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LANDSBYKIRKEN - SLÆGTERNES HUS

For utalte generationer har landsbykirken væ
ret et fast punkt i tilværelsen.
Mens sekler skifted med skæbner og kår og
mens slægtled fødtes og liv udsluktes og hjem
blev lagt øde, har kirken stået som et åndeligt
hjemsted i sognet, hvor generation efter gene
ration søgte hen for at bekende deres tro og føle

fællesskabets og samhørighedens bånd. Gennem
svundne tider har sognets beboere vandret i fæd
res spor ad de gamle kirkestier til andagt inden
for kirkemure, der efter 700—800 år eller mere
stadig er de samme og som forbinder fortid med
nutid og fremtid.
(Se side 4 »Kærum kirke«).
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DA TÆNDTE SIG LYSET
Af pastor P. Jeppesen, Kærum.

on ikke de fleste mennesker
dog nogen gange i deres liv har prøvet at
være i den situation, at de ikke rigtigt kunde
finde udtryk for, hvad de følte og gerne vilde
meddele.
Det var vist altid, når vi oplevede noget stort
og skønt eller maaske noget dybt tragisk. Da
kan det tit være svært at finde ord; vi maa famle
os frem og haabe, at de mennesker, der hører,
hvad vi siger, dog maa faa en anelse om, hvad
vi gerne vilde, de skulde forstaa, for alle vore
ord er ufuldkomne, det skulde altid ha været
udtrykt anderledes og bedre. Derfor ved vi ogsaa, at der aldrig findes bare een maade at sige
noget paa. Den »eneste rigtige maade« at ud
trykke noget paa existerer kun i de hovmodiges
indbildning.
Naar talen er om aandelige ting, kan vi kun
finde mere eller mindre brugbare ord for det,
vi gerne vil gi udtryk for.
Og naar jeg skal sige lidt om julen, har jeg
da fundet to steder i bibelen, der taler om det
paa en underlig enfoldig og stærk maade.
Paa det første blad i den bog staar der:
I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden,
og jorden var øde og tom, og der laa mørke
over den.
Da sagde Gud: bliv lys, og der blev lys, og
Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat.
Mange, mange aar senere sad en mand og
tænkte paa det, der lige var sket ved Jesu fød
sel, liv og død, og saa skrev han:
I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud
og ordet var Gud; i det var der liv, og livet var
menneskenes lys, og lyset skinner i mørket.

M

I disse ord fra det gamle og nye testamente
er det sagt saa enkelt og letfatteligt, som det kan
sige, hvad julen er og vil os.
Den er lyset, der skinner i mørket — et lys
der er tændt — ikke af sig selv og ikke af et
menneske, men af den Gud, der selv er lyset
og livet.
Gud havde allerede fra begyndelsen tændt
lyset, men det havde ikke været nok, det havde
ikke evnet at trænge igennem.
Mørket havde været for tungt og tæt, saa Gud
maatte skabe mere lys, og saa kom tiden, da
Gud igen sagde: bliv lys — bliv mere lys, og
da brød lyset frem stærkere end før og stærkere
end siden: julenat da Vorherre blev født, da
tændte sig lyset i mørkets skød. Derom er vist
alle enige.
Ingen der hører det kristne budskab — ikke
som en kirkelig dogmatik med jomfrufødsel og
forsoningslære, men som en beretning om ham
der fødes i Betlehem og døde paa Golgata kan
dog vist undgaa i sit hjerte at maatte bekende,
at her staar vi over for tilværelsens eneste lys.
EN HVORDAN GIK DET SAA denne
gang, og formaaede dette lys saa at hjælpe
os mod mørket — er der dog ikke stadig lige
mørkt baade ude og inde. Blev det til andet end
fromme talemaader. Selv naar vi i juletiden dog
prøver at være lidt gode mod de andre, naar
vi saa andet end at erkende, hvor svært det er
— og hvad saa alle de andre dage, hvor vi gør
hinanden saa meget ondt, sommetider fordi vi
kan li det, sommetider fordi vi aldrig prøver at
forstaa nogenting, inden det er for sent —?
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Jo, mørket er der endnu, og vi er endnu mør
kets børn — men ligesom den menneskelige sult
og tørst dog maaske ogsaa kan opfattes som et
tegn paa, at der maa være brød og vand, saadan
gaar det maaske an i vor erkendelse af mørket
ude og inde at opfatte det første svage vidnes
byrd om vor tro paa lyset og lysets magt.
Thi hvis der intet lys var, og hvis vi ikke
havde set dette store lys, saa var der vel heller
intet mørke og i hvert fald ingen erkendelse af
mørket. Og derfor er det dog sandt, naar vi
synger:
Himlens lys kom i dig til jord, skinner til ny
oplysning stor, godt kan vi nu ved nattetid kende
som børn vor fader blid, o, Gud ske lov.

Kærum kirke

en rytter og af farvede ornamenter og draperier. Over
prædikestolen er et kalkmaleri bevaret synligt — et
skjold med bomærke omgivet af ornamenter med englehoveder og et slynget bånd med navnetræk og årstallet 1571.
H.B.

Ældefuret, gråstenstynget
— sylden døbt i oldtids tro —
svalekredset, stormomslynget
vartegn over sognets bo.
Her de fandt det store møde
mellem tid og evighed,
slægt bag slægt, der stred og døde,
sank i muld i kirkefred.
Gråstenshus, der signer, samler
dem i strid og dem i støv.
Mod dit læ de trætte famler
til en seng bag ler og løv.

Seng ved seng med græstørv-sider
under svøb af sol og regn —
rastløst rinder blæst og tider
fast står sognets samlingstegn.
Salomon J. Frifelt.

