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Når solen nu og da i denne tid titter frem af sit sky-gemme, står den i regelen lavt og åben
barer et køligt temperament på disse breddegrader. I håbet om, at vi får den lidt rigeligere
at se i 1955, ønsker »Slægtsgaarden« læserne glædelig jul og godt nytår.
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T)el gamle juleevangelium
Af pastor A. Markvardsen, Tunø.

»MEN DET SKETE i de dage, at en befaling
udgik fra kejser Augustus, at al verden skulle
skrives i mandtal. Denne første indskrivning
skete...« Disse ord kender vi alle. Således begyn
der vort juleevangelium, og de ord bærer med
i vor jul. At Jesus, Guds søn, blev menneske,
kan også forkyndes med andre ord. Johannesevangeliet siger det på sin måde: »Ordet blev
kød og tog bolig iblandt os.« Men jeg tror, at
hvis vi ikke hørte julens budskab, som Lukasevangeliet beretter det i andet kapitel: »Men det
skete i de dage ...« ja, så ville vi synes, at der
manglede noget i vor jul. Netop disse ord er ble
vet os så kære.
Hvorfor? Det skyldes sikkert noget af det dy
beste og inderste i vort sind. Vi oplever og føler
noget særligt ved at møde det gamle og kendte.
Der er noget ved det gamle, som det nye ikke
har, det ved enhver, der holder af det gamle. Det
gamle kan tale til os på en helt anden måde, end
det nye formår det. Det er med en egen følelse,
man nænsomt tager et stykke gammelt husger
råd eller redskab i sine hænder, blader i en gam
mel bog eller lader sin hånd glide hen over et
gammelt møbél. For gennem de gamle ting taler
mindet til os, gennem deres mærker af slid fra
brugen gennem årene taler tidligere slægtled til
os, måske ukendte og navnløse, men de fortæller
om deres liv og færden, således som de levede i
deres lavloftede stuer, og ofte fortæller tingene
om deres håndsnilde og skønhedssans, fortæller
om en fin gammel bondekultur, som vi burde
værne om og søge at bevare til efterslægten. —
Og særlig stærkt taler de gamle ting, når det ikke
er ukendte, navnløse, der taler til os gennem
dem, men det er vor egen slægt, der taler. Det
gamle ur, der har stået i hjemmet i flere genera
tioner og målt tiden ud år efter år, slægtsbibelen
med alle sine notater foran og bagi — alle de
gamle ting fortæller hver på sin måde om den
slægt, man er runden af, fortæller for hver den,
der vil lytte.

Men det er ikke blot mindets tale og slægtens
tale, man fornemmer gennem de gamle ting, men
der møder os også en følelse af tryghed. Den
samme følelse, som møder enhver af os, når vi
fra det fremmede kommer tilbage til vor hjem
egn, til vort fødesogn og vort barndomshjem.
Her, hvor alt er kendt for øje og sind, føler vi
tryghed — og en følelse af samhørighed, her hø
rer vi til. Den unge landmand, der overtager
gården efter sin fader og får sit virke i sin gamle
slægtsgård, har det på samme måde, han kan
høre slægtens tale gennem stuer og stald, lade
og muld, og her er han selv født og har levet sin
barndom, som hans fædre før ham. Her har han
sine minder. Ja, minderne og slægtens tale giver
en stærk følelse af samhørighed mellem mand
og gård og knytter dem sammen på en egen in
derlig måde.
Ja, det gamle og kendte møder os på en særlig
måde. Og det gælder også juleevangeliet. Dets
kendte ord leder vore tanker og vort sind til jule
aften i kirken. Man mindes, hvordan man som
barn sad sammen med far og mor og søskende
og lyttede til julens budskab og sang julesalmer.
Og juleaften efter juleaften lød de samme ord,
det samme julebudskab, i det festligt oplyste tæt
fyldte kirkerum. Man mindes, og tankerne går
måske videre til den tid, da man sad sammen
med sin ægtefælle og så ud over sin egen børne
flok og lyttede til de kendte ord. — Ja, år efter
år har vi mødt det samme juleevangelium, og
derfor har vi fået det kært. Det er knyttet sam
men med nogle af vore bedste minder, og gen
nem det lyder slægtens tale til os, og vi føler
samhørighed dermed. Lad os da også i år samles
med vore kære og lytte til vort kære juleevange
lium: »Men det skete i de dage, at en befaling
udgik fra kejser Augustus ...« »Eder er i dag en
frelser født, som er den Herre Kristus i Davids
by ...«
A. Markvardsen.
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Jul l venbspsselsk gaarb
med grønlangkål i kugler og klipfisk med „brajfjedt” og andre traditioner
Af Gudrun Rosenstand Christensen, Vester Hassing.

ULEN ER DEN HØJTID, der kræver de største
forberedelser, tillige er det den højtid, der er mest
traditionsbunden.
Når der i midsommervisen står, at hver by har sin
heks, hvert sogn sine trolde, så kan der også siges, at
hver egn har sin måde at holde jul på. Her skal for
tælles lidt om, hvordan julen holdes på en gammel
slægtsgård i det sydøstlige Vendsyssel.
For nogle år tilbage træffer vi her den stoute bonde
Jens Mortensen og hans kone Stine, deres voksne
børn, Lars og Ane. På gården herskede der travlhed,
da julen nærmede sig, slagtningen og brygningen var
overstået, grønlangkålen — egnens nationalret — var
kogt og krystet op i kugler, henved 200 kugler var
stablet op på fade og hensat i kælderen. Mærkeligt
nok kan ingen her på egnen undvære denne ret, men
længere oppe i Vendsyssel er det, ligesom i Himmer
land, hvidkålen, der er julens hovedret. Denne deli
kate, men dyre ret at tilberede, får altid folk fra andre
egne, der bosætter sig her, til at rynke på næsen af
og erklære, at ingen magt på denne jord skal få dem
til at spise grønlangkål, men se bare, inden to år er
gået, findes retten på deres bord.

J

EN TILBAGE TIL SLÆGTSGÅRDEN. - Den
23. december var nået, og allerede kl. 3 om
natten var der fyret under den store ovn; der skulle
bages en masse sigtebrød, thi rugbrød spises ikke om
julen, samtidig bagtes der julekager. Juleaftensdag blev
der smurt store stabler af sigtebrød, der belagt med
rullepølse og andet saltmad stilledes på bakker, over
dækkedes og blev hensat i kælderen; dette blev så
serveret for folkene hver aften julen igennem. Om
morgenen kl. 8 spiste alle grønlangkål med pølse og
flæsk til, derefter kogt øl med sigtebrød til. Om efter
middagen begyndte kirkens klokker at ringe og kime
julen ind, folk gik til kirke, også familien og folkene
fra den gamle gård gik det korte stykke vej til kirke,
ad den sti deres fædre havde gået. Hver havde sin
bestemte plads, og her i den snart fyldte kirke sad
man andægtigt lyttende til orglet, hvor byens lærer
præluderede over den skønne salme: Kimer i klokker,
og mon ikke det stemningsfyldte sind lod tankerne
dvæle i mindet om dem, der var gået forud. Nu kom
præsten ind, fulgt af sin familie, og snart forenedes
menigheden i salmen: Nu kimer det til julefest. Inden

man forlod kirken, ønskedes der god jul til venner og
bekendte, og så gik man hjem og spiste den gode
suppe og derefter kød med peberrodssauce.
Juletræet tændtes, der blev sunget, julens evangelium
læstes, der blev sunget flere salmer, og så blev gaverne
delt ud, ingen blev glemt. Om det så var gamle Tho
mas, der havde tjent på gården i flere år, og endnu
udrettede en del pilleri, var han lykkelig for det uldne
tørklæde og de varme vanter, som hans øjesten, Ane,
havde strikket. Der vankede knas og senere kaffe,
og inden man sluttede af, serveredes risengrød — en
tung ret at gå i seng på.

