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JULENAT

- Og der var hyrder i den samme egn, som lå ude på marken og holdt nattevagt 
over deres hjord. - Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighed 
skinnede om dem, og de frygtede såre. - Og engelen sagde til dem: »Frygter ik
ke, thi se, jeg forkynder eder en stor glæde, som skal være for hele folket«.

Lukas, kap. 2, vers 8-10.
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Glædelig jul
Her ved julehøjtiden kommer den udødelige verslinie til os: 
»Mindet lader som ingenting, er dog et lønligt kildespring«. Og 
så kan vi holde en rigtig hjemmets jul med erindring om familie 
og venner på besøg, og slægtens ansigter og deres gøren godt 
passerer revy. Mennesker fra flere generationer kommer os 
nær, deres bidrag erkendes, deres venlighed, ja kærlighed bliver 
til en ansporing om at vælge ret og være en pålidelig faktor ude 
og hjemme; alle steder hvor kræfterne skal bruges.

Mindet om det forgangne og juledagenes herlige oplevelser 
hos alle der kan finde glæden, hører uløseligt sammen. Og også 
hvor glæden må deles med sorg og modgang er der store værdi
er at hente i mindet. I slægtsminderne, i livsoplevelser, i al sand 
erkendelse af hvad øjet og øret har opfanget.

Jeg ønsker for alle slægtsgårdsfolk en julehelg 1982 med de 
lyse minder stærkt forankret i sindet.

Tak for årets gerning, hvor den blev øvet - hjertelig hilsen 
landet rundt til alle slægtshjem.

Jens P. Petersen.

* ★ ★

Nytårssang
Som dog kan synges på alle tider af året - af fiskere 
og søfolk og iøvrigt alle, som farer på livets hav.

Min båd er så lille, dit hav er så stort 
- hør herre, ieg råber til dig!
Når bølgerne bryder, og natten er sort,, 
så se du i nåde til mig!

Jeg tror, at du holder hver bølge i bånd, 
og stormen må lystre dit råd;
når havet er dit, er jeg gemt i din hånd 
om vande end skjuler min båd.

Af havet du gi’r mig mit daglige brød, 
her Hk jeg det kald og den stand, 
hvori jeg skal tjene - i lyst og i nød - 
dig Herre min Gud og mit land.

Min båd er så lille, dit hav er så stort!
Så lægger jeg ud i dit navn.
Når færden er endt, og min gerning er gjort, 
står båden jo ind i din havn.

Edmund i Gardi 
oversat af K. Roland Hansen.

Medle-r
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En hjemfærd

Nu mørkner det ude, for dagen er kort, 
med skolen man næppe kan regne, 
selv dagen er dunkel, men natten bli’r sort, 
en månebleg stribe sydvest svinder bort, 
og tågen er ens alle vegne, 
og vinden er bidende skarp skønt det tør 
med havgus fra vest. - 
Der stradsker en sliber af sted med sin bør 
i snesjap og blæst.

I to hele døgn har han ej været fuld, 
for ædru vil julen han møde.
- Gud ved, at gå ædru i sådan en kuld 
er strengt, når man kun er ved mådeligt huld 
og oftest må fægte sin føde.
Han hviler og ofrer til tørstens begær 
en eneste dram.
- Gid Satan var sliber i sådan et vær, 
det undte jeg ham.«

Så triller han atter sit usmurte hjul, 
men standser med eet for at lytte: 
- Tys, hør blot - en klokke - det kimer til jul! 
- Ja, hvem der nu sad ved et lækkert fad sul 
og kunne for kulden sig hytte!
Men her står han hjemløs i bidende vind, 
i mørke og sjask!

Hvi drev han dog ikke til købstaden ind 
og fandt sig en snask?

Nå, lidet det nytter at stå her og glo 
han tigger vel ly til at snorke:
I aftes en kostald, i nat vel en lo?
Men er han ved mønt: Da en landevejskro 
og så svingende fuld, han kan orke. 
- Så fik han den grille - vel nok i en rus - 
at trave her hen 
for barndommens egne og moderens hus 
at se nu igen.

Men mørket kom tidligt, og vejen var mil. 
Og føret blev fedtet af væde.
Nu trænger han hårdt til en dram og et hvil. 
I læ af en have med poppel og pil 
der finder på diget han sæde.
Så fik han da atter sin hjemstavn at se. 
- Han brummer en ed - 
for egnen er fremmed, og huset kanske 
forlængst revet ned?

Hist glimter der lys over markerne frem, 
og nu skinner stjernene blanke.
Nu fejres der jul selv i fattigste hjem, 
og minder, han troede forlængst gåt i glem, 
de lister sig ind i hans tanke.
Som ikke er sket i langsommelig tid, 
han mindes nu grant, 
hvor dag efter dag med utrættelig flid 
hans mor sad og spandt.

Til julen dog standsed hun vindel og ten, 
den højtid på bageduft kendtes.
Og stuen blev pyntet og hvidskuret ren. 
Hans juletræ var kun en fattig stump gren, 
men å, - sikken fryd, når den tændtes!
Så sang de en salme, men den har han glemt 
- såvel som sin mor -
Bi lidt! Jo nu husker han ganske bestemt 
dog enkelte ord.

Så jager han minderne bort med et fnys, 
de griller som skosøm kan gnave.
Nej, bedre er flasken! - Da gi*r han et gys, 
for dunkelt i stjernenes usikre lys 
han skimter nu ligsten og grave.
På kirkegårdsdiget! Da føj for et fund, 
når man holder rast!
- Å, sludder, det er jo allemands grund, 
så hvorfor ha’ hast?

Han skutter sig bare og føler kun trang 
til træt sig at lægge til blunden.
- Da hør blot! - Det lød jo som toner af sang. 
- Den samme fra julen derhjemme den gang. 
Nu har han og ordene fundet.
Og se kuns, han sidder ej ensom nu mer, 
skønt midnat vel alt?
For kirkefolk myldrer, hvorhen han nu ser, 
som bryllup det gjaldt.

Og mærkeligt nok, der er mange iblandt, 
han kendte den gang, han var liden.
- Nej se, der går Eske, som sivpuder bandt, 
der Børge fra mosen, og Trine, som spandt. 
Per Strunk står med næven i siden.
Og Halte Malen, som var kroget af slid, 
går rank nu og glad.
Men to, som var fjender i al deres tid, 
de følges nu ad.

Og alle selv Vringlen, den sure Povl Præst - 
de nikker ham venligt i møde - 
- Nu ved han, hvorfor han bli’r hilset som gæst, 
han er hos Vorherre til juletræsfest 
i følge med hjemstavnens døde.
Nu tændes just træet, men hvor er det stort, 
til himlen det når.
Dets grene har hvælvet en strålende port, 
hvor gæsterne går.

Dets lys er jo sterner i svimlende sum, 
- og se som en tåge sig hæver - 
Han ser nu, hvad aldrig han anede om, 
at stjerner er sole, og himlem et rum, 
hvor verdner som støvtåger svæver. 
Hvert støvgran en klode, hver et fnug 
i verdensliv lagt.
De kloder gør Gud nu som blinkende dug 
til juletræspragt.
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Og kirkegårdsfolket går glade til fest, 
mens barndommens salmer de synger. 
Men han sidder ensom på diget til rest 
han tør jo ej gå som selvbuden gæst 
imellem de indbudtes klynger.
Sligt selskab er ikke for ham, som han er: 
- En halvfuld drabant.
Hvem skulle vel ønske ham velkommen her? 
- Åh nej, det er sandt!

