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Og sneen slettecT ud ...
Historisk skildring fra den store nordiske krig

Af arkivar P. K. Hofmansen.
ET VAR IND UNDER nytår anno 1719.
Natten mellem den 30. og 31. december (ny
stil: se anm.) var skiløbere kommet sydfra over
fjeldene til Trondhjem og havde berettet, at den
svenske konge Carl XII om aftenen den 11. de
cember (gammel stil: 30/11) havde fundet sin død
i mørket foran fæstningen Frederikssten ved Frederikshald, og at den store, svenske hær, som var
faldet ind i Sydnorge, havde trukket sig tilbage
over grænsefjeldene med dens elskede konges lig
mellem tavse, marcherende karoliner.
Den danske kommandant i Trondhjem, gene
ralmajor Vincentz Budde, havde været hårdt
trængt af den svensk-finske hær på 6500 mand
under anførsel af den 52-årige generalløjtnant
Carl Gustav Armfelt, der i september (g. s.:
august) fra Duved skanse i Jämtland var trængt
ind i Nordnorge. Den 58-årige generalmajor, som
havde været i kejserlig sold i Ungarn 1688 og
senere udmærket sig ved Rügen, Stralsund og
Moss, havde på trods af pengemangel, knaphed
på levnedsmidler og stor sygdom blandt solda
terne dog i de forløbne måneder med sine strejf
korps voldt den svenske armé stor uro og meget
afbræk på forbindelser og inddrivning af levneds
midler hos Trøndelagens bønder.
Armfelt lå den 31. december (g. s.: 20/12) med
sin hovedstyrke i Støren ved Gulelven, syd for
Trondhjem, og hørte denne dag med forundring
Buddes kanoner i 3 glatte lag tordne »Victoria«
fra Trondhjems og udenværkernes batterier samt
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fra krigsskibene under Munkholmen, så det gav
genlyd viden om mellem fjeldene. På dette tids
punkt havde rygtet om Carl XII’s død måske
allerede nået Armfelts øre, men nogen sikker ef
terretning havde han ikke fået.

STRENGE KAR FOR
BONDEN
I Østby, der ligger ved Neanelven i den hen
gemte Tydal, sydøst for Trondhjem, boede i de
dage bonden Lars Bersvendsen med sin hustru
og deres tre sønner. Lars var 59 år gammel og
havde hele sit liv levet i denne trange dal. Han
kendte Kjolens grænsefjelde ud og ind, idet han
som jæger og fangstmand og tillige som ledsager
for hollandske falkefængere, der nu og da havde
boet hos ham, både sommer og vinter havde
strejfet rundt på fjeldene, der nøgne og øde rejste
sig ind mod den svenske grænse. Imellem passede
han driften af sin gård, hvis grofttømrede, grå
bygninger omkring det store gårdtun lå i den
nordlige udkant af Østby. Denne by havde hidtil
været forskånet for de fjendtlige troppers ud
skrivninger, men norske soldater af det nordenfjeldske skiløberkorps under den 30-årige major
Jens Henrich Emahusen havde nu og da i den
senere tid bragt meddelelser om, hvorledes karolinerne i andre bygder havde forsynet sig med
bøndernes afgrøder og kreaturer. Det var krigstid
med gru og megen elendighed alle vegne, og med
(Fortsættes side 12).
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JULEROMANTIK eller JULEGLÆDE
Af sognepræst Th. Stamer, Ths. Kingos kirken, Odense.
I MENNESKER er vist på bunden allesam kørt i den grad fast i sorg og synd, at der måtte
men nogle håbløse romantikere. Vi kan nok en ekstraordinær indsats til ovenfra for at give os
i det daglige gå og bilde os selv og hinanden ind,chancen for en ny begyndelse.
at vi er uhyre realitetsbetonede, og den barske
Ser vi på selve beretningen om den nye begyn
virkelighed, der omgiver os, tvinger os også til at delse, er det ikke svært at se, at vi langtfra er i
stå med benene fast på jorden, men længselen en romantisk verden. Her er tale om en verdens
efter at bryde ud ligger i os, og den kommer herskers lune, der driver folk fra hus og hjem,
måske særligt tydeligt frem, jo mere hård og her er tale om ugæstfrihed og hårdhjertethed, om
nådeløs verden er.
fattigdom og ringe kår, og bedre blev det ikke,
Det er den længsel, der får mennesker til at da julens herre voksede op og for alvor begyndte
bunke sig sammen i biograferne, hvor de for en at .fortælle om Guds plan med verden. Den ringe
kort stund kan leve i en anden verden, og det er modtagelse, det gode budskab fik, fortæller kla
den samme længsel, der har gjort de sentimen rere end noget andet, hvor langt menneskeslæg
ten var kommet bort fra Guds tanke med den.
tale ugebladsnoveller så populære.
Ind under jul er denne længsel efter en drøm Man brød sig simpelthen ikke om at blive stillet
meverden slet ikke til at styre. Det er vel, fordi overfor en ny mulighed.
Sådan var det dengang, og sådan er det i dag.
vore bedste og mest romantiske minder knytter
sig til denne højtid. For byboere bliver det store Derfor er det, at vi har så travlt med at tilsløre
mål at få lov til at opleve julen på landet, helst i julens egentlige indhold med alle de ting, vi selv
en gammel bindingsværkgård, og så skal det være kan fabrikere. Derfor prøver vi på at gøre den
snevejr, kaneklokkerne skal kime, og duften af til en hyggelig og romantisk stemningsfest i ste
rødkål skal trænge ind i de lavloftede stuer fra det for at se de store linier, julen trækker op for
det store, komfuropvarmede køkken. Landboen, verden og for os i den.
som lever sit dagligliv midt i alt dette, har svæ
Men vi kan jo komme i en situation, der er så
rere ved at finde romantiken her, men så kan han alvorlig, at vi indser, at her hjælper billig roman
drømme sig andre steder hen. Han kan for eks tik og virkelighedsflugt ikke. Vi har måske fået
empel ønske sig til Betlehem. Ikke så sjældent sorgen indenfor vore døre, eller vi har i et ubeha
har jeg stødt på den længsel: Tænk, hvis man geligt klarsyn set, at vi er nogle stympere, som
kunde opleve julen der, hvor Jesus blev født, intet har at rose os af, og disse ting kan vi ikke
julemessen i fødselskirken, stjernehimlen over løbe fra, hverken ved at søge til en idyllisk gård
markerne, hvor hyrderne hørte det glade bud på landet eller ved at rejse til Bethlehem.
I den situation har vi imidlertid den bedste
skab, de små gyder, hvor Josef og Maria færde
des!
mulighed for at møde julen. Vi behøver ikke at
Men vi narrer os selv, hvis vi tror, at lykken søge i øst eller vest efter den. Den kommer til os,
er at finde alle andre steder, end hvor vi selv er. så sandt som den er et glædeligt budskab til fat
Det er virkelighedsflugt, som aldrig kan føre os tige mennesker — i bogstavelig eller overført
ind i en anden og bedre virkelighed, og hvad betydning —. Julen siger os, at der er håb, der
angår julen, så er den alt andet end romantik og hvor vi kun ser håbløshed, at der er lys, der hvor
sentimentalitet, selv om det kan være svært at se, vi kun ser mørke, og der er en fremtid for alle,
fordi vi har omgivet den med nisser, glimmer, vat fordi Guds kærlighed er den stærkeste magt i
verden, og den er kommet os ganske nær i bar
og hvad ved jeg.
Julen hører netop realiteternes verden til, for net, der blev født i Betlehem.
Fordi det er sådan, tør vi sige »glædelig jul«
den taler realistisk om, at menneskeheden var
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selv til dem, som synes at være hårdest ramt af
livets tilskikkelser, ja måske især til dem, for de
har de bedste betingelser for at få del i den jule
glæde »som aldrig skal bortfare«. — En del af
julens hemmelighed er udtrykt i ordene: »Hung
rige har han mættet med gode gaver og sendt rige
tomhændede bort.«

Slut jer til os fynboer og østjyder ved midda
gen på Melfar lørdag aften, og lad os genopleve
de gode dage, vi havde sammen med broderfolket
i Skåne i sommer!

