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Træk af
DEN DANSK-SKÅNSKE HISTORIE
Af arkivar P. K. Hofmansen.
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ALLANDS VEJRØ - Sandhammeren, den tid, da unge skånske og jyske mænd på de
Falsterbo — Ørkene! Dette kryds over samme åretofter under brede sejl stævnede ud
5kånes land, der hin februardag 1658 på kong
over Nordsø på vikingelivets hårde og raske
Frederik den Tredies vegne med tungt sind blev færd. I muren på Hällestad kirke, øst for Dalby,
tegnet af rigshofmester Joachim Gersdorf og
rigsråd Christen Skeel i Roskilde, betegner et af
de smerteligste tab i den danske folkestammes
hidtil udelte hjemlands historie.
Fra ældgammel tid havde Skåne naturlig hørt
til Danmark, og dets befolkning ligeså naturlig
følt sig som danskere. Som Jernveds udstrakte
skove med hede- og moselandet mod vest skilte
daneme fra holtsaterne mod syd, således skilte
Finvedens og Værends skovland med dets myl
der af søer, moser, heder og stenmarker danerne
fra gøterne mod nord.
Allerede ved år 60 e. K. kendtes Scandinavia
(Skåne) af den ældre Plinius, og ca. 550 nævner
den gotiske forfatter Jordanes et folk danerne,
hvis oprindelige hjemstavn var halvøen Skandia,
og hvis vækst og højde overgik alle andre nor
Motiv fra den skånske slette.
diske stammers. Ved år 800 hørte Skåne under
samme konge som Jylland, og i kong Alfred
af Wessex’ angelsachsiske verdenshistorie fra ca. er indmuret to runestene, som i et stolt hæders
900 optræder for første gang navnet Danmark kvad fortæller, at »Askel« satte denne sten efter
(Denemearc), hvilket område beboedes af syd- Toke Gormssøn, sin hulde drot«, der »ikke flyed
danerne i Jylland og norddanerne på øerne og i ved Uppsala«. Forfædrenes livsvilje og kampmod
Skåne. Vallebergastenen fra egnen øst for Ystad synes således at have fundet udløsning såvel i
beretter, at Manne og Svenne ligger begravet i vest som i øst, men hjemme steg englænderen
London, og står således som et tyst minde om Gotebald med korstegnet hævet mod himlens blå
(Fortsættes side 4).
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Tegning a£ nye medlemmer
til Slægtsgaardsforeningen
De, der måtte være interesseret i at gøre et
arbejde for tegning af nye medlemmer til Slægts
gaardsforeningen, bedes venligst henvende sig til
Slægtsgaardsforeningens kontor, Købmagergade
67—69, København K., hvorfra der tilgår de på
gældende oplysninger om betingelserne for beta
ling af udgifter ved en sådan tegning samt oplys
ning om det vederlag, man kan påregne for ulej
ligheden.

SPØRGSMÅL OG SVAR
lægtsgaardsforeningens juridiske kon
sulent, sagfører M. Hesselbjerg, har modtaget føl
gende henvendelse:
Vedlagt sender jeg afskrift af en deklaration, som
Statens Jordlovsudvalg har ladet tinglyse på min nabos
gård.
Hvad er formålet med dette? Gården er en slægts
gård, og han har to sønner, der antagelig vil kunne
overtage den (11 og 8 år). Gårdens areal er 39.8 ha,
ejendomsskyld 86.200, grundskyld 45.100.
Det ville glæde mig, om De vil give en redegørelse
for Jordlovsudvalgets fremgangsmåde, eventuelt i
Slægtsgaardsbladet...
(Navnet).

S

Sagfører Hesselbjerg har svaret således:
Idet jeg takker for Deres brev af 18. ds., skal jeg
oplyse, at staten har forkøbsret til landejendomme, når
grundbeløbet er kr. 56.000 eller derover, men ellers
ikke. Der kan imidlertid af Jordlovsudvalget pålægges
en mindre ejendom forkøbsret til fremskaffelse af til
lægsjord til ejendomme, som har et mindre tilliggende,
end hvad der svarer til 8 ha middelgod jord, forsåvidt
dette kan ske uden betydelig ulempe for ejendommen,
hvorfra jorden tages. Det er det, som er sket i det
tilfælde, som De spørger om. At ejendommen er en
slægtsgård har ikke nogen betydning, for det kan
jo godt ske, at den bliver solgt til fremmede. Hvis
imidlertid ejendommen bliver solgt til et barn eller et
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barnebarn af ejeren, gælder statens forkøbsret ikke,
ligesom den heller ikke gælder for ejendomme, hvis
grundbeløb overstiger kr. 56.000. Man kan derfor ikke
klage over den pålagte forkøbsret med den motive
ring, at ejendommen ikke agtes solgt til fremmede, men
kun den begrundelse, at tillægsjord ikke kan fraskilles
uden betydelig ulempe for ejendommen. Jeg tilbage
sender skrivelsen fra Statens Jordlovsudvalg og gen
parten af deklarationen om forkøbsret.

»Slægtsgaarden«s aprilnummer
kommer omkring 1. april i år og vil bl.a. inde
holde tilmeldelsesblanket til årsmødet i Båstad
den 5. og 4. juni, samt en del oplysende artikel
stof, hvoriblandt anden del af arkivar P. K. Hofmansens Skåneartikel, som begynder i dette num
mer af Slægtsgaardsbladet.
Der ud over vil aprilnummeret indeholde et
fuldstændigt program for årsmødet samt over
sigt over udgifterne, som er direkte forbundet
med tilmeldelsen.

FORENINGENS
MEDDELELSER
Den 7. december 1955 holdtes på hotel »Hafnia« i
København fællesmøde af forretningsudvalget, udvalget
for økonomiske og lovmæssige sager samt bladudvalget.
Fraværende var Chr. Lybye.
1. Foreningens økonomi:
Kontorchef Nielsen foreviste udskrift af kassejournal
for november måned, hvorefter beholdningen pr. 1. de
cember 1955 var 22.746 kr. 42 øre.
2. Foreningens budget:
Det af revisor Foged i mødet den 14. oktober d. å.
fremlagte budgetforslag blev ændret, således at den
budgetterede kontingentindtægt nedsattes med 1.000 kr.,
hvorefter overskudet bliver 1050 kr.
3. Foreningsbladet:
Konsulent Balle omtalte sine bestræbelser for at
tegne nye annoncer. Redaktør Ib Paulsen anså det for
nødvendigt, hvis annoncerne skal forøges, at der anta
ges en annonceagent, og at der gives provision til pri
vate, der tegnede annoncer.
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4. Arkivet:
Konsulent Balle omtalte den stadig stigende plads
mangel på Det kgl. Bibliotek. Hofmansen gav nogle
oplysninger om arkivets arbejdsstof for tiden.
5. Medlemsforhold:
Man drøftede igen muligheden for at finde agenter
til tegning af nye medlemmer, bl. a. tidligere slægts
gårdsejere, der havde afstået deres ejendom.
6. Årsmødet 1956:
Formanden forelagde forslag til program samt opgø
relse over udgifter, der for de 2 dage, 2. og 5. juni,
androg 110 danske kroner inclusive drikkepenge. Den
2. juni foretages busture i omegnen af Båstad og den
5. juni foretages udflugter til to slægtsgårde tilhørende
familien Berg von Linde samt laboratoriet i Svaldv.
Der afholdes hovedbestyrelsesmøde den 1. juni om
eftermiddagen i Båstad.
Programforslaget godkendtes.
Det vedtoges at afholde udvalgs- og hovedbestyrel
sesmøde torsdag den 2. februar og fredag den 3. februar
1956. Mødet hævet.

