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ved gårdens dam
Af OLAF ANDERSEN

En svale strøg i glideflugt
vandfladen med sin vinge.
Til alle sider bredte sig
en drift af bølgeringe,
og brudelys stod vuggende,
og bækken hørtes klinge.

]eg glemmer aldrig gårdens dam,
hvor hestene blev vandet,
af store, mosgrå kampesten
til trende sider randet,
og af min æt i fordums tid
ved slid og omhu dannet.

Indunder gråstenskistens fjæl
sang den farvel til stedet
og vidste ej det mindste om,
hvor rigt den hade glædet
en barnesjæl med brudelys
af bølgeringe vædet.

Det orked de, fordi en bæk
kom vandrende fra sønden,
en glad og munter rislestrøm
foruden jag og skynden.
Jeg standsed tit og lytted til
dens lykkelige nynnen.

Forlængst er brudelyset slukt,
dets hjørne blomsterøde,
og bækkens søde rislen kvalt
i hængedynd og grøde —
kun rammen, skabt af mosgrå sten,
kan nu som før jeg møde.

I hjørnet, hvor den drev sit spil
med dammens spejl, det blanke,
så dråber drev og bobler brast,
stod brudelys, de ranke,
og det var dem, der først og sidst
tog drengens sind og tanke.

Men hine gule blomsterlys,
af blide strømme båret,
blev i min barndoms sommerland
som højdepunkter kåret,
og gennem år, der kom og svandt,
har de mit hjærte dåret.
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VI OG VORE BØRN
Af gårdejer, amtsrådsmedlem Chr.R. Christensen.

LÆGTSGAARDSFORENINGEN har som have så megen løn som fremmede. Andre har
motto for sit arbejde valgt ordene: »Lær af godt nok forståelsen af, at også børnenes arbejde
fortiden, lev i nutiden, virk for fremtiden!« Mener en reel løn værd, men så bliver der brug for
ind imellem hører man ytringer om, at der lægges pengene til andre formål, og inden man ved et
mere vægt på første del af dette ordspil end på ord af det, er slendrian kommet ind i forholdet.
Og så ender det med, at de unge får hvad de har
sidste. Det kan måske derfor være på sin plads at
beskæftige sig noget med de forpligtende ord: brug for til tøj og lommepenge, men ikke nogen
egentlig løn. Parterne vænner sig til det, og for
Virk for fremtiden!
ældrene trøster sig med, at det egentlig ikke
Man kan virke for fremtiden paa to felter,
nemlig indadtil mod os selv og udadtil mod det betyder så forfærdelig meget. »Børnene skal jo
samfund, vi lever i. Og det skal siges straks, at alligevel have det hele efter os«, siger de.
opgaverne med at virke for at give kommende
Nej, det er netop det, de ikke skal. Det var
slægter ordentlige vilkaar i dansk landbrug har
måske rigtigt i fortiden, men ikke i nutiden
en overordentlig vid arbejdsmark. Ja, der kan
og slet ikke i fremtiden. Som medlem af Statens
bogstavelig talt ikke peges på noget felt, hvor
Jordlovsudvalg har jeg set mangfoldige slægts
der ikke er grund til at gøre en indsats her. De
gårde blive splittet ad, fordi forholdet mellem
kommende år vil stille overordentlig store krav
forældrenes og børnenes økonomi ikke var
til Slægtsgaardsforeningen hvis dens virke blot
bragt i orden i rette tid. Jeg har set, hvilke
i nogen måde skal lykkes. Men netop bevidst
tragedier for hjemmene disse forhold har kun
heden herom må også være det, der giver lyst
net udvikle sig til. De har været så bitre, at
til at lægge noget af sig selv i dens arbejde.
selv staten har måttet agere julemand og ordne
Om alt det, der vender udad, må man tales
disse forhold.
ved i tiden, der kommer. Men det er en god regel
at begynde med at stille krav til sig selv, før man
ET ER IKKE RIGTIGT, at børnene skal
stiller dem til samfundet. Lad os derfor begynde
have det hele. Kampmann tager først! De
med at pege på et enkelt spørgsmål i forholdet
forældre,
der ikke lønner deres barn rigtigt, kom
mellem os og vore børn.
mer automatisk til at svare indkomstskat af
beløb, der kunne være delt over på flere personer.
☆
De kommer til at betale mere i skat end de egent
I en række landmandshjem er det skik, at lig burde. De tager simpelt hen pengene fra bør
voksne børn tilbringer en del af deres tid som nene og giver dem til skattevæsenet. Og jo flere
medhjælpere hos deres forældre, og i en række der forsvinder den vej, des sværere er det at få
tilfælde bliver de hængende i hjemmet i en læn penge fra til børnenes løn.
Der er også noget, der hedder formueskat, og
gere årrække med det mål for øje, at de skal
selv for ret små formuer, bliver den til en hel del.
overtage bedriften efter forældrene.
Alene af skattemæssige grunde er det derfor
Det er helt i orden, når blot de unge kommer
urimeligt ikke at give børnene en rimelig løn.
så meget ud, at deres uddannelse gennemføres
Men der er andre grunde. At underbetaling af
på betryggende måde. Men der er en side af dette
forhold, som langt fra altid er i orden, nemlig familiens arbejdskraft måske tilslører, at en ejen
spørgsmålet om, hvordan børnene betales for det doms økonomi ikke helt er i den orden, den gerne
skulle være, noteres kun i forbifarten.
arbejde, de udfører i hjemmet.
Værre er det, når en søn eller datter går
Nogle forældre har den opfattelse, at når det
er børnene, det drejer sig om, behøver de ikke hjemme i en årrække uden at få ordentlig løn
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og som følge deraf bliver fattig som en kirkerotte.
Så skal det nemlig nok vise sig, at det er svært
at få den efterbetaling i form af billig ejendoms
overdragelse, som egentlig var stillet i udsigt.
For det første har man altså givet skattevæsenet
alt for mange penge, og for det andet er en børne
flok måske blevet suppleret med svigerbørn. Og
så holdes søskendekærligheden i tømme af den
naturlige interesse for at bygge de nye hjem.
Og så har vi skandalen. Mangen en ejendom
er blevet solgt væk for næsen af den, der har
lagt sine bedste år i arbejdet for at hjælpe
forældrene. Han kan ikke betale meget for
gården, når han ikke har fået løn for sit ar
bejde, og han kan ikke købe anden. Han står
derfor rigtigt dårligt i det, såvist som det nu
engang er sådan, at den ungdom, der ikke
sparer penge op, er uden eksistensmuligheder
som selvstændige landbrugere^ Og de unge må
derfor ofte forlade landbruget.

Forældrene har ikke villet det sådan, men
de kan ikke frikendes for et vist medansvar
for følgerne af, at børnene holdes økonomisk
nede.
»Vi kunne ikke skaffe pengene«, siges der.
Men det er jo ikke helt rigtigt. De kunne i hvert
fald lade tinglyse en prioritet i ejendommen til
fordel for de hjemmeværende børn. Det var
absolut klogere og billigere end at give Kamp
mann alle pengene.
ISSE ORD er derfor en indtrængende hen
vendelse til forældrene om at bidrage deres
til at forskåne deres børn for den fattigdommens
og tvedragtens ånd, der let bliver følgen af man
gelfuld aflønning. Og det er en henvendelse om
at være med til på den indre front at værne om
danske slægtsgårde for den nye generation, der
gerne vil overtage dem.
Chr. R. Christensen.

D

Et fortidsminde
Af gårdejer Jørgen Jacobsen.