Glædelig juli
En serie smukke
slægtsgaardskort
Vi henleder opmærksomheden på den serie
meget smukke julekort, Slægtsgaardsforeningen
har udsendt med motiver fra Frilandsmuseet i
Lyngby. Der er endnu en del medlemmer, som
har modtaget kortene, men glemt at udfylde og
sende girokortet.
Vi håber, at medlemmerne også i anden om
gang (en ny udsendelse har fundet sted) vil mod
tage kortene venligt og benytte dem flittigt til jul
og nytår, eller til anden brug året igennem. Det
er tvivlsomt om serien bliver genoptrykt, men
endnu er der kort på lager. Husk også at benytte
slægtsgaardsmærkatet, der jo også pynter på for
sendelsen og agiterer for vor forening.

Bjäre Härads Hembygdsförening
gæster Danmark
Bjäre Härads Hembygdsförenings energiske
sekretær, kaptajn Axel Berg von Linde i Båstad,
der var Slægtsgaardsforeningen til uvurderlig
hjælp ved arrangementet af vort årsmøde i Bå
stad i år og under udflugten i tilslutning til mø
det, har meddelt Slægtsgaardsforeningen, at
Hembygdsföreningen aflægger et genvisit i Dan
mark i dagene lørdag den 1. og søndag den 2. juni
1957.
Det fynske bladudvalg har til Hembygdsför
eningen fremsendt udkast til et program for
turen, som skåningerne i hovedsagen har god
kendt.
Selskabet, der menes at blive omkring et hun
drede, ankommer til Nyborg i busser ca. kl. 14
lørdag. Der beses landbrug og herregårde m. v.
om eftermiddagen og turen slutter i Middelfart,
hvor der er middag og overnatning. Om aftenen
beses Hindsgavl og man sejler rundt om Fænø,
hvis vejret tillader det.
Efter morgengudstjeneste søndag i Middelfart
ærværdige kirke køres til Erholm og senere til
Odense, hvor vore store seværdigheder besøges.
Turen slutter sent på eftermiddagen i Nyborg.

Slægtsgaardsarkivet ønsker alle i Dan
marks gamle slægtsgårde en glædelig jul
og et godt nytår med tak for 1956.
P. K. Hofmansen.

Uvenlig trykfejl.
I vor artikel i bladets sidste nummer om bonden, der
lod kirkeklokkerne ringe ved retfærdighedens død,
havde der indsneget sig en højst uvenlig trykfejl, som
læsere, der regnede efter, dog hurtigt kunne indkredse.
Artiklen handlede om en bonde, som gerådede i kon
flikt med etatsråd Simonsen på Erholm, og så stod
der: »... farfader til vor bladudvalgsformand, hofjæger
mester Cederfeld de Simonsen«.
Det skulle naturligvis være forfader, da sagen fandt
sted før 1750.

Slægtsgaardskontoret
beder høfligst de få medlemmer, der endnu ikke
har betalt kontingent for 1956, om at få dette
berigtiget inden årets udgang, og gør samtidig
opmærksom på, at udmeldelse af foreningen skal
ske med 1 års varsel til en 1. januar.
Ved henvendelse til kontoret bedes medlems
nummer altid angivet.

Årsmødet 1957
finder sted i Aalborg i dagene onsdag den 29. og
torsdag den 50. maj (Kristi Himmelfartsdag).
Det har vist sig, at der den følgende lørdagsøndag er fastlagt en stor kongres i Aalborg,
hvorved det bliver umuligt at skaffe den for
nødne hotel- og mødeplads, men vore to års
mødedage bliver jo også en hverdag og en hellig
dag, så man regner med, at »forlæggeisen« ikke
kommer til at influere på deltagelsen.
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Et af vore julekort: Ostenf eldgården, Frilandsmuseet ved Sorgenfri.

Tre nordjydske kirker
Af Gudrun Rosenstand Christensen, V. Hassing.

N GOD DANSK BORGER, der lige var
vendt hjem fra en rejse i Europa, hvor han
havde set alt det skønne og smukkeste, der er
finde, stod nu på Himmelbjerget og så ud over
landskabet, og da udbrød han: »Ingen steder er
der så kønt som her i Danmark.« Folk jager af
sted til udlandet så snart ferietiden begynder.
Vore historiske steder, vore skønneste steder og
opreklamerede badesteder kender de ud og ind,
og dermed mener de, at de kender hele landet.
Blandt en storbys befolkning findes mange, der
helst opsøger stille egne for at nyde ro og fred;
men et sådant sted bliver hurtigt opdaget af
andre, og ingen tænker på at erobre nyt land.
Og dog findes der mange små steder i en pragt
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fuld natur, hvor små eller store bebyggelser idyl
lisk og harmonisk indgår som et naturligt led i
omgivelserne, kun den nærmeste befolkning ny
at
der en stille aftenstund på sådan et sted, glade
for, at det ikke er noget »fluepapir«.
En lille oase af den art findes ved Vester Has
sing. Her står vi en tidlig morgenstund på de
hellige høje og ser ud over et landskab, der min
der meget om den norske natur. Og hvad ser vi!
Hammer bakker og de store skove ved Dron
ninglund tegner sig mørke i horisonten. Over
Limfjorden hæver sig Lundby bakker, og se, der
sejler »Jens Bang« ind mod Alborg. Men lige
meget i hvilken retning vi ser, fanger øjet kirke
tårne, hvide tårne lyser op og røde tårnes for
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gyldte spir lyser i den strålende sol, der hæver
sig over Kattegat. Inde over Alborg er en hel
række tårne og højt, højt over dem ses Alborgtårnet med »lagkagen« på toppen. Hør nu, klok
kers spinkle toner lyder, det er fra den gamle
kirke i Vester Hassing, der ringer dagen ind, og
nu falder Øster Hassing ind i koret af klokker
nes toner, og som et ekko lyder nabosognets
kirke i Horsens. Ganske betaget lytter vi til
bedeslagenes Guds fred — Guds fred, og uvil
kårlig istemmer vi: »Se, nu stiger solen af havets
skød.« — Dette vidtstrakte sogns tre kirker,
Vester Hassing — Øster Hassing og Gaaser, må
vist være interessante at besøge, og vi tager cyk
lerne og kører til Vester Hassing.

VESTER HASSING KIRKE
Kirken her blev opført i årene 1100—1250, på en tid,
hvor tunge sten slæbtes til byggepladsen og med pri
mitive redskaber huggedes til kvadre, der anvendtes
som materiale. Ikke mindre end 2200 kvadre medgik
til bygningen. Først senere byggedes tårnet og sakrastiet til, og en del materialer hertil toges fra en korbuemur, der blev taget med for at få koret udvidet. Vi
forcerer en snæver vindeltrappe og står nu på klokke
loftet, hvor vi ser en stox og en lille klokke. Vi læser
på den lille klokke, at den hedder Maria og i året 1463
lod herrerne til Børglum Kloster den støbe. Indskriften
deles af fembladede rosetter og trekløvere, et ejendom
meligt kort er at se som afslutning. På klokkens sider
er relieffer med bisp Nicolaus af Myra, samt madonna
med jesusbarnet på armen. Den store klokkes indskrift
lyder: AUS - DEN - FUR - FLOS - ICH - CLAUES VAN - DAM - GOS - MICH - ANNO 1642 - Ud af
ilden flød jeg, Claus von Dam støbte mig i året 1642. —
Sakristiet har et ejendommeligt krucifiks, og tidligere
var her et epitafium over præsten Anders Hansøn,
der døde 1665. Meget enkel i udsmykning er kirke
rummet. På den nordlige væg er en portrætmedaillon
af kultusminister Jens Jacobsen Kokkolm Bjerre, der
var sognepræst her og tillige provst for Pær herred.
En tavle med indskriften: »Gudelig erindring til læserne
og hver fremgående« var anbragt over den ejendom
melige, gamle fattigblok, endnu findes tavlen ophængt
i kirken; derimod er blokken fjernet og erstattet med
to messingbøsser.
På den sydlige væg findes midtfeltet af den gamle,
trefløjede altertavle. Det viser korsfæstelsen og omgi
ves af en ramme med forgyldte ornamenter. Denne
tavle blev erstattet med en anden i 1875, her ses bille
det at være Jesu besøg hos Marta og Marie. Alterbor
dets forside har fire felter med latinsk indskrift over de
fire evangelister, årstallet 1600 samt Henrik Bildt og
Maren Prips initialer og våbenmærker. De samme ini
tialer og mærker ses på prædikestolen, som Bildt skæn
kede 1591. Henrik Bildts frue, Maren Prip, var lens
mandens datter på Pandum, og Bildt boede i den gamle
adelsgård Hougård. For få år siden var en svensk
familie på besøg her i Danmark, og på rejsen tilbage
kom de gennem Vester Hassing, hvor de besøgte kir
ken. Stor blev deres overraskelse, da det viste sig, at
familien var ætlinge af Bildt slægten; men om dette

