 
ting bliver bevaret.

DET BEGYNDTE egentlig med, at en af 
øens bedst kendte dyrkere af gammel tids 

sæd og skikke — og samtidig een af dem, der 
havde mest at fortælle, når et godt lag var samlet 
ved kaffebordet — gik og fandt ud af, at noget 
måtte der gøres. Det var den gamle, nu afdøde 
sognefoged Hans Eriksen i Almsted, der be
gyndte, og han gav ikke rist eller ro, før »Alsin- 
gergildet« engang i 1946 var blevet til virkelighed.

Hans Eriksens første fælle i arbejdet blev gan
ske naturligt forfatteren, bibliotekar Martin N. 
Hansen, Odense, som siden 1924 har udgivet en 
stribe digtsamlinger og noget prosa paa alsisk — 
et alsisk, der klinger så jævnt og dejligt, at det 
har taget alle alsingere om hjertet. Martin Han
sen har trods alle de mange år, han har været 
udenøs, aldrig glemt sit modersmål, og hans ord
forråd er så stort, at selv nutidige beboere på 
øen må smile genkendende til ord, der var gået i 
glemmebogen.

Alsingergildet fik et godt grundlag at arbejde 
på fra begyndelsen. Det viste sig nemlig, at den 
gamle slægtsgårdsejer Chr. Hansen, Brandsbøl, i 
al stilfærdighed havde samlet gamle ord, vendin
ger og remser. Nu havde han 2000 ord skrevet 
op i sine bøger, og selvom materialet i dag er 
vokset til vel det femdobbelte, er det dog stadig
væk Chr. Hansens virke, der skinner igennem.

Arbejdet er nu organiseret efter de mest mo
derne principper. Hver onsdag aften kører nogle 
»stormtropper« ud fra Sønderborg med en række 
gamle ord for hos gamle mennesker at høre den 
korrekte udtale. Ordene bliver sat i kartotek og 
medlemmerne af »tropperne« — en ung boghand
ler, en ung lærer og en ung tandlæge fra Søn
derborg — ordner det hele med udgivelsen af en 
alsisk ordbog for øje. Det kan godt vare længe, 
før første hefte af ordbogen kommer, men det er 
ogsaa ligemeget, alene det, at man har kartoteket, 
kan blive af stor betydning for fremtidens filo
loger.

GILDET SELV er på 12 medlemmer og kan 
ikke gøres større. Nye optages kun ved 

dødsfald, men der er valgt en del bisiddere blandt 
særligt interesserede alsingere. Martin N. Han-
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Afdøde sognefoged Hans Eriksen, Almsted, med en 
favnfuld »bøder«.

sen er oldermand, efter at Hans Eriksen er gået 
bort.

Til nogle flasker solbærrom drøftes ved gildet 
de gamle ord og skikke — og snakken går livligt 
om dengang. »Det er itt evangelier ållt — der 
er og’ epistler eblåend«, som Martin N. Hansen 
sagde i et motto til bogen »Ad min vårsti o Als«. 
Og mon der ikke, medens tobakkens tryllecirkler 
snor sig op under loftet og den duftende drik 
væder ganerne, fortælles mange epistler fra det 
gamle Als? Under besøgene hos gamle menne
sker samler »Alsingergildet«s medlemmer man
gen en krønike, som er velegnet til viderebefor- 
dring. Martin N. Hansen har i sine digtsamlinger 
skønsomt delt sig mellem alvor og spøg. Hans 
produktion på det sønderjyske mål står langt 
over det, der i almindelighed ydes af dialektdig
tere, og selv, når han er morsomst, bliver han 
aldrig plat. Der er vist sjældent på dansk fortalt 
mere poetisk om en begravelse som i »Jøn Torres 
gravøl«, hvorunder de alsiske bønder gik amok i 
sommerheden og drak sig fulde på kirkevejen 
med kisten, så de tilsidst dansede hopsa på kiste
låget og søgte at tvinge præsten til en begravelse 
langt hen på aftenen. Det lyder barokt, men det 
er gjort med ynde. Martin N. Hansen kendes 

også for sin fordanskning af Robert Burns’ 
skotske digte, en præstation, der vil leve længe.

Og han har vel samlet sit stof blandt de kære 
hjemme på Als, som nok i gammel tid var lidt 
afskåret fra omverdenen, men som alligevel af og. 
til fik besøg langvejs fra. Og så gik der frasagn 
længe om det besøg — så længe ,at de gamle 
endnu ved at berette om det. Alt det med krig 
og ufred fortoner sig ved »gilde«-komsammener 
— her er det småtingene, der råder — de småting, 
der består evigt og som er værdige til at prentes 
på kartotekkortene og minde eftertiden om det, 
der var på det gamle Als.