RE KILOMETER ØST FOR Assens, hvor jords
monnet mellem Faaborg landevej og Kærum
ådal hæver sig op over stedets omgivelser til en
fremspringende banke, lyser en af Vestfyns smukkeste
kirker op i landskabet som et monumentalt minde om
en fjern fortids kirkebygningsstil og om kristenlivet i
Norden på Valdemarernes tid. (Se forsiden).
Kærum sogns massive, hvidkalkede, stilfulde kirke
bygning med tindeprydede kamgavle er den østligste
»Mor — mor! skal vi ikke på landet i julen,« råbte
af de fire kirker på Fyn, som er egenartede ved, at
lille
Lars, da han kom ind efter en rask leg med små
det med sikkerhed vides, at de har været bygget helt
kammerater.
»Hvorfor spørger du om det«, svarede
af frådsten (kildekalk, tufsten), som nogle af Danmarks
første stenkirker blev bygget af, da de oprindelige kir moderen, der havde travlt i køkkenet. »Jo, for det skal
Søren og Christian. De skal ud på en stor gård, der er
ker, der var bygget af træ, blev afløst af stenkirker.
heste og køer, små missekatte og — og — og så er der
Frådstensmurene i Kærum kirkes skib og kor er præ
en onkel«. Lars blev så ivrig, at han slet ikke hittede
get af den romanske bygningsstil og henregnes fra
rede i alt dette, og derfor sluttede med at sige: »Hvad
tiden mellem år 1100 og 1200. Kirkens nuværende go
er en onkel, mor, har du sådan een — hva’ moar?«
tisk prægede tårn, som har afløst et tidligere kraftigt
Men moderen havde sit at passe, dog fik hun drengen
tårn, hvoraf der findes fundamenter, er bygget af
tilfredsstillet ved at trøste ham med, at far snart kom,
munkesten, og det regnes fra tiden omkring 1400—1500.
så kunne han fortælle Lars, hvad onkel betød. Og nu
Skib og kor er prydet med rundbuede friser, der
sad Lars og kiggede ud på gaden i den store by, hvor
bæres af udhævede søjler med søjlehoveder (pilastre)
folk hastede af sted, medens sneen tyst dalede ned.
og høje rundbuede blændinger med svagt fremsprin Helt tilfreds var drengen ikke; der var mange spørgs
gende halvpiller uden søjlehoveder (lisener). En til mål at tumle med, han tænkte på at kalde på sin mor
svarende udsmykning findes bl. a. på kirker i Sønder eller gå ud i køkkenet; men der var jo det, at havde
jylland og nord for Ribe.
kvindfolk travlt i køkkenet, skulle de helst være ene,
Indvendig er koret smykket med dybe blændinger
det sagde far altid. Heja, der kom far. Ud at lukke op,
mej konsoller. I hvælvingerne og på væggene i koret
og så tumlede alt det, Lars skulle vide besked med, ud
og skibet er der fundet spor af kalkmalerier, bl. a. af
af ham, så han tilsidst blev helt forpustet. Faderen for
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talte om hans barndomsjul i den gamle slægtsgård, og
Lars lyttede til med åbent sind. Han spurgte: »Jamen,
hvorfor kan vi ikke rejse derud i julen.« Faderen for
klarede, at familien var meget stor, og de kunne ikke
være der alle.
Et par dage før højtiden var Lars med mor ude at
købe julegaver, og da de kom hjem, sad der en frem
med mand og talte med far. Mor fik travlt med at
servere kaffe, for hun var en gæstfri kone, og holdt
meget på den gamle skik, at ingen måtte bære julen
ud. Da kaffen var drukket, sprang bomben, da gæsten,
der var fætter til Lars’ far, inviterede den lille familie
på juleferie — og det på den gamle gård. Lars jublede
af glæde, og så spurgte han: »Er du da en onkel.«
»Det må du gerne kalde mig«, svarede den fremmede
mand, »og du kan tro, lille ven, der bliver meget for dig
at opleve.«
Og det blev der for Lars. Sammen med en noget
ældre dreng, der var søn i gården, fartede Lars rundt i
stald og lade og efterså alt. Som rosinen i pølseenden
fik Lars endda lov til at komme med Peter til juletræs
fest i skolen, og det blev en rigtig fest, som Lars sik
kert husker endnu. Alle de festklædte børn, det strå
lende træ, de rare lærerfolk, der gav Lars knas, akkurat
som han var af deres egne, alt dette gjorde Lars mæt
både i hjerne og mave, så da børnene skulle til at
danse, kunne Lars ikke mere, grædende stod han og
råbte på mor. Venligt tog lærerfruen sig af den lille
fyr; men hjem ville han, og Peter måtte følge ham den
lange vej hjem. Dette faldt ikke i Peters smag. »Din
pokkers hvalp, do kun da osse væt bløwen hjæm,« var

Vintermotiv. Kertinge Nor, Fyn.

hans »trøst« til den grædende dreng. Men efter den
tid tænkte Lars ofte på, at når han blev stor, ville han
holde julefest for alle børn i den store by, og far og
mor, der til den tid jo ville være gamle, skulle også
med, ja, alle, der var gamle måtte komme.
Og lille Lars fantaserede videre med denne julefest,
og det gode forsæt blev opfyldt. Lars arbejdede sig
frem, energisk og dygtig, og er nu borgmester i sin
barndomsby, og her tænder han hvert år julens lys for
børn og gamle, og under en sådan fest ser Lars ikke
alene granernes lys, men han ser glædens lys tændes i
gamle og unges øjne, og da sender Lars en hurtig
tanke til hin juleferie i den gamle slægtsgård.
G. R. C.

måtte man spise udelukkende franskbrød og sigtebrød,
hvis man havde lyst dertil, men det skete dog, at man
»blev forbidt i kag’ i æ’ jul«, og at man hellere ville
have et stykke rigtig brød. Endvidere blev der bagt
søsterkage, en slags julekage ibagt rosiner og sukat.
Der blev brygget øl i massevis, dagligt øl i tønder
(gerne tre td. til en almindelig gård), samt en meget
stærkere kvalitet i flasker til gæster og til brug ved
højtiderne.
Ølkruset stod på bordet sommer og vinter til fri af
benyttelse for alle, og man tog sig gerne en ordentlig
slurk af kruset både før og efter spisningen. Der blev
OM OVER ALT i landet blev også i Sønderjylland
selvfølgelig også slagtet, og desuden støbte man lys,
julen imødeset med glæde og spænding. Men der
skulle store og omfattende forberedelser til, og mange når man havde slagtet en ko op til jul.
Ingen ting måtte dreje rundt i julen, heller ikke
gøremål måtte fra hånden, for at man rigtig kunne
spinderokken. Derfor blev der skåret en god portion
holde jul i ro og mag, som skik bød det.
hakkelse før jul, og knive og håndværkstøj blev slebet
Pløjningen skulle være færdig inden jul, og plove
senest juleaftensdag, på hvilket tidspunkt der endvidere
og redskaber være bragt i hus, så Jerusalems skomager
sattes neg ud til fuglene.
ikke skulle komme og sætte sig på dem. Der skulle
Juleaften fik man, ligesom nytårsaften, grønlangkål
bages i stor stil, både rugbrød^ rovkag’ (sigtebrød),
med flæsk og en dram til, og sødsuppe oven på, tilsat
hvedekag’ (franskbrød) og mange forskellige slags
rigelig med svesker og rosiner. Manden i huset læste
småkager, samt små beggenødder (pebernødder) blev
gerne juleevangeliet og måske en kort juleprædiken
bagt i skæppevis.
af »Postillen«. Derefter blev der sunget nogle jule
På en almindelig gård bagte man mindst en skæppe
salmer og gaver delt ud.
fuld af pebernødder. Man bagte ikke alene æbleskiver,
Bagefter spillede man om pebernødder — »par eller
men man spillede om beggenødder i julen. Rugen til
upar« eller »læg lige så mange til«, eller lignende, og
julebagning blev malet meget fint, og siden blev det
nogle spillede kort. Man sluttede aftenen med en kop
meste af melet sigtet fra til at bage rovkag’ af.
Til hverdag spiste man før i tiden kun rugbrød, og godnatkaffe.
I juledagene skiftedes man til at gå i kirke, men også
om søndagen fik man desuden et stykke sigtebrød.
Men til jul blev der købt en sæk hvedemel. I julen i »mellemjulen« blev kun det nødvendigste arbejde ud

Sønderjydske juleskikke
i lidt ældre tid
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ført. Folkene på gårdene skiftedes til at have fri og
rejse på besøg hos hinanden, som oftest uden at være
inviteret, og blev trakteret med kaffe midt på aftenen
og en mellemmad, inden man tog hjem.
Man spillede lidt kort og havde det hyggeligt, og
disse gensidige besøg vedvarede i regelen et godt
stykke ind i det nye år.

Chr. Jessen Reinholdt.

Glædelig jul
Slægtsgaardsforeningens hovedbestyrelse og
Slægtsgaardsbladets redaktion sender forenin
gens medlemmer vore bedste ønsker for julen og
det nye år.

FORENINGENS
MEDDELELSER

Nu kort før året rinder ud,
tar menneskene op et bud
i alt for korte dage.
Og fatter det hvert barn på jord
kan nemme uden dyre ord
om det, der blev tilbage.

