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500-årigt slægts]ubilæum

Der har været stort slægtsstævne på Veielgaard i Malling, som er Danmarks ældste bondeslægtsgård. På billedet viser 
den 13-årige Stig Øvli Kristiansen under Jes Pedersens væbnerskjold fra 1400-tallet listen over gårdens ejere gennem 14 
generationer fra 1421. Læs desuden inde i bladet.
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EFTER SEJREN -
FORAN NYE AFGØRELSER

I de mange kommentarer til folkeafstemningen er 
det sagt, at det var Holger Danske, der rørte på sig. 
Sagnet har imidlertid altid sagt, at han skulle vågne 
op i Kronborgs kassematter. Ingen kunne vide, at en 
splinterny grundlovsparagraf skulle komme til at give 
husrum for hans ånd. Og dog er det sådan, at uden 
denne paragraf var jordlovsforslagene i dag gennem
førte love. Bestemmelserne om folkeafstemning, der 
blev gennemført for 10 år siden, har måske hidtil væ
ret agtet ringe. I dag må de betragtes som et klenodie, 
man aldrig må give afkald på. Det har sat det danske 
folk i stand til at afvise statsregereri og statsindblan
ding på en så effektiv måde, som det ikke kunne være 
sket foruden.

Nu er fire af regeringens ti jordlovsforslag afvist. 
Nogle er gennemført og andre venter. Men allerede i 
sommerferietiden er det antydet, at de afviste forslag 
vil komme igen på anden måde og under andre for
mer. Det, der før kom samlet, skal nu føres igennem 
stykkevis og delt.

Det vil naturligvil være for tidligt at fordømme de 
forslag, der nu er under forberedelse. Måske (men 
heller kun måske) respekterer de folkeafstemningens 
klare afgørelse, og så er sagen for såvidt i orden. 
Men hvis de nye forklag kun bliver et forsøg på at 
smugle ind ad bagdøren, hvad der er afvist ved hoved
døren, må der protesteres. Folketinget kan ikke bort
forhandle en så klar vælgerafgørelse, som den der blev 
truffet.

☆

Sagen er nemlig ikke løst med, at de fire love af
passes, så der ikke kommer nye tvangsbestemmelser 
ind i dem. Folkeafstemningen fordømte ikke alene de 
fire, der var til afstemning. Den fordømte statsind
grebenes ånd. Derfor må det være sådan, at der ren
ses ud i hele lovkomplekset. Det vil sige at den for
købsretsbestemmelse, man allerede har i Statshus
mandsloven må ud. Gang på gang har Dansk Slægts
gaardsforening protesteret mod denne tvangsbestem

melse mod dansk landbrug. Vælgerbefolkningen har 
nu med aldeles overvældende flertal bekræftet sin 
modvilje mod dette system. Og denne afgørelse må 
respekteres.

Den gennemførte lov om kapitalvindingsskat må 
tages op til revision. Den indeholder så mange urime
ligheder, at den ikke kan tolereres. Og ekspropriati
onsbestemmelserne, der endnu ikke er bleven til lov, 
og som er de første generelle ekspropriationsbestem
melser, der nogensinde er vedtaget i Danmark, bør 
udgå.

Derfor er det nok ikke så meget en delvis gennem
førelse af jordlove, der er brug for, men en samlet 
løsning med respekt for folkeafstemnigen.

☆

Man diskuterer i hvor høj grad, der er brug for disse 
love, og det er, som om man har indlevet sig i en fore
stilling om, at en lovrevision er påkrævet. De nationale 
begrundelser kan man se væk fra. De var kun til 
stede, hvis Danmark stor overfor en indmeldelse i 
Fællesmarkedet, og udsigterne hertil er i dag mindre 
end nogensinde. Indmeldelsen kan i virkeligheden kun 
gennemføres henover de Gaulles (politiske) lig. Man 
vil bruge lovene til at holde byggegrundpriserne nede, 
men fantasipriserne er netop skabt af en overhånd
tagende lovgivning og et helt urimeligt stort og tungt 
administrationsapparat i forbindelse med kommuner
nes helt hysteriske jordkøbspolitik. Ingen skal bestride, 
at det kan være rigtigt af kommunerne at ligge med 
en jordreserve. Men det kan da ikke være rigtigt, at 
man i løbet af et femår skal købe jord, så man har 
nok til resten af århundredet. Så skal det jo gå galt.

Derimod har vi brug for en revision af landbrugs
lovgivningen, der i endnu højere grad end den gen
nemførte muliggør den strukturændring i dansk land
brug, der skal til, for at der kan skaffes udøvere nok 
til vore landbrugsejendomme, og for at vort erhverv 
kan genvinde en rimelig position i det danske folk.

C. R. C.
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Danmarks ældste bondeslægtsgaard 
Øvleslægten paa Veielgaard

den 3. august 1963 var Øvleslægten, som har oprin
delse fra slægtsgården Veielgaard i Malling syd for 
Århus, samlet til et interessant slægtsstævne, hvor der 
blev talt lødige og vægtige ord om generationer og tra
ditioner og fremdraget træk af landbrugshistorie og 
bondekultur.

Det var en slægtssammenkomst af enestående art, 
da Veielgaard indenfor bondeslægterne er den slægts
gård, der er kendt som Danmarks ældste, idet den gen
nem 500-600 år har været i samme slægts besiddelse.

Den ejedes i 1463 af en af Øvleslægtens forfædre, 
væbner og selvejergård mand Jes Pedersen, som førte 
adeligt våben.

Det var ikke ualmindeligt, at de mindstbesiddende 
adelsmænd - væbnere - boede i en stor bondegård og 
havde jord i fællesskab - ager om ager - med de øv
rige bymænd.

Kongens væbnere (våbendragere), der i nogle til
fælde også benævnes som lavadel, var storbønder og 
selvejere, som havde ret til at føre adeligt våben.

Det vides, at væbner Jes Pedersen var meget skrive
kyndig. Han levede under kongerne Erik af Pommern, 
Christoffer af Bayern og Christian I.

500-ÅRIGT SLÆGTSGÅRDSDOKUMENT
Det gamle pergamentdokument, der beviser, at væbner 
Jes Pedersen var ejer af Veielgaard, er fra søndag 
næst efter Sankt Martins dag 1463. Dokumentet, som 
i mange år har været opbevaret i gårdens store doku
mentarkiv, er afleveret til Rigsarkivet i København, 
hvor det nu opbevares.

I dette dokument bevidner 24 dannemænd, karak
teriseret som de ældste og bedste i Malling sogn, ved 
deres tro, segl og sande ved sognestævnet på Malling 
kirkegård, »at den gård, som væbner Jes Pedersen i 
Malling nu iboer, er hans rette oldearv.«

Det fremgår af disse 24 ældre mænds vidnesbyrd, 
at Veielgaard allerede i 1463 var en slægtsgård, idet 
ordet oldearv tilkendegiver, at Jes Pedersens slægt i 
flere generationer forud har besiddet gården.

Jes Pedersen havde formentlig allerede overtaget 
gården i 1421, da der fra dette år i Århus bys arkiv 
findes en kvittering for modtagen skat underskrevet 
af Jesse Pedersen, og det formodes, at den er udstedt 
af væbner Jes Pedersen i Malling, som på den tid kan 
have stået i kongens tjeneste. I slægtsoptegnelserne 
regnes der med, at Jes Pedersen er født mellem 1390- 
1400.

Da Jes Pedersen i 1463 af Malling sogns ældste og 
bedste mænd fik bevidnet, at gården med rette var 
hans, arvegods fra forfædrene, kan der regnes med, at 
slægten har været bosat på gården mindst 2-4 gene

rationer forud for 1421 eller fra første halvdel af 
1300 tallet.

I nutiden må man være Jes Pedersen og følgende 
ejere og kapellanen, eller den, der med god forståelig 
skrift udfærdigede beviset for ejendomsretten til går
den, taknemlig for dette dokument og dets opbeva
ring, da det løfter en flig af det slør, der dækker for
tiden.

