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Den, der har fantasi, har lov til at opfatte dette billede af isdækkede stentrug som bevislighed for, at fjernsynet 
blev opfundet allerede i »stenalderen«. Der mangler bare en skindklædt og hans pige til at sidde og stirre mod disse 
21, 17 og 14 tommers »stenfjernsyn«, som ses ved gården Keglholm i Grønderup storskov på Sydfyn.
De ville få fine spejlbilleder at se, dersom de da ikke foretrak under et natligt sværmeri at stirre mod trugenes 
spejling af himlens stjerner. Noget tyder endvidere på, at ved datidens »fjernsyn« har transporten været det 

mest bekostelige. . .
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VOR FORENINGS HENSIGT

I en del provinsblade fandtes for nogle dage 
siden følgende artikel:

Under sidste verdenskrig stiftedes en forening, 
der fik navnet »Foreningen til bevarelse af danske 
Slægtsgaarde«. Denne forening har siden da udført 
et stilfærdigt, men ingenlunde virkningsløst arbejde 
for dansk landbrug. Og når udtrykket »Slægts
gård« i dag er blevet et hyppigt anvendt ord, som 
der i ikke ringe grad står respekt om, skyldes det 
i høj grad slægtsgårdsforeningens arbejde.

Foreningen fejrer nu i foråret et lille jubilæum, 
og vi har i den anledning haft en samtale med dens 
formand, gårdejer Chr. R. Christensen, Badstrup 
pr. Uggerslev på Fyn.

Chr. R. Christensen udtaler:
Dansk Slægtsgårdsforening, som foreningen nu 

hedder, har, som dens oprindelige navn sagde, til 
opgave at arbejde for bevarelse af vore gode dan
ske slægtsgårde. Den vil arbejde for at bevare de 
minder om tidligere slægter, som er knyttet til 
disse ejendomme. Man må huske på, at flertallet 
af de danske landbrugsejendomme ikke er skabt 
på et øjeblik. De er bygget op gennem alt det 
fædrene har kæmpet og mødrene har grædt. De er 
bygget op gennem generationers møje fra de mest 
primitive kår, gennem modgang og fornedrelse til 
fremgang og forhåbentlig sejr for mange af deres 
udøvere. Alle disse minder, som knytter sig til 
vore landbohjem, vil vi gerne have skal gå over 
i historien som kostelige klenodier, og dertil bidra
ger foreningen gennem et omfattende arkivarbejde.

Vi vil også gerne bevare en dél af de gode og 

smukke traditioner, der knytter sig til gårdene. 
Ikke alt kan bevares i en moderne tid, og vi ønsker 
mindst af alt, at vore slægtsgårde skal stå tilbage 
i udviklingen. Tværtimod. Tiden står ikke stille, 
og den, der vil standse den, kan måske nok sætte 
sit eget ur i stå, men tiden går videre og lader 
ham tilbage. Mange traditioner kan imidlertid be
vares eller tilpasses tiden, og det er dem, vi vil 
værne om.

Slægtsgårdsforeningens hovedopgave vender sig 
imidlertid ikke mod fortiden, men mod fremtiden! 
Spørgsmålet om at bevare vore landbohjem for 
de kommende slægter er hovedopgaven. I næsten 
hver landmand er der en drøm om, at alt det, han 
går og tumler med, og som han måske synes, han 
får et ringe udbytte af i øjeblikket, en gang må 
komme hans børn til gode. Landmandens gerning 
må nu engang gøres på langt sigt. Den, der planter 
skoven, ser sjældent dens frugt.

En desværre ukendt forfatter har karakteriseret 
landmandens virke med følgende ord:

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

Og slægtled på slægtled har brakket og gravet 
og ryddet for 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 din skyld, om det gror, 
hvor andre har pløjet og gravet.

Der er perspektiver i landmandens gerning, og 
derfor kæmpes der for at bevare hjemmet for 
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slægten. Men generationsskiftet i dansk landbrug 
er blevet sværere end nogensinde. Opsparet kapi
tal har mistet en stor del af sin værdi, og ny 
opsparing er simpelt hen forhindret af stadigt 
stigende skattekrav. Arv kan ikke klare tingene 
og de unges forsøg på opsparing heller ikke. En 
voksende gældsbyrde med et næsten uudholdeligt 
tryk bliver følgen.

De unge flygter i skarevis fra vort erhverv. 
Måske er det, fordi et eller andet i vor moderne 
tid kalder på deres specielle anlæg og interesser. 
Måske er det, fordi de ikke øjner mulighed for 
at overtage det hjem, der var deres, eller på anden 
måde at komme i gang med en landbrugsejendom. 
De drager ud til andre livsformer og finder for
håbentlig deres lykke derved. Men i dem alle 
bliver der et minde tilbage om det, de drog fra. 
Til alle dem vil slægtsgårdsforeningen gerne gen
nem sit arbejde og gennem sit blad bringe en 
hilsen som udtryk for, at de ikke skal blive glemt 
af dem, der blev tilbage.

En flok bliver tilbage ved landbruget og fører 
kampen videre. Til dem vil slægtsgårdsforeningen 
gerne række en hjælpende hånd.

Vi arbejder ikke med tilværelsens små og 
store daglige problemer, sådan som vore 
faglige og landøkonomiske foreninger må 
gøre det. Vi respekterer til fulde værdien 
af det arbejde, der udføres ved hjælp af 
husdyrkonsulenter og planteavlskonsulenter, 
regnskabsassistenter og grundforbedringskon
torer. Det er nødvendigt altsammen. Men 
vor interesse vender sig mod et andet punkt, 
som hidtil har været forsømt i uhyggelig 
grad. Det er det punkt i landmandens til
værelse, der næsten kan betegnes som selve 
livet for ham. Vi vil gerne yde støtte ved 
det generationsskifte, der før eller senere 
skal finde sted i hvert eneste hjem. Hvad 
enten en landmand skal overdrage sin ejen
dom til en søn eller datter, til en fjernere 
slægtning eller måske til en helt fremmed, 
er den afståelsesordning, der opnås, i mange 
tilfælde resultatet af hans livsgerning. Og 
hvad enten en ung mand og kvinde skal 
overtage slægtens gård eller finde et nyt 
hjem, er startvilkårene ofte betingelsen for, 
hvordan livsgerningen skal lykkes.

Her sætter slægtsgårdsforeningen ind! Foreløbigt 
har den udarbejdet et grundigt oversigtsskema, 
gennem hvis udfyldelse køber og sælger kan få 
en klar oversigt over, hvad det i virkeligheden er, 
der handles om, og som kan skaffe køber en sådan 
viden, at han kan undgå en række af de faldgruber, 
der næsten altid åbner sig for en ung og i mange 
tilfælde uerfaren mand i forbindelse med en ejen
domshandel.

Slægtsgårdsforeningen har udarbejdet en over
sigt over, hvordan statens forkøbsret til landbrugs
ejendomme virker, og på en hel række felter er 
man i færd med at sætte ind med et oplysnings
arbejde omhandlende økonomiske og skattemæs
sige forhold mellem forældre og børn, udformning 
af aftægtskontrakter, slægtsgårdsdeklarationer og 
meget andet.

Vort håb er, at vi kan være landbruget til nytte 
på alle disse felter. Vi tilbyder historisk oplysnings
arbejde gennem vore medarbejdere på Det konge
lige Bibliotek. Vi prøver på at lære vore medlem
mer dele af landet at kende, som turiststrømmen 
normalt går forbi. Vi lærer af fortiden, vi lever i 
nutiden, og vi bygger for fremtiden. Og til den 
gerning kalder vi på samarbejde med så mange 
som muligt. Slægtsgårdsforeningen spørger ikke, 
hvem du er, eller hvad du er, men hvad du vil. 
En slægtsgård kan være hus eller gård, den kan 
være en gård, der har været i slægtens eje gennem 
århundreder. Den kan også være et sted, hvor en 
moder kæmper for sit barns mulighed for at blive 
i det hjem, som faderen for tidligt er kaldt fra, 
og den kan leve i en lønlig krog i en lejlighed på 
asfalten. Hvad gør dog alt det. Det er fælles
følelsen, der forbinder til fælles gerning.

Slægtsgaardsforeningens 
oplysningsskrifter

Ved henvendelse til foreningens kontor fås føl
gende skrifter:

Nr. 1. Skema til brug ved vurdering af en land
brugsejendom.

Nr. 2. Oplysninger vedrørende statens forkøbs
ret til landbrugsejendomme.

Yderligere skrifter er under udarbejdelse.
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SALOMON FRIFELT 70 ÅR
Forfadre - Liv - Forfatterskab

Af hans ungdomsven, magister Hans Ellekilde.