møde vil der senere blive fortalt i »Slægtsgaarden«.
Prædikestolen er rigt udskåret med motiver fra Jesu
liv, og flere indskrifter. Nær indgangen hænger en
mindetavle over herredsskriver Oluf Münster, der
boede på Staegård og døde der i året 1767, samt hans
hustru Christence Vium, der døde 1763. Stolestadernes
gavle har symboler på treenigheden og evigheden samt
I. H. S. Den øverste stol i mandssiden havde en plade
inddelt i tre felter, beregnet til at lægge offer på; thi
»når det regnede på præsten, dryppede det på degnen«.
Mange begravelser er fundet i kirken. Oberst Lorentz
Stürch på Havkrog, der døde 1691, og hans hustru,
død 1699, skænkede alterets tralværk samt to agre, for
at få en åben, muret begravelse. Ålborg kathedalskoles
rektor, Thomas Hopp, betalte 50 rdl. for en gravplads
i 1735, han døde 1742. For salig Niels Lauridsen Lindgaards lig at nedsætte i gulvet lige ud for prædike
stolen i 1728, betaltes 6 rdl. En meget stor sten har
dækket Lindgaards grav, for stenen er indsat i muren
om kirkegården, men er så medtaget, at indskriften ikke
kan læses mere, dog blev det gjort, inden det var for
sent, og den findes i personalhistorisk tidsskrift 1945
side 233. Lindgaard omtales i Ålborg amts historiske
årbog: Fra Himmerland og Kjær herred 1949, hvor
fru overlærer Myrhøj, Palundborg, skriver om Staegårds beboere.

DA PRÆSTEN GIK PÅ BUKKE JAGT
FØR GUDSTJENESTEN
Ind over kirken, hvor vi har fundet os en plads,
ligger et gyldent skær af det lys, solens stråler kaster
ind gennem de blyindfattede ruder. Om murene kunne
tale, ville de fortælle os meget, lad os prøve at lytte til
deres hvisken: Der var engang, at folk ikke kunne
enes om deres plads i stolestadet, og det voldte uro
herinde. ]ens Sørensen fra Laden blev gang efter gang
skubbet bort fra sin plads af Christen Michelsen, smed
i Gandrup, så Jens tilsidst måtte skaffe sig sin hævd
vundne ret ved at gå til øvrigheden. Dette skete i 1713,
og i 1733 var der en søndag, at Lars Larsen stod på
prædikestolen og efterabede præsten, hr. Hortulan.
Lars sluttede med at lade et par duevinger dale ned
over de nærmeste siddende folk. Derefter tog Lars en
tavle og gik rundt til menigheden for at få en skilling
til brændevin.
Engang blev degnen nervøs, fordi præsten, hr. Peder
Hammer, da han var på vej til kirken, blev standset
af hans karl, der råbte: »Vor far — vor far!! — der
går en stor buk i vænget.« Præsten tog den i frav til
kirken og hviskede til degnen: »Syng fo af de længste
salmer, jeg må have den buk.« Ikke mindre end 22 vers
havde menigheden slidt sig igennem, og nu manglede
der kun få linier; men ingen præst havde vist sig. Blide
tanker var det ikke, at degnen sendte præst eller buk,
den arme degn tørrede sin svedige pande og spekule
rede på, hvilken salme han skulle vælge, men da arrive
rede præsten. »Jeg fik den,« hviskede han til degnen
— og så gik han på prædikestolen.
I århundreder har vi stået her og givet velsignelse til
storbonde såvel som til fattig, når de hentede kraft til
livets modgang. Sådan har vi stået, sådan står vi nu
og sådan vil vi altid stå, rede til at tage mod slægten i
modgang eller medgang, sluttede murene.
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»Blodet er symbolet på det levende. Det
kredser uden ophold gennem legemet fra
undfangelsen til døden, i vågen og sovende
tilstand, aldrig endende. Det rinder fra mo
derens legeme over i barnet, anernes blod
strømmer gennem slægternes kæde og for
binder dem til en stor sammenhæng i
skæbne og tid.«
Oswald Spengler.

EN KIRKE SANK I GRUS
Tavse forlader vi kirken og cykler til Øster Hassing.
Kirken her er opfort af rode sten og tårnets pyramide
form slutter med et slankt spir. Af alder er den kun
et barn i forhold til den kirke, vi lige kommer fra, kun
75 år fejrede den for nogle måneder siden; men den
erstattede den gamle kirke, der så at sige sank i grus.
Denne gamle kirke lå et godt stykke vest for byen,
brøstfældig var den, og medtaget af det barske klima,
den siden Erik Menveds tid havde været udsat for. Til
med var den bygget dårlig, og der var altid store repa
rationer at foretage, og i 1877 var håndværkerne igen
ved at forberede en restaurering. Stilladser var rejst,
og man skulle begynde arbejdet; men da skete det, at
den østre korgavl styrtede sammen, og dermed var
signalet givet til at arbejde for at få en ny kirke. Provst
Bjerre vandt god tilslutning til planen om at bygge
nærmere byen og 1879 nedlagdes grundstenen til alter
bordet, og 1880, den 29. august, stod kirken færdig. Vi
kigger indenfor og ser, at altertavlen forestiller van
dringen til Emaus. Fonden er overført fra den gamle
kirke, og det samme gælder prædikestolen, der har års
tallet 1600; men først 1757 blev opstillet i kirken. Ved
en gudstjeneste skete det, at en mand fra egnen blide
lig slumrede ind, sligt kan hænde en varm dag for en
træt kirkegænger, og nu skete det altså for Lars. Da
præsten var færdig med sin prædiken og gik fra prædi
kestolen, rettede menigheden sig lidt på de hårde
bænke, hvilket gav lidt uro med skrabende fødder, og
dette vækkede Lars, der endnu lidt søvndrukken sagde:
»A sajer osse så manne tak for kaffe!! Historien går
for at være af de såkaldte vandreanekdoter; men den er
autentisk — endda i høj grad. Den gamle kirke solgtes
til nedrivning til en af byens gårdmænd, som ikke gav
mere for den, end han fik ind igen ved at sælge blyet
fra taget. Materialerne anvendtes flere steder i byen,
selv den gamle alterskranke anvendes som loftsgelæn
der i en gård, og hvem ved, om altertavlen ikke en
dag dukker frem i lyset. Under det gamle alterbord
fandtes en ejendommelig lille lysestage, som blev over
givet nationalmuseet. Vi forlader kirken; men inden vi
tager kursen mod Gaaser, ser vi stedet, hvor den gamle
kirke lå. Der findes endnu flere gravminder her, men
kun enkelte kan læses. Menighedsrådet har æren for,