Hvad har vi da at huske på
fra tømrermandens tale.
Der var jo noget om de små,
det enkle, geniale.
Kun den, der som et barn »forstår«
og elsker livets sande kår,
får dette liv i tale.

Men mennesker har det forglemt,
når de med sindet tungt, beklemt
i rådvildheden vanker.
Da kommer dette lyse bud
på vandring gennem slægter ud.
Jeg gav dig mine tanker:
Og jeg har stille dig fortalt,
så fordringsløst, og dog om alt,
om det nu julen bringer.
Om barnesindets stille magt,
om kærlighedens verdenspagt,
giv mine ord da vinger.

Birger Syrak Hansen.

Den 14. oktober holdtes på hotel »Hafnia«, Køben
havn, fællesmøde for forretningsudvalg, udvalget for
økonomiske og lovmæssige sager samt bladudvalg.
Fraværende af udvalgenes medlemmer var Lybye,
Bjergskov og Ib Paulsen. Foruden de øvrige udvalgs
medlemmer var mødt Foged, K. Nielsen og Hesselbjerg.
På mødet blev dagsordenen for hovedbestyrelsesmødet
den følgende dag gennemgået og indgående blev drøf
tet spørgsmålet vedrørende foreningens økonomi, med
lemsforhold (tegning af nye medlemmer), samt spørgs
mål vedrørende tilrettelæggelse af årsmødet i Baastad
i 1956.
Udvalgsmedlemmerne var af den opfattelse, at Slægtsgaardsforeningen er nået frem til en god position og
allerede har udrettet meget til gavn for slægtsgårds
ejerne, på en sådan måde, at det samtidigt må erken
des, at Slægtsgaardsforeningen vel har til opgave at
arbejde for bevarelse af slægtsgårde, men at vort ar
bejde dog bør ske på en sådan måde, at det bliver
til gavn for hele vort samfund.
Man var på mødet enige om at erkende, at dansk
landbrug forriden arbejder under højtryk. For at vort
landbrug skal kunne konkurrere med udlandet, skal
der rationaliseres og mekaniseres, hvilket koster mange
penge, og samtidigt ligger mulighed for at skaffe til
strækkelig indtjeningsevne eller lån både til forbedrin
ger og til prioriteter meget vanskeligt.
Under sådanne forhold må og skal der for mange
ejere af slægts- eller familiegårde opstå økonomiske
vanskeligheder ved overdragelse af en landbrugsejen
dom til en slægtning.
Som følge af disse forhold foreligger der for Slægts
gaardsforeningens ledelse mange problemer med hen
syn til tilrettelæggelsen af Slægtsgaardsforeningens
fremtidige arbejdsprogram. Problemer, som må tages
op til indgående drøftelse.

H. M. Markersen,
p. t. formand.
Hovedbestyrelsesmøde
holdtes på hotel »Hafnia«, København, den 15. okto
ber kl. 9.30.
Fraværende var Jørgen Petersen samt redaktør Ib
Paulsen.
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Endvidere var mødt konsulent Balle, revisor Poul
Nielsen, sagfører Hesselbjerg og kontorchef Nielsen.

1. Valg af formand og næstformand:
Genvalg af H. M. Markersen og N. Slemming.
Valg til forretningsudvalg:
Genvalgt blev: H. M. Markersen, N. Slemming, Chr.
Lybye samt sekretær Hesselbjerg.
Valg af arkivudvalg:
Genvalgt blev: Forretningsudvalget, H.Balle, H.Elle
kilde, A. Fabritius og Salomon Frifelt.
Valg til udvalg for økonomiske og lovmæssige sager:
Genvalgt blev: H. M. Markersen, N. Slemming,
Ceder feid de Simonsen, Chr. Lybye og B. Bjergskov.
Valg til lovudvalg:
Genvalgt blev: H. M. Markersen, Chr. Lybye og
sagfører Hesselbjerg.
Valg til bladudvalg:
Genvalgt blev: Cederfeld de Simonsen, Bent Bjerg
skov, H. Balle, N. Slemming og Ib Paulsen.

2. Foreningens økonomi.
Revisor Foged redegjorde for foreningens udgif
ter og indtægter i tiden fra 1. januar til 30. septem
ber 1955 og for kalkulationerne over resterende ud
gifter i 1955. Resultatet var, at foreningens formue
ved dette års udgang kan ventes at komme op på
ca. 17.000 kr.
3. Budget for 1956.
Revisor Foged fremlagde forslag til budget for
1956. Dette forslag vil blive behandlet og forelagt
til endelig vedtagelse for hovedbestyrelsen i mødet
i februar 1956.
4. Foreningens arbejdsprogram.
Mange spørgsmål og problemer i forbindelse med
foreningens fremtidige arbejdsprogram blev drøftet,
og disse spørgsmål vil indtil videre blive behandlet
i udvalgene. (Se udvalgsforhandlingerne dagen før).

5. Foreningsbladet.
Cederfeld de Simonsen og Balle gav oplysninger om
bladudvalgets møder og planer om en række for
skellige emner som stof til bladet. Man enedes om
at henstille til foreningens medlemmer at skaffe
annoncer til bladet.
6. Medlemsforhold.
Kontorchef Nielsen gav oplysninger om foreningens
medlemsforhold. Tilgang og afgang af medlemmer
foregår på normal måde. Det må anses for vigtigt,
at der antages agenter (muligt en for hvert amt) til
at tegne nye medlemmer til foreningen. Det nødven
dige materiale samt oplysninger om betaling for teg
ning af nye medlemmer kan fås ved henvendelse til
kontorchef Nielsen, Slægtsgaardsforeningen, Købmagergade 67—69, København K.
7. SIægtg aards arkiv et.
Konsulent Balle aflagde beretning om arkivudval
gets virksomhed i den forløbne del af året 1955 og
fremlagde arkivregnskabet for året 1. januar til 31.
december 1954.
Der er i årets løb udsendt 288 folketællingsliste
undersøgelser.
Arkivets indtægter i 1954 ....................... kr. 6.500.00
Arkivets udgifter i 1954 .......................... kr. 6 213.28
Overskud...... kr. 286.72
Kassebeholdning pr. 1. januar 1954 ...... kr. 274.66
Beholdning pr. 1. december 1954 kr. 561.38
8. Årsmødet 1956.
Formanden gav oplysninger om forhandlinger med
kaptajn Axel Berg von Linde, Baastad, om planerne
for mødet i Baastad, der tænkes afholdt lørdag den
2. juni og søndag den 3. juni. Planen vil snarest blive
gennemgået i alle enkeltheder og endelig fastlagt.
9. Eventuelt.
Det vedtoges så vidt muligt at afholde udvalgsmøder
i København den 7. december d. a. Mødet hævet.

/Ibens belliøbagslpsene brændte
Af Kirstine Hofmansen, Trandum pr. Skive.