Hjemmets jord
I SKAL SØGE at elske hjemmets jord. Dette
gælder i al almindelighed. Den dag, den danske
bonde sælger sin fædrenejord, som man sælger så
get andet, er der ikke alene gået noget tabt for ham
selv, der er gået noget tabt for folket. Den fædrenearv,
der er gemt i hjemmets jord, kan ikke vejes op med
guld. Der er et sted herhjemme på den lille plet jord,
som jeg har fået lov til at kalde min, hvor jeg holder
af at stå gang efter gang, tid efter anden, lang tid
eller kort, som det nu kan falde sig. Her er vid udsigt
over det åbne hav mod Angels tabte kyster og ind ad
Flensborg fjord; her favner jord og himmel, hav og
skov hinanden; der frydes øjet og mættes sent eller
aldrig; men her kan jeg også i et nu overskue den
plet, der gennem århundrede gik i arv fra fader til søn.
Fædrenearven taler her et sprog, der er godt at lytte til.
Slægt efter slægt såede her i sorten muld, høstede af
markens grøde og takkede for himlens gave. Så kan
der stige en længsel eller et ønske op, selv om man på
forhånd ved, at den eller det aldrig bliver opfyldt. Gid
man en gang måtte blive lagt til hvile her! Plov og
harve skulle uforstyrret have lov til at gå deres gang,
frosten svide den pløjede fure, sneen duge sit hvide
lin, og lærken synge sin tidlige forårssang, mens de
første svage, grønne spirer tittede frem. Sæden skulle
vokse og gulnes, indtil sommerens sang og høstnattens
sus gennem den bølgende kornmark nynnede sin ens
formige melodi.

V

(Skrevet som indledning til en fortegnelse over
slægtsgårdene i Tandslet sogn på Als af rentier Chri
sten Christensen Lassen, Skovby, Als).

Træk af
DEN DANSK-SKÅNSKE
HISTORIE
-----------------

(Fortsat fra side 1)

------------------

omkring år 1000 i land på Skånes kyst. Lan
dets overgang til kristendommen synes især at
måtte tilskrives Svend Tveskægs virksomhed.
Under ham og hans søn Knud den Store blom
strede Skåne op. Vest for landsdelens gamle
tingsted og markedsplads ved Arendale vokste
Lund op som Skånes største by, og snart fulgte
Helsingborg, Lomma og Tommarp den i væksten.
Ar 1068 rejste Adam af Bremen gennem Dan
mark og beretter, at Skåne var Danmarks skøn
neste provins, der, tætbefolket og velopdyrket,
tillige var godt forsynet med købmandsvarer og
ikke havde mindre end 300 kirker. Landets vel
stand stod bl. a. i forbindelse med fiskeririgdom
men rundt om Skånes kyster. Saxo fortæller i
sin krønike, at Øresund på de tider var så fyldt
med fisk, at skibene undertiden blev siddende
fast og knapt kunne roes gennem stimerne.
Skanørs og Falsterbos flade sandstrand blev
efterhånden centrer for store markeder, hvor op
til 40.000 mennesker kunne samles, når silde
fiskeriet fandt sted fra august til hen i november.
me
Malmøs opkomst skyldes sikkert også dette
fiskeri, idet sildene fra disse egne i århundreder
var en af Europas største handelsvarer, skattet
som fastetidens mad så langt borte som i Frank
rig, England og Skotland. Udviklingen i lands
delens kirkeliv såvel som udbygningen af landets
næringsveje nødvendiggjorde en administrativ
ordning på begge områder, og i 1048 opdelte da
Svend Estridsen Skåne, der hidtil havde hørt til
Roskilde stift, i Lund og Dalby stifter, som dog
forenedes 1060, da biskop Egino efter den ud
svævende Lunde-biskop Henriks død tog sæde
i denne by. Omkring 1070 nedsatte samme konge
sammen med kong Edmund af Sverige et nævn
på 12 medlemmer, der ved 6 grænsestene mellem
gøternes land og Halland og Bleking fastlagde
grænsen mellem de to riger. Gennem de uvej
somme og vilde skove mellem Skåne og Små
land, hvor kun vilddyr og ufredsmænd havde til
huse, fandt man det ikke nødvendigt at drage
nogen skillelinie. Efter utalte århundreders ud
vikling var Skåne således omkring 1070 såvel i
folkelig, kirkelig som politisk henseende fast in
korporeret i det danske statslegeme.

FTER ERIK EJEGODS BESØG hos paven
blev de nordiske kirkers afhængighed af de
hamborg-bremiske ærkebiskopper ophævet, og i

E

Slægtsgaarden

Side 5

1104 overrakte kardinal Alberich på pavens vegne
det ærkebiskoppelige værdighedstegn palliet til
biskop Asser i Lund, der beklædte embedet som
primas for kirkerne i Danmark, Norge og Sve
rige til sin død 1137, da brodersønnen biskop
Eskild af Roskilde valgtes til hans efterfølger.
Dene stiftede 1144 cistercienserklostret Herre
vad, øst for Helsingborg, og Lunds domkirke,
der var påbegyndt af ærkebiskop Asser, blev
indviet af Eskild den 1. september 1145.
Skåningernes stilling til de to magtfaktorer,
konge og ærkebiskop, samt disses indbyrdes for
hold skulle i de følgende århundreder ikke
komme til at gå gnidningsløs hen over lands
delen, og hinsides grænsestenene og de uvej
somme skove lå Sverige parat til at fiske i rørte
vande, når lejlighed bødes, eller når landefreden
mellem de to riger direkte brødes.
I kong Valdemars jordebog fra 1231 kan man
læse om den danske konges talrige jordegodser
og rettigheder i Skåne, hvortil kom indtægterne
af Skanør- og Falsterbo-markederne. toldafgifter
etc., og efterhånden lagde ærkebispesædet i Lund
mere og mere jordegods ind under sig, så det
hen mod reformationen foruden skove og fiske
vande, slotte og borge, havde et par tusind bøn
dergårde til ejendom.

NDER STRIDIGHEDERNE mellem kongsemnerne, før Valdemar den Store i 1157
Fra Skåralid på Sodergang.
blev Danmarks enekonge, holdt skåningerne sig
ingenlunde passive, men valgte endog deres ærkebiskop ville indføre bispetiende og tillige
egen konge Oluf Haraldsøn, som imidlertid blev forlangte, at præsterne skulle leve i cølibat, stod
dræbt af Erik Lam. Da denne ombyttede konge ikke blot de skånske bønder og borgere, men
kronen med munkekutten 1146, blev Erik Emunes også stormændene og præsterne imod ham un
søn Svend (Grathe) kåret til konge af sjællæn der parolen »Folket står over ærkebispen!« Absa
derne og skåningerne, medens Jyderne valgte lon måtte flygte til Sjælland, hvorfra han lyste
Magnus Nielsens søn Knud. Derved kom skå interdikt over Skåne, hvis præster dog ikke over
ningerne i et modsætningsforhold til ærkebiskop holdt dette. Kong Valdemar ville gerne hjælpe
Eskild, der stod på Knuds parti. Svend tog Eskild sin ven og skrev et truselbrev til skåningerne,
til fange og hensatte ham i domkirketårnet i
men han opnåede kun, at kronens gårde i lands
Lund, indtil et forlig kom i stand. I 1153 åbnede delen blev angrebet og plyndret. Først da Valde
Svend et vintertogt mod kong Sverker i Sverige. mar og Absalon med rytterhæren i slagene ved
Fra Skåne trængte han ind over Finvedens is Dysiebro og Getingebro 1181 havde besejret op
lagte sumpe og hærgede og brændte alle vegne. standen, lykkedes det at skaffe ro i landet, men
Den værgeløse befolkning søgte ud i utilgænge trods Absalons protest fik bønderne gennemført
lige udørkener, hvor de diende børn, som Saxo deres krav om ikke at skulle betale tiende til
fortæller, i den hårde vinterkulde lå og frøs ærkebiskoppen. Efter Valdemars død ville skå
ihjel ved brysterne. Svend måtte dog vende om ningerne ikke hylde hans søn Knud VI til konge,
på grund af kulde og mangel på levnedsmidler. men valgte Harald Skreng, der vist var en søn
Da han næste år mødte på Skånes landsting, af den tidligere omtalte Oluf Haraldsøn, til de
blev han modtaget med hånråb og stenkast,
res drot. Denne blev dog samme år slået ved
hvilke han gengældte ved at afbrænde en del Lommeå og måtte flygte, hvorefter Knud VI
skånske landsbyer.
omringede det skånske landsting og tvang bøn
Ærkebiskop Eskild, der 1162 gav den skånske derne til underkastelse. Da Absalon døde i Sorø
kirkeret, nedlagde palliet 1177, som han over 1201, blev hans slægtning Andreas Sunesøn
gav til Absalon, og drog selv til Clairvaux, hvor ærkebiskop i Lund, og under denne lærde fre
han døde som munk 1182. Da Absalon som dens mand faldt der atter ro over Skåne. Han
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salvede og kronede Valdemar Sejr til Konge i
Lunds domkirke juledag 1202 og deltog i samme,
konges mindeværdige togt til Estland 1219, hvor
ifl. sagnet Danebrog under slaget ved Lyndanisse
den 15. juni faldt ned fra himlen. Grundet på
en svær sygdom, vist spedalskhed, nedlagde An
dreas Sunesøn palliet 1223 og tilbragte sine sid
ste 5 leveår på Ivø i Villands herred, hvor man
endnu fremviser resterne af hans bolig. »Enslingen på Ivøhus« hviler nu i Lunds domkirke.