at dette gamle sted bliver bevaret, og hver sommer
holdes der en gudstjeneste i denne mindelund, som står
og taler om henfarne slægter.
Gaaser, den lille, romantiske by nær Limfjorden —
mange mener, at byen ikke kendes ret langt udenfor
sognets grænser — men det skete engang, at en ung
lærer var i lærerværelset på en sjællandsk kommune
skole, og da det var hans første dag blandt de nye
kolleger, spurgte en af dem, hvor den nye var fra.
Dertil svarede han: »Det nytter ikke, jeg nævner min
fødebys navn, for der er ingen her, der kender dette
navn; men den kaldes Gaaser.« Da lød en røst: »Gaa
ser ligger 20 km fra Alborg, det er en køn, gammel
landsby, hvor jeg har været mange gange.« I dette
øjeblik har den unge lærer sikkert følt bækkens kluk
og mindernes suk. — Men nu står vi ved kirken. Den
byggedes 1903, efter at der allerede i 1901 begyndtes at
arbejde med sagen. Beboerne havde hidtil søgt til
Vester- og Øster Hassing kirker; men den over 10 km
lange vej var ofte besværlig, og tilmed var befolknings
tallet vokset meget. Der indsendtes ansøgning til mini
steriet, men tre gange måtte der skrives, før tilladelsen
forelå, og først 1903 blev grundstenen lagt; men så gik
det hurtigt med byggeriet, og den 29. november samme
år kunne befolkningen samles til indvielse af den røde
kirkebygning med det gyldne spir over tårnet. Maleren
Aksel Hou har udført altertavlen med motivet: Kristus
og Nicodemus. Trofast har menigheden værnet deres
kirke, og smykker hver højtid eller søndag alterbordet
med blomster. Mange af de mænd, der arbejdede for
kirkens oprettelse, har fundet hvile i ly af de mure, de
var med til at få rejst.

Julen står for døren. Vore tre kirkers klokker
vil kime det gamle og dog evig unge budskab ud
over sognet. Beboerne vil fylde det kirkerum,
hvor granernes lyshav giver génskin i klare
barneøjne. Forventningsfulde sidder de små piger
og drenge hos far eller mor og lytter; måske lidt
utålmodige bliver de, og en lille purk hvisker:
»Far, skal vi ikke hellere i biografen!!« Men
samme purk er nu nået til skelsår og alder; men
aldrig glemmer han den kirkesti han trådte jule
aften til barndomsbyens gamle landsbykirke,
hvor orgelets brusende toner forenede hele me
nigheden til et samlet kor i: Julen er kommen,
med solhverv for hjerterne bange.
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BONDEGÅRDEN i ÀmJa ft&eù
Af forfatteren Olaf Andersen

NHVER JORDBRUGER, ja alle, der har
ÆLDRE DANSK LYRIK er det kun glimt
haft glæde af at tilbringe kortere eller læn
vis vi møder træk af landsbyens ansigt, dens
liv i hverdag og fest, dens stemning i de skiftende
gere tid i et landbrugshjem, må være Aakjær
årstider. Vi kan tænke på Thomas Taarups sange dybt taknemmelige for denne herlige sang. Det
fra skuespillet »Høstgildet« og på de første linjer var da også den første (og foreløbig den eneste
i Poul Martin Møllers kække opsang »Afsted«:
fra samme hånd!), der vandt ham en plads i Høj
skolesangbogen fra 1913. I de følgende år blev
Farvel, min velsignede fødeby!
den en yndet folkesang, båret frem af Thorvald
Min moders gryde ryger i sky,
Aagaards dejlige melodi. Og hvor er den let at
min faders kvie gumler i stald,
lære udenad, når det sker gennem sang!
min søsters hane sover på hald
Digt efter digt, sang efter sang kunne fremdra
Eller på Hostrups sang fra »Tordenvejr«: Gold ges i denne sammenhæng. Lad os tage »Rugen
er den jord, som lyngen bær, eller Mads Hansens skal ind«, som i jævne, inderligt bevægede strofer
»Jeg er en simpel bondemand«. Men selve bonde skælver af en dyb, gennem slægterne nedarvet
gården med stald og lade, med stuehus og porte ærbødighed for brødkornet:
og dunkle, hemmelighedsfulde kroge kommer
Nu er det længe siden,
først til sin ret i dansk poesi med det folkelige
men end det gemmes i mit sind,
gennembrud i dansk litteratur omkring århun
hvordan i barndomstiden
dredskiftet.
den kære rug kom ind,
hvordan dens kærnetunge top
I malerkunsten havde bondegården fået en
ved moders svage kræfter
plads længe før den opnåede det i den lyriske
blev lagt i lugen op.
digtning. I det navnkundige billede »Optræk
kende uvejr« af Jens Juel, malet i 1790erne, mø
Der er det hjærtevarme og langt tilbage
der vi for første gang den danske bondegård i skuende »Mor ved brønden« — det dybe væld,
malerkunsten. Motivet må sikkert være sjæl som har været midtpunktet i slægternes liv. Og
landsk, det ser man af den lodrette »opgavl« og der er »Kun en gård«, hvoraf jeg hidsætter første
de hvidtede mure. På det tidspunkt havde endnu og sidste vers:
ingen digter opdaget bondegårdens særlige stem
Rank i rejsning, dog ved jorden,
ning. Vi skal mere end 100 år frem i tiden, før
så at stormen mindst formår,
det sker.
underlag og syld i orden,
så ej muren revner slår.
Og det er naturligvis Jeppe Aakjær, som er
Synet frit fra bakkens rand
vejbryderen. Ikke bare i digt, men i sang på fol
— kun en gård i Danmarks land!
kets læber. Som folkesanger slår han igennem
med »Jens Vejmand«, og ikke længe efter med
. . . Tordennætter, stormgangsdage,
forstusvalers sommer-sting,
»Jeg lagde min gård i den rygende blæst«. Denne
barnesang og oldingklage,
»Bondevise« er skrevet i 1906 under et ophold
liv og død i evig ring.
hos digterens ven, læge Rambusch i Sjørup, og
Troskabspagt med mø og mand —
den blev optaget i den prægtige digtsamling
kun en gård i Danmarks land!
Rugens sange, der udkom samme år. Det var
først i 1907, Aakjær byggede sin gård »Jenle«,
Ikke sandt, i dette digt ånder en dybt indlevet
men den har åbenbart stået ham i tankerne, da fortrolighed med den danske bondegård og det
»Bondevise« fødtes i hans sind. Der er stor liv, den er rammen om. Det findes i samlingen
mende friskhed og smittende glæde over denne »Under aftenstjærnen«. Og lige efter følger
kærlighedserklæring til hjemmet:
»Bonden og hans jord«, som i to afdelinger på
ialt 24 vers giver gribende udtryk for bundethed
Der går som en varmende strøm i mit sind
til jord og hjem.
ved arnelysenes kalden;
— Blandt nulevende forfattere må nævnes
hjem nikker mit spand i den krydrede vind,
Anton Nielsen (født 1873), som i 1921 udsendte
hos hende jeg sætter til skiven mig ind,
»Den danske landsby«. Flele den lille digtsammens øgene gumler i stalden.
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Lundagergården, Fyn (Frilandsmuseet ved Sorgenfri).

ling er en hyldest til landsbyen, han er vokset op
i, formet i vers, som uden at være egentlig sær
prægede falder let og naturligt. I et af digtene,
»Den gamle bondegård«, hedder det således:
Den gamle gård bag hyld og lind —
vel snart i hundred år
har mærket regnen på sin kind
og stormen i sit hår;
nu ligger den så gemt og glemt,
så fjærnt fra dagens larm,
men tidens tand har tæret slemt
på dør og vinduskarm.

hældende rønne står lige ved den plads, hvor
køerne kommer mod aften og drikker af byens
kær. Og de gamle i slægten står levende og
manende for hans syn. Sådan tegner han billedet
af sin farfar:
Som en høvding i sin hal du sad for borde,
sad for enden af det lange egebord,
bred og myndig som kong Knud den Store,
ydmyg selv som han for lovens faste ord.
I dit sind den brede rytme gik,
som fra selve livets stærke hjærte går,
den som løfter hvert et øjeblik
op i slægtens store, skæbnetunge år.