N SOMMERDAG, da lynene glimtede over hvorfor Maren tændte disse lys i tordenvejret.
søen, og torden uafladelig buldrede, kom Han havde nok hørt de voksne tale om, at det
Gregers, Pejter Mejlands søn i Trævel, styrtendevar noget overtro der omme fra klostret. Men
ind til gamle Maren. Hendes lille stue var for lige meget, der fulgte altid højtid med, når hun
Gregers i drengeårene et tilflugtssted, når der tændte resterne af disse lys, der havde brændt
var noget usædvanligt på færde. Og så var der om julen, nytår og helligtrekonger. Og mens han
dette, at hun under tordenvejr, eller ved andre sad og hørte på gamle Marens fremsigelse af
skæbnesvangre lejligheder, tændte en stump af udenadlærte bønner og salmevers og stirrede ind
helligdagslysene, disse dobbeltvægede, tykke lys, i helligdagslysenes flamme, drev uvejret over. —
(Fortsættes side 13).
der blev støbt til højtiderne. Han vidste ikke,
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Hf julenissens historie
A£ arkivar, magister Hans Ellekilde, Dansk Folkemindesamling

ER ER VEL NÆPPE en eneste dansk og Fjends herred, i Vendsyssel ofte i den for
slægtsgård, uden at den har sin nisse. Eller vanskede form gårdbuk, på Anholt igen i den
rettere sagt har haft sin nisse, for der er nok ikke
rigtige form gårdbo. Derfor falder det naturligt
en eneste slægtsgård mere, hvor gårdens vog for Fjends herreds store digter Jeppe Aakjær at
tende vætte får sin velfortjente julegrød med et gøre folkemindeoptegnelser om gårdboen, da han
dygtigt smørhul i. Men man kan endnu mindes i 1884 som stor tjenestedreng samlede folkemin
at have hørt fra farmor eller mormor i barndom der til Evald Tang Kristensen:
mens dage, at deres farmor eller mormor holdt
I en gård i Trevad, Vridstcd sogn, havde de en
det for uomgængeligt nødvendigt, at der blev sat
tjenstagtig lille gårdbo, der gjorde allehånde
grød ud til gårdens nisse, mange steder ikke blot
småtjenester, men til gengæld herfor vilde han
hver juleaften have sin julegrød, forsynet med
hver juleaften, men også hver eneste aften som til
en klump smør. Pigen gav en gang efter sædvane
gårdens øvrige tyende, eller i det mindste hver
gårdboen et fad julegrød, som der tilsyneladende
lørdagsaften. Fortællinger om slægtsgårdenes
intet smør fandtes i, og herover blev han så vred,
forskellige nisser, og de historier, de folkesagn,
at han løb ud i stalden og vred halsen om på en
rød ko. Derpå gik han beroliget ind og nød sin
som blev fortalt om dem, er yderst velkomne for
grød uden smør. Men til sin store forbavselse
Dansk Folkemindesamling på det Kongelige
opdagede han da, at pigen havde gemt smørret
Bibliothek i København, der vel nok ubestridt fra
på bunden af fadet, og det formildede Nis, så
gammel tid har de største samlinger af danske
han fortrød sin onde gerning. Han for da af sted
til Mors, hvor han vidste, der fandtes en ko, som
nissesagn og nissetro, men hvor der dog endnu
lignede den, han havde dræbt. Han slæbte nu
er langt tilbage, før vi har nissesagn, jeg vil ikke
den døde ko til Mors, og tog den levende, røde
sige fra hvert eneste dansk sogn, men fra hver
ko med sig fra Mors til Trevad, for at de folk,
eneste dansk slægtsgård. Tænk nu venligt på
hos hvem han opholdt sig, ikke skulde tage
nogen skade.
Dansk Folkemindesamling, hvor Slægtsgårds
arkivet har haft hjærterum, om end knapt hus
I ældre tid havde benævnelsen gårdbo en langt
rum, i ni år, og glæd mig med at gøre alvor af
at fortælle netop om Deres slægtsgårds nisseover videre udbredelse end i vore dage. Det hedder
derfor i Christian den Femtes postdirektør Ma
levering. Ikke at denne nisseindsamling 1955
thias
Moths store utrykte danske ordbog fra
skulde give noget absolut nyt, men at den skulde
bekræfte vor almindelige opfattelse af det danske tiden o. 1700: »Gårdbo var i forrige tider et spø
folks folkeyndede husvætte, eller hvorfor ikke gelse i en liden drengs lignelse med en rød hue
på, som røgtede kvæg for bonden, og de troede,
husgud, nissen.
Der kan ikke være nogen rimelig tvivl om, at at kvæget trivedes under denne gårdboes hånd,
det overnaturlige mytevæsen, som vi danske kal hvorfor han fik hver lørdag aften et fad sødgrød
der med det halvkristne navn nissen, er ganske med smør i. Man kunde om en gammel tjener i
det samme væsen, som vort svenske broderfolk en gård bruge udtrykket: »Det er ret en gammel
kalder tomten, den i tomten, byggegrunden, gårdbonisse.« Moth kender naturligvis også i sin
boende vætte, og som vort norske broderfolk i ordbog den unge halvkristne benævnelse på
vestlige egne af Norge kalder garvor, gårdvogter, gårdboen, nemlig nisse, og han siger følgende
den gården vogtende vætte. Ja, nissen er den derom: »Nissen holdtes i forrige tider for en
samme gode vætte, som islænderne i sagatiden husgud, som mentes at lade sig se i en liden
har kaldt årmand, den vætte, der gav folkene i drengs lignelse i huset, og at føre lykke med sig,
den gård, som dyrkede ham, det gode år. Også når han vel medhandledes, men at bringe ulykke,
vi danske har et sådant ældgammelt hedensk når der handledes ilde med ham.« Men hvad vi
navn på den gode gårdvætte nissen, nemlig ikke finder hos Moth, og umuligt kunde finde
hos ham, er benævnelsen julenisse, for forestil
gårdbo, den i gården boende vætte.
lingen om, at nissen kom med juletræ eller lege
EN OPRINDELIGE DANSKE BENÆV tøj om julen til gårdens børn, var endnu fuld
NELSE på nissen, altså gårdbo, kendes i stændig ukendt i datidens Danmark i Holbergs
vor tid kun i forholdsvis få danske egne, i Salling tid.
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Nissen i Niels Skovgaards streg.

En mand fra Lumby kom sent hjem fra
år vi femhundrede år tilbage
Odense, det regnede og var fælt vejr. Han lod
i tiden, til Valdemarernes tid, må benæv
hestene stå for vognen og gik ind uden at spænde
nelsen gårdbo have været den almindelig kendte
fra, da gårdens nisse plejede at spænde fra og
benævnelse i hele det historiske Danmark på den
fodre. Men om morgenen, da han vågnede, stod,
hestene endnu for vognen. Han kaldte på nissen
i gården boende vætte. Men hvorfor har denne
og spurgte: »Hvorfor har du ikke spændt fra,
gårdbo så fået personnavnet Nis og det deraf
lille Niels?« — »Tror du, at jeg skulde gå ud
udviklede fællesnavn nisse. Ja, det er utvivlsomt
og skidte min ny kjole, som vor mo’r gav mig
gået til på samme måde, som da vore folkeyndede
i går,« svarede den lille og lo.
landsoldater på treårskrigens tid fik kælenavnet
VORT FORRAD AF PERSONNAVNE
Jens. Vi husker fra vore barneår, at Jens var
har vi nogle navne, som går tilbage til old
aldrig bange, men der var for mange; vi mindes,
dansk hedensk tid. Vi kan som sådanne olddanmed hvilken begejstring folk talte om vore Jenser
og deres bedrifter i kampen mod vore fjender, ske hedenske navne nævne Hagbard og Signe,
tyskerne. Nis, dvs. Niels, er et tilsvarende folke Hjalmar og Ingeborg, Rolf og Helge, Gorm og
ligt hædersnavn for den folkeyndede gårdbo, som hans sønner Knud og Harald samt Svend Ulfsøn
man har kaldt med det menneskelige navn Nis og hans sønner Olav og Erik. De mest yndede og
eller Niels. Vi har stadig vidnesbyrd fra folke- derfor mest udbredte af vore personnavne er dog
overleveringen om, især fra Fyn, at nissen bliver af kristen oprindelse, stammer fra apostelnavnene
kaldt Niels, og vor store gamle folkemindeforsker som Peter og Povl, Jens og Hans, begge de sidste
H. F. Feilberg i Askov kalder sin grundlæggende opstået af Johannes, Jens med stærkt tryk på
bog Nissens historie 1918 med undertitlen »Lille første stavelse, Hans derimod med stærkt tryk
Niels, som også kaldes nissen, og hans mange på anden stavelse -hannes. Udbredte kristne
mærkelige bedrifter.« Friskolelærer Didrik navne er Mads af apostelnavnet Mathias og
Søren af helgennavnet Severinus. Til disse
Johansen fra N. Lyndelse har således til Svend
Grundtvig optegnet et fynsk sagn fra Lumby ved kristne personnavne hører også det i middelalde
ren overordentlig folkeyndede navn Niels.
Odense:

G
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Det hidrører fra det oprindelig græske helgen
navn Nikolaus, båret af biskoppen Nikolaos af
Myra. Han blev fra det tiende århundrede over
ordentlig folkeyndet på vesterlandsk område,
ikke mindst som søfartens beskytter, og en
mængde kirker, også her i Danmark, er derfor
opkaldt efter ham, vi kan tænke på den gamle
Nikolai kirke i København. Denne helgen blev
også dyrket i klosterskolerne som børnenes skyts
ånd, og hans helgendag d. 6. december var den
store eksamensdag, hvor de uartige børn fik de
res velfortjente ris, men de artige og lærevillige
børn fik ros og små gaver og lækkerier. Denne
katolske skik er bevaret til vore dage i Holland,
hvor den 6. december stadig er den store læng
selsfuldt ventede gavedag for alle børn. I Eng
land og de Forenede Stater i Nordamerika venter
også de små besøg af gavebringeren St. Claus,
men gaveskikken er her overført til juleaften.
Man har troet, at vor danske nisse direkte skulde
have noget med St. Nikolaus at gøre, men det er
lige så urigtigt som at antage, at kælenavnet Jens
på vore raske landsoldater skulde stå direkte i
forbindelse med apostelen Johannes. De danske
navne Jens og Hans er som lige sagt opstået af
apostelnavnet Johannes, ligesom de danske navne
Niels og Klavs er opstået af Nikolaus. Den dan
ske gårdbo har fået kælenavnet Niels, fordi det
var det meget udbredte og folkeyndede drenge
navn i middelalderen. Julegaver fra denne Niels
eller Nis er fuldkommen ukendt i den rige
danske folkeoverlevering om gårdboen eller nis
sen før i midten eller snarere henimod slutningen
af det nittende århundrede. Det var almindelig
skik, at husvætten, som vi i det sekstende og syt
tende århundrede kaldte nissegoddreng, fik et
menneskeligt kendingsnavn eller kælenavn som
tegn på folkets yndest. Den franske gårdbo fik
derfor kælenavnet maitre Jean, mester Hans;
den engelske gårdbo fik, som vi ved fra Shakespeare, kælenavnet Robin goodfellow, altså Ro
bin, den gode fælle; den tyske kobold, dvs. gård
vogter, fik kælenavnet Heinzelmann, altså Hen
rik mand, Wolterken, lille Walter eller Chim,
kælenavn for Joachim. Navnene Niels eller Claus
synes derimod ukendt for den tyske husvætte, og
benævnelsens udspring må da søges i en egn af
Danmark, hvor Niels er blevet sammentrængt til
Nis. Det gælder jo fortrinsvis det Tyskland og
Europa nærmestliggende danske” landskab Søn
derjylland, hvor vi ned til vor egen tid kender
navne som Nis Nissen og Jes Jessen — overfor
rigsdansk Niels Nielsen og Jens Jensen. Det
korte stærke navn Nis for gårdboen har haft
samme hvervekraft som en benævnelse som bil
(for automobil, egentlig et græsk ord, som bety
der selvbevægelig, som kan bevæge sig af sig
selv uden hestekraft) i vore dage, og Nis har
erobret hele det historiske Danmark længe før
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den store svenskerkrig 1657—60, hvor vi blev
tvunget til at afstå Skåne, Halland og Bleking.
Følgen er, at goanisse, men ikke det rigssvenske
tomte, er den typiske benævnelse på gårdboen
hos vore gamle tabte landsmænd i Skåne, et af
de mange vidnesbyrd om, at deres folkeoverleve
ring trods snart 300 års adskillelse stadig ér dansk
og ikke svensk. I naboegne til Sønderjylland som
f. eks. Fyn eller Vestjylland er man ned igennem
tiden klar over, at Nis egentlig er et personnavn,
hvorfor man kan erstatte Nis med Niels, som vi
lige har set i Lumbysagnet, men på Sjælland og
i Skåne opfatter man Nis som fællesnavn, og af
det bestemte form nissen laver man en ny ube
stemt form, den nu gængse, sejrrige benævnelse
nisse, der også er trængt dybt ind i det sydlige
og østlige Norge, antagelig med Oslo som spred
ningspunkt. En typisk sjællandsk skildring af
denne nisse har vi i Søllerød- senere Hvidovrepræsten Hans Lauritsens Sjælebog fra 1587,
hvori det hedder: »Jeg vil intet tale om de fabler
og skvalder, som munke have skrevet i deres
løgnebøger, eller det folk siger, at de rede grød
til nissegoddreng, at han skulde røgte kvæg om
natten vinterlangt (dvs. vinteren igennem), eller
hvorledes han skulde gå til andre byer og stjæle
hø og strøelse, når dem fattes hø eller halm til
kvæget«.
Eller vi kan anføre Bloustrød-præsten Joachim ’
Junges Nordsjællandske Landalmue fra 1798,
hvor han sammenligner de sjællandske nisser
med romernes husguder, larerne og penaterne.
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»Ligesom romernes husguder i de ældste tider
stod i køkkenet, så give og bønderne deres nisser
plads enten i stegerset, eller på det sted, som er
ham såre vigtigt, nemlig i stalden, hvor nissen
røgter kreaturerne og tillige fodrer stærkt på na
boers eller andres bekostning. Men mens de
romerske husguder fik mad hver dag, så blive
nisserne kun opvartede på de store højtiders af
tener. Da følgerne af nisserøgtningen er kvægets
overordentlige trivsel, mistænkes ofte den land
mand, som ved ordentlige midler opnår det, som
andre ikke kan eller gider, opnå... og man be
tragter ham med et skelende øje. Til straf fra
dømmer man ham et eller andet ledemod (thi
fæstepenge tager nissen ikke imod), og efter
døden det hele — legeme, som løn for denne tro
lejesvend.««
Junges samtidige, pastor Niels Blicher i Rand
lev, skriver 1800 i sine »Venlige Forestillinger til
danske Bønder«: »Mange have troet for ramme
alvor, at der var nisser til, som skulde være et
slags synlige tingester, der holdt sig til visse
gårde og bevarede kreaturerne i samme for van
held, lod dem trives godt og befordrede ejerman
dens velstand. Han skulde — at sige efter kærlingsnakken — se ud som en lille, fed dreng med
rød hue på. Stundom kunde han komme i slags
mål med lænkehunden og stundom med en nabo
nisse. Husfaderen skulde til visse tider give ham
en portion grød for sin tro tjeneste.«
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ret, hendes øl vil kaste sig, eller mælken
vil ikke oste sig, eller og hun må finde sig
i at kærne en hel dag uden at få smør.«
Omkring midten af det nittende århundrede
bliver nissen overordentlig yndet af de danske
digtere. I sine »Fabler for Børn« fra 1845 lader
H. V. Kaalund i fabelen Nissen den gamle kokke
pige sige:
Du lille nisse, med huen rød,
du skal også have din julegrød.