M

ULEMORGEN STARTEDE MAN selvfølgelig med
kålen, derefter overværedes gudstjenesten, og mid
dagen bestod af ribbensteg og æblekage. Traditionen
bød, at juledags eftermiddag kom nære venner på be
søg. Her var præsten, læreren, lægen og en gårdejer,
alle med koner og børn. Der mødtes til kaffebord med
julekringle og mange småkager, til børnene var choko
lade. Herrerne spillede l’hombre, damerne snakkede
eller spillede lotteri sammen med børnene. Efter aftens
maden, der bestod af grønlangkål med brunede kar
tofler, flæsk og medisterpølse, samt the, tændtes jule
træet, og Ane spillede på klaveret, mens alle gik rundt
om træet og sang mange af vore kønneste julesalmer.
Når klokken var 10, serveredes der gå-hjem-kaffe.
Næste dag tidlig morgen kørte Jens og Stine med
deres børn til Jens’ hjem, der lå nogle mil længere
nordpå, og besøgte hans broder. Så vidt det lod sig
gøre, var det traditionen, at slægten samledes her. I

J
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den store spisestue var dækket et langt bord, smukt
pyntet med gran og små lys. Det kendtes snart, at det
var en gammel slægt, her var til stede, alle stoute,
hærdebrcde mænd, som indtog en smuk stilling blandt
danske landbrugere. Dog var enkelte brudt ud af
fædrenes spor, men var nået langt indenfor det om
råde, de havde valgt. Her var den københavnske lek
tor, den store grosserer og den vordende skovrider.
Her serveredes klipfisk med »brajfjedt«, det vil sige
det fedt som fisken var kogt i, og som skulle være så
rygende varmt, at det sydede, når det hældtes på
tallerkenen.
agene mellem jul og nytår, hvor det
meste arbejde hvilede, anvendtes til besøg hos
familier eller venner. Men tider kom, tider henrullede.
Lars var blevet gift og havde en gård længere borte;
nu kom han hjem juledag med sin kone og den lille
Jens. Dog varede det ikke mange år, før Jens og Stine
måtte undvære dette kære besøg. Netop julemorgen
1918 kom budskabet, at Lars var død af den influenza,
der rasede landet over og spredte sorg i mange hjem.
Sorgen var stor over den søn, der kun 37 år gammel
var gået bort, men stærke og stilfærdigt bar forældre
og selv har voksne børn at samles med i julen. Derfor
og søster tabet; ingen anede den inderlige smerte, de
er slægtsgårdens gæster juledag nu tre driftige unge
bar inderst inde. Årene gik, Ane fandt sig en mand fra
den vestlige del af vort land, og sammen tog de går landmænd med deres energiske koner, en datter med
sin mand og en krøllet gut samt en lille jente fra det
den i eje og fortsatte traditionerne, men blev der en
land, hvor fjordene blåner, der stævner til deres hjem
tom plads mellem vennerne, der kom juledag, udfyldtes
for at fejre julen i den gamle slægtsgård.
G. R. C.
den af yngre, nye venner, der nu er nået op i årene

D

Kære landsmænd i Sydslesvig!