Slægtsstævnet i Malling den 3. august 1963 afhold
tes som en mindedag om dette 500-årige dokument, 
som er gårdens og slægtens ældste faste holdepunkt og 
dyrebareste skriftlige klenodie.

SLÆGTSBOG OG STAMTAVLE
For ca. 50 år siden blev der udført et stort slægts
forskningsarbejde ved indsamling af personlige oplys
ninger, gennemgang af dokumenter i privat eje og ved 
omfattende arkivstudier, for at belyse Øvleslægtens 
historie fra slutningen af middelalderen til nutiden, 
ikke blot den lige slægtslinie vedrørede generationerne 
på Veielgaard, men også slægtsstammens sidegrene.

Forrest i dette arbejde stod den nuværende ejers 
farfar på Veielgaard, Øvle Kristiansen og landinspek
tør A. Eriksen, Odder. Resultatet blev en velskrevet 
meget betydningsfuld slægtsbog »ØVLE-SLÆGTEN 
OG DENS HJEM«, som blev udgivet af landinspek
tør Eriksen i 1917, samt en detailleret stamtavle på 
4,27 meters længde indeholdende 1200 navne.

Slægtsgården »Veielgaard« matr. nr. 14 i Malling 
har haft følgende kendte ejere:

Væbner Jes Pedersen.............  1421-1470
Michael Øuli........................... 1524-1567
Eske Mickelsen Øuli.............  1567-1593
Øffli Eskesen........................... 1593-1633
Peder Øfflisen . ..................... 1633-1690
Øffli Pedersen.............................1690-1732
Eske 0viesen...............................1732-1765
Øvli Eskesen............................. 1765-1783
Enken........................................ 1783-1803
Eski Øvlisen............................. 1803-1847
Øvli Eskisen............................. 1847-1855
Enken........................................ 1855-1856
Chr. Sørensen ........................ 1856-1885
Øvle Kristiansen .................... 1885-1917
Kristian N. Kristiansen.........  1917-1956
Knud Kristiansen.................... 1956

For- og efternavnene Øvli og Øvlisen, som indgår 
i 10 af ovennævnte generationers navne er gledet ud i 
de sidste to generationer, bl. a. fordi den gamle navne
skik at danne efternavn af fornavn blev ændret ved 
bekendtgørelse af 1856 om faste slægtsnavne. - Den 
nuværende ejer, Knud Kristiansen, blev ikke kaldt 
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Øvli til for- eller mellemnavn, men det var en for
glemmelse, da han i hast blev hjemmedøbt ved føds
len, men han oplyser, at hans 13-årige søn hedder 
Stig Øvli Kristiansen.

SLÆGTSSTÆVNET - EN MINDERIG DAG
I solskin og varme strømmede biler fra forskellige 
landsdele til Malling kro, hvor der ved mødets begyn
delse samledes over 150 deltagere af Øvlislægten, og 
ved festlighederne om aftenen kom flere til stede.

Formanden for Øvlislægtens forening, Kr. N. Kri
stiansen, Veielgaard, bød velkommen, da de frem
mødte var samlet ved kaffebordene i den store krosal.

Den 4 m lange stamtavle med de 1200 navne, 
slægtsgrenene omfattede indtil 1917, var opsat på 
væggen ved indgangen og var iøvrigt fremlagt til stu
dium på et bord i et tilstødende lokale.

Efter sangen: Som dybest brønd, talte en af slæg
tens ætlinge, forstander Niels Elmose, Vejlby land
brugsskole, om slægten og dens hjemstavn.

Han indledte med at omtale, at man samledes i 
500-året for et betydningsfuldt slægtsdokuments til
blivelse.

Derefter mindedes slægten og dens oprindelse, idet 
han begyndte med roden af stamtræet og fortsatte til 
kronen og det, der peger fremad, og nævnte bl. a. føl
gende:

Øvleslægten er dybt rodfæstet med Malling som 
centrum og med mange bosatte i de nærmeste sogne 
og videre ud.

Slægtens sammenhold har vi atter fået bevis for i 
dag, da mange er mødt frem trods det, at mødet ikke 
har været annonceret, men blot har været omtalt i 
nogle blade, og mødets afholdelse er blevet bekendt 
ved at høre og spørge, og som en budstikke er medde
lelsen gået fra egn til egn fra hjem til hjem.

Det kan dokumenteres, at Veielgaard har været i 
slægtens eje siden 1463 og længere tilbage. Hvad siger 
det os? Hvad har vor slægt været med til i vor Dan
markshistorie?

Jes Pedersen virkede her, da Christian I. var konge, 
i tiden da adel og kirkevælde ville regere og stredes 
om magt og indflydelse.

Efter en omtale af Jes Pedersens stilling i samfun
det som en dygtig og retskaffen selvejerbonde og som 
kongens væbner med de standsmæssige rettigheder, det 
indebar (bl. a. at føre et adeligt våbenskjold - Jes 
Pedersens skjold var en rød blomst og et grønt blad 
på blå bund), omtalte forstander Elmose slægten gen
nem tiderne og dens bestræbelser for at værne jorden, 
styrke ætten og hævde arven under skiftende forhold 
med samfundsmæssige ændringer, som ofte var tunge 
byrder og strenge forpligtelser for bondebefolkningen.

Øvlislægten har i mange generationer i fortiden 
været landmænd eller haft tilknytning til landbrug, el
ler været håndværkere.

Veielgaard i Malling sogn undgik fæstevæsenet, 
men det var under modstand og kamp og slag i bordet 
for dem, der ville underlægge sig gården.

Følges slægten gennem dens kamp på slægtsgården 
for at opretholde den som selvejergård, som det af
spejler sig i dens historie, er udviklingen præget af 
krigstilstande i forbindelse med samfundsreformer og 
store skattebyrder m. m., f. eks. urolighederne om
kring reformationens indførelse i 1536, enevældens

Formanden for Øvle-slægtens forening, Kr. N. Kristiansen, 
Veielgaard, med sønnesønnen Stig, kikker på gårdens hi
storie. På bordet ses bogen med gårdens og slægtens do

kumenter.

indførelse i 1660 og svenskekrigen 1657-59 med skat
teudskrivninger, der forarmede landbruget. Hoveriet 
og stavnsbåndets indførelse blev en stor byrde og 
tvang for bønderne under enevælden til reformperio
den. Også mange af Øvlislægten på egnens gårde fik 
dette at føle.

Eske Øvlisen, som havde Veielgaard fra 1732 til 
1765, oplevede nogle af de uhyggeligste år for dansk 
landbrug og kæmpede en hård kamp for at bevare 
sin selvstændighed og undgå at bøje sig for de, der 
ville tvinge ham.

Mænd og kvinder af Øvlislægten, der gennem 
tiderne har levet under landsbyfællesskabet, har væ
ret med til at opbygge dette, som for den tid betød 
meget for gårdenes drift og produktion, men ikke al
tid til den enkeltes fordel. Der var nogle af vore for- 
fædre, der begyndte at høste før tilladelse var givet 
på bystævnet, og det måtte der bødes for. Landsby
fællesskabet var en form for samarbejde forud for vor 
tids bondefællesskab i andelsbevægelsen.

I Øvlislægten kendes mange mænd og kvinder, som 
har ydet en god indsats på deres område, og slægten 
har gennem tiderne været respekteret.

En generalnævner, som er karakteristisk for slæg
ten, er, at den er bundsolid og stræbsom. Det er jævne 
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folk, rare og gode mennesker, der holder af deres 
hjem og hjemstavn. Af fremmede, som har giftet sig 
ind i slægten, erfares det ifølge udsagn, at en egen
skab, der kendetegner slægten, er stædighed.

Forstander Elmose sagde ved slutningen af sin tale:
Skal vi gøre op, hvad det betyder at samles til 

slægtsmøde, må vi erkende, at i vor tid er det let at 
komme ud til andre egne og andre lande, men det 
må ikke bevirke, at vi svigter vor slægt og den egn, 
vi har tilknytning til, vi skal bevare vort sammenhold.

Nu er vi ikke blot landmænd og håndværkere, men 
er også gået over til andre erhverv.

