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AT EJE EN HJEMSTAVN
----------------------------------- Af Rektor Sigurd Orjangård-----------------------------------Rektor Sigurd Orjangård, Dansk Slægtsgårdsfor
enings gode og trofaste svenske ven, som i mange
år har boet på Sollerdn i Siljansden, sender os
denne tankevækkende artikel om hjemstavnens be
tydning for det enkelte menneske.

»Du er lykkelig, du som har en hjemstavn«, sagde
jeg en dag til min naboerske, Malin på bakken.
»Selv har jeg, som du ved, ingen virkelig hjem
stavn. Min hustru og jeg har ganske vist boet her
i mere end 30 år, men trods dette er og forbliver
jeg »en gæst og fremmed«, som der står i sangen.«
Den rare og prægtige Malin så forbavset ud, og
så protesterede hun og sagde omtrent følgende
venlige ord: »Nu er du rigtig utaknemlig. Bygden
her er god på alle måder, og både dig og din IngaMårta synes vi godt om, og vi trives jo så ud
mærket sammen. Er du ikke tilfreds? Hvad be
gærer du mere?«
Nu er det jo således, at det vi savner, skatter vi
i særlig grad, og det længes vi efter. Det er, som
Bjørnsons Arne siger: »Den, som har længtes i
tyve år over de høje fjelde - den, som ved, at
han ikke når, kender sig mindre år for år . . .«
Dette sagde jeg ikke, for jeg var ikke sikker
på, om Malin var oplagt til poesi og filosofiske
betragtninger. I stedet for talte jeg om, hvorledes
man oplever hjemstavnen, når man er barn. Bamdomsinlitrykkene er med til at bygge vor person
lighed op. Nerverne er da også modtagelige, og
indtrykkene bliver så stærke og bestandige. En-

Den første sne -.

gens blomster er større og mere rige på farve og
dufter mere liflig end senere hen i livet. Vårmor
genens fuglekoncert er mere intensiv, en sten ved
hjemmets hushjøme er en kær ven, en sti i græs
set står i mindet som en elsket melodi. Hvorledes
er det Jeppe Aakjær synger:
(Fortsættes side 5.)
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Julerosen
Juleroser! Navnet er skønt og lyder forjættende.
Det varsler om højtid og fest. Og endnu skønnere
er selve blomsten, ren hvid og stjerneformet og
med en enestående blomsterrigdom, idet en enkelt
plante af almindelig størrelse nemt kan bære 50
blomster frem. Hårdfør er den, fra jul til påske
blomstrer den uafbrudt, uanset hvordan vejret er,
regn eller sne, tø eller frost. Har man juleroser i
haven, er man aldrig i betryk for en buket blom
ster, selv midt i vinterens hjerte. I bidende frost
kan de ligge fladt hen ad jorden, stivfrosne og til
syneladende livløse, men så snart det slår om til
tø, rejser de sig igen og står strunke som før. Men
skal man have glæde af dem indendøre, da må de
akklimatiseres i et par dage, de kan ikke tåle at
flyttes fra 10 graders frost til 20 graders varme
Uge i et nu. Men med en gradvis tilvænning kan de
stå inde i 3-4 uger, det er mer, end nogen sommer
blomst kan præstere. Og prøv så til jul at brede
en rød dug på bordet og anbring en dekoration
med juleroser smukt arrangeret i en gammel
kobberkedel derpå sammen med et par tændte
kærter, så har De et fesdigt og stilfuldt julebord.
Julerose! Ja, vist er navnet smukt, det er bare
ikke det rigtige navn, men af en nyere dato. Plan
tens egentlige navn, sort Nyserod, på latin Helleborus niger, lyder meget mere prosaisk. Til gen
gæld har det alderens patina over sig, idet allerede
Theophrastos (372-287 f. Kr.) brugte dette navn
til planten - altså længe før det blev jul på jorden
og man følgelig kunne tale om Juleroser. I det
gamle Hellas var navnet Helleborus måske oprin
delig tillagt giftiiljen Hvidt Foldblad (Veratrum
album) ,som så kaldtes Hvid Nyserod, således f.
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eks. i Henrik Smids lægebog af 1598, vel sagtens
på grund af en tilsvarende medicinsk anvendelse af
roden som nysemiddel. Deraf det sjove navn Prusteurt. Sort Nyserod har nemlig igennem årtusinder
været anvendt som lægeurt, både i den humane og
veterinære medicin. Både i Hellas og Rom mente
man, at sindssyge og åndssvage mennesker kunne
helbredes ved at nyse sygdommen ud af kroppen,
og her fandt så den giftige, sorte rod af Helleborus
rig anvendelse. Siden blev den en bestanddel af
snustobak, ligesom man har brugt planten, trods
dens giftighed, mod vattersot, koldfeber, krampe,
spedalskhed o.s.v. Et afkog af roden var et probat
middel mod lus og mod fluer, og den pulveriserede
rod, blandet med mel og honning, blev bagt til
kager og brugt som rottegift. Eller man tog 2 lod
krageøjnepulver, 1 lod fintrevet Nyserod, 4 lod
mel og 2 lod sukker, blandede det og rørte det op
med mælk til en stiv grød, som så blev lagt ud for
rotterne.
Der er mange slags Nyserod. Her i haven har vi
syv forskellige arter: hvide, creme, røde og grønne.
Af sidstnævnte er der to slags, den mest dekora
tive Helleborus foetidus (bet. stinkende), der be
holder sit smukke løv hele vinteren og altid ser
frisk og frodig ud, og Helleborus viridis (bet. grøn),
der fælder sit løv hver vinter. Denne sidste Nyse
rod har også været en højt anset lægeurt, hvad
dens folkelige navne »Lungerod« og »Pestrødder«
vidner om. Og især er den blevet brugt til syge
dyr, ikke alene af kloge mænd og koner, men også
af dyrlæger. Man snittede et lille hul i svins og
kalves ene øre, i koens doglap, i hestens bringe
og stak lidt af roden igennem hullet. Som regel
opstod der en stærk betændelse, og man mente
så, at sygdommen forsvandt ud af kroppen sam
men med materien. Det vides, at tyske dyrlæger
har brugt den endnu i tyverne , og i tidligere tid
var den at finde i næsten hver bondehave. Både
i tyverne og trediverne er den blevet anvendt un
der mund- og klovesyge-epidemier her i landet.
Ligesom Sort og Hvid Nyserod kan man også følge
Grøn Nyserod helt tilbage til oldtidens dage. Både
den græske læge Dioscurides og den romerske
landbrugsforfatter Columella, som begge levede i
det 1. århundrede e. Kr., omtaler og anbefaler den,
ligeså den romerske forfatter Plinius. Nu er den
efterhånden så sjælden, at en tysk dame, som har
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et stort Herbarium, forgæves søgte den over det
meste af Europa, også i botaniske haver igennem
8 år, før det lykkedes hende at få fat i den. Den
stod og fjælede sig i en gammel bondehave på
Fyn. Sagen er, at den ofte forveksles med Helleborus foetidus, der som nævnt også har grønne
blomster, eller med andre Helleborusarter, hvis
blomster måske falder lidt i det grønlige.
Det kan nævnes, at orkideen Hullæbe kaldes
Helleborie, en forvanskning af Helleborus, og den
hed i tidligere tid Vild Nyserod. Man har sandsyn
ligvis ment, at den hørte til Nyserodslægten, hvad
der ikke er tilfældet.

