Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.
Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

1961 - 20. årg.

Oktober

Nr. 115

DE RØDE FUGLE
Nu dufter dagen råt af vejr,
og røde fugle flakker
som løvfald fra de våde træer
- en gyldentrød og rådløs hær,
der søger ly i mulden.

Den duft af jord og opbrudstid,
det hvin af vilde vinde,
de dumpe slag mod husets tag
af våde, tunge grene
gør mig så øde ene ...

Sådan fløj løv af slægtens træ,
sådan blev slægtled splittet.
Den korte sommer gik sin gang.
Det grumme mørkes vilde sang
har hujet den i jorden.

Snart fylder ødet helt min sjæl,
mit sind er mørkt af skumring,
jeg knytter til hver fugl, der fløj,
en tanke om den tid, der gik
— med frysning i mit blik.

De bygeslag af råkold kraft
har lydt i fædres øren,
den duft af vædemættet jord
har hængt ved vore mødres hår
i mer’ end tusind år.

De røde fugles vilde flugt,
et grådigt mørkes vrede,
blev mig en barskt fortrolig stund:
Nu lukker mørket tungt sin mund
og ta’r en bid af livet...
Ib Paulsen
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LANDBRUGETS MODERNISERING
l

Fra kontorchef A. H. Kjøller, Finansministeriet,
har vi modtaget følgende betragtninger, der
sikkert vil blive læst med interesse og måske
give anledning til drøftelser.

indtager
spørgsmålet om arbejdskraften, flugten fra land
til by, en ret fremtrædende plads; der klages over,
at landbruget vil komme til at mangle arbejdskraft
i endnu større omfang end nu, ligesom det menes,
at der om nogle år ikke vil være tilstrækkelig
mange kvalificerede unge landmænd til at overtage
de bestående selvstændige landbrugsejendomme.
På den anden side er der dem, der har den opfat
telse, at nedgangen i antallet af landmænd ikke er
til skade, men tværtimod, idet der så bliver færre
til at dele det samlede overskud; denne opfattelse
er vel nok rigtig, når man blot påser, at merind
tægten, eller mere, ikke spises op af arbejdsbesparende mekanisering. I debatten møder man også
beklagelse over, at den nødvendige mekanisering
vil gøre de enkelte landbrugsbedrifter til industrier.
Mon man ikke i denne debat går ud fra mange
forældede fordomme og dogmer, hvor man i stedet
burde diskutere sagen fordomsfrit og dogmefrit og
se utraditionelt på problemerne. De nedenfor an
førte betragtninger er ikke en løsning, men blot en
»byagrars« betragtninger.
Uden at tage stilling til spørgsmålet udstykning
og småbrug contra større ejendomme, vil jeg dog
mene, at man i fremtiden hverken kan eller bør
undvære landbrugsejendomme af en sådan stør
relse, at fremmed medhjælp er nødvendig, og jeg
vil mene, at en bondegård af en størrelse fra 6080 tdr. land er en praktisk størrelse for en land
brugsejendom, der skal drives med fremmed med
hjælp, det er dog herved en forudsætning, at
ejendommen dyrkes meget intensivt, og at ejen
dommen drives som alsidigt landbrug med stor
omsætning.
Men hvordan skaffer man fremmed medhjælp,
vil mange spørge. En betingelse for, at landbruget
kan skaffe og fastholde fremmed medhjælp er, at
landbruget skaffer sine medhjælpere samme goder,
både boligmæssigt, lønmæssigt og med hensyn til
fritid, som andre erhverv kan byde; dernæst må
landbruget mekanisere arbejdet på samme måde
I DEBATTEN OM LANDBRUGETS FORHOLD

som i industrien, således at hårdt og kedeligt
arbejde udføres ved hjælp af maskiner; jeg mindes
her den unge landmand, der ved et besøg i Køben
havn, efter at have set transporten på havnekajen
og på banegården, udbrød: »Her kan vi landmænd
lære meget«.
Lønspørgsmålet vil ordne sig selv og behøver
ikke nærmere omtale, selv om mange klager over
de høje lønninger; fritidsproblemet, især weekend,
har formentlig størst betydning for de unge; men
dette kan klares ved »medhjælperafløsere«. Bolig
spørgsmålet er større; der findes stadig alt for
mange dårlige karlekamre, men dette spørgsmål
er sikkert til overflod løst ved den seneste med
hjælperlov. De gifte medhjælpere bør have en egen
bolig svarende til de med statslån opførte arbej
derboliger. Et efter min mening vigtigt spørgsmål
er benyttelsen af den løse medhjælp, daglejerne,
der kun har arbejde, når husbonden har brug for
ham; denne ordning er for usikker for daglejeren,
der bør sikres arbejde og dermed løn hele året.
Der udføres efter min mening stadigvæk alt
for meget hårdt og kedeligt arbejde ved håndkraft
i landbruget, hvilket sikkert afskrækker mange
unge fra at forblive i landbruget. For eksempel
rensning i staldene, fodringen med hø, halm og
roer og meget af bjergningen af markernes afgrø
der sker ved håndkraft. Hvor mange kræfter og
hvor megen tid kunne der ikke spares, dersom
disse funktioner blev udført ved hjælp af maskiner?
Hvordan vil så bedriften på denne fremtidens
veldrevne bondegård være?
For at få det størst mulige udbytte af jorden,
må den selvfølgelig være effektivt drænet, ligesom
der bør indføres kunstig vanding, således at man
kan få en stor og konstant afgrøde uanset tørke
perioder.
Arbejdet må helt igennem være mekaniseret,
både på mark og i stald, hvoraf følger, at dyrk
ningen af de arbejdskrævende roer bør afskaffes.
Grovfoderafgrøderne vil foruden de sædvanlige
kornsorter bestå af kløver, græs og lucerne, der
ved bjergningen skæres til hakkelse og - efter
eventuel kunstig tørring - opbevares i siloer eller
på loftet over kostalden, hvor også kraftfoderet
opbevares. Da grovfoderet består i hakkelse i ste
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det for i hele strå, kan fodringen af kreaturerne
både af dette og af kraftfoderet ske rent mekanisk
(og automatisk) gennem nedfaldsrør. Rensningen
af stalden bør også ske mekanisk. Herefter vil det
manuelle arbejde ved pasningen af kvægbesæt
ningen, der forudsættes at bestå af 40-50 malke
køer plus ungkvæg, i det væsentligste bestå i
malkningen, der foregår ved malkemaskine, og
pasningen af kalvene.
Røgtningen af svinebesætningen - ca. 200 slag
terisvin årligt - sker selvfølgelig også mekanisk og
automatisk - fodersiloer med nedfaldsrør og auto
matisk vanding.
Sådan en rationalisering og mekanisering af
driften kræver en stor investering, men jeg vil
mene, at en driftig og dygtig mand vil kunne få
et pænt overskud.