»Alsingergildet« har haft stor betydning for 
det folkelige liv på øen. Der er holdt møder, hvor 
befolkningen har lært at føle respekt for det mål, 
de taler til hverdag, og som i udlændighedstiden 
så foragteligt blev kaldt for »platdansk« eller 
»kartoffeldansk«. Martin N. Hansen har bevist, 
at dette sprog udmærket kan bøjes ind i poesiens 
strenge form, og alsingerne lærer nu, at de ikke 
skal være kede af deres sprogtone. Det er godt 
dansk, der tales mand og mand imellem, og det 
er ikke spor finere at efterabe den københavnske 
dialekt, der kaldes »rigssprog«.

Det er gildets fortjeneste, at Martin N. Han
sens alsiske viser synges ved foreningsfester og 
ved møder, fordi de idealister, der bor i alle de, 
som mødes om solbærrommen en enkelt gang 
om året og som drager på stødtropaktion til gam
le mænd og koner på landet med ord, der skal 
udtales rigtigt, har forstået at lade det jævne folk 
nemme, hvad der taler direkte til deres hjerte.

PA ALS VIL DE sikkert også efter Martin
N. Hansens nyeste udgave »I mit herred til 

hest« frydes ved hans gendigtning af Klaus 
Groths »Min moderspraak«:

Hvor er min ejen moers mool 
fortrule, mildt og smukt!
Var end mit hjart som stien og stool, 
det drøv det stolt* o* flugt.

Det mool kån bøj* min nakk*, mit sind, 
som moer med sin arm.
En nænsom stryghen øv*r e kind*, 
og still er ål e larm.

Det lindrer hastet savn og sår 
og gi en faste* groend.
Det vifter mildt som vind i vår 
og gor mæ karsk og soend.

For mæg er itt så fin musik 
og sang åv fovl* å find* — 
det kån et lønle øjeblik 
få tåre til å rind*.
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»Alsingergildet« er sikkert det første af sin 
slags her i landet. Mon det ikke burde have efter
lignere — mange andre steder kunne de dejlige, 
gamle dialekter nok have ret til en aktion for at 
redde dem for eftertiden. Der er nok til at for
fladige og undergrave dem.

Kristian Seeberg.

Dr. Albert Fabritius om forenings
arbejdet.

Et uddrag fra »Fortid og Nutid«.

I TIDSSKRIFTET »Fortid og Nutid« har vi 
fundet disse linjer i en artikel, benævnt »To

pografien og slægtsforskningen«, skrevet af den 
udmærkede og meget kyndige slægtsforsker, dr. 
phil. Albert Fabritius, som også er en af vort 
arbejdes gode støtter:

»— Slægtsgårdsforeningen opretholder som 
bekendt det såkaldte slægtsgårdsarkiv, der i 
vidt omfang indsamler materiale til slægtsgår

denes og de dertil knyttede slægters historie. 
Man må beklage, at Slægtsgårdsforeningen af 
grunde, som er forskningen uvedkommende, 
ikke har ment det opportunt at fastholde de 
normale slægtsdefinitioner for begrebet slægts
gårde, men som sådanne anerkendes gårde, 
hvis ejerlister i slægtsmæssig (biologisk) hen
seende afbrydes ved udgifte eller adoption — 
men selv med denne svaghed er der næppe 
tvivl om, at slægtsgårdsbevægelsen vil kunne 
komme til at spille en betydelig rolle i udvik
lingen af samarbejdet mellem topografi og 
slægtsforskning. Den vækker interesse for 
slægtsgranskningen og fører til, at slægterne, 
selv når de kommer bort fra hjemegnen, beva
rer forbindelserne bagud — kontinuiteten i 
deres liv«.

☆

Hertil kan bemærkes, at slægtsgårdsarkivet i sit ar
bejde med slægtsgårdene kun anerkender blodets bånd 
(såvel agnatiske som kognatiske) mellem tidligere og 
senere besiddere af gården og således anser slægtsræk
ken på gården brudt i tilfælde af udgifte og adoption.

Slægtsbilleder bør værnes og bevares.
Om samhørigheden mellem fotografier og slægts« og gårdhistorie.

Af landbrugskandidat H. Balle.

MANGE DANSKE gårde har været i sam
me slægts besiddelse (eje eller fæste) i flere 

hundrede år.
Foreningen til Bevarelse af danske Slægts

gårde har ved oprettelsen af Slægtsgårdsarkivet 
gjort det muligt for medlemmerne at få deres 
slægts og gårds historie efterforsket, samlet og 
nedskrevet på bedste og billigste måde.