Et af de goder, vi bør værdsætte mere end 
mange andre er, at vi kan bevare vor gamle 
slægtsgård og sidegrenenes slægtsgårde. Det er 
uvurderlig værdifuldt, at en sådan rodforbindelse 
kan bevares.

At sælge en slægtsgård for at skaffe penge til 
arv til børn, slår meget i stykker, som ikke lader 
sig hele igen.

Søskende bør ikke kræve deres fædrenegård 
slået i stykker, det spreder i stedet for at binde.

Hver gang en slægtsgård »slagtes«, går der no
get uerstatteligt tabt for slægten - det gør der 
for alle — for hele samfundet. Søskende bør tæn
ke herover, hvis de kommer ud for at skulle tage 
stilling.

Vort sidste slægtsmøde afholdtes for 11 år si
den. Vi bør mødes oftere og arbejde på at føre 
vor slægts stamtavle videre til vore efterkom
mere.

Vi er af bondeslægt - bonde betyder »fri 
mand« og det er en hædersbetegnelse, der opstod 
i stavnsbåndsperioden.

Lad os føre traditionen videre.

REDDET FRA BRANDE
Derefter holdtes en kort generalforsamling, som 

indledtes med mindeord over afdøde slægtninge og 
beretning af Kr. N. Kristiansen, Veielgaard.

Han omtalte bl. a. forhandlinger, der har været ført 
om at få slægtens stamtavle ført a jour fra 1917, og 
nævnte, at der i øjeblikket er ca. 50 stamtavler til 
disposition.

Mange havde ordet og udtalte sig om at få stam
tavlen videreført, og det blev fremhævet, at interessen 
for at kende sin slægt er stigende, og at det gang på 
gang viser sig, at historisk interesse og interessen for 
slægtsforskning vågner, når man kommer lidt op i 
alderen.

Efter bestyrelsesvalget blev der nedsat et 3mands 
udvalg til at virke for videreførelse af Øvleslægtens 
stamtavle.

Derefter inviterede Kr. N. Kristiansen forsamlingen 
til besøg på Veielgaard Vi km nord for Malling, og 
han tilføjede, at han følte sig som bestyrer for de gen
stande på gården, som slægten har ladet gå i arv. 
Bl. a. er en stor egetræsstandkiste med mønstret 
jernbeslag fra 1787, og et sølvbæger med inskription 
fra samme tid, som er udgået fra Veielgaard som arv 
til en slægtsgren nogle generationer tilbage, efter inde-

Øvle-slægtens ældste, den 93-årige tidligere gårdejer Jens 
Fogh kikker på stamtavle sammen med en af slægtens 
yngste, den otteårige Niels Øvlisen, søn af konsulent N.

C hr. Øvlisen, Aalborg.

haverens ønske senere ført til Veielgaard af hensyn til 
oprindelse og stedlig mindeværdi i stedet for over
dragelse til andre.

Besøget på Veielgaard blev en slægtsgårdsoplevelse 
i særklasse. Gården, som ligger ud til Århus-Odder 
landevej, er opført efter brand i 1908. Arealet er 63.4 
ha, deraf 40.4 ager, 11 eng, 11 skov og 1 have og 
gårdsplads.

I tidens løb er gården brændt to gange, men begge 
gange er det lykkedes at redde stuehusets indhold af 
gamle arvede ting og gårdens dokumenter.

Mange af slægtsstævnets deltagere kendte kun går
den fra billeder. Den er i øjeblikket beboet af tre 
generationer, slægtens nuværende høvding, Kristian N. 
Kristiansen, det nuværende ejerpar Knud og Marie 
Kristiansen og deres børn, Birgit og Stig Øvli Kri
stiansen.

Midtpunktet for slægtsstævnet var Veielgaard. Der 
var god tid til samværet i haven og stuerne, hvor der 
føltes en atmosfære af ro, gammel tradition, bonde
kultur, pietets - og slægtsskabsfølelse. Fjerne slægt
ninge, som ikke kendte hinanden, fik lejlighed til at 
stifte bekendtskab præget af fællesskab og samfølelse.

Blandt stuernes møbler bemærkedes bl. a. en ege
træs standkiste med ornamenteret Beslag fra 1787, 
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egetræs stole med skårne initialer og årstal 1761, et 
lavt skab med farver og ornamenter fra 1785, en stor 
gammel skrivepult med jernindfattet nøglehul, en slag
bænk, standur mærket 144, fabrikeret af Jens Massen, 
et tobaksskab af høj alder med indlagt stjerne og ud
skæringer. Endvidere bemærkedes et smukt mangle- 
brædt fra 1783, et udskåret vaskebrædt, varmebæk- 
ken, en morter, forskelligt kobbertøj, et sølvbæger fra 
1780-erne m. m.

Kisten med gårdens dokumenter var åbnet, og de 
fremlagte historiske aktstykker blev studeret grundigt 
ved bordet i spisestuen. Bl. a. nævnes en specielt lavet 
opklæbningsbog med svært bind og stive blade, hvori 
en af slægtens sagkyndige havde indsat ca. 100 af 
gårdens dokumenter bestående af skøder, obligationer, 
pantebreve, testamenter, erklærniger, attester m. m. 
Bindet var forsynet med væbner Jes Pedersens våben
skjold i farver. Endvidere var fremlagt Eske Øvlisens 
selvskrevne regnebog (Regu la detri) med alle øvelses
stykkerne fra 1785-88, 5 ligtaler, som præsten havde 
holdt over slægtninge fra gården i 1700-tallet, samt 
en mangesidet regning over indkøb ved købmand til 
bryllup på gården i 1879.

Endvidere oplystes, at 178 af gårdens dokumenter 
er overladt til Rigsarkivet.

ET SLÆGTSSKUESPIL
Efter en kort spisepause i Malling, hvor der spistes 
medbragt eller bestilt smørrebrød, var deltagerne til 
f riluftsskuespil.

I den nærliggende gartnerhøjskoles store have i 
Beder, opførtes på skolens friluftscene et interessant 
historisk skuespil omhandlende bl. a, Øvli Pedersen 
(husbond på Veielgaard 1690-1732).

Skuespillet er en dramatisering af lærer Rasmus 
Badens novellistiske egnsskildring »Junkeren«. Bogen, 
som er skrevet for mange år siden, er dramatiseret af 
Peder Hinge, som er med i det stedlige ensemble 
»Amatørscenen af 1962«.

Skuespillet, som opførtes første gang i anledning af 
slægtsfesten, havde 5 akter og varede W2 time. Det 
var et særdeles interessant tidsbillede, en historisk 
egnsskildring, som fik en udmærket opførelse og et 
velfortjent bifald.

Derefter kørtes til Veielgaard, hvor deltagerne til
bragte et par timer i selskabeligt samvær i stuerne og 
i haven, som var oplyst med kulørte lamper. I den 
varme sommeraften blev der nydt en forfriskning på 
plænen, og skuespillerne fra »Amatørscenen«, bebo
erne på Veielgaard og alle, der havde medvirket til 
slægtsstævnets vellykkede forløb, blev hyldet og takket.

Det sjældne slægtsstævne på en gård, som har været 
i samme slægts besiddelse siden middelalderen, var 
genstand for stor opmærksomhed fra pressen, idet en 
stor part af dagbladene bragte billeder fra gården og 
fra mødet, og der var radioreportage og fjernsyns
optagelse.

For deltagerne blev slægtsstævnet en minderig dag. 
Mange fjerne slægtninge havde ikke set hinanden i 
flere år. Nogle mødtes for første gang, da mange nye 
slægtninge var kommet til siden det sidst afholdte 
slægtsstævne i 1952.

Slægtens ældste, den 93-årige tidligere gårdejer 
Jens Fogh, mødtes ved anetavlen på væggen med en

Slægtsstamtavlen, som er ført til 1917, er 4,27 m lang og 
omfatter 1200 navne, og bliver her vist af Stig på 13 år, 
Kr. N. Kristiansen på 76 og gårdens nuværende ejer Knud 

Kristiansen på 45.

af de yngste deltagere, den 8-årige Niels Øvlisen, søn 
af landbrugskonsulent N. C. Øvlisen, Skalborggaard - 
ved Alborg.