Giv ikke op
Dansk Slægtsgaardsforening, hvis formand er
gdr. Chr. R. Christensen, Badstrup pr. Uggerslev, har fra et hovedbestyrelsesmøde i Køben
havn den 9. oktober 1961 udsendt følgende
udtalelse:

Voksende afsætningsvanskeligheder , stærke
prisfald på landbrugsvarer og stadig stigende pro
duktionsomkostninger har ødelagt landbrugets
økonomi.
Under de stærkt forværrede forhold har flugten
fra landbruget taget yderligere fart. Hovedparten af
ungdommen er forsvunden, og tusinder af udøvende
landbrugere har søgt andet erhverv ved enten helt
at forlade landbruget eller gøre det til et bierhverv.
Rundt regnet 25.000 danske landbrug er på den
måde forsvunden siden krigen.
Dansk Slægtsgaardsforening forstår denne ud
vikling og beklager den dybt. Vi advarer vore
standsfæller mod at lade sig rive med af mismod.
- Hvem tør iøvrigt tro på uændrede prisforhold.
Afsætningsforhold og fortsat fuld beskæftigelse
i andre erhverv? Det er så nemt at give op, så let
at få bedre indtjening på anden måde i øjeblikket
og så let at fortryde bagefter.
Landbrug er nemlig ikke blot det erhverv, hvori
man har lagt hele sin uddannelse, og hvori man
har vundet sin erfaring. Det er en livsform og et
hjem. Overvældes man af modløshed og kaster det
bort, forlader man ikke alene alt det, man har levet
for, men ofte tillige sin slægts gerning, og det tabte
vindes næsten aldrig tilbage.
Derfor advarer Dansk Slægtsgaardsforening sine
medlemmer og standsfæller og landbrugets ungdom

I denne artikel er omtalt en bondegård, men jeg
vil mene, at også et husmandsbrug - et familie
brug - med held kan rationaliseres på tilsvarende
måde, men der kræves et væsentligt større tillig
gende end de sædvanlige ca. 8 ha.
Til ovennævnte betragtninger vil mange sige, at
så bliver landbrugserhvervet ikke landbrug mere,
men en mekaniseret industri, men med hensyn til
anvendelsen af maskiner og automatik er der den
forskel, at i industrien er maskinen som oftest
medarbejdernes herre, medens landbrugsmedhjæl
peren er maskinens herre, og driften af en sådan
mekaniseret bondegård vil ikke alene være en
forretning, men også stadig en livsform, ikke alene
for ejeren, men også for hans medhjælpere.
A.H. Kjøller.

mod at give op. Modgang behøver ikke at være
ensbetydende med håbløshed — at give op kan
føre til rodløshed.
Danmark behøver også fremover et landbrug
og en landbrugseksport. Derfor må vi tro på en
fremtid for dansk landbrug.

Minder trænger sig på
Jeg vågner søndag morgen frisk og udhvilet,
men med en bestemt følelse af at have hørt lyde
et eller andet sted fra. Dog går det lidt efter lidt
op for mig, at det er fuglesang - ikke én eller
flere toner, men et helt orkester, hvor de medvir
kende forstår at falde ind på de rigtige steder, som
om de var ledet af en kyndig hånd.
Efter en stund at have nydt underholdningen
betages jeg af en ubetvingelig lyst til at søge ud
i naturen, for at genopleve de vandringer i skoven,
som jeg i barneårene var med til, når der var
gæster i hjemmet, og disse skulle have et lille
indblik i stedets naturskønheder.
Efter et hastigt morgenmåltid begav jeg mig på
vej gennem haven og videre ud i skoven til de
gamle ege, der lige som for snart 60 år siden, står
og breder de store kroner ud over en blomstrende
skovbund, dog måske med den forskel, at dengang
kunne to mand spænde om det største træ, nu
skal der tre mand til.
Efter at have dvælet lidt på stedet, går turen
videre ad vejen langs med den store slugt. Her
stod der dengang mægtige bøge, medens der nu er
unge træer, og sådan skifter billedet efterhånden,
som jeg kommer frem. Til skovpartiet omkring
den stejleste slugt, kaldet »Fruens Bøge«, knytter
der sig flere minder. Bl. a. husker jeg fra et af de
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store oldenborreår, hvordan oldenborrene sad tæt
på de små bøgetræer, og folk gik og rystede oldenborrer ned og solgte dem til den mand, som kom
munen havde antaget til at modtage og afregne
dem.
Videre frem gik jeg og glædede mig over den
livlige fuglesang, men pludselig standser jeg op, for
det forekommer mig, at der mangler en tone i
orkestret. Omsider går det op for mig, at det er
græshoppesangen, jeg ikke hører, men om grunden
dertil nu kan være, at der ikke endnu er varme nok
i luften, eller at jeg har nået den alder, hvor øret
ikke længere kan opfatte de høje toner, ja, det op
giver jeg at spekulere over, og vandrer videre ad
en smal sti ind i Hesbjergskovene, men holder mig
i udkanten og står snart oppe på »Fru Milos Høj«
- en jordhøj, som gamle godsejer Milo - efter
sigende - lod opføre, for at fruen bedre kunne
nyde den herlige udsigt. I min barndom var hele
området her store bøge, men nu er der gran, så
langt øjet rækker.
Et stykke længere fremme ligger en bakketop,
hvorpå Hesbjergs fine lysthus lå; det var et bin
dingsværkshus, og i vinduesrudeme var indsat alle
mulige farver glas. Lysthuset var anbragt således,
at der var en vidunderlig udsigt over søen med
den gamle vandmølle som baggrund. Nu er der
ikke engang ruinen tilbage af huset, og kun få
kender stedet.
Stien fører videre ned ad skråningen til søen,
og jeg fortsætter langs denne ad den bugtede sti
tæt nede ved vandet, og når snart frem til den
gamle grotte, i hvis runde bordplade der var
indridset utallige navne af de ikke altid lige hen
synsfulde skovgæster. Oppe på taget af grotten
stod en landsoldat og skuede ud over søen. Han
var lavet af træ, og farven svarede til datidens
spraglede uniformer.
Længere fremme ad stien var der nu en stræk
ning, hvor det på varme solskinsdage vrimlede med
snoge i uhyggelig grad, og vi børn kappedes om,
hvem der kunne få øje på det største antal. I dag
er snoge på dette sted en sjældenhed. Nu er jeg

nået dertil, hvor den store eg stod og bredte sine
mange grene ud over vandet - til glæde for fiskene
og endnu mere for vi børn. Når alle andre fiske
steder svigtede, kunne vi være nogenlunde sikre
på, at fange aborrer og skaller under egen, men
det skete jævnligt, at vi blev for ivrige, og snøren
hang fast i grenene.
Så ender stien ved mølledammens dæmning et yndet samlingssted for omegnens ungdom. På
dæmningen var anbragt flere bænke, og min fader
elskede at sidde her om sommeren og nyde na
turen. Jeg kan se ham for mig i sin hvide jakke,
og med den lange pibe, i ivrig samtale med glade
skovgæster. Omkring ved 3-tiden halede han
jævnligt uret op af vestelommen og sagde: »Ja,
nu skal de snart kunne være her«, og dermed
mente han den store skare af mennesker fra
Odense, der tog med toget til Holmstrup for at gå
eller køre på skovturen Vosemose-Hesbjerg, og
ligeledes, ikke at forglemme, de mange fine lan
dauere fra byen, der enten fik hestene staldet op
her på gården eller fortsatte videre til traktørstedet
i Hesbjerg skov.
Der var meget af interesse for videbegærlige
turister at se på. Først den gamle vandmølle, der
på solskinsdage spejlede sig nok så nydeligt i det
klare vand. Der var karpedammene, hvor karperne
søgte op til overfladen for at spise det udkastede
franskbrød. Og der var alle de gamle bygninger
fra teglværkstiden og ikke mindst det hus, der
kaldtes for »Bageriet« - et levn fra mølleriets
blomstringstid i forbindelse med et rugbrøds
bageri. Huset var et stråtækket bindingsværkshus,
og grenene fra et stort træ kaldet »den store bøg«,
bredte sine grene ud over taget. For gavlen af
huset og under træet var lavet et fast bord med
bænk. På denne plads sad der en stamgæst hver
eneste søndag sommeren igennem, nemlig bunt
mageren fra Odense, der havde lejet fiskeretten
i søen. Når ikke lystfiskeriet lagde beslag på ham,
sad han her - enten ene eller i selskab med gode
venner fra byen og spiste, slukkede*tørsten, røg
cigaren, hørte på nattergalen og ellers passiarede
med muntre skovgæster, der stoppede op et øje

NY JYDSK LAND-HYPOTEKFORENING
Foreningen yder lån mod 2’prioritet i såvel landbrugsejendomme
som grundejendomme udenfor købstæderne i Jylland.
Foreningens kasseobligationer, der ikke behøver at være noteret
på navn, modtages til indskrivning og opbevaring i foreningen,
der vederlagsfrit efterser udtrækning og foretager udbetaling af
forfaldne renter.