Forslagene forhindrer ikke udlændinges erhver
velse af dansk jord, men ved at besværliggøre dan
ske landmænds overtagelse deraf vil man netop
fremme udlændinges chancer, hvorfor vedtagelse
af sådanne bestemmelser er direkte skadelig.
Vi må advare mod, at der med udenrigspolitisk
motivering gennemføres særlove med indenrigs
politisk sigte af en art, som befolkningen normalt
ville vende sig imod med harme.

Jeg begyndte med at nævne den hvide Julerose,
som er julens blomst frem for nogen anden. Jeg
vil til sidst lige fremhæve den dybrøde Julerose,
som nu kaldes påskeklokke, fordi dens blomst
ringstid ofte falder i påsken. Imellem en buket
gule Påskeliljer virker den meget fornem, og i
skønhed kommer den på højde med den hvide
Julerose.
Helleborus! En fornem og aristokratisk blom
sterslægt! Som lægeurt er den degraderet, men når
julen står for døren, da vover vi os trods slud og
kulde ud i haven og spejder efter den dejligste af
alle julens blomster, den hvide Julerose.
Julie Rask.

Advarsel mod ny jordlovgivning
Dansk Slægtsgårdsforening har på sit hoved
bestyrelsesmøde den 26. oktober 1962 vedtaget
følgende udtalelse:
Dansk Slægtsgårdsforening er enig i, at Dan
mark må bestræbe sig for at bevare dansk jord på
danske hænder, men må på det bestemteste advare
mod de planer for en ny jordlovgivning, der i den
sidste tid har været fremme.
Forbud mod erhvervelse af mere end én land
brugsejendom vil på urimelig måde besværliggøre
den strukturændring, som udviklingen gør mere og
mere påkrævet.
Krav om, at ejeren skal bebo ejendommen, med
fører et stavnsbåndlignende forhold, der hyppigt
vil udelukke bortforpagtning og dermed yderligere
gøre generationsskiftet vanskeligt, hvorfor ung
dommens vandring fra landbruget vil blive for
stærket af en sådan bestemmelse.

Stemningsfuld solnedgang over Bulbjerg og Skarreklint.
(Foto: Ib Paulsen)

|

GLÆDELIG JUL

|

][ Slægtsgårdsarkivet ønsker alle i Danmarks

£ gamle slægtsgårde en glædelig jul og et godt J
nytår med tak for 1962.
P. K. Hofmansen.
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HJEMSTAVN
-------------------

Fortsat fra forsiden.

»Der er en sugen i vor barm,
som melder sig og gør os varm,
når vi er mest alene;
et minde om en fældet hæk,
et fløjt, et natligt fugletræk
i luften bag vor barndoms bæk,
hvor vi fandt glatte stene.«
Det er, som vi i barndommen med hele vort
væsen forstår, hvorledes ploven skærer gennem
mulden, og hvorledes den varme muld længes efter
at modtage den gyldne sæd, som skal dø og give liv
i dens favn. Det er da, vi kender, hvorledes kalven
slikker vor hånd og bliver vor fortrolige ven. Det
er da, vi for livet lærer den sang, som mælkestrålen
synger i strippen. Derfor bliver ingen nogen bedre
jordbruger end den, som fra sine spæde år vokser
ind i gårdens arbejdsliv og i landbohjemmets livs
førelse. Han fødes til bonde. For den mand eller
den kvinde bliver hjemmet slægtsgård, selv om
forældrene har købt gården, thi for det menneske
er livet netop livet hjemme på gården, og dets bånd
med familien stærke og evige. Hvor sandt synger
samme skjald:
»Hvad var vel i verden det fattige liv
med al dets fortærende tant,
om ikke en plet med en dal og lidt siv
vort hjerte i skælvinger bandt!«

Dette her blev trods alt både poesi og filosofi,
men Malin nikkede bifaldende. Jeg tror, at hun
forstod det. Hun sagde: »Du og din hustru har så
længe boet her iblandt os, så jeg er sikker på, at I
begge nu kender os og lever som vi og er hjemme

her. Så alligevel har I fået en hjemstavn, selv om
I er vokset op i storstaden«.
Da måtte jeg forklare sagen endnu mere ind
gående, og jeg sagde, at den, som er en gæst og en
fremmed i en bygd, aldrig kan blive andet end en
gæst og en fremmed. En virkelig hjemstavn får
han aldrig. Omtrent således fremlagde jeg sagen
for hende. Jeg er ikke utaknemlig. Jeg erkender
med glæde, hvor godt vi trives her i denne vakre
bygd, og hvor højt vi skatter vore altid venlige og
hjælpsomme naboer, men en hjemstavn er mere
end naturen og naboerne. For hver gang vi åbner
munden og taler med vore venner her, - og det
gør vi hver dag, - så forstår både de og vi, at vi
ikke er hjemme her fra barndommens dage. Vi
taler forskellige sprog, og deres tungemål kan vi
aldrig rigtig lære. Deres sprog er en dialekt, hvis
ord vi måske nok kan lære, men aldrig lære dens
tonefald og dens udtryksmåde. Det er en rigdom at
eje barndommens sprog. Dette sprog giver os et
middel til at udtrykke tanker og følelser, som et
fremmed tungemål aldrig kan give os, selv om vi
til nød kan lære os det. For hver gang, vi taler
med naboer, markerer vi vor afstand fra dem. Det
er mere end 30 år siden, vi kom hid, og bosatte os,
men vedblivende taler man om os som »Stockholmarna«.
Når jeg skal ind til en nabo, banker jeg på
døren, men således gør man ikke her. Når jeg er
kommet ind, tager jeg hatten af, og jeg ved, at
man forbavses og måske endda får den mistanke,
at jeg har en eller anden sygdom i håret. Man be
holder nemlig hatten på i denne velsignede bygd.
Vi forstår vor udlændighed, da mønstret med hen
syn til at opføre sig her er et andet end det, vi lærte
som børn. Vi forstår det, når vi kommer ind til en
nabo og straks rykker ud med vort ærinde. Her er
det skik at sidde stille en stund og siden begynde
at tale om vejret.
Som i hver bygd findes her en mængde tradi
tioner. Uden at eje disse står vi på løst sand. En
gang var jeg nogle måneder i Amerika. Der for
stod jeg, at jeg aldrig skulle kunne bo. Hvorfor?
Jo, der savnede jeg historie og fælles kulturtradi

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.
STØT ERHVERVSLIVET-KØB OBLIGATIONER - også fra Ny jydsk Land-Hypotekforening

