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

Nr. 72

AUGUST

1954

Et gammelt silhuetbillede
SLÆGTSGÅRDEN nr. 68, december 1953,
stod en aktuel artikel om at værne og bevare
gamle slægtsbilleder og om samhørigheden mel
lem fotografier og gård- og slægtshistorie. Det
blev bl. a. fremhævet, at slægtsfotografiernes
historiske betydning i høj grad afhænger af, om
personernes navne er kendt, og at der er oplys
ninger om, hvor de har boet m. m.
Ved et besøg, som bladets medarbejder har
aflagt på en gammel, vestfynsk slægtsgård i
Nordby i Kærum sogn, blev gårdens historie
omtalt, og gamle møbler, klædningsstykker,
smykker, mønter m. m. fra tidligere generationer
i slægten blev forevist. En ting, som også tiltrak
sig opmærksomhed, og som bevares som et fa
milieklenodie, var hosstående smukke silhuet
billede (38 X 50 cm) i guldramme, som hang i
gårdens havestue. På billedets bagside er opklæbet en udførlig redegørelse med mange op
lysninger om dets seks personer samt om bille
dets tilblivelse og historie. (Teksten kan måske
tjene som idegivende eksempel til billedtekster i
andre slægtsgårde).
På billedets bagside står skrevet:
Ifølge Maren Madsdatter (f. 1842) blev silhu
etterne klippet i 1843 oppe i den højtliggende del
af Mullerødgaards have. Der ses en gulmoden
kornmark i baggrunden.

I

Personerne fra højre til venstre er:
1. Mads Hansen, født 1797 i matr. nr. 3 i Mullerød
(Mullerødgaard), søn af Hans Madsen og Karen Larsdatter. Døbt i Dreslette kirke 25. juni 1797.

Han var meget høj af vækst. Ifølge en gammel
lægdsrullc på rigsarkivet i København fik han på ses
sionen i 1819 betegnelsen: tjenlig til kyrassér (panser
klædt rytter) — trak frilod i 1820.
Den 30. november 1827 blev han gift med sin kusine,
Ane Rasmusdatter.
Mads Hansen fæstede sin fødegård 1831.
Han var i mange henseender en meget virksom og
initiativrig mand. I en redegørelse over forholdene i
Dreslette sogn på den tid, skrevet af provst Seidelin,
Dreslette, er Mads Hansen fremhævet som en fore
gangsmand blandt landmændene på egnen, idet han
var en af de første i Dreslette sogn,, der gennemførte
mergling og helbrak samt dyrkning af hvede og raps

(Fortsættes side 10).
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JÆTTESTUEN »GÅSESTENEN«
LØBET AF SOMMEREN er en af de smukkeste,
fynske jættestuer, som har undgået ødelæggelse i
tidens løb, blevet udgravet og restaureret af arkæolo
gen, museumsinspektør Erling Albrectsen, Odense, og
dette arbejde skal kort omtales her. Ikke mindst for
slægtsgårdsfolk i vor tid må bevarelsen af vort lands
oldtidsminder skønnes at være et punkt langt fremme
på dagsordenen. Tidligere var det anderledes, da mange
oldtidsminder blev ødelagt, fjernet eller bortsprængt.
Jættestuen »Gåsestenen« ligger på gårdejer A. P.
Rasmussens mark i Emmelev på Nordfyn, en egn, som
i meget tidlig tid har været tæt bebygget. Mange
oldtidsminder er her gået tabt, men en del består.
Gårdejer A. P. Rasmussen har med den største bered
villighed stillet sin mark til rådighed for restaurerings
arbejdet, endnu længe før kornet var bjerget, og en
række udmærkede fund blev gjort i jættestuen, som
aldrig før har været åbnet.
Udgravningen begyndte sidst i juni med National
museets velsignelse, og der blev ret snart fremdraget,
foruden et kranium og en op til 3500—4000 år gi. lår
bensknogle, to slebne flintmejsler, syv flækkeknive, tre
ravperler, en meget smuk spydspids af flint og en del
værdifulde keramiske skår, hvoraf især to er modtaget
med al den arkæologiske begejstring, som bør veder
fares klenodier. Det drejer sig om skåret af et enkelt
gravsbæger, det første af sin art fundet i en fynsk
jættestue. Arkæologen, apoteker Helweg-Mikkelsen,
fandt lignende sager, da han i sin tid undersøgte to
lave høje i »Gåsestenen«s nærhed og afdækkede to
enkeltgrave, stenrammer, som skulle støtte fjælekisterne.
Det andet fund består i store skår af et ret stort kar
af en type, som ikke hidtil er fundet på Fyn. De vil
kunne samles igen og vil således kunne give et indtryk
af helhedens oprindelige karakter.

I

EN ÆTTEBEGRAVELSE
»Gåsestenen«s gravkammer er blevet brugt i perio
den fra 2000 til ca. 1500 før Kristi fødsel og må be

tragtes som en ættebegravelse fra første færd. Jætte
stuen er ikke særlig stor, rummet er opmålt til 2.65
gange 1.80 meter, og det var helt jordfyldt. At det ikke
har været rørt, siden den sidste blev gravsat, fremgår
af, at dørstenen sad på sin plads i jorden. Nedenunder
lå den obligate tærskelsten, som adskiller jættestue
gangen fra gravrummet, og som skulle fuldende den
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dødes illusion om, at han stadig, i hvert fald i prin
cippet, boede i et hus som sine efterlevende. Selve gan
gen er kort, men har været længere. Gnavet af høj
foden har indskrænket den, nogle sten er forsvundet,
men tilbage står fire store gangsten.
— Disse angreb på oldtidshøjene, fortæller museums
inspektøren, satte ind, efter at landboreformerne i
1780’erne var gennemført og Det kgl. Landhushold
ningsselskab havde besluttet at præmiere særlig vel
drevne landbrug. Alt dette forøgede jordekspansionen
og gjorde sten ilde sete på agerjorden, og udviklingen
kostede Danmark enorme skatte af arkæologisk karak
ter. »Gåsestenen« er en af de forholdsvis få bevarede
jættestuer, hvoraf Sletten engang havde så mange.