op mod den svensk-norske konge, men gik ind
på at overdrage Skåne til kong Magnus mod at
få pantesummen, 34.000 mark sølv, udbetalt.
Magnus Smek havde fået blod på tanden, og i
1339 bad han pave Benedikt XII om at stad
fæste hans besiddelse af Skåne og anmodede
samtidig om pavelig tilladelse til at vinde mere
dansk land fra holstenerne. Paven afslog begge
dele, men i 1341 såvel som i 1343 fik han af kong
Valdemar Atterdag, der efter sin tronbestigelse
1340 med list og lempe prøvede på at manøvrere
gennem de vanskelige politiske forhold, den
A KONG ERIK (Plovpenning) på lands stadfæstelse, som paven havde nægtet ham.
tinget ved Lund i 1249 søgte sin plovskat Valdemar havde dog ikke et øjeblik glemt lan
vedtaget, kom det atter til stridigheder, men
det hinsides Øresund.
(Fortsættes i næste nr.).
værre blev det, da Jacob Erlandsen, som blev
P. K. Hofmansen.
valgt til ærkebiskop 1254, ville til at foretage
ændringer i Eskilds skånske kirkeret. Herved
vakte han skåningernes vrede, og kong Chri
stopher I var ikke sen til at udnytte denne, idet
han fritog de skånske bønder for at betale tiende
til ærkebispen. Efter Jacob Erlandsens fængsling
1259 slog interdiktet ned over landet, men det
Af gårdejer Jørgen Petersen, Gislinge.
forkyndtes kun over Roskilde og Lund stifter,
og ikke engang her blev det opretholdt, da kon
gen forlangte kirkerne genåbnet. Kong Christo
pher døde i Ribe samme år, og under kong Eriks
ATURLIGVIS KAN VI HEROPPE i Nordvest
mindreårighed blev hertug Albrecht af Brunsvig
sjælland ikke prale med så mange småøer, må
rigsforstander. Han fremkaldte dog almindelig
ske heller ikke med så megen smilende ynde, som
utilfredshed, og i 1262 gjorde skåningerne oprør,
ødelagde ærkebispens gård i Lund, der holdtes Svendborg-Sund eller andre sydlige sunde, men vi har
besat af kongelige tropper, og tvang Helsingborg dog nogle smukke »klatter« liggende som et levn fra
til overgivelse.
Danmarks opbygning, gemt hen i vore fjorde og viger.
Jeg vil antage, at når jeg nævner øen Orø, er den for
Under Erik Menveds strid med Jens Grand,
der blev valgt til ærkebiskop 1289, opstod der flertallet af landets beboere lige så ukendt som en af
atter uroligheder mellem skåningerne. Ærke de øer, der ligger i de ovennævnte egne, vil være for
bispen blev taget til fange i Lund 1294 og fængs- det samme antal medborgere andet steds i landet, lige
ledes på Søborg slot i Nordsjælland, hvorfra han undtaget dem, der har sat sig ordentlig ind i Ackton
natten til den 14. december 1295 ved en mad Friis ?
Orø ligger i Isefjorden, klemt inde mellem Hornsher
svends hjælp fik lejlighed til at flygte og ilede
til sin faste borg Hammershus. Fra 1299 rugede red og Tuse Næs, nærmest det sidste, hvor sejlads kun
atter interdikt over riget. Kongen beslaglagde kan finde sted med småbåde. På den østre side af øen
ærkebiskoppens gods i Skåne og lod hans til findes en sejlrende, bred og dyb nok til at gøre Holbæk
hængere landsforvise, hvorefter alle i Lund stift havn besejlingsdygtig med ret dybtgående skibe, 22 fod
måtte adlyde de kongelige fogeder. I begyndel er sejlrenden.
Kommer man fra nord, fra selve Isefjorden, når man
sen af 1300-tallet foretog svenske hære flere
plyndringstogter ned i Skåne, og i sit økonomiske ind i Holbæk fjord, der igen forgrener sig i syd til
uføre måtte Erik Menved året før sin død 1319 Bramsnæsvig og derved deler de to amter, Holbæk og
for 7000 mark pantsætte hele Skåne til marsken Roskilde, med et naturligt skel, et skel der nu har fået
Ludvig Albrektsen. Da marsken var død, pant en udmærket vejforbindelse ved den for få år siden
sattes Skåne i 1329 til grev Johan af Holsten, byggede Munkholmbro. Om den sidste kan måske
mod hvis tyske høvedsmænd skåningerne 1332 siges, at den har brudt noget af den idyl i landskabet,
gjorde oprør og huggede 300 holstenere ned i der har givet navn til det bestemt ikke overdrevne
selve Lunds domkirke. Under Danmarks fortviv »Dejligheden«, for vidunderligt smukt er der! Vestsiden
lede forhold i disse år overgav ærkebiskop Karl af vigen flankeres af Rygårds skove, forrevne kyst
Galen i spidsen for de skånske prælater og ade strækninger med småholme og bakker, og den østlige
len landsdelen til den svensk-norske konge Mag med Eriksholms skove og venlige landsbyer. Og dog
nus Smek, der i sin titel optog betegnelsen »Skå- synes man, broen falder smukt ind i landskabet, som
nes Kung«. Grev Johan turde ikke tage kampen den ligger der med sine dristigt svungne buer.
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øens ca. 3000 tdr. land. Her er ingen alvorlige bakker,
lige undtaget en fæl på østsiden ned mod det andet
forbindelsessted, nemlig til Hornsherred. Det er dog
kun for passagerer og cykler; »Margrethe« tager biler
med.
Fra det højeste punkt på øen har man en overordent
lig smuk udsigt, Isefjorden helt op til Frederikssund,
de smukke bakker på begge sider af fjorden, og et rigt
fugleliv omkring holmene.
Egentlige »seværdigheder« byder Orø ikke på. Kir
ken er fra Valdemarstiden, dens prædikestol bærer
Chr. IV’s navnetræk, en ejendommelig træskulptur, sik
kert stammende fra et katolsk sidealter, er bevaret, det
forestiller Guds moder med den døde Jesus på skødet.
Orø gamle præstegård.
Mærkelig nok er sidstnævnte kun en torzo, hvor kun
kroppen er skåret. Mere har vist ikke været markeret.
Naturligvis var der mere poesi forbundet med den
Langs med og umiddelbart med kirkegårdsmuren lig
den gamle færgefart, hvor vest fra kommende menne ger præstegården. Den nordre udlænge af den fire
sker, der ønskede sig over til Hornsherred, måtte til længede bygning danner begrænsningen af selve kirke
kalde Langtveds færgebåd med signal, bestående af gården. Længen er en meget smuk bindingsværksbyg
hammerslag på en ophængt stump jernbaneskinne; men ning, hvori de oprindelige døre og vinduer endnu kan
tidens tempo har jo fortæret så mangen en gammel idyl. ses, sikkert stammende fra omkr. 1800-tallet. Præsten
kan fra en dør i stuehusets nordgavl gå direkte ind på
EN ORØ! Opstået som en tilfældighed. Akkurat kirkegården.
Omkr. 1850 fandt man et prægtigt guldkors med ved
som de øvrige, diminutive småøer i vore far
hængende
kæde, det er et relikviekors. Korset kom
vande. Da istidens enorme vandmasser ved smeltnin