Af de slægtshistoriske undersøgelser, der sam
les og udsendes af arkivaren, opbevares en gen
part i slægtsgårdsarkivet, hvor hvert sogn har 
sin kapsel, hvori de indsamlede oplysninger om 
slægts- og gårdhistorie opbevares. Gamle doku
menter og gamle billeder af personer og gårde 
med tilknytning til de foretagne undersøgelser 
modtages til opbevaring som arkivets ejendom, 
hvis det ønskes, eller til deponering, hvis en 
slægtsgårdsejer har historiske dokumenter, som 
ikke ønskes afhændet, men anbragt på et sikkert 
opbevaringssted.

Medlemmer af Slægtsgårdsforeningen, som ud
fylder og indsender spørgeskema (slægtsoversigt) 
ved indmeldelsen, får alle en gratis udskrift af 
folketællingslisterne, som for de fleste gårdes 

vedkommende kan give oplysning om gårdbe
boerne i tiden fra 1787 — i Sønderjylland kan en 
del af folketællingsafskrifterne føres tilbage til 
1803.

Ved de store undersøgelser af slægts- og gård
historie, som gennemføres af Slægtsgårdsarkivets 
arkivar og han dygtige medarbejdere i Køben
havn og ved landsarkiverne, er det i mange til
fælde muligt at følge gårdens historie og slægtens 
liv og virke i mange generationer længere tilbage 
i tiden, — på nogle enkelte almindelige gårde til 
årene 1450—1500, og for mange herregårde, som 
har været i kongers, bispers eller gamle adels
slægters besiddelse, kan historien om stedet, byg
ningerne og besiddelsesforhold følges tilbage til 
årene 1100—1200, enkelte til før 1100.

Slægtsgårdsdiplomet,
som også udfærdiges på slægtsgårdsarkivet, bør 
være et klenodie, som efterhånden kommer til at 
pryde mange slægtsgårde og tale sit stille sprog 
om tidens gang, skiftende generationer og levet 
liv. Når arkivudvalgets afdøde formand, Jens 
Jensen, Soed, omtalte slægtsgårdsdiplomet, sag-



Slægtsgaarden Side ii

Gammel ærøsk kone ved spinderokken.

de han, at et sådant diplom ophængt i en slægts
gård er et udtryk for ærbødighed og tak til de 
slægtsgenerationer, der gik forud. Slægtsgårds
diplomet i smuk ramme er ofte anbragt i entreen 
eller forhallen sammen med gamle sognekort og 
udskiftnings- og matrikelskort, hvor sådanne ha
ves, eller i en stue på samme væg som de billeder, 
der haves af beboere i de sidste 3—4 generatio
ner.

Når en efterkommer læser en slægts- og gård
historie eller ser på navne og årstal på et slægts
gårdsdiplom, fremkommer tanken om, hvordan 
personerne i de ældste slægtled, som der ikke 
haves billeder af, har set ud og ligeledes, hvor
dan gårdens udseende var længst tilbage i tiden.

Da der på visse egne synes at være stor inter
esse for gamle billeder og slægtsfotografier, gives 
her — med foranstående korte bemærkninger om 
slægtsgårdsarkivets undersøgelser som indled
ning — en omtale af slægtsbilleder og den min
deværdi, de har, og den kulturhistoriske værdi, 
de måske vil få i de kommende århundreder.

Fra tiden før fotografering blev almindelig ud
bredt, findes der i nogle hjem aftryk af kobber
stik, tegninger, malerier og silhouetter af fjerne 
slægtninge.

På mange gamle godser (herregårde), der i år
hundreder har været beboet af dygtige, navn
kundige slægter, findes der store, smukke sam
linger af kobberstik og malerier, som bevares 
med stor pietetsfølelse.

På de mindre selvejergårde og på fæstegår
dene var det sjældent, at familiemedlemmerne 
blev foreviget før tiden omkring 1860, men hist 
og her i gamle landbohjem eller hos slægtninge, 
der er gået over i andre erhverv, findes der 
tegninger og silhouetter (skyggebilleder). Selv 
om de fleste silhouetter er klippet i profil, kan 
disse ligesom tegninger ofte vise de pågælden
de personers ansigts- og bygningstræk, på
klædning, frisure o. 1.