Af disse oldtidsminders store antal har man
kunnet slutte, at egnen i meget gammel tid var
tæt befolket. 1 den yngre stenalders storskove
på Nordfyn har der været talrige lysninger —
rydninger — hvori oldtidsfolket slog sig ned
og såede sit korn i den askegødede jord. Dets
kvæg har græsset i rydningerne, og også geder
og svin har kunnet finde føden. Gravene har
ligget intakte til jordreformernes tid. Ovre i
Hjadstrup lidt syd for Emmelev lå helt op til
1880’erne ikke færre end ti oldtidshøje på een
mark, jættestuer og dyssekamre, men bortset fra
to runddysser bleV de alle sløjfede. De ville i
dag have været en enestående seværdighed. På
disse marker ved Emmelev har ligget 5—6 store
stengrave, af hvilke som nævnt tre er bevarede.
Men yderligere to har ligget på A.P. Rasmus
sens tilstødende marker. De er borte, men det
er ikke den Rasmussens skyld.
Museumsinspektøren pointerer, at selv om det nu er
for sent at græde over »den spildte mælk«, er der
grund til at glæde sig over den store forståelse, ikke
mindst fynboerne viser arbejder af denne art. Vi har
gang på gang kunnet glæde os over imødekommenhed
og hjælpsomhed, når vi kom og gerne ville undersøge
en ting. Heldigvis er denne indstilling i vækst også
andre steder i landet. Befolkningen er i færd med at
blive aktiviseret i forståelsen af disse gravminders værd
og langt ud over lovens påbud om, at de ikke må lide
overlast.

minde er identisk med den første faglige undersøgelse
af et større, hidtil urørt gravminde på Sletten. Andre
tidligere foretagne er sket andre steder på Fyn.
Gravkammeret er ovenfra beskyttet af to meget store
dæksten, hvoraf den største vejer 10—12 tons.
De største jættestuer har været rejst for de mange,
de mindre, som denne, alene for slægten, fortæller
museumsinspektøren. Navnlig har fund af potteskår
meget at fortælle os om de forskellige perioder inden
for det halve årtusind, en grav som denne blev be
nyttet. Keramikken er følsom overfor kulturperioder
nes omskiftelighed og afspejler dem i både deres orna
mentik og profilering. De i jættestuen »Gåsestenen«
hidtil fundne skår, som lå i dens øvre jordlag, stam
mer naturligvis fra den sidste tid, den var i brug.
Nederst ligger de ældste sager fra den helt ublandede
jættestuetid.
Det indeholder, at en opblanding har fundet sted
mellem landets oprindelige beboere og indtrængende
folk.
Midt i jættestuetiden, omkring 2000 før Kristus,
trængte sydfra et folk ind i Jylland, og mere
sparsomt i tal også over Østersøen og blandt
andet ind i Fyn. Vi kalder dem nu enkeltgravs
folket modsat jættestuefolket, som gravlagde
mange døde det samme sted. Dette enkeltgravs
folk fortrængte jættestuefolket overalt, og sukcessive fandt en sammensmeltning sted. Endnu
ser man på de jyske sletter enkeltgravsfolkets
lave høje.
Det var grave fra dette folks tid, Helweg-Mikkelsen
i sin tid undersøgte her på egnen. Den keramik, vi
finder i disse øvre jættestuelag, spejler jættestuefolkcts
opblanding med enkeltgravsfolket. Derfor var man så
begejstret for fundet af skåret før af et ødansk enkelt
gravsbæger. Det er et minde fra tiden omkring yngre
stenalders slutning om den blandingskultur, som var
opstået, og som må have haft en fin karakter, efter
den følgende bronzealderkultur at dømme. Bronzealde
ren tidsfæstes til fra 1500 f. K. Da havde enkeltgravsidcen sejret. Nederst i jættestuelagene vil vi finde et
lag hvid, ildskørnet flint, hvis formål formentlig har
været at absorbere afsivningen fra gravlæggelserne.

Ib Paulsen.

SIDST BRUGT 1500 FØR KRISTUS
Museumsinspektøren, som netop i disse dage har ud
sendt det første bind af sit værk om den fynske jern
alder, lægger ikke skjul på, at en udgravning som
denne er et velkommet incitament efter flere års ar
bejde med de fynske jernalderfund. Også i arkæologien
er afveksling kærkommen. De sidste gravlægninger i
jættestuen »Gåsestenen« har fundet sted ved Yngre
Stenalders slutning på grænsen til bronzealderen om
kring 1500 før Kristus. Undersøgelsen af dette oldtids-

Skulle

»SLÆGTSGAARDEN«
udeblive, bør De straks reklamere

overfor postvæsenet . . .
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3. Maren Sørensdatter, født 1696.
4. Peder Sørensen, født 1698, gårdfæster på Bøjden.
5. Hans Sørensen, født 1700, får fæstebrev på sin
fødegård den 10. maj 1730.
6. Jørgen Sørensen, født 1702, gårdfæster i Horne.
7. Kirsten Sørensdatter, født 1704, blev gift med
Peder Nielsen.
8. Maren Sørensdatter, født 1707.
9. Niels Sørensen, født 1710.
1733 holdt Søren Sørensen skiftesamling med gård
afståelse for sine børn, og sønnen Hans fik gården i
fæste, Søren Sørensen og hustru gik på aftægt i går
dens husværelse, hvor han døde 1739; hans hustru
Karen Pedersdatter døde 13. april 1741.

Deres skiftebrev lyder således:
Dette nydelige og i alle henseender velbyggede lam
befinder sig storartet i sin kravlegård og fornøjcr sig
over, efter den våde sommer, at kunne tage frisvøm
merproven i september.

SKIFTEBREV

NNO 1755 den 17. July er gjort en Skifteforret
ning i Søren Sørensens Fæstegaard i Horne imel
lem hannem og hans Hustru paa den ene — og deres
fælles havende Børn paa den anden Side, og det paa
efterfølgende Maade.

A

1. Til Stede var Sønnen, som Gaarden haver fæst,
og herved svarer af den efter Dato ... svarer alle Ud
gifterne baade til Kongen og Herskabet med alt, hvad
der kan paafølge i alle Maader.

2. Sine Forældre skal han her skaffe fri og forsvarlig
Husværelse i Gaarden deres Livstid, og til Ophold skal
han aarlig give dem: 12 Skp. Rug — 12 Skp. Byg, og
i Stedet for den Ko, som Fæstebrevet melder om, de
aarlig skulle have fri paa Foder og Græs, dem
ÄRDEN, matr. nr. 4 a i Horne sogn, lå før ud
Otting Smør og en Side Flæsk paa 5 Kors ... Aarlig
skiftningen øst for Horne kirke, og den var
skal han holde dem 4 Stk. Faar, om Vinteren paa
een af de fire gårde i nærheden af kirken, som hørte
Foder, og om Sommeren med deres Grøde paa Græs,
til kirkegodset. De andre tre gårde, som også henreg
item en Gaas med sin Grøde, og til Ildebrand skal de
nedes til samme, var: Matr. nr. 5 a »Ebberedholm«,
aarlig have 10 Læs Tørv, saa haver han og lovet at vil
matr. nr. 6 a og matr. nr. 7 a og 21 a »Lindekildegård«.
svare
dem aarlig en Fjerdingkar Hampefrø, og skulde
Gården lå ved den vej, som førte mod »Hvedholm«,
de
og
deres Livs Tid have en liden Kaalplæt Jord og
og hvoraf en rest endnu er tilbage og kaldes »Stage
en Abild, som her er tillagt Værelsen, som de skal
strædet«; sikkert er dette navn opstået efter Mads
bo udi.
Rasmussen Stage, som omkring 1660 havde gården i
I lige Maade skal de og have deres Fornødenhed
fæste. Han var gift 2 gange og havde 13 børn, men
her af Boen deres Livs Tid: 1 Messingkjedel 2 Kander
efter hans død fik Søren Sørensen fra Bjerne den 29.
stor, og 1 Jern Gryde, ligeledes til 2 Kander — 2 Lig
september 1692 fæstebrev på gården.
kister — og 1 anden liden Egekiste —
Øltønde, og
Søren Sørensen holdt bryllup 25. søndag efter trini
en Dito Fjerding — — item en forsvarlig Seng, som
tatis 1692 med Karen Pedersdatter fra Bjerne. I deres
de nu selv af Boen haver udtaget...
ægteskab fødtes 9 børn:
Ligkisterne bliver brugt til deres Jordefærd, naar de
ved Døden afgaar — og skal alt andet, hvad de
1. Karen Sørensdatter, født 1693, blev gift med
haver, høre her til Stædet og Boen igen.
gårdfæster Mathias Sørensen Smed i Bjerne
(matr. nr. 8 a, Steenold).
3. Forbemeldte Hans Sørensen er saaledes forenet
med samtlige sine Søskende, først sin Broder, at han
2. Anne Sørensdatter, født 1695, blev gift med gård
skal give dem baade til deres Fædrene og Mødrene
fæster Jens Hansen på Bøjden (matr. nr. 4 a, Ka
Arv 20 Slettedaler, hvilke Penge allerede er betalt...
stanielund).