Århus

Cirkulerende kasseobligationer ca. 415
mili. kroner.
Amortisationstid: 10-50 år.
Rentefod: 4%, 4’/2%, 5%, 5V2%, 6%
og 7%.
Udtrækning: for tiden ca. 11 mili. kroner
om året.
Reserver: ca. 21 mili. kroner.
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tioner. Det er nok sandt, som nogle af vore tæn
kere har udtrykt det: »Uden traditioner findes
ingen trivsel«. Sprog, folkekarakter, sædvaner og
traditioner er væsentlige bestanddele af hjemstav
nen. Det er en arv, som en slægtsgårds folk ejer
i rigere mål end andre. Den, som har haft den
lykke at vokse op på en slægtsgård, kan ikke undgå
at få hele sit indre menneske opbygget og præget
af alt det underbevidste, som er samlet helt fra
barndommens dage. Det er en arv, som giver styrke
og sikkerhed, personlig farve og rolig tryghed.
Malin stod tavs og hørte på al denne strøm
mende visdom. Hendes øjne lyste af forståelse, og
hun citerede Heidenstam:
»Den som lyss som liten siarv
till skogens dån får annat arv
an den som foddes vid en gata«*)

Afbetaling
En af det moderne samfunds særkender - afbe
talingssystemet - har skaffet en masse mennesker
brugsgoder, længe før de har tjent dem, og derfor
har det været med til at skabe glæde. Men det har
samtidig gjort de samme mennesker til sine trælle.
De har forpligtet sig til årevis frem i tiden at ar
bejde for dette nådeløse system, der stiller sine
ubarmhjertige krav i medgang og modgang. Der
for har vor tid brug for medgang som aldrig før,
og derfor er det moderne samfund så ømtåleligt
for modgang i en tid, hvor det burde være stærkt.
Tænk blot på, hvor hårdt afbetalingssystemet vil
ramme, hvis en arbejdsløshedsperiode sætter ind
eller hvis blot en arbejdskamp af format bryder
ud.
Uanset om indtægterne svigter, møder kredito
ren med sine krav. Han skal bruge penge, for hans
kreditorer og deres kreditorer igen vil også se
penge.
Jo, vi hygger os om elektriciteten og afbetalin
gen, men hvis strømmen svigter er vi hjælpeløse.

Vor lille sammenkomst sluttede med min for
sikring om, at hun og alle de familier - og det er
de allerfleste - som her i bygden bor på slægts
gårde, er med til at skabe en tryg og lykkelig
fremtid for hjemstavnen ved at holde fast på arven
og samle dens skatte, samtidig med at de ligesom
andre følger med i den almindelige udvikling. Hun
holdt med mig i, at Jeppe Aakjær har så ret, så
ret, når han udbryder:
»Far varsomt I, som skalter med en jord,
I ej har trådt med barnets myge fødder;
den ved kun slet, hvor lyngens lykke bor,
der ej har leget ved dens brune rødder«.

*) lyss = lytte, siarv = lille fyr. dån = bulder.

2. Sagt med andre ord: Kan det betragtes som ejerskifte,
når et ægtepar har fælleseje, og manden afgår ved
døden og hustruen bliver siddende i uskiftet bo?
3. Øver det nogen indflydelse, om der er børn i ægte
skabet, eller dette er barnløst?
Svar:
ad 1. Nej.
ad 2. Nej, men enken skal underrette kreditor om for
andringen i ejerforholdet, og hvis denne ønsker det, give
pantebrevet en påtegning om gældsovertagelsen.
ad 3. Nej.

Glimt fra tidens debat
Vor tid kræver tolerance mellem Jordens nationer,
religioner og racer.
☆

Det, vi skal bevare, er ikke vore principper, men
vore værdier.
☆

JURIDISK BREVKASSE
Et ægtepar, som har fælleseje, ejer en ejendom, hvori
der er tinglyst et pantebrev med almindelige bestemmel
ser om rente, afdrag og indfrielse.
1. Kan en kreditor opsige pantebrevet ved mandens
død, når enken beholder ejendommen og bliver siddende
i uskiftet bo og rettidigt betaler renter og afdrag ved
terminerne?

Kun ved at lægge al vor styrke sammen har
Europa en mulighed for at yde bidrag til den frem
tidige udvikling.

Gamle landbrugslande bliver distancerede af nye
industrisamfund.
☆

Kun ved et sammenstød af adskillige uheldige
omstændigheder kan Englands tilslutning til Fæl
lesmarkedet forhindres.
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Om Danmarks domkirker
Dejlig bog med 10 skildringer af Danmarks domkirker udsendt i efteråret

---------------------------------------------- Af IB PAULSEN --------------------------------------------

En af de mest livfulde skildringer af en kirke, jeg
mindes at have læst, skyldes domprovsten ved Set.
Knud i Odense, salmedigteren K. L. Aastrup, i
en nys udkommen bog om Danmarks ti domkir
ker, beskrevet af gejstlige knyttet til disse.
Det er ikke blot en præst, som beretter om sin
kirke. Det er en skarpsindig iagttager, som utradi
tionelt fortæller om et kirkehus, han elsker.
Bogens navn er »Vore domkirker i tekst og bil
leder«. Den er udgivet i stort format af Jørgen
Andersen, Hillerød, og følgende ti præster står
som forfattere: bisperne F. Beyer, Haderslev, og
J. B. Leer Andersen, Helsingør, domprovsterne
K. L. Aastrup, Odense, Carl Bay, Aalborg, Imma
nuel Felter, Maribo, V. Grønbæk, Ribe, H. Østergaard-Nielsen, Roskilde, H. Høirup, Viborg, P.
Brodersen, København, samt pastor Svend Leo
Højbjerg, Aarhus. Papiret er godt, billedtrykkene
af rimelig kvalitet, og oplaget er på 2200 numme
rerede eksemplarer.
Allerede før år 1000 blev der bygget kirker i
Hedeby i Sydslesvig, i Odense, Ribe og Aarhus,
men ikke de kirker, vi ser i dag. Tidligt byggede
munkene også en trækirke i Haderslev, og i hvert
fald fastslog bisp Adam af Bremen, at der i 1075
fandtes mindst 100 kirker under Odense bispe
dømme, 150 på Sjælland og omkring ved 300 i
Skaane.
På eller meget nær ved en række af disse op
rindelige kirketomter opførtes successive de kate
draler, vi kender. De ligger i land- og bybilledet
som skønne arkitektoniske dominanter, mærket af
århundreders byggesind, krig, fred, brande og an
dre begivenheder, Set. Knud i Odense som et cen
trum i den »vejstjerne«, på hvis stråler gæsten
nærmer sig byen, Ribe Domkirke synlig milevidt
ud over marsklandet og Set. Clemens i Aarhus som
stadens rankeste spir, når man fra højdedragene
sydfra eller nordfra kører ned i byen ved bugten.
Domprovst K. L. Aastrup drager i sin omtale af
domkirken i Odense sammenligning mellem Set.
Knud og Set. Olav i Trondhjem og nævner dem

Set. Knud i Odense.