Slægtsfotografier.
De ældste fotografier, der findes i slægtsgår

dene eller hos slægtninge udgået fra disse hjem, 
er oftest fra årene 1860—70. Det bør dog bemær
kes, at der fra de forudgående 10—20 år — især 
i 1850erne, da fotokopiering på papir ikke var 
almindeligt — findes en del daguerreotypier, 
d. v. s. portrætter på metal- eller glasplader. Bil
ledets tydelighed på disse afhænger af dets an
bringelse i forhold til lysets indfald. Daguerre
otypier er nu ret sjældne.

Omkring 1870 begyndte fotografering at blive 
kendt og benyttet af landbofamilier. De gamle 
sagde ikke, at de skulle til byen og fotograferes, 
men at de skulle »ind og tages af«. Disse første 
billeder er vel i de fleste tilfælde taget af ældre 
ægtepar, som er de nuværende børns tipoldefor
ældre, således at der, når ungdommen medregnes, 
nu kan være billeder af 5 generationer.

Medens de ældste billeder overvejende var af 
enkeltpersoner eller ægtepar, blev det i 1890erne 
og den følgende tid almindeligt at fotografere 
forældre og børn samlet i en gruppe — (familie
billeder). Sådanne gruppebilleder fotograferes 
også i nutiden, medens andre f. eks. ved sølvbryl
lupper og guldbryllupper lader fremstille sam
mensatte familiebilleder med forældre, børn og 
børnebørn indsat som enkeltbilleder, som f. eks. 
billeder af elevhold på højskoler.

Billeder bør værnes og bevares.
Bevaringen af de gamle slægts- og familiebil

leder sker desværre ikke alle steder med om
hyggelighed og interesse. I nogle hjem, hvor 
der måske kun tænkes lidt på fortiden og 
fremtiden med hensyn fil billeder, ligger gamle 
slægtsalbum, æsker og skåle med billeder til
gængelige for småbørn, som ofte ridser og teg
ner på dem eller river dem i stykker, således 
at de lidt efter lidt forsvinder for bestandig og 
kan ikke erstattes.
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Billeder, der ved generationsskifte, ændringer i 
en stues udsmykning, eller fordi de efterhånden 
ikke er så aktuelle, at de fortsat skal være an
bragt i stående eller hængende rammer, bør op
bevares i album eller i velegnede skabe eller 
skuffer, hvor de ikke beskadiges af fugtighed, 
sølvkræ (sild) eller på anden måde.

Det bør være en kær pligt at værne og bevare 
slægtsbilleder samt billeder fra gård, have og 
mark, da der ikke kan være tvivl om, at de om 
50 eller 100 år og længere frem i tiden vil 
kunne påregnes betydelig større interesse, end 
de måske har for de personer, der råder over 
billedernes skæbne i dag.

Slægtsalbum og ahnegallerier.
I tiden fra omkring 1880 til nogle år efter år

hundredskiftet blev de kendte, tykke, solide 
slægts- eller familiealbum, som var betrukket med 
skind, læder eller stof og forsynet med store for
gyldte spænder, meget udbredt. De blev ofte givet 
som gave ved fødselsdage o. 1. — I mange slægts
hjem findes og opbevares disse gamle, smukke 
album, som de fleste indehavere af forstår at 
værdsætte som et arvegods, hånden bør holdes 
over, for at de gamle billeder på det tykke karton 
ikke skal blive beskadiget.

En særlig interessant måde for anbringelse af 
slægtsbilleder, som vækker opmærksomhed, er 
ahnegallerier, hvor billeder i ensartede rammer 
er ophængt på en passende stor vægflade og 
placeret således, at billedernes orden ligner en 
stamtavle. — De 2 nederste billeder (det nuvæ
rende ejerpar), derover 4 billeder (deres foræl
dre), derover 8 billeder (deres bedsteforældre) og 
derover billeder eller silhuetter af oldeforældre.

Jeg husker fra et besøg hos nu afdøde gårdejer 
Niels Skrumsager, Visby Hedegård, i 1942, hvil
ket indtryk det gjorde, da han lukkede døren op 
til den store stue, hvor billeder af Kloppenborg- 
Skrumsagerslægten var samlet i rækker af gene
rationer.

Sådanne billedsamlinger i de kendte ovale 
præstegårdsrammer eller i andre rammeformer 
findes i nogle slægtsgårde, hvor de vidner om 
sans for og forstaaelse af at bevare arv og minder 
på en smuk måde, både til glæde for nærmeste 
familie og nære og fjerne slægtninge ved slægts
sammenkomster i slægtsgården.