fra gården »Trueredholm« i Horne

G
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Hans Søster, Maren Sørensdatter, som er endnu
her paa Stædet, lover han at give udi rede Penge 10
Slettedaler — og til førstkommende l.Mai 1734 lover
han at give hende en Ko saa god som 8 Slettedaler.
Skulde han beholde Koen længere end til den om
meldte Tid, da giver han hende den ORDINAIRE Leje
deraf, ligeledes skal han give hende P/s Stk. Faar eller
i det Sted 1 Sidaler Tilskud ovenmeldte l.Mai 1734
— og bliver det saa ialt, hans Søster Maren Sørensdatter kan tilkomme til hendes Fædrene og Mødrene
Arv: 19 Slettedaler 2 Mark, hvilke Penge Hans Søren
sen, der er Værge for sin Søster, lover til den omtalte
l.Mai 1734 at sætte hos Herskabet, som er Overfor
mynder, og Pigen selv kan vinde, saa liden Interesse
deraf kan falde.
De andre Søstre frafaldte deres Arvepart, formedelst
de havde faaet deres Brøllup paa Stedet og 1 Skilling
i Medgift, item ogsaa fordi deres gamle Forældre bliver
deres Broder noget til Tynge.
Om Gud vil, de skal opleve den Tid, de ikke noget
kunde bestille, de dagligen skulde have deres Ophold
her i Gaarden, og naar de ved Døden afgaar, skal han
omtalte HANS SØRENSEN lade dem kristelig begrave
med alt, hvad der paagaar, samt Omkostninger, og
haver her paa den Tid hans Søskende ikke andet at
arve uden alene deres Gangklæder ... Sønnerne deres
Faders og Døtrenes deres Moders — og beholder saa
Hans Sørensen al Boens Middel og Formue — Rørende
og U-rørende, U-paaankede i alle Maader.
Og er da saaledes denne Skifteforretning udi al Ven
lighed og Kærlighed til Ende bragt og paa Herskabets

7. april 1791, 46 år gammel. Enkens søn af første ægte
skab, HANS PEDERSEN, fik sin fødegård overladt
i fæste ... han var gift 2 gange, og efter hans død blev
hans enke gift med HANS MORTENSÉN
Gården gik nu i lige linie fra fader til søn ... Hans
Mortensen havde 5 børn: Morten — Jørgen — Hans
— Karen og Kirsten ... og som ældste søn overtog
Morten Hansen gården efter sin fader .. og hans søn
igen, Anders Mortensen, efterfulgte ham.
Anders Mortensens ældste søn, MORTEN HAN
SEN MORTENSEN, overtog sin faders gård i 1929
og er den nuværende ejer af den århundredgamle
slægtsgård.
Mette Hansen, Svanninge Byskole.

Høyædle og Velbaarne

Fru ANNA HELVIG THOT

Salig Hrr Etatsraad Jørgen Brahes Vegne.

»Nakkegården« med »Nåleøjet«.

R. Andersen.

ANS SØRENSEN, som havde fået sin fødegård
overladt i fæste, døde allerede i 1735, og hans
unge enke, Karen Pedersdatter, blev dernæst gift
Jens Pedersen, som fik udstedt fæstebrev på gården
den 24. februar 1736. Da hun døde i barselseng 1738,
holdt han bryllup for anden gang d. 10. januar 1739
med Maren Madtzdatter af Bjerne. Efter omtrent 12
fæstensår dør Jens Pedersen, og Jeppe Hansen fra
Bjerne fik fæstebrev d. 19. december 1747 og giftede
sig med enken ...
Efter 20 års ægteskab døde Jeppe Hansen uden at
efterlade sig børn, og hans broder, Peder Hansen, fik
nu gården i fæste d. 18. juli 1767. Samme dag holdt
han bryllup med Maren Christophersdatter. I dette
ægteskab fødtes 2 børn: Karen Pedersdatter og Hans
Pedersen ...
Peder Hansen begravedes 12. januar 1781, og alle
rede den 26. april holdt enken bryllup med Jens An
dersen, der d. 24. juli 1781 fik fæstebrev på gården —
10 år efter døde Jens Andersen og blev begravet d.

H

EN PORTINDSKRIFT
med

landsbyen Nakke på Vestfyn ligger den
kønne og store, gamle slægtsgård »Nakke
gården«, som tilhører gårdejer Julius Jensen.
Den er opført 1796 og har karakter af slægts
gård, for så vidt som den har tilhørt den nu
værende ejerslægt i om ved 100 år. Gården er
landsbyens største, og porten til den store gårds
plads bærer det populære navn »Nåleøjet«, uden
at det dog skal opfattes således, at der jævnligt
ses kameler i forsøg på at forcere den.
På porten hænger en postkasse, som altid tøm
mes et par dage efter, at man har brug for den,
og ved siden af ses en indskrift i hvidt (den
skimtes på billedet). Denne indskrift er i 1808
forfattet af en spansk soldat på latin og kan
oversættes således:

I
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»Mine venner, skæbnen må vi følge, hvor
hen den drager os hid eller did, men når Gud
råder over os, bøjer jeg mig endog med glæde
under skæbnen«.
Indskriften blev i sommer frisket op af gård
ejer Jensens svigersøn, som er lærer og iøjnefal
dende interesserer sig for gamle minder.
Vi synes, at den er så smuk, at den burde
trykkes i »Slægtsgaarden«. Kan hænde, at der
på andre gamle slægtsgårde sidder andre gamle
indskrifter, som burde holdes i hævd, men ikke
bliver det.
P.

Og derfor i Danmark har dybt vi rod
i slægtsgårdens talende stuer,
hvor livet får fylde af fortids blod
og rigdom fra mindernes luer;
:|: hvor dybest, rigest er den danske muld,
og luften toner af det gamle guld. :|:
Vi priser da landet, som fostred’ gård
og bosted for slægten i tiden,
der hundrede år eller mere når
på stedet i dag eller siden.
:|: Vi hylder Danmark, moder, hjem og jord
og lover troskab imod arven stor. :|:
Kr. J. Højbjerg.