Et usædvanligt og rørende møde fandt sted, da 
slægtens nestor, Jens Fogh, bevæget ønskede slægtens 
unge arving til den gamle slægtsgård, Stig Øvli Kristi
ansen, til lykke med dagen.

Ved sammenkomstens afslutning sent på aftenen, 
leverede naturen i stærke lysglimt sit eget festfyrvær
keri, som oplyste landevejene, mens deltagerne kørte 
til deres hjemegn.

Da Malling passeredes og de flammende lyn oplyste 
kirken, gik tankerne uvilkårligt 500 år tilbage til de 
24 dannemænds vidnesbyrd for væbner Jes Pedersen 
ved sognestævnet på Malling kirkegård.

Tankerne gik også til den række af slægtsgeneratio
ner fra Veielgaard, som blev mindet ved slægtsmødet, 
og som ved deres livs afslutning er blevet gravlagt på 
Malling kirkegård.

Et af Salomon Frifelts vers om slægt og kirke lyder:

Her de fandt det store Møde 
mellem Tid og Evighed - 
Slægt bag Slægt, der stred og døde, 
sank i Muld i Kirke fred,

H. B.
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Slægtsgaardsmøde 
i Sønderjylland

Dansk Slægtsgaardsforenings amtskredsbesty
relser for Åbenrå og Sønderborg amter indbød de 
to kredsområders medlemmer med pårørende til 
fællesmøde på Gråsten landbrugsskole den 11. juli 
kl. 19.

Mødet fik stor tilslutning, og det blev en vellyk
ket aftensammenkomst, som deltagerne var land
brugsskolens forstanderpar og forfatteren Salomon 
Frifelt taknemmelige for.

Da de 160 deltagere var samlet i haven foran 
hovedbygningen, bør formanden for Åbenrå amts
kreds, gårdejer Torp Friis Møller, Årslevgård, vel
kommen til mødet.

Derefter bød forstander Karlskov Jensen vel
kommen til skolen og udtalte, at det, Dansk Slægts
gaardsforenings medlemmer samles om, er i tråd 
med det, landbrugets unge samles om og dygtiggør 
sig til på skolen.

Mødet begyndte med en rundgang på skolen, 
idet forsamlingen deltes i to grupper, således at 
fru Karlskov Jensen tog sig af damerne, der blev 
vist rundt i haven og skolens indre huslige regioner 
og skolelokaler, medens forstanderen ledede de 
mandlige deltagere på en rundtur udenfor og i 
avlsbygninger. Han gav samtidig sine tilhørere et 
indblik i skolens virksomhed og driftsformer. 
Landbruget omfatter over 100 ha. Redskaber, 
maskiner, kreaturstald og svinestald blev forevist, 
og mange spørgsmål om teknik, driftsforhold, 
kalvefedning m. m. blev besvaret af forstanderen.

Dernæst samledes alle deltagerne i den smukke 
foredragssal, hvor forstander Karlskov Jensen 
holdt foredrag om dansk landbrugs stilling i frem
tiden. Han påpegede de muligheder, der forelig
ger, og mente, at der nu var visse tegn på snarlig 
balance i udbud og efterspørgsel også for danske 
landbrugsvarer. - Han var også inde på en om
tale af den skelsættende begivenhed, det var, da 
danske vælgere den 25. juni sagde nej til regerin
gens jordlovskompleks, men i denne forbindelse 
understregede han, at dette nej for de borgerlige 
politikere og alle, der stemte imod jordlovene, 
forpligter til at gøre en indsats til løsning af de 
opgaver, der lå i regeringens jordlovsforslag.

Der var senere kaffebord i gymnastiksalen. Ef
ter dette holdt forfatteren Salomon J. Frifelt fore
drag om: »Fortid, fremtid og vi i dag«. Han gav 
en meget interessant historisk skildring af udvik
lingen fra stenalderens dage og op til nutiden. Han 
omtalte bl. a. udviklingen fra stenalderbefolknin
gens flintredskaber til nutidens mejetærskere, fra 
de gamle gudehov og offersteder til vor tids kirker 
og de gamle låndsdelsloves indhold og betydning, 
landsbyfællesskabets vider og vedtægter, andels- 
sammenslutningernes love fra 1880’erne og fulgte 

udviklingen helt frem til de jordlove, der nylig var 
til folkeafstemning. Salomon Frifelt sluttede sit 
tankevækkende foredrag med at fremhæve betyd
ningen af, at et folk er rodfæstet, da det giver 
styrke til selvhævdelse og til værn om fællesarv, 
retsopfattelse og kultur.

Ind imellem de to foredrag var der generalfor
samling i de to selvstændige amtskredse. Forman
den for Åbenråkredsen, gårdejer Torp Friis Møller, 
og for Sønderborgkredsen, gårdejer Jørgen Bro
mand, Almsted, aflagde hver en kort beretning, og 
der foretoges valg til bestyrelsen.

For Åbenrå amt nyvalgtes gårdejerne Hans Chr. 
Johansen, Ørlager, Varnæs, og Peter Schmidt, 
Genner, og for Sønderborg amt gårdejerne Hans 
Philipsen, Holm, og Peter Jørgensen, Lysabild- 
skov.

JURIDISK BREVKASSE

Spørgsmål:
Undertegnede har til hensigt at overdrage min gård 
med besætning og inventar til en søn for ejendoms
skyldvurderingen og den til formueskat ansatte 
værdi af løsøret. Kan det gøre nogen forskel med 
hensyn til skatter og afgifter, om jeg ordner over
dragelsen i år eller venter et par år?

Ejendomsskyldværdien er 200.000 kr.
N. N.

Svar:
Hvis De venter til næste år, 1964, og ejendoms
skylden forhøjes ved vurderingen pr. 1. september 
1964, f. eks. til 260.000 kr., men prisen sættes til 
200.000 kr., kommer Deres søn til at betale gave
afgift af differencen 60.000 kr., og denne vil an
drage 2.240 kr. Heri kan dog fradrages stempel
afgiften af skødet, Vi pct. af købesummen for den 
faste ejendom, og Va promille af løsøret. Er vær
dien af løsøret 100.000 kr., bliver stempelafgiften, 
der kan fradrages, 1.270 kr.

Det gør ikke nogen forskel, om overdragelsen 
sker før eller efter 1. september 1964, idet for
højelsen af ejendomsskylden i dette forhold får 
tilbagevirkende kraft til 1. januar 1964.

Et andet spørgsmål er, om der kan blive tale 
om kapitalvindingsskat efter den lov, som blev 
vedtaget af rigsdagen den 31. maj d. å., men ikke 
er trådt i kraft. Denne lov skulle gælde fra 1. ja
nuar 1965, så den omfatter ikke en overdragelse, 
der sker i 1964. Derimod gælder den for over
dragelser efter 1. januar 1965. Hvis prisen imid
lertid ikke overstiger ejendomsskyldvurderingen pr. 
1. september 1964 med tillæg af 46 pct. af denne, 
svares ingen kapitalvindingsskat, og der kan såle
des ikke være tale herom for Deres vedkommende.

M.H.
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En gård fuld af skæbne -
Margaard har i år tilhørt slægten Schøller 

i 200 år.

Slægten Schøller’s besiddelse i år igennem 200 
år af det kønne gods Margaard i Vigerslev sogn 
på Nordfyn er blevet fejret på en stilfærdig og 
smuk måde.

På dagen drog Margaards nuværende ejer, che
fen for Jyske Ingeniørregiment i Randers, oberst 
Carl Gustav Grüner Schøller, ledsaget af sin ældste 
søn, inspektør for Margaard, kaptajn Hans-Chri- 
stian Grüner, rundt til slægtsgravene og nedlagde 
kranse på Søndersø kirkegård og ved Margaard, 
hvor oberstens far, godsejer Kai Schøller, i 1951 
blev jordet i sin elskede skov.