Interessen for at samle og ophænge slægtsbil
leder i sådanne ahnegallerier formet som et 
stamtræ breder sig. Gamle billeder af bedstefor
ældre og oldeforældre tages ud af rammerne og 
sendes til fotografen til omfotografering for at 
faa flere eksemplarer til efterkommere, der 
ønsker det, eller til brug som gave ved særlige 
lejligheder.

] uler o i gadekæret.

Hvem er personerne på billederne.
Slægtsfotografiernes historiske betydning af

hænger bl. a. af om personernes navne er kendt, 
og at der er oplysninger om, hvor de har 
boet m. m.

Det er ikke ualmindeligt, at der i nogle hjem 
findes gamle, velbevarede fotografier fra 1860 
—70, som den nulevende generation savner op
lysninger om, fordi fotografierne har været gemt 
og glemt, og de efterkommere, der har kendt 
personerne, er i mellemtiden blevet gamle og er 
afgået ved døden.

Dette er grunden til, at denne omtale af slægts
fotografier fremkommer, idet tiden nu er så 
fremskreden, at det gælder om snarest muligt at 
få skrevet navn, stilling, årstal for fødsel, bosted 
o. 1. på så mange fotografier som muligt.

Hvis alle, der har gamle og nye billeder, som 
har eller kan forventes at få mindeværdi, og 
som ønskes bevaret for efterslægten, ville gøre 
alvor af at tage dem frem af album, rammer, 
skuffer, eller hvor de opbevares, og skrive for-
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klarende tekst på bagsiden, ville efterkommere 
spares for mange ærgrelser og spekulationer. 
Ligeledes er det en god og nyttig skik at for

syne alle amatørbilleder med skriftlige oplysnin
ger om, hvornår billederne er taget, og hvad der 
ses på billederne.

Til slut henledes opmærksomheden på, at 
Slægtsgårdsarkivet gerne modtager billeder af 
historisk interesse med nær tilknytning til 
slægts- og gårdhistorie til arkivets ejendom 
eller til opbevaring, for hvem der ønsker det.

H. Balle.

Hedegården og slægtsgården.
(Fortsat fra side 7.)

STÆVNESTEN OG MINDESTEN
I 1933 rejste Hoven sognefolk i samling uden 

hensyn til partiskel en mindesten for I. C. og 
hustru i et hjørne af haven ved fødegården i 
Paabøl.

Denne mindesten er både smuk og ejendom
melig, en høvding værdig. Det er nemlig en æld
gammel stævnesten oppe fra Brandure.

I umindelige tider har denne store granitknude 
ligget på den plads, hvor bræen i sin tid tabte 

den. Og gennem adskillige hundrede år — Vor
herre ved, hvor mange — er den brugt som 
stævneplads for et bolavs eller en bygds folk.

Den flade side, der før vendte opad, er nu bag
side. Og det ses tydeligt, hvorledes denne side 
er slidt og ligefrem hulet af de mange træsko
tråd, når bymænd og sognets grander har stået 
frem på stenen for at forhandle om bysens vel.

Et levn ud fra landets ældgamle folkestyre 
rejst som minde for een af dansk folkestyres 
største mænd i nytiden!

Stenens forside bærer en bronze-medaillon 
med portræt-relief af I. C. og hustru. Og i stenen 
er hugget:

I. C. Christensen og Hustru, Karen Kirstine 
Han som stod som Folkets Talsmand 

paa Tinge og i Kongens Raad 
fra 1890 til 1924

Hun var sin Husbonds trofaste Hjælp 
gennem Modgang og Sejr.

Rejst af Hoven Sognefolk ved hans 
Barndomshjem 1933.

Den gamle stævnesten med de to bronze-pro
filer er ikke blot et minde for en stor politiker. 
Men på pladsen her ved det gamle slægtshjem 
er det mere tænkt som et minde for en god dansk 
mand og hans trofaste medhjælp.

Præstegårdsjul og husmandsjul.
Af forfatteren Aug. F. Schmidt.

FOR POETISK BEVÆGEDE GEMYTTER bliver 
barndomsminderne om julen meget let sat i 

forbindelse med julesalmer, man har sunget ved den 
eller den lejlighed, da man var lille, ligesom man også 
udfra nærværende ting gerne vil forstå, opleve, sangens 
eller salmens indhold.

Det er da også let at følge digteren Jakob Knud
sen, når han i en skildring af sin barndoms veje i 
Øster Han herred fortæller om kirkevejen fra A g - 
gersborg præstegård. Ad denne vej tænkte han 
sig som barn det foregå, som Grundtvig synger 
om i julesalmen: »Vel mødt under sky på kirkesti, på 
sne ved midnatstide — udbære vor jul ej nænner 1, 
derpå tør nok vi lide!« Og Jakob Knudsen føjer til: 
På barndomsvejene »har man kort sagt oplevet meget 
mere herlighed end på alle dem, man senere har van
dret«.