Århus

Cirkulerende kasseobligationer ca. 276
min. kroner.
Amortisationstid: 10-40 år.
Rentefod: 4%, 4>/2%, 5%, 5'/i% og 6%
Udtrækning: For tiden ca. 7.5 miil. krone,
om året.
Reserver: ca. 15 miil. kroner.
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blik for at hvile de trætte ben. Jeg mindes ham
med taknemlighed, for der vankede gode drikke
penge, når vi drenge gravede orme op til ham
eller fangede karusser til madding.
Ved at lade tankerne gå tilbage, så langt man
kan huske, går det først for alvor op for een, hvor

kort et menneskeliv i virkeligheden er. Det er helt
overensstemmende med Slægtsgårdsforeningens
ånd og virke, når den på mærkatet anfører
Aakjærs ord: »Din egen dag er kort, men slægtens
lang.«
Jørgen Jacobsen, Vosemose.

Vor tid og dens kunst
Alle disse mærkelige påfund, siger den ældre
generation og ryster forarget på hovedet og glem
mer, at til alle tider har den unge generation ud
trykt sig på sin egen måde og skabt sine egne livs
vaner.
Når spørgsmålet er om kunst og musik, er me
ningsforskellen altid større endnu. Måske fordi
kunsten er det kraftigste udtryk for tidsånden, og
fordi den altid har været banebryder for det nye.
At vurdere sin samtids kunst har altid været
svært, man kan ikke støtte sig til historiens dom,
og vi må ikke glemme, at mænd som f. eks. Michel
Angelo og Rembrandt nok var »anerkendte«, men
at også de måtte igennem den uforståedes mar
tyrium.
Mange føler, at de bliver »snydt«, når de ser
på moderne malerier. Selv om de er interesse
rede i moderne kunst, føler de sig usikre, når de
skal købe. Men må man ikke sige som så: Der er
ikke mere lighed mellem kunst og penge end mel
lem et kys af den elskedes mund og et par nye sko.
Det vil måske i nogle tilfælde være nemmere at
få det første, når man har det sidste, men det er
da heldigvis ikke en nødvendighed. I vurderingen
af kunsten, som af kysset, er det ens egen person
lige smag, der gælder.
Den mand, der køber et billede som pengean
bringelse, risikerer at blive snydt, men har han
ikke fortjent det? Hvis man køber et billede, fordi
man kan lide det, og når man stadig kan glædes
over det, har det så ikke været pengene værd?
Det er som med piger, at det er dem, der er
lettest at få fat i, man hurtigst bliver træt af.

Men for at vende tilbage til kunsten i sin hel
hed, musik, litteratur og bildende kunst, alt hvad
der er sagt om malerier, gælder fuldt ud for til
egnelsen af de andre kunstarter. Kunsten er tidens
ansigt, siges der, og vor tid er ikke blot et alminde
ligt generationsskifte, men en tidsbrydning lige så
voldsom som den tid, da den primitive stenalder
mand mødte metallerne, der gjorde livet lettere
for ham, eller som tiden omkring renaissancen,
opdagelsesrejserne og reformationstiden.

Forstander Arne Winther, Køng Folkehøjskole, har igen
nem en årrække arrangeret udstillinger af nyere kunst
på sin skole, og de er blevet stærkt besøgt.

En ny tid bryder sig frem, overbevisninger,
ideer og tankebaner sprænges, verdensbilledet æn
drer totalt statur, grænser udvides.
Vi befinder os midt i denne sprængning af for
tidens hinder, på vej ind i en ny tid.
Det ses som en knusning af alt det gamle. Bille
dets billede, musikkens melodi etc., thi vi er trængt
dybere ind i kunstens væsen, ind bag dens maske,
nærmere dens sjæl.
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Verdensbilledet har forandret sig fra den flade
jord omkranset af ildhavet, til kugle, til klode i det
svimlende univers.
Som hine tiders opdagelsesrejsende gik ud i den
nye, runde verden, er vi på tærsklen til universets
opdagelse.
Mange mener at denne opløsning er det totale
sammenbrud, men sammenligner vi med lignende
perioder i verdenshistorien, har sammenbruddet
i reglen dannet grobund for nye kulturer af vældigt
format.
I Det nye Testamente tales om Hvedekomet,
der må dø for at leve, det er en tale til os, vor situa
tion er jo netop den, at komet er lagt mellem
møllesten for at blive til brød eller er gemt i
jorden for at blive til nyt korn.

Igennem kaos lyser et lynglimt. Et sted langt
fremme, længere end vi ser, dannes det nye, men
også i denne tid, er der vældig grobund for tankens
og kunstens ideer. Meget nyt, som er uforståeligt
for dette slægtled, vil vise sig stort og varigt for
sene slægtled, fordi det var et billede fra den tid,
hvor vi kom tingenes indre værd på nærmere hold.
Grethe C.

Povl Søndergaard: »Mor og barn«, tilh. Risingskolen
i Odense.

Problemer vedrørende ejendomsoverdragelser
Af konsulent V. Ingemann Agvald, Thisted.

Ved medvirkning ved ejendomsoverdragelse
kommer man ofte ud for en række spørgsmål.
Oftest er det den yngre generation, der ønsker
disse oplysninger og spørger, hvorfor sådan og
sådan, er det noget nyt, man fornylig har fundet
på, eller er det noget, der har varet i længere tid.
Jeg skal i det følgende prøve at berøre et par
af spørgsmålene, som jeg har hørt dem.
Der spørges ofte: Hvad er tinglysning?
Tinglysning er i virkeligheden en gammel fore
teelse, og tingsretten er bekendt for at være det
retsområde, hvor forskellen mellem de enkelte
folks særlige natur og retsopfattelse gør sig stær
kest gældende.
Der findes forskelle fra land til land, og størst
er forskellen mellem den engelske tinglysningsret
og fastlandets for Vesteuropas vedkommende. Den
nordiske tinglysningsret udmærker sig i det store
og hele ved dens jævnhed og simpelhed - ved en
frihed for formalisme og regereri, der stemmer
med de nordiske folks natur, og gør vor tinglys

ning til en praktisk og let anvendelig ting i det
daglige liv uden væsentlige omsvøb og ulemper.
Det er en gammel erfaring, at noget af det
vigtigste i et problems undersøgelse er, at stille
problemets spørgsmål rigtigt ved undersøgelsens
begyndelse, hvilket er meget væsentligt at huske
på ved oprettelse og udformning af skøder, pante
breve og ikke mindst ved aftægtskontrakter, og
hvad der i øvrigt kommer med ved oprettelse af
et skøde.