UN FA minutters gang herfra — i et bakket og
skovklædt terræn — ligger der en gammel lang
dysse. I min barndom kaldte vi den for kæmpehøjen,
og det var en yndet tumleplads for raske drenge, hvis
livlige fantasi prægedes af sted og omgivelser, og ikke
mindst på baggrund af alt det, de hørte ældre folk på
egnen fortælle om kæmpehøjen og dens oprindelse. I
tidligere tid lå jorden uden om højen hen med græsning
og spredt trævækst, indtil det i 1891 blev købt ind hertil
og beplantet med gran. Min far har fortalt, at for
mange år siden blev der foretaget udgravning af højen,
Jørgen Jacobsen.
men der fandtes ikke noget af betydning, men det
kunne konstateres, at højen havde været gennemrodet
vel været storbønder, der er begravede i disse store
tidligere. Af interesse for sagen og i håb om at løfte en
stengrave. Nationalmuseet har ikke udgravet langdys
lille flig af den mystik, der hviler over højen, søgte
sen, men der foreligger en beskrivelse af den, der lyder
jeg oplysninger hos Nationalmuseet og museet i Odense,
således: en aflang jordhøj, tomten af en langdysse, lig
som begge var meget beredvillige til at give de desværre
gende øverst på sydranden af en dyb skovdal tæt ud
ret sparsomme oplysninger, museerne ligger inde med.
mod sognevejen Brændekilde—Brændekildevæde. Højen
ligger i retning sydvest—nordøst. Længde 45—48 meter.
Bredden er 6 meter. Højden målt fra vestsiden indtil
Hvad sagkundskaben ved
1.75 meter, fra østsiden indtil 2 meter. Bevokset med
Langdyssen stammer fra yngre stenalder, den periode
unggraner og buskads. I ryggen ses mindre ujævnhe
vi kalder for dyssetiden og som ligger omkring 2500 år
der, hvor for mange år siden er fjernet sten fra 3 sten
f. Kr. fødsel. Nu er kamrene borte, så man ikke kan
kamre. Randsten er ikke synlige.
se deres form. Deraf afhænger nemlig dens alder inden
for dyssetiden, idet de smalle firkantede kamre er ældre
Fredning gennem tiderne
end de store fem- og sekskantede. Vi kender heller
I århundreder lå vore mange høje og dysser hen i
ingen fund fra dyssen, der kan sige noget nærmere om
uberørthed — værnet af den almindelige mands overtro,
alderen. Høvdingegrave kan man vel næppe kalde dys
men da vi nåede frem til tiden omkring bondens fri
serne. Der er ikke noget der tyder på, at yngre sten
gørelse og den oplysningsperiode, der fulgte efter, da
alder har haft høvdinge her i landet, snarest har det
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blev mange af vore dyrebare levn fra oldtiden sløjfet
og jævnet med jorden. I slutningen af forrige århun
drede blev der taget et fredningsarbejde op af Natio
nalmuseet, men udelukkende på frivillighedens grund,
omend og støttet af ministerielle cirkulærer. Omkring år
hundredskiftet var der fredet ca. 4000 fortidsminder, og
der udstedtes en deklaration, der senere tinglystes på
ejendommens folio. Fra 1910 førte sognefogederne til
syn med, at der ikke skete overlast med de fredede
fortidsminder, men den var ikke vidtgående nok. Til
trods for, at der efterhånden ad frivillighedens vej var
fredlyst ca. 8000 fortidsminder, var der alligevel mange
flere, der stod uden værn. 1397 vedtog rigsdagen en
ny naturfredningslov; dennes paragraf 2 bestemmer,
at alle jordfaste fortidsminder som høje, dysser, grav
pladser, bautastene o.s.v. er fredede, uden at ejerens
samtykke behøvedes indhentet, og uden at der gives
erstatning derfor. Denne lov standsede med et slag alle

fremtidige ødelæggelser af vore fortidsminder. Det var
tanken, at Nationalmuseet efterhånden ville undersøge
alle vore fortidsminder og frigive dem, der er blevet så
medtagne af afgravning og anden forstyrrelse, at det
vil være meningsløst at belægge dem med frednings
servitut langt ud i fremtiden.

Vor egen dag er kort
Hvor er det underigt at tænke på, at her i vore dag
lige omgivelser har mennesker — måske vore forfædre
— for mellem 4 og 5 tusinde år siden boet og haft
deres udkomme, og desuden efterladt sig så mange
minder, der står den dag i dag. Måske synes vi mo
derne mennesker, at det kun er småting, der her er
udført, men i betragtning af de hjælpemidler, der den
gang var til rådighed, er det i virkeligheden mægtige
arbejder, der her har været præsteret. Hver tid skal
bedømmes med sin tids øjne.
J. ].

dlnder bettend stjerner
AF JULIE RASK
EN LANGE, TRAVLE HØSTDAG er endt. Stilhed og hvile sænker sig over den gamle gård.
Tusmørket var alt ved at bryde frem, da det sidste
duvende kornlæs rullede ind i laden. Femten læs nåede
vi at få bjerget ind i dag, men der er også bleven slidt
i det, og det både af mennesker og af hestene. Og nu
er høstfolkene draget af gårde efter at have nydt dagens
sidste traktement, den obligate rødgrød, husets herre har
slået sig til ro ved aftenpiben og avisen, så nu må det
dog vist også være en travl landhusmoder tilladt at
holde fyraften. Og da ved jeg intet bedre end at søge
ud under høstnattens stjerner, at vandre ganske langsomt
ad markvejen i den stille, lune aften. Derude bliver jeg
lidt efter lidt i stand til at smøge al dagens travlhed og
sitrende uro af mig og give mig hen i stilheden og hvi
len. De lyse nætter er så ofte besunget af danske digtere
og med rette, men hvorfor hører vi så sjældent om
augustnattens trylleri, om dette dybe, bløde, lune mørke,
der sænker sig så varsomt om een, mens man vandrer
af sted under en stjernehimmel så skøn som på intet
andet tidspunkt året rundt.
Hvis dette vejr vil holde bare nogle få dage endnu,
så er kornet i hus, og der er al god grund til at vente
fortsat tørvejr, for »Lars Duedals vandtapper«, en be
stemt skyformation, stod i aften syd for solen, da den
sank i vest ovre bag Treide Næs. Står »vandtapperne«
derimod nord for solens nedgang, så får vi regn inden
tre dage, det fejler aldrig! — Hvem var Lars Duedal?
»Ah, en omgangsmand«, svares der, og en skygge fra
forrige tider glider forbi ens indre blik: Et fattiglem,
en hjemløs, som gik på omgang i sognet og havde ret
til en dags forplejning hvert sted, som oftest en særling
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brug» og blev udgivet i anledning af udskiftningen.
I dette skrift læser man bl. a.: O, måtte alle bønder
koner indse, hvad de kunne gavne ved altid at have
deres huse forsynede med en ægte, god drik øl, såvel
af dagligt som af godt øl. Ved at give godt dagligt øl
kunne de befæste sundhed og helbred i deres huse;
thi unægtelig er denne drik, når den er veltillavet, den
sundeste, vi under vor himmelegn kan nyde! — Jo, en
god drik øl giver nok både næring og kræfter til de
hårdt arbejdende høstfolk, derom er der ingen tvivl,
men alligevel har han, den nye og temmelig unge for
karl på Juelsberg, ment, at der måtte gøres noget ekstra,
om han skulle klare sig og udfylde sin piands i spidsen
for 20—30 høstkarle, derfor gik han til en klog kone
og bad hende give ham noget, som rigtig kunne stimu
lere og give kræfter, når han skulle ud at høste. »Det
kan jeg ikke,« svarede konen, »men jeg vil forære dig
en le, og når du bruger den, kan du nemt klare dig
for de andre. Men du må aldrig vætte (stryge) den, og
skulle det ske, at den går mod en sten, da må du aldrig
se efter, om æggen har taget skade, for det gør den
ikke.« Karlen takkede så meget og drog af sted med sin
le, og det kan nok være, at den kunne skære! De lidt
ældre daglejere skulle jo prøve, om de kunne »klemme«
den unge forkarl, så de gik hårdt på, men snart måtte de
standse op for at stryge le. De spejdede efter, om ikke
forkarlen skulle det samme, men han fortsatte til deres
store undren, og snart var han langt foran dem alle. Og
det nyttede ikke, at de frittede ham ud, for han røbede
intet. Men ved fyraften, da de kørte hjem fra marken
i den lange høstvogn, indtraf katastrofen: Idet de kørte
igennem et led, som var flankeret af to store stenledpæle, kom forkarlen til at støde sin le mod den ene
og et skumpelskud. Men Lars Duedals store plus var
ledpæl — med det resultat, at han skar hele den øverste
altså dette, at han kunne forudsige vejret, og hans
del af pælen; Han — og de andre vel også — blev noget
»vandtapper« tager man endnu kending af, medens han
betuttet, og han kunne ikke dy sig for at se efter, om
selv forlængst er lagt under mulde.
ikke leens æg havde taget skade. Men det skulle han
ikke have gjort, for i det samme så han, hvad han ikke
havde set før: At hans gode le i virkeligheden var —
et hesteribben 1 Og så var den herlighed forbil Ja, sådan
ET VAR GODT, at jeg fik brygget en tønde
lød min svigerfaders beretning. Men nu er der snart
hverdagsøl forleden, for da jeg i dag prøvede at
ingen, der forstår at svinge en le mere eller kender et
banke på gammeltøltønden, idet jeg tappede øl, røbede
mejered. Nu skal mejetærskeren klare det hele. Bare
den klingre lyd, at tønden snart er tom. Men vi tog jo
det ikke er alt for amerikansk? Jeg har mine betænkelig
også hul på den, da høhøsten begyndte, og det har været
heder, for jeg er jo lidt gammeldags.
strengt at arbejde med hø og korn denne varme som
mer. Og så er det dog ulige lettere nu end før i tiden,
da man ikke kendte til høstmaskiner, men måtte høste
med le. Da skulle der øl og snaps til i et omfang, som
vi ikke kender det nu, derom vidner lejlerne og de seks
EN NU GÅR JEG her og fryder mig ved duften
store øldunke, som nu har fundet plads på hylden inde
af det høstmodne korn, som atter et år frem i
i vort lille private museum. De gamle sagde: Hvor
tiden vil sætte dagligt brød på bordet for os. Kornmodet
man lægger en tønde malt, behøver man ikke at
glimter ude i sydvest, en stjerne falder, og oppe i mark
lægge en tønde rug, med andre ord: Der er lige
skellet ved Karlshøj tegner den store gamle elm sin
så meget næring i hjemmebrygget øl som i rugbrød!
mørke silhuet mod den lysende stjernehimmel. Den
elm er slægtens træ fremfor noget andet. Under den
I året 1797 udgav daværende sognepræst i Gentofte
H. J. C. Høegh, et prisskrift, som i 1794 var bleven
samledes de gamle og holdt råd, når vigtige afgørelser
skulle træffes, det var stedet, de tyede til, når sorger og
tilkendt Det kgl. Landhusholdningsselskabs første guld
medalje, det var en »Anvisning til velindrettet Jord savn tyngede, og de trængte til stilhed og ensomhed.