Drikkegildet i Møllen

DFLUGTEN til Sydslesvig i 1954 blev en stor op
levelse for os alle. At besøge de minderige steder
fra Ejderens strøm til Flensborg fjord gjorde et varigt
indtryk på os.
Af Kirstine Hofmansen, Trandum pr. Skive.
Mindet om besøget på det gamle danske slot i Lyksborg, hvor Frederik VII lukkede sine øjne, og da især
mindet om besøget på Flensborg gamle kirkegård, hvor
2600 danske soldater, også fra Slesvig, fandt deres sid
ste hvilested efter at have udgydt deres blod for SlesET ER IND UNDER JUL i året 1687.
vigs og Danmarks sag, vil vi bevare længe i vort sind.
Ad en dybsporet hedevej i retning af SønderDe mange kulturelle støttepunkter: skoler, forsam Mølle kommer en enlig rytter — en midaldrende mand,
lingshuse og danske hjem fra Hohnhof til Rendsborg og jo nærmere han kommer møllen, desmindre travlt
skolen i syd til Duborgskolen og Chr. Paulsen-skolen i
synes han at have. Det er gamle Michel Møllers søn,
nord, er for os et bevis på, at I sydslesvigere er vågnet
studiosus Niels Michelsen, degn til Albæk og Voer
til bevidst danskhed, og at I vil kæmpe for at få lov til
sogne i Vendsyssel.
at leve jert liv som danske i et frit land.
Et budskab om, at det måske bliver hans faders sid
Som H. P. Hanssen til årsmødet i Haderslev i 1914
ste jul, har bevæget ham til denne lange rejse. Han har
tilråbte tyskerne: »I kan kæmpe en kamp imod 1000 år,
sidste nat overnattet i Viborg, og hvis han vil skynde
og i den kamp har I visselig tabt!« gælder det for Syd sig, kan han nå møllen, inden solen går ned. — Endnu
slesvig i dag.
kan han ikke se den; møllen ligger gemt nede under
Vi har glædet os over de gode valgresultater i sep bakkerne. Men han har ingen hast. Han holder helt
tember, at I trods 5 procent klausul og valggeometri
stille derude på hcdefladen øst for møllen. Det er, som
efter prøjsiske mønstre holdt tappert stand. Ja, jyden
om noget holder ham tilbage . . .
han er stærk og sejg!
Et minde fra barndomsårene står som det altover
Vi følger Eders kamp med stor interesse og beun skyggende over alle andre minder og tildragelser i hans
dring. Vi ræfkker jer hånden over grænsen og ønsker
liv. Hver gang han i de svundne år borte fra hjemmet
en rigtig glædelig jul og et godt og velsignet nytår, med
har tænkt på møllen, mindes han mange ting------ men
fremgang for vor fælles sag.
dette ene står der altid, uudsletteligt, som en stor, sort
sky, nemlig denne uhyggelige drikkenat i møllen, da
Chr. ] essen Reinholdt.
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dede frem deroppe mellem bakkerne, gav vand til møl
lens drift, altid frisk og sprudlende både vinter og
sommer. Her havde de taget mangen munter leg, han
og hans jævnaldrende, Christen i Herrup og Lars Iver
sen i Bjørnkjær.
Solen står lavt, da Niels Michelsen holder oven på
bakken og ser ned mod møllen. Hulvejene derned er
stærkt opkørte af de mange møllevogne, som i den
sidste tid har været i møllen med korn til julemel.
Hans blik fanger i korthed egnens skønhed i vinter
solens aftenbelysning. Det store engdrag lige ud for,
der strakte sig helt over til bankerne ved Mundbjerg.
Og søen, hvor de store skrænter ved Trandum-Skovby
og Trevel skød sig frem. Bakken på den anden side,
hvor strømmen fra møllen skyller ud i søen.
Gamle Michel Møller lå i alkoven; ved hjælp af
sengebåndet rejste han sig, og da han genkendte søn
nen, greb han hans hånd og knugede den mellem
begge sine og så ligesom bedende på ham. Og da var
det, som styrtede det sammen, det, der havde stået
mellem dem i alle disse år, siden hin onde nat.
De fik en god jul i møllen det år. To tykke lys
brændte på bordet juleaften, og da julenadveren var
spist, sang Niels Michelsen for sin far af Hans Thomissøns salmebog; og i julen fik de talt sammen om denne
forfærdelige nat, og nu erfarede sønnen, hvor meget
hans fader havde lidt under skyld og anklage — alt
det, som denne nat havde ødelagt i hans hjem. Hvor
mange glæder den havde slukket for dem.
Endnu ved helligtrekonger levede Michel Møller. Da
helligtrekongerlyset blev tændt, foldede han sine hæn
AN VIDSTE IKKE, hvor længe han havde været
der og fremsagde et vers af en af salmerne, der var
derinde, førend han hørte et gennemtrængende
blevet sunget juleaften:
hvin, og alle tumler de mod døren, ravende, krybende,
som de bedst kan. Eet vil de alle — de vil ud. Da han
endelig tager mod til sig og løfter klinken for at se
derind, er stuen tom. Over langbordet og lergulvet fly
der det med skår og drikkevarer. Lyset blafrer i træk
ken fra den åbne dør. Vinden tuder gennem lyren med
en rædselsfuld lyd, der endnu kan få ham til at gyse.
Han mindes denne sørgelige jul, de dette år fik i møl
len. Ingen salmesang, ingen kirkefærd. Hans fader var
blevet tavs og indesluttet. — En tomhed, han aldrig
havde kendt før, lå over det hele. Folkene i møllen
talte hviskende sammen, men tav, når han kom i nær
heden. Han vidste godt, hvad de talte om, for det taltes
der om både her og der, nemlig at den onde havde
været i møllen. En dag havde han rent ud spurgt sin
moder, der stadig var syg, om hun troede, det var djæ
velen, der havde taget korset, men hun svarede ham:
»Nej, min dreng, han skal nok holde sig fra korset,
men han kan desværre få mennesker til at gå sine
»Og er vort syndemål end stort,
ærinder.« — Mellem ham og faderen blev der aldrig
dog større er Guds nåde,
talt om denne nat. Der var siden kommet ligesom en
hans stærke hånd, som alt har gjort,
kløft imellem dem — fortroligheden var brudt.
kan vel os fri af våde.
Senere hen på vinteren døde hans mor. På begravel
Han er den gode hyrde, som
sesdagen var mange mødt op. Traktementet havde været
sin hjord fra synd, fra død og dom,
varmt øl med sigtebrød. Hans fader havde budt til
i nåde vil forløse«.
bords med disse ord, at nu fik de tage til takke med
retterne, for hun, der skulle være kommet med smør
Ikke længe derefter brændte gamle Michel Møllers
ret, var død.
livslys ud, og 3. søndag efter helligtrekonger blev han
Hvor grant han mindes alle enkelthederne. Så kom
begravet, 79 år gammeL
studieårene og alle de år senere. Han havde jo af og
til besøgt sin fader i møllen, men denne kløft var sta
dig imellem dem; noget de aldrig talte om, men var
ET ER HENVED 20 AR SENERE. En sommer
der alligevel. Det var vist sådan, at han bar på et
aften sidder en ældre mand oppe ved »Kjeld
hemmeligt nag til sin fader.
strømmen«. Han er dødsmærket. Sine sidste dage har
han fået lov at leve i Sønder-Mølle. Han har været
ovre i Bjørnkjær hos sine jævnaldrende og barndoms
IELS MICHELSEN er helt faldet i staver, men
hans hest kalder ham tilbage med sin utålmodige
ven, Lars Iversen, der også ved, at hans timeglas
skraben i lyngen. Nej, nu vil han ikke tænke mere på
snart vil udrinde. Men studiosus Niels Michelsen, thi
fortiden, men skynde sig hjem. Han længes dog efter
ham er det, vi træffer her, er blevet så træt af denne
tur, at han med møje har slæbt sig hertil; men her vil
at se møllen igen, men forinden vil han dog en tur
om ad »Kjeldstrømmen«, denne klare kilde, der væl han hvile, for han ved, det er sidste gang, han kom
hans moders medaillon med den korsfæstede frelser
forsvandt fra væggen for bordenden, hvor den, så længe
han kunne huske tilbage, havde haft sin plads. Og så
dette forfærdelige, at man sagde, at djævelen i denne
nat i synlig skikkelse gæstede møllen. Han gennemgik
i tankerne hin forfærdelige nat. — Igennem Alkovens
tynde bræddevæg havde han hørt, hvor vildt det gik til.
Hvor de drak og spillede, råbte og satte deres sjæls
salighed i pant den ene gang efter den anden. Råbte
på den onde, at han ville knuse og annamme dem.
Det havde været på samme årstid som nu. Møllen
havde været fyldt med møllegæster, der skulle have
malet til jul, og nogle af dem var langvejs fra. Også
hans fader havde været drukken og sanseløs, og mange
fra omegnen, som han kendte. Han hørte, hvor de klin
kede med skålene og krusene, ravede og tumlede.
Da er det, hans mod^r kommer derind. — Skønt syg
er hun stået op og vil prøve at tale de drukne menne
sker til rette. Hun peger på korset for bordenden og
beder dem for Guds skyld holde op; men det blev
overdøvet af rå, grinende stemmer, der råbte, at man
kunne smide korset i mølledammen. Og som de sagde,
så gjorde de.
Men da overvandt han sin skræk og sprang ud af
alkoven for at komme sin moder, der var en afmagt
nær, til hjælp. Og medens han stod derinde hos sin
moder, skulle det være sket, at en ukendt mandsperson
var kommet ind og havde sat sig mellem disse drukne
mennesker. Og da steg vildskaben til det dyriske.
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mer her. Han sidder længe og ser på dette krystal
klare vand, der ustandseligt vælder op og pludrende
og syngende forsvinder, blivende til denne klare strøm.
Endnu en gang mindes han drikkenatten i møllen, den,
som folk talte om vidt og bredt, og endnu kan det
gyse i ham. Han ved også, at den samme djævel havde
været ude efter ham og var det endnu, men i en finere
påklædning. Men — han kender en, som er stærkere.