gen skulle finde vej ud til Kattegat, eller hvordan nu vistnok frem ved pløjning, det hører nu til et af Natio
havene teede sig den gang, blev øen liggende som et nalmuseets klenodier.
En pengeskat fra middelalderen blev for nogle år
fast punkt i malstrømmen, kan hænde den også har
hævet sig noget gennem årtusinderne? Tidligt fandt siden fundet i kirkegårdsmuren, antagelig gemt hen
jægere og fiskere ud af, at her var en plads, hvor det under en krigstids uroligheder.
var let at finde føden, og af deres efterladenskaber kan
man se, at beboelsen stammer fra den ældste stenalder.
ATURLIGVIS spøger det på øen! Hvor pokker
skulle de sølle spøgelser ellers holde til i vore
Senere hen, da jægerfolket blev bønder og øen blev
benzinforjagede tider? En gammel Orøboer har fortalt
opdyrket, blev der bygget en borg derovre, »Dronning
Margrethes Borg« siger Orøboerne! Samme Margrethe mig om en fæl heks, der kunne forgøre folk og kreatu
har jo et godt navn i denne del af Sjælland, hun resi rer, samt gøre alskens ondt. Damen er dog forlængst
derede helst på Kalundborg slot, og er endnu den dag død; men min hjemmelsmand påstår, at han har set
i dag en skytshelgen for halvøen Rersø ved den østlig og hørt hende længe efter. Ved mit sommerbesøg fandt
ste del af Sjælland; men mon ikke de rester af borgen, jeg dog ingen spor af kvinden.
n)
der endnu — omend svagt — kan skimtes ret nord for
Bybjerg kirke, stammer fra en ældre tid og er lagt øde,
da de sammensvorne fredløse i året 1298 sejlede ind
og afbrændte Holbæk, efter først at have foretaget
samme eksperiment med Nykøbing? En antagelse, der
dog står for min egen regning!
Orøboerne siger også, at en fæl sørøver, som hed
Børre, har haft en befæstet borg på den østlige side af
øen; her er fundet fundamenter og rester af en træ
bygget borg, arkiverne ved dog intet om dette.

M

N

VIS MAN FRA HOLBÆK tager med Orøfærgen »Margrethe« — i al gemytlighed kaldet
»Barken Margrethe« — kan man på en times tid nå til
havnen Snave, det ældste navn for anløbsstedet, en
fuldt moderne havnebygning med plads til de ikke få
fiskerbåde og andre tilsejlende fartøjer. Tager man sin
cykle med, kan man på en eftermiddag overkomme

H

Rutebåden »Margrethe«, Orø.
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SKÄNE -

landet med rot i 'Danmark

och krona i Sverige KÅNE ÄR NÄRA släkt med Danmark, men arkitektoniska skapelser. Otaliga vita kyrkor,
dragningen mot Sverige är omisskännlig. många med tegeltäckta trappgavelstorn, vittnar
Det är ett slättland, säger uppsvensken i sin ove-otvetydigt om sitt danska ursprung och gömmer
tenhet. Liksom Danmark, tillägger han, och röjer inom sina åldriga murar skatter av medeltida
därmed sin okunnighet även om detta land. Ty konst i färger och i sakrala skulpturer av sten
lika sällsynta som de plana ytorna är i Danmark, och trä. Ett härligt land, naturskönt och rikt, är
lika utmärkande är de visserligen för sydvästra denna »Sveriges kornbod«.
Skånes bördiga jordbruksbygder. Men detta
landskaps karaktär formas främst av de mäktiga
TVÅ KUNGAR I DRAGKAMP OM
urbergsåsar, som från nordväst skjuter ned mot
LANDET
sydost och av moränbackarna, som täcker den
nordvästra hälftens gnejskullar. Över denna mo
Det är lätt att förstå, att danskarna ogärna
ränhalva sänder Småland ned sina mörka vågor lämnade från sig ett land med så rika tillgångar
av allvarlig svensk barrskog. Detta är inte Dan och så stora möjligheter. När detta år 1658
mark. Snarare är det svensk natur. Vari ligger skedde, hörde Skåne lika naturligt samman med
då frändskapen med det forna moderlandet?
Danmark genom sjöförbindelsen som det topo
grafiskt var skiljt från Sverige genom gränssko
garna mot Småland och Halland. Nu är det
DANMARK I SKÅNSK NATUR
tvärtom, och för nutida uppfattning i Sverige
OCH KULTUR
och förmodligen även i Danmark vore ett danskt
Uppsvensken känner sig möta Danmark i ek- Skåne en anomali.
och bokskogarna i söder med deras rika vår
Det är också naturligt, att danskarna i Skåne
vegetation av sippor (Anemone), vårlök (Gagea), efter Roskildefreden hängde fast vid sitt moder
svalört (Ranunculus), nunneört (Corydalis) och land som trädet vid sin rot. Flertalet godsherrar
andra, i strandängarna i sydväst. Han ser i ljung gav sig hem till Danmark, endast några få adliga
hedarna på de magraste moränbackarna en glimt familjer stannade kvar och assimilerades efter
av Västjylland, och på ostkusten får han åtmin hand med svenska släkter. För bönderna följde
stone en skymt av Jylland i de levende sand ett par årtionden av blodiga fejder och outhärd
dynerna med sin strandråg och sin marhalm.
liga lidanden. Trott att de pressats under den
Men dessa danska utsikter betyder dock vida danska livegenskapens ok, hoppades de i det
mindre än de aspekter av frändelandet, som längsta att få stanna både i Skåne och i Dan
möter honom i kulturlandskapet. Upp emot små- mark, det land, till vilket de var knutna med
landshållet är moränmarkernas jordburk mer historiska, ekonomiska och psykologiska band.
eller mindre kargt, men i söder med den bördiga »Man vet, vad man har, men inte, vad man får.«
moränlera, som där liksom på de danska öarna Somliga flyttade också över till Danmark, men
dominerar, fröjdas ögat åt en landskapsbild av många kastade sig in i striderna mellan de båda
frodigt danskt kynne. Blicken når vida över de länderna i hopp om att främja seger för de dan
fruktbara slätterna, där gårdarna ligger utspridda ska vapnen.
Det blev en dragkamp mellan de båda länder
med vitkalkade huslängor av sten, här och där
ännu fyrlängade och av korsvirke (Bindingsverk), nas kungar. Kristian V lockade med pengar och
och där alléer och skyddsplanteringar av stub med sådana »privilegier, friheter och andra kung
bade pilar drar sina mörkgröna linjer över åkrar liga nådevedermälen, att de och deras barn och
efterkommande skulle ha orsak att vara Hans
nas lapptäcke i växlande ljusa nyanser.
En och annan medeltida borg väcker minnet kungl. Maj:t tacksamma därför«. Karl XI å sin
av den tidens behov av ett fast försvar, och tätt sin sida utlovade hemska straff åt dem, som inte
strödda över landskapet skymtar de gamla adels blev trogna svenska undersåtar. I den socken,
slotten, numera inbäddade i lummig grönska. där den tidens motståndsmän, de s. k. snapphaMånga av dessa präglas av renässansens skön narna, påträffades, skulle var tredje man hängas.
hetsideal och räknas bland smyckena i vårt lands Den som blott givit natthärbärge åt en snapp-
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Glimmingehus i Skåne.

hane, skulle straffas som förrädare och hängas
tillsammans med sin gäst. Det var just inga fagra
löften, som Karl XI lockade med. Bl. a. brände
kungen som straff alla gårdar i Örkeneds socken
på gränsen till Blekinge.