En ejendommelig skøn skildring af barneminder og 
julesalmer har Jakob Knudsen givet i 1910, men denne 
gang i forbindelse med Lejrskov Præstegård ved Kol-
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ding. I Lejrskov fik hans fader, præsten Jens Lassen 
Knudsen, i 1873 indført tillæget til konventsalmebogen, 
og så lærte folkene i gården straks en hel del af de ny 
salmer på een gang og efter noder, hvad de ellers ikke 
plejede. Disse salmer fik senere for Jakob Knudsen et 
skær eller en duft af luksus og overdådighed over sig, 
ganske uforskyldt, hvad Knudsen selv udtrykkeligt be
mærker; grunden hertil var, at da den Knudsen’ske 
præstefamilie i 1872 kom til Lejrskov, var gårdmændene 
der ved at blive noget flotte på det. Der var syv luk
kede vogne i sognet — og nogle år derefter ligeså 
mange proprietærer, der var gået fallit.

Jakob Knudsen fortæller så videre, idet han nu med
deler et meget smukt barneminde:

»Så var det en aften kort før jul, da alle sad og 
skar pebernødder og »dyr« til julebagningen, at fader 
kom ned fra sit værelse og sagde, at han vilde læse et 
digt af Grundtvig for os. Det var så »Nat i Østen er 
ej så lang, som her ved juletider«. Det greb os meget 
stærkt, især de to modsvarende udtalelser deri: den 
unge, mismodige hyrde (som om dagen havde set et 
glimt af Josef og Maria):

Davids søn, sagde en af dem, 
vi ventet har så længe, 
nys jeg mødte i Bethlehem 
omringet af byens drenge, 
en Davids søn med sin venneviv, 
af rejsen træt og af kulde stiv.

Og den gamle, troende og håbende hyrdes:
Bethlehem er der peget på 
i skriften med guds finger, 
hvad i dvale som fugl der lå 
skal fare op på vinger;
den Davids søn med sin venneviv, 
kanske det gælder al verdens liv!

Og pludselig brød englesangen, som vi altså godt 
kendte, men ikke som en del ar dette digt, ud af faders 
læsning:

Kildevæld kun er budskab mit 
til lutter frydesange, 
thi han, som jorden gør sjæleglad, 
er født til verden i Davids stad.

Vi sang alle uvilkårligt med, ligesom nødte af hele 
sammenhængen, og det var os derfor næsten, som om 
det ikke var os selv, der sang, men nogle helt andre — 
de oprindelige sangere:

Ære være den guders gud!
Nu daler fred til støvet!
Så lydt og sødt under sky den klang 
som alle stjernernes morgensang.

Det var en underlig henrykkelse — så sent på tiden, 
for nogle af os halvvoksne«.

Der er vel næppe givet nogen bedre skildring af en 
salmesangsaften i et dansk hjem end den, vi her har 
hørt om fra Lejrskov præstegård, hvor Grundtvigs jule
salmer jo har haft gode grobetingelser.

VI SKAL NU HØRE om en juleaften oppe i Ager
holm præstegård i Vester Vandet sogn i Thy. Her

til kom i 1872 en ny præst, Poul Martin Møller, om 
hvem der senere blev sagt, at han var det bedste men
neske, der kunne gå i et par sko. I et par bøsseskuds 
afstand fra Agerholm præstegård, hvor pastor Møller 
boede, lå der en lille hytte, i hvis stuer var lergulv og 
tarveligt bohave. Her levede et par gamle næsten 80- 
årige ægtefæller. Da de et år i 1870erne var nået til 
lille juledag, havde de fået deres hjem og dets omgivel

ser gjort så godt i stand som muligt til den hellige 
julefest. Hvad der manglede, havde ægteparrets sønner 
samt naboer og gode venner forsynet dem med; for de 
gamle stræbsomme mennesker og deres afholdte, dyg
tige sønner stod sig godt med omgivelserne, derfor 
kunne de gamle med sindsro se julen i møde. Manden 
havde desuden fanget lidt fisk i den nærliggende sø, 
og de to mennesker lavede, sig derfor til at fejre denne 
juleaften som sædvanlig med det bedste, de havde...

Men så skete der det uventede, at hen på eftermid
dagen kom der bud fra præstegården med indbydelse 
til ægteparret om at komme og holde juleaften sammen 
med præstefamilien.