Den 13. februar 1959 fejrer den vestjydske forfatter og 
digter, Salomon Jensen Frifelt, sin halvfjerdsårsdag. Fri
felt er ikke bare tilsynsførende i Slægtsgårdsarkivet og 
yndet festtaler ved vore årsmøder, han er i sandhed en 
mand ud af makkerskabet, da han selv i årene 1923 til 
1952 har ejet, og med stor personlig dygtighed som 
bonde har opretholdt og forbedret sin slægtsgård »Frifelt« 
pr. Ølgod. Denne slægtsgård har hans moders æt besiddet 
fra første maj 1835, hvor Frifelt blot var en ussel hede
rønne, købt af dens tidligere ejer Christen Nielsen, Ca- 
thrinelund, formedelst 10 rigsdaler, betalbar til juni 
termin 1835, og til nu, hvor Frifelt er en holden vestjysk 
bondegård, der ikke blot kan give Frifelts eneste søn, 
Peder Møller Frifelt, og hans små børn deres rundelige 
udkomme, men også et rimeligt udbytte til hans gode 
forældre, boende tæt øst for Frifelt i deres egen velind
rettede, nybyggede bolig.

Salomon Frifelts stamfader på mødrene side, Salomon 
Nielsen, var født 1782 i Stundsig, Horne sogn. Han havde 
i nogle år, 1825-32, ejet en mindre gård, Lille Bjerre- 
gård, i Ølgod sogn, da han ved sin datter Karens bryllup 
d. 2. september 1832 afstod sin purunge svigersøn, Peder 
Helt Haahr, sin noget forgældede ejendom for den rene 
aftægt uden kontant vederlag. Efter datteren Karens alt
for tidlige død d. 24. sept. 1834, hun havde født en lille 
søn, Salomon Pedersen (Frifelts morfader) et halvt år 
før d. 12. april 1834, blev der så hårdt uvenskab mellem 
svigerforældre og svigersøn, at de umuligt kunde bo 
længere samme i Lille Bjerregård; men svigerfaderen 
foretrak at købe stedet Frifelt for de lige nævnte 10 
rigsdaler og flytte bort fra sit gamle hjem ud på den 
vilde hede, på det frie felt i den østlige udkant af det 
store Ølgod sogn, næsten halvanden mil fra sin sogne
kirke.

Helt fortvivlede var Salomon Nielsen og hans aldrende 
hustru Abelone Jensdatters forhold dog ikke i det nye 
hjem Frifelt. De havde deres gamle aftægt, der gav dem 
deres sparsomme daglige brød, og svigersønnen indvil
ligede i hvert år at levere et læs lerjord til Frifelt, så at 
Abelone kunde fortsætte sin ungdomsvirksomhed som 
pottekone. Hun skulde til gengæld årlig levere aftægts
yderen ti sorte sætter samt desuden et stykke af hvert 
slags pottetøj, som forfærdigedes.

I disse fattige forhold voksede Salomon Nielsens datter
søn, Salomon Frifelts morfader Salomon Pedersen op, 
hans morfader døde, da han var 12 år gammel i 1846, 
hans mormoder Abelone døde d. 13. april 1860. Han 
giftede sig 10. okt. 1857 med pottepigen Marie Hans
datter fra Foldager i Torstrup (1835-1920), der naturlig
vis fortsatte pottemageriet, mens hendes unge husbond 
Salomon Pedersen gav sig til at opdyrke hedesletten 
nærmest Frifelt med sit studespænd. I sin fortrinlige bog 
om Slægten Haahr, s. 157, skriver lærer Peder Helt Haahr 
i Tistrup: »Salomon og Marie dannede med hinanden et 
smukt hjem, der var præget af gudsfrygt, arbejdssomhed 
og nøjsomhed, de arbejdede sig frem fra små kår til 
jævn velstand. I hjemmet voksede to piger op, Karen og 
Abelone«. Abelone døde desværre ung d. 24. juni 1883

Salomon Frifelt.

19 år gammel, mens hendes ældre søster Karen, født d. 
8. september 1862, først døde d. l.okt. 1958 i sin lille 
aftægtslejlighed på Frifelt, godt 96 år gammel, åndsfrisk 
til det sidste. Det var denne Karen Pedersen, som d. 
13. februar 1889 blev Salomon Frifelts moder, alle dage 
omfattet af sin søn Salomon med den inderligste kærlig
hed. Kun ganske få år i sin ungdom før sit bryllup d. 
28. april 1888 med ungkarl Mads Peder Jensen fra Fynbo
gården i Hejbøl, havde hun været borte fra barndoms
hjemmet, et halvt år som pige, et år som husbestyrerinde 
på en gård i Agersnap, og hun havde haft et vinter
ophold på pigehøjskolen i Aale. Hun var en af de 
første unge piger fra Ølgod sogn, som kom på højskole, 
og dette højskoleophold kom til at præge hende for hele 
livet, til stort held for hendes begavede søn Salomon.

Frifelts fader, Mads Peder Jensen (9.10.1864-29.10. 
1946), var søn af en til Vestjylland indvandret fynbo, 
Jens Mortensen fra Drigstrup sogn på Hindsholm, gift 
med en vestjysk pige Johanne Jensen fra Paabøl, søster 
til I. C. Christensens moder Karen. Derved blev Frifelts 
fader jo fætter til den store politiker I. C. Christensen.

Om denne farfader Jens Mortensen Fynbo (22.3.1826- 
1902) fortæller Frifelt i brev til mig 9.1.1959:

'»Som attenårig, altså o. 1844, udvandrede han 
sammen med sin fader Morten Andersen og en 
lidt ældre brodér Anders til Vestjylland. Her købte 
de i Grindsted sogn en stor hedegård Nørre Urup 
på over 1000 tønder land. Siden købte Jens Mor
tensen et stort hedestykke i 0. Hejbøl, Ølgod sogn,

PRIVATBANKEN
I KJØBENHAVN

— en god bankforbindelse
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o. 900 tønderland, hvor han dyrkede hede op, 
gravede mergel, anlagde vandingseng, plantede 
egnens første frugthave, oprettede teglværk, kar- 
toffelmel-mølle, plantede og fredede 20 tønder land 
egeskov på sin jord, så der den dag i dag er værdi
fuld egeskov. Kort sagt: sled og virkede og skabte 
værdier og arbejde til mange mennesker — en over
gang havde han hvert år 20-25 mand i arbejde 
på sin gård »Fynbogården«, som den siden hed. 
Sled og virkede - ja, og døde omtrent lige så 
fattig, som da han i sin ungdom begyndte. Men 
hans navn Jens Mortensen Fynbo står i dag med 
fuld ret på sognestenen i mindeparken ved Kon
genshus syd for Viborg. Her på Fynbogården med 

' det hårde hidsige arbejde, voksede min fader op 
- militærtjenesten og et højskoleophold undtaget - 
indtil han d. 28. april 1888 blev gift med min mor 
og overtog hendes fødehjem »Frifelt«. Mads Peders 
første indsats ved overtagelsen af Frifelt var at 
købe et spænd heste i stedet for studene. Stude
kørsel gik ham for sindigt.«

I Mads Peders og mor Karens ægteskab kom der to 
børn, først d. 13. februar 1889 sønnen Salomon og seks 
år senere søsteren Marie Abelone d. 22. maj 1895. 
Forældrene valgte at give deres børn Frifeltgårdens 
navne, Salomon, Marie og Abelone, ikke derimod Fynbo
gårdens navne Jens og Johanne.

I sit førnævnte brev af 9. januar fortæller Salomon 
Frifelt om sin opvækst i barndomshjemmet:

»Min opvækst skilte sig ikke ud fra andre vest- 
jydske bønderbørns i den tid. Gennem den vest- 
jydske skoleordning, som Jørgen Jørgensen nu 
prøver at slå ihjel, fik jeg - og det mener jeg 
stadig - en fyldig og god undervisning. I vinter
halvåret heldags og hverdags undervisning 6-7 
timer daglig. Det er forbavsende, hvad en dygtig 
lærer kan nå på en sådan vinter. I sommertiden 
var der kun undervisning to halve dage om ugen. 
Da skulde vi arbejde og hjælpe til hjemme, og 
denne opøvelse i pligter og arbejde regner jeg 
stadig for en stor værdi.«

Efter sin konfirmation i 1903 fortsætter Frifelt i 
virkeligheden i det samme spor som i sin barndom: Om 
sommeren er hans først tjenestedreng, derefter tjeneste
karl hos sin virksomme og dygtige fader, den målbevidste 
hededyrker, men om vinteren forsætter han sin uddan
nelse på forskellige højskoler, først vestjydernes egen 
højskole i Janderup, dernæst næste vinter på Ondløse 
højskole ovre på Sjælland. Så kommer to vintre på den 
udvidede højskole i Askov, og siden er han borte et 
helt år i København på Statens lærerhøjskole hos pro
fessor Hans Olrik. Efter denne højskoleuddannelse bliver 
Frifelt i tre år højskolelærer i Levring ved Torning hos 
Holger Begtrups søster Eline og hendes forstander L. P. 
Larsen.