PRÄSTER OCH BÖNDER UNDERKASTAR
SIG DE NYA HERRARNA
Det var i sanning bistra tider för Skånes bön
der. Landet var utarmat, jordbruket i lägervall,
pengarna sällsynta och skatterna ruinerande.
Skatterna pressade hårt redan under den danska
tiden. Bättre blev det inte heller under den sven
ska kungens spira, snarare sämre. Hemmanen
lades öde, folket flyttade ut och in på gårdarna
och krig rasade i tvenne årtionden efter Roskildefreden. Efter det blodiga slaget vid Lund slöts
äntligen freden 1679. Nu var skåningarna så
utarmade och så förtvivlade över sitt hopplösa
läge, att prästerskap och allmoge till Karl XI
inlämnade en ödmjuk skrivelse innbärande den
mest fullständiga underkastelse. Det vore mänsk
ligt, menade de, att de troget hållit fast vid sin
forne kung. »Men«, skriver de, »hans lyckas
blomster haver tillbringat oss vid dess avfallande
en sur och besk frukt, att våra kyrkor och skolor

äro öde och i det tysta, våra hus och lador tom
ma, åker och äng osådda och ohöstade, vi och
våra hustrur och barn i slask och ruskväder som
oskälige bestar ligga i skog och skyl« (gömsle).
Nu lovade man bli goda och trogna svenska
undersåtar, och »om vi häremot bryta, skall icke
allenast Guds förbannelse vara över oss och våra
barn, utan våra trogna medbröder i Sverige hava
makt att straffa oss, att icke en bliver levandes«.
Kungen var ung, beslutsam och hårdhänt men
klok nog att nu låta sin nådes sol lysa över det
arma folket, som sannerligen haft nog av grymt
och hårt regemente både under de nu ändade
krigen och under århundradens fattigdom, Hoveri och Vornedskab.
Det dröjde länge, inan de skånska bönderna
och det skånska jordbruket hämtade sig efter all
förödelsen. I själva verket bar jordbruket där i
århundraden en ålderdomlig och primitiv prägel,
och först efter enskiftets genomförande i början
av 1800-talet inleddes den blomstringstid, som
omsider ställt det skånska jordbruket i full nivå
med det danska.
När Skåne blev svenskt, fanns där omkring
15000 gårdar, av vilka den övervägande delen
innehades av arrendatorer, »faestebönder«. En
dast omkring ett tusental var självägare. I våra
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dagar har Skåne mer än dubbelt så många går
dar, av vilka omkring 80 % tillhör självägande
bönder.

KRIGEN OCH SLÄKTGÅRDARNA
De många ödegårdarna och de täta omflytt
ningarna på 1600-talet förklarar till fullo, varför
endast få gårdar i Skåne tillhört samma släkt
sedan tiden före de blodiga fejderna och de båda
fredssluten. En riksinventering av släktgårdar
företogs år 1943. Den gällde gårdar, som i minst
200 år innehafts av samma släkt. Till 112 gårdar
i Skåne utdelades då Jordbrukarungdomens För
bunds släktgårdsdiplom. Diplomen fick ägarna
mottaga ur vår nuvarande konungs hand vid en
festlighet i samband med förbundets 25-årsjubileum. Endast 4 av dessa gårdar innehades före
Roskildefesten av den nuvarande gårdssläkten.
Av dessa är 3 bondgårdar. Den fjärde är herre
sätet Axelvold. Denna gård är sålunda ett av de
rätt fåtaliga skånska gods, som förblev i dansk
ägo kortare eller längre tid efter att Skåne blivit
svenskt. Eftersom godset är beläget i närheten
av den plats, Båstad, dit sommarens årsmöte med
Slägtsgårdsföreningen förlagts, har tidskriftens
redaktör hemstältt om ett något utförligare om
nämnande av denna släktgård.
Godset Axelvold tillhörde förr Kågeröds
socken men har senare överförts till Svalövs för
samling. Härom berättas följande sägen. Pesten
hemsökte en gång gården ock bud sändes efter
prästen i Kågeröd. Trots att det gällde att ge
nattvarden åt en döende, vägrade prästen att
komma. Men prästen i Svalöv var mera plikt
trogen och mindre rädd av sig. Han kom, när
han fick bud, och till tack härför utverkade den
dåvarande ägaren, att godset överfördes till Sva
löv, varigenom prästens inkomster förbättrades.
Det fins emellertid också en annan, mindre
heroisk sägen om denna överflyttning.
Godset anlades på 1500-talet av Axel Tönnesen
Wiffert. Det är alltså hans namn, som alltjämt
fortlever i namnet Axelvold. Han var riksråd och
länsman på Malmöhus samt ägde gårdar i Jyl
land och på Fyn. För att utöka Axelvold fick
han av danske kungen tillstånd att byta ut dessa
gårdar mot gårdar i närheten af Axelvold. Han
och hans båda fruar ligger begravna i Lunds
domkyrkas krypta, där gravstenen ännu bevaras.
Godset övertogs först av sonen Korfitz, sedan
av dottern Else, gift med Melchior Ulfstand.
Även denne utvidgade godset, vilket framgår av
ett av Christian IV den l.maj 1607 dagtecknat
brev, enligt vilket Ulfstand fick tillbyta sig 13
till Axelvold gränsande gårdar mot 12 gårdar i
andra delar av Skåne. Genom denne Ulfstands
sondotter Anna övergick godset till släkten Urne.
Hon var nämligen gift (1648) med Knut Axelson
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Urne. Det var alltså den sistnämnde som ägde
gården, då Skåne blev svenskt. Han var f. övr. en
av de herrar, som undertecknade Malmö recess,
varigenom landskapet överfördes till Sverige.

SLÄKTEN VON LINDE
Sonen Jörgen Urne blev ägare 1698 men måste,
troligen av ekonomiska skäl, sälja Axelvold
redan följande år. Sedan dess och alltså i 257 år,
har Axelvold tillhört släkten von Linde, senare
Berg von Linde. Med släktens dubbelnamn för
håller sig på följande sätt. Den förste svenske
ägaren, major Isaac von Linde, hette ursprung
ligen Lind och var korpral. Som erkänsla för sina
krigiska bragder adlades han von Linde och steg
i graderna till major. Han lär ha funnit sin bane
under Karl XII vid Rajovka i Ryssland 1708.
Sönerna dog ogifta, och den sidste av dem testa
menterade godset till systersonen, överste Otto
Adrian Berg. Dennes farfar hade av Karl XI
benådats med adliga privilegier och själv var han
en duktig karl, specialist på fästningsbygge samt
adlades 1751 under namnet Berg von Linde. Sam
tidigt blev Axelvold fideikommiss. Denne man
blev stamfader för den nuvarande ätten, som
alltså på sätt och vis har adlats tre gånger, först
som Berg, sedan som von Linde och slutligen
som Berg von Linde.
Det har också funnits gott om duktigt folk i
släkten, duktiga krigare, ämbetsmän och jord
brukare. Ett stort antal gårdar har tillhört släk
ten, bl. a. Dufeke, som inköptes 1797 och alltjämt
är i släktens ägo. Den nuvarande ägaren till
Axelvold, godsägaren Alb. Berg von Linde, är
sonsons onsons son till den väldige krigaren Otto
Adrian Berg von Linde. Under hans ledning har
gårdens såväl byggnader som trädgård och jord
bruk förskönats och förbättrats. Här doftar rosor
om somrarna, och välansade gräsmattor ger
svalka och ro med sina raka, lugna linjer. En vid
gården liggande sjö har avtappats, och på dess