(Foto: Bent Andersen)
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som en storesøster og en lillesøster af den gotiske
slægt, eller sagt med andre ord, at Set. Olav for
holder sig til Set. Knud som den fyldige husfrue
til den spæde mø. Måske burde domprovsten have
tilføjet om ikke af år, så i hvert fald af omfang.
Aastrup begynder sin rundfærd i kirken ved
brønddækslet i krypten med det tankestrejf, at
måske har Helligknud drukket vand af den, om
ikke goden ved det langt tidligere Odins-vi har
gjort det før ham. Fra brønden bevæger skildrin
gen sig til de to helgenskrin, hvoraf det ene rum
mer Knud den Hellige og det andet måske hans
broder, Bendt, som faldt ved kongens side, da
vendelboerne angreb i 1086. Set. Knud har været
en lille bygget stor bondeophidsende helgen, af
en statur, som ligger fjernt fra Utzon Francks
kraftkarl med draget sværd på sokkelen ved ned
gangen til byens rådhuskælder.
Aastrup skriver: ... »Ja, meget kan falde én
ind ved det helgenskrin, og det er just ikke de
frommeste tanker . . .«
Formentlig har den gode Helligknud været en
rigtig skrubbert i mangt og meget, og i hvert jaid
har hans dødssituation været betydelig mindre ro
mantisk, end den fremgår af C. A. Benzons maleri
i Fyns Stiftsmuseum med en knælende kæmpe af
en konge foran alteret. Da var der efter skelet
størrelsen at dømme ikke så lidt mere karlfolk i
gutten, som ligger i helgenskrin nr. 2, eller som
Aastrup udtrykker det, med en anelse af fin ironi:
- »en kæmpe har han været til forskel fra kongen,
men derfor kan de jo godt have været brødre . . .«
Ironien er i hvert fald udiskutabel i domprovstens
omtale af kirkens sydlige epitafium, »der fremviser
en noget podagristisk herre i harnisk, som bringer
nogen i samme antræk. Han knæler med foldede
hænder, men ser ikke ud til, at det er hans vane:
han har da også hele to bekvastede puder at knæle
HER ER 140 PUNKTER
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på . . . Epitafiet er for flere år siden udsat til
reparation; mens denne oppebies, smuldrer det så
småt. Nogen vil vel kunne forstå, om kirkens præ
ster, der har så rig lejlighed til at sidde »kunst
værket« nær, somme tider fristes til at pille lidt i
revnerne og fremskynde forvitringen. Den knæ
lende herre er for resten en tysker, en grev Dohna,
der nok var general i den danske hær. Ufred være
med ham-eller altså dog med hans epitafium . . .«
Forfriskende i denne afhandling om et skønt
kirkerum er også bemærkningen om kristusfiguren
på Claus Bergs berømte altertavle: - »Det er som
om kunstneren på samme tid har villet fremstille
en langfredags Jesus og en påskedags Kristus og
ikke har magtet det. . . For nogle år siden bar jeg
kufferten for en ældre norsk dame på Storebælts
færgen; hun viste sig at være født Berg og ætling
i lige linie fra mester Claus. Hun skulle såmænd
til Det radikale Venstres årsmøde på Hindsgavl.
En mærkelig fornøjelse for en dame af en sådan
afstamning . . .«
Lyder det ikke henrivende? Og skam få den
radikale, som ikke ler hjerteligt med.
I det hele taget fortæller samtlige ti forfattere
interessant og detaljeret om deres kirker. De mest
kendte af de øvrige domkirker: Roskilde, Vor Frue
i København, Ribe og Viborg vil vi ikke her gå i
enkeltheder med, men det er ganske ejendomme
ligt at erfare, at den samme orkan, som den 31.
januar 1737 fældede Aarhus Domkirkes dengang
lave og komplet stilforladte spir, også væltede Set.
Olais i Helsingør. Det spir, man nu ser på Set.
Clemens i Aarhus, blev bygget i tyverne under
kirkens årelange restaurering.
Et af denne kirkes billedklenodier er en frescodetalje, som viser smedenes helgen, der har taget
benet af hesten, mens han skoer den, hvilket vel
må siges at være en praktisk foranstaltning, som i
vore dage burde være honoreret med bonus fra
ulykkesforsikringsselskabet.
Et særlig værdifuldt kapitel omhandler Haders
lev domkirke, der af biskop F. Beyer betegnes
»som et dokument i sten«, der fortæller den, som
formår at tyde tegnene, træk af det omstridte
grænselands historie gennem de sidste 500 år.
Allerede i 1096 skal benediktinerne have bygget
kirke i Haderslev på den ø mellem Haderslev fjord
og Haderslev Dam, hvor nu domkirken ses.
De første træ- og granitkirker blev fra ca. 1170
afløst af landets første teglstenskirker, efter at Val
demar den Store under en visit hos kejser Friedrich
Barbarossa havde lært biskop Herman af Verden
at kende. Biskoppen havde i Ravenna stiftet be
kendtskab med teglstensbyggeriet i Italien og ind
førte det i Nordtyskland omkring 1160. En bly
plade i Ringsted kirke minder os om, at kong
Valdemar var den første, som lod brænde tegl
i Danmark, dels til brug i Valdemarsmuren i Dan-
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nevirkesystemet, dels til kirkebyggeri. De første
teglstenskirker dukkede op på Sjælland.
Interessant på en nordisk baggrund er domprovst
Immanuel Felters omtale af Maribo domkirke,
som efter manges opfattelse ejer det skønneste
kirkerum i vort land. Her findes Nordens ældste
maleri på lærred. Den hellige Birgitta fra Vadstena
er billedets motiv. Hun blev Birgittinerordenens
stifter og navnemoder, og den virkede i det kloster
i Maribo, af hvilket domkirken er den sidste rest.
Hendes skæbne som helgen var temmelig usæd
vanlig.
Birgitta blev gift som kun 13-årig og fik otte
børn, før hendes mand døde efter 29 års ægteskab
i året 1344. Birgittas visionære evner udviklede
sig for alvor op imod året 1349, da hun rejste til
Rom for hos paven at udvirke tilladelse til bygnin
gen i Vadstena af mands- og kvindeklostre. Hun
blev i Rom i omkring ved tyve år og havde her
under strenge bodsøvelser og i det hele taget i et
liv i streng askese en række åbenbaringer. Disse er
bevaret i hendes åbenbaringsbog, som udsendtes
godt 100 år efter hendes død, og som også inde
holder dels detaljerede forskrifter for den kloster
orden, hun ville stifte, dels en række skånselsløse
straffeprædikener overfor paver og kejsere, som
hun i meget skrapt ordvalg revsede for verdslighed
og ryggesløshed.
Birgitta døde, før hendes klostre blev bygget,
formidlet af hendes datter Kathrine. Klosteret i
Maribo blev fuldendt af Erik af Pommern og ind
viet 1416, men bag dets tilblivelse stod som Bir
gittinerordenens mægtige beskytter den afdøde
dronning Margrethe. Selv lukkede den hellige Bir
gitta, kanoniseret 1391, sine øjne i året 1373. I
sin højkonjunktur rådede Birgittinerordenen over
ikke færre end 79 klostre.