Kun een kan han lænke, der velkommen bød, 
hvor ussel han så kom tilbage - 
Men hun er forlængst i sin ensomhed død. 
- A, aldrig så bittert som nu han fort rod 
de talløse ødede dage----  
- Da står ved hans side en gammel morlil 
og stryger hans kind -
- Nej mor. er del dig! - Å mor. at du vil 
be mig med derind!

Så følges de ad mod den strålende dør, 
som fordum de fulgtes til kirke, 
mens orgelspil bruser, som natvinden før. - 
Og sliberen sover med ryg mod sin bør 
i læ af de hængende birke.
Der finder de ham i fredeligt blund 
og undres derved.
For se blot: Om stodderens stivnede mund 
et smil lyser fred.

Salomon J. Frifelt.

Julestormen i 1902, som 
tjenestepigen oplevede den

Præsi» avis har modtaget en skildring 
af den voldsomme siorm i 1902 i julen, 
som den oplevedes på Fjernhøjgård i 
Bårse.

PRÆSTØ — Da stormen meldte sig 14/12 1979 
blev følgende oplevelse fra 1902 genopfrisket. Den 
er gengivet efter mundtlig oplysning fra 20 år siden 
af den, der oplevede den.

På Fjernhøjgård i Baarse havde man stort fol
kehold i de dage, bl.a. så vidt det huskes 2 karle og 
2 piger; men den dag julestormen meldte sig, havde 
den ene unge pige fri, og var hjemme hos sine 
forældre på Møn, mens den anden, hvis forældre 
boede i nærheden, var på gården.

2. juledag begyndte det at storme, og stråtaget 
og kragetræerne faldt ned på gårdspladsen. Petro
leumslamperne i stuehuset blev tændt, og man 
satte lys så nær vinduerne, det kunne lade sig gøre, 
brandmæssigt set, der skulle jo nødig udbryde 
brand i stormen! Dengang havde man jo ikke 
elektrisk lys med lamper i gården, så det lys, man 
tændte skulle lyse ud på gårdspladsen, hvor alle 
havde travlt med at bære forskellige ting op på 
taget. Først den store stige, som voldte mange 
kvaler at få rejst. Det lykkedes dog, og så blev der 
med møje og besvær båret stænger, harver og hvad 
der ellers fandtes, op på taget, indtil man opgav 
det, for det var umuligt at få det til at holde. Nu 
glædede alle sig til at skulle ind i den varme stue 

eller i stalden.
Pludselig siger gmd. Jens Hansen: »Hvad med 

kælderen«? Den var temmelig dyb, og havde ned
gang fra køkkenet. Havde der været katastrofe 
ude, var den endnu værre inde! Ved at forsøge at 
se derned i skæret af en lygte, var det ét grueligt 
syn, der mødte Karen Jens Hans! Der havde været 
travlhed med at brygge øl, 2 slags, og de havde 
endnu ikke haft julebud, som man dengang kaldte 
selskabet. Øltønder og ølankre flød rundt i den 
bageste kælder. Hvad nu! Det dyrebare øl skulle 
frelses; men hvordan? Gårdmanden selv var ikke 
stærk af helbred, forkarlen vægrede sig, drengene 
var ikke store eller stærke nok til at kunne bære 
øllet op i køkkenet?

Skønt hørende til det såkaldt svage køn, var den 
unge pige stor og frodig, tillige stærk, så hun 
tilbød at gøre det. Til lettelse for alle de øvrige. 
Smed kjole, underkjole og strømper og ned ad 
trappen, hvis nederste trin stod under vand. Va
dede ned og baksede øltønder, ølankre op på det 
stykke af trappen, der var oven vande, og der stod 
forkarlen og tog imod øllet, og fik båret det op i 
køkkenet, hvor det nu skulle opbevares, og alle fik 
sig et tiltrængt måltid mad og der blev fyret godt i 
kakkelovnen. Men for et syn 3. juledag, da man
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kom ud i køkkenet, endnu værre var der ude på 
gårdspladsen, hvor det flød med halm fra taget, så 
det blev en større oprydning, da stormen stilnede 
af. Alle var meget taknemmelige for pigens ind
sats, og hun tilføjede altid, at hun ikke engang blev 
forkølet bagefter.

Glemte dog aldrig den oplevelse. Fik en veninde 
for livet af den mønske unge pige, hun tjente 
sammen med, og af dem drog hun med til Møn 
året efter, og i den plads dernede kom julestor
men også på tale, og gårdmandens der fortalte, at 
de var på familiebesøg, og havde selv en lukket 
vogn, altså et fornemt hestekøretøj, som de andre 
gæster misundte dem, idet de der kunne sidde lunt 
og godt. Det gjorde de også det første stykke vej, 
men ved svinget mod Elmelunde lagde den lukkede 
vogn sig lige så stille ned på vejen, den tålte ikke at 
få sidevind, men den mønske gmd. spændte sine 
heste fra vognen, og derefter begav de sig på 
»apostlenes heste« hjem til Elmehøjgård.

»Pigens datter«.
Pigen var Anna Kristoffersen, Beldringe v. 

Præstø, datter af tømrer Bendt K. og beretningen 
er nedskrevet af hendes datter, Else Jensen i Tok- 
svær.

Tilbud
Undertegnede ville meget gerne, både af 
interesse og lyst, i kontakt med de folk, som 
måske af tidnød ikke har fået de gamle 
skrivelser, breve eller lignende »oversat«, 
idet de som regel er forfattet med en hånd
skrift i gotiske bogstaver, som var i brug 
indtil slutningen af forrig århundrede. Man
ge — navnlig slægtsgårde ligger inde med 
disse vidnesbyrd om bedste/oldeforældres 
dagligdag.

Skulle man af forskellige årsager ikke væ
re interesseret i ovennævnte materiale, op
fordres man til at kontakte sit stedlige LO
KALHISTORISKE ARKIV, som med glæde 
vil opbevare f.eks. breve til stor glæde og 
gavn for eftertiden.

Ønsker De imidlertid at beholde og værne 
om tingene, men ikke er klar over, hvad der 
står i brevene, kan De i anbefalet brev med 
svarkuvert tilsende mig de breve, De ønsker 
»oversat«, og det koster ikke andet end den 
fornødne ventetid.

Adresse: Helle Kubel, Pilevænget 26, 
4654 Fakse Ldp., tlf. (03) 71 64 69.

EDDIS MESSE
Eddi, Præst for St. Wilfrid

I Kapellet ved Mand-forbi, 
Beredte en Midnatsmesse

For dem, der var Iver i.

Men Sakserne fejrede Julen, 
Og grusom var Nattens Blæst.

Der kom slet ingen til Messe, 
Skønt Eddi kimed som bedst.

»Værste Vejr for en Vandrer«, 
Sagde Eddi fra Mand-forbi.

»Men jeg maa fortsætte Messen 
For dem, der er Iver i«.

Og Alterkerterne tændtes - 
Da traadte et Æsel ind, 

Saa trygt, som om det var buden, 
Og betragted det blafrende Skin.