St. Annegatan i Lund.
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forna botten betar nu kreaturen på vackra, mo
derna betesvallar. En betydande och givande
fruktträdgård har anlagts. Gårdens areal utgör
440 tunnland åker, 40 tunnland ständiga betesval
lar och omkring 130 tunnland skog, bok och
gran.
Av de förut omnämnda tre bondgårdarna inne
hades gården Glämminge i Kristianstads län på
1500-talet av en Morthen, sedan av dennes on
Mons Morthensen och sonsonen Morthen Monsen. Den sistnämndes son var ägare år 1662 och
skrevs Måns Mårtensson. Han hade alltså inför
livats med det svenska samhället. På liknande
sätt lever också på de båda andra bondgårdarna
och förmodligen på fler än dessa släkter med
direkt dansk härstamning. Men det finns i land
skapet en stor mängd gårdar, vilkas nuvarande
släkt övertagit gården strax efter frederna i
Roskilde och Lund.
Många är de skånska särdrag, som gör Skåne
till en förmedlande länk mellan våra båda frän
deland. De finns i naturen, i de historiska min
nena, i kulturlandskapet och, i osynlig måtto, i
folkets själ. Sägner, talesätt, ordspråk och sed
vänjor går delvis tillbaka på danska minnen och
förebilder och på danskt folkliv. Sålunda bär livet
i byarna ännu kvar drag från dansk byliv. Ännu
förekommer på skånsk landsbygd, att min »bär
maj i by«, och ännu skrämmer man på sina håll
liksom i Danmark häxor och troll på flykten med
St. Hans-Bluss.
Sigurd Örjangård.
☆
*)
AKOB SIGURD ÖRJANGÅRD blev født 1886 i
Karlstad ved Vänern som søn af lektor Jakob Wil
helm Svensson og hustru Karolina (Lina) Österberg.
Efter at have taget agronomeksamen 1909 blev han
inspektør ved Flodakolonien i Vemdalen i Härjedalen
og giftede sig året efter med Inga-Märta Florén. I 1911
overtog han en lærerplads ved Forsa folkehøjskole i
Hälsingland, men allerede 1912 fik han stillingen som
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rektor ved landmandsskolen i Färgelanda i Dalsland,
hvor han forblev til 1922, da han overtog en tilsvarende
gerning i Bollnäs i Hälsingland.
I Färgelandatiden tog han 1918 initiativet til oprettel
sen af »Jordbrukareungdomens förbund« (J. U. F.),
hvis post som generalsekretær han beklædte fra starten
og helt til 1951. Skabelsen og udviklingen af dette for
bund har gjort hr. örjangårds navn kendt over hele
Sverige. Han har med denne organisation givet den
svenske landboungdom øgede uddannelses- og dannel
sesmuligheder, hvortil kommer, at han i sin omfattende
skribentvirksomhed navnlig har vendt sig til denne
ungdom. I Bollnästiden 1922—1934 blev han 1928 an
vendt som leder af komiteen for ordningen af land
brugsundervisningen i Sverige, og da han forlod Boll
näs, gik han ind i arbejdet vedrørende ungdomsarbejds
løsheden i landet. Da de svenske slægtsgårde ved hjælp
af »Jordbrudkareungdomens förbund«, Sveriges Lantbruksförbund« og »Samfundet för hembygdsvård« blev
optegnet 1943, var hr. Örjangård særdeles virksom, og
dette arbejde resulterede bl. a. i, at han 1947 udsendte
sin store, smukke og særdeles værdifulde bog om sven
ske slægtsgårde under titlen »Anor och minnen«. Hr.
Örjangårds forfattervirksomhed tog sin begyndelse i
1918 med en udmærket levnedsskildring af landbrugs
skoleforstander, jordbrugsforsker m. m. Per Jönsson
Rösiö (1861—1935) fra Blekinge og efterfulgtes af
»Unga odiare« (1935), »JUF-boken« (1935), »Lantungdomen väljer yrke« (1944), »Duktigt folk« (1945),
»Anor och minnen« (1947) og »Jordbruket i Dalarna
under hundra år« (1951). I øjeblikket arbejder hr.
örjangård på en bog om Nordens slægtsgårde, hvori
også en del danske slægtsgårde vil blive omtalt og be
handlet på baggrund af en almen beskrivelse af Dan
marks jordbrug, andelsbevægelse m. m. Hr. Örjangård,
der fra 1943 til 1950 var medlem af det svenske radio
nævn, tog 1945 bopæl på Sollerøen i Siljansøen, hvor
han og hans hustru, der begge stadigvæk udstråler
ungdommelig livsglæde og vitalitet, nyder deres velfor
tjente otium.
GLOSELISTE:

Side 8, spalte i: dragning = tiltrækning; ovetenhet = uvidenhed;
tillägge = tilføje; røja = røbe, afsløre; även = også; sällsynt =
sjældne; yta = flade; bördig = frugtbar; våga = bølge; barrskog
= nåletræskov; åtminstone = i al fald; skymt = glimt; vida
= langt; frøjda = frydes; kynne = karakter; lapptäcke = klude
tæppe; skymta = dukke frem; inbäddad = skjult.
Side 8, spalte 2: lummig = skyggefuld; sakral = hellig; lämna
från sig = aflevere; tillgång = aktiver; tvärtom = omvendt;
anomali = abnormitet; stanna kvar = blive (tilbage); somliga
= nogle; nådesvedermälen = nådestegn; hemsk = forfærdelig.

Side 9, spalte 1: i lägervall = i forfald; spira = egenti. spire,
her scepter; sämra = værre; läge = stilling; inlämna = indlevere;
troget = trofast.

Side 9, spalte 2: slask = søle; oskälige bestar = umælende dyr;
hämta sig = komme sig; förödelse = ødelæggelse; i själva verket
= i virkeligheden; endast — kun.
Side ro, spalte 1: tät = hyppig; hemstält = henstillet; säga =
sagn; nattvarden = nadveren; alljämt = stadig; tillstånd = tilla
delse; även = også; enligt = ifølge.

Side 10, spalte 2: skäl = grund; ursprunglig = oprindelig; brag
der = bedrifter; han lär = han siger; alljämt = stadig; välansade
= velplejede; svalka = forfriskning; rak = lige; betesvall = græs
gang; tunnland = ældre, svensk flademål = 0.4936 ha; ständiga
= permanente, vedvarende; införliva = indlemme.
Side 11, spalte 1: särdrag = et særligt træk; länk = led (i en
kæde); måtto =grad; håll = steder, kanter.
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ORØ (Fortsat fra side 7).

Orø har et museum, nærmest at betragte som et
eksempel på, hvordan et sådant ikke bør være; men
imellem rædslerne findes virkelig interessante ting.
Den smukke ø er et besøg værd, endda mere end
et...

Thorsgård, november 1955.
Jørg. Petersen.