Hvor gammel er tinglysningen?
Kun få dele af den gældende ret er så ærværdig
ved sin ælde som den, der angår overdragelse af
ejendomsret til jord.
Selve denne akts foretagelse eller meddelelse på
tinget er meget gammel. I dansk ret må tinglys
ning have været almindelig allerede i det 12. år
hundrede eller måske før.
Men endnu ældre er selve overdragelsesakten
og dens foretagelse på åstedet, på selve jorden der blev overdraget. Det særlige nordiske ord for
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overdragelse af jord, nemlig Skødning, viser ved
sin betydning tilbage til de ældste tider i historien.
- De primitive folks bevidsthed trænger her til det
kraftigst mulig synlige udtryk for, at ejendoms
rettens overgang virkelig er fuldbyrdet. Tingene
måtte i bogstavelig forstand føres over til køberen,
erhververen.
Ved skødning af jord gjorde man det på den
måde, at overdrageren på åstedet overrakte er
hververen nogen jord, taget fra ejendommen, som
symbol på hele denne. Sælgeren kastede muld i
køberens skød (eller kappe), hvorfra ordet skød
ning som bekendt stammer.
I Norden har retsudviklingen - i modsætning til
forholdet i de store hovedlande - formet sig på en
mærkelig harmonisk og støt måde. Den nordiske
tinglysning er i sjælden grad en naturgod retsordning. Den følger en gennem århundreder fortsat,
jævnt stigende linie. Ingen voldsom ingriben, end
sige revolution, har været nødvendig for at bringe
tinglysningen til sejr, modsat som f. eks. i Frank
rig.
Den nordiske tinglysnings retsregler er vokset op
lidt efter lidt af livet selv, efterhånden som kravene
meldte sig med de økonomiske forholds forandring
gennem middelalderen og den nyere tid. Det er
ofte sket med næsten umærkelige overgange, og
resultatet er blevet en stadig nøje afstemt, i en
keltheder mere udbygget tinglysningsordning. Men
der er ikke blot ingen bratte overgange, der er
heller ingen yderligheder. Nordisk ret har holdt
sig fri af begge de yderligheder, hvortil f. eks.
engelsk og tysk ret har hengivet sig.
Der spørges også ofte om beregning af salærerne.
Med hensyn til advokatsalæret har det vekslet
gennem tiderne. Kristian den fjerdes forordning af
9. september 1638 om præstedrukkenskab, kost
og tæring, arrest, prokuratores, møde ved retter,
HER ER 131 PUNKTER
og der er 131 steder i landet, hvor der ydes HANDELSBANK-service
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gang, krybskytter m. m., er den første lov, som
indeholder bestemmelser om salærer, eller som det
den gang hed, vederlag eller løn til prokuratorer.
Forordningen forudsatte offentlig fastsatte takster.
Men udviklingen i de næste 300 år fulgte ikke
Kristian den fjerdes lov.
Justitsministeriet udtrykte i 1937 stillingen så
ledes, at der ikke i dansk lovgivning findes almin
delige regler om størrelsen af de salærer, som ad
vokaterne er berettiget til at tage, og at det i til
fælde af uenighed tilkommer advokatrådet, når
vedkommende debitor henvender sig til dette eller domstolene - at afgøre, om vedkommende er
pligtig at betale advokatsalær - og dets størrelse.

Igen faste priser.
Nu er vi vendt tilbage til udgangspunktet. Der er
igen officielt godkendte takster, der gælder for de
fleste områder. De nu gældende offentlig god
kendte takster er imidlertid kun et loft over sa
lærernes størrelse. Taksterne for de forskellige
grupper af advokater - København, Århus og provinstaksteme er nu anmeldt til og godkendt af
priskontrolrådet, nu monopolrådet.
Provinstaksterne ved overdragelse af fast ejen
dom vil i almindelighed dreje sig om 1 % af de
første 100.000 kr. og 6
af resten.
A meta systemet.
Og så er der den ordning, der kaldes a meta
systemet, som betyder, at hver af parterne er beret
tiget til at være repræsenteret af sin advokat ved
ordning af en ejendomshandel og visse andre rets
forhold, hvorved det takstmæssige salær, hvis stør
relse er uafhængigt af om en eller flere advokater
medvirker, deles imellem advokaterne således at
salæret er det samme som om der kun var en
advokat.
Denne regel tilgodeser således både advokater
nes kollegiale interesser og klienternes økonomiske
interesse.
Advokaterne kan mere lokalt iøvrigt også be
stemme taksterne, når de kan blive enige derom.
Der er således den 5. december 1957 for Hjør
ring og Thisted amter vedtaget den ordning, at der
ved familiehandler kan refunderes indtil en trediedel af det almindelige salær.
Dette fortjener anerkendelse for de to nord
jyske amters advokater, da det oftest viser sig, at
familiehandler som regel er lette at ordne. Når den
samme ejendom har været i familiens eje i et
langt åremål er de vanskelige problemer ved ejen
dommen (deklarationer o. 1.) som regel altid over
stået og kendt, og derfor kan skødet skrives uden
store vanskeligheder, og det er derfor naturligt
med en reduktion af salæret.
Jeg tror, det ville være klogt af advokaterne
landet over, at foretage ovennævnte moderation
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ved familiehandler, hvorved de ville få en del af
dem, der nu selv ordner skøder, som klienter.

Skødehenvisning til ejendommens blad
i tingbogen.
Man ser desværre i alt for mange skøder be
mærkningen - i øvrigt henvises til ejendommens
blad i tingbogen - og det er ligesom, at denne
sætning skal være syndsforladelse for noget, der
eventuelt er forsømt at skaffe fuld oplysning om.
Jeg vil forlange i et skøde, at alle de oplysninger,
der er på ejendommens blad i tingbogen også er
anført i skødet. Jeg har været ude for, at der har

været tinglyste bestemmelser så gamle, at de på
tinghuset efterlyste bøger, der indeholdt oplysnin
gerne, har været sendt til landsarkivet i Viborg
eller andet landsarkiv, så de har været vanskelige
at få fat i og tilmed været vanskelige for køberen
at læse. Der kan ofte være ting deri, som kunne
have indflydelse på selve ejendomshandelens af
slutning, hvis man i forvejen havde kendt ordlyden
inden man skrev under på skødet. Forlang derfor
altid, at alle oplysninger, der står på ejendommens
blad i tingbogen, også er skrevet ind i skødet. Det
vil medvirke til at undgå, at der senere kan opstå
misforståelser, når alt er nævnt i skødet.

FRA NORDVESTSJÆLLAND
Af gårdejer Jørgen Petersen, Gislinge
Gamle land så skønt at skue.
Under himlens brede bue
sol og skyer skijter let.
Lyse land af havet båret
dig vort hjerte glad har kåret,
frie, stærke, skønne plet.

SÅDAN SKREV PASTOR HELGE HOSTRUP i året 1930,
medens han var præst i Odsherred og var kommet
til at holde af »dette skønne land«.
Hvis nogen af bladets læsere har læst mine
glimt fra Nordvestsjællands øer og kyststræknin
ger, vil jeg indbyde til en hastig tur gennem det
indre af egnen, nærmere betegnet Holbæk amt.
Nordvestsjælland er som det øvrige Danmark
et barn af de forskellige nedisninger, men egnen
her synes at have været underkastet naturens luner
i en særlig grad. Mægtige morænebakker, enorme
smeltevandsrender har skabt ejendommelige for
mationer, både storslåede og med smilende ynde.
Vældige moser, søer og åløb giver egnen en herlig
afveksling, ofte er denne skønhed gemt hen mel
lem de mægtige bakker uden for alfarvej.
To store endemoræner ligesom deler amtet i to
afsnit, Odsherred med Lammefjorden, og Tuse
Næs med Holbækfjorden på den ene side, og den
midtgående, næsten tværs over hele Sjælland, med
Amosen som skel.
Røsnæs og Odsherred har vi besøgt, lad os da
i store og spredte træk tage en tur langs den syd
ligere morænebakke, og begynde næsten helt ude i
vest ved Kalundborg. Her har isens materiale ikke
været af alt for god kvalitet, de fleste af bakkerne
er sand og grus samt masser af sten. Ved Svebølle
udnyttes materialet i stordrift til vejmateriale. En

tur gennem dette »usjællandske« landskab med
den magre agerjord, de skovbevoksede pletter, de
afvekslende, lavere steder, og overgangen til de
store skovarealer, bør ikke foretages ad de større
landeveje. Tager man turen ad bivejene, vil man
først rigtig forstå, hvor enormt den eller de utæn
kelig store ismasser har skabt naturen. Søerne er
gennem århundreder blevet til moser, og smelte
vandsstrømmen til småbække, en enkelt stump sø
blev dog ikke tilgroet, Aunsø, ellers kan moserne
findes over det hele. Inden vi drejer af fra de
nævnte mindre veje for at komme ind til det nævn
te store skovareal, stopper vi ved de ejendomme
lige og mægtige formationer ved Bjergsted, et helt
jydsk landskab, hvorend ikke lyngen mangler.
Vi følger sognevejen gennem Jyderup skov til
den støder til Slagelselandevejen, tager forbi Skarridsø, som vi dog kun får et svagt glimt af. Vil
man virkelig nyde synet af denne idylliske sø, må
man enten sejle en tur igennem den, eller bedre,
tage en fodtur rundt om dens bredder, det kan
gøres på et par timer, og man kan da samtidig
kigge på Skarridsholms voldsted og måske sende
en mer eller mindre venlig tanke til dronning Margrete og hendes rådgivere, der »lagde det ind un
der kronen«, hvilket vil sige rev borgen ned.