Slægtsgårdssangen
Vi genoptrykker her, ikke mindst med henblik
på de nye medlemmer, som er kommet til i åre
nes løb, Slægtgårdssangen, der første gang blev
sunget ved mødet i Grønnehavehus, Nykøbing S.,
den 22. maj 1949,
Mel.: Mens Nordhavet bruser ...

Vort land vil vi prise med klit og strand
og bøgenes lysende blade,
med dale og slugter og bakkens rand
og agrenes snorlige rade.
:|: Vort land i sommer, høst og vårfyldt stund!
Vort land i segnen imod vintrens blund! :|:

For her har den levet, vor slægt
i hundrede år eller mere
og døjet modgang og jublet mod
og set somrens rigdom florere.
:|: Og her er ungdom vokset op til
og her har gamle givet vise råd.

i gård,

vår

dåd,
:|:

Og her har den samlet, den danske jord,
et fond ud af fædrenes leven,
et fond af den stamme, som end her bor
og tro imod stedet er bleven.
:|: Hver levet stund har fældet sig i gård,
så fortids ekko imod nutid slår. :|:

Så klinger da luren fra dyben muld
på pletten, hvor ret vi har hjemme,
og langt mere værd end det røde guld
er denne århundreders stemme. —
:|: Den toner op fra tue, mark og stald
og klinger med i hanens gal på hjal. :|:

Statsautoriseret revisor Kr. Foged, København, er af
flere grunde tvangsindlagt på vore årsmøder. En af
hans opgaver er ved den afsluttende middag at sige
noget kønt om damerne, og enhver må kunne se på
ham, at det har han ikke spor svært ved. Her fotogra
feret på vejbroen ved Coventgarten, Rendsborg, i maj.
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Slæg'tsg'ården Fan. s bjerg*
og slægten Hübschmann
Af
Gårdejer Ludvig Hübschmann

fter chr. Gregersen og Anne Marie
R MIN GÅRD en slægtsgård? Sådan
Hübschmann blev ægteparrets søn Mads
spurgte jeg formanden for slægtsgårdsfor
Hansen Hübschmann ejer af gården og gift med
eningen ved årsmødet i Flensborg den 22. maj.
en dygtig og virksom kvinde, Marie Kjestine
Og svaret var ja!
Min slægt har så at sige siden reformationen Lund fra Kolsnap, Veistrup sogn. De var begge
været præster og provster i Aabenraa, Løjt og født omkring 1800-tallet og blev gift 1825. De
Øster Løgum sogne, indtil en præstesøn, Jørgen fik fire sønner og to døtre. Gården var, da søn
Hübschmann, i 1720’erne kom til Nustrup som nerne blev voksne, ca. 200 ha stor, og Mads
degn og gårdejer.
Hansen skiftede da ejendommen i 1857, så min
Jørgen Hübschmann var født i Øster Løgum far, Jørgen Hübschmann, fik 100 hektarer jord,
1687 og døde i Nustrup 1762. Han havde lige hvorpå han byggede gården »Fausbjerg«, op
som sine forfædre studeret i Kiel, de andre end kaldt efter marken, der i matriklen stod opført
videre i Rostock, men han blev ikke præst. Han under dette navn. Min fader var i besiddelse af
var den første af familien, der fik skøde på gode evner. Han havde i 1846—47 været et år
dansk jord. I 1760 fratrådte han sit embede som på Rødding højskole under professor Flors
degn på grund af alder og tiltagende skrøbelig påvirkning og skrev ypperlige afhandlinger. I
hed til fordel for sin søn, Ludvig Hübschmann,
1853 blev han indkaldt og blev hestgarder i Kø
som ved en højtidelig gudstjeneste i Nustrup benhavn med en tjenestetid på fire år. Han af
kirke blev indsat som degn af biskop Hans tjente sin værnepligt i to år og lejede så en sted
Adolf Brorson i Ribe, som tillige opfordrede fortræder for resten for en pris af 365 rigsbank
sognets beboere til at vise den nye degn al den daler — kurant lig 4 kr. i guld pr. daler. 1858
agtelse, han med rette kunne tilkomme.
giftede far sig med Anne Margrethe Skau fra
I 1761 fik Ludvig Hübschmann skøde på går Sommersted, datter af gårdejer og sognefoged
den. Her i bestemtes, hvad han skulle betale for Jens Lauridsen Skau og Bodil Christine Ravn,
ejendommen, derunder hvor meget han måtte Barsbøl ved Jels. I 1864 blev fader sognefoged,
yde til søskende, bl. a. af klæder, penge, samt udnævnt af amtmand Stockfleth under krigen.
give dem ophold på gården, til de selv blev i Forinden havde denne afskediget en uduelig
stand til at ernære sig. I 1785 brændte hele sognefoged. Dermed blev far den sidste danske
gården efter lynnedslag, og Ludvig Hübschmann sognefoged på egnen i mange år.
fik et lån ved Varde provstis sparekasse. Det
Vi var otte børn, og da fader døde i 1902, fik
må have været en trang tid, da der ingen brand
jeg
skøde på gården, som da var på 121 ha.
kasse fandtes, men ved hjælpsomhed fra sognets
Senere
købte jeg mere jord (for ikke at give
folk og gode venner iøvrigt blev gården gen
plads
til
tyskerne), så gården blev på 163 ha.
opført umiddelbart ved kirken. Det lykkedes
ham at få stuehuset under tag og en statelig stor
Af ovenstående fremgår, at jeg som gårdens
stue indrettet, fire fag med brede vinduer i begge nuværende ejer er det sjette led af slægten
sider. Gulvet ligger endnu. Ludvig Hübschmann Hübschmann på denne jord siden 1720erne.
døde i 1785.
Da der ingen voksne sønner var, fik datteren,
I krisetiden efter at vi i 1920 var kommet un
Anne Marie Hübschmann, og senere hendes der Danmark igen, kom tredivernes vanskelige
mand skøde på gården. Hans navn var Chresten år, da en ko kostede 75 kr. og en slagtegris 35
Gregersen, og han var .fra Jels. En mindreårig kr. Det blev derfor nødvendigt at sælge en del
søn hed Jørgen Hübschmann og var kun syv år af gårdens jord, så man iøvrigt kunne blive ved
ved Ludvig Hübschmanns død. Da han kom til den. Jo større ejendom, jo større underskud var
skelsår og alder fik han en gård i Korup, Rav dengang situationen. En stor hjælp fik vi i hen
sted sogn, hvor han blev sognefoged og viste standsloven, så da konjunkturerne i 1937—38
sig som en duelig og god mand, der blev en ud igen steg, havde landbruget balance og kunne
mærket leder af den rene mandslinje i slægten. begynde at betale renter og afdrag af gælden.
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historie og sluttede mødet i kirken med andagt
over Davids 90. salme: »Herre, du har været
vor bolig fra slægt til slægt, før bjergene blev til
og du dannede jorden og jorderige, fra evighed
til evighed er du Gudi«
Pastoren betonede, at ligesom et træ har for
bindelse med jorden, må et slægtled drage næ
ring af slægtens minder, men vi må aldrig
glemme, at lyset, himlen over os, er af livsvigtig
betydning for slægten såvel som den enkelte.