Vintergang
En dag i vintrens kolde skød,
hvor vinden i et nænsomt stod
gir drys af sne fra grene,
går du og jeg i solen ind,
der med et sidste, rødligt skin
står globerund og ene.

sælgeren foruden købesummen skal have i årlig aftægt
i form af naturalieydelse.
Gennem tiderne er disse ydelser blevet tilpasset efter
tidens krav. Her skal nævnes et par aftægtskontrakter.
Den første er fra 1814 og oprettet mellem sælgeren
Lorenz Hansen Østerholm og køberen Hans Mikkel
sen. Denne forpligter sig til for det første:
at indrømme og levere sælgeren, så længe han lever
eller har lyst til at blive på ejendommen:
a. Et kammer med kakkelovn til beboelse samt frit
brænde til kakkelovnen.
b. Fornøden renlighed, forsvarlig kost og pleje, smør
og brød, når det forlanges, og behøves af sælgeren.
c. Arligen et par nye strømper, en ny skjorte, en
trøje, stribet tøj til en brystdug og endelig:
d. Frit og uhindret brug af huggehuset til sælgerens
bødkerarbejde. Dog bemærkes, at såsnart sælgeren for
lader parcelstedet, bortfalder foranstående aftægts
poster.
Som er skeet i Igen Ting, den 4. marts 1814.

signeret: Fursen.
Du piudret har den lange vej
en barneverdens tankeleg,
der vælder frem fra sindet.
Og sammen gik vi mod vor sol,
vort forårs store, tro symbol,
der har os begge blindet.

Din lille hånd med vanten på,
har peget imod alt, du så,
ja, selv en ensom måge,
der yndefuldt med rødligt skær
fra solens sidste blink så nær
gled bort i isens våge.
Da greb jeg denne vantehånd
og følte livets stærke bånd.
]eg kyssed dig på kinden.
Og sol og sne lå på vor jord,
den hvide dug på Danmarks bord
i folder, skabt af vinden.
Birger Syrak Hansen.

(Samle attæøtshontrahter

FTÆGTSKONTRAKT mellem sælgeren Maria
Christina Jørgensen og Jes Chr. Lindegaard som
køber.
Ifølge aftægts-kontrakt er aftræderinden Maria Chri
stina Jørgensen under de sædvanlige clausulcr tilskreven:
1) Det forhåndenværende aftægtshus og en lille lade,
som af boets besidder holdes i forsvarlig stand,
2) den lille kålhauge ved huset og aftægtslængen
ved vejen mod syd, samt de deri værende frugttræer,
3) haugen gravet, og gjerdene vel vedligeholdtc,
4) fri brødbagning og korntørring, når der bages og
tørres på bolet,
5) fri brug af maleredskabernc og mostpressen,
6) fri adgang til brønden,
7) fri befordring med hest og vogn til kirke og andet
steds, hvorhen det behøves,
8) fri vask og renlighed,
9) opvartning og tilsyn i sygdom og alderdom,
10) en ko græsset og fodret sommer og vinter hos
og ligesom bolets køer,
11) hvilken ko malkes og mælken indbragt i aftægts
huset,
12) frihed at vælge en anden af boets køer, uden
betaling, når aftægtskoen skulle dø eller vorde utids, i
hvilket sidste tilfælde denne leveres tilbage,
13) et får født hos og ligesom boets får.

A

LÆGTSGAARDSFORENINGENS medlem, gård
ejer Christian Moos, Elstrup pr. Guderup, Als, har
sendt Slægtsgaardsbladet disse to afskrifter af gamle
Arligen
aftægtskontrakter:
14) et læs godt hø,
Intet steds i Danmark er skikken, at ældre folk, der
15) to læs gulvsand,
har afstået ejendom, flytter på aftægt, så udbredt som
16) otte læs brænde, hvoriblandt halvt grovt træ,
i Sønderjylland, specielt på Als og Sundeved. Næsten
hvilket forarbejdet indsættes i laden,
ved hver gård er der bygget et aftægtshus, hvor slægt
17) godt renset korn,
efter slægt har henlevet deres alderdom. Ved salget af
a. to tønder rug,
ejendommene er der så ved kontrakt bestemt, hvad
b. to tønder byg,

S
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c. en tønde boghvede,
d. halvanden tønde ærter,
e. to skæpper havre,
18) tre pund humle,
19) i foråret en gris fem uger gammel,
20) tre lispund halvskaget hør,
21) et vrimpel efterårs smør,
22) når aftægtskoen er seen, dagligen 1 kande nymalket mælk.
Dette til bekræftelse er denne acte efter skeet fore
læsning af parterne egenhændigen underskreven og
underskriften på rettens vegne bevidnet.
Som er skeet i Norborgs herreds fogderi og tingskri
veri den 26. juni 1824.
Afskreven efter originalen.

Fursen.

Christen Moos, Elstrup Als.

Bygesten paa AIs

^Helvede
og himmerig
To gårdes historie
Af August F. Schmidt.

TIDEN OMKRING AR 1642 blev der på
Mors digtet en spottende skæmtevise om
øens præster. I et af versene, om præsten hr.
Christen Christensen til Fræslev-Mollerup sogne
(o. 1638—55), hedder det:

I

»Han hedder hr. Christen vil jeg ikke dølg,
han er en præst over helvedes pøl,
pin og plag og hekkenfeld,
sorg og drøw og skærsild.«