Dog var det ikke Frifelts agt at tjene sin føde med 
munden som præsten, degnen og hunden, langt stærkere 
end det levende ord i den begrænsede kreds drog ham 
det skrevne ord i den vide kreds, og skrivekløe havde 
han jo lidt af fra sin ganske tidlige barndom. Allerede 
i sytten-attenårsalderen, altså fra 1906-07, havde han 
leveret noveller, digte, skitser og artikler til forskellige 
ugeblade som »Søndagsbladet«, »De tusind Hjem«, 
Hjemmets Blad«, ligesom hans frænde I. C. Christensens 
tidsskrift »Tiden«. Han foretrak derfor o. 1916 at være 
journalist og forfatter fremfor at være højskolelærer, og 
det passede ham altså godt, at det store nyoprettede 
venstreblad »Vestkysten« tilbød ham plads som lokal
redaktør i Varde. Denne plads med bolig i selve Varde 
indtog han derefter i årene 1917 og 1918. Hans navne

mærke i »Vestkysten« var »Per Slider« som udtryk for 
den vestjyske hedebondes politiske modvilje mod arbejder
bevægelsen. Det var stadig hans agt at overtage sin føde
gård Frifelt, når den tid kom.

1918 blev her det afgørende år. På forældrenes 30 års 
bryllupsdag d. 28. april 1918 blev Salomons søster Marie 
Abelone gift med en ung bonde fra egnen, Laust Chri
stiansen fra List. De unge nygifte folk får netop ikke 
fødegården, så forældrene kunde gå på aftægt, Mads 
Peder i en alder af 53 år, mor Karen et par år ældre, 
nej, der bliver købt en lidt større nabogård til de unge 
folk, og her vokser en ret stor børneflok op til mor
forældrenes glæde. Den ældste søn Axel deltog i kampen 
mod tyskerne i Haderslev d. 9. april 1940. Det var foræl
drenes mening, at Salomon skulde overtage fødegården, 
når han havde fundet en hustru, der var dygtig nok til at 
løse mor Karen af som husmoder i den flittige bonde
gård, hvis Salomon vilde blive hjemme for at lette 
faderen i hans slid på en ganske anderledes virknings
fuld måde, end han naturligvis havde kunnet under 
højskoletiden i Levring 1912-15 og redaktørtiden i Varde 
1917-18. Dette offer, om man vil, for slægtens skyld 
bragte Frifelt, og han blev fra nu af hjemme på Frifelt 
og har været det i over 40 år.

De første fem år 1918-23 var Salomon Frifelts ung
karletid på Frifelt. Det viste sig, at han var i stand til 
som sin gode faders avlskarl og hans trofaste tillidsmand 
både at aflaste sin aldrende fader i hans slid med gården 
og tillige selv at skaffe sig tid til at udgive sine første 
skønlitterære bøger, novellesamlingen »Lyng, af Hedens 
Krønikebog« 1918 og »Af Jordens Æt« 1921. Den sidste 
af de to bøger er den betydeligste bog, lige som den er 
den mest personlige bog, han i sit liv har skrevet. Bogens 
helt, Børge Urup, er selvfølgelig Salomon Frifelts andet 
jeg, og der forefindes mange ypperlige træk fra barn
dommens digterdrømme, ungdommens oplevelser i Lev
ring og de andre højskoler, og også i København. På den 
anden side skal læseren - og denne velskrevne og smukke 
bog fortjener læsere - ikke tage hvert ord altfor bog
staveligt, for der er ganske sikkert meget roman i denne 
bog uden tilsvarende livsvirkelighed. Børge Urup bliver 
nødt til ved sin faders død at overtage en forgældet gård, 
hvis drift er en personlig fortvivlelse, men virkeligheden 
er, at Mads Peder lever i bedste velgående, og gælds
forholdene i Frifelt har ganske sikkert o. 1921 været i 
den mest harmoniske orden. Den skønne, unge præste
datter Sigrid Vedsø, som digteren må opgive for slægts
gårdens skyld, er efter min overbevisning roman, men 
kærlighedshistorien er skildret så overbevisende smukt, at 
man kvier sig lidt ved at skrive, at det hele formentlig 
kun er digt.

Den 10. august 1923 gifter Salomon Frifelt sig med 
en pige fra Ølgod, der ligesom han selv havde tjent 
hans forældre nogle år, og derved vist sig velegnet til 
at blive husmoder på Frifelt. Det var Nanna Ragnhild 
Møller, født i Grønfeld skole d. 19. juni 1898, næsten 
ni år yngre end sin mand. Hun var datter af lærer Peder 
Møller fra Påbøl ligesom Salomons farmoder, opkaldt 
i ægteparrets eneste søn Peder Møller Frifelt, der under 
sin opvækst var karl hos sin fader, og ved sit bryllup 
i 1952 overtog fødegården, mens forældrene byggede

(Fortsættes side 10.)
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Bornholmere, Køngklokker og andre standure
Af landbrugskandidat H. Balle.

De gamle standure i høje trækasser med sokkel, mel
lemstykke med låge ind til lodder og pendul og urkasse 
med søjler og gesimser er kendt viden om og er meget 
eftertragtede. De har vundet ry, og de sætter et sær
egent og karakteristisk præg på hjemmene i mange dan
ske slægtsgårde, hvor de har stået og målt tiden for 
generation efter generation.

Mange standure fra de gamle mestres værksteder er 
i løbet af et par hundrede år gået tabt f. eks. ved ilde
brand, som i tidens løb ofte har hærget landsbyernes 
stråtækte bindingsværksgårde, hvor brandfaren var stor.

Der findes dog stadig et betydeligt antal ægte Born
holmerklokker fra Bornholm og Køngklokker fra Køng 
på Vestfyn og flere andre tilsvarende klokker fra kendte 
urmageres værksteder i andre landsdele.

Disse gamle klokkeværker med deres rolige gang og 
smukke udseende er i de allerfleste hjem genstand for 
stor omhu og nænsomhed.

En ejer af et sådant slægtsur fra 1795 fremhæver dets 
nøjagtighed og dermed dets betydning for 4-5 genera
tioner i det daglige liv i hjemmet, og han tilføjer: »Der
for skal vor klokke blive stående og gå i arv til næste 
slægtled«.

I en beretning i Vestfyns hjemstavnsforenings årsskrift 
1956 af lærer L. P. Pedersen, Thorøhuse skole, om Køng- 
klokkernes historie og udbredelse fremhæver han bl. a. 
følgende om ure og tidsmåling i indledningen.

»En klokke gør nytte derved, at den holder rede på 
tiden - på vor tid - at vi kan ordne vor daglige tilvæ
relse på fornuftig måde. En klokke eller et ur - tids
måler - kaldes også et kronometer, efter det græske ord 
chronus, der betyder tid. - Tid er et grundbegreb, et 
ord, som ikke nærmere kan forklares. Mekanikken defi
nerer heller ikke tiden, men kun, hvad den forstår ved, 
at to tider er lige store«.

Skyggen som tidsmåler.
Det er, som om opfattelsen af tiden er foranderlig, at 

det nærmest er en følelsessag, hvor længe et stykke tid 
varer; bliver man ældre, føles tiden kortere end i barn
dommen o. s. v.

Fra gammel tid har man vidst, at tid er noget, som 
lader sig måle, som kan ordnes. Det er naturen selv, der 
giver menneskene midlerne i hænde til at holde rede på 
tiden, og at kunne holde rede på tiden har været et mid
del til kulturel fremgang.

Ved hjælp af egenskaber ved tingene har man kunnet 
fremstille instrumenter, hvormed man har kunnet be
stemme tiden. En lodret stang på en vandret flade giver 
skygge i sollys, og når skyggen når en given længde, er 
et bestemt tidspunkt inde. Skyggekasteren er måske den

Et bornholmerur, som måler tiden for 5. generation i 
.slægtsgården Munkgårde i Rørup sogn.

Thorkild Barfod, som har skrevet digtet »Der lever en røst 
i min stue«, er søn af Birkedal Barfod, som var præst i 

Rør up fra 1900-1916.

ældste tidsmåler. Fylder man et kar med vand, vil der 
gå en vis tid, inden vandet er løbet ud gennem et hul 
i karrets bund. Der menes, at disse vandure har afløst 
skyggekasteren. Timeglasset eller sanduret, der grunder 
sig på samme princip, er også en meget gammel tids
måler. Men solen har altid været betragtet som det 
pålideligste af alle ure, og når den skinnede klart, kunne 
man nogenlunde ved forskellige mærker se, hvad tid på 
dagen det var.