- Hordan føles det at se tilbage over et slægts
ejerskab i 200 år af en ejendom som denne, der 
gang på gang glimtvis har figureret i Danmarks
historien? spurgte vi oberst Schøller, og svaret kom 
stilfærdigt: - Som en form for en mærkelig ydmyg
hed. Når man går herude, fornemmer man virkelig 
noget af det, man kalder historiens vingesus. Gan
ske vist er hovedbygningen ung, »kun« fra 1745, 
men gården er meget gammel, helt tilbage til eller 
måske før Erik Menveds tid. Gang på gang har 
jeg mærket det, som om alle de gamle, der ejede 
Margaard forud for os, går her endnu og følger 
med i, hvad der sker, og naturligvis ikke mindst 
de gamle i slægten: far, bedstefar, oldefar og tip
oldefar, som ligger jordet henne i Søndersø.

Dette er jo en gård fuld af skæbne. Her taler 
gamle tider og familiens historie til os på en 
mærkelig nærgående måde, som også får os til 
at føle Margaard ikke bare som en gave fra 
fortiden, men også som et levende kulturminde 
og et minde om slægtens evne til at blive trods 
skiftende tiders vanskeligheder, såsom kriser 
ude og herhjemme. Det har ikke altid været let 
at holde fast på Margaard, men familien blev 
og kæmpede, for den ville ikke vige. Med vore 
hjerter fulde af ærbødighed for den vilje til ikke 
at vige tænker vi på dem i dag og lægger vore 
blomster på deres grave.

FYENS STIFTS SPAREKASSE
oprettet 1832

Hvidkløverblomstens kønne arkitektur på nært hold.

Det er netop på dage, som denne, at minder af 
den slags føles store og smukke og meget forplig
tende.

I dagens anledning udsendte godsejerparret et 
fint billedhæfte med en række eks- og interiører, 
samt grundrids og familieportrætter fra Margaard.

MORDET I MIDDELFART
En af de første Margaard-ejere, som kendes, var 
Timme Lauridsen Abildgaard, der i 1300-tallets 
begyndelse ejede gården sammen med sin halv
broder Niels Jensen. Det var i kong Erik Menveds 
urolige tid med dens efterdønninger af mordet i 
Finnerup Lade. Efter et såkaldt adelsoprør blev 
Timme Abildgaard og flere af hans slægtninge 
erklæret fredløse, og godset blev konfiskeret, men 
kom dog senere tilbage til slægten for igen at 
blive den frataget og tilbagegivet.

Midt i 1300’erne var Peder Anderssøn Hvide, 
Marsk Stigs sønnesøn og gift med Rimme Abild- 
gaards datter Cæcilie, ejer af Margaard. Han 
kom i 1359 ulykkeligt af dage, da han sammen 
med Niels Bugge til Hald og sin brodersøn Uffe 
Stigsøn blev myrdet på stranden ved Middel
fart efter et såkaldt frit lejde-møde med Valde
mar Atter dag. Det blev altså så som så med 
det frie lejde. Nogle »fiskere« huggede de tre 
adelsmænd ned ved Melfar færge, og landet 
kom i oprør.
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De dræbtes slægter sigtede direkte kongen for 
mordet, så Valdemar Atterdag, bistået af fem rid
dere og sin søn Junker Kristoffer måtte sværge sig 
fri for skyld. Morderne blev aldrig straffet, men 
nok byen, for så vidt som Middelfart helt op til 
1874 måtte betale den årlige bod, som kaldtes 
»Buggepenge«.

I 1375, året for Valdemar Atterdags død, blev 
Margaard, som var blevet konfiskeret efter dra
bene i Middelfart, tilbagegivet den myrdede Peder 
Anderssøns enke, hr. Timmes datter, fru Cæcilie, 
for at - som det hedder i historien - Konning 
Woldemars Siel icke skulde lide for Hendis 
Skyld . . .« Muligvis har majestæten post morten 
haft nok at døje med i forvejen. Dygtige folk af 
hans slags havde jo sommetider brug for en hånds
rækning i skærsilden.

Andre ejere af Margaard var i tidens løb bl. a. 
Brysker’ne, Daa’eme og slægterne Urne og Friis.

Odenseborgmesteren Jens Christensen Schouboe 
havde Margaard omkring 1700, og general Gustav 

Grüner ejede den midt i århundredet. Det var ham, 
der byggede den nye hovedbygning noget længere 
tilbage i haven end dens oprindelige placering, for
di den gamle og ubrugelige hovedbygning lå på 
»falsk grund«, formentlig blød bund efter opfyld- 
nig af en vandgrav. Denne nye hovedbygning blev 
tegnet af Johan Gottfried Rosenberg og er et såre 
smukt hus omgivet af en dejlig have.

Schøller’ne kommer ind i billedet efter Grimers 
død i 1763, da hans datter af første ægteskab Ebba 
Ocidia Grüner, gift med oberst, senere generalma
jor Christian Schøller, overtog Margaardfor 50.000 
rigsdaler.

Den nuværende ejer, oberst Carl Gustav Grüner 
Schøller overtog Margaard i 1951 ej ter sin faders, 
godsejer Kai Schøllers, død. Oberst Schøller, der er 
født i 1903, blev student i 1921 og forlod officers
skolen i 1925, blev bl. a. fuldmægtig i krigsmini
steriet i tiden 1934-38, kaptajn i 1937, oberstløjt
nant i 1945 og oberst i 1953.

Ib Paulsen.

Om naturens folkemedicin
------------------------------- Af Julie Rask, »Egelund« --------------------------------

I ældre tid, da man ikke kendte til en sundheds
styrelse eller et organiseret veterinærvæsen, da 
der var langt mellem lægerne, og de primitive 
kommunikationsmidler vanskeliggjorde det for 
landboerne at konsultere disse, var man henvist til 
folkemedicinen, når sygdom faldt på folk eller fæ. 
Da gik hjemmerådene fra hus til hus, eller man 
søgte til de kloge mænd og koner, som ofte dyrkede 
lægeurter i deres haver, og som i deres medicin
kammer, hvor ingen fremmede fik lov at komme, 
sammenblandede de sælsomste ingredienser og op
bevarede dem i krukker og flasker med forunder
lige etikettepåtegninger som f. eks. »Fire røveres 
eddike«, »De 40 specier«, »Enhjømingrod«, »Lis
pundsolie«, »Guds ånds plaster« o.s.v.

Når jeg sidder og betragter de gamle medicin
krukker og -glas, som står derhenne på hylderne 
som et minde om den tid - ca. 100 år - da de 
skiftende kloge koner havde deres virke her på 
gården, så er det, som om en hel anden verden, 
end den vi kender i dag, rulles op for mig, mærke
lig og interessant. Jeg vil her nævne nogle få af 
de årtusindgamle lægemidler, som vi kan spore 
helt tilbage til de gamle kulturlandes glansperiode, 
til Persiens, Babylons, Grækenlands m. fl.s stor
hedstid, og som er bleven brugt helt op til vor egen 
tid.

Fra skabelsesbogen kender vi alle den gamle 
beretning om patriarken Jakob og hans to hustruer 
Lea og Rachel og om den ægteskabelige tragedie, 
der blev deres lod. Og der berettes om Ruben, at 
han finder en mærkelig plante, »Dudaim«, på mar
ken i hvedehøstens tid og bærer den hjem til sin 
mor, Lea. Men så snart Rachel erfarer det, bliver 
hun fyr og flamme og insisterer på at få planten. 
Efter lidt skænderi mellem de to søstre giver Lea 
efter og overlader Rachel planten. Men hvad vil de 
nu hver især med den? Læser man beretningen i 
sin helhed, forstår man, at Lea af den vil fremstille 
en trylledrik, ved hjælp af hvilken hun vil forsøge 
at vinde sin mands kærlighed, den som hun aldrig 
har ejet, medens Rachel uden tvivl vil anvende 
Dudaim mod sin bamløshed.