Denne store overraskelse forskrækkede næsten de to 
enlige mennesker, så de syntes, de måtte sige nej. 
»Hvordan kan vi komme i præstegården? Vi har jo 
ikke engang klæder, vi kan være bekendt at møde i!« 
— Rent afslå indbydelsen kunne heller ikke godt gå 
an. De blev da omsider enige om at tage kisteklæderne 
på, og i mørkningsstunden listede de afsted og kom 
som sædvanlig ad køkkenvejen. Her mødte præstefruen 
og hendes to små pigebørn dem og bød dem velkom
men og ønskede dem en glædelig jul.

Træskoene havde de skilt sig ved i gangen, men 
straks kom pigen med varmende tøfler og gav dem 
på. De blev nu ført op i spisestuen, hvor bordet stod 
dækket og alting strålede af renhed og hygge, men ikke 
spor af overdådighed. Nu bødes der til bords, og de 
to gamle fik som hædersgæster plads næst ved præsten 
og fruen. Ved bordet herskede den gladeste stemning; 
thi præsten kunne godt tage del i en lun skæmt, og især 
huede det ham at høre den gamle fortælle om sine 
oplevelser, bl. a. fra den tid, da han gik postbud to 
gange om ugen mellem Vandet-sognene og Thisted, 
eller når han gav sit glade sind fri tøjle, uden derfor 
at glemme, hvor han var; han vidste godt, hvad der 
sømmede sig. Han vidste også at takke Gud for godt 
helbred og alt andet godt. Det kunne blive helt rørende 
at høre hans taksigelser til Gud og mennesker, skønt 
han altid havde levet under trange kår.

Før måltidet blev der sunget et vers, og inden de 
rejste sig fra bordet bad præsten en takkebøn og sang 
et vers, som de alle stemte i med. Da bordet var hævet, 
forsvandt fruen og pigen ned i køkkenet, og lidt efter 
gik frøkenen op i stuerne, medens præsten underholdt 
de gamle, der intet anede og tænkte på at tage afsked. 
Børnene samledes ved døren og hviskede ivrigt, de var 
i spænding.

Det var let at se, at de ventede noget, men det lagde 
gæsterne ikke mærke til. De kunne ikke tænke, at der 
ventede dem en stor overraskelse. Dog måtte de jo bie 
for at tage afsked med fruen og frøkenen og rigtig 
takke dem for den dejlige juleaften.

OMSIDER KOM DE, og frøkenen, som havde 
tændt lysene på juletræet, lod døren stå vidåben. 

Børnene vilde storme ind, men de måtte pænt vente og 
lade julegæsterne gå foran op i salen, hvor juletræet 
strålede i sin fulde pragt, og de to gamle, som ikke 
havde set et juletræ før, stod som himmelfaldne. Nu 
kom en af småpigerne og borede sig ind mellem dem 
og søgte at få fat i deres hænder, og snart dannedes 
der en sammenhængende kreds om træet. Under san
gen: »Glade jul« trippede de rundt i takt, mens gamle 
og unge øjne, fremfor alle børnenes, så i henrykkelse 
al den dejlighed, træet fremviste med sine mange lys. 
Man sang så: »Julen har bragt velsignet bud«, hvorefter 
pastor Møller i få ord talte om juleglæden, som træet 
kunne hjælpe frem. Efter at endnu flere julesalmer var 
sungne, uddeltes godterne og gaverne. Den gamle mand 
fik bl. a. et pund skråtobak og konen et par pund 
lys m. m.

Efter at træet var plyndret og lysene slukkede, førtes
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ud, og han spillede på sin egen boldgade ... Da endelig 
hans moder kom for at tage lille Peter fra nydelserne, 
nu da det var sengetid, lod han en overgang, som om 
hun var luft og snerrede endelig med gravalvor ud 
mellem mælketænderne: »Så for hulen! Der fik Lokas 
et stik for spar ni!«

JA, MED DENNE LILLE herlige barndomsoplevelse 
af den store digters kan vi her slutte. Vi har i det 

ovenstående stiftet bekendtskab med tre helt forskellige 
juletildragelser. Den første og den sidste er digteres 
barndomsminder, ganske ulig hinanden, ligesom præ
stesønnen Jakob Knudsen og den fattige husmandssøn 
Thøger Larsen havde vidt forskellige barndomsminder 
at tænke på (og udnytte) senere hen i livet. Og så har 
vi midt imellem den kønne beretning om de to gamle 
menneskers storartede juleaften i den gæstfrie præste
gård i det yderste Thyland.