Paa Vind verne hamred Stormen, 
Over Gulvet gik Styrtesøer, 

Og en vaad og aag-trættet Okse 
Brød ind ad den aabne Dør.

»Hvor ved jeg hvad der er ringest?
»Hvor ved jeg, hvad der er bedst?

Det tilkommer Herren at dømme«, 
Sagde Eddi, Wilfreds Præst.

»Men trende er komne tilsammen -
Saa lytter da, efterdi

Jeg bringer godt Budskab, Brødre!« 
Sagde Eddi fra Mand-forbi.

Og han nævned for Oksen en Krybbe 
Og en Baas i Bethlehern,

Og for Æslet han skildred en Rytter, 
Som red til Jerusalem.

De damped og drypped i Koret, 
De lytted - og larmed ej Spor, 

Mens Eddi - som om de var Bisper - 
Fortolked for dem Guds Ord.

Til Stormen tog af over Marsken 
Og Vindverne meldte: Gry -

Og Oksen og Æslet tilsammen 
Klapred afsted paany.

Og da ham Sakserne haaned, 
Sagde Eddi fra Mand-forbi: 

»Jeg tør ikke stænge Hans Kirke 
For dem, der er Iver i«.

Rudyard Kip Ung.
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Julens gave
Vi har nu jul, med budskab og gavebord og mange 
hilsener, som vor ven, posten, har bragt frem. Der 
er nok at glæde sig over. Men er julen ikke blevet 
vel materielt betonet, spørger mange mennesker, 
og at den er det, er jo rigtig nok.

Men sådan har det altid været, udfra tidernes 
skikke. Umådehold er ikke noget nyt og det har 
Troels Lund i »Daglig liv i Norden«, fortalt os 
meget om. Jeg slog op i bogen forleden, og så, at 
det for alvor tog fart, da den katolske kirke blev 
afskaffet. Da den herskede, drak man mjød og øl 
og fra det 15. århundrede også brændevin, men 
den nye lutherske kirke tillod mere, for den havde 
prædiket, at mennesket blev retfærdiggjort ved 
troen og ikke ved gerningen. Den kunne ikke med 
styrke påpege det fortjenstfulde ved afhold og folk 
fik frimodighed til at forsvare næsten enhver form 
for svir og enhver rus og brugte forsvaret endog 
som et slag for Luthers lære. — Såvidt Troels 
Lund.

— Og resultatet ned igennem tiden, blev en 
overdreven nydelse af mad og drikke, man af
skaffede mådeholdet. Tænk på Tycho Brahe og 
hans skæbne ved kejsermåltidet i Prag. Det var 
næsten — i århundreder — som om vikingerne var 
vågnet igen, vilde og skrupsultne efter en lang 
dvale. Og kirken var altså ikke uskyldig i, at julen 
blev en gigantisk fest med mad og gaver i hobetal.♦

Og nu tyvstarter man allerede i november. For
retningsfolkene ønsker at fordele julehandelen og 
bombarderer os med det for øjet velbehagelige. 
Lokketonerne lyder og mange gribes af handels
panik og købepsykose. Selv kirken og megen mø
devirksomhed præges af julesalg, basarer og ind
samlinger til missionsvirksomhed og menigheds
formål. Der fristes med tusinde ting og der rasles 
med bøsser. Og så skal der ekstra opmærksomt 
tænkes på julemad og julebagning, og husmoderen 
har meget at tænke på.

Det er vel ikke forkert at nævne, at jo nærmere 
julen kommer, jo større forvirring og uro — og så 
alligevel er julen den herlige familiefest, hvor 
dagens møje forud får sin betaling. Juleriet har 
taget overhånd, javel, men glæden følger med. Og 
de der kalder sig unge kristne eller politisk radikale 
eller tidens ateister, kan nok så meget sige, at julen 
er menneskefjendtlig og at de ensomme bliver 
endnu mere ensomme, de fattige endnu mere fatti
ge og de syge mere syge. Det kan være rigtig i nogle 
tilfælde, men man kan ikke aktionere af den grund 

ved gadespektakel og lignende, som jo er så mo
derne. Og julens herre ville nok også frabede sig al 
overdreven opmærksomhed af denne art.*

Jeg tror at vi, der kalder os kristne, bør vogte os 
for al for megen kværulering i anledning af »jule
riet«. Der er jo meget at glæde sig over, udfra 
julens forløb. Bl.a. at familier og samfundsgrup
per i vort land, som før levede i knaphedens kolde 
verden også ved juletid, får råd til nu at sprede 
glæde, som de nu vil det. Vi har også forladt 
megen tradition og vane, og prøver at gøre det 
festligt som man nu individuelt mener det bedst — 
og et valg af radio- eller TV-gudstjeneste fremfor 
et møden-op i kirken, bør f.eks. ikke medføre 
nogen fortrydelse. På den anden side skal det 
erkendes, at bag om vane og skikke, som overhol
des, kan der findes et søgende sind, som finder, at 
kunne lytte og vurdere bedre, når man gør som 
andre og derved oplever et rigere liv.*

Den jul vi da oplever i 1982 bør være præget af 
et tolerant kristent livssyn, så tilladelse gives og 
forståelse ses, overfor den danske juls udfoldelser. 
Bag »juleriet« findes megen alvor og megen tro og 
en virkelig opfattelse af, at det er sandt, at Jesus 
tog bolig iblandt os, blev Guds menneske i verden 
og at han blev et levende vidnesbyrd om hvordan et 
sandt menneskeliv egentlig skal leves.

— Der er noget meget betryggende ved julen, 
selv om fejringen kan overdrives, fordi den er den 
største fest vi indbyder til og med glæde, og som vi 
er med på selv, derved at vi af et fuldt hjerte ikke 
mindst under børnene den dejlige stund. Deres 
øjne lyser og så sejrer godheden. Disse øjeblikke er 
velsignede for enhver og gør julen uforlignelig, og 
gør den til et vidnesbyrd om, at vi har en kærlig og 
omsorgsfuld herre dér hvor livet har mest mening, 
uden at vi kender den største sandhed om tilværel
sen. Meget er menneskeskabt, men over alt dette 
fornemmer vi tydeligt i julen, at den største gave er 
rigdommen ved at tro og at kunne vedblive der
med indtil den sidste dag.

Manden i gaarden.
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Filmen:
Der er et yndigt land

Det er vel ikke så sært, at der er tradition for i et 
land som Danmark, at beskæftige sig med land
bruget, også på film. Men når vi taler om spille
film, så er det unægtelig en temmelig virkeligheds
fjern måde man hidtil har bevæget sig rundt i dette 
miljø på. Mens de senere års film har koncentreret 
sig om storbyen, fortrinsvis dens bagside, slum
men, betonkvartererne og i en række mere no
stalgiske film, villakvartererne, kommer her en film 
som foregår på en landejendom, og hvis handling 
filmem igennem holder sig indenfor en gård og et 
landsbymiljøs rammer. Man skal ikke af den 
grund forvente eller være bange for en film af 
typen »De røde heste« eller »Proprietæren på 
sengekanten«.

