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Om skovduer ved en pejs
Af redaktør Ib Paulsen

En tænksom og fabulerende gammel græker
skabte et meget smukt eventyr om tyrkerduen,
som er skovduens eller ringduens nære slægtning,
der for længe siden har bredt sig også i Danmark.
Hans idégiver var tyrkerduens kurren, på samme
vis som den folkelige rytmegengivelse igennem år
hundreder har inspireret almuen til gengivelse i
pudsige ordforbindelser også af skovduens kurren,
eller om man vil sang.
Vor gæve græker fandt ud af, at tyrkerduen
sidder og råber »deca octo«, hvilket står for tal
let 18, og sagnet beretter, at der engang var en
fattig, men yndig ung pige, som tjente en nærig
frue, der aflønnede hende med kun 18 skilling
om året. Hun klagede sin nød til guderne, og
Zeus skabte tyrkerduen med befaling til, at den
ud over alverden ud i al fremtid skulle råbe sit
»deca-octo« som en hån over påholdne husfruer.
Den har ikke svigtet sit kald. . .
Til gengæld har ifølge fuglestemmeeksperten
dr. phiL Poul Bondesen ved Naturhistorisk Mu
seum i Århus godtfolk omsat skovduens »gu-g uu-g u u r u u« til ordene »Det er synd at skyde
skovduer« eller »En go’ stor skovdu’«, hvad de
fynske skovduer råbte i én uendelighed kort efter
solopgang den dag, da jagten gik ind, men med
ligesom lidt hån i tonefaldet, fordi skovduer er
både rappe og flygtige som jagtemner, ser fan
tastisk skarpt og hører eminent.

Mælkebøttefrøene er rejseklare, nogle er lettet, andre
følger efter.
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Samlingsregering ?
Den økonomiske udvikling er gået amok.
Ingen taler mere om at gøre gode tider bedre,
men næsten alle taler om at få bremset den for
rygende inflation, de sidste par år har bragt os
ind i. Partierne har udfoldet ihærdige og i mange
henseender prisværdige bestræbelser for at få ud
viklingen under kontrol, men ingen tør påstå, at
det er lykkedes, hvorimod der er almindelig enig
hed om, at forårets lønstridigheder efter al sand
synlighed vil give et sådant lavineskred i udvik
lingen, at de hidtil opnåede resultater er spildte.
Vi stiler mod fællesmarkedet under en øko
nomisk udvikling af farligste karakter.

Under sådanne forhold har vi brug for en stærk
regering. Men vi har en svag regering. En uhyre
svag regering. Det førhen så mægtige socialde
mokrati er hundeangst for Aksel Larsen og hans
flok, og inden for murene er man bange for de
hårde fagforeningsfolk, der med voldsomhed mod
sætter sig den besindige linje, som betydelige
kredse i regeringen synes at gå ind for.
Opløsningen er iøjnefaldende, og derfor er det
nuværende styre uegnet til at lede landets øko
nomiske udvikling.
Man kan så håbe, at det for det første vil være
muligt at fremtvinge et valg, og for det andet at
det efter valget vil være muligt at få dannet en
regering, der kan løse opgaverne. Men ingen af
delene er særlig sandsynligt. Regeringen er ikke
just forhibbet på valg i øjeblikket, og selvom det
efter et sådant vil være muligt at få dannet en
borgerlig regering, vil den ikke få nogen stor par
lamentarisk styrke.

Vi trænger imidlertid til at få orden i Dan
marks økonomi. Og vi kan blive nødt til at an
vende utraditionelle metoder, for at få orden
bragt til veje.

Under sådanne forhold må man spørge, om
ikke det var på sin plads, at der påny dannedes
en samlingsregering, af de partier, der under kri
gen viste, at de kunne stå sammen når det kneb.
Hermed tænkes ikke på en varig samlingsrege
ring, der kan forfuske ideen i vor styreform, men
på en regering, der med fast hånd kunne lede
landet, til vi blev medlemmer af fællesmarkedet,
så vi kunne undgå, at udviklingen løb fra os i
denne overgangstid.

Det er jo ikke sådan, at partierne står fjernt
fra hinanden i deres opfattelse hverken af situa
tionens alvor eller af, hvordan udviklingen bør
være. Det er først og fremmest et spørgsmål om
politisk styrke. Og en sådan kan tilvejebringes
ved fælles kræfter.
Jeg ved godt, at det ikke just er populær tale
at nævne ordet samlingsregering. Den ene og den
anden vægrer sig ved at gå i selskab snart med
dette og snart med hint parti. Men her er ikke
tale om, hvad man kan lide eller ikke lide. Her
er tale om, hvad man kan blive nødt til at gå
med til for nødvendighedens skyld. Her er tale
om i en overgangstid at række hånden ud til
dannelse af en stærk regering, der kan løse livs
vigtige problemer, som i øjeblikket synes uløse
lige.

C. R. C.
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OM SKOVDUER
—

Fortsat fra side 1

—

I øvrigt var den første i Danmark, som gav
en beskrivelse på tryk af skovduens stemme, ikke
en ornitolog, men musikprofessoren Erik Abrahamsen. Det skete så sent som i 1943 og med
den kommentar, at skovduens kurren vidner om
en højt udviklet form- og taktsans.
Vi kan selv erkyndige os om det mange steder
i vore byer ved i de tidlige morgen- eller sene
aftentimer at lukke vore vinduer op, for i de sidste
ti år er skovduerne i tiltagende tal draget til bys
og bygger rede i vore parker og haver. Min nabo
har en i sit akacietræ, og duerne, som byggede
den, optræder overraskende fortrolige med men
neskets færden, hvad der forbavser den, som ude
i naturen har lært skovduen at kende som en af
vort lands mest vagtsomme og sky fugle, der kan
flytte sig med en overordentlig fart, når en jagt
morgen de første skud har lydt. I vore haver
går skovduerne ugenert omkring få meter fra de
res værtspar ved morgenkaffen på terrassen.

Den gode jæger er hyggelig at være i selskab
med den årle morgen, når som i år en pragtfuld
solopgang indleder jagten. Der er længe imellem,
at himmelfarverne er så skønne, som de var det
den dag med flammende spejlinger i mergelgra
ves og mosehullers stillestående vand, bræmmet
også af spejlingen af de omstående væksters fine
mønstre. Alting er lydt, når klokken er mellem 3
og 5. Fjernt gøer en kåd jagthund. Man hører en
piges stemme. En fugl pipper. Dybe mandfolkerøster kommer fra skikkelser, som ikke kan ses,
i færd med at postere sig med skudklare bøsser,
hvis lyd snart vil splintre freden, som et spejl, der
knuses. Løvet hvisker for solopgangsbrisen. Fisk
ringer vandet. Insekter begynder at svirre, eller
rettere, man begynder at kunne skimte dem lavt
over vandspejlet i mosen. Malede en kunstner den
himmel, som den ser ud just nu, ville godtfolk
påståeligt hævde, at billedet var en dundrende
løgn.
Så drøner det første skud borte bag nogle lave
bakker. Dets ekko bevæger sig som en bold i slow
motion mellem bakkerne, fortaber sig og døer ud,
og nogle få svirrende ænder pifter i voldsom stig
ning bort over vore hoveder derovre fra. Jæge
ren ved min side ler dæmpet og siger med et kast
med hovedet: De narrede dem, de tre der. Inden
længe er alt, hvad der hedder rapper heromkring,

Vor sommer var så våd, så våd.