Men straks indvender husmoderen:
»Der er ingen nisse, lad dig sigel« —
Da smiled den gamle kokkepige:
»Han bor i kælder, i stald, på kvist,
den skælm, han stjal mig dog pølsen sidst.«

Og grøden blev ned i stalden sat,
da listed fra køkkenet husets kat.
Den næste morgen den gamle kom
og råbte, da hun fandt skålen tom:
»Hvo uden nissen kan grøden spise!«
Da måtte katten i krogen fnise.

I 1849 udkommer det første lille julehæfte om
nisser »Eventyr om nisser« en gendigtning af
Thieles folkesagn om nisser og bjergfolk af litte
raten Claudius Rosenhoff og med akvareller af
sortskæggede nisser af den nu forlængst glemte
topografiske kunstner H. C. Ley:

ENS FADER NIELS BLICHER fordøm
mer nissetroen som skammelig overtro,
giver hans søn, Steen Steensen Blicher, i Røver
stuen fra 1827 en festlig, ironisk skildring af
denne nissetro:
»Husnissen, med hvem vi her i særdeles
hed have at bestille, er en sand velsignelse
for den våning, som han beærer med sin
nærværelse: Den er sikker mod ild, storm
og tyvehånd. Hvo vilde derfor regne det
så nøje med den lille fyrs krumspring? At
han imellemstunder rider sig en lille tur på
hesten i spiltovet og derved bringer den i
skumsved, sker vistnok kun for at skaffe
den en gavnlig bevægelse; at han malker
en ko førend pigen, er alene for at bringe
hende til at rejse sig lidt før om morgenen;
at han nu og da kniber et hønseæg, gør jav
med mis på loftet eller vælter en natpotte,
hvo vilde tage ham det så ilde op, eller der
for misunde ham den smule julegrød, som
ingen betænksom husmoder undlader at
hensætte til ham i en krog på loftet? Kun i
tilfælde af at dette forsømmes, antager hans
karakter et svagt anstrøg af hævnlyst; thi
da kan mutter i huset være temmelig vis på
at få sin grød sveden eller sin suppe snær
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Nissen er en pudsig fyr,
gråklædt, vims og lille;
her om ham vi eventyr
nu fortælle ville.
Skønt man nægter, han er til,
I dog her ham skue,
netop som han drev sit spil
med den røde hue.

Rosenhoffs og Leys nisser af 1849 kan endnu
ikke betegnes som julenisser, for det antydes ikke
med et ord, at nissen bringer legetøj eller juletræ
til hjemmets børn, ja, der nævnes ikke engang i
de små rim, at nissen skal have julegrød jule
aften, således som H. C. Andersens berømte
Nissen hos Spækhøkeren i 1853. Vi ved, at nissen
holdt sig til spækhøkeren, for her fik han hver
juleaften et fad grød med en stor klump smør i.
Hverken her eller i det senere eventyr, Nissen
og madammen fra 1868, hvor nissens julegrød
ligeledes spiller en stor rolle, kendes benævnelsen
julenisse, og denne benævnelse skal efter den
store H. C. Andersen-kender, overbibliotekar
Topsøe-Jensens mening slet ikke kunne findes
hos H. C. Andersen. Alligevel er H. C. Ander
sens velkendte og folkeelskede nisseeventyr bag
grunden for julenissens fremkomst i slutningen
af halvtredserne.
Her møder vi i et meget sjældent, navnløst lille
gådehefte fra 1858 det foreløbig ældste kendte
vidnesbyrd om den danske julenisse, det foran
gengivne billede af den gråskæggede nisse, som
rider på en kæphest. Gåden om nissen lyder:
I fordums dage jeg var overalt
i bondens stue, hans lo og lade.
Det har bedstemor dig nok fortalt.
Jeg gjorde nogen gavn, kun liden skade.
Jeg er lille, væver og næsten ganske grå,
mit navn du snart nu finde må.

Næste side bringer løsningen på gåden med
det foran gengivne billede, der bærer følgende
underskrift:
Pas nu på, nisse grå
med sin røde hue
på sin fuks
den lille luks
rider ind i julestue.

Benævnelsen julenisse bruger den ukendte dig
ter ikke, men han er sig dog bevidst, at han ska
ber et hidtil ukendt begreb »Nissekone«, som
endog stadig mangler i vor store, nye Danske
Ordbog, for hans femte gåde lyder:
Husker du den lille, du nylig gætted på,
med røde hue og med kofte grå?
Han er fulgt med tiden og den gode tone,
og har sig nu en lille...............

På næste side ser vi da en nissekone med et
vældigt æble i favnen med hentydning til, at
æblerne var dyre det år. Vi har tillige i det mær
kelige, lille gådehefte nissen opfattet som en ung
mand bærende dannebrog, hvor nissen er ligesom
en personliggørelse af mandlig dansk ungdom:
Højt det smukke danske flag
lille nisse svinger,
vidnesbyrd om ærlig sag,
hæder os det bringer.

SIT FØRSTE JULENUMMER i 1859 brin
ger Illustreret Tidende som så ofte siden et
symbolsk julebillede, forestillende et pragtfuldt
juletræ i et københavnsk herskabshjem, tegnet af
Henrik Olrik. Det vældige juletræ er omgivet af
en symbolsk ramme, hvori foroven på begge sider
en dreng og en pige kigger ind i stuen, og læn
gere nede et par nissedrenge med spidse huer.
Forneden, så at sige i kælderen under den pragt
fulde stue, ser man nisserne holde julegilde. En
flok ensartede, skæggede småpuslinger danser
rundt med ryggen til et grødfad, stående oppe på
en bænk, som om det var deres juletræ. At det
er julenisser, og ikke overleveringens gammel
dags husnisser, kan vi skønne af, at nisserne op
træder i stor, samlet, ensartet flok, ikke enkeltvis,
således som nissen i overensstemmelse med folkeoverleveringen optræder hos H. C. Andersens
spækhøker eller gartnermadamme.
Et indlæg i Flinchs Almanak for 1860 viser, at
nissedukker var begyndt at komme på moden i
disse år som lykkefigurer, mascotter siger vi nu.
Heller ikke i denne ironiske skildring bruges
benævnelsen julenisse. Det sker så vidt vides
første gang ganske tilfældigt ! Henrik Scharlings
berømte juleroman »Ved Nytaarstid i Nøddebo
Præstegaard« 1862. De tre glade studenter svin
ger ind i Nøddebo præstegård — i virkeligheden
v. Wylichs præstegård i Greve mellem Roskilde
og Køge. »Foran præstegården var en tilfrossen
dam, på hvilken landsbyens ungdom løb på skøj
ter eller uden skøjter, eftersom enhvers formues
omstændigheder tillod ham. En lille purk på fem
år med en stor rød hue på hovedet standsede
midt i svingning og blev af forundring stående
på et ben, da vi kørte forbi: det var julenissen,
der bød os velkommen.« Scharling må have
tænkt på Vilhelm Pedersens kendte illustration
af den lille nisse hos spækhøkeren ved det store
fad med julegrød, han er netop en 5—6 år gam
mel af udseende.
Den næste gang julenissen, stadig mig bekendt,
nævnes er i Julenissens rescript, trykt i Folkecalender for Danmark for 1869, altså udkommet
i efteråret 1868. Julenissen opfattes her som jule
konge for det følgende år, som efter hans konge