Når instruktøren Morten Arnfred er gået igang 
med spillefilmen »Der er et yndigt land«, er det 
fordi, som han selv siger, — jeg havde ikke set et 
bæredygtigt filmmanuskript i det miljø, før jeg 
læste Jørgen Ljungdalh’s »bønder«, som egentlig 
var beregnet på en TV-optagelse. Mit eget engage
ment lå såmænd i, at også jeg engang ville være 
landmand. Mine egne rødder går tilbage til et 
bonde, andels- og højskolemiljø i Jylland og derfra 
var drømmen om et liv som landmand ikke så lang. 
Når jeger blevet optaget af denne historie, hænger 
det også sammen med, at jeg ønsker at afmyto
logisere netop denne drøm — det at være land
mand er ikke længere noget med go’ tid, frisk luft 
og halm i træskoene. Landmandens hverdag er 
blevet præcis ligeså stresset, måske endda mere end 
de fleste andres. Men i langt de fleste landmænds 
liv, ligger der en drivkraft som stadig næres af 
drømmen om frihed, drømmen om et familieliv på 
en gård, med foden under eget bord. Desværre er 
denne drøm blevet fuldstændig udhulet ved at 
kreditforeningerne ejer gården, men mange lever 
fortsat på den illusion, at de er selvstændige, frie 
folk, som skal klare sig selv. Filmens sigte bliver 
derfor at vise nogle konsekvenser af disse mekanis
mer og hvordan de smitter af på familielivet og de 
enkelte personer i filmen. Det der interesserer mig 
mest er, hvad familien gør i deres kamp for at 
bevare rammerne omkring familieliv på landet. 
Dermed bliver det osse en film om viljens kraft — 
det at ville.

Landmanden KNUD, spillet af Ole Ernst, arbej
der i filmen med en speciel form for landbrug. Som 
griseavler har han, for at gøre avlen mere rentabel, 
påbegyndt en såkaldt SPFp-produktion af svin. 
SPF betyder »Specifik-Pathogen-Fri-svineavl«. 
SPF-svin skulle kunne forbedre produktionsøko
nomien med 15 pct., idet man med denne form for 
svineavl undgår de mest tabsforvoldende sygdom
me som lungesyge, nysesyge, svinedysenteri og 
falsk hundegalskab.

KNUD har sat alle sejl til for at nå sit mål, at få 
samlet sin familie omkring sig indenfor rammerne 
af et velfungerende landbrug. At han har valgt 
SPF-avlen er for at nå sit mål hurtigere, men at 
netop denne form, med sin sårbarhed er medvir
kende til en stresset livsform, har han ikke skænket 
en tanke.

Øvrige medvirkende: Vilhelm: Ingolf David, Ka
trine: Karen-Lise Mynster, Tom: Reimer Bo Chris
tensen, Poul: Arne Hansen, Karlsen: Erik Thyge- 
sen, Svend: Ole Meyer, Estrid: Blanche Funch, 
Anna, 5 år: Anne Vallgårda, Søren, 10 år: Ricki 
Rasmussen, Hans: Stig Hoffmeyer, Willy: Gyrd 
Løfquist, landbrugskonsulent: Finn Nielsen.

En rolleliste, der borger for god skuespilmæssig 
kvalitet. Den være hermed anbefalet.
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Fra arbejdsmarken
ARKIVET MEDDELER:
Der er nu givet grønt lys fra Rigsarkivet for 
erhvervelsen af den interessante udstilling af de 
gamle dokumenter, der fortalte om de gamle 
gårde og deres historie. Hele udstillingen er kopie
ret på plancher, som vil være lettte at sætte op 
(skole- eller landboforeningslokaler vil være veleg
nede steder). Så nu er det op til kredsene at lave en 
udstilling. Materialet (plancherne) kan lånes ved 
henvendelse på Slægtsgaardsarkivet.

Pjecen: »Hvordan benytter man kilderne i Rigs
arkivet til belysning af ejendomshistorie på landet« 
ligger efter særlig tilladelse fra Rigsarkivet nu 
færdigtrykt og kan erhverves fra Slægtsgaardsar
kivet for den beskedne pris af kr. 10,00 4- porto.

Anetavlerne, sopm vi nævnede i forrige nr. er nu 
også bragt til veje og kan ligeledes erhverves på 
Slægtsgaardsarkivet. Prisen er kr. 38,00 pr. stk. + 
porto.

BORNHOLMS-KREDSEN
har holdt generalforsamling d. 28. oktober på 
Christianshøj Kro. Ca. 40 medlemmer havde givet 
møde og fik en god aften med megen talelyst hoS 
alle. Flere emner var fremme, hvoraf vi nævner et 
stærkt ønske om at få amter og kommuner til at 
holde igen med sløjfningen af de gamle stednavne; 
dette finder ofte sted, når nye vejskilte sættes. 
Man henstillede til formanden Poul Ipsen, der som 
medlem af hovedbestyrelsen kan føre sagen frem 
for dette forum, om at gøre noget ved sagen. Der 
var også stærke ønsker fremme, om at landsfore
ningen markerede sig stærkere på landsplan over
for vore politikere. Poul Ipsen lovede at tage sig af 
disse vigtige punkter ved næste hovedbestyrelses
møde. Endelig var der megen ros til landbrugsmi
nister Anker Kofoed i forbindelse med hans planer 
om at afskaffe beskatningen på produktionsjor
den.

Efter generalforsamlingen, hvor alle valg var 
genvalg, nød man aftenkaffen, hvorefter skovrider 
Bent Engberg, Rømersdal, Almindingen, holdt et 
meget fint foredrag ledsaget med lysbilleder om 
Almindingen. Han belønnedes for sit inspirerende 
med klapsalver og en varm tak fra formanden.

FYNSKREDSEN
havde den 20. november indbudt sine medlemmer 
til en ekskursion på Assens Sukkerfabrik. Det blev 
en meget stor oplevelse. Ca. 150 medlemmer var 
mødt op og fik en særdeles grundig orientering om 
virksomheden af arbejdsleder Madsen. Og så skul
le man ud og se roernes vej gennem rense- og 
skylleanlæg — skrælning og mange kemiske pro
cesser indtil de endte som det attraktive hvide 
pulver. I fire hold vandrede man det kæmpestore 
areal rundt under kyndig vejledning af virksomhe
dens ingeniører. I to timer blev man holdt i ånde, 
hvorefter alle påny samledes igen i den store 
kantine, hvor fabrikken var vært ved en forfrisk
ning. Der var nu anledning til at stille spørgsmål og 
talelysten var stor. Inden man sluttede tolkede 
formanden Carl Martin Christensen medlemmer
nes store tilfredshed med den oplevelse, de havde 
haft og Fynskredsen kunne notere endnu en suc
ces. Kredsen har haft en længere pause, men 
medlemmerne gav udtryk for, at de havde fået fuld 
kompensation.

»SJÆLLAND SYD« (I)
foretog en vellykket teatertur d. 18. november. 72 
deltagere var i »Det kgl. Teater« for at opleve Hol
bergs »Don Ranudo«; det blev en stor oplevelse — 
ikke mindst da det var Ebbe Rodes 50 års jubi
læumsforestilling. Selv spillede Ebbe Rode titel
rollen og havde den festlige Margurithe Viby som 
sin medspiller — (iøvrigt hendes debut på den 
kongelige scene). — Fornøjeligt og lærerigt var 
deltagernes enstemmige dom over stykket. Aftenen 
sluttede med et par snitter i »Gadstrups Selskabs
lokaler« og her blev der fra alle sider givet udtryk 
for den meget vellykkede aften.