Selv om julens budskab er ét, kan den fest, der holdes 
i anledning af det, udfolde sig forskelligt fra hjem til 
hjem. Således var det i 1870erne — og på samme måde 
er det nu i 1950erne ... Men der er nu alligevel en 
stærkt virkende stemning over den gamle danske jul, 
hvad enten den holdtes i fortids hyggelige præstegårde 
eller i et beskedent husmandshjem, hvad de ovenanførte 
oplysninger skulle have givet et indtryk af.

August F. Schmidt.

de gamle igen tilbage til spisestuen, hvor kaffebordet 
stod dækket med kopper, friskbagt hvedebrød, små
kager og pebernødder m. v. Efter at kaffen var drukket 
og mange kager dertil var sat til livs og aftenbønnen 
og sangen var til ende, tog de gamle julegæster en 
rørende afsked med hver især, deres taknemlighed 
kendte ingen grænser. Den kom især fra manden, det 
ene udbrud efter det andet: »Nej, sødden en ywlavten 
hår An Kjestin å mæ åller opløwed«.

Præsten fulgte de gamle hjem, og denne juleaften 
glemtes ikke på nogen af siderne.

Således var det denne præstefamilies lyst at hjælpe 
og glæde andre mennesker.

Det er den gamle folkemindefortæller, lærer L. N. 
Bertelsen, Øster Vandet, der i sine samlinger har med
delt oplysningerne om hin skønne juleaften i 1870erne i 
Agerholm præstegård. L. N. Bertelsens optegnelser fin
des i Dansk Folkemindesamling. Et udvalg af dem er 
udgivet i Historisk årbog for Thisted amt 1944, dog 
ikke ovennævnte juleberetning, der virker så rørende 
og hyggelig og bringer bud om gammeldags fredelige 
forhold, hvor taknemlige mennesker holdt en god jul 
sammen.

EN SÆREGEN JULESTEMNING hviler ikke 
mindst over den skildring, digteren Thøger Larsen 

(1875—1928) har meddelt i sin prægtige novelle: »Jydsk 
juleaften« (optrykt i bogen »Trækfuglevej«, 1927), hvor 
han giver en værdifuld beretning om julen i et hus
mandshjem. Der kan næppe være tvivl om, at Thøger 
Larsen bygger sin fremstilling på egne barndomsminder 
i husmandshjemmet ved Underbjerg nær Limfjorden 
nord for Lemvig. Fortællingen slutter med at omtale, 
hvorledes børnene spiller kort om pebernødder jule
aftenen. Den lille Peter var tilovers og måtte ikke spille 
med. Han sad ved den nederste bordende og havde 
delt sine kort ud i fire dele. Han spillede fra alle hjør
ner, men de usynlige spillere, hvis interesser han vare
tog, var de fire evangelister. Det passede bedst til den 
usædvanlige situation... »Spil ud, Matthæus«, lød det 
fra hans bordende til stor morskab for det øvrige sel
skab. Det forstyrrede ham ikke. De havde skudt ham

Mærkaterne.
DANSK

SLÆGTSGÅRDS
FORENING

g DIN-ECENSA« tMCOftlS

VI MINDER OM, at der endnu er med
lemmer, som har fået tilsendt de små 

mærkatpakker, men som har glemt at »ind
løse« dem, ved at sende 5 kr. pr. pakke 
a 100 stk. til postgiro nr. 85,142. Man bedes 
venligst udfylde det medsendte girokort 
eller returnere mærkaterne, da efterspørgs
len er meget stor. Mange venter, og oplaget 
ebber ud!

Et gammelt ord siger: Opsæt ikke til i 
morgen, hvad du kan nå i dag. Vi gætter 
på, at det også gælder for slægtsgårdsmær
kater!

ALTSA HUSK femkronen til giro 85,142 
eller send venligst mærkaterne tilbage!



Slægtsgaarbse jere!
Der holdes amtsmøde i Svendborg amt for ejere af slægts
gårde i løbet af januar måned.

Mødet annonceres i dagspressen i følgende blade: Fyns Tidende, Fyens Stiftstidende, Svend
borg Avis og Svendborg Amtstidende.

P.h.v.: Bent Bjergskov.

Tag venligt imod

SLÆGTSGAARDSMÆRKATET
naar det i nærmeste fremtid 
tilsendes Dem.

C^NDELSBOGTRYKKERIET

i Odense

Slægtsgaardsejere!
Sikker Dem mod Haglskade 

gennem

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910 
Store Torv 5 . Aarhus

Slægtsgaardsejere I
Tegn Deres Forsikring 

mod Stormskade i

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade
Store Torv 5 . Aarhus

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