undtagelsesbestemmelsen uforandret gældende
for overdragelser til forældre og søskende, men
ikke længere til søskendes børn. Når der sker
en sådan overdragelse, har staten i og for sig
forkøbsret til ejendommen, men det er stillet i
udsigt, at denne forkøbsret kun vil blive benyt
tet, hvis det skønnes, at der er behov for anven
delse af jord fra ejendommen som tillægsjord til
Den 25. august 1707 jordedes på Sevel kirkegård
Niels Michelsen, studiosus, forrige degn til Albæk og mindre landbrug. Bestemmelsen herom lyder så
Voer sogne i Vendsyssel, som døde i Sønder-Mølle, ledes: Jvf. bekendtgørelse nr. 247 af 6/7 1954 § 8
67 år gi.
K.H.
stk. 7:
»Når det ved skødets indsendelse til jordlovs
udvalget, jfr. stk. 6, næstsidste punktum, godt
gøres overfor udvalget, at erhververen er den
STATENS forkøbsret til
hidtidige ejers søskendebarn eller har en hertil
svarende tilknytning til ham gennem svoger
landejendomme og landbrugsjord
skabs- eller adoptionsforhold, benyttes statens
forkøbsret kun, såfremt jordlovsudvalget skøn
ved familieoverdragelser
ner, at der er behov for anvendelse af jord fra
ejendommen
(arealet) som tillægsjord til et eller
»SLÆGTSGAARDEN« for oktober 1948
flere
landbrug
med mindre tilliggende, end hvad
(nr. 40) har jeg givet en fremstilling af de
der
svarer
til
8 ha middelgod jord, eller som
lovforslag og forhandlinger, der resulterede i
vederlagsjord
ved
fremskaffelse af tillægsjord
statshusmandsloven af 9. juni 1948. Ved denne
gennem
mageskifte.«
lov indførtes en forkøbsret for staten til land
For så vidt der ikke er behov for tillægsjord
ejendomme med et grundbeløb på kr. 35.000,—
eller derover, og endvidere kunne der pålægges fra ejendommen, kan det således ventes, at for
mindre ejendomme en forkøbsret for staten til købsretten ikke vil blive gjort gældende, men er
fremskaffelse af tillægsjord til ejendomme med dette tilfældet, kan forkøbsretten anvendes uden
et mindre tilliggende, end hvad der svarer til 8 ha nogen begrænsning. Der er ikke fastsat noget
om, at der ikke må fraskilles så meget jord fra
middelgod jord.
For så vidt angik familieoverdragelser gjaldt ejendommen, at der ikke bliver et passende for
dog en undtagelsesbestemmelse, idet statens for hold mellem restarealet og bygningerne.
købsret ikke kom til anvendelse,
ER ER HELLER IKKE i loven givet den
»når køberen er den hidtidige ejers ægtefælle
slægtning eller dermed ligestillede, til hvem
eller står i så nært slægtskabsforhold til ham
ejendommen
ønskes overdraget, nogen ret til at
som forældre, livsarvinger, søskende eller disses
få
restarealet
med
bygninger overdraget mod er
børn eller i lige så nært svogerskabs- eller adop
statning for de fraskilte arealer. Dette var fast
tionsforhold.«
Statshusmandsloven af 9. juni 1948 er nu æn sat i regeringens forslag, men er udgået, forment
dret ved en lov af 11. juni 1954, og blandt æn lig for at undgå for indviklede regler. Man kan
dringerne er en begrænsning af undtagelses vel gå ud fra, at jordlovsudvalget vil imøde
bestemmelserne for familieoverdragelser. Reglen komme et ønske herom, men vilkårene må fast
sættes ved forhandling mellem vedkommende
lyder nu således:
»Statens forkøbsret kommer ikke til anven slægtning (eller dermed ligestillede) og jordlovs
delse, når køberen er den hidtidige ejers ægte udvalget.
Efter den nye lov er grundbeløbet hævet fra
fælle eller står i så nært slægtskabsforhold til
ham som forældre, livsarvinger eller søskende kr. 35.000,00 til kr. 56.000,00, således at der kun
eller lige så nært svogerskabs- eller adoptionsfor kan pålægges ejendomme under denne størrelse
en forkøbsret til fremskaffelse af tillægsjord.
hold.«
Forhøjelsen af grundbeløbet er allerede sket
FØLGE DET AF REGERINGEN den 3. febr. i 1950.
Det må endvidere nævnes, at statens forkøbs
1954 fremsatte lovforslag skulle undtagelses
bestemmelserne kun omfatte den hidtidige ejers ret, der tidligere kun gjaldt egentlige som land
ægtefælle, livsarving (herunder adoptivbarn) brug noterede landejendomme, efter den nye lov
eller livsarvings ægtefælle (herunder efterlevende kan pålægges landbrugsjord og udyrkede arealer,
ægtefælle), således at overdragelser både til for der ikke udgør en del af en landejendom, de så
ældre, søskende og søskendes børn ikke længere kaldte frie jorder. Dette kan eventuelt have be
tydning ved de familieoverdragelser, hvor staten
omfattedes af undtagelsesbestemmelsen.
M. Hesselbjerg.
Som det kan ses af bestemmelsen ovenfor, er har forkøbsret.
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Mindet lader som ingenting —
Glimt fra en lykkelig barndomstid på den jydske højderyg
Af Jens Jyde.
melde sig. Hjorddrengen sagde farvel til far og mor og
I HAVDE DET GODT med hinanden i min
drengetid i halvfemserne på den midtjydske højde søskende og blev formanet til at gøre sin pligt. Det var
recepten — den gang. Rettigheder blev der aldrig talt
ryg. Slægtsfølelsen var sikkert mere levende, end den
er i dag, og solidariteten større. Det var en fattig tid,
om.
men den var præget af nøjsomhed, arbejdsomhed, hjælp
Det var ikke altid noget let arbejde at være hjord
somhed og gudsfrygt, og jeg vil mene, at man over en
dreng. Han måtte op med solen for at gøre rent i stal
den, sætte køerne på græs, når pigerne var færdige med
bred front var mere tilfreds, end folk i almindelighed
er nu om stunder.
at malke, og fårene i overmarken skulle flyttes. Var
Mit »hjemland« var »brækket« hedejord, ikke som
nogle af dem sluppet løs, skulle de fanges. Køerne var
jorden nu bliver på de sidste rester af højderyggens lyng på dette tidspunkt af døgnet nogenlunde medgørlige,
klædte agre vendt med Hedeselskabets stærke diesel når man først havde fået dem trukket ud af stalden,
fræsere, men ved hjælp af sindige stude og landsby koblet sammen og havde hængt tøjret på håndkoens
smedens håndlavede plov. Jorden blev »kalket« fra
horn. Fårene kunne være mere drilagtige. Tit trådte de
egen mergelgrav og naturgødning tilført i ringe mæng over tøjret, blev stædige og lod sig slæbe, indtil man
de, thi kreaturer var der ikke mange af. Det v'ar for
med møje og besvær fik benene af tøjret igen. Gik stæ
en stor del fårene, der dominerede. Fra disse havde
digheden til yderligheder, begyndte »Mads Ronnever«
man råproduktet til den hjemlige fremstilling af tøj til
og hans harem at tisse, og så var der ikke noget at
fatter, mutter og børn, talg til hjemmets belysning og
stille op, så måtte hjorddrengen kapitulere. De løs
kød til sulekarret.
gående lam havde forkærlighed for kornmarkerne, især
Lyngbrækning var hårdt arbejde, og til lyngjordens
naboens boghvede, og fik lammene først bid her, blev
bestandighed kunne man aldrig fæste lid. Blev jorden
de »tossede«.
Men hjorddrengen fik også brug for sine små ben,
ved forårstid findelt ved hjælp af stud, plov og svensk
harve, vidste man aldrig, hvor meget der var hjemme,
når bremserne begyndte at summe og stikke, og krea
når vestenstormen satte ind med fuldt orkester. Og blev
turerne satte halen i vejret. Bissevejr var hjorddrengens
skræk.
sandmarken passet til husbehov, risikerede man, at
lyngsyren, som stadig lå i jorden, snart igen demonstre
☆
rede sin ukuelighed i form af nye lyngtotter og gyvelbuske på den »brækkede« jord til glæde for Mikkel,
hvis adgang til det nærmeste hønsehus påny blev lettet.
Hedebonden kunne i så fald begynde forfra. Tilmed
kunne midsommertørken tit svide de sparsomme afgrø
der i et omfang, så vinterens fouragebeholdning måtte
kompletteres med toplyng, der for at være frisk og
brugelig tit måtte bjerges i sneen med le. Det var der
for i firserne og halvfemserne ikke noget sjældent fænomén, at kreaturerne måtte hjælpes på fode, når ud
bindingstiden nærmede sig.
Men hedebonden beklagede sig sjældent. Slidet var
hans lod, hjemmet og sandmarken, kæret med de hvide
totter til fattigfolks dyner, viben og rylen, det storm
slidte krat og det gamle gudshus med slægtens grave
indenfor lågen var hans verden. Han forlangte ikke
mere. Men, som sagt, vi havde det godt med hinanden ...

V
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ørneflokken var ofte stor, og tidligt
måtte poderne ud at tjene for føden. «Omkring
10 års alderen begyndte pligterne og livets alvor at
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I SKULLE JO OGSÅ gå i skole, om vinteren i
den lille klasse to gange ugentlig, i den store klasse
fire gange, og om sommeren omvendt. Fag havde
ikke mange ar: Bibelhistorie, læsebog, danmarkshistorie
og geografi og så naturligvis regning og skrivning. Vi
nærede til de fleste tider et brændende ønske om at
blive hørt straks om formiddagen, så skrækken kunne
være overstået inden middag, og vi rigtig kunne nyde
vor frihed i middagspausen, når sukker- og osteklem
merne skulle fortæres, men sådan gik det almindeligvis
ikke. Nej, hørt i lektierne blev vi som regel først i de
sidste timer, og derfor sad skrækken i os det meste af
dagen, thi vi vidste, at der ikke var langt til lussinger,
dersom vi ikke havde lukket bøgerne op. Det var til
med skrækken for at falde i søvn på skolebænken og
muligheden for at komme til at sidde efter.
Vi vidste også, at der i katederskuffen lå et spanskrør
og et stykke reb med store knuder i enderne, og med
disse »redskaber« ønskede vi ikke så gerne at stifte
nærmere bekendtskab. — Jeg mindes kun én gang at
have smagt tampen, men da havde jeg nok også gjort
mig fortjent dertil. I et slagsmål i et frikvarter i skole
stuen, mens sneen føg udenfor, kom jeg af vanvare til
at vælte kakkelovnen, et monstrum af den slags, man
endnu kan finde i stærkt forældede forsamlingshuse.
Gløder i spandevis flød ned over en kæmpemæssig
tørvekasse, og skolestuen blev indhyllet i røg. I min
drengefantasi så jeg slaget ved Trafalgar, men det var
bestemt ingen Nelson, der den dag i lange træskostøv
ler traskede hjem fra skole.
Jeg stod iøvrigt på en særdeles god fod med vor
lærer, der var en dygtig skolemand. På specielle kursus
havde han lært de vigtigste hovedsprog, som han i en
af de første aftenskoler på højderyggen søgte at del
agtiggøre de unge i. Til historie var han enestående, og
han var en stilens mester. Han roste — i parentes be
mærket — altid mine genfortællinger, under hvilke der
som regel prangede et ug med kryds og slange! Hvor
ledes det gik til, er imidlertid aldrig blevet opklaret.
I en kort eksamens-genfortælling, jeg med en vis stolt
hed har opbevaret, er der 24 fejl, hvoraf flere endog ret
graverende. — Mine børn i eksamensskolen har tit, når
de har haft lejlighed til at studere deres fars skrivefær
dighed, med et blink i øjet bemærket: Bare vi havde
haft ham som dansklærer!

