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Nr. 90 August 1957

„Udi urtegårdens læ
Blandt »Slægtsgaardsbladet«s flittige med
arbejdere rundt om i landet har nu også 
meldt sig fru gårdejer Julie Rask, Egelund 
på Fyn, som her skriver om sin haves »kæle
børn« ved forårstid, de gamle lægeplanter. 
Første artikel om Raskslægten på Egelund, 
skrevet af gårdejer Kr. Rask, fandtes i vort 
blads nr. 87 for februar i år
Fru Rask har lovet at skrive endnu nogle 
artikler om interessante emner på den 
gamle gård på Nordvestfyn.

SLAPPE AF, DET ER TIDENS LØSEN.
»Min læge siger, at jeg skal slappe af!« — 

Den vending hører man indtil trivialitet. Må det 
være en halvgammel bondekone tilladt at anvise 
den bedste — og gennem årene prøvede — form 
for afslappelse: Gå en tur i haven! Vend ryggen 
til gryder, gulvspand o. s. v., og gå en lille rund
gang i haven, bare 10—15 minutter. Det frisker 
og fornyr som intet andet.

Det er en solfyldt dag i marts. Stæren sidder 
ved sin kasse og udsender smægtende fløjtetoner, 
bogfinkeflokken, 15 ialt, indtager sit daglige mål
tid af bog under blodbøgen, der i vinter har dæk
ket et så overdådigt bord for fuglene, som vist 
ingensinde før. De øver sig ind imellem på deres 
forårsvise, og nye strofer føjes jævnlig til, så den 

nu næsten er fuldttonende. Musvitten »filer sav« 
af hjertens lyst, alt mens den føjter om og ser

Fra Egelunds gårdsplads.
(Fortsættes side 5.)
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SLÆGTSGAARDSARKIVETS ARBEJDE
Arkivberetning aflagt af Slægtsgaardsarkivets formand, konsulent Hans Balle, 

Tommerup, på årsmødet i Aalborg.

DEN BERETNING, der ved dette årsmøde 
skal aflægges om slægtsgårdsarkivets ar

bejde, opgaver og samlinger, omfatter arkivets 
16. arbejdsår 1956.

Hvert år i januar udarbejder arkivar P.K.Hof- 
mansen en skriftlig oversigt med oplysninger og 
statistik om arkivets virksomhed i det sidst for
løbne år. I fjor omfattede denne oversigt en 
større samlet redegørelse med tilbageblik over 
slægtsgårdsarkivets opgaver og samlinger af 
slægts- og gårdhistorie fra de første 15 år. (Op
trykt i bladet »Slægtsgaarden« nr. 85 i oktober 
1956).

Ordet arkiv betegner dels stedet, hvor doku
menterne opbevares, og dels selve dokumentsam
lingen.

I de sidste 11 år har slægtsgårdsarkivet haft til 
huse i Det kgl. Biblioteks bygning hos Dansk 
Folkemindesamling, hvor arkivar Hofmansen har 
kontor, og hvor de slægtsgårdshistoriske samlin
ger opbevares.

Arkivet er en del af Slægtsgaardsforeningen, 
og det ledes af et af hovedbestyrelsen nedsat ud
valg. Foreningen yder årligt til arkivets drift et 
tilskud, hvis størrelse fastsættes af hovedbesty
relsen.

Arkivudvalget, som planlægger arbejdet i arki
vet, består af foreningens forretningsudvalg og 
arkivar, magister Hans Ellekilde (kulturhistori
ker), Dr. phil. Albert Fabritius (personalhistori
ker), Salomon ]. Frifelt (forfatter) og Hans Balle 
(konsulent).

Arkivets forskningsarbejde og undersøgelser 
og samlingernes ordning og registrering ledes af 
arkivar P. K. Hofmansen.

Ved udgangen af 1955 nåedes det eftertragtede mål, 
at alle medlemmer af Slægtsgaardsforeningen, der i ud
fyldt stand havde indsendt det obligatoriske skema til 
oplysninger om slægtsgården og dens beboere nærmest 

nutiden, havde fået deres folketællingsundersøgelse ud
ført og tilsendt. — Det næste mål var at få de medlem
mer, der endnu ikke havde udfyldt og indsendt skema 
med oplysninger om deres gård og de nærmeste slægt
led, til at give disse oplysninger, for at de kunne få 
den folketællingsundersøgelse, de har ret til, og som 
udføres og udsendes gratis til foreningens medlemmer.

Ved et arkivudvalgsmøde den 2. februar 1956 blev 
det besluttet at udsende et nyt skema til alle, der ikke 
har udfyldt og indsendt det, de fik ved indmeldelsen 
i foreningen.

Efter et stort forberedende arbejde med at udskille 
de pågældendes adresser efter foreningens medlems
protokoller og arkivets registrering, udsendtes brevene 
med skemaer og følgeskrivelse i september 1956. Hen
vendelsen resulterede i, at der i de sidste 3 måneder 
af 1956 blev modtaget 375 stk. udfyldte skemaer, hvoraf 
13 stk. var ledsaget af anmodning om en større un
dersøgelse, medens 86 stk. af de øvrige indeholdt fore
spørgsler, der krævede specielt svar af mere eller min
dre vidtrækkende karakter.

For mange gårdes vedkommende kan folketællin
gerne give oplysninger om gårdens beboere, familiens 
størrelse, alder, folkehold m. m. fra 1787. I Sønderjyl
land delvis dog kun fra 1835.

I 1956 er der udsendt 134 stk. folketællingsundersø
gelser, som er betalt med 629.60 kr. af foreningens til
skud til arkivet. Det er gennemsnitlig ca. 4.70 kr. pr. 
stk. — I 1955 udsendtes 130 stk. folketællingsundersø
gelser.

Siden arkivets oprettelse i 1941 er der udsendt ca. 
4369 stk.

I 1956 er der af slægtsgårdsarkivet udført og udsendt 
32 stk. større arbejder (undersøgelser, diplompåskrifter, 
afskrifter m. m.), som modtagerne selv har bestilt og 
betalt med i alt 3532.80 kr. eller ca. 110 kr. i gennem
snit pr. stk. I 1955 udsendtes 27 større undersøgelser, 
og siden 1941 er der i alt udsendt 342 stk.

Pr. 31.12.1956 var der 9 større undersøgelser i ar
bejde, medens 20 stk. var bestilt, men endnu ikke på
begyndt.
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Der er i 1956 udført 4 diplompåskrifter til en samlet 
betaling af 480 kr. — 120 kr. i gennemsnit pr. stk. — I 
1955 blev der udstedt 3 slægtsgårdsdiplomer, og siden 
1952 er der i alt udstedt 37 diplomer.

Pr. 31.12.1956 var der 10 stk. diplompåskrifter under 
udarbejdelse, og 5 stk. derudover var bestilt, men endnu 
ikke påbegyndt.

I 1956 er der indgået 589 breve til arkivet, og der er 
udsendt 298 breve med individuelt indhold og 134 med 
folketællingsundersøgelser samt 1133 med tryksager 
og skemaer, i alt 1565 stk.

Antallet af gæster på arkivet har i 1956 været 103 
mod 84 i 1955.

Foruden en del dokumenter, optegnelser, avisud
klip og billeder, der som gave er tilgået slægtsgårdsarki
vets samlinger i 1956, har slægtsgårdsarkivet i det for
løbne år ladet foretage forskellige supplerende afskrif
ter. Hr. Albert Larsen har fortsat sit arbejde i 1955 
med den fuldstændige registrering af det i Rigsarkivet 
beroende materiale fra de slesvigske folketællinger 1835, 
1840, 1845, 1855 og 1860, og har registreret det slesvig
ske folketællingsmateriale fra 1803 sammen med folke
tællingsmaterialet fra de kongerigske enklaver i Slesvig.

ARKIVETS REGNSKAB 
FOR 1956

Indtægt. 
Kassebeholdning pr. 1.1.1956 ............................ 1106,12
Modtaget af Slægtsgaardsforeningen ................. 6500,00

Balance...... 7606,12

Udgift.
Arkivar Hofmansens løn ................................... 4100,00
Folketællingsundersøgelser ............................... 629,60
Kontorhold (tryksager, protokoller, indbinding, 

mikrofotografering, porto, registrering etc.)... 1468,33
Kassebeholdning pr. 31.12.1956 ................  1408,19

Balance...... 7606,12

De større undersøgelser af slægts- og gårdhistorie 
samt diplompåskrifterne påvirker ikke arkivets regn
skab, da betalingen herfor sker direkte fra modtagerne, 
som har ønsket undersøgelserne udført.