Nævnes bør det til slut, at der i Danmarks nyeste
domkirke, Set. Olai i Helsingør (ny af værdighed,
men gammel som bygning) blandt mange værdi
fulde minder findes et epitafium, der erindrer ef
tertiden om en tidlig dansk frihedskæmper og vær
dig efterkommer af Niels Ebbesen. På dette epita
fium, som blev opsat 1668, finder man navnene
på amtsforvalter over Kronborg Amt Hans Rostgaard og hans første og anden hustru.
Bistået af sin kone og præsten Henrik Gerner i
Birkerød, samt ingeniør Oluf Steenvinkel, gjorde
Rostgaard forberedelser til i 1659 at tilbageerobre
Kronborg fra svenskerne. Planen blev røbet og
Steenvinkel henrettet. Gerner blev kastet i Kron
borgs kassematter, mens Rostgaard gik under jor
den, idet han narrede sine svenske forfølgere til
at tro, at han var druknet i Ulvesø Mose i Dan
strup Hegn, hvorefter hans hustru spillede rollen
som sørgende enke og modtog adskillige ægte
skabstilbud.
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Efter krigen dukkede Hans Rostgaard op påny
og fik blandt store belønninger livsbrev på gården
Krogerup ved Humlebæk.
Det er altså ikke kun kirketraditionen, vi kan
udforske i vore domkirker. De fortæller også spil
levende verdslig historie, blot man træder ind,
vænner sig til at se og træner sig i at lytte til de
ærværdige mures tale . . .

En hyggelig gammel kending.
(Foto: Ib Paulsen)

De seje viljer
Når man læser Salomon J. Frifelts beretninger om
strejftog gennem jyske udmarker, slår det en, at
her er der ikke tale om gode eller onde viljer, men
om seje viljer, om modet til at holde ud og troen
på, at det nytter med »endnu et bette nøk«.
Det er fælles for alle disse hedeopdyrkere, pio
nerer i dansk landbrug, at de kom fra små kår
og havde viljen til at blive deres egne herrer. Den
ene strimmel hedejord efter den anden blev taget
ind i driften, og hvor før lyngen suste og alen
rådede, rejser sig nu smukke, velholdte ejendom
me med givtig jord. Bogen er ikke ny - de fleste
beretninger handler om mennesker, der nu ligger
under mulde, men deres livsværk lever og står som
et eksempel til efterfølgelse, fordi det er et stærkt
og uigendriveligt vidnesbyrd om, at hvor der er
vilje, er der vej, og at det nytter at bruge tid og
kræfter på den livsopgave, man har taget op.
B BE.
☆
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RÅBET I SØNDERHEDEN

---------------------------------- Af Kirstine Hofmansen ---------------------------------Når de lange vinteraftener sænkede deres mørke
over mark, hede og mose, og man i den lune stue
sad og halvsov over lektierne til næste skoledag,
var det altid en kærkommen afveksling, hvis man
hørte træskotramp på stenbroen udenfor, og der
blev taget i yderdøren. Så vidste man, at der kom
fremmede, og det var da spændende at se, hvem
der viste sig, når døren fra forstuen ind til stuen
lidt efter blev åbnet, og en kold luftstrøm slog ind
om benene. Ofte var det naboen, den gamle gubbe
i sin grove, blå vadmelsfrakke og med den runde
kasket på hovedet, hvorunder det lange, hvide hår
strittede frem, som viste sig. Han var en god for
tæller, og lektierne fik da en hurtig og sidste om
gang, for hvis, som man ventede det, den gamle
mand begyndte at berette en eller anden af sine
mange krøniker, var det aldeles umuligt at holde
tankerne samlet om historie, geografi og salmevers.
Og den gamle mand kunne fortælle så levende og
interessant, at tilhørerne blev revet med, hvad
enten de ville eller ej, selv om de måske nok havde
hørt historien en eller flere gange før. I sin for
tællerglæde var han almindeligvis ikke mindre op
taget end tilhørerne, og når han nu og da spyttede
på fingrene for at »bråne« (brande = snyde) tælle
lyset, som stod på bordet foran ham, kunde det
hænde, at soden fra tanen fulgte med fingrene for
bagefter at blive tværet rundt i ansigtet, når han
brugte disse i stedet for lommetørklæde. Børnene
smilte da over dette syn, og den gamle, som troede,
at det var historien, der bevirkede livligheden, for
talte uanfægtet videre.

En aften kom der en historie, som man ikke
havde hørt før. Den begyndte med en beretning
om gårdene, der en gang langt tilbage i den grå
middelalder skulle have ligget ude i den nu vidt
strakte Sønderhede. Tilhørerne blev stille i for
ventning om, hvad der nu ville blive fortalt. Jo,
der gik et sagn, at Sønderheden i en fjern fortid
havde været agerland, og at der på marken til en
af gårdene derude havde vokset så kraftig rug, at
man kunne lægge et vognhjul op imod den. Man
den, som ejede denne mark var imidlertid så gerrig
og jordgrisk, at han ikke kunne nøjes med sin egen
jord, men ved nattetid, særlig om efteråret, gik og
flyttede med skelstenene for derved at udvide sit
eget markområde. Megen strid blev der om disse
skelsten, men manden forstod at udføre sine nat

lige handlinger så behændigt, at ingen kunne kom
me ham til livs. Da han blev ældre, forlod viddet
ham, og efterhånden blev det mindre vanskeligt
at opdage ham, når han om natten var ude ved
markskellene, hvor han gik rundt og slæbte på den
ene store skelsten efter den anden, mens han
råbte ud i mørket: »Hvor skal jeg lægge denne
sten?« Ingen vovede dog at komme ham nær, når
han på disse natlige togter gik og tumlede med
stenene.
Det var på den tid, at pesten, den sorte død,
brød ind over landet og lagde hele landsbyer øde
og folketomme; deriblandt også gårdene i Sønder
heden, idet de, der ikke døde af sygdommen, flyg
tede fra stedet. Den jordgriske mand hørte til dem,
der bukkede under for den frygtelige sot, og nu
havde han ikke mere jord behov, end den som en
af pestgravene kunne give ham.
Man skulle tro, at skelstenene i Sønderheden
havde fået ro, men mange, mange år efter, da
lyngen havde bredt sig over hele området, og folk
fra de omliggende egne atter begyndte at færdes
der, påstod vogterdrengene, at de, hvis de efter
mørkets frembrud blev for længe ude i Sønder
heden, undertiden kunne høre råbet: »Hvor skal
jeg lægge denne sten? - Hvor skal jeg lægge denne
sten?«