D

M

Side 7

Slægtsgaarden

har skjult sig ude i den store mose, hvor det så er om
Og hvad er så skønt som en lun sommeraften under
elmen, at sidde deroppe på grøftevolden eller i en nøkommet og sunket i dybet? »Jeg tror sørme, det er
stak og se ud over det bølgende landskab, mens solen
hovedet af Midgårdsormen, de har fundet«, replicerede
vor gamle, vittige nabo, da han så hornene! — Jeg
forsvinder ovre i nordvest bag Baaring banke! Denne
plet elskede også han, Egelunds gode søn og den gamle
personlig har ikke gjort store fund, men f. eks. fandt
slægtsgårds eneste arvtager, som »manden med leen«
jeg forleden dag en smukt tilhugget flintespids, som
selvfølgelig straks blev indlemmet i samlingen inde i
høstede en tidlig vårdag — i dobbelt betydning — i
museet. »Danmark i tusind år, længer end saga når,
1945. Det var i april, og selv stod han i sin fejreste vår,
vor stammes arv». — Den samme stamme, som for år
knap 20 år gammel. For os andre at se kun et aks, der
tusinder siden levede her og lavede deres redskaber
lige er sxredet, men set ovenfra måske allerede gyldnet
i flint, bygger nu atomværker ved Danmarks kyster, og
til høst. Også han dvælede ofte en stund heroppe under
den samme stjernehimmel, som hvælvede sig over os,
elmen, gerne sammen med sin far, så lagde de sig på
har stenalderfolket skuet og beundret. »Vor egen dag
ryggen i det høje græs og så på de drivende skyer, mens
er kort, men slægtens lang —.«
samtalen gik fortroligt om stort og småt. Men en dag
knækkede så høststormene topskuddet af slægtens gamle
(Fortsættes side 13.)
stamme, og da blev der tyst i hjemmet, men måske blev
stien op til det gamle træ i mark
skellet betrådt oftere end nogensinde
før, og sidder man der en høstaften,
mens »Sol går ned mellem traver«,
Yder mere,
da er der en linje fra Selma Lagerlofs bog »Køresvenden«, der så ofte
renser bedre,
rinder een i hu: »Gud, lad min sjæl
giver Dem
nå til modenhed inden den høstes!«
MEJETÆRSKER 4’ og 5’
større udbytte
☆
EG VAR EN VENDING i
Mørkemose i forgårs. Jeg skulle
se, om brombærrene snart var mod
ne. Og det var de! Jeg elsker at
trave langs et brombær- og nøddehegn en sensommerdag, og hvad er
så dejligt som brombærsyltetøj på
pandekagerne. Ovre i hegnet langs
»den sorte gryde« er der også en del
brombær, men de er knap tjenlige
endnu. Alligevel fik jeg fornøjelse
af turen derover, for under et havre
neg fandt jeg en pindsvinemor i
barselseng med to dyrebare nyfødte!
Det så nysgerrigt spørgende og
samtidig halvt ængstelig op på mig
med sine små plirrende griseøjne, så
jeg skyndte mig at forsvinde og kon
staterede lige i forbifarten, at ager
hønsene også i år har deres tilholds
sted og baskeplads under den gamle
abelin i hegnet. Jeg lagde hjemturen
om ad Kalkmosen, det var der, en
rensdyrtak kom for dagen for nogle
år siden, da der gravedes kalk.
Hvordan mon her så ud for 7000 år
siden, da rensdyret levede her? Og
uroksen! Ved dræningsarbejde her
nede i folden fandt man en dag to
uroksehorn. Er det store dyr gået i
bløde, da det har villet drikke, eller
er det blevet såret af en jæger og

J

1. »AQUILA« har det for store
afgrøder ideelle »lige igennem«
princip.
2. »AQUILA« har 2 tærskecylindre, en slaglecylinder og en pig
cylinder.
3. »AQUILA« har fuld cylinderog 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.

1.ANTRA.CO
v/ ERLING GAD
Peder Skramsgade 1 - København K - Telf. Palæ *9301
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^Heksen Maren Graa i Tovning
Af magister Hans Ellekilde,
Dansk Folkemindesamling.
SIN MÆRKELIGE BOG »En Hederejse i
Viborgegnen 1867« fortæller Meir Goldschmidt:
»Jeg havde hørt noget om en kone, der i sin
pigestand havde været musikalsk og tilligemed
faderen havde spillet til dans. Jeg ville nu gerne
vide noget mere om hendes slægt. Det fejlede
heller ikke, der var straks en Thorning-historie.
Hun havde en faster, der såede ukrudt i naboens
mark, og hun havde ydermere den fejl, at hun
stjal. Børnene sagde til faderen: »Vor mo’er gjør
os så megen skam, skal vi ikke få hende skjødt
(skudt)« — »Nej,« . svarede faderen, »vi må
have mere plaser af hende«. — Men han fandt
det ikke (at det var plaseer: morskab), da hun
blev arresteret; han sagde til herredsfogden:
»Hvad ville De sige, hr. kammerjunker, hvis jeg
smed Deres kone i hullet?«
Umiddelbart efter fortæller Goldschmidt efter
meddelelse af lærer Søren Kierkegaard i Torning: »Hendes moder blev på egnen anset for en
heks. Hun blev 92 år gammel. Da hun i høj alder
brækkede sit ben, sagde en nabo, at det slet ikke
var sandt; det, som fejlede hende, var, at hun den
foregående nat havde forvandlet sig til en hare,
som han havde anskudt«.
Hvem er denne moder, som i høj alder brækker
benet og bliver anset for heks af egnens befolk
ning? Hvem er hendes datter, som bliver arreste
ret for tyveri, hvem er hendes søn, som spiller til
dans, og hvem er hendes sønnedatter, som lige
ledes spiller til dans?
Svaret på disse spørgsmål kan gives med fuld
kommen sikkerhed: det er den såkaldte heks
Maren Graa. Hun er ens med gårdfæsteren på
Vestre Graagaard Peder Andersens hustru,
Maren Sørensdatter, som døde, ikke 92 år, men
dog 89 år gammel, den 22d. juni 1849 hos sin dat
ter Marie Kirstine Pedersdatter i Bøgild og hen
des svigersøn snedker Niels Hansen Juul. Det
var ikke denne datter, som blev arresteret for
tyveri, det var derimod hendes ældste søster,
Mette Kirstine Pedersdatter, født på Vestre
Graagaard den 5. november 1784, der som en
halvgammel pige, over 36 år gammel, bliver viet
i Torning kirke den 18. december 1821 til den
29-årige gårdmand Søren Pedersen i Gammel
Dalsgaard, Hørup sogn.
Om denne Søren Pedersen, død 31. oktober
1858, 65 år gammel, fortælles der i Mikkel Skræd
ders historier s. 48—50, at han var sådan en sær