V

☆
I BØRN GLÆDEDE OS altid til vinteren. Så kom
hjorddrengene hjem og kunne igen få deres mor
gensøvn. Hjemme havde vi en gammel bedstemor,
som hun kunne synge og fortælle. Hun blev omtrent
hundrede år og havae til det sidste en fænomenal hu
kommelse. Bedstes far havde været officer ved de Hor
sens kyradserer. Hun var i besiddelse af en stærk
slægtsfølelse og var ikke så lidt af en folkemindesam
ler. Evald Tang Kristensen har tit aflagt Bedste besøg
og har sikkert fået udbytte med sig hjem. Når far og
mor i lange vinteraftener var på besøg i nabolaget,
lejrede vi os omkring spinderokken i Bedstes stue, og
mens rokken snurrede, eller karter i de gamle hænder
findelte ulden i skæret af den hjemmelavede petroleumslampc, fortalte Bedste historier eller sang viser,
som vi skrev ned på opskårne papirsposer. Overtroen
florerede stærkt, og af spøgelseshistorier fik vi under
tiden så mange, at vi kikkede mere end én gang under
sengen, inden vi gik til ro.
Bedste var kritisk indstillet overfor den fremadskri
dende udvikling. Hun rystede på hovedet, da de første
»væltepetere« viste sig, og køre med jernbanen, som vi
i halvfemserne fik til egnen, fik vi hende aldrig til. Det
ville, mente hun, før eller senere ende med en for
skrækkelse. Som befordringsmiddel kendte hun kun

V
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apostlenes heste, men de blev også flittigt benyttet. Det
var, fandt hun, meningsløst at smide penge ud til noget
så overflødigt som en togbillet.
Indenfor den nærmeste familie var der flere jægere,
og far var blandt de ypperste. Med sin dobbeltløbede
forlader med guldindlagte agerhøns i skæftet nedlagde
han mere vildt end de fleste. En gang skød han en
kronhjort, en flot tolvender, som havde forvildet sig til
vor lille kratskov. Det skete en aften i mørkningen, og
vi børn var naturligvis stærkt optaget af begivenheden.
Far kom som regel altid hjem med byttet, en hare eller
to, en ræv eller grævling, og lagde det inden for stue
døren til beskuelse for os alle. Men den aften, hjorten
måtte bide i græsset, kom han tomhændet hjem og op
fordrede, uden at vi andre var klar over, hvad der var
sket, mor til at følge med sig med trillebøren op til
krattet. I nabolaget boede den gang en ældre, noget
sky kone, som gik under navnet Sorte-Else. Hun havde
for skik at samle pinde i skoven om natten, som hun
ogbar hjem i et knippe på nakken. — »I ska’ se,« sagde
en af mine søskende, »det er Else, far har skudt!« —
»Nej,« bemærkede jeg, der mente at være den mest
sagkyndige, »det er »den lede« selv ...!« Og dermed
var den diskussion bragt til afslutning. Kort efter rul
lede trillebøren ind på gårdspladsen med kronhjorten,
og det tør nok antydes, at der var nogen, som gjorde
øjne.
Den religiøse og folkelige vækkelse efter 1864 havde
også sat spor på højderyggen. Far var meget politisk
interesseret, og fra mine tidligste drengeår erindrer jeg
de stærke brydninger, som efter det storpolitiske forlig
i 1894 opstod mellem de to venstrepartier, det moderate
Venstre og Venstrereformpartiet. Far var ivrig tilhæn
ger af det sidste parti med I. C. Christensen som top
figur. Når far sent på aftenen var kommet hjem fra
arbejde, tog han det stedlige venstreblad, som fire fa
milier var sammen om, med sig i seng, og det første,
han læste, var altid de den gang meget udførlige rigs
dagsreferater. Til vælgermøder og valghandlinger tog
han tit mig med, og jeg syntes, det var vældig sjovt.
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ØJDERYGGENS FOLK var meget flittige kirke
gængere, og de større børn tog man som regel
med i kirken, i hvert fald ved højtiderne. Vi havde
mils vej til kirke, men det afholdt os, selv ved vintertid,
ikke fra at betræde kirkestien. Længe før det blev lyst,
blev i kaldt op for at få morgenarbejdet til side og
komme i søndagstøjet.
Hvor var det en dejlig tid, når man tænker tilbage.
Vi slog følge med andre. I kirken yndede jeg at sidde
i nærheden af klokkerebet, hvorfra jeg med misunde
lige blikke betragtede manden, når han trak i rebet for
at ringe sammen sidste gang.
Højtidsofret i de små sedler til præst og degn havde
jeg et vældigt mod på at aflevere, og jeg skelede under
tiden til præsten, når jeg lagde hans part på alterbor
det. Jeg havde det bestemte indtryk, at han holdt øje
med, hvorledes »papirdyngen« voksede. Degnen var
jeg mere fortrolig med. Det var jo ham, der plantede
de mange ug’er i min stilebog.
En gang havde vi mormonbesøg på egnen. De ind
bød til møder i en gammel kampestensgård, og jeg var
en gang med til et sådant komsammen, men da vi hørte,
at mormonerne ville have os med til Amerika, og man
talte om flerkoneri, hørte disse besøg hurtigt op.
Ja, der kunne fortælles mangt og meget om den
sorgløse tid på den fattige højderyg. For nutidsbørn og
vel også for voksne vil tiden den gang vel i mange
henseender være særlig karakteristisk ved det, der ikke
hørte med til den. Det er vel også værd at mindes nu,
julen nærmer sig. Juletræer og julegaver var de fleste
steder en ukendt ting, som ingen af os børn drømte
om. Julegilder var heller ikke så almindelige som nu,
hverken for børn eller voksne. Det var muligvis kåre

H

nes skyld. — I Grundtvigs salme »Det kimer nu til
julefest« tales der om nytårsgaver, men ikke om jule
gaver.
en
Man kan gerne sige, at kun lidt af det, der nu i
ydre henseende giver julen dens indhold, hørte med til
julen hos os. Men hvis man tænker sig, at julen på
grund af disse materielle mangler måtte betyde mindre
for os end for nutidsbørn og nutidsunge, tager man
vistnok fejl. Jeg er endda tilbøjelig til at tro, at den be
tød mere og var rigere på indhold.
Et rigt hjemliv blev levet i de små stuer på den
»brækkede« hede — et liv, vi gamle drenge mindes
med dyb taknemmelighed.
Må jeg slutte disse flygtige minderuner med et par
vers, en gammel hjemstavnsmand på egnen en gang hår
skrevet:

Hedebørnenes første
uforglemmelige juletræ
Assistent Gudrun Rosenstand Christensen, Ve
ster Hassing, fortæller om den første juletræs
fest i en vendsysselsk skole, foranstaltet af lærer
parret, der blev hendes forældre.
ØRNENE VAR PÅ VEJ hjem fra skole, snak
kende og leende gik de mod deres hjem, der lå
spredt mellem lyngklædte bakker på heden i et vend
sysselsk sogn, hvor denne tildragelse, der her skal for
tælles om, hændte i 1892.
Aret forud var her opført en skole, og det unge læ
rerpar, der var ansat, var hurtigt kommet i god kon
takt med eleverne og hjemmene.
(Fortsættes side 14.)
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Ingen tanke brister
gennem slægtens gang.
Ingen tanke fødes
af en fremmed klang.
Vel kan sind formørkes,
sløves åndens tarv,
vel kan hjerner skærpes,
har dog samme arv.