Efterhånden blev det en kendsgerning, at hyr
derne vægrede sig ved at færdes derude, hvad
bønderne ikke var glade for, da Sønderheden
netop var et godt sted med meget græs til de store
f åreflokke. Der blev lagt råd op om denne sag,
og der gik bud til flere præster, som man troede
var i stand til at kunne ordne slige ting. Flere af
præsterne kom også der ud og prøvede deres
kunst, men alle anstrengelser viste sig at være for
gæves. Tiden gik, og over tre hundrede år var

FYENS stifts sparekasse
oprettet 1832
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forløbet siden pestens dage, men råbet i Sønderheden var ikke forstummet. Bedst som man troede,
det var det, blev det hørt igen, når man mindst
anede det. Ofte kom en skrækslagen vogterdreng
hjem og beklagede sig over uvæsenet i heden, og
da en mand fra omegnen en dag havde været i
heden efter et læs lyngtørv, hørte også han det
uhyggelige råb langt ude over den brune flade. Et
øjeblik efter blev råbet gentaget, men nu nærmere
end før. Manden drev på studene, der fik lov til
at strække ud, alt hvad de orkede, men så blev
råbet gentaget for tredie gang og denne gang lige
bag vognen, og i samme øjeblik blev denne så
tung, som om alle Sønderhedens skelsten var læs
set på den. Den uhyggelige begivenhed bevirkede,
at man atter prøvede på at komme spøgeriet til
livs.
Mange kloge mænd og koner blev spurgt til
råds, men ingen af dem kunne magte opgaven.
Gamle Maren, der havde sit ophold hos selvejer
bonden i gården på Søbanken, spurgte man også,
men hun svarede kun på sin korte, knappe måde:
»Pas I selv på, at eders synder ikke kommer til
at råbe, når I ligger i eders grave.« Hende spurgte
man ikke mere. Da en klog mand langt ude vesterfra var blevet tilkaldt, troede man endelig at have
fået hold på spøgeriet, men kun kort tid efter kom
en vogterdreng i største hast en aften hjem fra
heden, skrækslagen som aldrig før. Råbet i Sønderheden var der stadigvæk.
Der var dog en, som aldrig omtalte og aldrig
blev spurgt om, hvad han hørte i Heden. Det var
selvejerbondens hyrdedreng »tumpe Limbert«. Til
navnet »tumpe« sagde jo alt. Han var ikke, som
folk var flest, og så måtte han jo være tumpet.
Limbert var imidlertid god mod dyrene og alt
hjælpeløst, der kom på hans vej, og husbonden
var godt tilfreds med, at han ikke var bange for
at færdes - selv langt ude i heden - med fåreflokkene. Han kendte bedre end de fleste alle de
forskellige steder, hvor dyrene gerne ville græsse,
og man kunne være sikker på, at fårene havde
nok at tygge drøv på, når de om aftenen blev
drevet hjem i folden. Men spørge »tumpe Lim
bert« om uvæsenet i heden, nej, det var der ingen,
som tænkte på. Det var da ikke noget at spørge
et tumpet menneske om.
En tåget, sen efterårsdag sad Limbert som så
ofte før iført sin slidte kofte på en af de store
gravhøje langt ude i Sønderheden. Hans hænder
lå let foldede over hyrdestaven, og i hans øjne lå
det altid grublende udtryk, som aldrig forlod dem.
Det mørknede, men Limbert var stærkt optaget
af at se på de store lam, der kåde sprang omkring
og nappede efter lyngen og mosset, da det kendte
råb hørtes, ikke langt fra højen. Han lyttede, og
nok en gang skar det klagende råb ud i skumrin
gen: »Hvor skal jeg lægge denne sten?«. Limbert

rettede sig lidt, foldede hænderne fastere om sta
ven og råbte: »Der, hvor du har taget den!«
Fra den dag hørtes råbet i Sønderheden aldrig
mere.
Historien havde ende. Den gamle mand »brånede« lyset nok en gang og så med et veltilfreds
blik ud over de måbende, spændte barneansigter.

Forudsætningen for opretholdelse af vor sociale
forsorg er, at vi kan opretholde vor landbrugs
eksport. Taber vi en milliard kroner på landbrugs
eksporten, vil vor nuværende socialforsorg bryde
sammen.
(Statsminister/. O. Krag, 18.11.62.)
☆

Jeg er tiden,

tiden sluger
den, som ikke tiden bruger.

LANDBRUGETS
BREVSKOLE
Landhusholdningsselskabet
er Deres bedste hjælp, hvis De vil udnytte nogle af de
lange vinteraftener til fornyelse eller supplering af Deres
landbrugsfaglige viden. De er ikke bundet af bestemte
»mødeaftener«. Undervisningen foregår i Deres hjem, når
De har tid. Og arbejdstempoet bestemmer De selv.
Brevskoleundervisningen betegnes af de mange elever
som både fornøjelig og lærerig. I samarbejde med Land
brugets Brevskole kan De opnå langt mere, end De på
forhånd tror. Den er oprettet af Landhusholdningsselskabet
og godkendt af undervisningsministeriet. Bedre sikkerhed
for god undervisning til en rimelig pris kan De ikke få.
Her er nogle få eksempler fra kursusplanen:

Regning for landmænd .......................
Grundlaget for fodringslæren...............
Malkekvægets fodring ...........................
Svinehold .................................................
Fjerkræhold ...........................................
Gødningen og dens anvendelse ...........
Praktisk regnskabsføring og selvang...
Engelsk for landmænd .......................

9
3
8
11
12
8
12
30

lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner

45
20
50
70
65
50
85
120

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Skriv allerede i dag efter gratis kursusplan med alle op
lysninger eller send Deres indmeldelse til

LANDBRUGETS BREVSKOLE,
Landhusholdningsselskabet, Rolighedsvej 26,
København V.
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Vær menneske
Ingen kan flygte fra nuet!
Vend dit øre mod stormen,
fyld det med bråddet af skæbne,
som skyller hen over jorden.
Stengrå står tiden imod dig,
rødt har nætterne blomstret
i kampens rygende dødsspor,
når mørkets dæmoner var ude.

Grumt har vort tidehvervs gribbe
vendt deres næb imod mennesket,
drukket sig skæbnetungt stærke
i pytter af dampende blod.
Sorte, forkullede hænder
rakte imod os en fakkel!
Al lidelsens mål var det ene:
Skøt håbet, som aldrig må dø!

Tvang os til evigt at bygge
på værn om frihedens flamme,
på kravet, som står over alle:
hvert menneskes ret til at leve.
Vær menneske! Ikke en dukke,
der nikker mekanisk og jamrer.
Vær menneske! Vær det med varme!
Folkeslag fryser omkring dig . . .

Ib Paulsen.

Foreningsmeddelelser
-----------------

Medlemskontingentet ------------------

Slægtsgårdsforeningens regnskabsår slutter den 31.
december. Vi minder derfor de få medlemmer,
der endnu ikke har indbetalt kontingent for 1962,
om at benytte det udsendte girokort inden nytår.
Trods stigning i foreningens udgifter til med
lemsbladets trykning og forsendelse, samt øgede
portoudgifter til kontingentopkrævninger og breve,
dyrere tryksager, mødeudgifter m. m. holdes kon
tingentet uændret i 1963, selv om budgettet bliver
stramt.
Medlemskontingentet i 1962 er indgået regel-

Vinter i mosen.