Følger vi landevejen mod syd, kommer vi gen
nem store bakkedrag med afvekslende slugter,
standser ved den mærkelige store Holmstrup kir
ke og undres over, at den er lagt i en meget uan
selig landsby. Grunden hertil er dels at kirken var
sømærke, men mest at den var viet til Skt. Søren
og den undergørende kilde, man endnu kan finde
svage spor af mellem de svagt skrånende skræn
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ter, der nok har egnet sig fortrinligt til bygning af
de boder, der fire gange om året opførtes på kilde
markederne.
De mirakler, der fandt sted ved kilden, har
næppe skyldtes Sørens tåknogle, der var indmu
ret i et lille relikvirum i kirkens alterbord, efter
som den ved en videnskabelig undersøgelse viste
sig at være en fodrodsknogle af en gris!
Vi drejer ned gennem en skovbekranset, ikke
alt for god bivej, til idyllen Kongens Møller. Her
har en gang bøndernes korn, og det er kun få år
siden, det sidste vandhjul gennem sit opstemningsværk, - som forøvrigt findes endnu -, plaskende
drev savmaskinerne ved skæreriet. Fristende var
det at standse ved disse møllers historie, der går
tilbage til Valdemar Atterdags tid, men det er jo
naturen og ikke historien, vi er ude efter, og her i
Mølledalen er meget smukt.
Fra Holmstrup bakkerne er der en mægtig ud
sigt over den store Amose og langt ind i nabo
amtet, Sorø amt. Vi fortsætter ned til den fjerde af
møllerne, den fik sit vand fra Amoseåen, der her
løber under landevejen og giver navn til den kro,
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der nu er ene om at repræsentere navnet, Bro
mølle kro. Møllen er forlængst nedlagt. Men kroen
har en historie, der går over 800 år tilbage, i dens
have findes den 1000 årige, fredede taks, der
spreder sine knoglede grene ud over en væsentlig
part af den hyggelige krohave. Men skulle man
finde på at ville overnatte i Bromølle kro, bør
man vide, at den fæle kromand og hans kone, der
i gammel tid havde den kedelige uskik at slå nogle
af de overnattende gæster ihjel, hvorfor de retfær
digvis måtte bøde for denne uvane med hjul og
stejle og derfor skal have for skik at vandre rundt
på kroloftet ved nattetid. Dette være sagt som ad
varsel for dem, der ikke ynder spøgelser!
Vi forlader atter landevejen, drejer af mod vest
gennem Kattrup skoven ned til Danmarks tredie
største indsø, Tissø. Dette store smeltevandsbassin
får bl. a. sit vand fra Amoseåen, og har sit afløb
gennem Hallebyåen ud i bæltet ved Rersø.
Tager man vest om søen, kommer man forbi
den ældgamle Sæbygård, og kan jo her sende tan
kerne til vor barndoms »Valdemar Sejer«, og min
des Ingemanns dramatiske fortælling om kongens
skinsyge elskerinde.
Ret mod syd drejer vi af mod Ruds Vedby og
når atter ind i morænebakkerne ved Åmosens
bred. Ved Skamstrup når disse sit højdepunkt
»Knøsen« på 99 m. Fra denne bakketop har man
en mægtig udsigt, 72 kirketårne kan man se, og
byerne Slagelse, Sorø, Roskilde, Holbæk og Ka
lundborg øjnes med kikkert.
Den så ofte nævnte Amose burde have et kapi
tel for sig. Næst efter Jyllands vildmoser findes
ingen større, og her som der kæmpes der nu for
at skabe agerland, hvor før tørvestakkenes tusin
der var mosens vartegn. Her skabte smeltevandet
en gang vældig sø, og mange interessante oldtids
fund viser, at her slog nogle af vore første forfædre sig ned som fiskere og jægere. Så interes
sant fandt videnskaben disse fund, at de gav disses
efterladenskaber navnet Amosekulturen. Et bety
deligt stykke af mosen ved ondløse er købt af Na
tionalmuseet til yderligere undersøgelser.
Gennem afvekslende bakkedrag følger vi mo
rænen ind over Brændholt til Igelsøs kolossale for
mationer, her støder vi til Sorø-Slagelse lande
vejen, og mange har sikkert set de stejle bakker,
hvor kreaturene næsten næsten synes at hænge i
luften. På et af de højeste punkter er nu vort nye
observatorium bygget.
Ret nord for observatoriet har naturens lune
skabt en ejendommelig sø, Maglesø, med sine ca.
100 m over havoverfladen, tør den måske prale
med at være Danmarks højest beliggende sø?
Maglesøs mørke vand har en egen mystisk tiltræk
ning, men egnens beboere søger praktisk talt aldrig
at svale sig i dens bølger.
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I sydøst drejer bakkedraget over Sofienholm og
Tølløsegårdens storkuplede arealer, når ved
Åstrup den stejle Elverdamsbakke. Syd for denne
i »Dumpedalen« ses en meget stor smeltevandsrende, gennem hvis bund en å sender overflade
vandet ud i den af Holbækfjorden ved Ejemæs og
Tempelkrogen.
Langs denne smeltevandsrende og den tilbage
værende lille å har også ligget flere vandmøller,
men ligesom med kongens møller, er vandhjulenes
tid forbi. En enkelt af dem er dog nu restaureret
og fredet. Langs den nævnte å eller bæk har gen
nem årtusinder været brudt kalktuf. De fleste af
egnens kirker er bygget af Elverdammens kalk
afsætninger.
Skulle nogen finde på at tage bilen og foretage
en tur gennem de her nævnte steder, f. eks. fra
Kalundborg mod København, bør man ikke følge
hovedvej 4, men dreje af ved Løjtved, ind over
Bjergsted og Jyderup. Her fra tages så »Skov

vejen« over Knabstrup, Regstrup, Ny kro til El
verdammen, det er den oprindelige færdselsåre til
Kalundborg. Man kommer da forbi de så histo
risk kendte herregårde Torbenfeldt, Kongsdal og
Knabstrupgård.
Meget, meget mere kunne og burde være for
talt om egnens skønhed. Vil man vide mere, tør
jeg måske anbefale læseren at få fat i mag. H. V.
Clausens »Fra Holbæk amt«, eller i det i fjor
udkomne værk af dr. Therkel Mathiassen, udgi
vet af Nationalmuseet, »Nordvestsjællands old
tidsbebyggelse«. Begge er pragtfulde.
P. S. Må jeg til slut bede dem, der er betydelig
bedre vidende, og som skriftligt en gang imellem
skælder mig lidt ud over, at være overbærende.
Hvad jeg fortæller, er ikke »hugget« fra andre,
bare konstateret ved selvsyn gennem mange år. At
der indløber enkelte fejl, beder jeg om tilgivelse
for.
J. P.

DER BYGGES PÅ DANMARK
Mellem Skærbækmarsken og Rømø giver menneske og natur begge en »hånd« med

Af redaktør Ib Paulsen
Der er sket meget store forandringer i vadehavs
området mellem fastlandet og Rømø, siden Rømødæmningen i 1948 blev fuldendt.
Dengang udgjorde forlandet vest for det store
havdige, som beskytter Skærbæk-Ballummarsken,
1400 hektarer mellem Højer og Brøns. Nu er det
faste forland vokset med yderligere 1400 hektarer
af de 4000 hektarer, man skønner opnåelige ved
ebbe og flods medvirken. Det vil sige, at de sidste

40 procent i dette øjeblik henligger dels som det,
man kalder råvader, dels som vadehav, der endnu
er uberørt af de menneskelige støtteforanstaltnin
ger, som er iværksat i denne landvindingsproces.
Forleden stod den berømmelige Skallingen-professor Niels Nielsens nære medarbejder, amanuen
sis Børge Jacobsen, på Rømødæmningen og for
klarede et rejseselskab om den formidable vækst,
vort land på dette sted mellem øen og fastlandet

Udsnit af de ny landdannelser mellem Marsken og Rømø.
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er genstand for som en værdifuld gevinst i naturens
store og ofte så lunefulde lotteri.
Gevinsten ved slikafsætningen i det område, som
på denne måde er under kontrol, er 214 cm om
året, og at dette virkeligt kan blive til noget i det
lange løb fremgår unægtelig af det komplet æn
drede situationsbillede i de forløbne tretten år
siden dæmningens fuldførelse.
Men for dette må man ikke gætte på, at der
på langt sigt vil finde en sammengroning sted mel
lem fastlandet og vesterhavsøen. Amanuensis Bør
ge Jacobsen kommenterer en bemærkning herom
med et smil, idet han henviser til de mægtige natur
kræfter, som hersker netop her:
- De 4000 hektarer ligger indenfor det teknisk
opnåelige som en landvindingsgevinst, der umid
delbart bliver 4-5 gange dyrere end indvinding til
brugsjord af tilsvarende områder bag digerne. Men
på langt sigt skal det nok betale sig. Om en sam
mengroning af fastland og ø vil kunne finde sted i
løbet af 20.000 eller 40.000 år, kan vi kun gætte
på. Foreløbig har jo dæmningsbyggere og landvin
dingsfolk også erfaret, at det kan være både dyrt
og risikabelt at kæmpe imod naturens orden. Der
ude går en såkaldt pril, en strømrende, der idelig
flytter sig og længe har truet Rømødiget. Vi ved
ikke, hvad den kan finde på i de kommende år,
selv om den på det sidste har vist tendens til at
trække nordover, hvorved diget aftagende befin
der sig i farezonen. Så længe det varer . . .
Landvindingkyndige folk, hvoriblandt direktør
Fr. Heick fra Det danske Hedeselskab og hans
tekniske eksperter, understreger, at den gevinst,
vi opnår ved vor indsats i naturens lotteri på dette
sted, ikke bare er identisk med nyvundne hektarer.
Når disse nyvundne områder senere er konsolide
rede, vil de kunne bære endnu et stort kystbeskyt
tende havdige parallelt med det gamle, som blev
bygget af franske krigsfanger i årene 1914-18. Et
sådant dobbelt havdige er tvingende nødvendigt,
før bosættelse i det egentlige marskområde kan
finde sted i egne, som under de store stormfloder,
de såkaldte mandedrukninger, skattede dyrt i men
neskeliv til havet. En af disse vandfloder kostede
ikke færre end 20.000 marskboere livet fra Hol
lands kyst til Kongeåområdet.
Men også inden for havdigeme finder tiltagende
landvinding sted gennem afvandinger af vand
lidende områder. Øget aktivitet har været nødven
dig af flere grunde, økonomiske som nationale,
i Sønderjylland i de senere år, bl. a. motiveret gen
nem det tyske Program Nords voldsomme aktivitet
i landområdet op til grænsen, hvor vældige foran
dringer er gennemført i årene siden den anden ver
denskrig. Det danske Hedeselskab har projekteret
en lang række arbejder af denne karakter, hvoraf
et meget stort, Bredeå-dalens afvanding, netop er
afsluttet i år.
Skovrider Kr. Fromsejer i Skærbæk bekræfter,
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at mægtige oversvømmelser tidligere hærgede disse
egne i en så udstrakt grad, at det for mange marsk
bønder var umuligt at bjærge avlen. Det er nu et
overstået stadium. Ved Bredeådalens regulering er
400 kvadratkilometer marskland blevet »vandsik
ret«, åen er afkortet med 13 km over en strækning
på tidligere 33, og arbejdet har kostet 414 million
kr. Andre store projekter er under udarbejdelse og
ventilering i naboområderne. Bredeådalens regule
ring begyndte i 1952 på strækningen mellem Arrild bro og Løgumkloster og trak etapevis i årene
siden 1955 ud imod havet med udmunding i Vade
havet ved Ballum sluse. 20 andre vandløb er includeret i uddybninger og udretninger indenfor
dette anselige afvandingskompleks. Alt i alt må
Bredeådalprojektets gennemførelse betegnes som
en af det sidste tiårs meget betydelige landbrugs
økonomiske gevinster.

Guldhorn-findestedet er skæmmet
Ikke alle historiske mindesteder præges af over
vættes pietetsfølelse. Et af de hårdest medtagne i
den henseende er findestedet ved Gallehus for de
berømte guldhorn, markeret ved to mægtige gra
nitsten, hvis virkning alvorligt anfægtes af en hor
ribelt anbragt iskiosk i skrigende farver foran et
smukt gammelt hus, hvis ejer ville have solgt lige
så mange ispinde, dersom skuret havde været mere
diskret både i udførelse og placering. Nu mangler
egentlig kun som rædselens klimaks, at man af Na
tionalmuseet opnår tilladelse til at få det på den
nærmest placerede mindesten liggende store guld
horn påklistret en plastikdims, så hornet kunne
illudere som en fyldt vaffel. Dansk Naturfrednings
forening og Nationalmuseet burde for længe siden
have grebet ind. Hvorfor i alverden er det ikke
sket?
Den stort anlagte virksomhed, det tyske Pro
gram Nord har udfoldet syd for grænsen, har ikke
bare intensiveret den danske landvindingsvirksom
hed i selve Nordslesvig, men har også engageret
sig i et frugtbart samarbejde mellem de to befolk
ningselementer på hver sin side af grænsen. Dette
har manifesteret sig i fællesreguleringen af grænse
vandløbene syd for Rends, hvor Skelbækken, der
tidligere havde afløb gennem dansk territorium,
nu er ført til afløb i Gammelå på selve grænse
linien.

Nyt land er en nødvendighed
Om situationen i dette grænseområde som helhed
fortæller borgmester Paulsen, Tønder, at Tønder
amt er landets tyndest befolkede, mens områderne
syd for grænsen har 214 gang så stor befolkningstæthed. Samarbejdet med det tyske mindretal på
egnen er godt, som det er det med befolkningen
syd for grænsen ikke mindst indenfor landvindings
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problemet. Fælles for begge befolkningselementer
er kampen for at bevare ungdommen i grænseom
råderne. Det har været Sønderjyllands store
ulykke, at der flere gange har fundet store udvan
dringer sted, og at landsdelen to gange, i 1864 og
1920, har måttet skifte økonomiområde. Ungdom
men rejser bort og vil ikke vende tilbage til grænse
problemerne, så landsdelen har hårdt brug for et
betydeligt befolkningstilskud ikke mindst som følge
af den alt for lave fødselsprocent.
De store sønderjyske afvandinger og landvin
dingssager er et tvingende nødvendigt led i kampen
for at fastholde befolkningen til landsdelen og i be
stræbelserne for at modvirke trækket fra land til
by. Der må skaffes endnu mere brugsjord og an
lægges nye plantager. Ganske vist er der sket me
get siden 1920. Barske og øde eller vandlidende
egne er blevet totalt forandrede, så bonden fra

dengang at stå i lyng til knæene nu står i kløver
af samme højde, men der er dog sket langtfra nok.
Store plantninger har fundet sted i det nævnte
åremål. 1 Sønderjyllands plantningsforegangsmand,
skovrider Kr. Fromsejers »regeringstid« er der
alene i hans distrikt syd for linien Ribe-Haderslev
plantet ikke færre end 100 millioner hegns- og
andre læplanter.
Tøndermarsken er blevet afvandet. Her stod ved
genforeningen i lange perioder hvert år store om
råder under vand, hvortil kommer bl. a. landvin
dingsgevinsterne i Kastrup-Tiset Enge i Gelsådalen
med sine 1060 hektarer med et merudbytte på 810 tønder kom pr. hektar, betalt med 574.000 kr.,
og den igangværende afvanding af Bovlund-Vellerup Enge mellem Branderup og Bedsted på 735
hektarer. Dette arbejde, som er projekteret til
600.000 kr. udføres med 50 procent statstilskud.

OLDEFARS CYPRIANUS
I mit barndomshjem stod der et gammelt klæde
skab, på bunden af hvilket der lå en hel masse
bøger. Hvor var det spændende at give sig i kast
med dem! Der kunne man ligge på sine knæ foran
skabet i timevis og læse, læse, læse, og det var nu
det bedste af alt godt i verden. Men der var to
gamle bøger iblandt, som havde store, røde bog
staver på titelbladet. Fik man af vanvare fat i
dem, blev de skyndsomst gemt hen i en krog
nederst i bunken, alt mens man mærkede en under
lig kriblen ned ad ryggen. For sæt at den ene af
dem skulle være Cyprianus, den frygtede og be
rygtede bog, som havde røde bogstaver, fordi den
var skrevet med menneskeblod! Hvad kunne der
så ikke ske, hvis man gav sig til at læse i den og
ikke formåede at læse tilbage igen! Man huskede
jo så tydeligt beretningen om pigen, som en dag
var ene hjemme på en gård og så fik fat i Cypria
nus og satte sig til at læse i den: Pludselig begyndte
to høstvogne, som stod ude på gårdspladsen, at
rende rundt og det uden kuske eller heste. Af sted
gik det, stærkere og stærkere, rundt om vandposten
i flere timer, uden at nogen formåede at standse
dem. Langt om længe kom manden hjem, og han
så straks, hvad der var sket, så han gik hurtigt
ind, tog Cyprianus og læste, og så standsede vog
nene! Men pigen rørte aldrig mere bogen med de
røde bogstaver.
I den gamle ladefogedgård på Øksendrup mark
var der i tidligere tid en mand, som ejede Cypria
nus. Den lå i den øverste skuffe henne i den gamle

dragkiste, som stod til venstre, når man trådte ind
ad dagligstuedøren, så den skuffe vovede ingen at
åbne uden manden selv. Men den nat, han døde,
gav det et vældigt brag, ligesom et bøsseskud i
dragkisten, idet den gamle Jens ladefoged ud
åndede henne i alkoven. Der gik et gys igennem
dem, der vågede ved dødslejet, og ingen vovede
at flytte sig af stedet. Men langt om længe rejste
sønnen sig, gik hen til dragkisten, trak skuffen ud
og tog Cyprianus tilligemed en håndfuld andre
gamle bøger og gik så i nattens mulm og mørke
ud og begravede dem omme bag ved den gamle
brændekove. Og fra da af var al troldom og magi
forsvundet fra gården.
I 125 år residerede præstedynastiet Balslev her i
Haarslev sogn. Embedet gik i arv fra fader til søn
i fire slægtled. Da den sidste i rækken, provst L.
Balslev, i året 1888 læste med konfirmander,
spurgte han dem en dag, om de nogensinde havde
set Cyprianus. Da de svarede benægtende, gik han
og hentede en meget stor, tyk bog. »Tror I, at
denne bog er Cyprianus?« spurgte provsten.
Nej, det troede de ikke.
Så hentede han en ganske lille bog med røde
bogstaver og spurgte så atter: »Tror I, at denne
bog er Cyprianus?« Og børnene svarede ja i kor.
»I har ret«, sagde provst Balslev, »det er
Cyprianus!« Men det var jo også den gamle konsistorialråd Balslev, som gjaldt for at være »klog
mand«, og mange er de historier, som endnu
verserer her i sognet om ham og hans virke i så
henseende. Christine Reimer nævner nogle af dem
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i sit værk »Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde«,
og her skal lige nævnes to andre. En dag fik præ
stens karl besked om at rense i fårestien, men det
var et besværligt arbejde, da der var strøet med
ærtehalm, så karlen var lit uvillig til at gå i gang
med det. »Ja, ja, så må jeg jo ordne det«, sagde
konsistorialråden, og på een gang begyndte ærte
halmen at løfte sig og vippe op og ned ovre langs
den ene væg. »Åh, nej, lad være med det, jeg skal
nok få det ud«, råbte karlen, og dermed var den
sag i orden.
En anden gang »mærkede« præsten, at der var
noget galt ude i laden en sen aften. Han gik da
derud og så, at en mand lige havde fået en sæk
korn læmpet ud af en luge, som vendte ud mod
kirkegården, og nu skulle til at forsvinde med
kornet. Præsten gik ganske stille ind igen, men
den arme mand måtte stå på kirkegården med
kornsækken på nakken til den lyse morgen.
Jo, han kunne mere end sit fadervor, den gamle
Balslev, og sikkert er det allenfals, at Cyprianus
havde de deroppe i præstegården.

onde. Da hun så tillige en dag havde fundet et
menneskekranium og nogle menneskeben på loftet,
ja, så var den jo oplagt, at skrædderen var i ledtog
med mørkets magter.
Men nu selve den mystiske bogs indhold! Ja, det
skal straks siges, at det blev mig en skuffelse at
læse den. Det er rammende blevet sagt, at den
begynder fromt og ender frækt, og det har sin
rigtighed. Første del består af nogle højttravende
bønner, som væsentlig skal beskærme mod for
gørelse og »onde øjne«, det øvrige handler mest
om at kunne udpege tyve og få dem til at bringe
det stjålne igen samt en mængde elskovs råd, som
ikke alle er lige smagfulde. Og så er måske endda
det værste udeladt, idet et blad er revet ud. Men
der er dog også andet, f. eks. kan man lære at
læse over kålorme og at få en stegt hane til at
gale! En enkelt trylleformular skal man skrive
med sit eget blod, og det er vel sagtens derfor,
man troede, at hele Cyprianus var skrevet med
menneskeblod og som følge deraf havde røde
bogstaver.

Men alt dette er kun udenomssnak. Det egent
lige er, at jeg sidder her med oldefars - Brændekildeskrædderens - Cyprianus foran mig, altså kun
i afskrift, desværre, det havde jo været mere in
teressant med originalen. Men afskriften er ordret,
omend ikke bogstavret, og på forreste blad står:
Niels Rask, Brendekilde 1761.
Oldefar var kendt viden om som »klog mand«
og tog ofte syge i kur. Helt fra Sjælland og Slesvig
kom de til ham. Han var en begavet mand. Som
soldat i København lærte han sig selv at skrive
og regne samt at læse og skrive tysk, og dette
sidste så grundigt, at han blev sin berømte søns,
sprogforskeren Rasmus Kristian Rasks, første
læremester i nævnte sprog.
Han havde en ret betydelig bogsamling, og hans
bogskab med navn og årstal (1782) står endnu
her i Raskslægtens gamle hjem. Men først mange
år efter oldefars død blev hans eksemplar af
Cyprianus fundet i Jordløse præstegård hos da
værende pastor Jørgensen. Dog havde der allerede
mens han levede, gået rygter om, at han sad inde
med den sagnomspundne bog. En pige, som i sin
tid tjente hos skrædderen i Brændekilde, fortalte
således, at hun en dag var i færd med at støve
et skab af i den stue, hvor Rask havde sine medi
kamenter. Tilfældig kom hun da til at tage i en
ring, hvorved skabsdøren åbnede sig. Hun fik da
øje på en gammel bog, som lå i skabet, og kunne
ikke dy sig for at se i den. Men med det samme
kom Rask, som tilkaldt af hemmelige magter, tog
bogen fra hende og gav hende en smældende
lussing, idet han sagde: »Hold dine fingre derfra!«
Pigen var da straks på det rene med, at det var
den frygtede Cyprianus, hun havde haft fat i,
og enhver, der brugte den, var jo i pagt med den