Derfor har de døde
part i slægtens lod.
Derfor er i slægten
døden uden brod.
Dette er vor samling
om den fælles id:
Det skal værne arven
fra en svunden tid.
Jens Jyde.

Side

Slægtsgaarden

ii

En studie over folk og egn omkring markedsbyen

Randers
Af SALOMON J. FRIFELT

ER SIDDER EN BEDSTEFAR med en
lille purk på sit knæ.
Optræk til en ride-ranke-tur? — Nej, meget
bedre: De kører med hump og skump ad Ran
ders til.
Purken kan allerede den gamle byremse, som
bedstefar lærte, da han var dreng:

D

»Ajs kjor te Rajs, kjor runnen om Rajs,
kjøwt sild, kjøwt salt, og en stumphalet galt.
Han vælt hans vuen og spildt hans tier.
Han bandt, han sku åller komm ad den vej mier.«

»Kom Anders der så aldrig mere, bedstefar?«
»Jo, mænd gjorde han så, hvor sku han ellers
få købt sild og salt og den stumprumpede galt.
— Jo, Ajs, han kørte stadigvæk til Rajs — og
det gør han da endnu ...!«
Omtrent samme spørgsmål stiller en gæst en
dag til vurderingformand i Jydsk Kreditforening,
H. Andreasen, Revn ved Grenaa. De har siddet
og drøftet Randers og forholdet mellem by og
egn. Og de opfrisker også den gamle byremse
om Anders, der kørte til Randers og væltede tilsidst.
»Tror De så, han holdt sig borte fra Randers
derefter dags?«
»Nej«, siger Andreasen med et lunt smil. »Jeg
tænker da nok, han lisom så mange andre helst
skulle en tur til Randers hver lørdag. — »Jo, for
at mærke, det blev søndag. —«
»Var det mest om lørdagen, folk drog til Ran
ders?«
»Ja, der var jo også dem, der helst skulle en
randerstur to gange om ugen. Men det er ikke
værd at snakke for meget om det, for så tror
folk, at vi randersegns bønder helst er på farten
altid.«
Jo vist, selv om Anders nu og da bandede vej
huller og andre fortrædeligheder, så kørte han
stadig den kendte vej til Randers. — Og han
kører endnu! —
Hver by og egn har sit præg eller særpræg. Og
ret længe har man ikke færdedes i Randers, før
man nemmer byens særegne tone: Handelssin
dets rytme: Et friskt, djærvt gå-på-mod og en
frodig vekselvirkning mellem by og egn.
Randers er handels- og markedsbyen, måske
mere udpræget end nogen anden af de jydske
byer. Derfor drager egnens folk i dag ligesom

forhen langvejs fra ind til Randers for at handle
eller blot for at fornemme farten, rytmen, mar
kedstonen, og mødes med kendinge fra andre
sogne. —
Jo, Ajs kører stedse til Rajs — daglig året
rundt, langvejs fra endda.-----Gårdejer Anders Madsen, Vandet ved Viborg, svarer
på gæstens spørgsmål:
»Ja, vi her fra Vandet, Demstrup, Vinkel og her
omkring har selvfølgelig meget nærmere til Viborg.
Men vi tar nu helst til Randers. — Jo, der er lisom
mere liv og fart i tingene i den by.
Jeg har da ellers ligget i garnison i Viborg, så der
er jeg godt kendt. Og der hører vi jo hen med skatte
væsen og retsvæsen og den slags. Ja, og der har vi jo
Domkirken forstår sig. Men for at handle tar vi til
Randers ...«

Sokkelen af Niels Ebbesen-statuen i Randers.
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— Det er to jydske byer tegnet i få linier og dag
ligdags ord netop således, som de kendes fra Alders
tid og til dagen i dag.
Viborg: Rigsbyen, helligdommens og kongekåringens
by med viet og tinget. Her møder folk til højtideligt
stævne eller for at jævne . retstrætte eller skatte til
konge og rige. —
Men Randers er den glade handelsby og markedsby,
mere djærv end højtidelig i sine udtryksformer.
Og når kirken, kongen og øvrigheden i Viborg har
fået, hvad deres er, så mødes egnens folk til rask
handel og glad samvær i egnens ældgamle markedsby:
Randers.
Det er ikke tilfældigt, at i Randers gamle bylov fra
1609 handler de første 12 punkter om kramboder og
om at »fåle og købe« og anden fri markedshandel.
Køb og salg og frit marked med egnens bønder i
stævne, det er fra Alders tid lisvnerven i byen Ran
ders.
Snak blot med nogle af randersegnens gamle om
Ølstvad marked, Randers torvedage og lørdagsmarke
der, frilørdage, Assentoftere, Vorup kirke, og hvad
dertil hører. — Og der vil blive glans i øjnene og lat
terknyst kredsen rundt, mens festlige markedsminder
blomstrer frem og atterleves for en kort stund.
— — Ja, det var dage den gang! Sikke bæster og
sikke piger, der var! — —
Som en gammel mand sae til sin ven og nabo, da han
skulle tale for ham på hans guldbryllupsdag:
»Skål Hans! Det har vi to endda sagt til hinanden
nogen gange!«

Mange slags sognefolk i stævnet —
DENNE BY MIDT under himlen og midt i
verden med gode herreder ud til alle sider
mødes sognefolk fra mange kirkesogne.
Der kommer mange slags folk. For liså mange
sogne, liså mange folk, og hver kommer med sit
eget sind, sin egen skik og sit eget præg.
Stive og tunge nardboere, selvfølende af mange
slægtleds velstand, stærke af slægtsfølelse og
gammel arvet kultur — »Demm dier omm« —
siger de andre. Og så ved alle, hvem der menes.
Og der er Vorup pottemænd, halvvejs regnet
for vesterboere, endda deres by ligger lige uden
for staden — og det ved man da, at vesterbo-folk
og østerbo-folk, de er lige kloge! —
Og Kristrup kalverakkere og handelsmænd,
raske, vidtfarende handelsfolk, hårde halse og
djærve i kæften — Den, der ka gå uskændet gen
nem Kristrup, ka gå ubrændt gennem helvede!
sae folk i gammel tid.
Hvordan så ellers det gik det andet sted — ind
gennem Kristrup fik de fleste deres bekomst,
både dem fra Djurs, Galten og Sønderhald her
red og mange andre godtfolk, som var nødt til
at age den vej.
Og til Randers kom vesterboerne ovre fra Viborg-kanten og folk helt oppe fra Himmerland.
Ja, også dem opad fra Mariager — herregud
endda, er I fra Mariager! Det er jo der, de alle
til hobe er fiskere undtagen præsten, han stanger
ål! —
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En af de 13 -

Hver egn møder med sin skik og tegnes af
andre sognefolk i ærtende mundheld:
Råsted skik er: Bunden i vejret!
Men en halv dram er en Ajstrup-dram.
Og i Ørsted sætter de djer smør i hæs og
gjærder om djer fløde!
Asferg bymænd kan kendes på, at de kører
lisom Kovsted degn med en tømmestreng i
hver hånd og pisken i den anden.
Grisehandelen — ja, den går op og ned, li
som når de Bjerregrav bymænd danser.
Han der lægger ørerne tilbage, ret som han
var fra Spentrup. Og andre, de er kort for
hovedet og plat for bagen, lisom de Albæk
mænd. —