I

Side 13

Slægtsgaarden

lige villie skal blive lykkeligt for hans danske
folk i modsætning til det slemme tørkeår 1868.
Det hedder blandt meget andet i det lange
rescript:
Du gyldne, rige høst, gør bonden veltilfreds,
du tørke, plag ham ej, som nys i otteogtres.
Den desværre ukendte kunstner opfatter lige
som gådeheftets kunstner nissen som en grå
skægget gammel mand. Begge kunstnerne kender
utvivlsomt og mindes med sikkerhed J. Th. Lundbyes berømte illustration af nissen og den hvide
hoppe i Flinchs Almanak for 1842, det ældste
virkelige billede af en dansk nisse, her opfattet
som en smuk, gammel, skægget mand. De to for
skellige nisseopfattelser kæmper med hinanden i
den følgende tid, men det bliver Lundbyes op
fattelse, der sejrer over Vilhelm Pedersens, lad
os tænke på Johannes V. Jensens berømte myte
Julenissen i »Kornmarken« for 1932. Hvad der i
denne sammenhæng har særlig interesse ved jule
nissens rescript, er, at det må have virket inspi
rerende for Palle Rosenkrantz’ fader og moder
Iver Holger og Julia Louise Rosenkrantz, da de
i 1873 udgav deres meget smukt illustrerede jule
bog Julekongen.
De to adelige forfattere knytter i modsætning
til overleveringen nisse og barn tæt sammen. Det
hedder: »Men at det er således indrettet, at der,
den første gang storken bringer et barn tilhuse,
følger en lille nisse med, der aldrig forlader hu
set, sålænge der er børn, det er der måske een og
anden, der ikke ved. Nissen er husets gode ånd,
og hans hverv er både besværligt og ansvarsfuldt,
thi ikke nok med, at han skal vogte på børnene,
han skal tillige hvert år for den gamle julekonge,
der bor under krypten i Hellig tre kongers kapel
i Roskilde domkirke, aflægge regnskab for det
ham betroede barns opførsel. I kapellet sidder
den gamle drot hver aften, ikke til doms over
børnene, men for at modtage beretning om de
små, og i rig kærlighed uddele sine gaver til hver
især, om hvem dets nisse beretter, at barnet gør
sine forældre glæde. På en mægtig i granit hug
get trone sidder julekongen, klædt i purpur og
hermelin, på hovedet et diadem af frostperler,
funklende i vidunderlig glans. Mildt og kærligt
lytter han til de små nisser, der strømme ind i
store flokke, og hver især afgiver beretning om
de børns færd, der er betroet til deres varetægt.
De nisser, der kunne berette om sanddru, kær
lige, lydige opofrende, uegennyttige børn, de få
et rigtigt kærligt smil af den gamle, og når de
fortælle, kvikt, morsomt og livligt om børnenes
uskyldige lege og skælmsstykker, da stråler glæ
den ret ud af hans åsyn.« — De nisser, som brin
ger julekongen i Roskilde domkirke det glade
budskab om deres gode, artige børn, og bringer
julegaverne tilbage, kaldes af baron og baronesse
Rosenkrantz for jule-nisserne.

Jeg vil tro, at netop denne smukke julebog har
været inspirerende for de mænd og kvinder, som
i firserne førte julenissen frem til sejr i det dan
ske samfund, mænd som Julerosers udgiver Ernst
Bojesen, eller som udgiveren af Børnenes Jule
gave Alfred Jakobsen med hans hovedtegner
Carsten Ravn, og med en forfatterinde som Anna
Erslev, med hvem vi afslutter denne beretning.
Hun siger i et digt »Ediths jul« i Børnenes Jule
gave for 1893:
Julenissen! Pas dog på!
ham vi vil ej miste;
men der kigger han den små
mellem gren og kviste.

Var det dig, som træet bar?
Kuk, du lille nissefar!
Se hans røde hue
glimter som en lue.
Hans Ellekilde.

(Fortsat fra side 7).

flDenø belhgbaoøl^øene brændte
Og så vidste Maren så meget. Hun havde været
helt ung, dengang Wallensteins tropper hærgede
Jylland. Det havde været strenge tider, både den
gang og senere, da den svenske general Torstens
son satte ind med sine hære. Maren så gerne, at
Gregers kom ind til hende. Men ellers havde hun
vel ikke meget tilovers for Pejter Mejland, den
forhenværende ridefoged hos Jacob Ulfeld på
Stubberkloster, ham der gav Pejter Mejland val
get mellem Gadegaard i Sevel og så Trævel, men
han valgte Trævel. Det var måske heller ikke
omegnens fæstebønder, der havde mest bud efter
selvejerbonden fra Trævel, når de valgte faddere
til deres små børn. Han var jo heller ikke en af
deres. Han var langt derude sønderfra, fra marsk
egnene. Nej, så gik der langt oftere bud til den
velbyrdige jomfru Akeleye på Stubbekloster.
Hun bar mange små børn, både af bøndernes
og herskabernes, op til døbefonten i Sevel kirke.
Var Pejter Mejland og hustru med som fad
dere, var det gerne på de lidt højere steder. Det
blev der lagt mærke til, og det blev drøftet. Men
tiden gik. En sensommernat i 1690 var gamle
Marens tilmålte del af tiden i færd med at ud
rinde. 89 år havde hun set drage forbi. Pejter
Mejlands hustru og datter samt Gregers, der
nu var ved at være voksen, sad inde hos hende,
og det var tydeligt at se, at høstmanden ikke var
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langt borte. Gregers stod og betragtede det blege,
udtærede ansigt, og han følte ligesom en trang
til endnu en gang at gøre Maren en lille tjeneste.
Da randt helligdagslysene ham i hu, og han
kendte Marens gemmesteder. Han fandt stum
perne frem og tændte en af dem, som han stil
lede på en stol ved alkoven. Der drog som en
antydning af et taknemligt smil over gamle Ma
rens ansigt, og førend helligdagslyset var nedbrændt, havde hun draget sit sidste suk.
GEN RANDT henved 9 år. Så var det Pejter
Mejlands tur, skønt han kun nåede 66 år.
Tredie søndag i fasten 1699 drog et langt ligtog
fra Trævel ind over heden til Sevel kirke. Nu
var det så sønnerne, unge Pejter Mejland og
Gregers, der måtte tage styret. Det var vel nær
mest Pejter, der blev den rådende. Han blev gift
kort efter faderens død. Ved samme tid fik ryg
tet travlt med Gregers. Og det blev bekræftet
11. søndag efter trinitatis, da Mette Eriksdatter
stod åbenbar skrifte i Sevel kirke og som sin
medskyldige udlagde Gregers Pejtersen Mejland
fra Trævel. Mange øjne rettedes mod Pejter Mej
lands kirkestol, hvor enken og datteren sad. Nu
ventede man selvfølgelig, at Gregers snart skulle
^tå på samme plads. Af samme grund kom
mange nysgerrige til kirke søndag efter søndag
i den påfølgende tid for at overvære dette — men
Gregers udeblev. »Nej,« sagde man, »det er jo
selvejerbondens søn«.
Man nåede allehelgen, men nu opgav man at
vente på Gregers. — Men Gregers havde ikke
opgivet det. Han vidste med sig selv, at skulle
han gøre, hvad der var ret, skulle han stå åben
bar skrifte ligesåvel som Mette. Men han kunne
ikke overvinde sig selv. En aften ind under ad
vent var han med sine modstridende tanker tyet
ind i gamle Marens stue, der siden hendes død
havde stået ubeboet, og hvor hendes fattige ejen
dele til dels stod endnu. Ved skæret fra en lille
tynd prås sad Gregers og makkede lidt med sine
jagt- og fiskeredskaber — så havde han et på
skud til at være fri for at komme over i stuen
til de andre. Da faldt det ham ind, at nu var
det næsten som i drengeårene, når han tyede ind
til Maren med sine vanskeligheder. Hans tanker
for hid og did, men på eet punkt begyndte de
at tage fast form. Næste søndag, første søndag
i advent, ville han stå åbenbar skrifte. Men det
ville ingen pralende kirkefærd blive. Han tænkte
igen på, hvor der blev forberedt og pudset, når
forældrene skulle ud som faddere. Dengang
Christian Gjerløvs søn, Jens på Stubbergaard,
blev døbt og senere, da tvillingdøtrene IngeborgMarie og Pernille blev døbt, da havde de stået
der sammen med omegnens herskaber — og da
Margrethe i Hjelm mølle blev døbt og så frem
deles.