AGEFTER samledes man i Fausbjergs
have, hvor vejret hindrede underholdnin
»Fausbjerg« set fra haven.
gen i det fri, så man måtte ty til forsamlings
gården.
Her bød sognefoged Ludvig Hübschmann vel
T HELD FOR OS var det, at jeg i 1909—10 kommen og et særligt velkommen til hotelejer
Christen Hübschmann, Jægerspris, der sine 94
havde tilplantet 24 ha hede, som begyndte
år til trods var mødt op, skønt han kun en uge
at give udbytte i 1940, så vi kunne få børnene
i forvejen havde gjort den lange rejse for at
uddannede og sat i vej som det hedder, hvilket
følge en bror til graven i St. Nustrup. Sogne
lykkedes meget godt. Jeg giftede mig i 1909 med
Kristine Johanne Jacobsen, Haugaard ved Ga foged Hübschmann takkede samtidig forfatter
bøl, med hvem jeg havde fem børn, hvoraf den inden Lilli Hübschmann, som i dagens anledning
sidste, en dreng, døde som lille. En søn og tre havde skrevet en sang, der vakte stort bifald.
Skuespillerparret Jørgen Bistrup og Kirsten
døtre lever og udfylder deres pladser godt.
Min kone stammede fra Hellevad på fædrene Søberg, hvoraf sidstnævnte er født i Øster-Lindet, opførte derefter en scene af Kaj Munks
side og kunne føre sin slægt der tilbage til 1700,
mens hun på mødrene side stammer fra Valde- »Egelykke« og læste og deklamerede iøvrigt an
marstoft i Bov sogn, hvor hendes slægt går til dre ting, som belønnedes med stærkt bifald.
Bibliotekar Langholz, der sammen med biblio
bage til 1400. Selv døde hun fra os den 12.
tekar Bonde, Aarhus, i de senere år har arbejdet
marts 1951.
med slægtsstudier, gav på grundlag af en slægts
Som nævnt var fader, Jørgen Hübschmann,
hestgarder i København 1853—55. Undertegnede tavle en række oplysninger. Det viser sig bl. a.,
var ved 1. garderregiment i Potsdam i årene at Hhbschmann-slægten kan spores tilbage til
omkring år 1600, på hvilken tid den muligvis
1893—95 og var senere med i krigen 1914—18.
Min søn Jørgen Hübschmann var fodgarder i er indvandret fra Thüringen og Bayern.
En af forfædrene, provst Hübschmann i
København i 1933—34 og blev uddannet på
Aabenraa, har sikkert været den første i den
Jægersborg kaserne, ligesom sin bedstefader.
Nu er slægten dansk igen og kan glæde sig evangelisk-lutherske verden, som indførte kon
over at være med til at bygge Danmark op firmationen.
Slægterne Gram og Østergaard, hvoraf der
under mottoet »Sønderjylland vunden, det er
findes mange i sognet, er på mange måder ind
kampens mål.«
vævet i slægten ved giftemål og var også stærkt
L.H.
repræsenteret ved festen på Fausbjerg, som an
dre slægtsgrene var det.
Slægten Hübschmanns møde
Der udspandt sig ved festen en drøftelse af
slægtsforeningens anliggender.
på Fausbjerg*
Emil Hübschmann, Rødbyhavn, foreslog, at
ØNDAG den 26. juni d. a. holdt slægten man samlede de slægtsoplysninger, biblioteka
Hübschmann i antal af over 100 deltagere rerne til næste år vil kunne disponere over, i
møde på slægtsgården »Fausbjerg«. Man mødtesbogform.
ved St. Nustrup kirke kl. 14. Det første slægts
Politiassistent Hübschmann og alderspræsi
møde fandt sted i fjor, da man samledes til fa denten, hotelejer Christen Hübschmann, Jægers
miliefest i Toftlund, og dengang af sognefoged pris, fremsatte forskellige forslag med henblik
Ludvig Hübschmann blev indbudt til i år at på duplikering og udgivelse. Inden man gik til
mødes på Fausbjerg. Pastor Ebbesen, St. Nustrup aftensmaden, som deltagerne havde medbragt,
kirke, fortalte deltagerne om egnens og kirkens beså man sognets nye fællesskole.
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FTER SPISNINGEN
rettede rentier
I. K. Østergaard, Gabøl, og politiassistent
Hübschmann en tak til sognefoged Ludvig
Hübschmann for det store arbejde, han havde
gjort for slægtsforeningen. Emil Hübschmann
fremkom med forskellige oplysninger og fortalte
bl. a. om en af slægtens præster, som havde stu
deret i udlandet og i otte år siddet ved Luthers
bord.
Forfatterinden Lilli Hübschmann havde ordet
for en familiehilsen, og ingeniør H. Struer læste
egne digte, der vakte stærkt bifald. Dagens sid

E

JEt gammelt silbuetbillebe
(Fortsat fra forsiden).

i hele skifter, hvorved han forbedrede sit landbrug,
avlede godt og fik et godt økonomisk udbytte af
driften.
Han er blevet kaldt en banebryder for de dyrknings
måder, der i tiden fremefter gav bedre kår for land
bruget.
I 1836 blev han valgt til sognefoged i Dreslette sogn,
men da dette hverv ikke interesserede ham, blev han
afløst af sin dygtige broder, Hans Hansen i Brydegård, som fortsatte som sognefoged i 44 år til 1883.
Denne broder, som blev indvalgt i landstinget i 1854,
blev senere ligesom Mads Hansen dekoreret med dan
nebrogskorset.
Da Mads Hansen i løbet af nogle år havde forøget
sin formue, overvejede han at købe Kærum kirke eller
gården »Rikkesminde« ved Odense.
I 1842 købte han Kærum kirke ved en auktion.
Prisen var 8.000 rigsdaler. Han istandsatte kirken og
bekostede et orgel i 1843.
Den 10. januar 1844 blev Mads Hansen af kongen
benådet med dannebrogsmændenes hæderstegn. (Dan
nebrogsmand).
Mads Hansen døde den 24. april 1848, 51 år gam
mel.

ste taler var missionær Peter Grevsen, Hjord
kær, der talte om salmelinien »Slægt skal følge
slægters gang«. Dette er nu engang livets lov,
men vi har også den forjættelse over os, at tonen
fra himlen, Guds røst, aldrig forstummer for
den, som følger himmelvejen i tro.
Sluttelig takkede sognefoged Ludvig Hübsch
mann, og med en aftensang sluttede festen.
Inden mødet sluttede, havde mange af møde
deltagerne været en runde også på kirkegården
for at se de mange gravmæler, der knyttes til
slægtens historie, ikke mindst de tre store ligge
sten over de gamle Hübschmann-degne.

datter, født i gården matr. nr. 9 i Snave, datter af
Hans Jensen.
Da Hans Madsen skulle giftes, blev hans fødegårds
jord delt, og på den jord, han fik, blev der bygget en
gård (den nuværende Højtofte), matr. nr. 3 c m. fl. af
Mullerød. — Senere blev Hans Madsen ejer af Sim
mersholm i Dreslette sogn, hvor han døde den 9. de
cember 1897. — Hans hustru, Anne Kirstine, døde
1885.
4. Datteren Karen Madsdatter, født den 21. april
1830, blev den 7. december 1847 gift med Hans Han
sen, der var født i Østerbygården (matr. nr. 2 af Melby)
Kærum sogn 1806. Han var søn af Hans Jørgensen,
der var født 1766 i gården matr. nr. 13 i Dreslette (søn
af Jørgen Pedersen og Ane Hansdatter).
Hans Hansen, Østerbygården, døde 1874. Karen
Madsdatter flyttede til Assens, da sønnen Mads Han
sen Østerby overtog gården. Hun døde i Assens 1893.