Og alle disse bymænd og sognefolk fra mange
herreder stævner sammen i markedsbyen Ran
ders for at handle. Hver især strier for at gøre
den bedste handel. Og så går det hver markeds
dag, som det stedse går, når den kloge møder
den mindre kloge i handel. —
Er de forskelligartede i væsen og væremåde,
alle disse sognefolk, der her i Randers mødes og

Glædelig Jul
Med Ønsket om en god Jul rundt om i
Danmarks gamle Slægtsgaarde og med
Haabet om Held og megen Glæde for
ethvert af disse Hjem i 1955 sender Slægt sgaardsarkivet sin bedste Tak for al Ven
lighed i 1954.
P. K. Hofmansen.
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tar styrkeprøve i handel — i eet er de dog alle
ens:
En stærk eller stejl vilje til at hævde sig, ikke
som øboen i flok og samling med fæller, men
enkeltvis og som mand i lavet, det der altid er
jydens tragten. Det sker her i Randers med mere
vid og humør end måske i nogen anden jydsk by.
Der var tvangsauktion på dommerkontoret.
En mand, Peter hed han, var kørt fast, og nu
blev hans gård og alt hans eje solgt for høje
ste bud. Da den triste forretning er bragt til
afslutning, siger Peter på sin raske måde til
dommerfuldmægtigen og de øvrige:
»Værsgo, følg lige med over på hotellet og
få en bid mad til lidkøb. Jeg synes, jeg nu har
fået godt solgt!«
Fuldmægtigen blev fuldstændig duperet, noget
lignende havde han endnu aldrig før været ude
for. Omsider får han sig samlet sammen:
»Ja, hvis bestyrelsesmedlemmet fra Hypotek
foreningen går med, så siger jeg også ja tak.«
Og hypotekforeningens repræsentant kendte
ikke blot Peter, men han forstod også det sær
sind, der ikke vil lade sig kue af ulykken, men i
overlegen uanfægtethed rejser sig til selvhæv
delse. —
»Jo tak, lad os gå over og ta et par stykker
smørrebrød.«
»Det manglede blot!« siger Peter. »Det ska da
være en ringe handel, der ikke ka bære et lid
køb!«
— Her hvor en vendelbo havde raset i harme,
eller en vestjyde havde stået sammenbidt i dump
trods — her hævder Randersegnens mand sig
med et forsorent:
»Værsgo, jeg gir lidkøb på handelen!«
Således har hver landsdels folk sin egen måde
at hævde sig på.
Men træd dem ikke for nær, de folk fra Randersegnen, for da kan det forsorne overlegne vid
blive til barsk alvor.
Det er ikke tilfældigt, at Randers bymærke og
vartegn blev en brynjeklædt bondeskikkelse.
For hvad er Niels Ebbesen andet end en stovt
og djærv Foldby-bonde, der midt i ulykken og
undertrykkelsen rejser sig til nødværge og sværdhvas selvhævdelse, her hvor hverken tålmod, vid
eller stædig trods forslog.

Nordenfjords og søndenfjords.
»Dem dier øwer!« — siger man med slet dulgt mis
undelse syd for Randers fjord. Og så ved alle, hvem
der menes.
Dem dier øwer er nardboerne, folkene nordenfjords.
— De er bovne og hovne! kan der føjes til.
Og nardboerne kvitterer: »Det sønderboskidt!« —
Så er hver især sat på plads.
Det er to vidt forskellige bygder, nord og syd for
Randers fjord, skilte ved den smalle fjord og de brede
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engdrag, men i tidligere tid endnu mere skilt ved for
skel i væsen og væremåde.
Nord for fjorden ligger der gode sogne med fed
bondejord og velhavende landsbyer, gamle selvfølende
slægter i solide arvede gårde. Her er det meste i til
værelsen sluttet, fast og solidt som de firelængede
gårde og de arvede egekister langs væggene i gårde
nes storstuer.
Verden er stor — ja vist — men den bedste del ligger
dog her nordenfjords! Og det meste af det, der ligger
udenfor er sønderboskidt! — —
Anderledes syd for fjorden, her er det mere op og
ned både med jord og mennesker — skrænter og slug
ter, skarpe sandknuder og fede pletter af lerjord, gode
gårde og magre husmandssteder blandet sammen.
Og sognefolkene er lidt af hvert, som det bedst fal
der sig: Storbønder og husmænd, fiskere, handelsfolk
og søfolk. Glipper det ene, er det andet kanske bruge
ligt, og ellers ka man vel hitte sig et andet steds at
være. For se: Verden er, som man gør sig den, og det
er ikke værd at ta sig verden altfor nær, så må vi
hellere leve en dags tid længere.

Fremskridt, oplysning og samfærd mellem folk,
det er sønderfjords skik.
Men fra gammel tid er både sønderboskidt og
dem dier øwer stævnet til samme by og er mødtes
i handel på Randers marked.
Mødtes de uden samfølen, kunne de også skil
les igen uden nag. Men hver især mærkede sig
hvert fremmed tonefald i den andens mål.
To bygder, hvor folkene kan se hinandens
færd tværs over eng og sejlrende, men hvor bo
folket har fået hvert sit sind og væsen.-----I en række langs nordsiden af Randers fjord
ligger byerne Tjæreby, Vestrup, Albæk og
Østrup. Det er nardboernes byer: Store, solide
gårde lagt side om side langs vejen på skrånin
gen ud mod fjordengene. Til den ene side den
fede agermuld og til den anden side de brede
engdrag.
Her kunne ikke andet end vokse gode gårde
og bovne bønder frem.
Er de ikke altid lige store og lige gode, går
dene i disse byer, de ligner dog alle hinanden:
Det er Randersegnens hyppigst og helst brugte
byggeform: den lukkede, firlængede gård udfor
met som storbondegård.
»Skjødtgården« ligger midt i Vestrup by mel
lem andre firlængede gårde.
Tre porte fører ind til den store gårdsplads:
Een midt gennem ladelængen ud mod vejen, og
een ved hver ende af det lange stuehus. I et
hjørne af gårdspladsen ligger møddingen, og den
er ikke lille.
Midt for stuehuset er en springvandskumme.
Og så stor er gårdspladsen, at mødding og
springvand ikke skæmmer hinanden.
Gennem fløjportene mod øst og vest er der til
hver side udsigt til en lignende gård. — Jo, det
er nordenfjords!
Fra sydvinduerne og ude fra haven er der en
pragtfuld udsigt over de brede engdrag og sejl
løb og langt ind i landet søndenfjords.
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Der er en egen dulmende ro over de store
stuer, hvor de svære, solide møbler står så selv
følgeligt på deres plads. Man aner en indre sam
menhæng i tiden her. Den tid, der kommer, føles
kendt som den, der gik.
Stilfærdigt, men selvfølgeligt, færdes den unge
gårdejer Rasmus Skjødt her i stuer og stalde.
»Min bedstefar, Søren Skjødt, har bygget stuehuset
her i 1868.
Der fortælles, at stamfaderen, der har givet slægten
navn, var skytte på Dronningborg.
Slægtsgård? Ja, gården her har været i slægtens eje
i over 300 år.«
»Er noget lignende tilfældet med de andre gårde her
i byen og i nabobyerne?«
»Ja, de gamle slægter sidder endnu i de fleste gårde
her, selv om krisetiden har slået enkelte ud.«---------Så forstår man bedre, hvorfor nardboerne blev, som
de blev.
Den samme slægt i den samme gård led efter led
og hundredår efter hundredår, det måtte forme ikke
blot stærke og selvfølende bondetyper, men også virke
en sluttethed og overlegen ro i væsen og væremåde,
som udefra kun kunne tydes som hovnhed.
Disse gamle bønder på de arvede gårde med dagligt
udsyn over brede engdrag med høslættens festlige jag
eller med store brogede studeflokke, de var ikke fri
stede til at gi sig ud på fart eller jage mod nymodens
fremskridt.
Skuede de tilbage i tiden over slægtens led eller
fremad over dem, der skulle komme, da lå tilværelsen
for dem i en fast, ubrydelig sammenhæng, hvor brud
eller svigten ikke lod sig tænke. —
Ja, hvordan kunne disse nordenfjords bønder andet
end med halvt ynksomt ringeagt se på de farende og
virksomme fremskridtsfolk hinsides — det sønderboskidt!----------Sjældent sås et skarpere skel mellem danske folke
typer i samme landsdel end her nord og syd for det
smalle sejlløb gennem Randers fjord.