I

Vinterstemning ved Geels å.

ET TYNDE LYS var nu næsten nedbrændt.
Gregers kviede sig ved at gå ind til mode
ren. Hun var så karrig med lysene i år. Slagtefårene havde været så magre, der var så lidt talg.
Da kom han i tanker om Marens helligdagslys.
Helligdagslysene, dem havde han ikke tænkt på
i flere år. Det knirkede i de rustne hængsler,
da han løftede kistelåget, og uden større besvær
fandt han under en del ragelse æsken, hvor Ma
ren plejede at gemme helligdagslysene. De havde
nok stået urørt siden hendes dødsnat. En stem
ning fra en fjern tid greb ham, da han tog en
lysstump, der var gul af ælde, i sin hånd. Han
prøvede at tænde den ved pråsen. Tanen ville
til at begynde med ikke rigtig fænge, men efter
hånden steg en klar flamme op. Og nu var det,
som Marens salmevers og skriftsteder igen fik
mæle, og de tog til genmæle mod det i ham, der
ville friste til at gå uden om opgøret og pligten.
Igen dukkede forældrenes skikkelser frem ved
de fornemme kirkefærd — alle disse beundrende,
og vel også misundelige blikke, der havde fulgt
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dem. Og så alle disse øjne, der ville stirre på
ham nu på søndag. Bestandig kørte hans tan
ker i ring om dette. Da steg fra erindringens
dyb noget frem, som gamle Maren engang ved
given lejlighed sagde til ham: »Tror du, Pejter
Mejlands søn har mere ret over for Gud og
mennesker end andre?« Nej og atter nej.
Gregers sad længe med hånden under kin
den og stirrede ind i helligdagslysets flamme.
De modstridende tanker gik til ro. Hans beslut
ning var taget.
Lyset brændte ned, men skæret af det ligesom
fulgte ham, da han adventssøndag begav sig på
sin ensomme kirkefærd.
K. H.

GiL mit barn
Vokser og lytter, årenes gang

former min store pige.
Alt hvad der lå i mit sind og sang
bryder hos dig, så spæd en klang
nynner, mens du som sivet

yndefuldt svajer mod livet.
Folder dig ud i barnets vår,
varsomt, en spørgende pige.
Fri i din trods bag det lyse hår,
åben mod verdens sviende sår,

legende, har jeg dig givet:
kunsten at leve livet?
B. S.H.

Ny roman af Frifelt
Vort så interesserede og aktive medlem, forfatteren
Salomon J. Frifelt, har i dette efterår udsendt en ny
roman »Dagen og det grønne land« (Nyt Nordisk For
lag, Arnold Busck). Romanens tema er en mands kamp
med ødemarken, dens forvandling i sliddets tegn fra
goldjord til givtige agre for trygge hjem. Vi skal i
næste nummer af bladet i en anmeldelse komme nær
mere ind på bogen...

Vellykket amtsmøde af
slægtsgårdsfolk i Bramminge
Tolv nye medlemmer indmeldt i
SLÆGTSGAARDSFORENJNGEN
OR OM MULIGT at få Slægtsgaardsforeningens arbejde i Ribe amt bragt ind i
fastere rammer og bl. a. få valgt en amtsbesty
relse, havde Dansk Slægtsgaardsforening ind
budt til et møde på hotel »Kokkenborg« i Bram
minge den 5. december med forfatteren Salomon
Frifelt som indleder.
Tilslutningen blev langt større, end indbyderne
havde turdet håbe. Og der var på mødet en glim
rende stemning, ligesom der blev udtalt ønsket
om siden hen at få afholdt lignende møder om
kring i amtet. I alt indmeldte tolv nye medlem
mer sig i foreningen.
Salomon Frifelt bød velkommen og udtalte
Slægtsgaardsforeningens glæde over det store
fremmøde af slægtsgårdsfolk fra hele det store
Ribe amt.
Forfatteren holdt derefter foredrag om Slægts
gaardsforeningens idé, opgaver og virkemåde,
idet han stærkt fremhævede, at selv om Slægtsgaardsforeningen er ret ung af år, så har dens
grundlag og idé tusindårshævd og må ses i sam
menhæng med det danske bondefolks udvikling,
hvor riget fra de ældste tider er bygget op ved
lov. Og kærnen i alle de gamle danske landslove
er: Værge jorden, styrke slægten og hævde
arven. — Det samme Formål er det, »Dansk
Slægtsgaardsforening« under moderne forhold
og med nutids virkemidler prøver på at gennem
føre. — Frifelt omtalte Slægtsgårdsarkivet og dets
arbejde, medlemsbladet »Slægtsgaarden«, årsmø
dernes samvær, foreningens smukke mærkat og
emblem, slægtsgårdsdiplomet og foreningens
indsats gennem henstilling til lovgivningsmagten,
hvor det gælder arvelove, jordlove eller ekspro
priationer o. 1., der kan gribe ind i slægtshjemme
nes tilværelse og hævdvundne arveskifte.

F

FTER AT Jens Guldbjerg, Guldbjerggaard
ved Bække, var valgt til ordstyrer, førtes
nogen forhandling om Slægtsgaardsforeningens
opgaver, og der stilledes til Salomon Frifelt en
del spørgsmål ang. Slægtsgaardsarkivet, diplo
met, amtsbestyrelsens opgaver og virksomhed
m. m.
Efter det fælles kaffebords fornøjelige samvær
valgtes ved skriftlig afstemning følgende amtsbe
styrelse på fem mand:
Salomon Frifelt (formand), Jens Guldbjerg,
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Guldbjerggård, Bække, Johs. Hansen, Sternbogård, Darum, Bramminge, Niels A. Madsen, Janderup, og Søren Michaelsen, Foldgård, V. Nebel.
Og som suppleanter: Hans Bjerrum, Bjerrumgård, Ribe, Frode Uhre, Uhregård, Tistrup, Poul
Tobiasen, Janderup, Benned Bennedsen, Gam

melbro, Laurup, Gørding, og Fr. Boesen, Darum,
Bramminge.
Fra forsamlingens side bragtes en tak til Salo
mon Frifelt for foredrag og tilrettelæggelse af
mødet. Og ordstyreren sluttede med en tak for
den gode tilslutning og det udmærkede samvær.

Slægtsgaardsmærkatet
cy/ndelsbogtrykkeriet
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i Odense

100 stk. 5 kr.
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