2. Sønnen Lars Madsen, født den 27. februar 1838,
døde den 24. april 1856, 18 år gammel. Døden skyld
tes et ulykkestilfælde. Der blev lagt nyt stråtag på
tærskeladen, og under tækkearbejdet var han beskæf
tiget inde i laden, hvor han var oppe under taget og
stak tækkenålen ud. Han faldt ned og blev så hårdt
kvæstet, at han døde.

5. Datteren Maren Madsdatter, født den 11. februar
1842, arvede fødegården i Mullerød og blev den 9.
marts 1860 gift med Niels Henningsen, født 1835 i
gården matr. nr. 8 i Nordby, søn af Henning Nielsen,
Nordby, og Mette Hansdatter, der var født 1799 i
Østerbygården i Melby og søster til Hans Hansen, der
var gift med Karen Madsdatter.
Niels Henningsen døde den 4. januar 1871 (af tyfus)
36 år gammel.
Maren Madsdatter var enke i godt 2 år og blev der
efter gift den 17. maj 1873 med Hans Andersen Balle,
født den 22. november 1850 i gården matr. nr. 4 af
Ørsted, søn af Anders Hansen Balle, født i Ørsted
den 23. maj 1814, død den 15. april 1867, og Anne
Kirstine Findsdatter, født i gården matr. nr. 4 af Kaslund den 1. november 1815, død i Nordby 1883.
Hans Andersen Balle døde den 1. november 1911
61 år gammel, og Maren Madsdatter døde i Ebberup
den 24. maj 1923, 81 år gammel.

3. Sønnen Hans Madsen, født den 1. januar 1829,
blev den 11. april 1856 gift med Anne Kirstine Hans

6. Mads Hansens hustru Ane Rasmusdatter er født
i 1800 i gården matr. nr. 4 i Brydegaard, datter af
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Rasmus Madsen og Maren Jørgensdatter. Maren Jørgensdatter var født i gården matr. nr. 13 i Dreslette,
datter af Jørgen Pedersen og Ane Hansdatter.
Ane Rasmusdatter døde den 21. januar 1869, 69 år
gammel.

RIGINALBILLEDET gik i arv til Maren
Madsdatter, som havde det i Mullerød til
gårdens afståelse i 1913 og i Ebberup til sin død

O

1923.
Derefter gik billedet i arv til en datter af
Maren Madsdatter og Hans Andersen Balle,
Edith Balle, født den 14. juli 1886, gift den 14.
november 1913 med gårdejer Marius Andersen,
Christiansminde (matr. nr. 10 i Højrup) Kerte
sogn.
Det gamle familiebillede er i 1949 blevet foto
graferet hos fotograf L. C. Boe, Glamsbjerg, som
i samme størrelse og med samme farve har frem
stillet en fototeknisk og fotokunstnerisk smuk,
meget vellignende gengivelse, bl. a. til efterkom
mere af Mullerødslægten i Birkerød, Kalund
borg og på Vestfyn.
Rec[

Vor udmærkede turleder på Sydslesvig-rejsen, vandrelærer ]org. Jørgensen og en marskbonde.

Kirken på Rømø.
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OPLEVELSER PÅ MARKEN
(Af en drengs minder)

Af August F. Schmidt

ØRN, DER ER OPVOKSEDE på en lille bonde
på gedde- eller andet fiskeri. Men så kom en varm
gård, har altid et væld af minder herfra. Og
påskedag nabohusmanden Peter Jensen op med sit
når deres skæbne har føjet sig således, at de som
ålejern. Han så den store gedde ligge tæt under den
voksne fik deres gerning langt fra barndomshjemmet
stejle mergelgravskrænt. Han var øvet fisker og jæger.
og tilmed ikke ved landbrug, er det let forståeligt, at
Ganske stille tog han sigte, og som et lyn for ålejer
de ofte i stille stunder tænker på deres svundne barn
nets lange skaft ned mellem hans hænder. Det gav
domstid med alle dens glæder og sorger.
nogle store slag i det mørke vand, han trak lysteren,
Således er det også gået de to brødre Axel og
som ålejernet også kaldtes, i vejret, og på dens fem
Frederik, hvis barndom og første ungdom hengik på
skarpe tænder med modhager hang en uhyggelig gedde
Lykkesgård ved Lunderskov. Da deres fader døde tid
og sprællede. Fisken blev hevet i land, fik nogle slag
ligt, blev det nødvendigt at udnytte drengenes arbejsover sit »hajhoved« og døde kort efter. Ved nærmere
kraft så godt som muligt. De færdedes derfor det
eftersyn viste det sig, at det grumme dyr havde en
meste af deres tid blandt husdyrene, som de passede,
stor vandrotte i sin mund. Den havde just været i
eller ude på marken, hvor de om sommeren blev sat
færd med at fortære rotten, da den blev ramt i ryggen
til at udføre alt slags forefaldende arbejde. Dette kunne
af lysteren.
tit være strengt og ensformigt for et par drenge, der
Der var megen stolthed blandt drengene på Lykkes
gerne ville lege sammen med andre børn, som ikke
gård såvel som i Peter Jensens hjem over fangsten af
havde nævneværdigt at bestille udover at passe deres
den store rovfisk. Den blev delt mellem de to hjem,
skolegang. Var barndomsårene end hårde nok for de
og den slog godt til til middagsmaden dagen efter
to brødre, oplevede de alligevel meget morsomt og
begge steder. Ingen af børnene havde nogensinde set
afvekslende. Hertil bidrog ikke mindst, hvad de under
så stor en fisk. Den vejede 7 pund.
deres rigelige friluftsliv kunne få lejlighed til at blive
vidne til eller være deltagere i ude på Lykkesgårds
mark.
Her var tre mergelgrave, hvori drengenes fader, da
EN FØLGENDE SØNDAG gik Peder Jensen op
han i 1902 købte gården, havde sat karper, 300 i hver
til mergelgravene fulgt af de forventningsfulde
grav. Da der var gået nogle år, begyndte Axel og
drenge. Han skød en mindre gedde, men den sank til
Frederik ivrigt ledsagede af nabodrengene at inter
bunds. I den anden dam stod en vældig karpe et
essere sig for de udsatte fisk. Det blev snart opdaget,
stykke ude i vandet. Peter Jensen tog sigte med sin
at i den ene dam var gedder. Man kunne i de varme
lyster, kastede og ramte fisken, men den trak lysteren
forårsdage se et par mægtige fisk ligge under nogle
med til bunds, og det lykkedes ikke senere trods
åkandeblade og nyde solskinnet. De var uhyggelige at
mange forsøg at få den op. Herefter var der kun 3
se på, lignede små hajer, og så snaft de blev forstyr
karper at se i denne mergelgrav. En tid efter sås kun
rede, forsvandt de med et stort skvulp i dybet. I denne
2, og til sidst ingen. En stor gedde havde nemlig gen
dam var der så ingen karper. De var blevet ædt af de
nem den lille grøft fundet over i karpedammen. Denne
glubende gedder. Der løb en grøft mellem de to af
gedde skulle dog snart få sin bane. Dette gik sådan
mergelgravene, som fandtes ved siden af hinanden,
til:
kun ti meter fra kirkevejen. Fra grøften var der en
En helligdag gik Frederik og nabodrengen Markus
smal vandrende ind i den anden mergelgrav. Der så
deres tur ned til geddedammene. De stod lidt og kig
Frederik en dag 4 store karper. De lå i skjul under
gede, om der var nogen fisk at se. Pludselig så Frede
en busk, hvis lange grene rakte ud over det dybe
rik en stor gedde stå i vandgrøften lige ved siden af
vand. Alle naboejendommenes drenge var næsten hver
den lille vandrende ind til karpedammen. Han gav
søndag henne at se på de kønne fisk samtidig med,
Markus et tegn, begge løb de lydløse hen til nogle
at de iagttog store og små gedder i den anden mergel
buske i vejgrøften, hvor de hver havde en lang tynd
grav. De købte fiskekroge og satte maddiker på, men
stang liggende. De blev enige om fremgangsmåden.
de fangede aldrig noget, da de ingen forstand havde
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Markus tog en græstørv, som de kunne rive løs et
stykke henne ad vandgrøften. Frederik stak sin stang
ned i den lille tværgrøft. Det gjaldt om at få gedden
til at vende omkring og løbe op ad den lange mark
grøft. Stak den lige frem, ville den forsvinde ud i
geddedammen. Vendte den kort omkring og ind i den
lille vandrende, ville den redde sig ud i karpedammen.
Det var i sandhed spændende.
Markus smed græstørven ned for næsen af gedden,
Frederik plaskede og slog med stangen i vandrenden,
og gedden vendte med lynets fart omkring og skød op
ad markgrøften. Her var kun lidt vand, og forskellige
vandplanter sinkede dens fart. Drengene løb den hur
tigt ind og slog den nogle gange med stængerne. Den
lå nu og sprællede. Frederik sprang ned på grøfte
kantens sider, greb den omtrent døde storfisk i dens
sprællende hale og hev den op på græsmarken, Der
fik den et par slag til, og så var den død. Det var en
ordentlig kleppert, den vejede seks og et halvt pund.
Den blev i triumf båret hjem til Lykkesgård. Her blev
den delt, og også denne fisk slog til som efterret i to
hjem dagen efter. Frederik og Markus var dagens
helte, og de måtte længe efter vidt og bredt fortælle
om deres usandsynlige held. Siden den tid blev der
aldrig fanget gedder af drengene fra Lykkesgård. De
havde ikke tiere heldet med sig.