Det er simple, primitive tidsmålere set fra et teknisk 
synspunkt, men der er sket en udvikling her som på alle 
andre områder, en udvikling, der skyldes fremskridt in
denfor den tekniske kultur. Man kan sige, at urmageriet 
grunder sig på opfindelsen af hjulet, redskabet for den 
cirkulære bevægelse, en af de største opfindelser, der er 
gjort. Det er med hjulet, tandhjulet som grundlag, man 
gennem århundreders udvikling er nået frem til de for
skellige former for ure, vi kender i dag.«

Urmagervirksomhed er et gammelt erhverv, et hånd
værk, der udøvedes både på landet og i købstæderne, 
men det var specialarbejde at bygge ure og derfor ikke 
noget almindeligt håndværk. Efter at man fandt på at 
gøre urene hørbare ved slagværk, blev det almindeligt 
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at kalde dem klokker, og på landet blev urmagerne ofte 
kaldt klokkemagere.

I Danmark har der aldrig været nogen større urfabri
kation, da forsyningen med urværker overvejende er sket 
ved import fra Schweiz, Schwarzwald og Amerika.

De bornholmske urmagere.
De bornholmske urmageres produktion var dog i en 

årrække ret betydelig og nåede sit højdepunkt ca. 100 år 
efter brødrene Arboes begyndelse. (Otto Arboe, som 
menes at være den første, fik sit mesterbrev i 1743). I 
1835 var der 35 urmagere i Rønne. Det vides, at der i 
året 1854 blev fabrikeret 1470 ure og at tallet året efter 
steg til 1490 ure. Få år efter bukkede den bornholmske 
urmagerindustri under i konkurrencen med udlandets 
fabriksmæssige produktion. Efter 1858 blev der kun byg
get ganske få bornholmerure, og det var som bibeskæf
tigelse sammen med almindeligt reparationsarbejde. Born
holmerurenes opblomstringstid og glansperiode varede 
fra omkring 1743 til 1858.

Køngklokkerne.
Køngklokkerne, som blev fremstillet af urmagerslægten 

Wibye på Vestfyn i tiden fra omkring 1760 til 1828, er 
høje standure ligesom bornholmerne. Her var der to 
slags ure at vælge imellem. Ure med døgnværk, de så
kaldte »husmandsklokker« og ure med 8 dages værk, 
datoviser og sekundviser, de såkaldte »gårdmandsklok
ker«. Af beretningen om Køngklokkernes historie og 
udbredelse fremgår det af klokkernes numre, at der har 
været bygget omkring 700 stk., hvoraf der ved under
søgelsen er samlet indberetninger af over 100 stk. med 
opgivelse af data, type og de nuværende indehaveres 
navne og bosted. Hovedparten af Køngklokkerne står 
på Fyn, men oversigten viser, at en del ved opkøb eller 
arv er kommet til Jylland, Sjælland og Lolland-Falster. 
Blandt andre udsmykninger har Køngklokker over ski
ven »den flyvende fugl«, som i sit felt bevæges i takt 
med pendulet, den symboliserer den flygtende tid. Dette 
er dog ingen ejendommelighed ved Køngklokker, da 
standure fra andre værksteder ofte har en lignende ud
smykning.

Urkassernes udsmykning.
Bornholmerklokkerne, som er de oprindelige danske 

standure, der fik betydelig udbredelse, fremstilledes i 
stort antal på flere værksteder på Bornholm, og de blev 
meget efterspurgte og anskaffet i mange hjem i forskel
lige landsdele. I vor tid er de ikke sjældne, men i løbet 
af de ca. 215 år, der er gået, siden den første bornhol
merklokke blev bygget, er det tyndet meget ud i bestan
den, og derfor glæder indehaverne sig over at eje en 
rigtig bornholmerklokke og værner om den.

Ved et besøg hos en lektor i Kongsvang ved Aarhus 
for et par år siden omtalte han familiens bornholmer
klokke, som var blevet restaureret således, at den op
rindelige urkasse (futteralet) var bevaret. Den var ny
malet med hvid lakfarve og gyldne ornamenter. Han 

oplyste, at denne urkassetype, som er meget almindelig 
og består af over-, mellem- og underdel med forskellige 
udsmykninger, ifølge overleveringen er tillagt en sym
bolsk betydning vedrørende menneskelivet.

Urværket måler tiden fra livets begyndelse til dets 
afslutning. Rosetten eller stjernen på urkassen over ski
ven forestiller fødselsstjernen. Kransen om skiven betyder 
livets krans, det lange midtstykke er livets løb, og ud
smykningen på underdelen (sokkelen eller fodstykket) 
forestiller en sarkofag, der symboliserer livets afslutning. 
Om det er en af de gamle urmagere på Bornholm, der 
oprindelig har fundet på denne sammenligning og ved 
opbygningen af urkasserne har betragtet udsmykningen 
symbolsk, kan vel næppe bevises.

Det er en kendsgerning, at hovedparten af de gamle, 
høje standure, der endnu findes i nogle hjem udover lan
det, og som almindeligvis betegnes som bornholmertypen 
- enten de stammer fra Bornholm eller fra værksteder i 
andre landsdele - behandles med en vis ærbødighed ikke 
alene på grund af arv og ælde, men også fordi bom- 
holmerklokken efterhånden er blevet klassisk i møbel
kunstens historie. Den har vundet hævdsret og formået 
at fastholde sin plads i et hjørne af stuen som et smukt 
minde om svundne tiders solide urmagerkunst.

Klokken er også blevet omtalt i poesien - i verse- 
magerkunsten. På slægtsgården Store Appe ved Tomme- 
rup er følgende smukke vers med mange tankevækkende 
linier af Thorkild Barfod indsat bag lågen i gårdens 
gamle, urkæmpe.

Der lever en røst i min stue.
Den mumler stilfærdigt og tyst, 
som var det dens hverv at tælle 
hvert sandskorn på livets kyst.

Et tankefuldt ekko af tiden 
har fundet et timeligt læ, 
en nyttig og borgerlig gerning, 
skjult i en kasse af træ.

Skønt kassen er prunkløs og gammel, 
og værket kan hænde lidt slidt, 
så mærker jeg dog, hvor det holder 
med mig og mit hjerteslag trit.

Det passer sin dont uden vaklen, 
det fordrer ej løn eller tak - 
det står og uddeler døgnet 
i små hitte rytmiske hak.

Og underligt er det at tænke: 
at før jeg blev til har dets flid 
markeret for andre de timer, 
der ikke for mig var tid.

Og underligt er det at tænke: 
at dersom jeg nu var død, 
så standses det ikke, men slynged 
sin sang, lige rytmisk og sprød.

Men nu, mens jeg vandrer på jorden, 
er det både dommer og ven.
Det skaber mit liv af sekunder, 
der aldrig kommer igen.
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Det kalder til flid og til hvile - 
dets sagte og drømmende sang 
lover mig aldrig, at lykken 
vil gæste mit hus engang.

Og dog kan jeg høre det hviske 
igennem sit klokkeslags spil: 
- Min ven, nu gik der en time. 
Hvad brugte du timen til. . .?

I disse linier er det lykkedes Thorkild Barfod at give 
udtryk for den stemning og de følelser og tanker, der er 
fremkommet hos ham ved at lytte til en klokkes gang og 
klang.

Han har beskrevet urværket og dets gang, som om det 
var levende, som en genstand eller mekanisme, der har en 
opgave at løse og som gør det roligt og uanfægtet uden at 
blande sig i andres sager, men dog har det noget at sige 
til dem, der er i stuen - både om fortid, nutid og fremtid 
- noget som kan mane til eftertanke, bl. a. også dette, at

Fliden benytter tiden, 
tiden belønner fliden.

Der foreligger ikke oplysninger om, at disse vers har 
været trykt tidligere - det er muligt, de har været trykt, 
men da de tilsyneladende ikke er meget kendt, bringer 
»Slægtsgaarden« dem herved ud til mange hjem, hvor 
der står en bomholmerklokke eller tilsvarende typer fra 
andre gamle urmagerværksteder.

Slægtsforskningskursus i Båstad
PÅ initiativ af Dansk Slægtsgårdsforenings gode ven, 
hr. kaptajn Axel Berg von Linde, Båstad, der vil være 
medlemmerne vel bekendt fra det udmærkede årsmøde 
i Båstad 1956, afholdt Bjäre Härads Hembygdsförening 
den 17. og 18. januar d. a. samme sted et godt tilrettelagt 
og udbytterigt kursus i slægtsforskning, under hvilket 
genealogen Gösta Norman, Upplands Väsby, på ud
mærket vis redegjorde for den svenske arkivorganisation 
og de svenske arkivers indhold af arkivalier, der har 
interesse for slægtsforskningen. Takket væer hr. pastor 
S. Adrians velvillighed blev Båstads kirkebøger stillet til 
rådighed som demonstrationsmateriale for kursuset.

Som repræsentant for Danmark gav arkivar P. K. 
Hofmansen, Slægtsgårdsarkivet, oplysning om de mulig
heder, specielt skånske slægtsforskere havde i danske 
arkivers arkivalier og pegede ved en række statistiske 
eksempler på, at slægtsforbindelserne over Øresund - 
også efter 1658 - var langt mere talrig, end man måske 
ville formode.