De lærde siger nemlig, at Dudaimplanten er den 
gamle læge- og trolddomsurt Alrunen (Mandragora 
officinalis), på én gang frygtet og eftertragtet. Den 
er netop blevet betragtet som elskovsvækkende - 
som sådan omtales den i Salomos højsang - og som 
et sikkert middel mod barnløshed. Den hører til 
natskyggefamilien, dens hjemsted er Himalaya og 
Middelhavslandene, og den har næppe nogensinde 
været vildtvoksende her i Danmark, hvorimod man 
kan finde den mange steder i Sydtyskland. I ud
seende kan den minde om en runkelroe, roden er 
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ofte spaltet og kan nu og da have menneskeskik
kelse. Og skulle ligheden ikke være så fremtræ
dende, som ønskes kunne, så kan man måske ved 
presning og tilskæring hjælpe lidt på udseendet. 
Tyskerne kalder den simpelthen »Jordmanden« og 
forhandler den f. eks. i forretninger i Hamburg 
til fantasipriser sammen med adskilligt andet 
»Hexerei«.

Her i landet har man kaldt den »Galgemanden«, 
fordi man mente, at den især voksede på galge
bakker, navnlig hvor en uskyldig var hængt, og 
fortrinsvis fandt næring af den henrettedes ekskre
menter. Ville man sætte sig i besiddelse af den, 
da måtte man grave den op en fredag morgen inden 
solopgang og under udfoldelse af et stort ceremo
niel. Når man fik løsnet jorden omkring den med 
spaden, skulle en kulsort hund trække den op, men 
galgemanden skreg så frygteligt, idet dette skete, 
at hunden faldt død om på stedet, og manden, som 
stod ved siden af, blæste i basun af alle livsens 
kræfter for at overdøve det forfærdelige skrig, at 
han ikke skulle »ligge død« ved siden af hunden. 
Men havde man først erhvervet den, var den god 
at eje mangen en gang. Den skaffede sin ejermand 
al mulig timelig lykke og velstand. Der var bare 
det, at man skulle se at afhænde den, før man døde, 
ellers var det ikke så godt. Og havde man købt den, 
skulle man altid sælge den for en mindre sum, end 
man havde givet for den. Men alrunen var ikke 
blot trylleurt, den var tillige lægeurt. Som sådan 
omtales den både af Dioscurides og Plinius. Det er 
allerede nævnt, at den i årtusinder har været brugt 
mod bamløshed. I middelalderen, hvor man ikke 
forstod at bedøve operationspatienter, og der dog 
blev foretaget så store indgreb som amputationer 
og trepanationer, fremstillede man en sovedrik, 
bestående af alrune, opium, bulmeurt og flere 
andre giftplanter, og den blev så hældt på en 
serviet og lagt på den syges mund, så han kunne 
suge på den og indånde lugten. Og lidt har det 
vel nok dulmet - bulmeurt hed jo tidligere dulme- 
urt - men alligevel har sådanne store operationer 
været yderst smertefulde - og farlige, for bagefter 
kom jo sårfeberen, som de fleste patienter bukkede 
under for, trods det, at man behandlede sårfla
derne med læsket kalk, svovlsyre, allun, sort beg, 
harpiks og galæbler, samt et passende kvantum 
pulveriseret mumie og en håndfuld hvide hår fra 
bugen af forskellige dyr! Undertiden blev såret 
også brændt med et brændjem.

Også i veterinærmedicinen har man anvendt al
runen, således mod kværke hos heste og mod 
forskellige sygdomme hos kvæg og svin. Men da 
den var meget kostbar og vanskelig at fremskaffe, 
brugte man forskellige erstatninger, f. eks. »Alle 
Mands Harnisk« (Bulbus Victorialis long), som i 
middelalderen ansås for at være et sikkert beskyt-

Fru Julie Rask i sit husapotek.

telsesmiddel for krigsfolk, og Bryonarod, d. e. 
galdebær, også kaldet »Valsk Roe«, der er bleven 
anvendt mod tinter og miltbrand hos svin.

»Armsyndersblomst« er et gammelt navn for al
runen, men først og sidst har man kaldt den »Djæ
velens Plante«, hvad der jo har bidraget til at 
vække uhygge og fremkalde et lille gys hos over
troiske mennesker. Men der er nu intet trolddoms- 
agtigt ved alrunen, den er lægeplante slet og ret, 
hvad jo også artsnavnet »officinalis« siger, og der
med rubriceres den tværtimod blandt de »velsig
nede vækster«, som man så smukt har kaldt læge
urterne, i særdeleshed da dem, der omtales i bibe
len. Man har nemlig ment, at de blev signet ved at 
blive omtalt i bøgernes bog.

Den sagnomspundne alrune har været et yndet 
objekt for digterne, f. eks. for Alfred Ipsen, Karl 
Gjellerup, Vilh. Bergsøe, Jens Lund Andersen og 
især da for A. Oehlenschlåger: »Der aldrig fejredes 
mindste Fest, hvor ej Alrunen var Kongens Gæst« 
(julegildet).

Skorpionolie er et af de gode, gamle lægemidler, 
i bedste forstand folkemedicin. Den stod på medi
cinhylden i de tusind hjem igennem århundreder, 
oftest med en hvid hønsefjer stukket gennem prop
pen, den var så nem og behagelig at pensle det 
syge sted med. Når man som barn kom for nær til 
den hede kakkelovn, så kom skorpionolieflasken 
frem, og snart var de ulidelige smerter dæmpet ned 
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til et minimum. Jeg fornemmer endnu oliens ka
rakteristiske duft ved tanken derom. Skorpionolie 
blev oprindelig fremstillet ved, at man lagde 100 
skorpioner i bittermandelolie en måned. Det var 
omstændeligt, og da man hverken havde skorpioner 
eller mandler her i landet, blev der undertiden 
svindlet lidt med fremstillingen, idet man nøjedes 
med at blande terpentin og olivenolie sammen - 
eller endog erstattede olivenolien med linolie. Også 
den »kloge« mand, Laust Peder i Hoven, syntes, 
at en forenkling af fabrikationen var påkrævet. 
Han havde en lille fortjeneste ved at sælge skor
pionolie til folk, og han bar sig ad på den måde, 
at han fyldte en flaske med sin egen urin, fangede 
så nogle edderkopper, rev benene af dem og kom 
disse i flasken, så kunne da alle se, at »olien« 
var ægte! Jeg foretrækker nu apotekernes produkt 
fremfor Laust Peders.

Ny jydsk Land-Hypotekforening. Aarhus 
yder lån mod 2. pant i grund- og landbrugsejen
domme i Jylland uden for købstæderne. Forenin
gen kan tilbyde lån med en rentefod der i forskel
lige afdelinger varierer fra 41/2% til 7 % om året. 
Lånene afdrages i løbet af 10-50 år.
De af foreningen udstedte kasseobligationer er sik
rede ved pant i fast ejendom, ved låntagernes soli
dariske ansvar og ved foreningens reservefond. De 
kan købes i mindste størrelse af 100 kr. og således 
blive hvermands eje.

For tiden afkaster obligationerne en effektiv rente 
på ca. 8 % om året, og de kan altid afhændes, når 
der er brug for rede penge.
Foreningens stilling til generationsskifte er velvil
lig. Et sådant kan bl. a. lettes ved optagelse af hy
poteksforeningslån, hvor sælgeren overtager kasse- 
obligationerne.

Køb og salg af obligationer formidles af samtlige 
banker, sparekasser og vekselerere - også når det 
drejer sig om obligationer fra Ny jydsk Land-Hy
potekforening, Aarhus.