NDE MIDT PA MARKEN var en meget stor
mergelgrav med en lille eng ved. Her var ingen
gedder, hvorfor de 300 karper i årenes løb formerede
sig stærkt. Men de blev ikke ret store. De blev ikke
fodrede, og der har antagelig ikke været ret gode livs
betingelser for disse mange småfisk. Men så en som
mersøndag efter flere års forgæves forsøg på at fange
karper ved hjælp af krog og snøre fandt man på at
fange karper ved hjælp af en stor flettet roekurv. Der
blev bundet et langt reb i hvert af kurvens håndtag,
og så blev kurven sat ud i dammens ene side af en af
drengene. To andre trak i hvert et reb, kurven gik til
bunds, der var ikke så dybt her, og da den blev hevet
op, var der mange sprællende småfisk i den. De blev
hældt over i et par spande med vand. Der blev denne
første søndag fanget flere hundrede karper. Kun nogle
af de største ville mødrene i de forskellige hjem, hvor
drengene var fra, stege; de fleste af fiskene var for
små. De blev hældt ud i mergelgraven igen.
Nu øjnede Axel og Frederik en udvej til at tjene
nogle småpenge. En mand nede ved Aakjær å havde
kulturfiskedamme. Han ville gerne købe små karper.
De følgende søndage blev der så af 4—5 drenge ved
hjælp af roekurven hevet nogle spande karper i land.
De blev båret ned til ejeren af fiskedammene. Han
betalte en beskeden pris for fangsten, men drengene
var henrykte. De havde først under megen snak og
høje råb oplevet fangstens spænding, og bagefter havde
de indtægt af denne herlige søndagsfornøjelse. De fle-

I
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SKINDKLÆDTE
Derinde, hvor ingen kan spores
— dybt i bevidsthedens tåger,
bag snærklede grå labyrinter
sidder jeg skindklædt
med duften af hav i mit hår
og former mit tunge våben.

Dér, bagom de utalte sekler,
i lyd af årtusinders måger,
i støvet af brænding og blæst
kan jeg kende mig selv
og kraften, som knager i volden
af grå, men fortrolige sten.

Der famler jeg ikke rådvild.
Frygten er frygt for en klo,
og mørket er mættet af rædsel
— skovens, jeg bærer for to,
men angsten, min egen, min kvindes
er enkel, begrænset af gry.

Jeg ved, at hun tror på min hammer,
tror, at jeg tror på den selv,
og knytter min næve om fæstet
parat til det knusende hug,
som stilner en snigen i mørket
og skænker os endnu en dag.

Jeg ved, der må dæmre en morgen,
beredt af den vandrende ild,
som funkler i duggen på strået
for en, som har tillid igen,
og spænder mig ind i den undren:
Hvor fjernt dog at finde sig selv . . .