strøget til havs og bliver der nogle dage. Men var
jeg selv en erfaren andrik med nerverne i ro, ville
jeg sætte mig i det højeste træ, jeg kunne finde i
skovens udkant - og ænder kan jo virkelig færdes
i træer - og blive siddende stille og grine hele for
middagen ad alle St. Hubertus’ guerillakrigere, som
støver landet rundt med ild i pegefingeren. Du
kan dæ’leme tro, det ser skægt ud oppefra, når
otte tykke mandfolk med jagtfrokost i tankerne
samler sig om et bitte vandhul og rykker frem,
som om der gemte sig en lystmorder i dunham
merne. Du så dem jo, da vi kørte herud. Jeg kan
se mig selv i deres færden, men hvor er det dej
ligt at ha’ det sådan engang imellem. Gu’ ved,
om man ikke lægger 14 dage eller tre uger til sit
liv i dets sidste afsnit ved nu og da at tage fri
fra hele hverdagshurlumhejen og køre ud i natu
ren for at lege den sidste mohikaner på jagt efter
ænder og skovduer.
Der kom hverken gråand, elefant eller ringdue
for sigtekornet den morgen, men da brødflovheden meldte sig, satte vi os i det fri med ild på
friluftspejsen foran jagthytten og opfriskede vor
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viden om ænder og duer. Pejsen har jægeren byg
get af mursten uden bindemiddel, akkurat som
små drenge på et gulv med fantasi bruger deres
byggeklodser.
Jo, engang var skovduen virkelig en ligeså sky
skovfugl som solsort og misteldrossel, men allerede
ved begyndelsen af forrige århundrede viste den
lyst til indflytning i parker og store byhaver. Det
er dog først i de seneste tiår, at der er kommet
fart i denne miljøudvidelse. Skovduen har i sin
udbredelse i høj grad tilpasset sig kultursteppens
økologiske vilkår og har i sin bytilværelse totalt
brudt med sin skyhed ude i naturen. Den op
træder endog særdeles frimodigt på for eksempel
Odense bys villaveje og i byens haver, i hvis
højeste træer den anlægger sin sjusket byggede
rede, der tiest er så løst konstrueret af pinde,
ståltrådsstumper o. s. v., at man nedefra kan
skimte de to æg og himmelen igennem den. Men
tag derfor ikke den store og tunge fugl for en
klodrian, når det gælder om at unddrage sig jæ
gerens bøsse eller om at rage lækre bær på en
spinkel gren til sig. Den kan sno sig som en ren
akrobat.
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ufjerede unger af skovdue i nærheden af en rede
i Broholm Skov. Skovduen udklækker æg til hen
i efteråret.
Duen fra villahaverne bliver lige så sky som
skovduen i skoven, når den på sine fouragerings
togter opsøger sit oprindelige terræn. Og det vil
som tidligere antydet sige ikke så lidt. Da vi se
nere på dagen hin jagtmorgen gik på duetræk,
fik vi rigeligt syn for sagn. Dagens tidlige skud
havde straks gjort de vilde duer vagtsomme. De
fløj højt og lynhurtigt, og deres skarpe blik af
slørede øjeblikkeligt den jæger, som ikke var gået
i ordentlig dækning. Til gengæld får den, som
gør det, sandsynligvis trods alt vilddue på ta
sken. Men går man i skoven under kurrende
ringduer, får den mindste lyd dem til straks at
holde op og lette, stejlt og hurtigt, pist er de væk.
Det er det, som gør jagten på vilde duer til
en mandfolkesport, hvis resultat står og falder
aldeles med jægerens evne til at færdes i den na
tur, som er hans revier. . .

En så fremragende kender af den danske fauna
som jagtkonsulent emeritus Johannes Steen i
Hesselager bemærker til al vor duesnak, at be
standen er vokset stærkt, om end sporadisk, hvil
ket vil sige i højere grad på visse egne end andre.
Også denne gamle og erfarne jæger har ofte und
ret sig over forskellen i skovduens vaner i sko
ven og i byen og tilføjer, at til forskel fra jord
boende fugle som fasaner og agerhøns lider skov
duens spæde ikke nævneværdigt under et så kø
ligt og fugtigt sommerhalvår som det, vi nu op
lever. Duerne bor højt og fodrer en tid lang deres
unger. Kyllinger af fasan og agerhøne må oplede
føden selv på de kolde og vædetunge marker,
hvortil kommer, at duebestanden til mange land
mænds ærgrelse fornyes betydeligt længere hen
på sommeren end bestanden af hønsefugle. Endog
så sent som den 11. november har Steen set netop

I. P.

Elegant flyver ta’r en forfriskning.

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.

Arhus

Cirkulerende kasseobligationer ca. 375
mili. kroner.
Amortisationstid: 10-40 år.
Rentefod: 4%, 4'/2%, 5%, 5^%, 6%
og 7%.
Udtrækning: For tiden ca. 11 miil. kroner
om året.
Reserver: ca. 20 mili. kroner.
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SLÆGTSGÅRDENES BEVARELSE
________________________
Når en landbrugsejendom har været i samme
slægts besiddelse i nogle generationer, er det et
naturligt ønske, at den fortsat må blive i slægtens
eje, således at forfædrenes virke i flere slægtled
kan videreføres af efterkommere af slægten.
Mange af de jordforbedringer, bygningsforbed
ringer, beplantninger, avlsforanstaltninger og an
det, som gennemføres på en slægtsgård, sker ofte
med ønsket om, at det må komme de følgende
slægtled tilgode.
Dansk slægtsgårdsforenings juridiske konsulent,
advokat M. Hesselbjerg, Hillerød, har i årenes
løb ydet en stor indsats og en nyttig rådgivning
ved udformning af vejledninger og artikler an
gående oprettelse af slægtsgårdsdeklarationer med
forkøbsret.
Allerede i efteråret 1944 var der trykt 2 ar
tikler i »Slægtsgården« nr. 13 og 14 om lov
bestemt og viljebestemt slægtsejendom, og afslut
ningen på den sidste af disse artikler var et ud
kast til deklaration om forkøbsret for ejerens
slægt til en landejendom. Det blev i bemærknin
gerne fremhævet, at udkastet kun skulle betragtes
som et eksempel, og at bestemmelserne kunne
suppleres på forskellig måde.
Interessen for tinglysning af deklarationer om
forkøbsret ved overdragelse af slægtsgårde tilken
degav sig spredt ud over landet. Ved foreningens
årsmøde på Møn i 1953 omtalte gårdejer Chr.
Jessen Reinholdt, Oksegård, Sønderjylland slægts
gårds-deklarationernes betydning og princip og
forelagde den deklaration, han havde ladet ting
lyse på sin gård. Dennes ordlyd blev optrykt i
»Slægtsgården« nr. 65 i 1953.

Da DEk efterhånden kom flere forespørgsler
om vejledning og bistand ved udformning af de
klarationer om forkøbsret, blev der i 1959 af ad
vokat Hesselbjerg - efter vedtagelse af et ud
valg nedsat af hovedbestyrelsen - udarbejdet et
meget overskueligt og vejledende rammeudkast
med deklarationsindledning og de forskellige be
stemmelser opdelt i punkter, samt kommentarer
til punkterne.
Denne første specielle formular, som siden har
været grundlag for en del tinglyste deklarationer,
var trykt i »Slægtsgården« nr. 103 i 1959 og fore
ligger tillige som særtryk, (meddelelse nr. 4).
Denne formular er et eksempel på en deklaration,
der tinglyses selvstændigt i en ejerperiode.
I »Slægtsgården« nr. 108 i oktober 1960 brag

Deklaration om forkøbsret

____________________

tes som fortsættelse en udførlig omtale af vigtige
problemer i forbindelse med oprettelse af en de
klaration om forkøbsret. Denne foreligger som
særtryk (meddelelse nr. 7).
Da der også forekom tilfælde, hvor en deklara
tion om forkøbsret ønskedes tinglyst i forbindelse
med et overdragelsesdokument, formede advokat
Hesselbjerg et eksempel på en slægtsgårdsdeklara
tion som bestandel af et skøde, - trykt i »Slægts
gården« nr. 109 i oktober 1960.
I nr. 116, december 1962, redegør M. Hessel
bjerg i en artikel for slægtsgårdsdeklarationer med
dispositioner for begrænset tid. Der er givet et
eksempel på en bestemmelse om tilbagekøbsret
og en ekstrakt af skøde, der viser hvorledes til
bagekøbsretten, der kun gælder for overdrager
nes livstid, kan betinges.
Ligeledes viser et eksempel hvorledes en for
købsret, der gælder for begrænset tid, kan affat
tes, og der er til belysning heraf optrykt ekstrakt
af skøde.
Blandt dansk slægtsgårdsforenings trykte vej
ledninger vedrørende ejendoms- og generations
skifteforhold er der i udkast til forpagtningskon 
trakt - trykt i »Slægtsgården« nr. 106, april 1960
og foreligger som særtryk i meddelelse nr. 6. i § 18 givet et grundlag for udformning af be
stemmelse om forkøbsret ved bortforpagtning til
slægtninge, og i § 19 et grundlag for bestem
melse om tilbagekøbsret, hvis forpagteren køber
gården til favørpris og få år efter vil sælge til
købere udenfor slægten.
Disse to paragraffer indgår i hovedparten af
de forpagtningskontrakter, der udfærdiges med
bistand af slægtsgårdsforeningen.
Som den sidste artikel i serien »Slægtsgårds
deklarationen« bringer advokat Hesselbjerg i
dette og et følgende nummer af »Slægtsgården«
en redegørelse for grænsen mellem slægtsgårds
deklarationer og familiefideikommisser samt
grundlovens bestemmelser mod oprettelse af sidst
nævnte. - Endvidere belyses specielle problemer
vedrørende oprettelse af testamente under for
skellige forudsætninger og nogle arveregler i frem
med ret.
Artiklen indeholder oplysninger, som det kan
have betydning at have kendskab til for de slægts
gårdsejere, der har overvejelser om dispositioner
vedrørende deres gårds bevarelse i slægtens eje.
H.B.
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SLÆGTSGAARDSDEKLARATIONEN IV
Slægtsgårdsservitut og familiefideikommis
Af advokat M. Hesselbjerg

Det er i forrige artikel »Slægtsgårdsdeklarationen
II« omtalt, at der ikke er nogen lighed af betydning
mellem slægtsgårdsdeklarationen i den foreliggende form
og en oprettelse af et fideikommisgods. Imidlertid kan
der oprettes slægtsgårdsdeklarationer i andre former, og
det kan tænkes, at et dokument, der kalder sig slægts
gårdsdeklaration, i virkeligheden indeholder oprettelse af
et fideikommisgods. Det kan derfor være af betydning at
få klaret grænsen mellem disse dispositioner.
I grundlovene fra 1849 til 1915 fandtes følgende be
stemmelse:
»Intet Len, Stamhus eller Fideikommisgods kan for
Fremtiden oprettes; det skal ved Lov nærmere ordnes,
hvorledes de nu bestaaende kan overgaa til fri Ejendom.«
I grundloven af 1953 § 84 er den sidste del af be
stemmelsen udgået (fordi den var opfyldt ved lensafløs
ningsloven 4/10 1919), men den er tillige ændret på an
den måde, idet den nu lyder således:
»Intet len, stamhus, fideikommisgods eller andet fa
miliefideikommis kan for fremtiden oprettes.«
Det har tidligere været et omtvistet spørgsmål, hvad
der skulle forstås ved et fideikommisgods, men tvivlen
herom har nu ikke længere betydning, idet bestemmel
sen forbyder oprettelse af ethvert familiefideikommis.
Spørgsmålet var så blot, hvad der skulle forstås ved et
familiefideikommis. Den 1. maj 1954 udkom en lov om
familiefideikommissers overgang til fri ejendom, og i
dennes § 2 hedder det:
»Ved familiefideikommis forstås en formue, om hvil
ket det er bestemt, at den skal nedarves i en bestemt
familie, således at den efter visse arvegangsregler til
falder flere ved opretterens død ufødte personer efter
hinanden.«
Et familiefideikommis er således en formue, der skal
gå i arv. Herom er der ikke tale ved en forkøbsret, men
hvis man sætter prisen meget lavt i forhold til værdien,
f. eks. til 10 pct., må det indrømmes, at man derved
kunne opnå det samme som ved et familiefideikommis.
Når der i forbindelse hermed blev truffet bestemmelser
om rangfølgen mellem de forkøbsberettigede, ville man
kunne opnå det samme, som grundloven vil forhindre.
Da dette vil stride mod grundlovsbestemmelsens for
mål, må man nok i visse tilfælde overføre reglerne for
familiefideikommisser til deklarationer om forkøbsret.
Det kan ikke være tilfældet med den i »Slægtsgården«
nr. 103 trykte slægtsgårdsdeklaration, fordi forkøbsretten
her er betinget af, at der gives en pris, der må regnes

som fuldt vederlag, ejendomsskyldværdien med tillæg af
den fulde værdi af løsøret. Ganske vist kan handelsvær
dien ligge højere end ejendomsskyldværdien, men den
behøver ikke at gøre det.
Når der således gives fuldt vederlag, må det også
være tilladt at fastsætte en bestemt rangfølge mellem de
forkøbsberettigede, således som det er tilfældet i den
norske odelsret.
Hvis vederlaget for ejendommen ligger langt under
værdien, f. eks. 50 pct. af denne, kan der derimod være
tale om at overføre reglerne for familiefideikommisser
på forkøbsretten. Dette betyder imidlertid ikke, at den
slags dispositioner ikke er tilladt, men blot, at de i mod
sætning til den omtalte slægtsgårdsdeklaration kun får
gyldighed for et begrænset antal slægtled, nemlig de nu
levende og et ufødt slægtled. Når ejendommen tilfalder
en person, der var ufødt ved opretterens død, bortfalder
båndet på denne, således at den i hans hånd vil være
fri ejendom, medmindre der i mellemtiden er sket en
fornyelse af dispositionen.
En ejer kan således bestemme, at hans ejendom først
skal tilfalde en søn eller datter og derefter et bestemt
barnebarn, der var født før hans død og derefter et
barn af dette, selv om det ikke var født før hans død,
men for den sidstes vedkommende bliver den fri ejen
dom, medmindre dispositionen forinden er fornyet.
Det kan fastsættes, at prisen stadig skal være 50 pct.
af ejendommens værdi, og at ejendommen ikke må be
hæftes over denne købesum.
Hermed er gjort rede for de grænser, som grundlovens
§ 84 drager med hensyn til dispositioner af den om
handlede art. Hermed er ikke sagt, at der ikke er andre
grænser, som kan skyldes de almindelige arveregler. For
så vidt dispositionen ikke er grundet på en aftale mel
lem overdrageren og overtageren af ejendommen, men på
en ensidig viljesbestemmelse et testamente, kan det blive
et spørgsmål, om testator ikke ved en sådan disposition
overskrider sin testationskompetence. Der må her sondres
mellem 3 tilfælde

1. Testator har ingen livsarvinger.

Når en person ikke efterlader sig livsarvinger, kan han
ved testamente disponere over sin efterladte formue, som
han finder for godt. Han kan således efterlade en ejen
dom til en arving til en så lav pris, som han ønsker, og
som betingelse fastsætte, at ejendommen skal gå videre

Side 8

i slægten til en tilsvarende lav pris. Hvis prisen er sat
tilstrækkeligt lavt, vil vedkommende arving i egen inte
resse acceptere betingelsen.

2. Testator efterlader sig flere livsarvinger.
For personer, der efterlader sig livsarvinger gælder i al
mindelighed den begrænsning i deres testationsret, at de
kun kan råde over en tredjedel af den efterladte formue,
medens de to tredjedele er tvangsarv til livsarvingerne.
Får så vidt man ikke havde andre regler, ville der let
heri være en hindring for en disposition af den omhand
lede art, men her spiller det ind, at der for ejere af land
brugsejendomme gælder en særlig udvidet testationsret.
Efter den nugældende lovgivning, der går tilbage til en
lov fra 1769, kan landbrugere, bortset fra sædegårdsejere,
bestemme, hvem af deres børn eller andre arvinger går
den skal tilfalde, og hvilken pris arvingen skal betale for
den. Derved er der givet ejeren af en landbrugsejendom
beføjelse til at sætte prisen langt under værdien, efter
omstændighederne også til mindre end halvdelen af vær
dien. Hvis der hertil er knyttet den betingelse, at ejen
dommen skal gå videre i slægten til en tilsvarende lav
pris, vil vedkommende arving i almindelighed se sin for
del i at acceptere denne betingelse, og de øvrige arvin
ger kan ikke modsætte sig dette.
3. Testator efterlader sig kun én livsarving.
I dette tilfælde kan de særlige regler om landbrugeres

testationsret ikke finde anvendelse, fordi det er en for
udsætning for disse, at der er flere livsarvinger. Her må
således de almindelige regler om tvangsarv være gælden
de, og en disposition af den omhandlede art vil derfor
i almindelighed kun være gyldig med arvingens sam
tykke.
For så vidt angår ejere af sædegårde, gælder særlige
regler. Sædegårde betød oprindelig adelige hovedgårde,
og begrebet omfatter nu de fleste af de ejendomme, der i
almindelighed kaldes godser. Sædegårdsejeren kan ikke
HER ER 140 PUNKTER

og der er 140 steder i landet, hvor der ydes H AN DELS BAN K-service
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ved testamente bestemme, hvem sædegården skal tilfalde
og til hvilken pris, men det er ham tilladt at disponere
over halvdelen af sin efterladte formue til fordel for
den af sine livsarvinger, som han vil tillægge sædegår
den.
I kraft af denne udvidede testationsret vil han som
regel kunne sikre ejendommens forbliven i slægten på
samme måde som de almindelige landbrugsejere ved at
knytte betingelser til erhvervelse af den særlige testamentsarv, og i hvert fald kan det ske ved en overdragelse
af ejendommen i levende live på sådanne betingelser.
Foran er kun omhandlet det tilfælde, hvor udstederen
af deklarationen ikke alene har udpeget sin efterfølger,
men også en efterfølger, der var ufødt ved hans død, og
derfor er udpeget ved en abstrakt regel, f. eks. med for
trin for mænd og førstefødselsret for personer af samme
køn. Hvis det imidlertid er overladt hver efterfølger at
udpege sin efterfølger, er det tvivlsomt, om reglerne for
familiefideikommisser kommer til anvendelse. Spørgsmå
let er, hvad der ligger i udtrykket »efter visse arve
gangsregler« i loven af 1. maj 1954 § 2, se foran. Der
er navnlig tænkt på, at opretteren træffer bestemmelser
om rangfølgen mellem flere arveberettigede, f. eks. at
mand går forud for kvinde eller ældre forud for yngre.
Hvis opretteren kun bestemmer, hvem der skal overtage
ejendommen efter ham, men lader hver ejer udpege sin
efterfølger, kan der måske ikke siges at foreligge »visse
arvegangsregler«, og dispositionen vil i så fald være bin
dende for et ubegrænset antal slægtled.
Det er et fortolkningsspørgsmål, som kun kan besvares
af domstolene.

Fordele og ulemper ved en lav overtagelsespris.
I artiklen »Slægtsgårdsdeklarationen II« er gjort rede
for fordele og ulemper ved den sædvanlige deklaration,
hvorefter overtagelsesprisen er sat til ejendomsskyldvær
dien med tillæg af værdien af løsøre efter vurdering.
Idet der henvises til denne redegørelse, skal her kun
omtales fordele og ulemper ved fastsættelse af en lavere
pris. Det skal først bemærkes, at denne kan tænkes fast
sat indenfor et vidt spillerum f. eks. mellem 30 og 90 pct.
af prisen iflg. den sædvanlige deklaration. Hvis en ejer
har en gældfri gård, og hans andre børn er velforsørgede,
kan han forsvare at sætte prisen lavt, medens det om
vendte er tilfældet, hvis de andre børn har brug for
kapital, f. eks. til køb af en landejendom.
For så vidt en ejer synes, at han kan forsvare at sætte
prisen under det sædvanlige, er det selvfølgelig en be
hagelighed for efterfølgeren, men det forøger også udsig
ten til, at ejendommen kan bevares i slægten. Når ejen
dommens handelsværdi ligger betydelig over ejendoms
skyldværdien, er den en fordel, at den sidste lægges til
grund, men der kan også være tider, hvor forskellen
mellem de to værdier ikke er ret stor. Det kan da ske, at
der findes en arving, der i og for sig gerne ville over
tage slægtsgården, men ikke tør binde an med den store
gæld, som følger med. Det er ofte således, at ejendom
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mens afkastningsværdi ligger lavere end ejendomsskyld
værdien, og når der da tillige skal præsteres store af
drag, kan overtageren få en både besværlig og usikker
stilling. Det er dette forhold, der er baggrunden for den
gamle tradition, hvorefter prisen ved familieoverdragel
ser ikke sættes efter handelsværdien, men efter hvad
overtageren kan svare, uden at komme til at sidde for
hårdt i det. Denne tradition, der ikke alene har eksisteret
her i landet, men også i vore nabolande, har givet sig
udslag i arveregler, der foreskriver en lavere pris, f. eks.
efter norsk lovgivning »billig takst«.
Dette behov for en lavere pris end handelsværdien
eksisterer ligesåvel i nutiden som i fortiden, og for så
vidt man holder sig til traditionen, kan der ikke ind
vendes noget mod en sådan lavere pris. Man kan tvært
imod sige, at det kun er rimeligt, at en slægtsgårdejer,
der har fået gården til en billig pris, lader den gå vi
dere i slægten til en tilsvarende pris, idet naturligvis
forandringer i ejendomspriser og pengenes værdi tages
i betragtning.
Hvis en ejer imidlertid vil sætte prisen langt under,
hvad der er sædvanligt ved familieoverdragelser, f. eks.
til 30 pct. af ejendomsskyldværdien og værdien af løsøre
efter vurdering, og fastsætter, at ejendommen skal gå
videre i slægten til den pris, frembyder det spørgsmål
sig, om dette ikke kan medføre ulemper, og dette kan
næppe bestrides. Det kan tænkes, at en arving, der var
bedre egnet til andet erhverv, vælger at overtage slægts
gården for ikke at gå glip af de fordelagtige vilkår for
overtagelsen, og det kan tænkes, at en ejer, der ønsker
at ombygge ejendommen eller foretage andre varige for
bedringer af denne, viger tilbage for dette, fordi det
alene kommer efterfølgeren til gode, og det ville ske på
de andre arvingers bekostning. Disse eventuelle ulemper
er dog ikke afgørende, men er et argument for ikke at
sætte overtagelsesprisen alt for lavt.
Man kan endvidere rejse det spørgsmål, om ikke en
lav ansættelse af overdragelsesprisen strider mod rets
følelsen, fordi begunstigelsen sker på bekostning af andre
arvinger. Det retfærdige er, at søskende tager lige arv,
kan man sige.
Hertil er at bemærke, at når der er tale om en ejen
dom, der har tilhørt samme slægt i flere slægtled, har
der praktisk talt aldrig været nogen lige arvedeling. Det
har været nødvendigt at begunstige en enkelt af arvin
gerne, når der skulle være udsigt til, at denne kunne
klare sig ved ejendommen. Hvis en arving i et sådant
tilfælde anser lige arvedeling som krævet af retfærdig
heden, overser han dette forhold. Det er kun ret og ri
meligt, at en ejer, der er begunstiget ved overtagelsen
af ejendommen, lader en tilsvarende begunstigelse gå
videre til sin efterfølger.
Hvis vi ser på vor arvelovgivning, er hovedprincippet
i denne ganske vist, at lige nære arvinger deler lige.
I ældre tid arvede sønner dobbelt så meget som døtre,
men dette bortfaldt i midten af forrige århundrede. Der
er heller ikke tale om nogen fortrinsstilling for en en
kelt arving, som det er tilfældet i Norge, når en land
ejendom går i arv. Dette udelukker imidlertid ikke, at
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der kan afviges fra den lige arvedeling. Dette kan ske
gennem den almindelige frie testationsret over en tredje
del af den efterladte formue. En arvelader kan tillægge
et af sine børn en tredjedel af sin formue forlods, og
hvis der f. eks. er 4 børn, vil dett betyde, at en enkelt
arving får halvdelen af formuen og de andre 3 halv
delen til deling. Denne testationsret er endda i det nye
arvelovsforslag foreslået udvidet fra en tredjedel til
halvdelen af den efterladte formue.
Bag disse regler ligger den tanke, at der kan foreligge
grunde, der gør en ulige deling rimelig, således at hen
synet til ligestilling af søskende må vige.
Hertil kommer nu, at der ifølge vor lovgivning til
kommer ejere af landbrugsejendomme en særlig testa
tionsret, således som det er omtalt foran. Denne er så
vidtgående, at den kan føre til resultater, der nok kan
stride mod retsfølelsen. Som eksempel kan henvises til en
landsretsdom, der er refereret i »Slægtsgården« for de
cember 1960. Efter denne havde en ejer bestemt, at går
den skulle tilfalde en søn for 50.000 kr. skønt den ved
oprettelsen af testamentet havde en værdi af 120.000 kr.
og under skiftet blev vurderet til 135.000 kr. Til trods
herfor gik dommen ud på, at testamentets fastsættelse
af prisen ikke kunne tilsidesættes.
Når der sker en sådan begunstigelse af en enkelt ar
ving, vil uretfærdigheden være åbenbar, hvis arvingen
senere finder på at afhænde ejendommen for højeste
bud, hvilket han har magt til, når der ikke er knyttet
særlige betingelser til overdragelsen.
Sagen bliver derimod mere rimelig, hvis det ved testa
mentet var gjort til en betingelse for overtagelsen til den
lave pris, at overtageren forpligtede sig til at lade ejen
dommen gå videre i slægten til en tilsvarende lav pris.
Det ville da være klart, at det ikke var hensigten at be
gunstige en enkelt arving på de andres bekostning, men
at sikre ejendommens bevarelse for slægten.
Den tanke, der ligger bag slægtsgårdsdeklarationen, er
derfor ikke at begunstige nogen arving udover, hvad der
er sædvane, men at gøre det klart, at begunstigelsen sker
med det formål at bevare ejendommen for slægten frem
over i tiden.
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Efter en regnfuld høst

KORN I HUS
Stormen jog,
og regnen slog,
og sæden gik i leje;
lagde sig langs jorden lavt,
hel vanskelig at meje.
Dag på dag
med tordenbrag
det pisker ned og skyller;
- bryd dog frem, du kære sol,
og red den rige mylder.

Aks og mand
stå halvt i vand, ak, meget, vil der spildes!
Mangt et bånd må løses op,
og mangt et neg må skilles.
Fulde læs
gør høje læs,
alt under sang og trallen;
riven går i pigehånd
til lystig piskeknalden.
Skyen veg.
og neg ved neg
omsider stod i trave.
Da der skulle køres ind,
kom atter alt af lave.
Bonden går
med hagl i hår,
men hjertet i ham sukker;
flytter på de våde aks
og mod Vorherre mukker.

Dog tilsidst
med liden brist
der læsses korn og køres;
blæst og sol gør fælles sag,
og alle hænder røres.
Men om land
fra mand til mand
det går med hovedrysten:
Kornet fik vi vel i hus,
men vanskelig var høsten.

Chr. Richardt.

Ploven
Lykkelig den som pløjed og såed ung - det vil give grøde
(Af indskriften på runestenen i Sdr.Vinge.)

Ploven har gennem årtusinder været de mere
udviklede agerbrugssamfunds vigtigste redskab og
det redskab, hvorved mennesket drog den dyriske
arbejdskraft til nytte.
Her skal ikke gøres forsøg på at skildre plovens
plads i verdenskulturen, men fortælles nogle
spredte træk om plovens historie i Danmark.
Det er forlængst bevist at dansk landbrug tog
sin begyndelse mere end 3000 år før vor tidsreg
ning - ja, nogle forskere mener endda før.
Professor E. Arup hævder, at der ikke her i vort
land har været nogen egentlig nomadetid, men at
vore fjerne forfædre umiddelbart efter en forholds
vis kort bosættelse ved vore kyster og åmundinger,
hvor de ernærede sig som samlere og jægere, har
bosat sig længere inde i landet som agerdyrkere
og kvægavlere.
Den første opgave for disse agerdyrkningens
banebrydere måtte blive at rense jorden for sten,
og dernæst tog de fat på at dyrke jorden med hak
ker og spader, altså primitive håndredskaber; men
en skønne dag fandt man ud af at tage den dyriske
kraft til hjælp, og til dette formål konstruerede
man den første plov, den såkaldte ard, som egent
lig ikke var meget mere end en hakke beregnet til
at spænde okser for.
I året 1884 fandt man i en mose ved landsbyen
Døstrup nær Hobro en sådan velbevaret ard, som
efter videnskabelige undersøgelser menes at stam
me fra tiden omkring 400 f. v. t. Det er en såkaldt
spare-ard med et skær af ahorn-træ og det anses
for sandsynligt, at plovmanden selv har styret sit
forspand, idet der også fandtes spor af liner.
Arden forspændtes overalt i oldtiden med okser,
der trak i den forlængede ås ved hjælp af et åg,
og af oldtids-agrenes form mener man at kunne
slutte sig til, at man med dette redskab har kørt
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på kryds og tværs på samme måde, som man i
vore dage harver med kultivator.
Arden var altså kun til en vis grad en plov, idet
den manglede det, der efter vor opfattelse er det
karakteristiske for en plov, nemlig muldfjælen.
Med kristendommen kom imidlertid også den
egentlige plov, »hjulploven« til Danmark, antagelig
indført hertil af indvandrede tyske og franske
prælater og munke.
Tiden fra omkring år 1000 til 1200 var en
fremgangens tid for vort land - ikke mindre end
2350 af vore landsbyer er grundlagt i dette spand
af år, der må da have udfoldet sig et nybyggerliv
på højde med, hvad i vor egen tid har været vidne
til i Kanada og andre steder.
Årsagen til denne storslåede landbygrundlæggelse, der blev en dybt indgribende begivenhed i
Danmarks udviklingshistorie, er sandsynligvis
netop fremkaldt af hjulploven, der har gjort en
driftssammenslutning nødvendig, thi arbejdet med
en så stor og svær plov må have gjort et arbejds
fællesskab påkrævet, der måtte mere en en mand
til at styre og lede en hjulplov, og den krævede en
betydelig trækkraft, almindeligvis 8 okser.
De danske landsbyer skulle således være opstået
som en slags plovfællesskaber, dette mener i hvert
fald professor Arup, andre forskere har gjort en
anden opfattelse gældende, det ville vel egentlig
også være mærkelig andet - hvornår finder man
den fuldkomne enighed.
Det, der gav hjulploven sit navn, var en for
stilling på 2 ret store hjul, hvilket gav den en fast
og sikker gang, men det teknisk afgørende ved
hjulploven var i og for sig ikke hjulene, men lang
jernet, sålen og da navnlig muldfælen, thi det
var denne, der skabte furen.
Uden muldfjæl ingen fure, men uden fure ingen
ager, det hedder da også i meget gamle optegnelser,
at 24 furer jord gør en ager d. v. s., at ageren
dannedes af 24 plovfurer.
Overalt er derfor ageren et bevis for, at der har
hjulploven eller en meget nærbeslægtet plovtype
været i arbejde og det karakteristiske for vore
gamle landsbyer var jo netop den dyrkede marks
inddeling i agre som regel af samme bredde, men
af meget forskellig længde, ja, fra ældgammel tid,
var ageren den første enhed i landsbyernes mark.
Det ældste danske billede af en hjulplov findes i
Frøs Herreds Segl, som stammer fra omkring år
1300. Det forestiller en firesidet hjulplov med tyde
lig angiven højremuldfjæl, øjensynlig symmetrisk
skær, samt et krumt langjern.
Arden fortsatte dog sin eksistens ved siden af
hjulploven næsten lige op til vore dage. Det samme
gælder da forresten også både hakken og spaden.
Disse enkle redskaber har haft deres særlige ar
bejdsområder. Arden, senere også kaldet krogen,
i den løst muldede og årligt dyrkede jord, hakken
og spaden i de småstenede og ufremkommelige
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områder, og det er derfor naturligt, at også hjul
ploven har haft sin særlige mission, nemlig ved ny
opdyrkning og da ganske særlig ved dyrkning af
den tunge og svære jord.
Interessant er det i denne forbindelse at læse
et af Landhusholdningsselskabets skrifter, som ud
kom 1790, »Agerdyrknings-Katekismus« hedder
det, og forfatteren hedder Chr. Sommerfeldt. Heri skrives bl. a.:
»En Ard er et af de bedste Redskaber og haver
mange Fortrin fremfor Plougen.
1. Den er ikke meget sammensat og altså let
at køre og ikke kostbar.
2. Den lader sig vel trække af en Hest.
3. Den smuldrer, løsner og menger Jorden
bedre, er altså bedre skikket for de Hovedhensig
ter, hvorfor Jorden behandles.
Arlen bør altså hellere bruges end Plougen, hvor
det går an. Mange Steder, hvor Ploug før har været
i Brug, begynder man nu at køre med Arl (igen)
og befinder sig vel derved.
Men Ploug er fornøden, når man vil oparbejde
Nye-lande, eller hvor man har en stiv og hård
Jord at dyrke.«
Begge plovtyper var altså i brug side om side
til midten af forrige århundrede. Vi har herom et
lokalt vidnesbyrd i Ingvor Ingvorsens bog om gam
melt, sjællandsk bondeliv. Ingvorsen var født i
Ulstrup Terslev sogn i året 1845, og han fortæller
i sin bog, at han har set deres nabo derhjemme i
Ulstrup pløje med hjulplov, og sikkert er det, skri
ver han, at så smuk og lige en fure, som han kunne
pløje, er der ikke mange der kan gøre ham efter
nu om stunder (skrevet 1918).
Her kan vi da også passende slutte disse spredte
betragtninger over den danske plovs udviklings
historie, thi den næste plovtype, svingploven, er
ikke historie, men nutid, idet den moderne traktor
plov jo ikke i princip’et er forskellig fra svingplo
ven - kun i størrelse og arbejdsevne overgår den
langt denne.
Niels Fr. Rasmussen, Ryeshus.
Litteratur: Erik Arup: Vort ældste Landbrug. - Ax. Stensberg: Danske Plovtyper. - Ingvor Ingvorsen: Gammelt
sjællandsk Bondeliv.
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Hjemmebrygget øl - et kraftstof
Gennem århundreder har det hjemmebryggede øl
haft stor betydning som en sund og nærende drik,
der gav styrke og kræfter til dagens arbejde. Ofte
var det noget uklart på grund af indhold af ølgær,
som kunne lægge sig i et lag på bunden af øl
kruset. I nutiden går man på apoteket eller i mate
rialhandelen og køber gærtabletter eller pulver af
ølgær for at få tilskud af B-vitaminer.
I landbohjemmene og især i landbrugsbedrift
erne, hvor der med datidens redskaber og værk
tøj måtte udføres strengt kropsarbejde, var øllet
uundværligt til at slukke tørst og til at modvirke
træthed.
Ved høslet og i kornhøstens ofte ulidelige sol
hede på eng og ager, mens der arbejdedes hårdt,
kunne sveden være grænseløs, og dette væsketab
gav stærk tørst. - For at erstatte sveden og lindre
træthedssmerter, blev der drukket øl i pottevis
både i sommertiden og ved andre årstiders hårde
arbejde i lade og lo, hvor der blev tærsket korn
og bundet halm, samt ved gødningskørsel, tørveskæring, skovarbejde m. m.
Husmødrene i gårdene skulle brygge jævnligt
for at vedligeholde beholdningerne i øltønderne,
hvorfra øllet tappedes på øllejler eller dunke til
brug ved markarbejde og i ølkruset til brug på
gården ved hjemmearbejde og spisetider.
Den tekniske udvikling, der har fundet sted,
har medført, at traktorer har afløst heste som
trækkraft, meget af det anstrengende arbejde, der
udførtes med håndredskaber og hesteredskaber,
udføres nu med færre folk og med maskiner og
motorredskaber. Mindre sved, mindre tørst og
mindre folkehold har bevirket, at ølbrygningen
ude på gårdene er gået stærkt tilbage, men er
man heldig, er det endnu muligt på enkelte gårde
at få lejlighed til at nyde et par glas hjemmebryg
get øl, og det er ikke mindst på slægtsgårde, hvor
generationers traditioner føres videre, og hvor
man fortsat gerne vil nyde og byde øl af eget
bryg.

I nogle dagbladsartikler har der i den seneste
tid været skrevet om ølbrygning i gamle dage,
men der har ikke været givet en virkelig redegø
relse for fremgangsmåden ved hjemmebrygning.
Hos gårdejer Kr. Rask, slægtsgården »Egelund«
Nymark, Nordvestfyn, gennemføres hjemmebryg
ningen regelmæssigt. Ved udstillingen af »Folke
lige Broderier« på Møntergården i Odense i sep
tember var der til udstillingens åbning rekvireret
hjemmebrygget øl fra fru Julie Rask.

De slægtsgårde, som i de senere år er overtaget
af en yngre generation, skal ikke savne en op
skrift på ølbrygning, selv om der ikke er kommet
omsætningsafgift på hvidtøl fra bryggerierne.
Efter anmodning har fru Julie Rask skrevet
hosstående artikel med en kort historisk redegø
relse om humledyrkning og ølbrygning, omtale af
hvilke rekvisitter der anvendes ved ølbrygning og
en beskrivelse af fremgangsmåden ved ølbrygning.
HUMfLEDYRKNING OG ØLBRYGNING

Det var ved mikkelsdagstide. En solfyldt dag
med høj, klar septemberluft og »flyvende sommer«
over agrene. Da tog vi ud på en kombineret
nødde-, brombær- og humletur udstyret med kurve
og hvide lærredsposer. Men nødder var det nu kun
småt med i år, derimod var der rigeligt med brom
bær og humle. Vi gik forbi Mostermosen, hvor
i sin tid mosters hus lå. De eneste spor, der nu
er tilbage af huset, eller rettere af haven, er blom
merne i hegnet, vintergækkerne på grøftevolden
og så humlen, der klatrer omkring i hegnets buske
og træer.
I tidligere tid var der en humlehave ved hvert
hus og hver gård, nu er disse haver forsvundne,
og humlen er blevet hjemløs i Danmark. Det er
ellers en herlig beskæftigelse sådan at sætte sig
hen i ro ved humlekarret og så bare plukke og
plukke. Er man flere om det, er der lejlighed til
mangen en hyggelig passiar, er man ene, kan man
så storartet lade tankerne gå på langfart.
Mon humlen har været vildtvoksende her i Dan
mark i gammel tid? Næppe, for så måtte man
da langt tidligere, end tilfældet er, have fundet
på at bruge den til øl sammen med malt. Men
den idé har vi jo sydfra, og i stedet brugte man
her i Norden pors, rejnfan, bukkeblad, malurt,
tusindgylden, røllike og korbendikt. Så sent som
år 1700 sendte fru Anne Trolle til Kjærsgåård
et par af sine bønder til Prøjsen med ophold i to
år for at gøre sig bekendt med humledyrkning,
og dermed grundlagde hun den fynske humleavl.
Humle har tidligere været et stærkt benyttet læ
gemiddel. Bulne fingre blev behandlet med hum
leafkog, - det brugte kloge Søren i Frørup - en
varm humlepose var god mod tandpine og gigt,
man brugte humle til røgbade mod underlivs- og
urinvejslidelser, og på feltlazaretterne fyldte man
humle i de sårede soldaters hovedpuder, fordi det
virkede smertestillende og søvndyssende. Simon
Paulli, Kristian d. 4.s livlæge, som i 1648 udgav
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sin »Flora Danica«, skriver om humle: »Efterdi
den met Malt kaaget oc brygget fryder ens hjerte,
borttager atskellige Melancholiske Tancker, giør
it lystickt oc koratzigt Gemyt, oc er tusind Gange
bedre end det kosteligste Hjertensfryd-Vand, som
paa Apotheckerne blifver destilleret«.
Men man kendte til ølbrygning i årtusinder,
før man fandt på at bruge humle til øl. Allerede
for 10-12.000 år siden lavede man øl. Ved ud
gravningerne af det gamle Babylon, hvor man dyr
kede byg omkring år 4200 f. Kr., har man fundet
billeder af bryggerkarle i virksomhed. Der blev
brygget øl på en bestemt slags brød, som rørtes
sammen med maltet byg og stilledes til gæring.
Den afsiede væske tilsattes kanel, dadler og hon
ning. Hos de gamle ægyptere var øl en folkedrik. På vægmalerier fra Ægyptens storhedstider
findes gengivet scener fra bryggerierne. Hebræ
erne lærte at brygge øl i Ægypten og tog skikken
med sig hjem til Kanaan. Også i Grækenland,
Rom og Spanien blev der brygget øl længe før
Kristi fødsel.

Her i Norden omtales øl i den ældre Edda.
Og nogle af vore oldtidsfund, f. eks. Jellinge- og
Egtvedfundene, beviser, at man har lavet øl her
i Danmark i den ældre bronzealder. Skuespilleren
Johannes Poulsen prøvede i 1938 at brygge øl
efter analysen af Egtved-pigens bryg og forsik
rede, at »det smagte storartet«. Egtvedøllet var
en kombination af mjød, øl og tranebærvin, viste
pollenanalysen.
Hvornår man har fundet på at bruge humle til
øl vides ikke, Gambrinus, øllets Bacchus, får æren
for at være den første, der brugte humle til frem
stilling af øl, men dette er næppe rigtigt. Snarere
er det munkene, som først fandt på at blande
malt og humle sammen til øl i de store kloster
bryggerier. I hvert fald meddeler den hellige Hildegard i et skrift fra det 11. århundrede - altså
200 år, før Gambrinus, en burgundisk prins eller
hertug, blev født, - at humle blev brugt som til
sætning til øl i klostret på Rupertsberg, hvor hun
var abbedisse. Og ved fredsslutningen mellem
russere og bulgarere i året 985 skrev man i freds
traktaten: »Og bulgarerne har besluttet at holde
fred med os så længe, til sten kan svømme, og
humle kan synke«. Så allerede på dette tidspunkt
har man altså kendt humle på Balkan.
Der blev i gamle dage drukket en utrolig
mængde øl. Man havde barnsøl (hvoraf navnet
barsel kommer), man havde fæstensøl, gravøl
o.s.v. Man beregnede mindst 6 potter øl daglig
til et voksent menneske. Peblingene i latinskolerne
fik udleveret hver 3-4 potter øl daglig, og non
nerne i Maribo kloster blev i sin tid tildelt hver
14 td. øl a 120 pt. årligt! Og det var endda på
anordning af selveste reformationskongen Kristian
den Tredie. Intet under, at biskop Niels Jesper

sen klager over disse klosterjomfruer, »at de læg
ger så megen vægt på daglig drikken, at de til
sidst ikke selv kunne rejse sig fra jorden, såsom
søster Johanne Jensdatter«.
Det var i sin tid en fortjenstfuld handling at
testamentere sin bryggerkedel til kirken. Denne
ansatte da en embedsmand til at forestå udlej
ningen af kedlerne. Den største af Frue Kirkes
kedler kunne rumme 8 td.
Når man dengang skulle konstatere, om øllet
var godt, slog man en skål øl i en dyb træstol og
satte sig deri. Mændene gik dengang med skind
bukser, og hvis stolen hang i bukserne, når man
den rejste sig, var øllet godt.
I gammel tid har man brugt at tilsætte øllet en
hel del krydder- og lægeurter. Især oktoberøllet.
Hvorfor? Fordi nu gik det mod mørketiden, og
selv om man ikke da kendte til vitaminer, så
vidste man, at i vintertiden gjaldt det om at få
de stoffer, som de grønne urter indeholdt, og så
kom man dem i øllet. Det var f. eks. rosmarin,
lavendel, hjertensfryd, enebær, set. Ellensrod,
laurbær, salvie, isop eller malurt, »som hver for
sig haver en synderlig Kraft og Dyd«. Nu kender
man vel knap nok disse planter, og de husmødre,
som brygger selv, er let talte.
Men endnu synger børnene i skolen om »æblegaard og humlehave«, og endnu fryder vi ældre
os over L. C. Nielsens smukke digt:

Hvem husker nu humlens bedøvende duft?
Den danske smag i den krydrede luft?
Den ivrige ranke, brunskellet og ru?
Kun humlebierne brummer endnu.
Men fjernt i min barndoms befrugtede vår
jeg husker det yppige humleår,
da humlehaven blev til en skov,
hvor vilde, usynlige guder sov.

Og siden i bryggersets brede rum
stod bugnende kar med det gærende skum.
Svagt mindes jeg moder, som smagte sit øl,
mens jeg tripped’ rundt som et nyfigent føl.

Hvor dufted’ det lifligt og bitterlig sødt.
En sødme, jeg aldrig siden har mødt.
/ borgstuen forkarlen tømte sit krus:
»Velkommen skal godtøllet være i hus«.

REKVISITTER TIL ØLBRYGNING

En øltønde m. spuns, hane og tap.
Et ølkar, der også bruges som mæskekar.
Et tappekar med hane og tap i bunden.
Et ror til at røre mæsken op med.
En rostegreb (en buet trærist til at lægge over
tappehullet i bunden af tappekarret).

Side 14

Rostehalm (ren hvede - eller rughalm til at lægge
i bunden af tappekarret).
En spand
En strippe
alt sammen af egetræ.
En stor tragt
En urteske (krogskål).
Til gammeltøl bruges: 12 spande vand, 90 pund
malt, 1% pund humle, 150 g pressegær eller Vi 1
ølgær.
Til hverdagsøl bruges: 12 spande vand, 80 pund
malt, 114 pund humle. Gær som ovenstående.
FREMGANGSMAADEN VED ØLBRYGNING

En gruekedel vand bringes i kog. Imens skruppes
alle rekvisitterne grundigt i hedt sodavand, derpå
skoldes det altsammen både indvendig og udven
dig. Så anbringes tappekarret på en trebenet kar
stol, så en spand til at tappe øl i kan sættes der
ind under, hane og tap sættes i, rostegreben læg
ges over tappehullet, og dernæst lægges den grun
digt skoldede rostehalm som halmviske i karret,
så bunden er helt dækket. Maltet kommes nu i
mæskekarret og overhældes med resten af det
kogte vand fra kedlen, men ikke før 10 min. efter,
at det er gået af kog. Man rører godt i det med

DE LYSE ÅR
Et barn af vor tid vil ikke kunne forstå, hvor
dan et barn - endda et landsbybarn - af tiden
omkring århundredskiftet kunne få tiden til at gå,
når der ikke var biograf, radio, fritidshjem, uden
landsrejser eller fjernsyn, og hvad alt dette hedder,
der nu underholder børn. Men vi kendte ikke til
at kede os. I skolen, hvor vi - i alderen 7-14 år opholdt os om vinteren fra kl. 9-16, om sommeren
fra kl. 7-13, havde vi nok at gøre, og hver enkelt
blev hørt i læsebog, bibelhistorie, salmer, historie
eller geografi; derfor måtte vi forberede os godt
hjemme, for det var flovt, hvis vi ikke kunne
lektierne i skolen, det skulle læres udenad, og det
skulle ikke være alt for meget med at sige ogr-rrrrr-r, var der det, måtte man blive inde i fri
kvarteret og læse, men værre var det, om man
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roret, indtil det er som en tyk vælling, så dækkes
det til og står i ro, mens man koger humlen.
Denne kommes i kedlen tillige med to spande
vand og koger i Wi time, hvorpå det øses op i
tappekarret, og humlen fordeles jævnt over rostehalmen, så at begge dele tilsammen virker som en
si. Humleurten tappes derpå fra og kommes i
øltønden, hvorefter mæsken ved hjælp af strippe
og urteske øses op i tappekarret. Så rengøres og
skoldes mæskekarret, og heri kommes nu malt
urten, efterhånden som den tappes af. Man koger
mere vand og hælder over mæsken, indtil man
har ti spande malturt ialt (foruden de to spande
humleurt i tønden). Når den er afkølet - til 22
grader om sommeren, 24 grader om vinteren, og
i hård frost til 26 grader celsius -, kommes gæren
på, karret dækkes til, og øllet gærer nu i halv
andet til to døgn (man kan nok se, når det er
færdigt med at gære), hvorefter det skummes og
fyldes på tønden. Efter et par døgns forløb spun
ses tønden til, så den er lufttæt, og øllet lagres,
hverdagsøl i mindst 14 dage, gammeltøl fra marts
måned nær til høhøsten. Man må aldrig brygge i
ny (-måne), så gærer øllet i tønden og bliver
aldrig klart.
Julie Rask.

skulle sidde efter, det var en stor skam, når det
skete.
Der var mange gode, hyggelige timer i skole
tiden. Med særlig glæde mindes jeg, når det traf
ind med snefog, så var der altid nogle elever, der
ikke kunne komme tilbage til deres hjem. De
tapre, der havde trodset vejret, belønnedes med,
at læreren læste historier. Bordene blev trukket
tæt op til den mægtige kakkelovn, hvor tørveilden
luede voldsomt uden dog at varme tilsvarende.
De, der var mest våde på fødderne, sad nærmest
varmen; så tændte læreren sin lange pibe, tog plads
ved katedret, og så havde vi det dejligt. Når histo
rien var på det mest spændende punkt, kunne det
undertiden hænde, der lød bjældeklang og piske
smæld, en kappeklædt, oversneet mand med ka
budsen ned om ørerne lukkede døren op og sagde:
»Go’ daw’ - ka-e læ sæ jør å få Tinne å Lise me’
hjæm, for der svo’ untj Wæ’r. Hves der er fli’er
der ska te Stra’jen, ka’ a godt ha’ dem, der er halm
nok å leg’ i.« (God dag, kan det lade sig gøre at
få Tinne og Lise med hjem, for det bliver ondt
vejr. Hvis der er flere, der skal til Stranden, kan
jeg godt have dem, der er halm nok at ligge i). Vi, der sagtens kunne gå hjem, var lidt misunde
lige, for det var jo en oplevelse at komme ud at
køre i slæde, navnlig når hestene mærkede, at det
gik hjemad. Nå, til gengæld fik vi andre slutningen
på historien.
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En stor oplevelse var skoleballet. Eleverne ord
nede det meste, det første, vi sikrede os, var to
vigtige ting: Skolestuen som balsal samt den blinde
Andreas - der var sognets musikant. Spændingen
var stor. Hvem inviterede hvem? Den allerbedste
danser kunne man selvfølgelig ikke gøre sig håb
om at få som kavaler, han valgte jo nok den stør
ste gårdmandsdatter; men heldigvis var der masser
af gode dansere, så der var ikke meget at sørge
over. Åh, sikken hjertebanken, man havde, indtil
man var »optaget«. Pigerne havde madkurv med,
også til kavaleren, drengene måtte give nogle få
ører til spillemandspenge og en rød sodavand.
Balsalen var gratis. Bordene blev trukket ud til
siderne og anbragt oven på hinanden. Katedret an
bragtes i et hjørne, her sad spillemanden. Gulvet
blev overstrøet med snittet stearin - og så gik
dansen. - Ballet begyndte tidligt, fordi der var
mange børn, som havde meget langt hjem, så der
skulle sluttes af, inden det blev alt for mørkt.
Hvis man var heldig ikke at fornærme Andreas,
kunne man selv få lov at bestemme, hvad man
ville danse; men hvis en eller anden ikke kunne
eller ville danse og derfor var oplagt til at drille
os, så holdt han en finger på støvlenæsen af den
fod, som ustandselig bankede takten, og så blev
Andreas tvær, hvad man godt forstår, og selv om
han vedblivende svarede: Jow! til vore ønsker,
fortsatte han med de danse, det passede ham selv
at spille.
Om aftenen kom flere forældre hen for at se
deres børn more sig, de fik kaffe inde i lærerens
stue, hvor bordene var dækkede, og lærerens kone
serverede hjemmebagt kringle og småkager til
kaffen. Mændene havde piberne med, som de
stoppede af lærerens tobaksskuffe, konerne strik
kede, det var hyggeligt, og det var fornøjeligt, alle
var glade. Om sommeren gik vi i skoven for at
finde fuglereder, det traf, at en lækat havde øde
lagt reden, og så gik den vilde jagt efter den, det
skulle den ikke gøre ustraffet.
At gå til bækken og fange hundestejler var også
en yndet fornøjelse; så havde vi mad og en rød
sodavand med. Den røde sodavand spillede en
stor rolle i mine barndomsminder. Det var ikke
den slags, man får i dag; for det første var der en
meget stor, tyk prop, der var sat fast med ståltråd,
når denne løsnedes bare en lille smule, røg prop
pen til vejrs med et mægtigt knald, og så var det
om at gøre hurtigst muligt at få munden til flaske
halsen, for at de dyre dråber ikke skulle spildes,
der var et voldsomt brus i den, ih, hvor det smagte
dejligt. Det værste var, at man sjældent kunne
finde proppen, den lå sommetider ovre på den
anden side af bækken, men så måtte man sætte et
stykke papir i flasken, for der skulle jo spares på
indholdet. Eftermiddagen var lang, så man kunne
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godt blive tørstig senere, og man fik ikke en soda
vand hver dag; det var sjældent, jeg fik en, den
kostede 10 øre, og det var ikke så lige til at blive
ejer af en sådan. Een gang om året faldt den dog;
det var til eksamen, men så var det jo et problem
at få den omsat bedst muligt. Et år husker jeg,
at jeg hos købmand Johansen købte et spil kort,
det var så pænt, at jeg umuligt kunne lade være
at købe det, det passede lige i mine små barne
hænder; men jeg husker også, at jeg fik samvittig
hedsnag, fordi jeg havde brugt hele 10 øre til mig
selv.
Om vinteren kælkede vi; men jeg mindes ikke,
at pigerne løb på skøjter.
Den største oplevelse fra min barndom var vist,
at jeg fik lov at gå i danseskole. Det var noget
enestående, det var jo noget, der kostede penge,
og dem havde vi ikke for mange af, og der skulle
gøres udvej for en ny kjole til afdansningsballet,
jeg havde kun min røde vadmels fra Junkers klæ
defabrik i Randers, og helst skulle jeg ligne de
andre piger så nogenlunde, selv om deres kjoler
var af en finere kvalitet. Heldigvis skulle der være
afdansningsbal, inden min konfirmationsforbere
delse skulle begynde, det havde mine forældre
skaffet sig oplysning om, inden jeg begyndte, da
det ansås for upassende at gå til dans, når man
gik til præsten.
Det var danselærer Steen, der - efter at have
lært os polka, vals og mazurka - underviste os i
de mange gamle danse, som nu sjældent bruges,
såsom klapfinale og bl. a. den meget stilfulde Les
Lanciers. Denne blev meget grundigt indøvet og
danset med anstand. Der blev ikke gjort grin med
den, som man nu gør i radioen, hvor man bruger
en hel masse melodier, der ikke kommer sagen
ved, og som kan ærgre en gammel, lidenskabelig
Lanciers-danser.
Vi blev befordret til kroen i nabobyen, hvor
dansen gik for sig, af byens folk, der havde hest
og vogn, ja, det traf sig flere gange, at vi kørte i
slæde; særlig husker jeg en aften, da der var ud
sigt til en rask slædefart hjem med megen halløj
blandt passagererne, at Stald-Niels kom ud fra
kroen, da vi i rejsestalden var ved at blive læsset,
han sagde: »Kongen er død«. Disse ord dæmpede
lystigheden, vi havde ganske vist aldrig set kongen,
men vi følte alligevel alvoren og det betydnings
fulde i de få ord.
Hjemturen foregik stilfærdigt, ikke engang snak
ken om den hovedløse gris i mørket kunne aflokke
en eller anden et lille forskrækket skrig; det var el
lers altid med gysen, man færdedes der, for der var
en hovedløs gris, det sagde alle. Jeg har aldrig set
den, og nutiden sikkert aldrig hørt om den, da
der er for lyst på landevejene for den slags ting. Ja, barndomstiden var skøn, hvorfra minderne væl-
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der frem, sprudlende, lystige, så man oplever det
hele igen - og dog anderledes, fordi man nu ser
dem med erfaringernes syn.
Gudrun R. Christensen, V. Hassing.
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