LÆGTSGAARDSFORENINGENS æresmedlem Chr. Lassen, Tinggaard i Skovby på
zMs, har sendt os hosstående billede af en så
Skærsild kunne være tilnavn til personer, og
kaldt »Bygesten«, som står ved ejendommen på
Als. Det formodes, at denne sten er den eneste er dette tilfældet her, må det være møntet på hr.
bevarede i sin art på Als og Sundeved. Byge Christen, der i det hele ikke får nogen god om
stenen blev i gammel tid taget i brug, når der tale i »Morslands vise« fra 1642.
holdtes storvask. Vasken blev byget — det vil
I markbogen for Mollerup sogn fra 1683 fin
sige banket — på stenen. »Klapperen« — klap des marknavnet: Heckenfeld Fald. Det er dette
træet — som Chr. Lassens datter står med i hån navn, der er blevet udnyttet i ovenciterede linje:
den, lå ved stenen, der er af granit og måler »Pin og Plag og Hekkenfeld«. Hekkenfelt er et
90 X 50 X 10 cm. Planken på tre ben til højre
gammelt folkeligt ord for Helvede, og hertil
for bygestenen kaldtes »æ tubræt«.
Chr. Lassen, der på så mange måder har vær hentydes der jo direkte i linjen om hr. Christen,
net om slægtens minder, fortæller, at hans mor der er præst over Helvedes pøl.
Hekkenfelt er, som meget gammelt marknavn
endnu for 70 år siden arbejdede ved vaskestenen.
i eller ved den lille sogneby Mollerup nær
Morses gamle tingsted, Galgehøj, og en hellig
kilde samt Mollerup middelalderkirke, af almuen
blevet rigtigt opfattet i betydningen Helvede, der
på øens dialekt oftest er blevet udtalt Høllede,
Hølledig eller Høllet. Det er blevet et fast sted,
navn på øen i formen Hyldig, og er derfra taget
som slægtsnavn.
Igennem århundreder har en gård i Mollerup
båret det på stedet gammelkendte navn Hølledig,
og det er stadig blevet forstået rigtigt: i betyd
ningen Helvede. Hel- betyder underverden.
Endelsen -vede (vide) betyder oprindelig »straf«;
altså »straffen i underverdenen«. Et gammelt,
dybt hul el. lign, ved Mollerup kan i ret fjerne
århundreder have givet lokaliteten sit dystre
navn.
Det blev Mollerups første gård, mtr. 1 a, der
fik — og stadig bærer — navnet Hølledig. På
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denne gård boede i 1788 fæstebonden Anders
Christensen Hyllede. Nogle år senere overgik
gården til Søren Christensen Høllede (Hyllede),
der levede i tiden 1774—1844. Han er den nu
værende ejers tipoldefader. Ifølge gammel over
levering fik Søren Høllede valget mellem at tage
gården i fæste efter svigerfaderen eller springe
soldat. Han tog gården, der hørte under Frøslev
gård, og blev gift med Dorthe Andersdatter.
Ægteparrets ældste søn, Mads Sørensen Hylle
dig (Hyldig), der levede i perioden 1804—92,
overtog efter faderens død 1844 gården, som han
ejede til 1879. Hans broder, Kristen Hyldig, fik
1855 en hedelod på 45 tønder land i Syd-Mollerup. Den var udskilt fra Hølledig. På denne lod
findes nu to gårde, den ene, Søndergård, er
10% ha, den anden er på 14% ha.
Mads og Kristen Hyldig blev begge gift i en
sen alder med døtre fra nabogårde. Mads Hyldig
(kaldet Høllede) og hustru Karen Kathrine
(1813—96) fik 2 sønner: Søren og Kresten Soelberg Madsen. Sidstnævnte (1856—1928), gift med
Marine Larsdatter (1857—1920), overtog 1879
Hølledig.
Den gamle Mads Hølledig fik en hånd knust
i en tærskemaskine. Der blev sendt bud efter
læge Konrad Jahn, som praktiserede i nabobyen
Vils 1883—96 — han var fætter til fru Karoline
Bjørnson, — og da lægen manglede en til at
hjælpe sig for at befri den ulykkelige, blev der
sendt bud efter smeden i Mollerup, Jens Vestergaard. Mads Høllede fik armen sat af ved
albuen, og denne amputation blev udført hjemme
på gården. Alt det kunne smeden hjælpe med.
Denne Jens Vestergaard var i det hele en situa
tion voksen. En dag, læge Jahn i sin gig kom
kørende gennem Mollerup, råbte smeden ham
an. Han havde en djævels tandpine og spurgte,
om ikke æ dowtor kunne trække den onde tand
ud. Jo, det kunne han godt, men han havde
ingen tang med. Smeden hentede en passende
tang i smedien, og lægen sad så i sin vogn og
trak tanden ud.
Efter det heldigt udførte indgreb sagde Jahn:
»Det koster 2 kr.« Hertil svarede den brave
smed: »Vil De ett’ ha’ Fanden, nu hår a lagt
både tang, tand og kjæwer til!« — »Godt, godt,
så siger vi 50 øre,« svarede lægen, og herved
blev det. Se, sådanne alvorlige begivenheder og
påkendelser huskes meget længe i et lille
landsbysamfund. Men vi må tilbage til Helvede
igen.
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OGSÅ HIMMERIG ET GAMMELT
SLÆGTSHJEM
Den omtalte Kresten Soelberg Madsen fra
solgte o. 1900 vestenden af gårdens jorder ned
mod Ovtrup sogneskel (ved Fjalletslev), ca. 10
tdr. land, der nu udgør en del af Kirstine Rus’
ejendom. — I 1895 byggede Kresten Soelberg
Madsen Hølledigs 3 udhuse op. Af hans 5 børn
overtog Alfred Kristen Soelberg (født 1885), gift
1913 med Jensine Jensen (født 1892), gården
1913. I 1920 frasolgte han en kile af marken
mod nord på 2 tdr. land. 1927 byggedes nyt
svinehus og ny hestestald, 1929 nyt stuehus.
1936—37 drænedes og kultiveredes 15 tdr. land.
— 1943 overtoges Hølledig af dens nuværende
ejer Kristen Soelberg (født 1914), gift 1942 med
Ingeborg Overgaard (født 1920). På en bygge
grund fra gården har Alfred Soelberg, der nu er
70 år, ladet opføre en villa til eget brug.
Som man vil se, er Hølledig en gammel slægts
gård, og man kan følge dens ejere (af samme
familie) tilbage til før 1788. Der er god grund
til at tro, at en og samme slægt gennem endnu
langsommelige tider har siddet som fæstebønder
på gården med det betænkelige navn.
Nabo til »Helvede« ligger gården Himmerig.
Den har matrikelnummer 2 a og er nu på
23% ha. Fra før 1788 op til sin død 3. april 1812,
81 år, var Villum Johansen fæstebonde her.
Derefter Christen Pedersen, død 17. august 1849.
Den følgende ejer, Villum Christensen, besad
»Himmerig« fra 1849 til han gik bort 1876. Der
efter sønnen Kresten Villumsen fra 1876 til
1906. Dernæst hans søn Vilhelm Villumsen (født
1880), der ejede »Himmerig« til 1952, da hans
søn, Kr. Villumsen, overtog gården.
Himmerig er ligesom Helvede et gammelt
slægtsnavn!
Det ældgamle gårdnavn Helvede (Høllede)
har umiddelbart fremkaldt ønsket om et til
svarende gårdnavn Himmerig for at have en
modsætning til Helvede. De to markante navne
har levet vel gennem lange tider side om side i
den lille kirkelandsby. Lidt morskab har vel
undertiden fulgt de to alvorlige navne, hvormed
Mollerup i al beskedenhed har forstået at hævde
sig i kredsen af landsbyer på »Limfjordens
Perle«, som Morsø også bliver kaldt.
I den smukke bog, der er udkommet fra
Georg Nielsens bogtrykkeri, Nykøbing Mors,
om Frøslev og Mollerup sognes historie, kan
man side 149 se et billede af Hølledig fra 1903.
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Man får af dette fotografi et godt indtryk af
en hyggelig, gammel gård, hvis venlige beboere
ikke kan have svaret til betydningen af det
navn, deres hjem havde.
Særegne gårdnavne fanger let interessen, og
det er undertiden muligt at fremkomme med
nogle oplysninger om sådanne navnes sproglige
betydning og oprindelse. Hvad der sådan i kort
hed kan siges om Morslands to — på deres vis
— berømteste gårdnavne er fremført her sam
men med besked om de to slægter, der gennem
lange tider har beboet de to gårde. Det har
været umagen værd at beskæftige sig også med
Helvede og Himmerig i Mollerup!

På grund af pladsmangel som følge af Skånestoffet i dette nummer, har vi måttet udskyde
omtalen af forfatteren Salomon J. Frifelts nye
bog »Dagen og det grønne land«. Den bringes i
et af de først følgende numre af Slægtsgaarden.

(Se annoncen på bagsiden).

oVndelsbogtrykkeriet

i Odense
Som foranstående averteret holdes der onsdag
den 29. februar kl. 14 på Højskolehotellet i Ran
ders amtsgeneralforsamling. Slemming aflægger
årsberetning. Man imødeser god tilslutning.

Slægtsgaardsejere!

Slægtsgaardsejere I

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’
Gyldenløvesg'ade 3

KØBENHAVN V

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

SALOMON J. FRIFELT

DAGEN OG
DET GRØNNE LAND
En levende og spændende, stærkt handlingspræget roman om en
mand, der kæmper for at se en drøm gjort til virkelighed: ødemarken
forvandlet til et grønt, groende land med gode, trygge hjem.

Det er netop en roman, som De vil synes om
Enstemmigt rost af pressen:
». . . Vægtig roman. Frifelt forstår at kom
ponere en bog, så der sker noget i den . . .
handling, spænding, dramatik ... en livs
bekræftende’bog, velgørende fri for den om
siggribende kulturpessimisme ... tillige et
tidsbillede ... vil utvivlsomt blive en af
denne bogsæsons vægtigste romaner i den
folkelige genre. Den bør have sin plads i
ethvert folkebibliotek og på boghylden i tal
rige hjem .. .«
»Vestkysten«.

». . . sund, folkelig læsning . . . trygt kan
lade hjemmets unge gå i gang med den ...«
»Frederiksborg Amtsavis.
». . . en usædvanlig handlingsmættet stem
ning over den . . .«
»Fyens Stiftstidende«.

». .. godt, at denne gode bonderoman har
fundet bogform, så den kan få en varig plads
i hjemmets læsning . . .«
»Landet«.
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