ET ER DOG først og fremmest Mads Niel
sen (født 1879), som i vor nutidige lyrik
Og Mads Nielsen lader gården selv føre ordet:
har gjort sig fortjent til at nævnes som bonde
Med lave længer i firkant lagt
gårdens digter. I 1927 udgav han digtsamlingen
er selv for en verden jeg værn og vagt.
»De gamle gårde«, som helt igennem er viet
I hundred år gav jeg ly og læ
minderne fra hans opvækst i den stille landsby.
for folk og fæ.
Den fremadhigende vandrer har vendt blikket
Men jeg er mere end ly og læ.
tilbage mod sin barndomsby. Erindringer stor
Der hvisker minder i hver en krog.
mer eller nynner i hans sind, det ene billede sti
Din bedstefar var en treårs pog,
da hans fader satte et abildtræ.
ger frem efter det andet: stuer og lade, livet i
Længst er han død, men den abild står,
søgn og helg, stærke og stille røster, halvglemte
blomstrer hvert forår æventyrsmukt
menneskeskæbner. Digteren mindes Smedegår
og skænker os trofast år efter år
den, landsbyens gladeste gård, hvoraf kun en
vor julefrugt.
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Mads Nielsens digte ejer ikke den malmklin
gende fynd, som gør Aakjærs vers så uforglem
melige. Men de er ægte i tonen, varmt følte og
vel formede udtryk for en dyb forståelse af
slægtssammenhængen. De taler varligt og stilfær
digt om den rigdom det skænker et menneske at
kende sit rodfæste i den hjemlige jord. Han er
mindets, ættens og bygdens sanger.
Hans tilbageskuende blik fæster sig ved småt
og stort i den gamle gård. Hans digt »Brønden«
tåler ingen jævnføring med Aakjærs, men det
tolker den samme ærbødighed for »det klare,
skjulte kildespring, dybt gemt i muldens mørke«.
Og hør, hvor smukt han gengiver storstuens
stemning:
Træd sagtelig over de hvide fjæl.
Her står du ved gårdens inderste sjæl.
I solskinnet, køligt og kirkestille
hører du slægternes orgel spille.

Morsomt nok kan man under læsningen af et
digt som »Kostalden« ikke lade være med at
tænke på malerier over samme emne af kunstnere
som J. Th. Lundbye, N. P. Mols o. a. Digtet er i
sig selv malende:

F MINE EGNE DIGTE må jeg have lov
at nævne »Gårdens sang«, skrevet til ind
vielsen af Vestfyns hjemstavnsgård i forsomme
ren 1931. Det kan læses i »Slægtsgaarden« for
oktober 1952. Fra samme indvielsesfest stammer
»Sulernes sang«, knyttet til en ældgammel, sær
præget bygningsskik. I sidste vers lader jeg de
gamle egestolper synge:

A

Tal ej om tiden, den smuldrende!
Vi har århundreders mæle,
lærte med åsen på skuldrene
tyst under åget at dvæle.
Roligt, mens verdener bæver i
skiftende jubel og trængsler,
op imod stjær nerne hæver vi
ætternes uslukte længsler.

— Men nu stunder det mod jul. Lad mig da
slutte med et vers af Mads Nielsens digt om den
gamle bondegårds juleaften, da porten ikke, som
til hverdags, måtte stænges for omstrejfere:
Derfor er storstusengen redt
for landevejens stakkels gæst,
som ellers får et dække bredt
i båsen mellem ko og hest.
For i den nat, Vor Frelser lå
i stalden på en krybbes strå,
må freden fylde hvermands sind,
og den, der banker, bydes ind.

Katten godter sig ved mælken
i en gammel træskobund.
Skyggen kryber bagved bjælken,
sort som sortest midnatsstund.
Vindens kogen imod ruden
som et stadigt, sagte syd,
blæstens lange, lave tuden
fylder alt med indefryd.

Olaf Andersen.

Glimt af en øårbs historie
Af Kirstine Hofmansen, Trandum.

ESTER AF det gamle dige, der engang var ram måttet søge skjul for de hærgende, fjendtlige soldater
men om Kålgården til gården derude på Søbak i egepurret, ja endog i rævegravene, på Hjelm hede,
kerne, findes endnu. Stadigvæk kan vinden sukke i de
havde Thammes Jensen og Maren Thammesdatter går
forkrøblede elmetræer, der om sommeren hvælvede
den i fæste, men i 1668 blev den af Melchior Juel til
sine skyggefulde bladkroner over det høje, nordre dige,
Flindsels pantsat til ærlige og velagtede mand Peiter
i hvis læ der fandtes en gammel tremmebænk. Hvem,
Peitersen Meiland, en vestslesviger, der var blevet velb.
der har tid til at lytte, kan måske i vindens sus mellem
Jacob Ulfelds fuldmægtig på Stubbergård, og som før
elmetræets grene endnu høre et suk fra svundne tider,
1680 ombyttede tilværelsen på herregården med en
et suk der fortæller om henfarne slægter i den gamle
bondes liv i gården derude på Søbakkerne.
gård. Her levede og færdedes de i sorg og glæde, i
Vindens sus i det tusindårige egepur på Hjelm hede
lyst og nød, gennem hverdage og højtidsdage i veks
fortæller om en skøn sommermorgen 1692, da bonden
lende følge. Det stille sind kan endnu høre sagte fod Peiter Meiland og hustru kørte til deres tidligere hjem
trin eller et tungt hjuls knirken i de sandede veje, der
Stubbergård for samme dag at stå fadder i Sevel kirke
førte forbi det høje dige og videre ind over Hjelm
til seigneur Christian Gjerløvs tvillingdøtre, medens
hede, forbi Hjelm mølle til Sevel. Det kan hviske så
gamle Maren plejede børnene og vogtede ilden der
sært hemmelighedsfuldt i det gamle egepur og mellem
hjemme.
de slanke enebærbuske, der findes langs denne gamle
kirkevej. En hvisken, der vil fortælle om slægternes
IDEN RIDER hurtigt. En kold vinterdag 1699
færd til sognets fjerne kirke.
bevægede gamle Peiter Meilands ligtog sig op over
Efter de bevægede år 1657—60, da gårdens beboere
heden, og kort tid efter drog den unge Peter Meilands
sammen med indbyggerne i Trandum Skovby havde
bryllupstog den samme vej. Han havde hentet sin tro-
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lovede ude i et af fjordsognene, hvortil hun altid siden
længtes, og hvor hun da også mange år senere fik lov at
lukke sine øjne for sidste gang. Et nyt familieliv be
gyndte i den gamle gård. Det slidsomme arbejde på de
sandige marker afbrødes af unge Peiter Meilands og
broderen Gregers Meilands fisketure på søen og jag
terne mellem Søbakkerne og ved Vildhullerne under
Kombakken. En dag i sommeren 1700 hørtes spæde
klynk i gårdens lave stuer, en ny generation meldte sin
ankomst. Dåbsdagen blev en stor dag. Vognen fra præ
stegården rullede ind over stenbroen med jomfru
Borchsenius, der sammen med Søndermølle-konen
skulle stå fadder til den lille datter, men i det fjerne
hvæssede døden sin le i tre skarpe strøg. Et par måne
der efter førtes en lille kiste ad vejen mellem de mørke
enebærbuske over Hjelm hede til Sevel, og netop et år
efter drog tavse ligskarer to søndage efter hinanden ud
over gårdens stenbro. Det var Peiter Meilands moder
og hans 35-årige søster Maren, der 19. og 20. søndag
efter trinitatis 1701 blev ført til Sevel kirkegård.
Trods død og sorg skulle livet leves videre. Igen gled
et år, og en efterårssøndag 1702 kom atter en herskabs
vogn kørende over Hjelm hede. Det var selve velb.
jomfru Anne Kathrine Acheleye fra Stubbergård, der
agede til Peiter Meilands lille datters vugge. Den vel
byrdige jomfru af Acheleyernes gamle æt skulle bære
hende i kirke, og hun skulle hedde Anne. Jo, Peiter
Meiland og hans slægt kastede glans over den gamle
gård, en glans der blev ved med at følge den til sene
tider.
Endnu i 1716, da Karl den Tolvte lå for Frederikssten, og Tordenskjolds kanoner dundrede i Dynekilen,
boede Peiter Meiland paa dette sted, men kort efter
gik gården over på andre hænder. Det var vel Jens
Christensen, der i krigens svære år iflg. sagnet fik
valget mellem fæstet på Gadegård i Sevel by og gården
derude på Søbakkerne, hvor stormene ved forårsjævn
døgn piskede sandet op i mørke skyer. Han valgte den
sidste og findes her som bonde 1719. I to ægteskaber
blev han stamfader til en talrig efterslægt. Sønnen
Christen Jensen blev gift med datteren Barbara Laurs
datter fra Toftgård, og parret kom til at bo i Oxenholt
(Goderum), medens sønnen Poul Jensen af Jens Chri
stensens 2. ægteskab med Anne Marie Christensdatter
omkring 1760 arvede fødegården. Arbejde og glæde,
bekymringer og sorger fulgte i slægtens spor, medens
et skær af romantik og et slør af mystik lagde sig over
gårdens lave længer med de stråtækkede tage.
Anne Marie, Poul Jensens og hustru Maren Pedersdatters datter, blev i en alder af 27 år en dag i somme
ren 1792 gift med gårdmand Peder Jensen i Mogen
strup. Hvilket festligt syn, da det lange vogntog med
snakkende, leende mennesker drog op over Heden til
Sevel kirke, og hvilken stolt dag, da sønnen Jens ved
sit ægteskab med Dorthe Jensdatter drog ind som
gårdmand i Bjørnkær. Festerne kulminerede, når bor
dene i lysenes varmende skær stod dækket i dagligstue,
nordstue og storstue, og venner fra nær og fjern
mødtes for at drøfte gammelt og nyt.
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Minderne hvisker fra busk og krat ved den gamle
gård. Der hviskes om tateren fra Rønbjerg, der en
aftenstund sad og dukkede sig ude bag diget for om
muligt at få et barn at se, som han mente var hans.
Der hviskes om et ungt par, der på Anne Maries
bryllupsdag sad ned på diget under elmetræerne og
lagde planer for fremtiden; men denne fremtid blev
kun hendes. Inden året var omme, lå han i sin grav.