Theriak, eller, som det hed i folkemunde, The- 
ragelse, kommer man ikke udenom, når man be
skæftiger sig med folkemedicinen. Dets oprindelse 
skal vist søges i Persien, men allerede år 136 f. Kr. 
kan man læse om det i en afhandling, skrevet af 
Nieander af Kolophon i det græske Jonien. Det 
kunne være sammensat af indtil 70 forskellige stof
fer, mest plantedele, men én ting skulle altid inde
holdes i Theriak: hugormekager! Ellers var den 
intet værd. Beboerne i og omkring Padua drev en 
hel stor industrivirksomhed ved at fremstille hug
ormekager. De fangede hugormene i barkhylstre, 
dræbte, tørrede og pulveriserede dem, hvorpå de 
blev presset i kager, stemplet - som bevis på, at 
det var ægte - og så eksporteredes de til mange 
lande. Den fineste Theriak, man kendte, var den 
venetianske, men vor egen Thyco Brahe foretrak 
den alexandrinske. Også i Konstantinopel frem
stilledes en berømt Theriak. Som handelsvare kom 
Th. her til landet fra Hansestæderne med de så
kaldte landefarere. Det kunne være almindelige 
handelsfolk eller også specialister som stensvidere, 
tandtrækkere eller stærstikkere. De drog fra by til 
by, opslog deres boder på offentlige pladser og 
spillede så en lille komedie eller dansede på line 
f. eks. for at stimulere tilstrømningen af kunder. 
I 1759 udkom »Curieuse Politiske Skrifter« af 
Wilhelm Uelt, og deri forekommer følgende vers:

Var det ey bedre gjort, du var en Bissekræmmer, 
At du løb Landet om oc solgte Baand oc Remmer? 
At du en Bod slog op oc med Quaksalversnak 
Stod midt paa Gammeltorv oc solgte Theriak?

Theriak var kendt i England i det 11. århun
drede, og det kan nævnes, at biskop Absalon i 
1182 modtog et brev fra Paris, ledsaget af en 
meget kostbar gave: en fornem krukke, fyldt med 
Theriak! Vor berømte landsmand, lægen Thomas 
Bartholin, var meget imod, at man indførte færdig
lavet Theriak og derved lod så mange penge gå ud 
af landet med de fremmede handelsfolk. Vi kunne 
lige så godt lave varen selv, da der voksede masser 
af lægeurter i Danmark: »Allerede kort udenfor 
Byen, paa en Fodtur, frydes Øjnene og Sindet over 
saa mange Urter, der findes til Behag for Indbyg
gerne, at derom ikke nok kan siges«. Han tillod sig 
også at mene, at de danske hugorme kunne være 
lige så gode som de italienske, og efterhånden blev

Vejle Amts Folkeblads bogtrykkeri
udfører alle arter tryksager hurtigt og akkurat
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DLAM^
DANSK LANDBRUGS ANDELS-MASKININDKØB

også til de største
opgaver

DEUTZ D-55
- ikke alene en traktor, 
men et tip-top moderne 
redskab for landbrug 
og maskinstationer. 52 
hk 4-cyl. luftkølet die
selmotor og samme 
komplette,tekniske ud
styr som øvrige Deutz- 
traktorer. 8 gear frem 
og 4 bak giver alsidig 

mulighed for 
udnyttelse af 
special
redskaber.

BM-350- 
BOXER
- markedets mest 
overlegne traktor 
med 3-cyl. 4 takts 
56 hk dieselmotor, 
uafhængig kraft
overføring, traktor
meter, differentiale
spærring, 10 gear 
frem og 2 bak, ro
bust konstruktion 
og stor egenvægt: 
2370 kg.

DLAM 
traktor program 
- et komplet 
program ...

DLAM
Hovedkontor:
Ullerslev st. . Fyn . Tlf. 22

DANSK LANDBRUGS ANDELS MASKININDKØB
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det så til, at vi herhjemme selv blandede vor 
Theragelse. Hver købstad havde en stor Theriak- 
beholder, som på markedsdagene blev sat frem på 
byens torv, og så kunne landboerne købe deres 
forsyninger der, så de havde nok i tiden fremover 
indtil næste markedsdag. Disse beholdere skal 
endnu forefindes i Assens og Aalborg.

Theragelse var et universalmiddel i mere end 
2000 år, både i den humane og den veterinære 
medicin. Den var god både indvortes og udvortes, 
og endnu kan man købe den på apotekerne. En 
svensk Th., fremstillet af en læge Hiårne, er blevet 
solgt her i landet under navn af »Hiårnes Testa
mente, det blev i folkemunde til »Hjertets Testa
mente. Men den blev vist kun brugt til kreatursyg
domme.

SÅ er der mastiz, denne fine, duftende harpiks, 
som fås af en art Pistacie (P. lentiscus), der vokser 
på de græske øer, hovedsagelig på Chios. Den har 
gennem årtusinder fundet rig anvendelse på mange 
måder, men det ældste spor, man har af den, stam
mer fra udgravningerne af det gamle Babylon. Der 
har man fundet en recept, skrevet med kileskrift 
på en brændt lertavle, og den lyder på et middel 

mod tandpine, bestående af bulmeurtfrø, blandet 
med Mastiz. (Det er morsomt at konstatere, at 
tandlægerne den dag i dag bruger Mastiz som tand
kit!) Og midlet har sikkert været probat. Når den 
hule, smertende tand blev plomberet med Mastiz, 
tilsat det bedøvende bulmeurtfrø, så kunne det 
næppe gøres stort bedre. I Grækenland laver man 
fine likører af Mastiz, og Orientens kvinder tygger 
det for at få en vellugtende ånde. Man bruger det 
som negativlak og som dæklak ved zinkætsninger, 
og det kan nævnes, at Mastiz er en bestanddel af 
røgelse. Men først og sidst er det brugt som folke
medicin på utallige måder, efterhånden vel nok 
mest som veterinærmedicin (til salver og røgbade).

Til sidst vil jeg nævne en ting som bævergejl, der 
også har været brugt som medicin mod mange 
forskellige sygdomme helt fra oldtidens dage. Men 
her skal man ikke til Middelhavslandene eller 
Orienten for at få fat på begyndelsen, her skal 
man holde sig til de koldere himmelstrøg, hvor 
bæveren lever. Hos bæveren, såvel hannen som 
hunnen, findes under skambenet to kirtler, som 
afsondrer en væske, og bævergejl er dels selve

Lån til generationsskifte
Dansk Landbrugs Realkreditfond yder lån til 
formidling af generationsskifte - d. v. s. unge 
landmænds selvstændige ejendomsovertagelse 
eller landmænds køb af større ejendom.
Lånene ydes op til 70 pct. af fondens vurde
ring af ejendommens handelsværdi, herunder 
værdien af besætning og inventar.
Hvor lån ydes til ejendomsovertagelse, vil det 
som regel være en fordel for sælgeren af ejen
dommen at overtage de obligationer, hvori 
lånet effektueres. Disse obligationer, med en 
løbetid på 18-20 år, er særdeles velegnede som 
placeringsobjekt for en landmand, der trækker 
sig tilbage efter at have solgt sin gård, 
Obligationerne forrentes med 7 pct. p. a., og 

de ældre landmænd, der overtager obligatio
nerne, får en god fast rente til at supplere even
tuelle andre indtægter med.
Skødevilkårene bør derfor udfærdiges således, 
at sælgeren overtager de obligationer, hvori 
fondens generationsskifte lån udbetales, til pari
kurs. Dette vil give gode muligheder for at tale 
sig til rette om fornuftige vilkår for overtagel
sen, og det vil give såvel køber som sælger 
større dispositionsfrihed. Dermed vil genera
tionsskiftet kunne lettes meget væsentligt.

Lån i fonden skal søges senest 2 år efter stedfundne investeringer 
eller generationsskifte. Henvendelse om lån i Dansk Landbrugs 
Realkreditfond sker gennem landets banker og sparekasser, idet 
fonden kun kan'yde lån efter indstilling fra et pengeinstitut.