(Foto: Ib Paulsen)

mæssigt - ca. 80 pct. indbetaltes hurtigt efter ud
sendelsen af det gule indbetalingskort i februar,
ca. 20 pct. fik senere tilsendt giroindkasserings
kort med portotillæg. De ca. 2 pct. restancer, der
er i øjeblikket, håber vi at få indbetalt inden nytår.
De, der har solgt deres slægtsgård og ønsker at
udmelde sig af foreningen, bedes i henhold til
lovene gøre dette skriftligt og betale sidste års
kontingent, da foreningen betaler medlemsbladets
forsendelse forud.
Ændring af adresse eller navneændring ved ge
nerationsskifte, hvor de unge indtræder som med
lem, bedes meddelt postbudet eller posthuset, som
anmelder ændringen til Avispostkontoret, således
at medlemsbladet bliver udsendt med rigtigt navn
og adresse påtrykt.

Nye medlemmer og afgåede medlemmer.
Slægtsgårdsforeningens medlemmer viser stabilitet
og sammenhold om foreningens formål og opga
ver, som både drejer sig om fortiden, nutiden og
fremtiden. Uden større svingninger er der hvert
år en afgang af gamle og en tilgang af nye med
lemmer. I det forløbne år er ca. 30 medlemmer
afgået som følge af dødsfald, og et lignende antal
er afgået efter at have solgt gården til fremmed
køber, når der ikke var arvtagere indenfor slæg
ten.
I de første 10 mdr. af 1962 har Slægtsgårdsfor
eningen modtaget 47 nye indmeldelser uden sær
lig agitation for medlemshvervning. Vi takker
amtskredsbestyrelser og medlemmer ud over lan
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det for medvirken til at skabe kontakt og knytte
forbindelser med interesserede, som har indmeldt
sig i foreningen.
Dansk Slægtsgårdsforening har stadig brug for
en tilgang af nye medlemmer. 1 en tid hvor hvert
eneste landbrugs økonomi er spændt til det yder
ste er det glædeligt, at der jævnlig kommer nye
indmeldelser, således at et medlemstal på op imod
3000 kan vedligeholdes.

OLDERMANDSKABET
OG DETS PLIGTER
-------- Af gårdejer Jørgen Jacobsen, Vosemose--------

Indmeldelse af nye medlemmer.

Foreningen ønsker gerne bistand af medlemmerne
i amtskredsene og af medlemsbladets læsere ved
indmeldelse af nye medlemmer i 1963.
Der kan rettes henvendelse til foreningens kon
tor, adresse: Postboks 221, Odense, om at få til
sendt oplysningsskrifter om Slægtsgårdsforeningen
samt love og indmeldelsesblanketter.
Hvis De har slægtninge eller bekendte, som De
mener vil være interesseret i at blive medlemmer
af foreningen, kan navn og adresse opgives på
hosstående blanket, som bedes afklippet og sendt
til foreningens kontor, hvorefter vedkommende får
indmeldelsesblanket m. m. tilsendt.
Glædelig jul og godt nytår.
Forretningsudvalget.

★ HVAD ER EN OLDERMAND

De yngre i vor generation aner vist ikke meget
herom, medens de ældre vel nok ved noget mere,
men de har jo kun oplevet de til oldermandshvervet hørende gilder.
Går man tilbage til tiden før udskiftningen, var
oldermanden en meget anset og betydelig mand
indenfor de gamle bondesamfund, udstyret med
stor magt og myndighed, og mange forskellige
hverv var pålagt ham.
Først og fremmest var det hans ret og pligt at
sammenkalde bymændene til bystævne eller gran
destævne, som det også kaldtes. Oldermanden
skulle lede forhandlingerne og føre byens regnskab
og opbevare bylavets sager samt afgøre tvistighe
der. Han skulle opkræve skat, bøder og tiende

Undertegnede foreslår, at Slægtsgaardsforeningen opfordrer følgende til at indmelde sig i
foreningen:
Stilling

Navn

Adresse

Bosted

1.___________________ _______ _____ _ _____________________________________________
2. _______ ______________________________________________ ________
3. __

_

4._______
5. _

___

______________
___

_____

___

_

_______________
________________

_ _______________

______

_____________
_______

_________
____

____

Underskrift— ___________ _ __________________________ —
Adresse----------------------------- ---------- - ---------------------------------
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penge og sørge for ro og orden, forestå gærdegang,
tage sig af markfred, vejsyn og skorstenssyn og
sende stakkelsfjaål rundt, være brandfoged og
deltage i bymænds begravelse, have byorne og by
tyr på stald. Desuden skulle oldermanden sammen
med ridefogeden og 2 andre bymænd - valgt på
grandestævnet - tage bestemmelse om, når de for
skellige markarbejder skulle påbegyndes.
Når oldermanden ville kalde til stævne, gik han
udenfor sin port og blæste i byhornet eller slog på
tromme alt efter som bylovene bød det. Der var
også byer, hvor budstikken - en stok af træ eller
metal - gik fra mand til mand og fra gård til gård
hele lavet rundt, begyndende i den sydlige ende af
byen og ret om. Der var også steder, hvor række
følgen gik efter matrikelsnummer. Alle havde
pligt til at møde, som de gik og stod og hurtigst
muligt, og skete det, at nogen undlod at møde uden
grund, idømtes der bøder i henhold til vedtægterne.
En ny mand i byen måtte først give »igang«, før
han var godkendt og værdig til at føre ordet på
stævne.
Oldermandens førte forhandlinger og traf af
gørelserne i samråd med granderne og efter de
lokale bylove, og det måtte alle bøje sig for, og
der blev gået hårdt frem over for dem, der trod
sede dette. Oldermandshvervet gik på skift hvert
år, men kun gårdmænd eller gårdbrugere kunne
deltage i bystævnet eller vælges til oldermand.