ULEN 1815 blev dyster i de lave stuer. Selve jule
dag døde gamle Poul Jensen og blev begravet
nytårsdag. Sønnen Peder Poulsen havde da arvet fæd
renegården, som han købte til selveje 1802. Hans kone
Elisabeth Madsdatter havde han hentet fra et af her
redets nordre sogne. Hun var af estimeret slægt, og
hendes ahner rakte til Flyndersø mølle og gamle degne
slægter i Sydsalling. Efter Poul Jensens død fyldte
egnens skolebørn det tomme aftægtshus med leg og
støj til 1835, da sognets afdøde præst Martin Hartmann
Lund ved 150 rigsbankdaler i sit efterladte testamente
muliggjorde opførelsen af en biskole ved Sønder mølle.
Det gamle aftægtshus med sine hvide mure og grønmalede vinduesrammer stod da tomt og stille hen en
række år, indtil et enligt og forladt menneske rykkede
ind for her at ruge over minderne fra et skæbnetungt
liv.
Det var præstedatteren Henriette Kirstine Hørning,
som på egnen bedst er kendt under betegnelsen »Trævl
Jomfru«. Hun, der var datter af cn forlængst afdød
præst i Sevel, og som ved knuste ungdomsforhåbninger
havde mistet sin forstand, var på sine ældre dage af
sin fornemme slægt blevet indtinget hos Peder Poulsens
søn Poul Pedersen (»Poul Trævel«), der efter faderens
død 1840 havde arvet gården.
»Trævl Jomfru«s historie er et kapitel for sig, der
dækker over talrige mørke enkeltheder fra tiden både
for og efter, hun rykkede ind i »Jomfruhuset«, som
aftægtshuset ved den gamle gård nu blev kaldt. Det
skal nævnes, at hun ofte i sine hvidskurede træsko gik
den lange vej til Sevel, i hvis kirke hun var blevet døbt
ved århundredets begyndelse, og i hvis præstegård
hun havde levet sine lykkeligste barndomsdage. På
disse kirkefærd fra gården på Søbakkerne til Sevel

J
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hændte det, at hun efter gudstjenesten gik ned i præste
gården og lod provsten og hans familie vide, at hun
dér havde lige så megen ret, som de havde. Den sidste
søndag i advent omkring 1870 var hun da som så ofte
før på en af sine milelange kirkevandringer og havde
da også været nede i præstegården, som nu var noget
ukendt for hende, efter at det nye stuehus var blevet
bygget. De gamle træer i præstegårdshaven kendte hun
dog, og dem kunne hun længe stå og stirre på. Skønt
gudstjenesten havde været om formiddagen, var det
næsten mørkt, da hun den kolde decembersøndageftermiddag kom tilbage til sin ensomme stue. I den
lune krog mellem sengen og bilæggeren sad hun og
funderede over dagens oplevelser. Provstens havde væ
ret så venlige mod hende. Hun havde fået pebernødder
og andet godt med hjem, og døtrene havde givet hende
et bundt brogede klude, så hun nu kunne fortsætte
arbejdet med at sy det store kludetæppe, som var hen
des kæreste syssel. Ved afskeden havde provstinden
også stukket et par store tællelys til julen i hendes
bundt. Det var, som juleforventningen denne aften
også fandt vej til hendes formørkede sind. Livet inde
holdt dog måske også for hende andet end tilsidesæt
telser og skuffelser. Hun fandt sin gamle, gulnede
poesibog frem. Der var navnlig ét vers, som hun gang
på gang måtte læse, medens tællelyset langsomt brændte
ned i stagen.

Lad dette Blad, Veninde!
Hvorpaa jeg skriver her,
Dig være kjærligt Minde
Om Ham, som ci du seer!
I Livets Sorg og Glæde,
Dit Held til Liv og Sjæl
I Tanken jeg tilstede
Har Ønsket for dit Vel.

En tung tåre faldt på kludetæppet og fulgtes af flere.
Jomfru Hørning døde i sin stille stue den 17. august
1889, 82 år gammel. Hendes ligfærd til familiegravstedet
på Sevel kirkegård gik ad vejen sønden om søen. Hen

(Fortsat fra forsiden)

Og sneen sletted ud . . .
ængstelse tænkte man på, hvad den kommende
tid ville bringe. I Østby stængede man i disse
korte, mørke decemberdage omhyggeligt døre og
luger hen mod aften og sørgede for, at intet lys
brændte i noget vindue, og at intet ildskær steg
op gennem lyrehullerne i taget, så de fjendtlige
patrouiller, når de strejfede rundt på vidderne,
ikke ved hjælp af noget lysfænomen skulle blive
ledet til bygden, hvis sneklædte tage i juletidens
svindende dagslys faldt sammen med landskabet.
I begyndelsen af december havde regnen styrtet
ned i stride strømme over Trøndelagen, men lige
før højtiden var vinden fra syd slået om til en

des gamle kirkevej mellem det vindstrøgne egepur og
de mørke enebærbuske på Hjelm hede blev ikke benyt
tet. Et tragisk livsløb var afsluttet.