I

ling og løjerlig i alt. Han var født på gården og
fik den efter forældrene (Peder Jensen og Ane
Jensdatter), og så var han ikke vant til at komme
meget af by. Det hændte sig en gang, at han
skulle ride til Viborg, og da tog han så meget
fejl, at han red til Hjarbæk. Hvorledes Søren
havde båret sig ad med at komme uden om Vi
borg, vidste Mikkel Skrædder i Ovstrup ikke.
Denne Søren var gift med en pige fra Graa. De
hjalp hinanden med at bygge gården om, og det
trængte den til, for den var meget forfalden.
Mette Kirstine ridsede af på træet, og så hugg
Søren hullerne, og sådan gik den bygning for
sig. »No står et døpin (død og pine) godt ijæn«,
sagde Søren, men det stod jo grumme simpelt.
Om dette ægtepar fortælles der i H. P. Han
sens bog »Skovlovringer« side 190. »Der var på
den tid to gårde i Dalsgaard ved Kjellerup. I den
ene boede en mand, der var gift med en datter af
heksen Maren Graa, og i den anden boede her
redsfogden i Lysgaard-Hids herreder. Engang
beskyldte herredsfogden sin nabokone for, at
hun havde sået ukrudtsfrø i hans kornmark, hun
blev anholdt og sat i gårdens fangehul. Hendes
mand blev indkaldt som vidne og spurgt, om
han kendte noget til konens forbrydelse, men
dertil svarede manden: »Min kone og jeg har
lovet hinanden ikke at sige noget om, hvad vi
har tilsammen!« Og mere fik herredsfogden ikke
at vide, men efter en vidtløftig proces blev konen
idømt en hård straf, vistnok uden grund«.
Den kendte Graabonde, langt senere ejer af
Vestre Graagaard, har meddelt mig, at Søren
Pedersens kone i GI. Dalsgaard blev straffet,
fordi hun havde sået ugræsplanten »skraaer« i
naboens rug, hun var nemlig misundelig over,
at hans rug stod bedre end hendes egen. Graabonden tilføjer: »Sådan kunst havde hun vel lært
af sin moder Maren Graa«.
Det er også Graabonden, som har underrettet
mig om, hvem Mette Kirstines broder var, gård
manden, som spillede til dans med sin musikal
ske datter.
Det var hendes yngste broder, Christen Peder
sen Graa, født på Graagaard den 12. september
1792. Han blev den 24. november 1822 gift med
Mette Christensdatter, og overtog sin fødegård,
hvorefter forældrene Peder Andersen og Maren
Sørensdatter gik på aftægt. En af hans døtre
var Mette Kirstine Christensdatter Graa, født
den 16. november 1834, ens med »den Vægelsin
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dede på Graahede«, som Goldschmidt har for
talt om i sin novelle af samme navn, hvilken vi
udførligt har kommenteret i »Slægtsgaarden«.
Om denne fader og datter hedder det i pastor
Lidegaards bog »Graabonden fortæller« side 68
blandt andet:
Kræn Graae var ud over vide egne her på højde
ryggen berømt som den fineste landshymusikant. Sam
men med sin datter, Kirsten, rejste han ud langvejs
for at spille til bryllup. Datteren spillede violin, faderen
klarinet og horn. Musikken ved et bondebryllup var
ikke regnet for noget, hvis det ikke var Kræn Graae
og Kirsten, der leverede den.

EN DET ER HANS MODER, Maren
Sørensdatter, heksen Maren Graa, som vi
i denne sammenhæng særlig interesserer os
Hvorfor blev vel denne bondekone i den velstil
lede gård, med de mange børn, anset for heks?
Graabonden har vistnok givet lidt af det rigtige
svar: lige som sin ældste datter Mette Kirstine
såede hun efter folketroen ugræs i naboernes
sæd, fordi hun var misundelig over, deres sæd
stod bedre end hendes egen. Jeg ved slet ikke,
om sæden stod bedre på Graaskov eller Øster
Graagaards marker end på Vester Graagaard,
men på eet for en moder afgørende punkt havde
Maren Graa årsag til at nære misundelse mod
sine nabokoner, og de gode koner overalt i sog
net: Maren Graa havde uheld med sine døtre,
vi har allerede en fornemmelse af, at hendes æld
ste datter var gift under sin stand med en
undermåler i Gammel Dalsgaard.
Endnu meget værre var det gået den næst
ældste datter, Marie Katrine Pedersdatter, født
på Vestre Graagaard den 1. november 1788.
Hendes forældre blev tvunget til at lade hende
indgå et fuldkomment ustandsmæssigt ægteskab
den 21. marts 1818 over 29 år gammel med Adam
Andreassen Philler i GI. Frederiksmose. Det før
ste barn Andreas Abrahamsen blev født i L.
Oustrup den 25. juni 1818. Faderen var ikke
engang af dansk afstamning, han stammede fra
de foragtede tyske kolonister i Frederiks sogn.
Han bragte hende de usleste kår. I Skovlovringer
s. 188 fortælles, at de flyttede kort efter bryllup
pet fra GI. Frederiksmose til Refshale Hede i
Kragelund sogn. De boede i en ussel hytte. På
vestsiden var der ingen mur, men taget gik helt
ned til jorden. På østsiden var der en lav kampe
stensmur, opført i ler. I huset var der gravet to
pæle ned, og oven på disse lå der en gammel
vognfjæl. Det var deres bord.
Niels Thomsen i Malmhøjhus var nabo til
Adam. Hans kone, Ane Marie Jensdatter fra
Vium, var ked af naboskabet, hun mente, at når
moderen Maren Graa var en heks, så var datte
ren Trine det vel også. En dag, Adam var ovre
hos dem, spurgte Ane Marie, om der nu aldrig
var noget i vejen med Trine, om hun kendte mo-

M

for.

Oktoberidyl.

derens kunster? »Jo, svarede Adam, da vi blev
gift, ville hun, fanden knæk mig, tage komman
doen over mig, men jeg vandt dog sejr. Hver
morgen, når jeg ville trække i tøjet, lå det og var
vendt med vrangsiden ud. Jeg stod og sled for at
komme ret i klæderne, og så stod hun der, den
mær, og lo ad mig. Men jeg fandt på råd. Jeg
vidste, hun havde et par gamle bøger, som hun
havde fået af sin moder, og en dag, hun ikke var
hjemme, tog jeg og brændte disse bøger. Så fik
jeg hende spændt for ploven sammen med den
brogede ko, og da kunne jeg have krammet på
hende.«
Niels Johansen fortæller, at Trine gik med den
lange hammel for ploven, men koen med den
korte. Koen fik af plovpisken, men det hændte
nok også, at Trine fik et rap over de bare ben.
Adam ville gerne på kroen og drikke kaffe
punche. Det kunne Trine ikke lide, og hun
skældte manden ud, men når han først fik hende
for ploven, var det ham, som havde magten over
hende.
Dette motiv, konen som blev spændt for plo
ven, som Goldschmidt selvfølgelig har fået un
derretning om i Torning, har han brugt som en
slutningseffekt i sin novelle om stakkels Trines
broderdatter, den Vægelsindede på Graahede,
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Mette Christine Christensdatter, som en sym
bolsk straf for hendes vægelsind.
En heksekunst har den stakkels Trine øvet,
sagtens som arv fra Maren Graas barndomshjem
i Ungstrup, hun var datter af gårdmand Søren
Andersen her, og hun blev døbt i Torning kirke
den 11. maj 1760. Nabosønnen Peder Nielsen,
Store Frederiksdal, født 1860, fortæller, at hans
forældre engang skulle have en kattekilling ovre
fra Adams. En dag kom Trine med killingen,
og da siger hun: »I skal jo have en dygtig kat
ud af den, og derfor skal den »låres««. Så puttede
hun killingen op under sine skørter, og strøg
den op og ned ad sine lår. Men der blev da også
en rigtig god kat af den killing.

AREN GRAA fik endnu en datter gift
til Kragelund sogn, sin yngste datter Mette
Pedersdatter. Hun blev født på Graagaard
4. februar 1801, og hun blev gift i Kragelund
kirke den 27. oktober 1827 med gårdmand Jens
Olesen Kjølvraa. Hans svoger Jens Christensen
Degn — gift samme dag, lod ved bryllupet falde
ord om, at han ikke syntes om det bryllup med
heksens datter. Denne udtalelse kom Maren Graa
for øre, og nu fik Jens Degn uheld i sin bedrift,
i flere år mislykkedes alting for ham. »Du kunne
minsæl også have holdt din mund, kunne du,«
sagde hans kone, Maren Olesdatter. I dette
ægteskab var der tre børn, Anne født 12. februar
1828, Maren født 4. september 1829 og Peder
født 22. december 1831. Deres moder døde efter
5% års ægteskab den 12. juni 1833. Hendes mand
giftede sig, som jo skik dengang var, ret hurtigt
efter den første hustrus dødsfald. Hans anden
hustru hed Karen Marie Knudsdatter, og hun
var født o. 1810 i Skjørring, Aarhus amt. Vielsen
fandt sted i Kragelund kirke den 30. november
1833, og Jens Olesen havde budt sin svigermoder
fra første ægteskab, Maren Graa, med til bryllup.
Den nye kone havde på selve bryllupsdagen
forvaret alt sølvtøjet og andre kostbarheder ude
i tørvehuset, for at ikke den fule heks skulle
hugge sølvtøjet til sine unger, det ville altså sige
datterens Mettes tre små Børn. Men blev Maren
Graa end narret selve bryllupsdagen, så vidste
hun siden at hævne sig. Flere af gæsterne blev
forhekset på denne dag, og min bedstefader og
siden min fader Ole Christian Jensen (født 28.
januar 1838) havde i mange år derefter det ene
uheld efter det andet i kreaturbesætningen. Først
da min bedstefader gik til den kloge mand
Anders Væver i Hvinningdal, fik han fred i
gården.
Således fortæller Søren Jensen Olesen, født i
Kragelund 1860.
Det er rimeligvis Jens Olesen Kjølvraa, som
sognefoged Jens Jensen, Refshalegaard, hans
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oldebarn, har fortalt om i Danske Sagn VII
nr. 920:
En karl i Kragelund var kærest med Maren
Graas datter, men han fortrød det og gjorde
det forbi. Da han siden skulle til at giftes med
en anden pige, kunne han på bryllupsdagen
ikke få sine bryllupsklæder på, hvordan han
end bar sig ad. De var altid vendt med inder
siden ud. Han prøvede de snese gange med
at vende dem, men det var lige nær. Da han
begribeligvis ikke kunne tage til kirke i vrang
vendte bryllupsklæder, blev der ikke noget af
bryllupet. Han giftede sig siden med Maren
Graas datter, han havde intet valg, hvis han
ville giftes.

Vi skal nu høre, hvorledes det gik med Maren
Graaes sidste datter, den næstyngste datter,
Marie Kirstine Pedersdatter. Hun blev født på
den
Graagaard den 11. januar 1796. Hun føder som
ugift pige sit første barn paa Vestre Graagaard
den 11. december 1822, godt 14 dage efter hendes
broder Christens bryllup den 24. november 1822
med Mette Christensdatter. Som barnefader for
sit barn Sidsel Kirstine har moderen til jordemoderen i Torning og Jens Ravnholts kone i
Graaskov udlagt bondekarlen Jens Madsen,
Graaskov. Denne Jens Madsen, som i 1822 besov
Maren Graas datter, og som sveg hende, måske
af angst for den berygtede svigermoder, Maren
Graa, var født i Store Graaskov 19. december
1800 og søn af Mads Jensen og Sidsel Andersdatter.
Syv år efter blev Jens Madsen gift den 3. de
cember 1829 i Vinderslev kirke med Mette Kir
stine Madsdatter, født den 5. august 1808 på
Voregaard, datter af gårdmand Mads Mortensen
og Maren Villadsdatter. Også denne Mette havde
Jens Madsen besovet længe før bryllupet, det
første barn, Mads Christian Madsen, blev alle
rede født den 26. januar 1830 og døbtes i Torning
kirke den 12. april. Der var ikke mindre end
otte børn i dette ægteskab, og de døde først i
høj alder. Det yngste af disse børn Otto Jensen
blev ikke mindre end 92 år gammel.
Brylluppet i Voregaard 3. december 1829 kom
menteres således i 1889 af Mikkel Pedersen,
skrædder i Outrup, dattersøn af Maren Graas
søster, i meddelelse til Tang Kristensen, trykt
i Jysk Almueliv III nr. 12 3.
Der var en karl i Graaskov, som hed Jens Madsen,
han besov Ma Graas datter. Han var så berygtet, og
mandens navn blev sjældent nævnt. Men så giftede
han sig med Mads Vores datter i Voregaard. Den dag,
brylluppet var, skete der sådan vanheld. En af de her
gryder, som de kogte suppe i, sprang i stykker, og
maden blev spildt. Vognen med brudefolkene væltede
på vejen, og alt det mente de, at Ma Graa havde
skyld i. Hun havde nemlig ord for at kunne hekse.
De nygiftede levede dog siden godt nok.
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Om indmeldelse i Slægtsgaardsforeningen
VERT ÅR er der gårde, som har været i slægtens
kommere kan være begrundet med pietetsfølelse overfor
forfædrene og de slægtsminder, der knytter sig til ste
besiddelse i mange generationer, der glider ud af
slægtens eje ved salg til fremmede på grund af, at derdet, og det kan være med håb om, at de forbedringer,
ikke er sønner, døtre eller andre slægtninge med forud forfædrene ved flid, foretagsomhed og fremsynethed
sætninger for at kunne overtage slægtens hjem og fort har gennemført på gården, må komme efterkommerne
til gode og medvirke til at skabe gode livsvilkår for de,
sætte driften af forfædrenes jord.
der bliver ved landbruget og skal leve af at dyrke
Samtidig er der hvert år mange gårde, som overtages
jorden.
af 3. eller 4. generation af samme slægt, og som derved
bliver slægtsgårde.
Da der ofte til foreningens medlemmer kommer
Når en slægt har haft 3—4 generationers tilknytning
til en gård, er det naturligt, at rodfæstethed og sam spørgsmål fra andre slægtsgårdsejere om at blive med
mel af Foreningen til Bevarelse af danske Slætgsgårde,
hørighed med hjemmet og jorden gør sig gældende
henvises til hosstående annonce med kupon, som kan
både for de, der har overtaget gården, og for de, der
udfyldes og indsendes til foreningens kontor, hvorfra
er udået derfra, og som gerne vil bevare forbindelsen
oplysninger og indmeldelsesblanket vil blive tilsendt.
med barndomshjemmet og de livsværdier og minder, der
Det henstilles til alle foreningens medlemmer at fore
knytter sig dertil.
lægge andre slægtsgårdsejere spørgsmålet om tilslutning
Mange gårde er stærkt præget af ejerens forældres,
til slægtsgårdforeningens arbejde for bevarelse af dan
bedsteforældres og oldeforældres liv og virke.
ske slægtsgårde ved indmeldelse i foreningen.
Ønsket om at bevare en slægtsgård for slægtens efter
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Slægtsgaardsejere
bør være medlem af

DANSK SLÆGTSGAARDSFORENING
Foreningens formål og grundlag:
AT VÆRNE JORDEN, STYRKE ÆTTEN OG HÆVDE ARVEN

LÆR AF FORTIDEN, LEV I NUTIDEN, ARBEJD FOR FREMTIDEN
KEND DIN GÅRDS, FORFÆDRENES og SLÆGTENS HISTORIE
Alle interesserede, der ikke selv har en slægtsgård — både landbrugere og
personer med andre livsstillinger — kan optages som medlem af foreningen
(uden stemmeret). — De får medlemsbladet tilsendt og kan deltage i møder,
og i det omfang det kan overkommes kan der fås historiske oversigter ud
arbejdet på Slægtsgårdsarkivet, Det kgl. Bibliotek, København K.