De gode medarbejdere

S LÆGTSGA ARDS ARKIVET har gode og indsigts
fulde medarbejdere til forskningsarbejdet. Vi be

der arkivar Hofmansen bringe d’herrer P. Rønn Chri
stensen, A. M. Hemmingsen, H. Jeppesen og A. Lar
sen en hilsen og tak for god og påskønnelsesværdig 
indsats.

Vi takker arkivar Hofmansen for god ledelse af det 
daglige arbejde i arkivet, for den grundighed og om
hyggelighed, der præger hans løsning af opgaverne, for 
godt samarbejde og for den velvilje og vejledning han 
yder til gæster, der aflægger besøg på slægtsgårdsarki
vet.

Blandt deltagerne i årsmødet i år har vi en gæst, 
som det glæder os meget at se i denne forsamling sam
men med slægtsgårdsfolk. Det er arkivar Hans Elle
kilde, Dansk Folkemindesamling. Magister Ellekilde 
har hjerterum og husrum, og vi takker Dem og Dansk 

Folkemindesamlings ledelse i det hele taget for den 
plads, slægtsgårdsarkivet har fået til dets samlinger på 
reolerne i Deres lokaler på Det kongelige Bibliotek.

Vi takker Dem for gode råd og bistand ved arkivud
valgsmøderne og for godt samarbejde og den store in
teresse, De i det hele taget viser slægtsgårdsarkivet.

Ved arkivudvalgsmødet i begyndelsen af februar, 
få dage efter at De havde holdt 40 års jubilæum som 
arkivar ved Dansk Folkemindesamling, fik vi ikke lej
lighed til at hilse på Dem, da De netop var taget ud 
på en længere videnskabelig studierejse i Norge.

Gennem Deres mange afhandlinger og bøger om 
danske sagn, folkeminder og folkeeventyr, og gennem 
Deres store værk »Nordens Gudeverden« er Deres 
navn kendt viden om. I danske slægtsgårde er Deres 
historiske og kulturelle artikler i vort medlemsblad ble
vet læst med omtanke, og når Deres stemme har lydt 
i radioen, har De også haft mange lyttere ude i land
bohjemmene.

Magister Ellekildes virke vidner om hans dybe ind
sigt og store interesse for land, folk og hjemstavn. Med 
udpræget sans for ejendommelighederne ved de forskel
lige landsdeles beboere har han i høj grad været med 
til at påpege og »fastholde det, som gennem tusind år 
har knyttet det danske folk sammen som nation«.

Til vor lykønskning ved Deres jubilæum knytter vi 
i dag vor tak for Deres interesse for bevarelsen af dan
ske slægtsgårde og for slægtsgårdsarkivets arbejde med 
at samle historiske oplysninger om gårde og slægter, 
om sæder og skikke og om kultur og arv.

Nordens gamle kulturarv
De nordiske lande har en gammel kultur at 

bygge på. Vi så det i Sverige ved årsmødet i Bå- 
stad i fjor ved besøget i kirken og på gårde og i 
Hembygdsparken med de mange minder om tid
ligere tiders kultur og levemåde.

På Norges grundlovsdag den 17. maj i år talte 
F. N.s tidligere generalsekretær Trygve Lie ved 
et møde i Norsk Forening i København. Han 
pegede på betydningen af tidligere slægtleds tra
ditioner og sagde, at det er vor pligt at bevare de 
værdier, vore fædre skabte, og videreføre deres 
arbejde for at gøre landet bedre og rigere.

Noget af det bærende for en nation er de fø
lelser, som styrker sammenholdet og binder fa
milier og slægter sammen til et folk.

Pietetsfølelsen for forfædrene og deres liv og 
virke, og slægtsfølelsen og interessen for det, de 
har efterladt os i kulturarv og slægtsarv, frem
mer kærligheden til hjem, jord og arbejdsplads. 
Det gælder ikke alene for landbruget, men for 
alle andre erhverv og virkefelter, hvor generatio
ner og traditioner danner grundlaget for den ud
vikling, der er sket, og for de værdier, der er 
skabt.

Hvis ikke forbindelsen med fortiden vedlige
holdes, er der noget, der brister og giver rodløs-
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hed. Der skal læres af fortiden, leves i nutiden 
og arbejdes for fremtiden. Man bør kende for
tiden, men ikke fortabe sig i den; det gælder om 
at følge med i udviklingen, men ikke indlade sig 
på dumdristige fremtidsdispositioner. En lykke
lig forening af tradition og fremskridt er det bed
ste grundlag for slægtsgårdenes bevarelse.

I slægtsgårdsarkivet samles traditionerne, frem
skridtene må gøres af generationerne.

Lad os håbe, at fremskridtene må komme i 
følge med lykke og arbejdsglæde for kommende 
generationer, og at den nye tids bonde på sin 
toft må tænke på ordene i følgende verslinier:

Den ager du dyrker har fædrene avet 
og lagt under plov.

Og hundrede slægtled har hakket og gravet 
og ryddet en skov.

Sæt fødderne fast i den fædrene jord — 
thi jorden er din; den er arvet.

Men far dog med lempe, hvor fædrene for. 
Det er ikke ene din skyld, om det gror, 
hvor andre har pløjet og harvet! Sorthvidbroget i Nørrekær enge.

„Udi urtegårdens læ
(Fortsat fra side 1.)

på boligforholdene i de forskellige mejsekasser. 
Men hvad er vel så skønt som solsortens bløde, 
melodiske fløjtetoner en stille, lun forårsaften!

»Marts med den liflige morgensol 
bringer dog sjældent sin lille viol.«

Sådan stod der i min barndoms læsebog. Men 
i år stod martsviolen i blomst allerede i februar. 
Den første viol, man finder om foråret, skal man 
spise for ikke at få koldfeber (malaria), sagde de 
gamle. Jeg nøjes med at sætte en skål æbler på 
bordet påskemorgen, og dem spiser vi allerførst, 
inden vi begynder på påskeæggene. Det råd 
skulle også være ufejlbarligt.

Jeg må en lille vending hen til vor lille »klo
sterhave« for at se, hvad der mangler af de et
årige urter. Det er på høje tid at få frøbestillings
sedlen udfyldt og afsendt, — et frydefuldt ar
bejde, som giver lyse sommerdrømme. Der er nu 
fennikel, en plante, som altid fandtes her i haven 
i farmors, den kloge kones, tid. Endnu for et 
halvt hundrede år siden kom der til stadighed 
folk her og bad om fennikelvand (med tryk på 
midterste stavelse). Det var til diegivende mødre, 
som havde for lidt mælk til den spæde.

Så er der »Basilken« (Basilikum), den må en
delig med på bestillingssedlen, for intet andet 
giver krydderfedtet så fin en smag. Og i gamle 
dage henregnedes den til moderurterne. Simon 
Paulli fortæller (1648), at »den meeste kraft, som 

denne urt ret skal haffve, er, at en Quinde, som 
ret nu skal gå udi barselseng og føde, tager en 
rod af denne urt med en Suale-Feder i sin hånd, 
og strax på timen skal hun føde sit foster uden 
nogen pine.«

Af samme grund kaldes den »Barselquinder- 
nes urt«.

ANIS må jeg heller ikke glemme. Hvis man 
har »opkastelse« eller »forfylder mafven for 

meget og packer meere i hende end hun kand 
fordøje —«, da er anis, sammen med Malurt, ho- 
vedbestanddelen af den lægende medicin, hedder 
det i en gammel lægebog fra 1727. Malurt er en 
taknemmelig plante, den formerer sig selv år for 
år, så har man en gang anskaffet dem, så har 
man den altid. Og smuk er den jo. Det er dens 
nabo, Isopen, også, som den står der med sine 
vintergrønne blade. Den er en årtusindgammel 
læge- og kulturplante. Allerede i Moseloven om
tales den, og den har vist haft samme betydning 
ved jødernes renselse som birkeriset i de finske 
badstuer. Kong David siger jo: »Rens mig med 
Isop, tvæt mig, så jeg bliver hvidere end sne!«

Den vise Salomon har nok også haft indblik i 
botanikken, for det hedder jo om ham, at »han 
kendte alle planter, fra Cederen, der vokser på 
Libanon, til Isopen, der springer frem ved mu
ren.«

Jeg anlagde engang en Isophæk i min have, og 
det var vel nok en fryd for øjet at se den i blomst 
og en flok hvide sommerfugle dansende over 
den.

Salvien står med friske, grønne skud, så for 
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den sags skyld kan man da tillade sig at få ondt 
i halsen nårsomhelst. Løvstikke og Kermesbær 
sover endnu vintersøvn, men ægte Kamille, Am
bra, Balsam, Hjertensfryd, Krusemynte og ad- 
skellige andre har allerede nye, friske blade. Jo, 
vist er det forår i klosterhaven.

Det gamle moreltræ er også i år svulmende 
fuldt af knopper. Forunderligt, at det kan blive 
ved! Nu har det dog stået her i mere end 150 år 
og båret mange tusind kilo kostelig frugt. Alle
rede i 1825 var det så stort, at farfar på sin bryl
lupsdag d. 16. juli kunne stige til tops og plukke 
en hel spand moreller, som han galant overrakte 
sin brud, den 17-årige Maren Nielsdatter Rask.

DEN BEGIVENHED glemte farmor aldrig, 
det var med glæde og stolthed, hun beret

tede om den til børn og børnebørn.
Jeg ser med lidt bekymring på det nye mor

bærtræ, jeg er bange, at der er sygdom i det. Det 
vil vare nogle årtier, før det bliver så stort som 
det gamle, som stod her midt på plænen og dæk
kede et areal på 200 kvadratalen. Morbærtræet 
i den fynske bondehave er en gammel foreteelse. 
Allerede 1671 skrev Jens Steen Sehested i »Det 
herlige og priisværdige Fyens billige Berømmel
se« følgende vers:

Hver Bonde har sit Paradis. 
(Saa vil jeg Haugen nævne), 
først har han Rips og Kirsebær, 
Valnødder, store Morbærtræer 
og alt, hvis man begierer.
Der stødes Most af all og hver, 
naar Frugten lidet gielder, 
den fyenske Most er mig saa kier, 
som Viin af Franzes Kielder.

Også figenbusken har nydt godt af den milde 
vinter. I fjor frøs den helt ned, men nu er den 
godt på vej opad igen, så i løbet af et år eller to 
vil den atter kunne skænke os sine dejlige frug
ter. Ginkgoen, det løvfældende nåletræ derhenne 
ved grotten, kan derimod tåle kulden. Før istiden 
voksede det over store dele af jordens nordligste 
egne; nu vokser det kun vildt i Østkina og var 
en tid ved at uddø, fordi man drev rovdrift på 
det på grund af dets værdifulde ved. Det er jor
dens ældste nulevende træ, og jeg glæder mig 
over at have det her i min have. Ligeledes kej
serbusken, som Kinas kejsere havde eneret på 
at dyrke, så smuk er den. Og nu er den altså »de
graderet« til at vokse i en fynsk bondehave, 
langt, langt fra de kejserlige haver. Sic transit 
gloria mundi! Men den har da hæderlige na
boer: et cedertræ (vel næppe en Libanons cedre, 
snarere en kanadisk), en æblerose og en seven
bom.

Var der nogen, der skumlede? Er Sevenbom 
ikke hæderlig? Her på Egelund er den med ga-

Fru Julie Rask i sin urtehave.

ranti i sin tid kun bleven brugt til røgbade til 
småbørn med engelsk syge. Men det kunne vel 
ellers være farligt at have den stående i sin have 
før i tiden. »Sevenbom, Sevenbom, gør mangen 
pige horefrom«, hedder det, og det er nok hændt, 
at en eller anden ung pige, som havde været på 
vilde veje, i nattens stilhed, sneg sig over have
gærdet for at redde sig et par grene af Seven
bommen. Sådan gjorde allenfals en pige i Rev- 
ninge, men så skete katastrofen: Pludselig var 
hun ude af stand til at flytte en fod, så hun 
måtte blive stående ved busken med grenene i 
hånden resten af natten, og næste morgen måtte 
man tilkalde en klog mand som løste hende ved 
at læse over hende af Cyprianus. Så først var 
hun i stand til at gå hjem!

ER DET IKKE stiftsprovst Hee Andersen, 
der hævder, at enhver gammel have med ag

telse for sig selv, må have en eller anden ukrudts
plante, som er hævet over det almindelige prole
tariat. Det kan jeg ganske bifalde. Her i min 
have er det »Selledonerne« (Chelidonium majus), 
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på dansk svaleurt, som udgør aristokratiet blandt 
ukrudtet. I gamle dage var svaleurt en højt skat
tet lægeplante, der brugtes mod mangfoldige li
delser, og den var et af farmors virksomste læge
midler. Jeg kan også godt røbe, at en, som står 
mit hjerte nær, blev helbredt ved hjælp af en fla
ske selledonmikstur her hjemme fra, — da han 
en gang i sine unge år lå syg af gulsot fjernt 
fra barndomshjemmet. Derfor under jeg selledo- 
nerne en plads i min have, under hækkene, i 
buskadset og langs det gamle havegærde. Der 
passer de så godt, og allerede nu, så tidlig på 
året, er de jo smukke, som de står der med deres 
matgrønne rosetter og meget smukke blade.

I morgen springer den første påskelilje ud, 
den har alt i et par dage stået med bøjet hoved 
og sprængt hylster, så bare een lille solstrime vil 
få underet til at ske. Det er den gammeldags 
fyldte, den er nu altid først på pletten

O, hvor est du mig dog kær, 
bondeblomst fra landsbyhaveJ 
Mer end rosen est du værd, 
påskeblomst på fædres grave! 
Du forkyndte mig en vår, 
ja, et herligt jubel år, 
som hver ædel blomst af døde 
skal forklaret igenføde.

Grundtvig (af digtet »Påskeliljen).
Julie Rask.

DEN fyawJbe, GÅRD

Blandt slot og borge jeg har set, 
som for min tanke står, 
sig måler intet vidt og bredt 
med dig, du gamle gård.
Det er, som om en trylleglans 
om dine længer står, 
jeg derfor binder dig en krans, 
så godt som jeg formår.
Du står i vinter som i vår 
med sol om tag og gavl, 
små muntre blink imod mig slår 
fra bindingsværkets tavl.
Du minder mig om barneleg 
i stalde og i lo, 
om plejleslag på gyldne neg 
og klap til hest og ko.
Du taler som en billedbog 
til de, der den forstår, 
om ungdomstidens glade sprog 
ved vinter, høst og vår.
Thi taler du dit tavse sprog 
om tårer, smil og skæmt, 
om skjulte kys i portens krog — 
om ord, der ej blev glemt.
Du gav mig minders rige væld 
i mangt et lønligt bud, 
og du — du gav mig livet selv 
en forårsdag, min brud.
Du står i vinter som i vår 
som gammel, trofast ven, 
om stormen pjusker lidt dit hår, 
det redes straks igen.
For tusind minders sol og glans 
i gæld til dig jeg står, 
og derfor fletter jeg en krans 
og binder om dit hår.

Michael Gjødertsen.

Yder mere, 
renser bedre, 
giver Dem 
større udbytteMEJETÆRSKER 4’ og 5’

1. »AQUILA« har det for store 
afgrøder ideelle »lige igennem« 
princip.

2. »AQUILA« har 2 tærskecylin
dre, en slaglecylinder og en pig
cylinder.

3. »AQUILA« har fuld cylinder- 
og rysterbredde, samt stort sold
areal.

4. »AQUILA« er forsynet med 
gummisejl, samt rullekæder i 
elevatorerne.

5. »AQUILA« har friløb for cylin
der og blæser.

6. »AQUILA« er derfor driftssik
ker, har stor ydelse og minimum 
spild.

Roterende stråskillesnegl, pick-up 
vinger, samt sortér- og kørner trom
le med flere sold er standard.
Ekstraudstyr:
Pick-up, avnesuger og cyklone, 
halmpresse med 2 bindeapparater 
samt hjælpemotor.

Til opsamling og presning af halm og hø: *PALADIN* pick-up presser. 
Forlang brochurer.

I.ANTRÆCO
v/ ERLING GAD

Peder Skramsgade 1 - København K - Telf. Palæ *9301
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Lund I ROUM SOGN
Af overlærer P. Rønn Christensen.

EN AF DE SIDSTE GARDE, hvortil der er 
udstedt slægtsgårdsdiplom, er »Lundgård« 

i Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt. Diplo
met bekræfter, at den nuværende slægt i gården 
har ejet og beboet gården siden 1839, men iøv- 
rigt viser det sig, at denne slægtsgård har en me
get interessant historie, som rækker helt tilbage 
til den ældre middelalder.

De ældste vidnesbyrd om, at der har ligget en 
betydelig gård i Lund, blev fundet af den nuvæ
rende ejer, da han en dag i året 1929 var ved at 
fælde og bortrydde et gammelt træ i »Lund
gårds« have. Under træets rødder fandt han re
ster af en stensat kælder. Viborg museum og Na
tionalmuseet blev underrettet, og der blev fore
taget en undersøgelse, som gav følgende resultat:

56 m nord for stuehuset, ca. 6.5 m fra havens nord
lige ende fandtes murene af en kælder, der var 6.10 m 
lang og 4.40 m bred med længderetning øst-vest. Kæl
derrummet var helt fyldt med kampesten, der var styr
tet ned deri. Murene var kun 30—35 cm tykke, men 
påfældende smukt behandlede, muret op af mindre 
kampesten med omhyggeligt valgt fladside, således at 
vægfladen trods materialet var ualmindelig smukt mu
ret i meget hård kalk. Spor af puds fandtes ikke. Væg
gene havde en let hældning udefter. I det nordvestlige 
hjørne af kælderrummet var i forlængelse af nordre 
langvæg anbragt en 1 m bred og 2.90 m lang kælder
nedgang med sider af kampesten muret på samme 
måde som kælderens øvrige vægge. Der var rester af 
3 kampestenstrin og en dørfals.

Bygningsresterne viste tydelige brandspor. Gulvet 
bestod af stampet ler og ovenpå gulvet mellem de løse, 
nedvæltede kampesten fandtes nogle middelalderlige 
lerkarskår, vistnok fra omkr. 1200. Hist og her i 
fylden fandtes brokker af røde munkesten, men ingen 
hele.

Uvilkårligt spørger man: Hvem har bygget 
dette middelalderlige murværk, der efter alt at 
dømme går helt tilbage til Valdemarstiden og vel 
har haft tilknytning til en adelig hovedgård? Og 
hvem har boet her gennem tiderne? Desværre 
findes der ikke i skriftlige kilder nogetsomhelst, 
der kan give blot en antydning af svar herpå, og 
da alle vore middelalderbreve forlængst er grun
digt undersøgt, er det så godt som givet, at vi 
heller aldrig gennem studium af dem vil kunne

Bor i.a e n

Den adelige slægt Børialsens våben.

finde noget svar. Skal vi derfor nogensinde kom
me videre, må det være gennem nye fund i jor
den ved den gamle gård. Og hvem ved, måske 
sker det en dag!

Under dræning af kæret fandtes i 1939 en 
»stenbelagt vej«, ca. 30 cm under jordoverfladen 
og ca. 4 m bred. Det antoges, at det var »en hov
vej, som blev benyttet, når bønderne gik til ho
veri på Hersomgård,« men usandsynligt er det 
ikke, at det i virkeligheden er et fund, der må 
sættes i forbindelse med den gamle hovedgård 
(mest sandsynligt er det dog nok, at der er tale 
om et oldtidsfund). Men så er der sagnet om 
skatten i Lund, skatten er stadig ikke blevet fun
det! Der fortælles, at ejeren af gården engang 
blev indkaldt til krigstjeneste, og for at sikre sin 
formue mod tyve- og fjenderan gravede han den 
ned i jorden. »Skatten ligger nedgravet i en gryde 
7 fjed fra den knudrede eg«!
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De ældste skriftlige kilder, som giver oplys
ning om Lund, hidrører fra 1400-tallet. Det var 
dengang karakteristisk for Rinds herred, at der 
her fandtes en stor mængde små hovedgårde, 
som beboedes af rige, men stolte og stridige selv
ejerbønder eller lavadelsmænd, »Rinds herreds 
knaber« kalder den lærde herredsfoged Kristen 
Sørensen Testrup dem i sin »Rinds herreds krø
nike« (Jyske Saml. 1, II), hvor han meget ma
lende skildrer deres »stridbarhed og mandighed« 
og siden fortæller om, hvordan de kom i kongens 
unåde, efter at de var blevet samlet af skipper 
Klement ved gården Vesterris i Testrup sogn og 
der svor ham troskab.

Det er noget uklart, om man i 1400-tallet kan 
regne disse storbondeslægter til lavadelen eller 
til selvejerne; de synes ikke helt at høre hjemme 
i een af disse kategorier, men vi kan udtrykke 
forholdet på en anden måde ved at sige, at i 
Rinds herred bevaredes det oprindelige forhold, 
at herremanden var bonde (jfr. f. eks. folkevi
serne) langt længere op i tiden end de fleste an
dre steder i landet.

Det er i forbindelse med et medlem af en af 
disse berømmelige halvadelige Rinds herreds 
slægter, at gården Lund først dukker op i de be
varede skriftlige kilder. Lunds første kendte be
boer var af slægten Børialsen, som forøvrigt også 
særligt omtales af Kristen Sørensen Testrup, 
fordi han på mødrene side nedstammede fra 
denne slægt.

Poul Børialsen nævnes 1476 og senere som be
boer af Lund eller Roumlund, som gården også 
kaldtes til forskel fra flere andre gårde med 
navnet Lund. Det vil føre for vidt her at nævne 
samtlige steder, hvor Poul Børialsen eller »Poul 
i Lund« (Tingsvd. af Rinds herred 8.1.1481) er 
nævnt, men eet dokument er der, som absolut 
må særligt fremhæves; brevet selv findes ikke, 
men vi har en gammel kopi (GI. kgl. saml. Fol. 
844, blad 302), der viser, at 3.6.1492 udstedte 
kong Hans i København et adelsbrev eller »fri
hedsbrev« til »denne brevviser Poul Børialsen i 
Romlunde«. For »troskab, tro og villig tjeneste« 
gives ham og hans efterkommere »frihed og 
frelse til evig tid som andre riddere og svende 
have i vort rige Danmark«. Til våbenmærke fik 
han i skjoldet »et jomfruhoved udi et hvidt felt 
og en grøn hat på« og på hjelmen »en rød ro
senkrans«.

Det er desværre ganske uvist, hvad der kan 
have bevæget den jævne, borgerlige kong Hans 
til at udstede et adelsbrev til storbondesønnen 
fra Rinds herred, men en årsag må der jo have 
været. Interessant er det at konstatere, at det slet 
ikke er tale om at få adelsskab fornyet; i 1492 
har der altså ikke været regnet med »Rinds her
reds knabers« gamle rettigheder som adelige.

Voldsomme begivenheder
Af en række akter, der i afskrift er bevaret 

fra Poul Børialsens tid (se især »Rigens Forfølg
ningsbog« 1609—15 bl. 185 ff.) får vi et indtryk 
af den jordejendom, som hovedgården Lund 
ejede dengang. Foruden selve gården »Lund«, 
»Lunden« eller »Romlund« med tilhørende »jord 
og hus« omfattede ejendommen da »Lunde møl
le« (spor af denne mølle kan endnu påvises; det 
var en vandmølle, som lå på den del af jorden, 
som nu hører under Skovdalsgård; en del af en 
møllesten opbevares på Lundgård), del i Navn- 
drup mark, Navndrup mølle, »en eng, som kal
des Flegh, liggende norden til Skamris«, Pals
gårdsskov i Bjerregrav sogn og »Bussjord« i Her
sum sogn. Desuden hørte vistnok det bøndergods 
i Rom sogn, som i 1600-tallet var tillagt Lund, 
allerede hertil i Poul Børialsens tid.

Poul Børialsen var fra Glerup, søn af Børial 
Pedersen, der er nævnt her 1464 og 1468, og det 
er sikkert med Pouls første hustru, Inger Mor
tensdatter, at han er blevet ejer af Lund. Hun 
var død i 1504, da hendes to døtre Bodil, gift 
med Niels Jensen i Vesterbølle, og Kirsten, gift 
med Jens Nielsen i Give, giver Poul Børialsen 
kvittering for deres arv i Lund med tilliggende 
(Repert. 2.6.1504). løvrigt opstod der efter Poul 
Børialsens død en pinlig strid mellem hans enke 
og hans tre andre børn af første ægteskab (gift 
med Christen Jensen i Fjelsø, Niels Jensen i 
Mollerup og Lars Skjønning i Hvidding); de på
stod, at Poul Børialsen havde gjort sig skyldig i 
arvesvig ved »ulagebords« at have solgt og pant
sat af arvegodset efter deres moder. Sagen blev i 
1532 (Fr. Is regstr. 476) af kongen overladt til en 
del adelsmænd og selvejere at efterforske, men 
dens udfald kendes ikke.

Et lille indblik i, hvor voldsomt livet kunne 
forme sig for Poul Børialsen og hans standsfæl
ler i datidens Rinds herred, giver en dom af kong 
Christian II og rigets råd, udstedt i Randers 
5.11.1515 (Jyske Saml. 2, I 246):

På rettertinget var mødt »os elskelige Poul Børiall 
og Jens Børiall«, og de berettede, hvorledes Thomas 
Skadeland for nogen tid siden slog, huggede og lem
læstede deres broder Morten Børiall, der dog ikke be
gærede nogen erstatning herfor (slagsmål mellem den 
tids lavadelsmænd har nok hørt til dagens orden!). 
Men siden, da Morten en dag sad i sin vogn med sin 
husfrue, red samme Thomas Skadeland (der var en 
lavadelsmand fra egnen) til ham og slog ham ihjæl. 
Derfor blev Thomas siden dømt som stimand og dømt 
for »hærværk« (!) til at være fredløs, »og derefter, da 
han skulle pågribes for sagen, blev han ihjælslagen«. 
Dommen går ud på, at der ikke skal gives bøder for 
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drabet af Thomas, da han jo var gjort fredløs efter 
manddrab, men derimod skal hans efterladte familie 
udrede bøde til Morten Børialsens familie.

Kongemægling og mageskifte
I sit andet ægteskab var Poul Børialsen gift 

med Maren Andersdatter, der som enke i 1532 
boede i Hejring i Klejtrup sogn. Hun havde en 
datter, der blev gift med adelsmanden Iver Blik 
til Beeg.

Det var vanskeligt for Poul Børialsens efter
kommere at fastholde adelsskabet. Et kongeligt 
adelsbrev var ikke nok, der skulle også bønder
gods til, og hermed kom det efterhånden til at 
knibe svært.

Hans yngste søn, Niels Poulsen, skrives 1533 
til Spettrup i Bjerge herred, men her blev han 
ikke, 1543 skrives han til Dybygård (Nørhald 
herred), og 1545 var han ejer af Havgård i Ve
ster Bjærgegrav, eller i hvert fald en del af den. 
Han var gift med Benedicte Sten, og deres søn 
Pors Nielsen og sønnesøn Niels Pors, som begge 
skrev sig til Kastrup (Rinds herred), synes at 
have opretholdt adelsskabet, trods fattigdommen. 
Men med næste generation var det slut; det for
tælles, at Niels Pors’ søn for armod forlod Ka
strup og siden endte sine dage som hyrde for 
Klottrup fæ.

Den ældste søn, Anders Poulsen, arvede Lund 
med tilliggende gods. Han boede her i 1532 og 
måske tidligere; der er noget, som tyder på, at 
Poul Børialsen på sine gamle dage tog ophold i 
Mariager. Fra 1541, da der holdtes skifte efter 
moderen, var han eneejer af Lund (Rigens For
følgningsbog, se ovenfor), og han synes i de føl
gende år at have opretholdt sit adelsskab mel
lem den tids lavadelsmænd i Himmerland. Han 
blev således flere gange — sammen med andre 
adelige — af kongen udtaget til at mægle eller 
efterforske i arvestridigheder m. m.

Endnu i 1573 (Kane. Brevb. 5.3.1573) levede 
Anders Poulsen. Da udgik der kongelig befaling 
til Erik Podebusk, at han skulle lave et overslag 
over et mageskifte, som »en mand ved navn 
gamle Anders Poulsen« ønskede at foretage med 
kronen. Af andre kilder (Kane. Brevb. 26.6.1573, 
K. Sk. 21.12.1574) vedrørende dette mageskifte 
erfarer vi, at det omfattede 1 gård, 2 gadehuse og 
en skovpart i Skovby, Framlev herred. Der næv
nes, at der er tale om en søsterpart i skoven, og 
det er da sandsynligvis arvegods, som Anders 
Poulsen har fået med sin hustru (hendes navn 
kendes ikke).

Mageskifteskødet fra kronen i 1574 udstedes 
til Anders Poulsens søn, Poul Andersen, som da 
havde overtaget Lund. Til gengæld for godset i 
Framlev herred fik han nu overladt »herlighe

den« til en kirkegård og en anneksgård i Roum, 
som fra gammel tid havde hørt til Lund gods, og 
desuden »kronens rettighed i Lund og Lunde 
gods«. Denne rettighed viser sig ved nøjere efter
syn af skødet at bestå i en part af den særlige af
gift i smør og honning, som i sin tid var blevet 
pålignet selvejerne i Rinds herred (for Lunds og 
godsets vedkommende ialt 1 fjerding smør og 1 
fjerding honning), denne afgift var Lund altså 
ikke blevet fritaget for, da Poul Børialsen i 1492 
blev adlet (den nævnes i Halds ældste lensjob., 
fra 1546).

Poul Andersen fortsatte i begyndelsen fade
rens tilværelse som adelsmand på Lund. Han til
siges til hyldning blandt adelen i Viborg stift 
1584, men kort derefter må han have opgivet 
gården, thi i 1594 og senere er det Peder Munk 
til Beeg, der står for Lund gods (Hald lensjob.). 
Hans skæbne i de følgende år er ikke kendt, men 
endnu 1634 levede han, for da førte han proces 
med Niels Friis til Vestrup (Hvetbo herreds 
tingb. 8.11.1634).

Et lyn i storkereden
Lund og Lund gods blev i 1600-tallet solgt ad

skillige gange: Peder Munk synes at være ejer 
(eller måske var han kun administrator for flere 
kreditorer) 1594 og 1614 (Rigens Forfølgnings
bog). En tid tilhørte gård og gods Albert Skeel 
(Bilag til Hald lens ekstraskattemandt. 1630 og 
1631), siden var Claus Dyre til Sindinggård m. 
m. ejer. 1653 solgtes Lund til Laur. Friis til Her
somgård, der i 1661 skødede til Erik Grubbe til 
Tjele, men han beholdt den kun i nogle få år. 
1688 hjemfaldt den for skatterestancer til kronen 
og udlagdes til ryttergods. Endelig i 1717 blev 
den af kongen solgt til Hersumgårds ejer, og i 
den følgende tid fulgte så Lund denne hoved
gård som enhver anden fæstégård. Fra 1791 blev 
den delt i to fæstegårde.

Fra 1600-tallet findes en del gode oplysninger 
om Lund hovedgårds tilliggende, dels den gamle 
hovedgårdsjord og dels bøndergodset. Det sid
ste, som sikkert havde været samlet siden mid
delalderen, bestod af: Kirkegården, anneksgår
den og endnu een stor gård i Roum by, samt 2— 
4 gadehuse sammesteds. På hovedgårdens jord 
fandtes »Hedehuset« (i 1664 regnet for 1 halv
gård »formedelst det store sædeland, der er til«), 
Broholm (i 1664 også nærmest regnet for en 
gård), Lund mølle (gav i 1664 kun 6% td. mel i 
årlig afgift), »Frederiksholm« (1664: 1 hus), samt 
»nok et gadehussted, som ingen ved af at sige« 
(1664), og desuden 1 gadehus »som står i går
dens eng«.
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Om de gamle bygninger fra den tid, da »Lund
gård« var fæstegård under Hersumgård, kan 
følgende meddeles: I 1892 slog lynet ned i stor
kereden, og udbygningerne brændte, men blev 
opført igen samme år på samme sted. I 1913 

måtte det gamle bindingsværks-stuehus med det 
lerstampede gulv og det åbne ildsted falde, og 
på samme tid blev mange af de gamle stendiger 
brudt ned, for at vejen, der gik gennem gården, 
kunne blive ledet udenom.

P. R. C.

DER VOKSER
Fra årsmødeudflugten i Nordjylland

SO1A NÆVNT i det øvrige referat fra foreningens 
møde i Aalborg, fik udflugten til de store nord

jyske landvindingsanlæg det ellerbedste forløb. Den, 
som ikke vidste, at vor formand Markersen fra Rød
by er det store navn der på lag, kunne hurtigt gøre 
sig det klart på den også af vejrguderne stærkt begun
stigede køretur syd om Limfjorden, over Aggersund- 
broen og videre over Blokhus til Børglum kloster, som 
er en storartet oplevelse med afsluttende besøg på 
Lindholm Høje, vikingeboplads og -kirkegård.

I denne del af landet retoucheres Danmarkskortet 
fra dag til dag. Fugleområder forsvinder og nye opstår. 
Aalebund bliver græsningsjord og agerjord iøvrigt. 
Kystlinjer ændres, og hvor rørskovens store brøler, rør
drummen, i forne tider oplod sin røst, brøler nu sort- 
hvidbroget og rød dansk malkerace m. fl. slags skab
ninger af firebenet art med indlagt bas. Mennesker 
sætter bo. Tuschstreger på ingeniørens kort forvandles 
til dæmninger eller dybe render, maskinerne brummer, 
alt befinder sig i arbejdets lyd.

NØRHOLM ENGE vest for Aalborg, Nibe Bred- 
Nørrekjær Enge, Øland-Attrupinddæmningen, 

Gøl-Øland og Fristrup Enge er nogle af de stednavne, 
som fæstner sig i gæstens erindring. Store landvin
dingsarbejder er forlængst færdige, andre er under ud
førelse og atter andre under projektering.

I en halv snes projekter, knyttet til markernes navn, 
er der tale om en indvinding af i alt 21.500 hektarer 
land, hvoraf 4500 under daglige vandes niveau, til en 
samlet anlægssum af 30 millioner. Områderne, der alt
så svarer til ca. 40.000 tønder land, vil, hvis vejanlæg 
og dræningsarbejder medregnes, koste ca. 65 mili. og 
vil give eksistensmulighed for mindst 25.000 mennesker 
flere. Alene kan de 4500 hektarer under Limfjordens 
overflade-niveau i drænet tilstand og forsynet med de 
nødvendige veje kalkuleres til en værdi af ca. 15 mili. 
kr. og den årlige værdi af den forøgede landbrugspro
duktion for samtlige arealer til mindst 20 mili. kr.

Lægger man vejen fra Aalborg vestover og sønden

Chr. R. overvejede et »fo’ba« ved Blokhus, men mente 
det ikke alvorligt...

om fjorden kommer man hurtigt ud i Nørholm Enge 
og rejser gennem et land med kik ud over et højt 
fjordplan. Skibe bevæger sig over den grønne hori
sont, som diget markerer, og overalt lyser solskinnet 
på sorthvidbroget kvæg, af hvilket nogle pletter blev 
revet løs af brisen og steg til vejrs og blev til viber. 
Blink af små møller, der pumper vand op til kvæget, 
lyner ude i det grønne eng-hav, gyvelen står i brand 
på skrænterne i baglandet, rugbrødsblomsterne dufter, 
lærken har unger.

Ved Sebbersund funkler solskinnet i fjorden. Her 
skal en dag Sebbersund og Halkjær Bredninger for
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svinde og blive til indsøer. Nu fisker små knægte på 
broen over det smalle farvand, og fiskere tørrer garn 
mellem husene. Bredningerne bli’r til søer, dersom der 
investeres 7 millioner i landvindingsplanerne her. De 
omfatter tørlægning af ca. 2500 tønder land vandarea
ler og afvanding af ca. 1600 tdr. land lave, vandlidende 
enge. Arbejdet er endnu ikke vedtaget til udførelse, 
men undersøgelser af bundforholdene har godtgjort, 
at her kan vindes jord af særdeles god kvalitet. Seb
bersund Bredning og Halkjær Bredning vil som fersk
vandssøer give rige muligheder som ynglepladser for 
fuglevildt.

INØRREKÆR ENGE, hvis afvandingsanlæg omfat
ter ca. 11 km diger, en pumpestation, ca. 5000 tdr.

land, og som har kostet ca. 2.5 mili. kr., er oprettet syv 
nye husmandsbrug på hver 20 tdr. land god jord un
der bynavnet Bollerup til ære for den socialdemokra
tiske folketingsmand Bollerup-Madsen, som gennem 
mange år var talsmand for landvindingsarbejder i Nord
jylland.

Ovre foran Vendsyssels lave grønne banker finder 
man andre store landvindingsområder, hvoraf Attrup- 
Øland-afvandingen er i fuld gang og omfatter 1500 td. 
land jord under havets overflade, samt afvanding af 
8000 tdr. land vandlidende arealer, som eksklusive ud
gifter til drænings- og vejarbejder koster ca. 4 mili. kr.

Her ses den store Attrup pumpestation, hvorfra der 
er en storslået udsigt over det nye stykke Danmark, 
som fratyinges fjordbunden. Tæt herved passerer man 
ad Ulvedybs-dæmningen et nyt stort område, som en
gang bliver til agerjord. Tørlægningen af Ulvedybet 
omfatter ca. 1600 tdr. land, og afvandingen af de nord 
for beliggende vandlidende arealer omfatter 7000 tdr. 
land, alt i alt et arbejde, som koster ca. 4 mili. kr.

Færdigt er området Fristrup Enge, 1600 tdr. land til 
1.2 miil. kroner.

Ved Attrup pumpestation.

Nyt land vindes.

En kørsel mellem disse mægtige engstrækninger er 
som nævnt en betagende oplevelse. Hvad enten man 
som ubestikkelig naturven indtager det standpunkt, at 
enhver indgriben i naturen er af det onde, eller man 
som samfundsborger hylder det standpunkt, at hvad der 
er vundet for samfundet, også på uberørt naturs bekost
ning, er natur brugt på en god måde, imponeres man. 
Det Danmark, som her vindes fra havet, erstatter os 
land sat over styr på anden måde. Og Limfjorden æn
drer ikke afgørende karakter derved, for fjordens stræk
ninger er lange.

I PRAKSIS foregår der det, at man ved sindrige be
regninger og dygtigt arbejde danner en kunstig 

»marsk«, hvor der ingen marsk var, og bringer landet 
til at vokse. Når man er så lille, som Danmark er, gav
ner hver tomme, landet gror. For vi er ved at blive så 
mange, og der tæres så stærkt på vore landbrugsarea
ler, at flere og flere står uden muligheder for at kunne 
komme til at dyrke jorden, skønt der bliver flere og 
flere munde at mætte.

Ingen af de munde vil være i stand til at ernære sig 
ved vandplanter og mudder.

Men nok ved korn og mælk og smør produceret på 
tidligere havbund, der blev omskabt til agerland og eng.

Ved frokosten på blokhus blev der, som nævnt i 
referatet af delegeretmødet i Slægtsgaardens juninum
mer, talt bl. a. af direktør Olof Nobel, ingeniør H. M. 
Markersen og af en række af de nordjyske landvin
dingers foregangsmænd. Herfra fortsatte turen over 
Børglum, Vrensted, Tise m. fl. naturskønne steder til 
vikingehøjene, der gjorde et storslået indtryk.

Z.-P.
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Den svenske krigsskat
----- Af gårdejer Jørgen Jacobsen. -----

LAD MIG BEGYNDE med at citere et uddrag af 
Vedel Simonsens optegnelser, hvorom proprietær 

Fr. Hjort, Baagegaard, har berettet i »Aarbog for histo
risk Samfund 1917 for Odense og Assens amter«. Han 
kalder det »En mærkelig erindring fra Svenskekrigen 
1659«: De fleste, for ikke at sige alle vore minder fra 
nævnte ulyksalige krig, er mere eller mindre triste, og 
ikke mindst her på Fyn, hvor de ofte har sat de sørge
ligste spor, der endog svier til os helt op i den nyere 
tid. Det vil da være retfærdigt også at fremhæve de 
enkelte lysere erindringer, der muligt endnu er bevaret. 
Jeg vil derfor, da andet og bedre ikke bliver tilsidesat, 
meddele følgende fortælling, der er bevaret i vedkom
mende familie i op imod tre århundreder, og hvis rig
tighed på stedet fastslås ved konkrete beviser.

Som bekendt nærmede sig det afgørende slag på Fyn 
i efteråret 1659, hvor svenskerne længe havde været 
til stor gene for beboerne på forskellig måde, og da 
navnlig med trykkende indkvartering af de mange 
fremmede folk. Dette havde til følge, at også den civile 
befolkning ved given lejlighed deltog i striden mod 
fjenderne, og navnlig var det ikke helt ualmindeligt, at 
svenskerne stødte på ubehageligheder i afsides liggende 
egne, hvor de stedkendte beboere lettere kunne finde 
sig til rette ved brugen af vanskeligt passable steder 
og derved tilføje fjenden afbræk.

IDEN VESTLIGE DEL af Sanderum sogn, der lø
ber ud i en spids mellem Ubberud og Brændekilde 
sogne, ligger en gammel enestegård, som hedder Vose- 

mose; skønt gammel, er den sagtens den sidste bebyg
gede del af Sanderum sogn og næppe ældre end fra 
12. eller 13. århundrede. Den ligger meget afsides og 
isoleret, indeklemt i gammel skov samt, som navnet 
antyder, i et uføre. Det var derfor ikke så underligt, 
at svenskerne ikke skøttede om at komme ud til Vose- 
mose, og soldaterne erklærede, at de ikke kunne finde 
gården. Desto bedre kunne egnens befolkning finde 
dette »smuthul«, så her samledes en hel del danske 
skytter, som fra deres tilhold gjorde svenskerne livet 
surt og skød en mængde fjender ned. Den fjendtlige 
overkommando søgte derfor at rydde dette baghold af 
vejen, og for bedre at passe på derude, fik gården en 
stor indkvartering, og der iblandt foureren med sine 
hjælpere, som eftertrykkeligt avede den stedlige befolk
ning.

Først i november 1659 trak det mere og mere op til 
det store og afgørende slag ved Nyborg, hvor alle de 
svenske tropper samledes for at møde danskerne og 
deres allierede. Vosemosemanden blev derfor i de dage 
beordret til at køre for den fouragerende officer og 
underofficer med hele deres kassebeholdning ned til 

Nyborg. Da de nåede frem til bestemmelsesstedet, var 
slaget i fuld gang, og de svenske herrer måtte derfor 
straks tage del i kampen. Den første dag endte til de 
danskes fordel. Det var ved denne lejlighed, at den 
svenske general Stenbock undkom til Korsør, hvor han 
fortalte kong Karl Gustav, hvordan det var gået hans 
hær, hvortil kongen svarede: Har fanden taget alle 
fårene, kunne han gerne tage bukken med.

Manden fra Vosemose holdt troligt den hele dag 
med sine to svenske pengeskrin i vognen og ventede 
på disses ejermænd; men der kom ingen, og heller ikke 
andre gjorde krav på kasserne. Da mørket faldt på og 
ingen ordre blev afgivet, kørte vor mand tilbage til 
Vosemose, lige som de andre kørende drog hver til 
sit. Da vosemosemanden var vel hjemme i sin gård, 
ville han dog se, hvad der var i kasserne, han havde i 
vognen, og det viste sig da, at de var fulde af svenske 
og danske sølvpenge. Tiden gik og freden fulgte snart, 
ligesom der året efter kom regeringsforandring ved 
enevældens indførelse, så alle havde nok at tænke og 
tage vare på for at oprette og læge de dybe sår, krigen 
havde efterladt sig. Men der var stadig ingen, der 
spurgte til pengekasserne i Vosemose, de var der og 
blev der, således at manden i nogen måde med rette 
kunne betragte kasserne som sin ejendom og som be
taling for udstanden møje og besvær.

Da tiden kom og han nærmede sig den sidste store 
rejse, delte han de mange svenske penge mellem sine 
efterkommere, og således er det bleven ved at gå fra 
slægt til slægt til denne dag. Vosemosemanden er ble
ven ved at dele den »svenske skat« ud til sine børn 
og arvinger. Sidst den blev delt, var ved den nuværende 
ejers faders arvedeling med sine 6 børn. Da blev den 
delt i 7 dele, idet faderen forbeholdt sig en syvendedel 
af beholdningen. Endnu er der hos den 85 år gi. 
proprietær Hans Christian Jacobsen på Vosemose en 
god slump af disse gamle penge i behold til yderligere 
deling; men selvfølgelig er de svundne betydeligt i åre
nes løb. Når det har kunnet lade sig gøre, at disse 
gamle penge i denne lange årrække har kunnet få lov 
at blive i gården, ligger det først og fremmest i, at 
ejendommen i de mange år har været i samme familie, 
men selvfølgelig også deri, at der alle dage har været 
stor velstand til huse, således at gårdens ejere aldrig 
har haft behov at gøre indgreb i denne »helligdom«.

SOM DET ER NÆVNT i citatet, har »skatten« 
været delt mange gange, og da der ofte har været 

mange børn her, er de oprindelige svenske penge svun
det stærkt ind, så jeg vil mene, at der i dag ikke er 
flere af de gamle penge her, end hos mange andre, 
hvis oprindelse går tilbage til Vosemose. Samlingen her 
i Vosemose fra 1659 betegnes som den ældste private 
samling her i landet. På et vist tidspunkt var det ret 
almindelig, at adskillige af de gamle penge blev om
lavet til brocher og armbånd eller omsmeltet til skeer 
og gafler. I vore dage er der sket en glædelig ændring 
på dette område, og jeg er overbevist om, at det er 
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fælles for alle medlemmer af vor vidt forgrenede slægt, 
der ligger inde med nogle af de gamle penge, at de 
værner om »skatten« med stor pietetsfølelse, men at 
den langt de fleste steder får lov at ligge upåagtet hen 
— godt gemt i bunden af en aflåset skuffe.

For at kunne have størst glæde af en sådan samling, 
bør den have plads under sådanne forhold, at den præ
senterer sig på en overskuelig måde, men alligevel 
under fuldt betryggende forhold. Her på Vosemose er 
spørgsmålet løst på den måde, at da et gammelt chatol 
for en del år siden blev sat i stand, blev der lavet 14 
små flade skuffer beklædt med grønt klæde i bunden. 
Nu har hver konge sin egen skuffe, hvor mønterne 
ligger frit synlige, når skuffen trækkes ud til nærmere 
beskuelse. Alle skufferne er under fælles lås og lukke. 
Danmark er det eneste land i Europa, der har en uaf
brudt række af mønter, fremstillet i vort eget land, thi 
Danmark har altid været et frit land uden fremmed 
herredømme. Danmark har en samlet møntrække helt 
tilbage fra Svend Tveskægs tid, men det var først, da 

den oldenborgske stamme var kommet til magten, at 
man kom ind på at slå guldmønter og større sølv
mønter.

For en slægtsgaardsejer og en mand, der har fuldt 
rede på sin slægts historie, er gamle danske mønter det 
mest naturlige og morsomste at samle på, og helt på 
linie med hele ens egen indstilling, for samtidig med, 
at man giver mønterne en nærmere undersøgelse an
gående de årstal og lignende, så kan det næsten ikke 
undgås, at interessen vækkes for også at få kendskab 
til, hvilke store begivenheder, der skete i vort land på 
det tidspunkt, og ligeledes hvem der på den tid var 
ejer af slægtsgaarden.

En møntsamler har mange hyggelige stunder med 
sine mønter. Tankerne får vinger og fantasien boltrer 
sig. Gamle mønter er som en mindelse om den tid, da 
vore forfædre levede og virkede i vore nuværende om
givelser, ja, man kan næsten sige, at mønterne er som 
et mindesmærke for vore forfædre.

Jørgen Jacobsen.

Sædedegne, løbedegne og davidsdegne
Af lokalhistorikeren Sophus Jensen, Nykøbing S.

ORDET DEGN ER DANNET af det græske ord 
diakon (diakones), der betyder tjener. I apost

lenes gerninger 6. kap. fortælles, at apostlene valgte 
7 mænd til diakoner, for at apostlene ikke skulle for
lade Guds ord for at tjene ved bordene.

Diakonen blev siden præstens medhjælper ved guds
tjenesten, og i den katolske kirke er diakonen ordine
ret og må døbe og prædike. I den evangeliske kirke 
kom diakonen til at indtage en noget mere underord
net stilling. Her i Danmark blev degnen nærmest kirke
sanger og lærer; men han måtte dog prædike, når præ
sten havde forfald. Til langt hen i forrige århundrede 
havde degnene forskellige benævnelser, nemlig: sæde
degne, løbedegne og davidsdegne.

Til hver sognekirke var der sognedegnen eller det 
gamle ord sædedegn, der altså var embedsmand og 
måtte fungere ved gudstjenester i kirken. Og nogle 
steder var der kun de såkaldte løbedegne, som var 
ældre elever fra den nærmeste latinskole. Men disse 
degne var i virkeligheden de første folkeskolelærere.

Christian d. II, der jo gerne ville gavne borger- og 
bondestanden, gav den første danske skolelov for folke
skolen. I denne lov hedder det: »Vil nogen have sine 
børn til skole, da skulle de sætte dem til deres sogne
præst, sognedegn eller nogen andre der i byen, som 
kan lære fra sig. Og skulle de først lære Pater moster 
(Fader vor), Ave Maria (bøn til Maria) og Credo 

(trosbekendelsen), og siden lære at læse og skrive det 
på dansk«.

I Christian d. III’s ordinans af 14. juni 1539 hedder 
det: »Sognedegnene skulle undervise bondeungdommen 
i kathekismus en gang om ugen, som sognepræsten be
stemmer«.

Landsbydegnene, der tidligere kun havde været kirke
betjente, skulle nu undervise børnene og ungdommen 
i kristendomskundskab. Degnene fik deres uddannelse 
i latinskolerne, og fagene var latin, sang, kathekismus 
og skrivning. Christian d. IV befalede imidlertid, at der 
i latinskolerne tillige skulle undervises i græsk, hebra
isk og matematik. Modersmålet blev ikke tålt på skolen, 
og skoletugten var mere end streng, prygl og atter 
prygl var datidens universalmiddel til indpiskning af 
lærdom. Man brugte ferie og ris, fængsel og »at stå 
skoleret«, som bestod i prygl og bortvisning fra skolen. 
Disciplene, de såkaldte »peblinge«, måtte for det meste 
tilmed tigge føden blandt byens borgere.

En sognedegn måtte aflægge følgende embedsed: 
»Jeg, N. N., kaldet til at være degn i Egebjerg sogn, 
sværger og lover, at jeg vil selv retteligen og redeligen 
lære ungdommen Morten Luthers liden kathekismus 
udi sine ord og forklaring efter kgl. maj .s ordinans«.

Biskop Peder Palladius skriver 1540 om sognedeg
nens embede: Eders sognedegn skal ikke aleneste ringe 
og sjunge hos eder, men hans ypperste geerning, hvor 
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for han skal tjene sit brød hos eder, er, at han skal 
lære eders børn og unge folk børnelærdom. Som sog
nepræsten lærer og underviser de gamle, bør sogne
degnen, at lære og undervise de unge. Når han ikke 
finder der god for at være og heller ikke tager vare 
derpå, da må han ikke længer være sognedegn. Palla- 
dius giver derefter en kort formaning til de unge karle 
og drenge:

Kære børnlille 
haver tak, at I læse så vel efter eders sognedegn! I, 
som er her i kirkebyen skulle være til stede her udi 
kirken og hverinde hellig morgen, når første klokke 
ringer, og degnen klemter 15 eller 16 klemt, da skulle 
I vide, at det klemter til børnelærdom, og straks findes 
udi disses øverste stole i kirken. Men I, som ikke er 
udi kirkebyen, skulle findes udi en dannemands hus, 
der skal degnen umage sig til eder en tid hver må
nedsdag i det mindste. Ugudelige halse plejer at sige: 
Mit barn skal være hjemme fra degnen, han må lære, 
som jeg og mine for ældre have lært. Ved du, hvad du 
har sagt, du arme stymper? Det er så meget sagt som: 
]eg vil gå for ind udi helvede, og mit barn, må gå efter 
mig!

(Efter Palladius’ visitatsbog.)

Økonomisk set havde degnene i mange sogne en god 
fast løn og dertil kom extra i julerente 30 hele gæs 
samt brød. I påskerente atter brød, og en snes æg af 
hver gård, og i kvægtiende 8 lam og 8 grise. Til em
bedet hørte en degnegaard med jordlod, men der var 
også fattige sogne, hvor degnen havde svært ved at 
klare tilværelsen for ham og familie. Degnen ledede 
gudstjenesten, underviste børnene og ringede med klok
kerne. Degnen skulle undervise med »lyst og lempe«, 
og når han havde ringet første gang, skulle børnene 
og ungdommen møde til undervisning i kirken eller 
våbenhuset. Siden blev det mere og mere skik at hen
lægge børnelærdommen til efter tjenesten, og nogle 
steder blev det skik, at degnen læste med børnene i 
en gård eller ligefrem på landsbyens gade, foruden 
undervisningen i kirken.

Katekismusgilderae
Når der blev undervist på landsbygaden eller i en 

større gård, kaldtes disse ungdomsmøder ofte for kate
kismusgilder, og de endte med, at degnen blev rigeligt 
trakteret med gi. øl, mjød og kager, medens hans ele
ver fik sig en svingom i øvelsesstuen til landsbyspille
mandens violin. Degnen havde gode dage, og han 
deltog som regel i alle sognebøndernes gilder og drik
kelag, og det medførte, at de fleste ældre degne var 
bleven både fordrukne og usædelige, hvad mange 
gamle arkivpapirer fortæller efterverdenen om. Tænk 
blot på Holbergs degn i »Jeppe på bjerget« og »Eras- 
mus Montanus«, der har vi samtidens skudsmål på 
mange af de gode degne.

Fra en af Odsherreds kirker beretter præsten, at deg

nen sad og sov under tjenesten, og da præsten skub
bede til ham, fo’r han op og sang »amen«. Om Nykø
bing S degnen — Vilhelm Mariagers — mange uhel
dige episoder med præst og borgerskab, gik der fra- 
sagn. — I landsarkivet findes en beretning af sogne
præst J. H. Larsen, som er kendt for sine mange ud
førlige beskrivelser af datidens forhold, han var født 
i Nykøbing S, hvor hans fader var stor »købmand«, 
der hvor nu Hans Hansens forretning ligger. Han for
tæller følgende om

En stridbar Faarevejledegn
Imellem den Fårevejlepræst Schanke og degnen Po

demand havde der i længere tid været uvenskab, det 
var omkring 1720. Når degnen skulle give præsten, 
som var en ældre mand, messeklæderne på, stak han 
denne med nåle, og når præsten da ømmede sig, sagde 
degnen blot: »Stå Schanke, medens jeg lægger det 
hellige skaberak på dig. En gang kom degnen og præ
sten op at trættes i sakristiet, og degnen, som var en 
stor, kraftig mand, blev så rasende, at præsten var 
glad for at slippe fra ham med hele lemmer. Præsten 
klagede over degnen, og der blev nedsat en provsteret 
hos provsten i Egebjerg præstegård, men her forløb 
provsten sig, og gav degnen en kindhest. Så blev der 
sluttet forlig. Siden kom provsten og degnen op at 
slås i provstens stue, og degnen fik igen prygl. Prov
sten måtte betale »badskærløn«, og degnen blev, som 
det hed, »remsveret«.

Men der var mange hæderlige og dygtige degne, og 
mange degne var virkelig lærde folk og dygtige juri
ster og sagførere for deres sognebørn. Degnene blev 
efterhånden ansete mænd.

I det kgl. bibliotek findes en gi. bog med titlen 
»Kongelige Rescripter« henhørende til den danske lov. 
I den har jeg fundet følgende om sognedegnene: For
ordning af 24. juni 1661. Sædedegnenes boliger i lands
byerne skal være således, at de derudi kan holde skole 
til ungdommens undervisning og lære. Men dette skete 
dog næppe ret mange steder, men i det 18. århundrede 
blev de fleste degne skolelærere i stedet for »skole
holdere«, der oftest var temmelig uvidende personer. 
Og 15. december 1670 kundgøres: Præsterne og andre 
gejstlige såvelsom sæde-degne må herefter og fremde
les ubehindret fri og uden betaling deres fornøden
hed herefter, som tilforn nyde af de skove, som lig
ger til deres præste- eller annex-gårde. Og 6. novem-

Sejerø-trykfejl
I gårdejer Jørgen Petersens artikel om Sejerø i juni

nummeret indløb en trykfejl i afsnittet, hvori forfatte
ren fortæller om Sejerø-sproget. I linje 10 fra oven på 
side 13 står i denne forbindelse nævnt, at samsingerne 
har tre »køer«, hvor en sølle sjællænder får nøjes 
med 2 . . .

Der skulle have stået tre køn. Men det har de fleste 
læsere nok regnet ud . . .
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ber 1939: Biskoppen må sørge for de sogne og kirker, 
som kongen selv har jura patronatus til, med dygtige 
degne at forsyne.

Flere rescripter udstedtes som en følge af, at der var 
rejst disputer mellem degnene og bønderne om den så
kaldte »degnetrave«, som var en trediedel af præster
nes. Degnene skal have deres degnetrave i godt og 
forsvarligt korn, så og al anden degnerente af midsom
merens tiende og videre, som degnene med rette til
kommer, og skal samtlige sognefolk vise sig kjærlige 
imod degnen, i deres offer såvel til de trende store 
højtider, som ved bryllupper, barsler og barselskvin
dens introduktion og andre kirkelige forretninger.

Som det ses af ovenstående søgte regeringen at få 
ansat dygtige degne, og man ligefrem værnede om 
degneembedernes indtægter. Herremændene havde jo 
mange steder kaldsret,.og de var de fleste steder lige
gyldige på dette område. Endelig kendtes de såkaldte 
Davids-degne.

Det var navnlig betegnelsen for degnene i visse jyd- 
ske sogne og enkelte steder på Fyn, fordi de oftest 
sang Davidssalmer. Overleveringen beretter, at netop 
disse degne ved indsamlingerne efter gudstjenester ofte 
modtog æg eller tvebakker i stedet for penge.

Sophus Jensen.

i „Slægtsgaarden“

Slægtsgaardsejere!
Tegn Deres Forsikring 

mod Stormskade i

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade
Skolebakken 11 . Aarhus

Slægtsgaardsejere I 
Sikker Dem mod Haglskade 

gennem

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910 
Skolebakken 11 . Aarhus

Østifternes Land-Hypothekforening* 
Gyldenløvesgade 3 

KØBENHAVN V

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

ANDELSBOGTRYKKERIET
i Odense