Endvidere holdt arkivar Hofmansen under kursuset et 
foredrag om Dansk Slægtsgårdsforenings virke, og man 
sporede i forsamlingen en betydelig interesse for opret
telsen af en svensk slægtsgårdsforening med tilsvarende 
mål og midler.

Mellem Odense vandforsyning og A.P. Møllers super
tankskibsværft ved Lindø i Odense fjord er nu nedlagt 
en godt II km lang vandledning af 8 tommer plasticrør, 
den største af sin art i Europa og med en hidtil ukendt 
elasticitet for rørføring i de dimensioner. Billedet anskue
liggør ledningens bøjelighed, hvortil kommer, at en mand 
let løber tværs over vejen med et tolv meter langt rør. 
Det gjorde han afgjort ikke, dersom det var af eternit 

eller støbe jern.

Mindet om en ven

Cand. agro Bytter Rosenbech, Svanholmsgård, 
Kongerslev, Jylland, har sendt »Slægtsgaarden« 
disse linjer om eftertanke under arbejdet i marken.

Jeg standser traktoren, stiger ned og går hen 
mod den foroverbøjede skikkelse ved stenen. Han 
er et med sit arbejde, tankerne er spændt koncen
treret herom, han lægger ikke mærke til mit kom
me, jeg forstyrrer ham ikke, men sætter mig stille 
på en træstub i dyb beundring.

Manden foran mig er middel af bygning og stør
relse, hans klædning består af et dyreskind, som 
hænger løst ned ad ryggen holdt på plads af skind
strimler om liv, skuldre og ben. Størstedelen af 
maven er nøgen, hans ansigt virker lidt sammen
trykt og stærkt markeret, har store, dybtliggende 
øjne, der kærtegnende som hans følsomme fingre 
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glider langs den snart færdige flinteøkses takkede 
kanter. Han holder den op for sig, vender og 
drejer den for øjet, retter ryggen, men sidder nu 
igen bøjet over sit arbejde.

Flinten er hård, den flækkes og springer nemt, 
hver et slags virkning må i forvejen nøje over
vejes, muligheder for og imod på egne og genera
tioners erfaring beregnes, han er et med øksen i 
sin hånd. Hele hans sjæl, hans viden, evner og 
kærlighed er lagt heri. Økse og menneske er et.

Jeg rejser mig, ser den færdige økse ligge for 
mine fødder, tusinder af år er gået, min vens 
legeme, hans sjæls jordiske foderal er forlængst 
hensmuldret i den sorte muld, hvoraf traktor
ploven vender fure på fure.

Jeg tager stenøksen, som ligger foran mig på 
skrivebordet, kærtegner dens hårde, ujævne flade, 
mens mine tanker i taknemlighed mindes en god 
ven, hvis sjæl i denne klump flint har levet i år
tusinder.

Salomon Frifelt 70 år
--------------------- Fortsat fra side 6 ---------------------

deres gode, nye hjem øst for gården. Her vokser igen 
en smuk børneflok til farforældrenes store glæde. Hans 
ældre søster Karen er ugift, ansat ved Statsbibliotheket 
i Århus. Hun har i tre sommerferier deltaget i den tyske 
professor Kurt Bitsch’ udgravninger i det asiatiske Tyrki, 
og hun er blevet udvalgt af P. V. Glob til at deltage som 
sagkyndig i hans berømmelige udgravninger i Bahrein, 
Østarabien. Araberne vil nok gøre store øjne, når de ser 
en hvid kvinde uden slør lede et orientalsk arbejdshold.

Om forladelse, det hedder jo team på det nydansk, vi 
stakkels ældre hjemmefødninger ikke rigtig kan finde 
os til rette med. Hendes yngste søster Kirstine trykker 
lærdommen ganske givet ikke. Kirstine er en lykkelig 
gift, ung kvinde, en omsorgsfuld hustru og moder, det 
hun i arv fra moderen Nanna fik.

Det er velkendt for Slægtsgårdens læsere, at der er 
overordentlig meget arbejde for en hustru på en middel
stor vestjysk bondegård, men Nanna Frifelt overkom 
meget mere, end hendes mand umiddelbart måtte kunne 
ønske af hende. Salomon har udtrykt det således: »Når 
Nanna om aftenen var færdig med at malke, gav hun 
sig til at renskrive manuskripter på skrivemaskine for 
mig«. Og det var ikke bare de alligevel ret overkomme
lige manuskripter til hans romaner og novellesamlinger, 
Salomon Frifelt havde jo ikke heller her sin ven Thor
kild Gravlunds frugtbarhed. Han fik i stedet for et 
arbejdsområde, som var særegnet for ham blandt de 
danske forfattere, udarbejdelse af kildeskrifter til den 
jyske landbohistorie. Her kunde de færdige manuskripter 
i sandhed være drøje at få has på for en offervillig og 

hjælpsom hustru, der aldrig syntes at kunne trættes, selv 
cm hun naturligvis havde den tilfredsstillelse, at disse 
manuskripter blev særlig godt betalt. Salomon har igen 
udtrykt det således: »Gården skulde normalt kunne føde 
mig og min familie, men i de svære landbrugskriseår i 
begyndelsen af trediverne var det mig som fødte gården«, 
med andre ord, han opretholdt de nødvendige udgifter 
til gården ved sit landbohistoriske arbejde.

Det første af disse store, næsten centertunge arbejder 
var et æmne, der fra barndommen af måtte ligge ham 
særlig nær, beskrivelsen af den jyske hedeopdyrkning. 
Den store bog hedder: Gennem de jydske Udmarker, en 
Bog om Mandsvilje og Kvindemod. Den er udgivet og 
også velbetalt af »Foreningen af jydske Landboforenin
ger«, Det er 38 fyldige og gribende levnedsskildringer af 
det vældige rydningsarbejdes helte og heltinder foruden 
en lang række korte, mere saglige biografier ud fra de 
forskellige jydske landboforeningers indstillinger til æres
bevisninger for de trofaste dyrkere. Frifelt har virkelig 
her skabt et »mindesmærke varigere end malm«, for at 
tale med den kejserromerske digter Horats.

Det næste store arbejde af landbohistorisk art hedder: 
Ad jydske Veje sønderud, Smaatræk af Studehandelens 
Kaar fra Vikingen til Andelsbonden 1934. Værket er 
udgivet af Vestjysk Exportforening. Med rette siger Fri
felt i sit forord, at hans bog naturligvis ikke er det 
endelige værk om den gamle jyske studehandel, for han 
har ikke først og fremmest lagt vægt på at få det mest 
mulige arkivstof opsporet og anvendt. »Derimod har jeg 
des ivrigere eftersøgt overleveringsstoffet og de enkelte 
mænd, der endnu ud fra selvoplevelse kan fortælle om 
de gamle handelsformer. Og af dem fandt jeg flere, end 
jeg forud turde tro«.

Efter studene kommer turen til oldensvinene. Bogen 
hedder: Fra Vildordnen til Baconsvinet 1938 med under
titlen: Småtræk om Svinehold og Svinehandel fra Skal
dyngernes Tid og til Esbjerg Andels-Svineslagteris Halvt- 
hundredaars-Dag«.

Derefter kommer turen til tre digre jubilæumsbøger: 
1) Esbjerg Andelsmejeri 1888-1938 under titlen Et Stykke 
vestjydsk Bondehistorie. 2) Randers Andels Svineslagteri 
under titlen af det kendte østjyske børnerim: Ajs kjor te 
Rajs, »Anders kører til Randers« 1939 og 3) Andels- 
Svineslagteriet for Aalborg Amt 1891-1941 under titlen: 
Hvor vejene samles. Så kommer nogle år senere »Vest
jylland og Varde Bank i 75 Aar« 1947 og et jubilæums
skrift til den gensidige Brandassurance-Forening for 
Bølling og Nørre-Horne Herreder 1848-1948 under titlen: 
Det brænder - nu og da.

Til Frifelts store bøger hører også bogen »Konsulen« 
1939, den meget fyldige levnedsskildring af den vest
jyske skibsreder, konsul Ditlev Lauritzen, født 23. novem
ber 1859, død 24. december 1935, med dens ypperlige 
redegørelse for Esbjerg købstads udviklingshistorie. Langt 
nærmere ligger naturligvis hans bog om hans faders fæt
ter I. C. Christensen 1941, hvor den sjællandske landbo
historiker Hans Jensen har skrevet om I. C. som politiker, 
mens Frifelt har samlet de rige hjemlige, personlige 
minder.