SLÆGTSGÅRDSARKIVET uarbejder på bedste og billigste måde oversigter over forfædrenes liv og
virke og gårdens historie.

Medlemsbladet »SLÆGTSGAARDEN« kommer 6 gange årlig.
Oplysninger gives og indmeldelser modtaget af Slægtsgårdsforeningens kontor, Niels Juelsgade 142,
København K.
KUPON

Undertegnede

ønsker indmeldelsesblanket og Slægtsgårdsforeningens love tilsendt:
Navn .................................................................................
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Graabonden har fortalt mig om en spansk
grøntforgiftning af suppekødet ved dette bryllup
på Voregaard, der gav gæsterne, deriblandt den
kendte Anders Skygge, voldsom og pludselig
udtømmelse. Skylden for bryllupsforgiftningen
og de andre uheld, kastes på den med god grund
forbitrede nabokone i Vester Graagaard, Maren
Graa, men det er da indlysende, at hun må være
ganske uskyldig i denne spanskgrøntforgiftning.
Hun har naturligvis som uven med brudgommen
været holdt borte fra dette bryllup og udelukket
fra at tage del i forberedelserne. Med urette har
derfor dette uheldige bryllup haft skæbnesvangre
følger for aftægtskonen Maren Graas eftermæle.
Da brylluppet i Voregaard 1829 fandt sted,
befandt hans vragede kæreste Marie Kirstine
Pedersdatter sig i sin gifte broder Christen Graas
hjem med sin slegfreddatter Sidsel Kirstine Jens
datter. Godt tre år efter fandt hun og datteren
sig en god havn. Den 17. marts 1832 blev hun
trolovet med enkemanden Niels Hansen Juul i
Bøgild (født 23. marts 1800 i Vium, død 11. de
cember 1856), og hun blev gift med ham i Torning kirke den 5. juni 1832. Hendes uægte datter
Sidsel Kirstine optoges i den gode stedfaders
hjem, og blev halvsøster til hans børn af første
ægteskab Else Marie, Mette Marie og Bodil Kir
stine Nielsen. Stedfaderen var sin steddatters
forlover, da Sidsel den 15. juli 1845 blev viet til
husmanden Peder Rasmussen i Pederstrup, Vin
derslev sogn, som var født den 4. marts 1805. Det
var i Niels Hansen Juuls håndværkerhjem i
Bøgild, hvor Maren Graa efter sin mand Peder
Andersens død den 15. januar 1831, 76 år gam
mel, oftest opholdt sig i sin alderdomsdage. Her
hos sin trofaste datter og svigersøn lukkede Ma
ren Graa til sidst sine trætte øjne i døden den
22. juni 1849.
Der gives endnu mange fortællinger om Maren
Graas hævnsyge, når en frier vragede en af
hendes døtre. Typisk er en fortælling fra Péderstrup i Vinderslev sogn, fortalt af Niels Johnsen
i Kragelund Skov, født i Pederstrup 15. december
1844:
Hans farbroder Niels Johnsen i Kjellerup skulle
have været gift med en af Ma’ Graas døtre, men han
turde ikke, da det kom til stykket for det hekseris
skyld. Han skulle så senere giftes med en anden pige,
men då de kørte for at blive viet, væltede brudevognen
midt på den jævne landevej uden naturlig grund.
Min farbroder blev ikke gift den dag, og han blev det
aldrig. Siden var han småtosset, tåbelig i hovedet og
blev aldrig til menneske mere. Det var naturligvis Ma’
Graas hævn, fordi han kastede vrag på hendes datter.

Det er ikke muligt at kommentere en sådan
sagnfortælling som denne på tilfredsstillende
måde. Farbroderen kan næppe have samme navn
som sin brodersøn, han måtte snarest hedde Niels
Nielsen, og vi ved ikke, hvilken af Marens fire
døtre, fortællingen drejer sig om.
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Længe efter, at Maren Graa langt om længe
havde fået placeret sine døtre som halvgamle
piger i lidet ønskværdige giftermål, lever uviljen
mod hende i omegnen. Hun havde, som så mange
andre gamle koner på den tid, et klæde bundet
om panden. Det var naturligvis, fordi hun led
meget af hovedværk, men det blev af onde tun
ger fortolket således, at Fanden havde mærket
hende, så han siden kunne kende hende, for
selvfølgelig skulle hun høre ham til, når hun var
færdig hernede. Men for at skjule dette mærke,
han havde sat i panden, bar hun klædet om
hovedet. Endnu mens hendes mand levede, altså
før 1831, havde Maren Graa haft det uheld at
brække sit ben. Det var, fordi hun og hendes
mand havde haft det uheld at vælte en aften,
de kørte hjem fra Viborg, både vejene og køre
tøjet havde været dårlige. Ikke desmindre for
tæller hendes avindskvinde i Malmhøjhus, Ane
Marie Jensdatter, født 21. januar 1814 i Kokhus
i Vium, følgende krønike om Marens brækkede
ben.
Ane Marie tjente som ung på Kokhus i
Vium. På en islagt dam i nærheden løb der
hver dag en hare. Manden skød jævnlig på ha
ren, uden at den regnede det. Han fik det råd
at lægge en sølvknap i bøssen, og nu lykkedes
det ham at skyde harens ene bagben over. Da
han nu kom hen til stedet, hvor haren skulle
ligge, lå der ikke en hare, men heksen Ma’ Graa,
hvis ene lår var brækket. Man fik Maren Graa
kørt hjem, benet blev sat af, og heksen gik
senere med træben.
Det var en forestilling arvet fra heksetiden, at
en sådan gammel heksekælling var i stand til at
forvandle sig til en hare. Man skulle virkelig ikke
tro, at en mand som Jørgen Tobias Peder Lassen
(6.7.1802—12.6.1896), ejer af Øster Graagaard
1825, fra sin ungdom en af Torning sogns mest
fremtrædende mænd, kunne dele en sådan for
ældet almuetro. Han var den nabo, som havde
fortalt lærer Søren Kierkegaard i Torning, at det
ikke var sandt, at Maren Graa på naturlig måde
havde brækket sit ben. Det, som fejlede hende, var,
at hun den foregående nat havde forvandlet sig
til en hare, som han havde anskudt. I sagnets
form lyder fortællingen således:

Maren Graa havde, som andre gamle hekse,
en ejendommelig lyst til at skabe sig om til en
hare, for i den skikkelse at have lettere ved at
gøre ondt, uden at det kunne blive opdaget. En
sådan heksehare var usårbar overfor alminde
lige bøsseskud, og en mand i Torning sogn ved
navn Lassen havde forgæves rendt rundt og
skudt på en bestemt hare, uden at den ville
lade livet. Så ladede han sin bøsse med arve
sølv, og det hjalp. Ganske vist fik han ikke
haren, men idet han ramte hekseharen med
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arvesølvet, lå Maren Graa der med brækket
ben, og siden haltede hun, ja andre fortæller,
at hun måtte gå med træben.
AVDE MAREN GRAA levet 200 år før,
under heksekongen Kristian den Fjerde,
var hun bleven brændt, nu under den skikkelige
Frederik den Sjette kunne hun nøjes med at blive
æreskændt. Det hed om hende »Ma Graae hun
vil raae, o de bløw manne te Skaae«. Følger man
hendes nyfødte børn i Torning kirkebøger, har
man det indtryk, at Maren ville råde på sin mands
og hans slægts bekostning. Mens skik jo ellers er,
at manden først får sin fader opkaldt, her altså
Anders, sætter Maren Sørensdatter igennem, at
hendes fader Søren først skal opkaldes, og da den
første søn Søren dør, får den anden søn, født
20. juni 1783, også navnet Søren. Han blev den
20. november 1814 i Torning kirke gift med Mette
Kirstine Laursdatter fra Vattrup. Han var da
gårdmand i Hesselbjerg, Ikast sogn. Den tredie
søn, født 1786, bliver døbt Ole, først den fjerde
søn får farfaderens navn Anders, født 1. juni
1791. Mens Maren rimeligvis har båret bukserne
i hjemmet på Vestre Graagaard, så kender vi fak
tisk ingen håndgribelig ond handling fra hendes
side, sådan som svigersønnen Adam, der spænder
Trine Graa for ploven, eller som den anden kone
i Kragelund, Karen Knudsdatter, der gør sig skyl
dig i arvesvig overfor Marens tre datterdøtre.
Hun bliver ikke ladt i stikken af sin mand Peder
Andersen, de lever sammen i 53 år, hun bliver
ikke ladt i stikken af sin datter og svigersøn i
Bøgild, så hun måtte henleve sine sidste år som
foragtet fattiglem. Hun har haft det uheld, at
hendes mange uvenner, vel ikke mindst de, som
groft havde forurettet hende og hendes fire døtre,
har skrevet hendes historie, eller rettere fortalt
historierom hende af ringe sandhedsindhold, mens
hendes frænder og venner har holdt sig mærk
værdig tavse. Kun en af de mange historier om
Maren Graae er sympatisk for hende, men den
er desværre en forveksling af Maren Graae og
fru Eskildsen, vil jeg tro. Forstander Anders A.

H

Ved Borreby Mølle, Fyn.

Hønholt fortæller i sin bog »Fra Midtjylland«,
side 46 f. om Frederik den Syvende og grevinde
Danners Jyllandsbesøg: »Inde i forstuen på Mausing vandmøllegård stod nogle kvinder, der
iblandt Maren Graae. Da kongen og grevinden
trådte ind, nejede kvinderne, og Maren Graae
sagde: »Det æ endda en kjøn Kuen, wo Kong
han haa!« — »Tak for de ord, morlille, det synes
jeg også«.
Da Frederik den Syvende blev gift med grev
inde Danner d. 7. august 1850, havde Maren Sø
rensdatter Graae ligget over et år under mulde
på Torning kirkegård som 89-årig kvinde.
H. E.

nok snart få kornet i hus, og så er der to festlige, tradi
tionelle oplevelser, der venter: Høstgildet og køreturen!
Høstgildet holdt man tidligere ved Mikkelsdagstide,
(Fortsat fra side 7.)
men nu er den skik nok falden bort, og vi for vort
vedkommende holder altid høstgilde, såsnart høsten er
U MAA JEG se at vende hjemad. Jeg skyder
forbi. Til gengæld fejrer vi så Mikkelsdag med kom
genvej gennem folden, hvor kvier og heste græs
menskringler og mjød, som gammel skik og brug er.
ser og nyder tilværelsen. Gamle Sorte kommer og vil
Det er sandt, jeg må huske at sende bud til Odense efter
klappes lidt, hvor er den en flittig og skikkelig gammel
et anker, der kan vist blive lidt honning til overs til
hest. Men en skive rugbrød synes den nu, den har ret
mjød, men det gamle anker er defekt, så der må nok
til, hver gang den ser mig. Som det dog dugger, jo, det
et nyt til i år.
skal nok blive godt vejr i morgen igen, så nu kan vi

QÅnder bødtend -
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Køreturen skal i år gå til Varbjerg strand ved storåens udmunding i Baaring vig. Det bliver en lang tur,
men med to sorte oldenborgere, Rita og Blanke, for
Char-a-banc’en skal det nok komme til at gå stærkt,
så det kan nok klares på en eftermiddag. En bil er en
god ting mangen gang, men et godt hestekøretøj er nu
nummer et.
Jeg går ind gennem haven, og duften fra reseda og
æblerose slår mig i møde, og den forstærkes, når bladene
er våde af dug. Der faldt et sødæble, og nok et, ja, nu
kommer frugthøstens tid, og senere hen mod Mikkels
dag, er det humlen, der skal bjerges. Sikke en masse,
der er i år, der bliver vel nok plukkearbejde! Men det
er festligt, og hvad dufter så dejligt som moden humle!
Jeg lister stille ind ad havedøren. Alt og alle er gået
til ro, høstnattens fred og hvile sænker sig over den
gamle gård. Men stjernerne våger.
]. R.

En gårds selvforsyning

År 1776 (og 1784) blev Lunderskov udskiftet,
og i årtierne herefter blev der udflyttet gårde og
ejendomme fra den lavtliggende gamle landsby
til dens i det store og hele højtliggende marker.
Ud på Lunderskov østermark, ved vejen til Gjel
balle, blev flyttet fem gårde og fire husmands
ejendomme samt ét arbejderhus (med have). En
af disse gårde fik navnet Løkkegård. Løkke bety
der: et indhegnet jordareal. I nutiden (1902) blev
navnet ændret til Lykkesgaard, da man mente, det
lød kønnere; man har næppe kendt betydningen
af løkke. Man har tænkt sig, at det svarede til
lykke: »held«.
Fra omkring 1830 ejedes Lykkesgård af Niels
Jensen, der var gift med Karen Nielsdatter. De
var her til 1868, da de købte en gård i Gamst.
Senere blev Hans Mau Hansen ejer af gården.
Han var her i 18 år, til 1897, da Peter Jespersen
købte den. Derefter Niels Chr. Nielsen 1901. Jens
Børsen Schmidt fra november 1902. Hans enke
ejede gården fra 1905 til 1922. Dernæst Søren Sø
rensen 1922—44. Therkild Marius Nielsen 1944—
1953, og siden da har Andreas Karstensen Lo
rentzen og Ove Schmidt Lorentzen ejet den højt
beliggende gård ved vejen mellem Lunderskov og
Gj elballe.
Udskiftningen på Lunderskov østermark blev
udmærket gennemført. I velarronderede arealer
blev den gamle fælles bygmark inddelt, hvilket
også kom den gård til gode, som interesserer os
her. Marken til den, oprindelig 40 tønder land,'
er en aflang firkant mellem Gjelballevejen og
Kirkevejen syd herfor. Denne sidstnævnte vej
fører fra Gjelballe til Skanderup kirke, og den
gør skel mellem Lunderskov og Skanderup mark
jorder.
Langs Lykkesgårds vest- og østskel blev i be
gyndelsen af forrige århundrede opført diger. På
en strækning i vest nøjedes man dog med et
hegn, der i sydpartiet bestod af et for kreaturer
ubrydeligt tjørnehegn.

Af forfatteren Aug. F. Schmidt.

Gavnting fra plante og træ

UNDERSKOV i Sydøstjylland var i gamle
tider den trediestørste af landsbyerne i
Skanderup sogn. Skanderup og Gjelballe
større, Nagbøl og Dollerup mindre. 1660 var der
i Lunderskov — foruden de to vandmøller — 6
gårde og 2 boel. 1683 var her 7 gårde og 1 boels
sted. 1786 10 gårde, 5 boelsmænd og 5 husmænd.
Byen lå da sammenbygget i en vinkel ved vej
knækket, der anviser ruten til Gj elballe. Bygnin
ger fra den gamle landsby har lige til vore dage
eksisteret i denne del af den nu så kendte sta
tionsby, hvorfor dette kvarter stadig benævnes
»Gammel Lunderskov«.