SJÆLLAND SYD (2)
holder iøvrigt generalforsamling d. 24. jan. 1983 
på »Mogenstrup Kro«. Foreningens gode ven, 
lærer Hegn fra Frejlev er indbudt som taler. Lærer 
Hegn vil vise lysbilleder fra Frejlev og kommentere 
billederne på sin meget personlige og fornøjelige 
måde.

Kryds i kalenderen, der venter medlemmerne en 
god aften.
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HADERSLEV KREDS (nord)
meddeler: Den årlige generalforsamling finder sted 
på Skrydstrup Forsamlingsgård onsdag den 2. 
marts kl. 14.00.

Som taler ved kaffebordet er indbudt fhv. for
mand fra Riber Kjærgaard Ejner Jensen.

Velkommen til 
nye medlemmer . . .
Jens Oluf Sørensen, 
Peter Bangs Vej 58, 4.tv., 
2000 København F.

Gårdejere Tove og Christian Kirk, 
»Hastrup Østergaard«, 
Hastrupvej 9, 
8981 Spenstrup.

Gårdejere Else og Per Hjort Rasmussen, 
»Nyvangsgaard«, 
Bjergbyvej, 
8981 Spenstrup.

Gårdejer Jørgen Bo Petersen, 
»Præstbrogaard«, 
Farendløsevej 35, 
4100 Ringsted.

Gårdejer Jørgen Jensen, 
»Hovedskovgaard«, 
Hovedskovvej 10, 
4780 Stege.

A/S Paabøl Plantage,
Påbølvej 15, 
Hoven, 6880 Tarm.

Bjarne Krogh Hansen, 
Dyrupgårdvænget 14, 
5250 Odense SV.

Redaktør Rich. G. Nielsen, 
»Skrivergården«, 
Sortebrødre Torv 4, 
5000 Odense C.

Madhjørnet
Vi nævnede i forrige nummer ideen om at fortælle 
om forskellige retter, der var specielle for deres egn 
og kan i dette nummer bringe de to første opskrif
ter, som vi håber vil blive fulgt op af mange flere.

Den første ret: Sønderjysk skrædderduelse (dyp
pelse) stammer som navnet siger fra Sønderjyl
land, men spises også visse steder i Syd-Vestjyl- 
land.

Tre-bolle-suppen serveres den dag i dag mange 
steder på Vejle-egnen, hvor den er meget populær - 
det er utænkeligt for en husmoder på den egn ikke 
at lave suppen med tre slags boller.

Prøv nu en dag at servere retterne for familien - 
og kom så selv med nogle gode særprægede op
skrifter.
Velbekomme.

Sønderjysk skrædderduelse
Til 4 personer bruges:
300 gr. røget, stribet flæsk, 150 gr. løg, 4 dl. mælk, 2^2 spsk. 
mel.

En god ret i sparetider - den er kendt i hele Sønderjylland. Flæs
ket skæres i små terninger og brunes på panden sammen med 
snittede løg. Sovsen opbages med mel og mælk og hældes over 
friskkogte, varme kartofler. Dermed har man en selvstændig og 
billig ret.

Indsendt af Inger Frifelt, Ølgod.

Jysk tre-bolle-suppe
Til 4 personer bruges:
M liter revet franskbrød, 1 æg, 40 gr. smør eller margarine, lA 
tsk. salt.
Det er en almindelig suppe kogt på oksekød eller høne. Den ser
veres med porreringe, skiver af gulerod, terninger af selleri, 
melboller, kødboller og rundboller. Det er disse sidste, som er 
det særprægede. Franskbrødet æltes med ægget, smør og salt. 
Dejen triller man i hånden til små runde boller, lidt større end 
hasselnødder. De koges i letsaltet vand, der ikke må koge for 
stærkt; det skal helst holdes på kogepunktet. Bollerne må ikke 
klistre til bunden. Vi minut efter at de er dukket op til overfla
den, er de færdige.

Indsendt af Eli Juul, Ødsted.



SIDE 10 SLÆGTSGAARDEN

Den sidste mand 
på Vestergaard

Den 30. august 1982 døde ungkarl og gårdmand Jakob Johan
nes, Vestergård i Vejle på Fyen og dermed blev der sat punktum 
for videreførelse af den gamle slægtsgård han beboede.

Johannes - som han blev kaldt, var en af de sidste aner i den 
gamle Vejle familie som har boet på gården igennem mange ge
nerationer. Johannes havde i vuggegave fået en opdragelse der 
gjorde ham til en værdig efterfølger af den gamle slægtsgård og 
dens indbo. Man kasserede ikke ting som tidligere generationer 
havde værnet om, men betragtede dem som en naturlig og kær 
del af den fædrende arv.

Ingen som har kendt Johannes, vil med rette kunne benægte 
at han ikke med nænsom og kærlig hånd har værnet om sine 
tidligere aners dragekister, kobbertøj, bøger, porcelæn og pa
pir, så disse effekter i en alder af ca. 200 år er i sådan stand, at 
alle som deler denne bevarelsesfølelse vil glædes.

Fru Ellen Marsvin byggede denne slægtsgård ca. i året 1635 
til sin ladefoged på Vejlegård. Gården havde nr. 2 i jordebogen 
og ved matri kuleringen året 1688 var gården i hartkorn sat til 7 
Tdr. 4 Fj. 2 Skp. 1 Alb. Ved den nye matrikel 1701 blev den sat i 
nye hartkorn.

Det er først i året 1757 at man med sikkerhed ved, at Johan
nes familien bosatte sig i gården. Den første i denne slægt er fæ
stebonden Niels Larsen som blev gift i Vejle kirke 11. marts 
1757 med pigen Johanne Hendricksdatter. I dette ægteskab 
fødtes to piger, nemlig Henrica Skiøtt Nielsdatter som blev døbt 
den 4. december 1757 og Karen Nielsdatter som blev døbt den 
20. maj 1759.

Det blev datteren Karen Nielsdatter som førte slægtsgården 
videre. Hun blev gift i Vejle kirke den 5. oktober 1780 med 
landsoldat Anders Lausen, samme år blev der skrevet fæste
kontrakt og aftægtskontrakt imellem Fabritius de Tengnagel 
Vejlegård, fæstebonden Niels Larsen og landsoldat Anders 
Lausen, men for at blive fæstebonde var det en betingelse, at 
han indgik ægteskab med Niels Larsens datter Karen, hvilket 
han indvilligede og underskrev en aftægtskontrakt med sine 
kommende svigerforældre.