Men hvor engdrag og fjord, tid og kår lagde
skel mellem bygder og folketyper, der evnede an
dels-samvirket at samle. Det tog tid — ja, — men
det skete.
Og i dette fælles bondevirke mødes i dag nardboere og søndenfjordsfolk i fælles stræben.
Og nu som før ligger staden derinde ved sejl
løbet og de mange veje og samler færdselen og
handelen ind: Mangeslags sognefolk, der stævner
ud eller hjem. Og mangeslags folk i handel, hvor
mænd og meninger brydes.
Det er, som det altid var, i markedsbyen Ran
ders. Sådan fik byen sin plads og sit præg.
Jo vist, den gamle byremse står endnu ved
magt:
»Ajs kjør te Rajs,
kjør runden om Rajs . . .«

Enkeltvis eller i flok og følge, ind mod mar
kedsbyen midt i verden med mange gode herre
der og mangeslags sognefolk i kreds udenom.

Salomon J. Frifelt.

(Fortsat fra side 10)

Hedebørnenes første juletræ
Det var let at se, der var noget, disse børn var meget
optaget af, og det var sikkert ikke alene dette, at der
var givet juleferie, der måtte være noget andet, og det
var der også, nemlig dette, at da læreren havde ønsket
dem god jul, så havde han tilføjet, at de fjerde juledags
eftermiddag måtte komme i skolen til julefest. Læreren
havde nemlig opdaget, at et juletræ var noget ukendt
der på egnen, og nu havde han og hans kone besluttet
at ville vise børnene, hvordan dette tog sig ud. Da
børnene kom hjem og fortalte forældrene derom, hænd
et det mere end et sted, at børnenes glæde blev slået
lidt ned, fordi forældrene blev lidt tavse, hvilket bør
nene mente, betød et nej til at overvære festen, men
dette var slet ikke meningen, tværtimod, men foræl
drene havde den tanke: bare vi måtte komme med, for
de havde selv aldrig set et juletræ. Derfor fik læreren
de kommende dage mange anmodninger om, at Stine
og Peter, Ane og Søren så gerne ville med, og der blev
ingen afslag, thi lærerparret havde et stort hjerterum,
og da er der som bekendt også husrum.

ndelig oprandt dagen i i god tid mødtes
der op, mange af børnene var endnu røde i ho
vederne af den megen sæbe og vand, det stride hår,
der ikke til daglig kendte en kam, lå kæmmet og glat,
takket være sukkervand. Det kneb med at vente, og de
store drenge dyede sig ikke, de kantede sig frem og
tog i døren — hvad var detl! Låseti! Jamen læreren
kunne da ikke have glemt det? Da lød der skridt,
drengene gemte sig hurtigt, døren åbnedes: Velkom
men — vær-så-god, kom indenfor, lød det fra lærer
parret. Man trængtes om at komme ind, de første blev
stående lige indenfor døren, tavse, betuttede, de så og
så, så mod dette vidunder af træ, der med sine mange
lys strålede mod forsamlingen, et lyshav, der udfol
dede en glans, hvori flag, farverige kurve, kræmmer
huse, og al anden pynt spejlede sig. En lille røst lød:
Mor, se stjernen øverst oppe, mon jeg får den kønne
kurv der, den med guld på.« — »Tror du, far, der er
noget inden i kræmmerhusene, hval Far! lød det fra
en lille purk. Læreren fik ordnet alle i tre ringe, og de
begyndte at synge. Rundt om sad mor eller far med
de mindste, de glemte helt at synge med, de følte
hjertets glæde, betaget, undrende over at være med, at
dele denne oplevelse med deres børn. Efterhånden faldt
de ind i sangen, stemmerne smeltede sammen, lyse,
rene toner, mørkere toner iblandet, et kor af jublende
stemmer, der sang deres glæde ud, sangen standsede,
læreren læste julens evangelium, og så sang man igen
de gamle julesalmer.
Hvert barn blev kaldt frem og fik netop den kurv
eller kræmmerhus, som det ønskede, den lille purk fik
sit håb opfyldt, der var noget i kræmmerhuset — dej
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lige bolscher, og kurvene indeholdt pebernødder. Der
blev straks smagt på godterne, og imens fik de voksne
kaffe med julekringle og småkager til, det var lærer
konens bagværk, der vederfaredes al retfærdighed.

vil man fange glæden, da flygter den fra een, men vil
man glæden bringe, da kommer den til een på engle
vinger. Det var det, lærerparret vidste, — og erfarede
— da de tændte julens lys for de små hedebørn.
G. R. C.

FTERMIDDAGEN gik på hæld, inden de sidste
gæster forlod skolen. At forældrene var lærerpar
ret taknemlig for denne julefest, viste de i den følgende
SLÆGTSGAARDSFORENINGEN
tid, hvor forskellige naturalier blev bragt til skolen.
og udenlands-danskerne
Men denne jul i 1892 fæstnedes så dybt i børnenes
sind, at mange af dem senere fortalte deres børn og
Henvendelsen fra Slægtsgaardsforenin
børnebørn om den jul, hvor hedebørnene mødtes med
gen
til udenlands-danskerne er nu en kendsger
juletræet. Disse brave hedeboere havde ved denne
ning.
julefest forstået noget af dette, hvorom det hedder, at

E

Direktør Kamp, Dansk Samvirke, har vist
vor forening stor velvilje i denne sag, både ved
optagelse af en artikel om Slægtsgaardsforeningen i »Danmarksposten« og ved at
tillade, at adresser på Dansk Samvirke s ca.
4500 udenrigsboende medlemmer udlånfes til
vort brug med henblik på udsendelsen nu op til
jul af oplysninger om vor forening, bilagt en ar
tikel af forfatteren S al omon J. F ri felt.
For den elskværdige imødekommenhed ønsker
Slægtsgaardsforeningen her at fremsætte sin tak.

C eder feid de Simonsen.

MEJETÆRSKERE
er
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 5% 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
Nikolaj Plads 5 . København K.
Palæ 127 . Palæ 6057

kvalitetsmaskiner med
} største arbejdsydelse

største driftssikkerhed

} største anvendelighed
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DE FORENEDE KEVISIDXSKOMORER
hovedkontoret

Centralkontorer i

N. W. Gadesvei 7 . Aarhus
telefon 4 24 77 (6 lin.)

AARHUS
telf. (061) 4 34 00 - 438 98 - 4 39 98
aabenraa

‘««J 3300 ’ 3868 ’ 3869

ESBJERG
telf. (051) 4210 - 4211 - 4212
VEJLE
telf. (042) 3155 - 3154 - 3153

Skandinaviens næststørste revisionsfirma

hos de firmaer,

C^NDELSBOGTRYKKERIET

z Odense

der annoncerer
i vort blad

Slægtsgaardsejere!

Slægtsgaardsejere!

Sikker Dem mod Haglskade

Tegn Deres Forsikring

gennem

mod Stormskade i

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade
Skolebakken 11 . Aarhus

Skolebakken 11 . Aarhus

Østifternes Land-Hypothekforening*
Gyldenløvesgade 3

KØBENHAVN V

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