Den dag, byloven bød der skulle skiftes older
mand, enten det nu var til fastelavn, kyndelmisse
eller Valborgsdag, samlede oldermanden sine by
mænd i sin gård, og gildesfesten indledtes som
regel med en fastlagt tale, den såkaldte »gildeslyd«,
der havde et religiøst tilsnit, og som uundgålig satte
sit særlige præg på sammenkomsten. Men efter
hånden som lavsbrødrene stiftede bekendtskab med
gildesmaden, det gode øl og snapsene, bredte der
sig en munter og fornøjelig stemning, men ingen
kunne ustraffet overtræde en vis sømmelig grænse,
thi så måtte oldermanden skride ind, og overtræ
deren måtte bøde efter loven.
Når den gamle oldermand skulle aflevere by
horn, bystok, bylov og regnskabet til den ny older
mand, skete det på den måde, at mændene i høj
tidelig procession bar alle lavets sager over i den
nye oldermandsgård, og så fortsatte gildet.
Rentier Rasmus Skovsgaard, Odense, har i
mange år udført et stort arbejde med undersøgelser
omfattende hver ejendom i det store Sanderum
sogn og er i besiddelse af en afskrift af »Ravne
bjerg gildeslyd« og Elmelund bylov, som han har
stillet til rådighed for »Slægtsgaardens« læsere.
★ LYD FOR RAVNEBJERG BYLAUG
Nærværende kopi er skrevet efter en af lærer Michal Rasmussen, Ravnebjerg skole, skreven afskrift
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efter originalen, der var trykt på Christian den
7endes tid.
I godt folk forlader mig, at jeg tager eder så
hastig af med eders snak og tale. I skal med Guds
hjælp snart komme igjen til eders øl og glædeskab
uden hinder og brøst i nogen måde. Men ellers er
det så, at hvor vi sanker eller forsamles til noget
godt sammenlav eller sammensæde, da bør vi først
for alle ting at takke den almægtige Gud i himlen,
den vi haver de velsignede gaver af her på jorden.
Tak ske dig, Gud Fader i evighed for den gud
dommelige ære, som han har os beteed, at han ej
ville spare, men give sin søn herned, i korsets død
og fare, hvorved vi bleveigjenløste. Den Hellig
Ånd os forlene, at vi i liv og død må trøste os
alene ved hans helliggjørelse. - Gud være lovet
for sit hellige og saliggørende ord, som han har
lært os så rent og ret i vore tider, tilligemed de
højværdige sakramenter, hvorved vi får alle vore
synders nådige forladelse. - Så ville vi ikke heller
forglemme at bede for vor allernådigste arveherre
og konge, kong................... , som skal styre og
regjere disse lande. Gud give, han måtte således
styre og regjere, at vi arme syndere må nyde fred
og ro i vore dage. Gud lad os ikke være skyld til
ufred eller forsøge hvad ufred er, men Gud give
os husfred og byfred, kirkefred og ladefred, ja for
alting samvittighedsfred, at vi må have fred med
Gud i himlen og venskab med sin næste her på
jorden. - Så ville vi ikke heller glemme at bede
for enker og faderløse. Alle frugtsommelige dannekoner, Gud give dem en nådig og god forløsning,
når deres tid og time kommer.
Så ville vi ikke heller forglemme at bede for
dem, som ere på deres retfærdige rejse både til
lands og til vands. Gud give de må komme, som
de helst ville med helt skib og holden rejse. Vi
ville ikke heller forglemme at bede for vor kjære
præst og degn som sjælesørgere, der skal prædike
og lære os Guds ord, at de således må prædike
og lære, at vi kunne mærke og gjemme det, at de
med os og vi med dem kunne alle blive udvalgte,
børn, arvinger, på den yderste dommedag. Om
alt dette kunne vi nødig at indfalde til Gud ved
en alvorlig bøn af hjertet, som er: »Fader, vor«.
Gud af nåde hør og bønhør denne vor bøn.
Have vi nu bedet for andre så ville vi ikke
glemme at bede for os selv, vi ville sukke og sige
med den bodfærdige tolder, der stod langt borte
og slog sig for sit bryst og turde ikke opløfte sine
øjne til himlen for sine synders mangfoldigheds
skyld og sagde: Ja, Gud være os nådig efter sin
miskundhed, som udsletter alle vore synder for
sin barmhjerteligheds skyld. Skab i Gud et rent
hjerte i os, og giv os en ny vis ånd, forkast os ikke
fra dit ansigt og tag aldrig den hellig ånd fra os
og forlad os vor lønlige brøst. Vi ville sige med
Manasse, vore synder er flere end land ved havet
og stjernerne på himlens firmament. Ja, vi ville
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sige med den forlorne søn: Fader, vi have syndet
mod himlen og imod Dig og ere ikke værdige at
kaldes dine børn. Vi ville sukke og sige: O, Jesus,
vær du Jesu min! O, Jesus, lad mig være din!
Jesus vær du min tillid, så har jeg nok til evig
tid. Så ville vi endnu sige som de tvende disciple,
der gik til Emaus: Bliv hos os Herre Jesus, thi det
stunder til aften og dagen hælder, at når vi engang
skulle sige denne verden god nat, vi da med glæde
må tage livsens krone fat. Nu Gud styre for os
allesammen, at vi således må holde drikkegilde
her med hverandre i aften, at hvor vi finder andre
steder, vi kunne finde glæde og gode venner, og
om det behager den gode Gud at kalde os herfra,
vi da med andre Guds børn kunne få og nyde
himmerig, det evige liv og salighed. Snak og tale
er ingen forbuden, men kiv og trætte er os alle
fortreden. Gud lyse sin Hellig Ånds nåde og fred
over os, og dermed ville vi ære Gud i himlen med
en liden lovsang, thi ham tilhører ære og magt.
Vor stoelsbroder giver det første vers.
I godt folk skal nu vide hvorfor vi er her for
samlede i dag, da har denne dannemand N. N.
lagt - tønde øl til stoels, som er eder nok vitter
ligt. Er øllet godt, så er det eder undt med kær
lighed og god vilje; men skulle det være så, at der
skulle være hinder eller brøst i nogen måde, så
loves der os, at de vil heller forbedre det idag,
end de vil høre noget klagemål imorgen eller no
gen anden tid.
For min part synes mig øllet er godt, dannemænd må give svar som I synes øllet er værd. Er øllet godt, så er villien god, sidder alle i Her
rens fred og ro. Går I ud, eller går I ind, haver
den almægtige Gud i sind. Kniv eller andet ulovlig
gevæhr, som ikke bør i gildeshus at bæres, melder
jeg i husbondens værge til en anden tid, så ingen
tager dertil, før han kan vide at gøre det med
rette. Men skulle det være så, at den skulle være
iblandt 7>s, der skulle have sådant værge hos sig,
for dermed at gjøre sin næste nogen skade, da
skal han bøde efter byes lov og mands sag. Gildesbrødre og gildessøstre, både de som her og
hjemme ere, gid de finde os glade og der ligeså. Gjæsten, om vi have nogle gjæster, den stund de
spille viselig og vel, gid de her med os, og vi
med, må være glade.
Er der nogle gode gjæster ind til os kommen,
da gid de se sæder og skikke på os, der faur og
gode kunne være, så de heller ville være vore
gildesbrødre end gjæstbrødre.
Nu ved jeg fast intet videre for eder at formelde
eller forrette, end jeg haver vores skuesbroder at
advare, han varer på vor tønde og vort øl, at han
giver os klart øl og ingen bærme, så ingen kan
have noget klagemål over ham i nogen måde.
For mig er intet videre end at jeg vil ønske, at
Gud Faders evige nåde, sønnen Jesu Kristi kjærlighed og den værdige Hellige Ånds samfund, trøst
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og delagtighed må være i, med og over eder alle,
og dermed sidder i Herrens fred, og forlader mig,
at jeg ikke kan tale for eder, som jeg gjerne ville
og burde, og dermed sidder i Herrens fred . . .
(fortsættes)
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