Denne landsoldat Anders Lausen var søn af gårdmand Lau
ritz Hansen - »Gammel Ågård« i Fangel. Hans far var død i en 
ung alder ved en ulykke ved Bellinge broe året 1754, præsten 
skrev følgende i kirkebogen - »Hans heste løb Lubske i Bellinge 
broe. Hans Hoved blev slagen i stykker, han døde nogle timer 
derefter«. Anders Lausen og hans ældre bror Hans drev i fæl
lesskab »Gammel Ågård« videre efter deres fars død. Broderen 
fik fæstebrev på »Gammel Ågård« og Anders Lausen kom ind 
og aftjente sin værnepligt. Enhver fæstebonde var fritaget for 
denne værnepligt, så det er forståeligt nok, at nogle unge mænd 
fandt det attraktivt at indbyde sig hos en gårdmandsenke uanset 
hendes alder, for at blive fritaget. Da det på disse tider var et ret 
så hårdt job at være soldat, må Anders Lausen havde følt sig 
meget priviligeret ved et tilbud om giftermål med en ung pige, så 
det må betragtes som meget naturligt, at han med glæde er gået 
ind på disse betingelser.

Anders Lausen blev som sagt fæstebonde under godsejer 
Fabritius de Tengnagel Vejlegård. Om denne Hr. Tengnagel 
fortælles mange historier, gode som onde. Hvis vi tager en af de 

gode først, han var med til at oprette fattigvæsenet i Vejle- 
Allested sogn, så de svageste i sognet kunne holde sulten fra dø
ren. Hvis vi vil prøve at belyse den anden side af hans natur, 
fortælles følgende:

Enhver fæstebonde havde pligt til at yde godsejeren arbejds
kraft et bestemt antal gangdage om året, derfor sendt en fæste
bonde sin søn på hoveri på Vejlegård. Godsejeren var misfor
nøjet med denne bondesøns arbejde, og en dag da han kom ri
dende ud i marken lod han sin ridepisk danse på den arme 
knægts ryg. Dette har dog været for meget for fæstebondens 
søn, for han trak godsejeren af hesten og snuppede ridepisken, 
hvorefter rollerne var byttet om, og uden tanke for følgerne 
gennepiskede han godsejeren. Om han mange gange senere har 
fortrudt sin handling skal være usagt, men en kendsgerning er, 
at han som straf blev sendt til militærtjeneste på Kronborg Slot 
i 7 år.

Det var altså under denne godsejer Anders Lausen var fæste
bonde indtil år 1800 hvor hans status vendte markant, da han 
den 20. juni 1800 købte gården for 1500 Rbd. og blev selvejer
gårdmand. De nye hartkorn blev sat til 6 Tdr. 3 Fj. 2 Skp.

Hans svigerfar Niels Larsen havde på dette tidspunkt været 
død i fem år, men hans svigermor Johanne var stadig levende, 
og som skik var på disse tider, nød hun aftægt i gården indtil 
hendes død i 1806. Det var i de år der fulgte drøje tider for 
landbruget, og for hele landet som helhed. For det var som be
kendt i 1813 vi havde statsbankerotten og ifølge gamle proto
koller kan vi læse, at en masse gårde i disse år måtte gå til 
tvangsauktion.

Anders Lausen (eller Larsen som han nu begynder at under
skrive sig) og hans hustru Karen Nielsdatter, har åbentbart til
hørt de heldige der har været i stand til at klare sig gennem kri
sen. I deres ægteskab blev der født fem børn som var følgende: 
Mette, Anne, Karen, Maren og Niels Andersen.

Det blev sønnen Niels som var født 28. juli 1799, som kom til 
at overtage gården. Dette skøde blev underskrevet den 18. de
cember 1832 til en sum af 1400 Rbd. og 8 år efter at han havde 
giftet sig med sognefoged Rasmus Pedersens datter Maren Ras- 
musdatter i Nr. Søby kirke den 16. januar 1824. Niels Ander
sens forældre blev boende i gården på aftægt indtil deres død. 
For moderen Karen Nielsdatter vil det sige den 14. marts 1831 
og for faderen Anders Larsen den 3. januar 1836.

De nye ejere Niels Andersen og Maren Rasmusdatter Hk 6 
børn. Rasmus, Johanne, Marie, Karen, Maren Kirstine, Anders 
og Maren Nielsdatter. Deres ægteskab gik ikke særlig godt, og 
sognepræsten hr. Potter måtte ofte mægle imellem dem. At det
te ægteskab har været alt andet end lykkeligt, kommer stærkt 
til udtryk, da Niels Andersen i en alder af 46 år den 29. maj 
1845 kl. ca. 13.00 findes død i sin seng, hængt i sengebåndet.

Herredsfogeden og præsten som blev tilkaldt, besluttede 
straks at tilkalde læge og politi, da Niels Andersen var meget 
forslået i ansigtet, og hans ben var bundet sammen. Ved politi
forhøret blev alle i familien, samt tjenestefolk og naboer afhørt, 
og sognepræsten hr. Potter kunne også bevidne, at Niels Ander
sens kone Maren Rasmusdatter adskillige gange havde været sin 
mand utro, hvorved han. var blevet tilkaldt for at mægle imel
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lem dem. Det samme kunne naboerne berette, og de var endvi
dere sikre på, at det også var årsagen til Niels Andersens tiltagne 
drikkeri.

Naboen Christen Felling i Knagens gård kunne fortælle at 
Niels Andersen samme dags formiddag havde været hos ham, 
hvor de sammen havde fået en bid sylte og en dram, og ved sam
me lejlighed havde Niels Andersen beklaget sig over sin kone, 
og fortalt at hun havde drevet ham fra gården ved at kaste sten 
efter ham. En af stenene havde ramt ham i ansigtet, og ham bad 
derfor Christen Felling om at melde det passerede til sognefor- 
standerskabet. Der blev på flere punkter rettet mistanke mod 
Niels Andersens kone, men da hun pure nægtede alle beskyld
ninger, blev hun til sidst frikendt, og der blev ikke foretaget vi
dere i sagen (selvmord ved hængning).

1845 var et dramatisk år i Vejle by. Gårdmand Niels Ander
sen havde hængt sig. - Husmand Rasmus Knudsen blev anholdt 
og dømt for falskmønteri, hvilket han fik 6 års straf fearbejde 
for på Kastellet i København. Hjulmand Hans Larsen også fra 
Vejle by, fik en mulkt samt 6 måneders fængsel for i fuldskab at 
have pryglet en gammel mand på Vejle mark halvt fordærvet. 
At man i dette år ikke har manglet samtalestof til de lange afte
ner, må være indlysende.

Efter Niels Andersens død, driver enken Maren Rasmusdat- 
ter gården videre. Hun gifter sig igen den 11. juni 1854 med en
kemand Anders Hansen Vejle og han får skøde på gården, men 
da han dør 3 år senere skiftes igen ejermand den 30. september 
1857, hvor afdøde Niels Andersen og Maren Rasmusdatters 
ældste søn Rasmus Nielsen får skøde på gården. Rasmus Niel
sen var og forblev ungkarl, men i 1861 kommer hans søster Jo
hanne Marie hjem på gården som husbestyrerinde, og føder 
samme år den 9. november uden for ægteskabet et drengebarn 
som får navnet Niels Theodor Jørgensen.