Selve cyprianus bærer den latinske titel Cardo
Benedicta, og indholdet er for det meste en arv
fra den kristne oldtids overtro, som længst er
bleven bevaret her i Norden. Teksten forefindes
både på latin, græsk, armenisk og syrisk, og det
er den gamle Kyprianoslegende fra år 400, der
ligger til grund herfor. Her skrifter Kyprianos fra
Antiokia i Syrien sine synder: »Jeg, Kyprianos«,
fortæller han, øvede mange ugerninger; men ved
at se den unge kristne kvinde Justinas faste tro,
idet hun modstod hans forførelseskunster, blev
han grebet og omvendte sig. (Navnet er måske
lånt fra den store kirkefader Cyprianus, der levede
i Karthago i det 3. århundrede).
De forbrydelser, Kyprianos har øvet, er føl
gende: Han unddrog jorden regn, træerne frugt,
dyr og mennesker afkom og rørlighed. Han har
m. a. o., skriver F. Ohrt i sin afhandling om
Cyprianus, modvirket naturens frugtbarhed og
bragt goldhed over det, som Gud har velsignet.
Således allerede i den byzantinske form.
I den allerældste kilde, selve oldtidslegenden,
ligger det anderledes. Ganske vist har Cyprianus
bl. a. dræbt børn og svangre kvinder, dog ikke
just for at udslette liv, men for at ofre til dæmo
nerne og spå af ofrenes indvolde, dvs. han var et
argt medlem af hedenske mysterier (hemmelige
ordener), så han var nok mere en vankundig hed
ning end en skummel livsfjende, hvad hans ord: »at jeg ej kendte dit hellige navn -« jo også vidner
om. Dette er nok den egentlige og oprindelige
sandhed om Cyprianus.
Men bogen i sin helhed viser, hvor dybe rødder
vantro og overtro har haft i kristenheden igennem
ca. 2000 år.
Julie Rask.
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BARNDOMSMINDER
FRA ELLEKILDE 1891-1901
Afslutning

Af HANS ELLEKILDE

Det var vognmandsforretning for min faders, mæl
kesalg for min moders vedkommende, begge disse
nyheder dadiedes af den noget forbenede gamle
mand. Jeg husker min moders mælkepriser, 14
øre for potten af sødmælk til villaerne, 12 øre
potten til pensionaterne, 10 øre til egnens fattig
folk. Hun klarede det meste af sin sommerhus
holdning for disse indtægter, foruden at jeg, hen
des mælkedreng, allerede som seksårig tjente drik
kepenge nok til at kunne betale mit eget tøj. Det
var nødvendigt for fader og moder at indrette en
ny mælkekælder i den gamle hvide gård. Mælken
kunne selvfølgelig ikke holde sig i selve det store
køkken. Det var nødvendigt for dem at hæve sove
kammerets gulvflade så højt over opholdsstuens
gulv, at det var besværligt for en lille dreng at
klavre op over det høje dørtrin fra stue til sove
kammer. Her hilste jeg ved jævndøgnstid 1895 på
min moder, der lå i barselseng med min lille bro
der. »Moder, synes du ikke, at vi skal kalde ham
Svend efter farbror Svend«, og det syntes både
moder og fader, at der kunne være god rimelig
hed i.
Også faders nye vognmandsforretning gik gan
ske udmærket i disse første år, disse lykkeår, hvor
fader og moder stod op sammen hver sommer
morgen kl. fire og arbejdede sammen, til de klok
ken seks kaldte folkene op til dagens arbejde. Der
blev, som fader havde forudset, et pænt overskud
af landliggerkørslen sommeren igennem, selv om
det på grund af Ellekildes udkantsbeliggenhed
kneb med at skaffe tilstrækkelig vinter arbejde. Den
store dag kom, da fader kunne købe det første bitte
lille stykke af Ellekildeættens jord, strandstykket
på den anden side strandvejen overfor den ypper
lige bondehave. Det var vel også nok det, som
mest måtte friste en jordsøgende københavner
køber. Fader udbetalte prisen for strandstykket,
tre tusinde kroner, kontant indbetalt i Statskassen,
det var i 1893, og han samlede så penge sammen
til det næste fremstød ved sin vognmandskørsel,
jordbruget klarede jo det almindelige livsophold.
Så fremsynet fader ellers var, een ting havde
han ikke forudset, at selve den gamle gård skulle
blive solgt over hovedet på ham til en fremmed.

Hvem skulle vel have mod på at købe denne for
ældede gamle gård med dens fortvivlet vanskelige
arbejdsforhold. Men dette ganske uventede skete
alligevel. Fader fik en dag i 1897 at vide, at
sommergenboen, kongelig skuespiller Peter Jerndorff havde købt gården og dens have for 4800
kroner af gårdens ejer, Statskassen. Det var et
fuldkommen lammende slag for min fader, og han
vidste i begyndelsen ikke, hvad han skulle fore
tage sig. Mange år efter har moder fortalt min
kone, at fader var kommet op til hende i sove
kammeret med tårerne striglende ned over kin
derne og havde fortalt hende den frygtelige nyhed.
»Du skal ikke græde, Peter,« sagde moder, »du
ved, at Vorherre altid har hjulpet os, og du kan
stole på, at han også skal hjælpe os denne gang,
når vi beder ham derom.« Og det kom også til
at slå til.
Jerndorffs bevæggrund til købet af den gamle
gård var trangen til at opnå den for ham ønskelige
sommerfred, en gård med husdyrhold, hestetram
pen og børneskrig kan ikke undgå at volde støj.
Fader havde et stærkt kort på hånden, han kunne
true med at bygge en forfærdelig kasse på det
strandstykke lige nord for Jerndorffs have, som
han ejede fuldt ud. Hans allerbedste kort var dog
nok, at Jerndorff var en fip mand, en retsindig
mand, som meget vel kunne forstå, at fader selv
følgelig havde den moralske førsteret til sin føde
gård og sin nedarvede ættegård. Han tilbød da
fader at sælge ham gården til en underpris på 4000
kr. mod at fader gik ind på, at nedrive den gamle
gård og genopbygge den med pensionat i den
tidligere bondehave mod nord, at holde strand
stykket helt fri for bebyggelse, en ny have kunne
da anlægges på tomterne af den gamle gård. Dette
forslag modtog fader, og det blev i virkeligheden
en mærkelig lykkelig løsning af den krise, fader og
moder blev kastet ud i. Jerndorff selv blev ikke
fordrevet fra Ellekilde af den for ham ulidelige
støj, han boede hele sin lange levetid i Ellekilde
som vor gode venligsindede genbo eller vel rettere
sagt »tværbo«. Og vi fik i stedet for vor håbløst
forældede gamle hvide gård en ny praktisk, næsten
funktionalistisk gård, som var anvendelig for en
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moderne vognmandsforretning. De gamle tomter
af den gamle gård var yderst velegnede til noget
helt nyt i gårdens historie, nemlig jordbærdyrkning,
for jordbærrene vældede op af den i århundreder
ganske ubrugte jord. I strandstykket groede jordbærerne også ganske godt, men nok endnu bedre
de tidlige nye kartofler. For frk. Sørensens som
mergæster i pensionatet var den frie udsigt over
strandstykket til det skånske land, med Hdganås,
Viken kirke og Kulla Gunnarstorp, en stor tiltræk
ning under sommeropholdet. Faders egne økono
miske forhold med de store nye forpligtelser var
selvfølgelig vanskelige i de kommende år, men de
var slet ikke håbløse, og vi levede lykkeligt i det
nye hjem, ganske ligesom vi havde gjort i det
gamle, både under ganske dagligdags forhold, og
når slægt og venner samledes til julegilder eller
andre fester i den nye gård, der stadig var slægtens
midtpunkt, som det havde været i den gamle hvide
gård siden 1723.

o/ndelsbogtrykkeriet
i Odense

Om mine forfædre har min ven arkivar P. K. Hofman
sen udarbejdet et meget udførlig, utrykt anetavle tilbage
til det 17de århundrede. Han har fremlagt de vigtigste
af sine resultater i Slægtsgården for februar 1961.
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