E GAMLE LÆNGER af gården derude på Sø
bakkerne fik lov til at stå en del år endnu. Kom
man en aften silde forbi den vaklende bindingsværks
lade, der nu forlængst er nedrevet, var det, som det
puslede både her og der. De gamle fortællinger og
sagn spandt deres net i hver en krog og på hvert et
sted både inde og ude. Hvor var disse sagn kommet
fra? Var de fra gamle Marens dage; hun der i Meilandsslægtens dage øvede sin indsats i slægternes liv?
Var de et forsøg på at få menneskene til at tro, at
ikke alt kunne rummes i deres hjernekiste? Der var
blandt andre nu dette underlige sagn om den lille høj,
der lå ved hedevejen i gårdens nærhed. Endnu er en
lille rest af højen tilbage, hvorpå blingerløvet står og
sladrer, men vil man lytte, bliver det stille.
Det var gennem tiderne blevet fortalt, at hvis denne
høj blev rørt, var det ude med slægtens lykke på går
den. Ved dennes ombygning omkring århundredskiftet
kom man til at mangle fyld til gårdspladsen, og til dette
blev sandet hentet i den lille gravhøj. En gammel, klog
lærer i sognet, der netop kom forbi, udtalte da den
gamle spådom om slægtens lykke. Ikke mange år efter
måtte den sidste ejer af Jens Christensens slægt, der
havde besiddet gården derude på Søbakkerne fra ca.
1719, forlade den. Den blev solgt og kom på fremmede
hænder. Store dele af dens jorder, således Kombakkerne, engen, »Jacobs agre«, holmen og det kønne
søbakkeparti er siden blevet frasolgt, men svundne
slægters minder på godt og ondt slumrer endnu på
disse steder, og den samme himmel spejler sig i søen
som den gang. Det er nok værd at se, når bakkespejlingerne fra begge sider af Stubbergårds sø en sensommereftermiddag næsten kan række imod hinanden over
vandet, eller når den synkende sol kaster en gylden
strime skråt over søen.

D

hvinende storm af nordvest med tunge snemasser
i sit følge. En streng kulde lå over egnen, så man
gik tidlig til sengs for at slumre ind under de
lune fåreskind i alkoven, men søvnen ville ikke
rigtig melde sig. Enhver aparte lyd i nattens stil
hed fik alle til i et nu at være lysvågen. Var det
tunge skridt, raslen af sabler eller klirren af spo
rer, som hørtes derude på tunet? Værst stod det
til nede i Østbyhaugen, hvor bonden Ole Eriksens kone Ingeborg just havde født tvillinger, der
nødvendigvis måtte tilses flere gange i løbet af
den lange vinternat. Bag rudernes skindforhæng
blev der tændt et lille talglys, ved hvis flakkende
skær over alkovens forhæng og vuggens udskårne
gavle Ingeborg lunede mælken til de små over et
lille bål af tørre birkeris.
En slem forskrækkelse fik man selve nytårsdag,
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Öquisfs maleri med motiv fra svenskernes dødsmarch.

som var en søndag, da en svensk kvartermester
og tre ryttere i deres mørkeblå uniformer med
gule opslag havde forvildet sig ind i Tydalen.
Heldigvis var major Emahusen, der sammen med
sine folk lå indkvarteret hos præsten Johan Lobes
i Holtålen (nu: Haltdalen), i nærheden og fik de
ubudne gæster taget til fange. Det viste sig, at
kvartermesteren medførte et brev fra Armfelt til
præsten. Det var skrevet af generalen den fore
gående dag i Støren, og det påbød Johan Lobes,
der gang på gang havde opildnet almuen til at
gøre al mulig modstand mod fjenden, at han
nytårsdag fra prædikestolene i Holtålen og
Singsås skulle lade kundgøre, at der af Holtålen
sogn senest den 3. januar (g. s.: 23/12) af hver
øre land (ca. 6 tdr. land) skulle være leveret 2 tdr.
korn, 4 lispund tørt eller saltet kød, 1 lispund
salt, % lispund smør eller flæsk og 20 lispund hø,
hvoraf 150 tdr. korn, 400 lispund kød, 100 lispund
smør eller flæsk og 1000 lispund hø straks under
præstens forvarelse skulle oplægges i Holtålen
præstegård. Indholdet af dette brev, som præsten
aldrig fik, gav bønderne i Tydalen en forestilling
om, hvad man kunne vente sig, hvis Armfelts
hovedstyrke skulle komme til deres bygder.

POSTSÆKKEN I BRØNDEN
Den 27. december (g. s.: 16/12) havde man i
Duved skanse i Jämtland fået meddelelse om kong
Carls død, og tidlig om morgenen den 30. decem

ber (g. s.: 19/12) ankom til samme sted arveprins
Frederik af Hessens ordre til general Armfelt om
straks at trække tropperne ud af Nordnorge, men
ingen i Duved vidste med bestemthed, hvor gene
ralen opholdt sig. I den månelyse nat mellem
den 3. og 4. januar (g. s.: 23. og 24. dec.) vågnede
bønderne i Østby ved raslen af seletøj og prusten
af mange heste på den islagte vej, der fra Rødalstjern førte ned mellem gårdene mod Aas og
Aune længere fremme i Tydalen. Det var den
svenske major Fieandt, som med en snes slæder
og en trop på 57 mand havde forladt Duved
skanse den 1. januar (g. s.: 21/12) og nu hastede
mod vest for at overbringe arveprinsens ordre til
general Armfelt. Han nåede dog ikke så langt,
thi ved broen over Nean ved gården Hilmo

De bedste ønsker om en glædelig jul og
et lykkeligt nytår med held og fremgang
for
BJÄRE HÄRADS HEMBYGDS
FÖRENING
i taknemlig erindring om de herlige dage i
Skåne i sommer fra
DANSK SLÆGTSGAARDSFORENING
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havde major Emahusen opkastet en skanse, hvor
han og hans trop beredte svenskerne en varm
modtagelse på selve deres juleaften. Efter en
times kamp måtte major Fieandt vende om med
sine folk og i største hast retirere til Duved. Den
medbragte postsæk faldt i major Emahusens
hænder, idet bondekonen på gården Græsli fik
fat på den og kastede den i en brønd, hvorfra den
ud på aftenen blev hevet op. Brevet til Armfelt
med ordren om arméens retræte fandt man gan
ske vist ikke, da major Fieandt sikkert førte det
med sig på sin krop, men derimod oplyste et
andet brev, som var i postsækken, og som nu
findes i rigsarkivet i København, at »Hans
Maj :tt är förleden d. 30. nov. klockan 9 om afto
nen av en Musquet Kula genom tinningarna
skutin och død utan för fästningen Fridrichshall,
och att Hennes höghet Arvprinsessan redan är
i Stockholm för Drottning utropad. Gud vände
allt till det bästa«. Således nåede budskabet om
kong Carls død måske først den 4. januar (g. s.:
24/12) til bønderne i Østby. Man turde dog ikke
ånde lettet op, da den fjendtlige armé stadigvæk
stod i landet og led afsavn på så godt som alle
livets nødvendigheder.