Men Frifelt har også udgivet en lang række mindre 
bøger af kulturhistorisk og folkepsykologisk indhold. Det 
var de små folkeyndede bøger, som han skrev sammen 
med Tobias Tobiassen fra Kragelund ved Ribe, således 
at de forskellige kulturforhold blev belyst af de to ikke 
lidt forskellige, men i trofast venskab og samarbejde 
forbundne mænd. Tobiassen-Kragelund er desværre død, 
man syntes altfor tidligt, for et knapt årstid siden. 
Den første af disse bøger om den gamle hjemmebryg
ning hed: Vi tapper af Tønden 1935, så kom året efter: 
Teglstensbrokker i en Plovfure 1936, Vi svinger vor
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SUCCES’en
er en kendsgrerningr...

LANZ mejetærsker
Det store salg og de fine anbefalinger fra brugerne beviser, at LANZ mejetærsker har alle 
fordele og udfører arbejdet helt perfekt . . . derfor opfylder LANZ selv de strengeste krav, 
der stilles fra den danske landmand.

— den moderne LANZ mejetærsker
har den største arbejdsydelse, den mindste spildprocent, de laveste vedligeholdelsesud
gifter ... og er den mest hensigtsmæssige og den bedst egnede til alle afgrøder.
LANZ og 8%’ selvkørende mejetærskere med dieselmotor kan leveres med halmpres
ser og alt nødvendigt udstyr.

Fordelagtige betalingsbetingelser

Forhandlere og service over hele landet

Forlang priser og brochurer med udførlige oplysninger fra

LANGREUTERS
GL. KONGEVEJ 3 KØBENHAVN V * HILDA 10 90
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Frifelt ved Ølgod.

Hølé 1937. Så kommer der 1939-41 tre samlinger med 
fællestitlen: Dem Vester fra. I. Smaatræk om Rydnings- 
mcend, Hededyrkere og Mærgelgravere II. Spyt i Næ
verne, Folkens. III. Os selv — og de Fremmede. Hermed 
sker overgangen til den næste serie fra 1942-44: Vi hil
ser paa Landsmænd I-III, hvor I handler om Følgeskab 
ad jydske Veje og Hvil i en Mørkningskrog, II handler 
om Afsides Kroge midt i Verden og III kaldes Mere 
end Menneskeværk. Så kommer 1945: Østersogn og 
Vestersogn (altså Ølgod og Hunderup), Smaaglimt af 
glemte Skæbner og gammel Syssel. Året efter 1946 
kommer Sognets Veteraner. Fra Krigsaar og Arbejdsaar. 
1947 kommer Højt paa Straa i det gamle Sogn, naturlig
vis handlende om tækkemandens arbejde. Endnu to 
bøger er fremgået af dette sararbejde: Nabo til Kræn 
Vester 1948 og Jyder vester fra er mange Slags. De har 
begge to i samarbejde med J. M. Lauridsen skrevet om 
Kjærgaard, den gamle Ridderborgs Historie til Stavns- 
baandets Løsning og Tiden derefter 1938.

Men over Frifelts landbohistoriske, levnedsskildrende 
og kulturhistoriske forfatterskab må vi ikke glemme 
hans virksomhed som digter. Efter ungdommens skøn
litterære bøger Lyng 1918 og Af Jordens Æt 1921 kom
mer i manddommens år tre klassiske romaner: Mellem 
to Taarne, en roman om Arv og Gæld 1926 og de to 
tæt samhørende Natten og den døde Gaard 1945 og 
Dagen og det grønne Land 1955. Ved siden af Gennem 
de jydske Udmarker regner jeg Natten og den døde 
Gaard for det ypperste værk fra Frifelts hånd. Ligesom 
Gravlunds Sognet er det af de klassiske værker i den 
danske hjemstavnslitteratur, men Natten og den døde 
Gaard bør ikke læses af mørkerædde børn og af nerve
svage voksne, for der råder unægtelig en grum uhygge 
i denne bog, som skildrer, hvorledes bogens helt vinder 
frem gennem dødens spøgelsesverden til de levendes land. 
At Frifelt har hu til også at skrive morsomme fortællin
ger, viser de to fortællesamlinger: Godtfolk og Skidt- 
folk fra 1938. Hertil hører i virkeligheden også drenge

bogen: Fædrenes Sønner, en Bog om rigtige Drenge den 
Gang, da Far var Dreng, 1943.

Gennem hele sit liv har Salomon skrevet digte, men 
bortset fra meget smukke privattryk, anvendt som jule
hilsen til hans mange venner, har han foreløbig kun 
udgivet een digtsamling, endda med en uheldig titel Det 
skete en Søndag, 1944, nemlig da Vorherre var glad i 
Himmerigs by, digtsamlingen burde vel have heddet 
Vestjydske Digte. Salomon knuges af sin store forgænger 
Jeppe Aakjær, han mangler i sin hele lyriske højstemthed 
Aakjærs klare selvfølgelighed, der vel til gengæld ikke 
altid undgår et skær af banalitet. Men Salomon Frifelt 
er slet ikke nogen ringe digter, han vil engang sejre som 
den store, vestjydske digter, modnet af høstlykken over 
hans halvfjerdsårsdag, den ungdommeligste mand, jeg 
kender, som har nået det, man fra gammel tid kalder 
støvets år. Lad mig derfor slutte med et par strofer af 
kærlighedsdigtet Og selv om jeg leved i hundrede Aar:

Og selv om jeg leved i hundrede Aar, 
og alle de Dage og Timer var glade, 
jeg glemte dog aldrig det Skeldige-Skaar, 
hvor Rævlinge-Ris krøb mellem Tyttebærblade.

Og fo’r jeg end vide om Jordklodens Rund, 
saa Stjernerne nye og ukendte stige, 
- jeg glemte dog aldrig den Høstaf ten-Stund, 
da sammen vi sad paa det lyngklædte Dige.

Og Højtid saa rig som hin høstlige Kvæld 
kun een Gang i Livet man undrende finder. 
Og derfor jeg bærer det Sus i min Sjæl, 
saa længe mit Blod gennem Aarerne rinder.

Hans Ellekilde.
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Lidt om STORE RØJ
--------------------- Af forfatteren Aug. F. Schmidt ---------------------

I gjesten sogn (Anst herred) vest for Kolding findes i 
et skønt landskab med skov på begge sider den store 
gård: Røjgård eller Store Røj; begge navne bruges i 
flæng. Store Røj er det yngste navn, og det er givet som 
modsætning til gårdnavnet Lille Røj. Navnet Røj bety
der: »Sted, som er opryddet i skoven ved at fælde de 
der stående træer«. På rydningen i skoven i Gjesten 
sogn blev i middelalderen bygget en gård, hvis navn 
1503 skreves Rodh, 1610: Raay, 1688 Royegård.

1662 beboedes Røjgård af Jep Knudsen og Iver An
dersen. Den benævntes da som selvejergård. 1670 mage
skiftedes Røj af den daværende ejer, borgmester i Ribe 
Wilhelm Brockmand, til kronen som ryttergods. Gården 
var senere noget i handelen, men kom tilbage til kronen, 
der i 1765 ved auktion solgte Koldinghus rytterdistrikt 
til kapitalstærke folk og til egnens bønder. - Den første 
ejer af Store Røj 1765 var Georg Jacobsen Tjørnelund. 
Han gjorde Røj til en hovedgård og erhvervede samtidig 
anden ejendom herved. Man betalte herfor 5093 rdlr. 
33 skilling (10.186 kr. 66 øre). På Røj rettighed hvilte 
da af hartkorn: 7 tdr. 5 skp. 1 fdk. 1 alb. - skovskyld: 
1 skp. 1 fdk. 2 alb. ufri hovedgårdstakst. Tjørnelund 
opførte straks bygninger, af hvilke der ikke var tilstræk
keligt på den fordums ryttergård, både selve Røjgård 
som også andre steder, hvor noget bortfæstedes og andet 
solgtes straks (bl. a. nabogårdene Lille Røj og Smede- 
røj). Georg Tjørnelund, der døde 1788, solgte Store Røj 
1784 til Mads Pedersen fra nabobyen Egholt. Efter denne 
mands død 28. september 1798 blev hans svigersøn 
Jacob Christensen Roy (født 1765) ejer af Røjgård, som 
han udparcellerede fra, så den kom ned på o. 5 tdr. 
hartkorn. Jacob Christensen solgte gården 1803 til Johan 
Schmidt og købte derefter herregården Søndersthoved 
(Give sogn) 1804. Schmidt lod Røjgårds jorder inddele 
i 9 kobler hver på henved 20 tdr. land, men for at nå 
dette mål måtte megen skov ryddes, hvorved der blev 
både en Sønder- og Nørreskov. Der hørte da til gården 
3 tdr. land teglovnsterræn og 37 tdr. land skov. 1816 
ejedes Røjgård af Gottlieb Anthon, der 1817 udbød 
gården til salg. Den nye ejer Claus H. Dierck gik fallit 
1825, og ved auktion tilsloges Røjgård Hans Peter Niel
sen (født 1793), Lille Røj, for 2220 rbd. sølv. Denne 
mand overdrog Ejendommen til Peter Nielsen Veirup, 
der købte den for 2100 rdl. holstensk kurant.