Ib Paulsen.
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ste af pengene blev omgående omsat i indkøb af kon
ditorkager hos bageren i Lunderskov. Dengang kostede
store konditorkager kun 5 øre stykket.
Om efteråret passede Axel og Frederik køerne i
løsdrift på marken i nærheden af den store mergel
grav. Det var ikke noget morsomt arbejde, idet køerne
gerne ville løbe over i roerne, og det måtte de ikke.
Derfor var der en evindelig løben frem og tilbage
langs roemarken for at holde de lækkersultne kreatu
rer borte herfra. Drengene slog køerne med en stok,
smed sten efter dem, råbte og skældte ud og var
undertiden fortvivlelsen nær af raseri og træthed.
Men noget pusterum var der dog, idet køerne en
timestid om eftermiddagen lå ned og tyggede drøv.
Denne time skulle udnyttes, og da brødrene i den
lige afsluttede højsommer havde lært at fange fisk
med en tørvekurv, var her mulighed for at prøve noget
nyt. De havde læst om, hvor morsomt det var, når
hyrdedrenge kom sammen, tændte bål, stegte kartofler,
som de spiste, og meget andet knyttet til et bål på
marken. Det var let for de to drenge at samle pinde,
halm, senegræs og andet brændbart. Inde i dyngen
anbragtes nogle kartofler, og i en fart blev nogle fisk
fanget i kurven. Bålet brændte snart lystigt i det stille
vejr, og fiskene blev kogt i en gammel kasserolle med
vand i. Da bålet var nedbrændt, og vandet dampede fra
fiskene, skulle de spises sammen med de stegte kar
tofler. Det, drengene havde glædet sig til, blev en
stor skuffelse. Fiskene smagte ferske og slet ikke godt.
Da kartoflerne endelig var blevet så afkølede, at de
kunne holdes mellem fingrene, viste det sig, at et tykt
lag af dem var blevet til brun skorpe, som ikke var
værd at spise, og det inderste af kartoflerne var hårdt
og omtrent råt og heller ikke værd at sætte tænderne
i. Axel og Frederik var vant til ordentlig mad, så de
var ikke forsultede, og der skal sikkert megen sult
til for at spise, hvad der kan steges og koges over et
hyrdebål på marken. Andre vogterdrenge i egnen
havde gjort den samme erfaring, men heller ingen af
dem havde nogen øvelse i at tilberede mad som de
indianere, de havde læst om i bøger.
Der blev ikke tiere tændt markbål på Lykkesgårds
mark. Drengene gjorde det, der var klogere, de fyldte
lommerne med æbler fra Lykkesgårds gode frugthave,
og dem tog de med i marken. I hvilepausen, mens
kvægflokken lå ned, sad'de ved den lille eng eller på
Nis Holms dige og talte sammen, spiste æbler eller så
sig godt omkring; thi her var slet ikke så lidt at se
efter for årvågne drenge. På marken færdedes dyr og
fugle. Om dem talte drengene sammen, og de havde
også meget at drøfte om de enkelte husdyr og disses
vaner eller unoder.
Var der regn og slud og storm, var det trist at gå
ude på marken ved kreaturerne. Tiden var lang, og
drengene frøs. De krøb i ly under nogle grantræer på
skeldiget, men tit blev de drivvåde. En dag forsøgte de
med en spade at grave en hule ind i diget, men det
kom nabomanden og forbød. I mismod kunne de da
fremsige for hinanden hyrderim, de kendte:

Dagen er lang,
træskoene tunge.
Tidlig op om morgenen,
tidlig i seng om aftenen.
Aldrig får vi kage.

Den sidste linje passede dog ikke for børnene på
Lykkesgård. De fik et stykke hjemmebagt hvedebrød
til morgenmad og til eftermiddagsmellemmad. Remsen
var også af gammel dato, fra tiden, hvor kage ikke
bødes tjenestefolkene i dårlige pladser.
Der var også en anden hyrderemse, værd at frem
sige i hårdt vejr:
Det regner, og det suser,
det ser så gråt i sky,
de arme stakkels hyrder
de har så langt til by.
De skidte skræddere, de sidder så godt i ly,
en skul’ tage dem i det venstre ben
og smide dem over æ skorsten.
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Henimod mørkningen blev kreaturflokken drevet
hjem. Var en og anden ko eller kvie endnu drilagtig
og ville løbe i roerne, blev der jaget og råbt efter det
skarnvorne dyr. Gik hjemturen let, var drengene glade.
De sang og fløjtede i vilden sky, og snart var hele
flokken hjemme, vandet og hvert dyr bundet i sin bås.
Roer og halm blev kastet for kreaturerne, i en fart
blev hænderne vaskede i vandtruget, og i løb gik det
ind til køkkenbordet, hvor aftensmaden ventede. De
trætte drenge spiste rigeligt af pålægsmad med the
eller kaffe til.

gjaldt om at komme op i god tid for at få malket og
fodret. Var det om sommeren, skulle kreaturerne træk
kes ud på græs. Når morgenarbejdet var slut, så i en
fart vaskes ved vandtruget, morgenmaden siuges og af
sted den lange vej til skole, hvor de trætte lemmer
fandt god hvile på de hårde bænke.
Som Axel og Frederik havde det, delte de kår med
mange andre landsbybørn, af hvilke de fleste tidligt
fik lært at bestille meget — for meget synes man nu
bagefter — men dengang (inden 1914) var der ingen
i de fleste landlige omgivelser, der tænkte over, at
børn også skulle have tid til at lege, til at have nogen
fritid. Børn, der var fra smågårde og husmandshjem,
havde da ingen anden fritid end nogle få timer hver
FTER AFTENSMADEN skulle der malkes, og
søndag eftermiddag, når de ikke skulle passe køer.
der skulle skæres hakkelse. Det var ikke videre
Det kan for adskillige måske synes at være småt
morsomt. Men arbejdet skulle gøres. Når disse to af
nok at fremdrage et par drenges barndomsminder, men
tenarbejder var forbi, kom først tiden til at læse skole
nøjere betragtet kan man af disse dog modtage et ind
lektier: Salmevers, katekismus, bibelhistorie, danmarks
tryk af de oplevelser og det arbejdsliv, som utallige
historie eller geografi, alt efter hvad der var blevet
danske bondedrenge for et eller to slægtled siden var
givet for til næste dag.
deltagere i. Derfor har sådanne erindringer også deres
Kan nogen undre sig over, at det kneb med at lære
kulturhistoriske værdi. Og ikke mindst af denne grund
lektier efter en lang og anstrengende dag!
er de blevet fremdraget her, idet der er blevet tænkt
Efter nogen forgæves læsning nikkede drengene over
på Jeppe Aakjærs linjer: »Måske lidt småt, — men
lektierne. Der var ikke andet for dem at gøre end at
dog hvor godt — at mindes sligt blandt alt det store«.
gå i seng. Her faldt de straks i en dyb og drømmeløs
August F. Schmidt.
søvn. De blev vækkede tidligt næste morgen, idet det
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Claas 8 fod selvkørende, med original indbygget halmpresser, avne

blæser, pick-up rigle, kr. 44.500,00
pick-up tromle med 3 hastigheder, kr. 1.550,00
Claas 7 fod super, med original indbygget halmpresser, pick-up tromle

med 3 hastigheder, kr. 23.350,00
Claas 514 fod super junior, med original indbygget halmpresser og

pick-up tromle med 3 hastigheder, kr. 18.850,00
Claas pick-up presser for hø og halm er de bedste. Største kapacitet og

driftssikkerhed. Udtalelser fra brugere sendes på forlangende.

Dansk Høstmaskine Compagni A/s
Nikolaj Flads 5 . København K.
Palæ 127 . Palæ 6057

kvalitetsmaskiner med
} største arbejdsydelse

største driftssikkerhed
} største anvendelighed
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N. W. Gadesvej 7 . Aarhus
telefon 4 24 77 (6 lin.)
Skandinaviens næststørste revisionsfirma

AARHUS
telf. (061) 1 34 00
AABENRAA
telf. (046) 3300 ESBJERG
telf. (051) 4210 VEJLE
telf. (042) 3155 -

- 4 38 98 - 4 39 98
3868 - 3869
4211 - 4212
3154 - 3153
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firmaer,
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Sikker Dem mod Haglskade

Tegn Deres Forsikring

gennem

mod Stormskade i
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Dansk Forsikringsforening mod Stormskade

Store Torv S . Aarhus

Store Torv 5 . Aarhus

Østifternes Laiul-Hypotliekforeniiig
Gyldenløvesgade 3
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