General Armfelt, der den 31. december (g. s.:
20/12) med sit hovedkvarter lå i Støren, havde,
enten det nu var på grund af rygterne om kon
gens død eller på grund af mangel på levneds
midler og klæder, besluttet at trække sig længere
op i Guldalen mod Holtålen, hvor den modige
præst Johan Lobes natten mellem den 3. og 4.
januar (g. s.: 23. og 24. dec.) af svenskerne blev
taget til fange og ført fra kone og 13 børn til en
ilde behandling i arresten i Röros.
Fortroppen af Armfelts styrke, der bl. a. bestod
af Jämtlands regiment, var juleaften (n.s.: 4/1)
nået til Holtålen, hvor den samlede sig om
kring den gamle stavkirke og præstegården, der
lå på en åben slette ned mod Gulelven. Her og
på Gulelvens is fejrede Armfelts karoliner deres
julehelg. Bålene blussede langs den skovklædte
Guldal, og den lille stavkirke, der nu berøvet
sin præst lå øde og stille hen, belystes af et
mægtigt blus på tømmeret af broen over Holtaelven, som man havde revet op for at få brænd
sel. De mange syge soldater kunne ikke komme
i hus, men man pakkede dem ned så godt som
muligt i de medførte slæder. For mange af disse
blev ildskæret fra bålene det sidste lys, som
trængte ind i deres øjne, før de denne julenat
drog deres sidste suk i nattelejren ved Holtålen.
De raske samledes om bålene for at varme sig,
da de tyndslidte uniformer ikke slog til overfor
den gennemtrængende kulde. I fortroligt lag
talte man vel om kulden ved Narva, der ikke
havde været noget at regne i forhold til den,
som nu gennemisnede deres lemmer, og man
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opfriskede minderne fra Klissow, Altranstädt og
Holovzin. Poltava blev vel også nævnt, men man
håbede endnu på muligheden af nok en gang at
kunne føre kong Carls våben til sejr. Disse kri
gere vidste jo ikke hin juleaften, at deres helt og
konge var død, og at deres kammerater havde
båret hans lig over fjeldene til det elskede,
ulykkelige fædreland. Disse tapre karoliner var
jo ikke en hvervet pøbelhob fra alverdens hjør
ner, der betragtede krigen som et håndværk,
men de var Sveriges lyse sønner, for hvem kam
pen gjaldt konge, land og hjem.
Da bålene brændte ned, og stilheden bredte
sig over bivuakkerne, sendtes sikkert mangen
bøn mod himlen og mange tanker over de høje
fjelde til de kære derhjemme. Den samme nat
bivuakerede hovedstyrken af Armfelts armé ved
Reitstöa i Singsås, og juledags morgen, endnu
inden stjernerne sluktes af dagningens første
blege skær, holdt de forfrosne karoliner deres
»julotta« på Gulelvens is, og den svenske hærs
højtidssalme »Vår Gud är oss en väldig borg«
steg fra tusinder struber op over den trange
fjelddals stejle klippevægge. Efter gudstjenesten
jordede man de døde og beredte sig til opbrud.

SVENSKERNE I TYDALEN
Allerede om formiddagen den 4. januar (g. s.:
24/12) var en skiløber i stærk fart kommet fra
Midtaune, nordøst for Holtålen, til Frolen (nu:
Flora) ved Neanelven og fortalte, at svenskerne
så tæt som sorte fluer om sommeren kom dra
gende op over Bukhammeren og kunne ventes
til Frolen hen på aftenen. Der var dog kun tale
om en mindre fortrop, som således havde forladt
Holtålen juleaftensdag, før bivuakbålene tændtes
langs Gulelvens is.
I Østby gik man i ængstelig forventning om,
hvad der kunne hænde. En større forsamling af
Tydalens beboere var samlet ved Aune kirke den
5. januar, just da man fik at vide, at Armfelts
fortrop var kommet til Frolen om natten, hvor
den havde faret hårdt frem mod bønderne og
slagtet alle de kreaturer, som soldaterne kunne
finde. Den værste sult måtte stilles. Endnu hå
bede Tydalens bønder på, at den svenske armé
fra Frolen ville marchere over Selbu, og man
mente ikke, at man behøvede at frygte besøg af
tropperne i denne hengemte fjelddal. Major
Fieandts flugt over hals og hoved gennem dalen
den foregående aften blev drøftet og bestyrkede
dem i denne mening. Det kom til at gå imod alle
deres forhåbninger og meninger.
Sent på aftenen den 7. januar (g. s.: 27/12)
nåede den svenske fortrop til Hilmo, som var
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den første gård i Tydalen, når man kom fra
Floren. Her blev major Emahusens skanse straks
brændt, og man lagde beslag på alle madvarer
og al fourage, inden man begav sig til den næste
gård Græsli, der lå ca. en halv mil længere oppe
i dalen. Nu fik man travlt i Aune, As og Østby
med at føre de mest værdifulde ejendele til skovs
og fjelds, og mange beboere forlod deres hjem
og begav sig op på sætrene. Ole Pedersens hustru
Ragnhild på Storaune søgte netop hjem mod
gården for nok en gang at ville hente noget, hun
nødig ville miste, da de første karoliner blev
synlige på vejen fra Græsli. Hun flygtede atter
op mod skovbrynet, medens musketkuglerne peb
om ørene på hende. Hendes søn (?) Thomas
Olsen Aune var en kæmpegut, der blev brugt af
major Emahusen til rekognosceringer, idet han
var en vældig skiløber. Hans skistav på disse
færder gemtes til sene tider på Storaunegården,
hvor slægten lever endnu til denne dag.

skinnende Øjfjeld, hvor han og hans folk skulle
komme til at stifte bekendtskab med det uvejr,
som blev 3000 tapre karoliners skæbne.
(Fortsættes i næste nr.).

Anm.! I Danmark-Norge afskaffede man i 1700 den
julianske kalender (g. s.) og gik over til den gregorianskc kalender (n. s.), idet søndag den 18/2 d. a. efter
fulgtes af mandag den 1/3. I Sverige skete overgangen
først i 1753, da onsdag den 17/2 d. a. efterfulgtes af
torsdag den 1/3.

General Armfelts hovedstyrke var kommet til
Holtålen den 6. januar (g. s.: 26/12), hvor den
endnu samme aften blev forenet med rytteriet fra
Roros, som førte den gamle præst Johan Lobes
med sig hjem til hans præstegård. Han var dog
så forkommen, at han døde kort tid efter. Næste
dag fik Armfelt, så vidt man kan skønne, ende
lig vished om kong Carls død, og den 8. januar
(g. s.: 28/12), som var en søndag, afmarcherede
hovedstyrken fra Holtålen med kurs op over
Bukhammerfjeldet mod Frolen.
Præsten Christen Block i Selbu, hvorunder
Frolen hørte, skrev i sin kirkebog: »Dom: Ima
post Epiph. (8/1) blev ingen Tienste, thi Swensken kom da med ald sin Krigsmact ofr Buckhamren og tog sin March igjennem Tydalen ofr
Fieldet till Sverg. Gud vare evig Ære og Tach«.
Nede i Guldalen var vejret stille og føret godt,
men da man den næste dag fra lejren ved går
den Midtaune drog videre op over Buckhammervidderne, hvor sneen lå løst og dyb, begyndte
et snevejr at brede sit tætte slør over fjeldene.
Efter et stort tab af menneskeliv og materiel
samledes resten af armeen dog i Tydalen i løbet
af den 9. januar (g. s.: 29/12) og følgende dage.
I disse januardage 1719 rådede en hård vinter
med streng kulde i Tydalsbygderne, så sneen
skreg under de marcherende soldaters skridt.
Armfelts samlede styrke turde ved rasten i Ty
dalen have udgjort ca. 5800 mand og 2000 heste,
som havde 6% mil foran sig til den nærmeste
svenske bygd Handøl og 9 mil til Duved skanse.
General Armfelt tog kvarter hos bonden Jens
Aunetrøn i Jensgården i Østby, hvor hans op
holdsstue endnu fremvises. I det blikstille, klare
vejr, som herskede i disse dage, kunne generalen
fra sin stue over Skovtoppen skimte det hvidt-

Vær menneske ...
Vær menneske — ikke en dukke,
der nikker mekanisk og jamrer.
Vær menneske, vær det med varme.
— Folkeslag fryser omkring dig.
Stengrå står tiden imod os,
ildrødt har nætterne blomstret
i kampenes hvinende flugtspor,
når mørkets dæmoner var ude.
Ingen kan flygte fra nuet!
Vend barsk dit øre mod stormen
og fyld det med brådet af skæbne,
der skyller hen over jorden.
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Trodsigst af alt er den vilje,
mennesket har til at være;
hver lysning i mulmet i verden
er funker, som sprang af det bål.

Du ved, der evigt må bygges
på værnet om frihedens flamme,
på kravet, som står over alle:
Hvert menneskes ret til at leve.
Men dukken, du så i et vindu,
er bedre klædt på end den fremtid,
der leger i strædernes isblæst,
når året er ældet og mørknet.
Vær menneske — varm i det nære,
børn beder om varme omkring dig.
Der sidder en trold på en kantsten
og trygler om jul bag din hæl.. .
Ib Paulsen.
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