Peter Veirup (født 1792) var kromandssøn fra Vejrup 
ved Brammirige. Han var dygtig og begavet og lærte 
som ung murerhåndværket. Han var derhos med til at 
restaurere Ribe domkirke. Om vinteren var han skole
lærer.

En skønne dag mødte han på herregården Estrup 

(Malt sogn) ved Brørup med en pakke tøj under armen 
og en plejl over skulderen. Det var alt hans bohave. Han 
meldte sig som pundtærsker, blev antaget, og godsejer 
Laurids Frederik Lautrup (død 1838) opdagede snart, 
at Peter Veirup var skabt til noget mere end at være 
tærsker og forfremmede ham til forvalter. På den tid 
gik der postvogn to gange om ugen fra Kolding til Varde. 
Der var posthus på Estrup, og Lautrup satte så P. V. 
til at passe postforretningerne. Senere forpagtede han 
herregården og tjente 400 rdlr. (800 kr.), og med disse 
penge vovede han sig til at købe Store Røj i 1825. Det 
var godt, han havde lært murerhåndværket; thi »herre
gårdsladen« lå på jorden, da han overtog den store 
gård. Han måtte selv tage fat, da den blev opført, og 
senere ligeså, da han lod bygge et nyt stuehus. Ved dyg
tighed og arbejdsiver fik han efterhånden bugt med alle 
vanskeligheder. Jorden kom i drift, og han tegnede selv 
kort over gårdens marker, der inddeltes i skifter, som 
han gav hver sit navn. Peter Veirup var en meget alvors
fuld mand, ikke så lidt streng, og han krævede meget 
arbejde både af sig selv og sine folk. I religiøs henseende 
var han gammelluthersk af anskuelse og overbevisning. 
Han var i nogle år i sogneforstanderskabet og drev en 
ret betydelig studehandel. I 1834 hayde han cm vinte
ren 5 tjenestefolk, 2 gifte mænd, en ugift karl og 2 ugifte 
tjenestepiger. Om sommeren har folkeholdet ventelig 
været lidt større.

Peter Nielsen Veirup var gift med Ellen Kirstine Mads
datter (f. 1783), der var 9 år ældre end sin husbond. 
I ægteskabet fødtes 3 børn: Niels Peter Veirup (1817- 
1910), Louise Petersdatter Veirup (1823-1911) og Anna 
Petersdatter Veirup (1826-1874). Niels Veirup blev ejer 
af Lille Røj. Louise Veirup blev gift med Jørgen Bunds- 
gaard, Kærholm i Gjesten. Anna Veirup blev gift l.maj 
1851 med Peder Jørgensen fra Hvilested kro ved Kol
ding. Peter Veirup købte jord til Røjgård, så den havde 
12 tdr. hartkorn, da han på sine gamle dage overlod 
driften af gården til sin svigersøn Peder Jørgensen (født 
1822).

Peter Veirups hustru døde 5. maj 1862, og selv gik 
han bort 13. maj 1867. Herefter blev Peder Jørgensen 
ejer af Røjgård. Hans hustru Anne Veirup døde 28. juli 
1874. Den 3. september 1877 blev Peder Jørgensen gift 
med Ane Nielsen Veirup (27. august 1846-18. december 
1933), født på Lille Røj og datter af Peder Jørgensens 
svoger Niels Veirup. P. Jørgensen døde 1896, og 1897 
solgte hans enke gården til forvalter C. Bjerg for 86.000 
kr. 1900 overtoges Røjgård af kreditforeningen, og efter 
at den i efteråret 1901 ved en dramatisk ildsvåde var 
nedbrændt, købtes gården af Peder Jørgensens svigersøn 
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Klaus Skjøde, der siden har ejet den. Klaus Skjøde fød
tes 13. august 1869 på Hjortegård i nabobyen Veerst 
som yngste søn af Marie og Hans Jepsen Skjøde. Klaus 
Skjøde, der 1897-1901 ejede Mariegård i Veerst, blev 
1899 gift med Peder Jørgensens og Ane Veirups datter 
Ane Jørgensen (1877-1926). I 1901 flyttede hun sammen 
med sin mand til sit fødehjem, hvor ægteparret fortsatte 
traditionen fra Peder Jørgensens tid «med Store Røj som 
samlingssted for det grundtvigske liv i egnen. Klaus 
Skjøde drev Store Røj frem til en af sognets bedste 
gårde. Ved siden af sin landmandsgerning tog han i 
sine manddomsdage meget del i det offentlige liv, var 
i sognerådet 1909-13, sognerådsformand 1920-26, for
mand for mejeriet »Kronborg« 1936-46, i mange år med
lem af menighedsrådet, en tid som formand. Den meget 
afholdte mand var også bestyrelsesmedlem i Gjesten 
sparekasse, i bestyrelsen for A/S Hovborg plantage m. m.

Det er skønt at tænke på, at hans søn Peter Skjøde 
ved at overtage gården kan lade den forblive i Veirup- 
Skjøde slægten, til hvilken den med den korte afbrydelse 
1897—1901, har hørt uafbrudt siden 1825.

Store Røj, der ligger i det solåbne landskab mellem 
skovene ved landevejen Lunderskov-Vorbasse, er nu på 
133 ha. En stor og smuk have med talrige frugttræer 
ses af den vejfarende, når man ad landevejen passerer 
Store Røj, den gård i Gjesten sogn, hvortil der er knyttet 
mest historie. Kun det vigtigste heraf har det været mu
ligt at fortælle på dette sted.

Til sidst skal blot fremdrages en enkelt episode fra 
gammel tid knyttet til Store Røj. 1688 tilfaldt gården 
Wilhelm Brockmands svigersøn Jens Eriksen Kaas, der 
var ritmester. 1. maj 1694 blev Røj påny ryttergods. 
1718 lod regimentsskriveren for rytterdistriktet Røj ud
lægge til græsning og høbjergning for regimentets heste. 
Ritmester Kaas, der stadig boede på gården, måtte i 
den anledning søge om andet jordegods i stedet. Han 
bragte selv i forslag 5 gårde i Hyllerslev ved Varde, og 
her udflyttede den o. 83-84 årige gamle ritmester i 
1720. Der er tilfældigt opbevaret et lille indblik i hans 
liv på Røj, der blev nedbrudt i foråret 1720, endnu in
den Jens Kaas var flyttet derfra. Da en del af bygnings
materialerne forsvandt under arbejdet, skønt bønderne 
fra de omliggende landsbyer var sat til at holde vagt 
nat og dag, blev der afholdt vidneførsel ved retten for 
at få gerningsmændene fundet. Bønderne skød skylden 
på Jens Kaas og hans familie, og den 23. april 1720 
begyndte afhøringen, som sluttede 4. juni. Der fremkom 
intet positivt, men under de mange vidneforklaringer 
refereredes det også, at to mænd havde spurgt Kaas, om 
han havde lov til at brænde nogle brædder, der lå på et 
ildsted. Jens Kaas slog da en af mændene og vred en 
anden i øret, forklares det, og sagde, at de havde intet 
der at gøre.

Det var en reaktion, der var typisk for en officer på 
den tid. Et vidne havde set, at to mænd udbar noget 
tømmer af kammeret gennem en stue, som ritmester 
Kaas’s frue lå i. Da råbte fru Kaas i sengen og bandede 
derhos og sagde, de skulle lade det være. Da svarede

Nu er det skovhøstens og skovauktionernes tid. Her ses 
en kæmpe fra en almindelig, men ikke ret ofte fotogra

feret synsvinkel.

ritmesteren: »Hold mund, kone!« Da sagde hun videre, 
at de skulle miste det. Men som de, blev der forklaret, 
havde købt det af hende dagen tilforn, agtede de ikke 
hendes bemærkning. Der foretoges intet mod Kaas, som 
synes at have været genstand for bagvaskelse. Han blev 
ikke selv afhørt, oplyser Arne Lundbo, der i Personal- 
historisk tidsskrift 1953 har skrevet Jens Kaas’ levneds
løb og der bl. a. fremdraget den lærerige sag, hvor han 
slår en bonde, trækker en anden i øret, og hvor madam
men ligger i sengen og bander og bruger mund.

Det er sådanne små træk, der gør det underholdende 
og interessant at gå omkring i de gamle dage.

August F. Schmidt.

Ny slægtsgaardsforening 
dannes i Sorø amt -

Ved et møde i efteråret i Sørø blev der nedsat et udvalg 
til forberedelse af en slægtsgårdsforening i Sorø amt. 
Udvalgets formand blev lokalhistorikeren, frugtavler 
Niels Fr. Rasmussen, Ryeshus, Sneslev, af hvem Slægts
gårdsbladet forøvrigt senere vil bringe nogle artikler.