Der har været nok at tage fat på for Johanne Marie, for hen
des gamle mor Maren Rasmusdatter som var på aftægt i går
den, havde krav på at blive passet og plejet efter alle forskrifter 
i aftægtskontrakten; hun havde sin lille søn Niels Theodor, 
samt alle øvrige gøremål i gårdens drift. De to søskende drev på 
fornuftig vis gården sammen indtil Rasmus Nielsen efter længe
re tids sygdom afgik ved døden den 16. august 1876 53 år gam
mel. Af Rasmus Nielsens testamente fremgår, at hans moder 
Maren Rasmusdatter, hvis hun overlever ham, er berettiget til at 
overtage og bestyre hele boet, blot der ikke sælges ud af indbo , 
eller gårdens besætning. Skulle moderen ikke overleve ham, til
godeser han sine søskende til lige deling, men ud over dette, er 
der specielle legater i rede penge, hvor hans medhjælpende sø
ster Johanne Marie, og dennes uægte søn Niels Theodor får den 
største sum.

Hans moder Maren Rasmusdatter overlever ham, men dør 2 
år senere i 1878. Tilbage på gården er nu Johanne Marie og søn
nen Niels Theodor, samt Johanne Maries søster Maren, som var 
separeret fra Teglværksejer Mads Chr. Rasmussen Vejle mark 
(en søn af tidligere omtalte falskmøntner Rasmus Knudsen som 
blev dømt i 1845), og hendes to yngste børn Maren Rasmussen 
og Nielssine Holgersen Rasmussen.

Den 22. september 1879 har de fem søskende delt arven efter 
deres afdøde broder gårdmand og sognefoged Rasmus Nielsen, 
og Johanne Marie, samt broderen Anders Nielsen beslutter at 
lade deres arv blive stående i gården. Broderen Anders Nielsen 
ejer i forvejen gården »Marcusholm« i Vissenbjerg sogn, så han 
overlader den fulde drift af slægtsgården til sin søster Johanne 
Marie.

Da hendes broder Anders Nielsen og dennes hustru forblev 
barnløs, borttestamenterede de deres andel i slægtsgården til 
Johanne Maries søn Niels Theodor Jørgensen. Johanne Marie 
døde den 21. juli 1897 og Niels Theodor Jørgensen var på dette 
tidspunkt ejer af sin moders halvpart i gården. Den 30. april 

1903 og inden morbroderen Anders Nielsens død den 20. juli 
1903, havde Niels Theodor Jørgensen fået skøde på gården.

Niels Theodor Jørgensens tog navneforandring til Vestergård 
og slettede sit Jørgensen som nok også har mindetham om den 
far som aldrig havde interesseret sig for hans eksistent. Den 2. 
august 1906 giftede han sig med hjulmand Jakob Hansens dat
ter Ane Jensine Karoline Hansen fra sognet, og sammen bliver 
de den 21. november 1909 forældre til Jakob Johannes Vester
gård.

Johannes, som han kaldtes, havde desværre kun sin far i de 
første 7 år af sit liv. Den 22. august 1916 dør Niels Theodor Ve
stergård, og gør den kun 32-årige Ane Jensine Karoline Hansen 
til enke. To år senere den 10. marts 1918 gifter Ane Jensine Ka
roline sig med Morten Nielsen Toftegård, og ifølge selv sagte 
udtalelser fra Johannes, kunne en biologisk far ikke havde givet 
en bedre barndom og mere kærlighed, end Morten Nielsen Tof
tegård gjorde.

Morten Nielsen Toftegård og Ane Jensine Karoline fik sam
men tre børn, Karl, Inger og Johanne Toftegård.

Den første gård Johannes blev ejer af, var Nørregård i Alle
sted; men i 1956 vendte han hjem til sit barndomshjem, overtog 
denne og solgte Nørregård. Johannes forblev som sagt ungkarl; 
men boede sammen med moderen indtil hendes død den 22. sep
tember 1969. Senere kom søsteren Johanne som også var ugift 
hjem. Hendes helbred var ikke så godt på det sidste, men Jo
hannes passede hende indtil hendes alt for tidlige død.

Johannes kræfter ebbede også ud med årene, og de sidste år 
af hans liv måtte han forpagte jordene ud. Vedligeholdelsen af 
den gamle slægtsgård var rigeligt beskæftigelse for ham. Der 
var altid noget der skulle kalkes eller males, og haven blev også 
passet mønsterværdigt.

Her står vi så ved enden af den gamle slægtsgårds videreførel
se, ringen er sluttet og jeg har ingen kraft til at bryde den. Jeg er 
en nulevende slægtning som af hele mit hjerte ville ønske, ikke 
mindst for Johannes Vestergårds skyld, at denne gård lå i en an
den landkommune. En kommune med en fredningspligt, for de 
findes heldigvis mange steder, bare ikke i Nr. Broby kommune 
som Vejle by nu hører under. Hvad nu med den gamle slægts
gård? Bliver den igen beboet, eller bliver den råt og brutalt revet 
ned?

Bjarne Krogh Hansen.

SÅ GIK . . . 1982
Vi skal til at tage afsked med et år, der på 
mange måder har været begivenhedsrigt, 
bragt mange glæder, men desværre også 
sorger, der har været tunge at bære for den 
danske landmand — men dette har også 
bragt sammenhold og samhørighed. Fra bla
det skal der lyde en tak til vore læsere og 
vore medarbejdere, til hovedbestyrelse og 
funktionærer, der alle gjorde en indsats for 
styrkelse af foreningen. Med ønsketog håbet 
om at det ny år må bringe lysning ønskes 
hver især en god jul og et bedre 1983, som vi 
alle gerne vil styrke hinanden i troen på.

Mange hjertelige hilsner
Hans Hviid, 

redaktør.
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®e gamle billeder...

Gamle huse i 
Set. Jørgensbjerg. 
Husene lå overfor 
kirketårnet og 
er taget ved 
århundredskiftet.

Alle tre billeder er indsendt af 
Slægtsgaardsarkivet.

Søndag formiddag 
år ca. 1910
Komdrup
Byens borgere samlet til den 
årlige auktion over gade jorden 
ved branddammen.
Sognefogeden indkasserer straks 
beløbet, hvorefter konen 
anretter flæskepandekage 
med snaps og tepunch for beløbet.



SLÆGTSGAARDEN SIDE 13

Den gamle landsbylov

- I gamle dage var landsbyen et lille samfund for sig selv. Folk 
kom sjældent uden for landsbyens område. Året rundt samar
bejdede landsbyens indbyggere om det daglige arbejde. Man le
vede i et landsbyfællesskab - et nærsamfund.

- Hvis et samfund skal virke på en god måde, må der være 
nogle regler, som alle skal rette sig efter. Sådan var del også i 
landsbyen. Først havde man nogle mundtlige regler. 1 1500- og 
1600-tallet begyndte man al nedskrive disse regler, som blev en 
slags landsby-love.

- Landsbyloven blev opbevaret hos oldermanden, der havde 
mange pligter. Han skulle sørge for, at folk i landsbyen over
holdt loven, og alle skulle rette sig efter, hvad han sagde. Derfor 
var det også vigtigt, at folk så op til oldermanden.

- En gang om året blev loven læst op for alle indbyggere. På 
den måde lærte man, hvad der stod i loven. Kom der nye folk til 
landsbyen, skulle oldermanden sørge for at loven blev læst op 
for dem. Det skete ud fra den klare overbevisning, at man da ik
ke kan følge en lov, som man ikke kender. En god, gammel re
gel, som nutidens lovgivere kunne lære ikke så lidt af. Mangen 
en god dansk borger kommer for skade at overtræde bestem
melser, som han ikke kender.