De gamle bøndergårde var i udstrakt grad selv
forsynende. Hovedparten af føden bjergede man
ud af den enkelte gårds egen avling af korn (og
senere rodfrugter) samt ved slagtning af husdyr
var
og fjerkræ. Hertil kom så udnyttelsen af fårenes
uld til beklædning. I haven var forskellige frugt
træer og bærbuske samt mange slags blomster.
Alt blev udnyttet på bedste måde. De gamle vindskibelige bønder forstod, tvunget af nødvendig
heden, at udnytte mange muligheder. Det belæres
man om ved blot at betragte, hvad der kan beret
tes herom fra det gamle Lykkesgård. Her var i
1902 og senere adskilligt at iagttage til belæring
om sådan en gammel selvforsyning.
En strækning på vestdiget var beplantet med
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hindbær, en anden med brombær. I hjørnet efter
Gjelballe til var på vinkeldiget en gruppe hassel
nødbuske, ligesom der også fandtes nøddetræer
i sydenden af gårdens ret store plantage. På diget
ud til vejen var adskillige hybenbuske, og oppe på
marken ved »æ lille eng« stod en stor hybenbusk,
der ikke måtte fældes, idet den også bar mange
hyben, som brugtes til syltning. Et andet sted i
hækken ved landevejen stod flere slåenbuske,
hvor der i eftersommeren kunne plukkes mange
»solbær«, der nok var sure, men de anvendtes
af de gamle bønder til slåenmost. Flere steder ved
gården var yderige hyldebærbuske; i fordums tid
hørte hyldebær med rette til de mest yndede bær.
Hyldebærsaft brugtes meget i sygdomstilfælde.
I vejgrøften ud for gårdspladsen voksede syre,
hvis stængler, stuvede som spinat, smagte ret godt
og udnyttedes i sommertiden. Bag tørvehuset (æ
karvinkel) stod en samling kommenplanter, så
man havde også selv kommen at putte bl. a. i
hjemmelavet ost. Langs markens sydskel ud til
kirkevejen var plantet en række store og kraftige
pilebuske, hvis grene brugtes til fletning af kurve.
En mand fra Lunderskov købte i min barndom
årlig for 50 øre en betydelig samling lige pile
grene, som han så udnyttede til fletværk i tørvekurve og andet. Sydhækken af haven var et vild
nis af hindbærbuske, og inde i haven var en buks
bomhæk, der brugtes til kranse. I gammel tid gik
man ikke til en gartner, når der skulle gives en
krans til begravelse. I skyggen af lysthushækken
stod en samling lillienkonv aller. Disse blomster
blev plukkede og sat på brændevin. En »konvalsnaps« havde mere end noget andet en oplivende
virkning. Kamilleblomster, der voksede udenfor
havehækken og på et område ved markens vest
hegn, blev samlede og tørrede og anvendt som
the for forkølelse, desuden også til gurgling i
svælget mod halssmerter. I den yderige have
fandtes, som foran nævnt, alle slags frugttræer
og bærbuske, så gården var godt forsynet med
havesager. Hertil kom så dyrkningen af de for
skellige kålplanter, jordbær, kartofler, persille,
salat o. s. fr.

hjørnet af Gjelballe kirkevej, blev de mursten,
der skulle bruges til opførelsen af det nye hus,
æltede og soltørrede ved kanten af den mergel
eller lergrav, som herved nåede sin betydelige
størrelse i en dalsænkning på Lykkesgårds mark.
To mindre, men dybe mergelgrave, fandtes tæt
ved Gjelballe kirkevej. I de tre mergelgrave blev
i 1902 ved ejerskiftet sat 300 karper i hver. En
del år senere blev en del af disse karper fanget i
en pilekurv. Nogle blev spist, andre blev solgt til
nogle fiskedamme ved Aakjær å. Det var i den
store, maleriske mergelgrav, der da fandtes utal
lige små karper. I de to andre damme sås ved
1912 nogle temmelig store karper; men de blev
i løbet af kort tid ædt af nogle vældige gedder,
hvorefter disse rovfisk senere herskede i de to
damme, som nu er ved at blive mudderfyldte, idet
en fordums grøft, nu rørledninger, lader al over
flod løbe ud i de to mergelgrave. Grøften, der
løb hen gennem marken og fik sit vand fra lav
ningen ved den store nu helt tildækkede mergel
grav, var den nordøstligste spæde kilde til
Konge åen.
Meningen med at udsætte fisk i gårdens vand
grave var — på gammeldags økonomisk manér —
at kunne skaffe gratis fisk til husholdningen,
ligesom en heldig jagttur på marken kunne give
et kærkomment stykke vildt til afveksling fra
saltmadsfadet
Til Lykkesgård hører et stykke eng ved Lunder
skov mølleå. Heri kunne man fange fisk, hvis
lykke og talent var til stede. Engen gav hø til
vinterfoder.
Da gården ved udskiftningen ikke fik tildelt
skov, hyredes der et stykke mose i Gejsing hin
sides Lunderskov. Mosen var antagelig hyret for
99 år. Den blev godt udnyttet gennem årene, ikke
mindst i krigstiden 1914—18. Da fik Lykkesgård
en rigelig forsyning af gode tørv herfra hver som
mer. Til supplering af mosebruget tjente kap
ningen af markhegnene og udtynding af planta
gen og havens buske (alt vinterarbejde), så går
den kunne næsten forsyne sig selv med brændsel.

Markens gaver

Man vil forstå af det anførte, at det har været
erfarne, vindskibelige og dygtige folk, der for ca.
150 år siden grundlagde Lykkesgård. En eller
anden af de gamle ejere må det jo have været, der
har sørget for, at gården blev forsynet med mange
slags frugtgivende træer, buske og planter. I for
sommeren 1903 blev haven beriget med en god
bestand af nye, lavstammede æbletræer. Foruden
haven kommer så jagt og fiskeri, hø og tørv, og
alt andet, som var nødvendigt på en bondegård,
der helst selv skulle avle og frembringe det mest
mulige til gavn for rentabiliteten. I fordums dage
bestod f. eks. 50 rigsdaler årlig sparet på en min-

Kongeåen
Ude på marken gravede man den nødvendige
grus på et højdepunkt af en indtægt. Den for
dums grusgrav var dog jævnet i 1902, så man
kunne dyrke arealet, der fremviste en mindre,
umotiveret lavning i ageren. I indeværende år
hundrede købte man grus for en billig penge hos
naboen Nis Holm.
I den store mergelperiode i 1860—80erne grave
des der mergel tre steder på Lykkesgårds mark,
ligesom man også gravede ler, der æltedes og
tørredes til mursten. I 1885, da børn med tænd
stikker havde afsvedet Andreas Seidings hus ved
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dre gård langt mere, end man nu om stunder kan
forestille sig. Pengene var få i tidligere tider; den
største sparsommelighed var nødvendig.
Hvad her er meddelt om en udflyttergårds selv
forsyning, kan overføres på de fleste andre gamle
bondebrug, store og små. Det er dog nu således
ved Lykkesgård som ved andre gårde fra Frederik
den Sjettes tid, at alle de små minder fra selv
forsyningens dage forlængst er ødelagte af tidens
tand. Det, der kunne spares ved brombær, nød 
der, slåbær o. s. v. ville i vore dage intet betyde
i en gårds eller landejendoms økonomi. Den unge
slægt kender nu ikke til forhold som disse, der er
blevet omtalt her. Kun gamle mennesker vil nikke
genkendende til beretningen om, hvad der kunne
findes på en alderdomlig gårds grund, i dens
hegn, have og hække. Alt har også her forandret
sig. Et tidsskifte er indtrådt, og kun den, der har
haft nøje kendskab til en gammel bondegård, har
kunnet få øje på de mange små ting og har kunnet
huske dem gennem de mange år. Så en dag sam
les de i mindet, og man får lyst til i vemodig
tilbageskuen at berette for den unge slægt, hvad
den gamle gård kan oplyse vedrørende de hen
sovede bondefolks kamp for tilværelsen, deres
nøjsomhed og påpasselighed.

»Måske lidt småt —
men dog hvor godt
at mindes sligt
blandt alt det store.«
A.F.S.
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