Siden har der været arbejdet energisk med sagen, og 
i begyndelsen af marts holdes der stiftende generalfor
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samling i forbindelse med et møde i Sorø, ved hvilket 
landsformanden, gårdejer Chr. R. Christensen, taler.

»Folketidende« bragte efter det forberedende møde en 
fyldig omtale, som vi her tillader os at bringe i uddrag:

Parcellist N. Fr. Rasmussen, Ryeshus, redegjorde for 
lokalafdelingens opgaver og omtalte iøvrigt landsforenin
gens hidtidige virke. Landsforeningen nød godt af den 
nationale vækkelse, der gik over landet i krigens tid. 
Man nød en vis tryghed ved at rykke sammen, men mod 
krigens slutning bevirkede forskellige forhold, at forenin
gen delvis gik i opløsning. I tiden siden 1945 har man 
herefter møjsommeligt bygget landsforeningen, op igen, 
og resultatet er i dag, at medlemstallet er i stærkt stigen. 
Særlig i Jylland og på Fyn står foreningen stærkt.

På et møde blev nedsat et udvalg, som nu skal søge 
at hverve medlemmer til en lokalafdeling. Man vil hen
vende sig til ejerne af gårde, som har været i slægtens 
eje i tre slægtled. Udvalget skal arbejde henimod at 
arrangere en stiftende ‘ generalforsamling i Sorø i første 
halvdel af marts måned, hvor man håber, at landsfor
eningens formand, fhv. folketingsmand Chr. R. Christen
sen, Fyn, vil komme til stede og nærmere redegøre for 
foreningens virke.

De slægtsgårdsejere, som bliver medlem af lokalafdelin
gen, får f. eks. adgang til et slægtsarkiv, hvor man kan 
få udarbejdet gårdens historie. Også på andre områder 
vil det være fordelagtigt at være medlem. Foreningen 
yder således juridisk bistand ved skifte. Endelig, som et 
helt tredie arbejdsområde, kan nævnes, at landsforeningen 
gjorde sin indflydelse gældende på rigsdagen, da denne 
i sin tid gennemførte visse fredningsbestemmelser for 
nogle af landets gamle slægtsgårde.

Det nedsatte udvalg kom til at bestå af sognefoged 
Marius Madsen, Gerlev, sognefoged Anker Jensen, Høve, 
gdr. Åge Jensen, Hyllested, gdr. E. Kjær Larsen, Kongs
gård, Broby, gdr. Jørgen Hansen, Klakkebrogård, Fulby, 
sognefoged Alfred Hansen, Gudum, parcellist Frederik 
Rasmussen, Sneslev, gdr. Hjalmer Henriksen, Tolstrup, 
og gdr. Jens Peter Petersen, Farendløse.

Møller, der forsvinder

Tidligere ejere af slægtsgården Vosemose i Sanderum 
sogn var meget interesserede i mølleribrug, og en lang 
årrække forud for 1835 lå der — efter hvad der fortælles - 
en lille skvatmølle, som kun lige magtede at grutte til 
gårdens kreaturer. En skvatmølle er en primitiv vand
mølle med vandret hjul med skrå skovle. Disse møller 
har været anvendt i forbindelse med små vandmængder 
med stor hastighed.

1835 byggede min Farfar, Jacob Madsen i Vosemose, 
en vandmølle til at afløse skvatmøllen. Den blev bygget 
i tre etager, og i årenes løb er der kun sket den ændring, 
at i underste etage er bindingsværket afløst af grundmur, 

og ligeledes er stråtaget erstattet af cementtagsten. Den 
blev indlagt 2 gruttekværne, 1 melkværn, 1 valse, 1 gryn
kværn med sigte, 1 grubbekværn til afskalning af kornet 
samt en franskbrødsigte, for at kunne fremstille hvedemel. 
Vandhjulet måler godt 3 meter i diameter. Et overfalds
hjul arbejder på den måde, at vandet løber ud over 
skovlene og fylder dem, og ved sin vægt drejer hjulet 
rundt. .

1838 udstedtes der næringsbevis til velagtede gårdmand 
Jacob Madsen af Vosemose. Hvor den store mølledam 
nu ligger, har der tidligere været en eng, hvorigennem 
der løb en bæk, som fik sit tilløb fra Hesbjergskovene og 
bagved liggende mose. På de to sider var der skovklædte 
bakkeskråninger, der dannede en naturlig dæmning, og 
for enden af engen blev der så påkørt en jorddæmning, 
ca. 60 meter lang og fra 2-4 meter i højden og noget 
mere i bredden. Det opstemmede vand førtes her fra 
ind over hjulet. Efter den tids forhold var det et ret 
anseligt stykke arbejde, udført med håndkraft og datidens 
ret primitive redskaber. Møllen beskæftigede en fast 
møllersvend og der var god søgning fra omegnens be
boere. I et skur ved siden ;af møllen var der plads til 
at binde møllegæsternes heste, medens de ventede for at 
få kornet med hjem, eller der var inviteret på en mølletår 
og en gang at drikke af ølkruset med det stærke fynske øl. 
Som tidligere nævnt var mine forfædre meget interes
seret i mølleri og blev af folk kaldt for møllegale. Skræp
penborg mølle, der ligger ca. 2-3 km herfra, hørte i en 
årrække ind under gården her, men den solgtes igen 1862. 
I 1870 købte min faders stedfader, Jørgen Knudsen, en 
parcel på Brændekilde Væde og byggede en ny vandmølle 
derpå. Der blev sat en møllevogn igang til omegnens byer, 
for at skaffe korn nok til den ny mølle. Når møllevognen 
kom hjem med fuldt læs, måtte en mand med et spand 
heste hjælpe til med at trække vognen op ad den store 
væde bakke til møllen. Det var ret besværligt, og allerede 
i 1874 solgte Jørgen Knudsen - stærkt påvirket af min 
fader, Hans Chr. Jacobsen - møllen til nedbrydning. Det 
var en udmærket mølle, og den blev opført igen på en 
bakke i Sanderum Stormark og står den dag i dag som 
en værdig repræsentant for den tids møller, velholdt og 
i ydedygtig stand og velegnet til sit formål.

I tidligere tid var det almindelig, at møllerne toldede 
af kornet, d. v. s. at for hver skæppe korn, som folk lod 
male, beholdt mølleren en toldkopfuld korn som betaling. 
Den fremgangsmåde faldt efterhånden bort, dog husker 
jeg så sent som for ca. 40 år siden, at en ældre mand, der 
fik malet her, stadig lod tolde. En toldkop fra den tid er 
indlemmet i gårdens gamle kobbertøjssamling. Mølleren 
var den gang en anset og estimeret mand i sognet, og ved 
gilderne sad han øverst ved bordet i nærheden af præst 
og degn. I vore dage er faget som erhverv ved at for
svinde helt, og de få tilbageværende vind- og vandmøller 
er tiest i sørgelig forfald. Da elektriciteten blev almindelig 
udbredt i landbruget, fik møllerne efterhånden ikke ret 
meget at bestille. På Vosemose vandmølle svandt frem- 
medmalingen også ind lidt efter lidt, og i nogle år gik 
møllen kun hver anden dag, og senere ingen kun en dag 
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om ugen, og for ca. 25 år siden ophørte al formaling 
for fremmede. Nu bruges møllen kun til formaling af 
eget korn.

1905 blev der indlagt elektrisk lys her på gården, og det 
blev produceret af vandhjulet som trækkraft. I 44 år var 
vi selvforsynende med elektricitet, indtil vi i 1949 fik til
slutning til en transformator. Begrundet på den vand
standssænkning, der har fundet sted i de sidste 20-30 år, 
blev der efterhånden for lidt vand, så det blev nødvendigt 
at bruge hjælpekraft den meste tid. Hver ting har sin tid 
og møllernes storhedstid er forbi, og det gælder både 
vind- og vandmøllerne. Vindmøllerne sætter sit præg på 
omgivelserne og pynter i landskabet.

Vandmøllerne ser mere beskedne ud, men hvor kan der 
være smukt og idyllisk omkring de gamle mølledamme 
med åkander, siv og flæg, og når vildænder og vandhøns 
svømmer omkring og skaber liv, for ikke at tale om de 
forskellige slags fisk, der på varme solskinsdage boltrer 
sig i vandskorpen. En spadseretur ad de bugtede stier 
rundt om mølledammen er aldrig kedelig, og det gælder 
uden hensyn til årstiden, for hver tid har sin charme. 
Det er med vist vemod, vi lidt ældre tænker frem til den 
tid, da de gamle møller helt forsvinder, og kun er et kært 
minde og et offer for den udvikling, der ikke lader sig 
standse.

Jørgen Jacobsen.

Årsmødet
afholdes i år i Ribe amt i dagene 30. 
og 31. maj. Nærmere meddelelse frem
kommer i aprilnummeret, men interesse
rede medlemmer bedes allerede nu notere 
sig dagene.
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