- Landsbyloven handlede om kirkegang og gudsfrygt, om ol
dermanden og hans medhjælperes beføjelser og pligter, gærder 
og hegn i fællesskabets tid, græsning, forhold i og uden for by
en, skovhugst, byens tyre og orner, grove gerninger (som for 
eksempel al plukke æbler, pærer eller anden slags frugt af en 
anden mands træer i abildgård eller have), gilde eller gæstebud 
og så videre.

- De gamle landsby-love fortæller en hel masse om livet i 
landsbyen. Om arbejde og fritid og også om fest, glæde og sorg. 
Del var sirenge regler, landsbyens indbyggere skulle overholde. 
Overtrådte man reglerne målte man betale bøder, der ofte var 
store.

- Her er et eksempel på en paragraf fra en gammel landsbylov 
fra 1706. Det er en renskrift af en endnu ældre nedskrevet 
landsby-lov, som imidlertid var så nedslidt, al man fandi det for 
godt, at skrive en ny - og del er selvfølgelig sket med visse rettel
ser.

- Eksemplet her handler om forholdene i byen, og her slår i 
paragraf 1:

- Forældre skal først og fremmest sørge for, at deres børn 
tror på Gud. Dernæst at de er flittige. Lige meget hvis børn del 
er, må forældrene ikke tillade, at børnene går rundt uden at be
stille noget.

- Nogle forældre vil hellere tillade deres børn gå rundt med 
siodder-staven og ligge del daglige brød, end de vil lade dem ar
bejde. Del lærer børnene ikke noget godt af. Hele deres liv bli
ver de nogle drog og skarn. Hvis vi vil undgå dette, må alle hus- 
mænd (!), der har store børn, lade børnene arbejde.

- Børnene skal arbejde for en billig løn hos enhver ærlig 
mand, som beder dem om del.

- Hvis cl barn nægter at arbejde, skal Oldermanden have be
sked. Samme med degnen og to mænd skal han gå til foræl
drene og spørge, hvorfor barnet ikke vil arbejde.

- Er det fordi barnet ikke gider, så har forældrene pligt til at 
slå barnet med ris, mens mændene ser på det. Hvis forældrene 
ikke vil slå barnet, skal degnen slå del med riset. Degnen har 
nemlig opsyn med børnenes opdragelse.

- Hvis mændene opdager, at barnet ikke får straf, fordi det er 
forkælet, er bøden første gang 2 mark. Anden gang 3 mark. 
Hvis barnet bliver ved med at nægte al arbejde, må ingen have 
familien boende, hvis de bor i lejel hus. Hvis forældrene har 
sted og fæste, skal herskabet og præsten have besked og gøre 
noget.

- .la, så mange er ordene i den gamle landsby-lov. Olderman
den, degnen og et par mænd fra byen er øverste myndighed 
overfor el - måske - stakkels barn, der ikke knokler rundt fra 
solopgang til solnedgang og helst lidt længere. I den sidste pas
sus i landsby-lovens paragraf om forhold i byen er der dog lev
net mulighed for at ejere og fæstere af bøndergårde også kan 
rammes med straf, hvis de lader deres børn dovne liden hen. 
Det er nok lidt vagl, at »herskabet og præsien skal gøre noget«.

- Ovenstående er et lille uddrag af et undervisningsmateriale for 
6.-10. klasse i folkeskolen, som Nils Hartmann har samlet og 
bearbejdet på grundlag af den originale landsby-lov fra 
Kværndrup på Fyn. Det er blevet til spændende læsning for en
hver, der interesserer sig for landsbysamfundet i »de gode gam
le dage«.
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Gamle billeder
Advokat Niels Lønkjær, Odense, har ind
sendt dette billede og skriver bl.a.:

Som medlem af »Slægtsgaarden« (870) 
studerer Jeg med glæde artikler og ind
hold og hæftede mig bl.a. i sidste nummer 
juni-juli 1982 nr. 238 side 13 ved de gamle 
billeder.

Selvom de gamle billeder var fra 1915 
og 1920, fandtes der også under 2. ver
denskrig en situation, hvor så godt som 
alle biler skulle klodses op, og min faster, 
der var enke efter førstelæreren i Troense 
SKole, og som stadig var interesseret i at 
komme rundt på Fyn, fik etableret en 
kurvestol på 2 hjul, som blev hængt på 
datterens cykel, hvorefter de kørte det 
meste af Fyn rundt.

Jens og Anna Jensens fond...
udlåner penge til unge landmænds etablering, også ved generationsskifte. Ärlige ydelse 
uden kurstab for tiden 12 procent, hvoraf 9 procent er rente. Henvendelse til:

Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, Rynkeby, telefon (09) 391317.

Henvendelse til fonden skal være indsendt senest 1/6 eller 1/12 hvert år.

Skaf foreningen nye medlemmer •
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt materiale om
Dansk Slægtsgårdsforening og opfordres til at indmelde sig i foreningen:

Ønsker man ikke at klippe i bladet, kan forslag indsendes til sekretariatet på alm. postkort.

Titel Titel

Navn Navn

Postadresse Postadresse

den 19 _ Underskrift___________________________
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Landbrugslån...
til nybygninggrundforbedring- 
maskinindkøb 
besætningsudvidelse 
teknisk rationalisering 
generationskifte etc...

og få bedre råd!

FORENEDE
KREDITFORENINGER
Otto Mønsteds Plads 11 • Postboks 333 Mageløs 2 ■ Postboks 343
1503 København V TIf. (01) 15 34 34 5100 Odense C Tlf. (09) 11 77 77

Jyllands 
Kreditforening gør 
noget særligt ud af 
Jydernes lånesager...

JYLLANDS 
W W KREDITFORENING
6100 HADERSLEV: Åstrupvej 13. Tlf. (04)52 7000
6950 RINGKØBING: Hemingvej 3. Tlf. (07)3201 I I
8800 VIBORG: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf. (06)62 33 33
9100 AALBORG: Boulevarden 43. Tlf. (08) 1238 77
8260 ÅRHUS-V1BY J: Kongsgårdsvej 6. Tlf.(06) 148800



Slægtsgårdsarkivet 
meddeler nye priser :
Udarbejdelse af Slægtsgårdsdiplom ..kr. 150,-
Folketællingsundersøgelse................... kr. 60,.

Arkivudvalget.

Alle medlemmer
bør have . . .
Fås på sekretariatet,
hos redaktøren samt J |l zl
hos kredsformandene. A A
Pris 20 kr. v/

Det ny emblem

Vi skaffer penge 
til gårde.

København: Jarmers Plads 2
1590 København V. Tlf. (01) 12 53 00
Arhus: Åboulevarden 69, 
8100 Århus C. Tlf. (06) 12 53 00
Herning: Viborgvej 1,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 53 00
Afd. kontor i Åæborg: Algade 38,
9100 Ålborg. Tlf. (08) 12 53 00
Afd.kontor i Odense: Jernbanegade 16, 
5000 Odense. Tlf. (09) 12 53 00

Kreditforeningen Danmark

Et A-rentebevis fra Andelsbanken 
giver stigende rente år for år 
- uden at Deres penge er bundet.

Alandelsbanken
KJERTEMINDE AVIS ApS OFFSET BOGTRYK