Dansk LanH^Sølkreditfond

Realkreditfonden er oprettet for 
at yde bidrag til fremme af den 
påkrævede modernisering af land
brugets bygninger, til fortsættelse

af landbrugserhvervets rationa
liseringsbestræbelser gennem 
øget mekaniseringsamt til lettelse 
af generationsskiftet i landbruget,
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kirtlerne, dels væsken, som disse afgiver. Det har 
helt ned til i dag været anvendt meget i medicinen, 
især som stimulerende og livsfomyende, men også 
på mange andre måder. Det skal anføres, at Henrik 
Harpenstræng, Erik Plovpennings livlæge, i sin 
»Liber Herbarum«, der udkom 1198, anbefaler 
bævergejl, kogt sammen med forskellige urter, så
som røllike, kransburre og brandbæger. Man har 
brugt meget at sætte det på brændevin, og en og 
anden har trukket på smilebåndet og ladet falde 
en bemærkning om, at det nok især var brænde
vinen, der strammede op. Men de, der har brugt 
det, hævder, at dette var virkningsløst uden bæver- 
gejl. Og det burde man kunne forstå i en tid, hvor 
der arbejdes så meget med hormonforskning, som 
tilfældet er. Hvis videnskaben ville tage bævergejl 
under lup, skulle det nok vise sig her, som så 
mange gange før, at fortidens folketro og -medicin 
også i dette tilfælde byggede på et eksakt grundlag 
og rummer en kærne af sandhed. Bævergejl fås 
dels fra Kanada og dels fra Sibirien. Sidstnævnte 
er langt den bedste - og langt den dyreste. Prisen 
er i dag 700 kr. kiloet! Engang kom der en mand 
her til Egelund og ville købe bævergejl hos farmor 
(den kloge kone, Maren Egelunds), men da han 
hørte prisen, kviede han sig ved at betale. Da 
sagde farfar til ham: »Saa længe det ikke koster 
over 100 Rigsdaler Pundet, da er det ikke for 
dyrt!« - Den 6.10.1870 kunne man i »Fyens Stifts
tidende« læse om en kvaksalveridom, som blev af
sagt over vor faster Birthe Katrine, da boende i 
Holsedore i Odense, og hun blev dømt til at betale 
10 rigsdaler til fattigkassen, fordi hun havde givet 
et sygt menneske bævergejl, sat på brændevin og 
iblandet lidt frugtsaft for at give det farve. (Det 
kaldte man rød snaps, og det var meget brugt før 
i tiden). Det var en hård dom, al den stund det 
høje »Stiftsphysicat« erklærede, at behandlingen 
hverken skadede eller gavnede. Jeg er ikke vis på, 
at den dom kunne stå for en nærmere prøvelse 
i dag. Det skal Uge tilføjes, at da Birthe Katrine 
kom herhjem og grædende klagede sin nød over 
dommen til sin mor, svarede denne: »Så længe du 
kun gør godt mod dine Medmennesker, kan du 
trøstigt fortsætte!«

Alt dette tilhører nu en svunden tid. Vi skal ikke 
være kede af, at behandlingen af syge mennesker 
i dag ligger i lægernes hånd. Men de kloge koner 
var nu ikke altid hekse. Undertiden var de ideali
ster. Og det var ikke altid blandt de ulærde folk, 
man skulle søge kvaksalverne. Nu fremstilles næ
sten al medicin syntetisk, og det kan have sine 
fordele. Men de lægende urter, som de kloge folk 
førte med sig i deres urteposer, når de drog rundt 
på sygebesøg, kunne også have deres berettigelse. 
Vi skal ikke kaste vrag på alt det gamle, selv om 
vi gerne må glæde os over hvert fremskridt, der 
gøres for at hjælpe syge mennesker.

Et billedværk 
om bindingsværk

Alle - eller så at sige alle føler, at der er noget roman
tisk og noget historisk over de gamle huse. Digterne har 
skrevet om deres skæve vægge og små ruder. Forskerne 
har fundet urgamle træk i deres byggemåde og indretning. 
For nogle måneder siden har P. Haase & Søns Forlag ud
sendt et smukt billedværk om »Gamle danske bønder- 
gaarde« af professor Axel Steensberg og museumsinspek
tør D. Yde-Andersen.

Fyn er naturligt nok rigt repræsenteret, thi intetsteds 
findes så mange velholdte og idylliske bindingsværksbyg
ninger som rundt om på det frugtbare Fyn. Det fynske 
bindingsværk er ikke prangende. Det er harmonisk og kul
tiveret, befrugtet af renæssancens købstadshuse og herre
gårdslænger og hæget om med fynsk sans for pyntelighed 
gennem århundreder.

Det er ikke nogen kedelig beskæftigelse at gå på opda
gelse i en fynsk landsby og afsløre de gamle gårdes udvik
ling. Undertiden finder man måske et årstal indskåret i en 
dørhammer eller indridset i en løsholt, eller bjælkehove
derne stikker i gårdens ældre parti ud gennem stolperne, 
mens bjælkerne i de yngre dele er hugget halvt med det 
bærende tømmer eller lagt oven på remmen. Hvis skor
stenen ikke er ommuret, kan man finde et ubedrageligt 
udgangspunkt i det årstal, der står indskåret i skorstens
hammeren over det fordums åbne ildsted. I stuehuset fin
der man måske smårudede vinduer, der som type er ældre 
end de seksrudede. Også dørene kan fortælle en historie. 
Men både døre og vinduer kan være udskiftet flere gange. 
De er ikke noget sikkert grundlag for en tidsfæstelse.

Forskellen mellem den fynske og den sjællandske bin
dingsværksgård er iøjnefaldende: på Fyn altid malet bin
dingsværk, undertiden med suler til at bære taget, på 
Sjælland kalket vægtømmer, altid med spærtag. Talrige 
skråstivere og dokker - lodrette stivere under løsholtet - 
vest for Storebælt mod fagbrede åbne tavl øst for. Skor
sten i både bryggers og køkken og ofte rundbyggede hjør
ner ved udhusene på denne side mod enkeltskorsten og 
hel- eller halvgavle hinsides.

Undersøger man også husets grundplan, bliver forskel
len endnu tydeligere. På Fyn havde man flere stuer end på 
Sjælland, og man havde to skorstene på Fyn, så man havde 
mulighed for at varme flere af stuerne op. 1 bryggerset 
stod en stor, åben skorsten mage til den sjællandske, og i 
dagligstuen stod en mindre ditto af den såkaldte kamintype, 
d. v. 5. en åben skorsten med et skøde, der udfyldte hele 
skorstensbunden. Man måtte stå ved siden af skorstenen, 
når man f. eks. lavede mad på den. Man gik ikke ind i 
den som på Sjælland. Både de flere stuer og de to skor- 
skene kan man genfinde i de østjyske gårde.

Der har siden tabet af Skåne gjort sig en praktisk-admi- 
nistrativ tilbøjelighed til at opfatte »øerne« som en enhed 
i modsætning til Jylland. Man vil også finde andre lig
hedspunkter mellem bondekulturen på de to naboøer. 
Men man glemmer let, at Danmark oprindelig bestod af
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de tre lande: Jylland (med Fyn), Sjælland (med Lolland- 
Falster) og Skåne (med Halland, Blekinge og Bornholm), 
og at fynboerne stævnede til Viborg Landsting som følge 
af en naturlig samhørighed med jyderne, mens sjællæn
derne samledes med lolliker og falstringer i Ringsted. Den 
fynske bondekultur stod endnu i vore bedsteforældres tid 
den jyske nær. Det gjaldt ikke mindst med hensyn til de 
gamle gårde.

Den nye bog rummer iøvrigt mere end halvandet hun
drede fotografier af gamle bøndergårde og huse, både i 
sort-hvid og farve, og den giver fuld besked om, hvordan 
sådanne gamle bygninger så ud, før man gav dem nye 
vinduer, overpudsede mure og tag af tegl eller pandepla
der. Alle de gamle fotografier stammer fra Nationalmuse
ets righoldige billedarkiver, og de giver også et godt ind
tryk af de gamle landsbyer, før idyllen blev ødelagt af 
asfalterede veje, skæmmende telefontråde og elmaster, 
for slet ijcke at tale om TV-antenner - alt det, der gør 
livet let at leve, men som står så dårligt til bindingsværk 
og stråtag.

ANDELSBOGTRYKKERIET 
i Odense

Landbo-Sparekassen for Fyn

©en alnunbeltge mnbforftfring
for Sanbbøgninger, oprettet Peb fongelig 3(norbinng

af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 . KØBENHAVN K . CENTRAL 1100

Østifternes Land-Hypothekforening;
Øster Allé 31

KØBENHAVA0

yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme 
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne


