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Niels Spillemand
Af 

__________________  Ib Pauls en ___________________

Vi sidder efter dagens fiskeri i hytten på brinken 
over den jyske å og tager pejling af vejret i mor
gen. Det ser ikke lovende ud. Skumringen, som 
omslutter os, er uden baglys af solnedgangen. En 
pibe gløder. Det syder i pejsen. Vibeskrig står imod 
huset fra engene.

En skarpskåret profil af et kraftigt og kantet 
mandfolk tegner sig mod vinduet og den grå luft. 
Ansigtsformen synes mejslet ud af skifer, manken 
er stor og næsen skabt til at vejre. Han siger ikke 
så meget, men når han endelig gør det, sker det i et 
sprog, som om han tygger på bøgestød, samtidig 
med at han taler.

Manden er Niels Joensen fra Ringgive, rødhåret 
og djærv af væsen med et sind, som rummer både 
fugl og fisk. Han er i sin bedste alder: spillemand, 
ornitolog, fisker, arkæolog og fyldt med sans for 
historie. Niels Joensen har strøget sin fele ved 
mangt et gilde blandt folk, som foretrækker gam
meldavs, men han kender også rørdrummens 
ynglepladser og er proppet med sagn fra egnen 
helt tilbage til Den sorte Døds tid og bag om den. 
Han elsker Hærvejen og vandrer ofte på den og 
besøger dens kirketomter. Med ét peger han lange
ligt mod landskabet og siger:

- Der ovre ad Tofthøj og Tykhøjet Krat til blev 
Danmarks sidste ulv skudt i 1828. Den opmærk
somme vil endnu i området kunne finde næsten 
udviskede spor af gamle ulvegrave i skovbakkerne. 
Du må ta’ med mæ’ derover ved lejlighed . . .

Jeg mødte ikke Niels Spillemand tilfældigt. Han 
trådte pludselig ind ad hyttedøren og gjorde krav 
på en pilsner. Han havde observeret, at huset igen 
for en stund er blevet beboet, og Niels hører til, 
hvor godtfolk, der bruger naturen, samles. Han 
er selv natur.

Dette er en egn med en magtfuld klang i mange 
stednavne. Baastlund, Simmelmose, Dyvelsrække, 
Kollemorten og Dørken er et udvalg af dem. Her 
ligger også byerne Ure og Uve, hvoraf den sidste 
egentlig hed Uhe, hvilket - måske populært ud
lagt - betyder »Uden Hede«. Det hævdes, at Uhe 
af postale grunde, for at undgå forveksling med 
Ure, blev til Uve, hvad der lyder temmelig ulogisk, 
fordi det er lige så let postalt at forveksle et »v« 
som et »h«, men der siges jo så meget.

Spillemanden ved vinduet føjer til snakken om 
ulvene den oplysning, at egnens bønder i ulvetiden 
kunne drage til Koldinghus og hæve to rigsdaler 
pr. skudt fuldvoksen ulv og en noget mindre drabs
præmie pr. ombragt ulvehvalp. De sværeste stor
mes hærgen i skovene her omkring kaldtes af 
gamle dages bønder skovvælt. Et godt ord.

Niels Spillemand taler også om en anden form 
for væltning, da han nævner de mange kirketomter 
langs Hærvejen. Han har undersøgt dem alle, det 
vil sige tretten-femten stykker. Klausholm, Aast, 
Sejerup, Ullerup, Farre, Filskov og Kollemorten 
kirkeruiner m. fl., i en egn, hvor landsbysamfund 
uddøde eller flygtede, for de flestes vedkommende 
i sidste omgang på Den sorte Døds tid. Nu er 
kun fundamenterne af kirkerne tilbage. Egnens 
folk brugte murværket til gårde og huse, da soten 
havde raset ud og livet begyndte næsten forfra. 
I den øverste trappesten foran Tøsby Kro er der 
indhugget et tegn, der med tålmodighed kan tydes 
som en syvarmet lysestage. Niels Joensen mener, 
at den oprindelig må have ligget i Klausholm

(Fortsættes side 4.)
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VORT SPROG

Gamle Holberg måtte i sin tid lære danskerne at 
tale dansk. Hans samtidige var ved helt at forlade 
dette sprog, og dannede mennesker anså det for 
under deres værdighed at udtrykke sig på dansk. 
»Med fruerne fransk og tysk med sin hund og 
dansk med sin tjener man talte«.

Ja, sådan var det, da »Holberg sin vældige røst 
oplod« og gjorde dansk til et respekteret sprog 
også blandt de lærde.

Denne foragt for det danske sprog var uheldig, 
men den var alligevel ikke så dødsensfarlig for 
sproget, som den under andre forhold kan blive. 
Det var trods alt kun en lille kreds, der talte frem
mede sprog. Den jævne mand kunne kun udtrykke 
sig på sit danske modersmål. »Bonden min ven, 
blev dog igen, græd med mig i stilhed så mangen 
aften hen«, hedder det om det danske sprog i 
Sønderjylland, men det gjaldt i virkeligheden over 
hele landet på gamle Holbergs tid.

I vor tid er man inde i en ny udvikling, der kan 
blive endnu farligere for vort sprog.

Det er helt i orden, at alle unge lærer sprog. 
Det er nødvendigt for at få det fulde udbytte af de 
moderne samkvemsmuligheder, og det er en forud
sætning for virkelig at kunne begå sig uden for 
landets grænser. Vort sprog har for ringe en plads 
blandt giganter til at kunne stå alene. Det må vi 
erkende, og ingen kan have noget at indvende 
derimod. Selvfølgelig. Men derfor behøver vi ikke 
at foragte vort eget sprog.

Da det lidt ældre slægtled gik i skole, lærte det, 
at Danmark havde en sangskat, som ingen andre 
i virkeligheden havde magen til. Og vi lærte at 

holde af vore danske sange. Lytter vi i vore dage 
til radioens udsendelser om »Kvikke hoveder«, må 
man beundre, hvor meget vor tids unge véd, men 
man bliver til gengæld slagen med forfærdelse 
over, hvor komplet uvidende de som regel er med 
hensyn til vore danske sange. Lukker man op for 
radioens populære udsendelse, drøner derimod de 
mest åndsforladte sangtekster på alverdens sprog 
ud over hovederne på samtlige familiemedlemmer. 
Man synes, det er gået urimeligt hårdt tilbage med 
kulturen, men lad det være. Det er derimod be
klageligt, at man af hensyn til alt det fremmede 
er ved at glemme vort eget.

Midt i alt det internationale samarbejde har vi 
også brug for folkenes egenart. Vi har brug for 
vort gode danske sprog, men vi må erkende, at 
vi sprogmæssigt er inde i en farlig udvikling, fordi 
vi denne gang ikke er ude for at nogle få, men at 
alle eller i hvert fald efterhånden næsten alle 
taler et eller flere fremmede sprog. Det er ikke 
nogle få, der har forladt vort eget i større eller 
mindre grad. Det er de mange.

Derfor føler man trang til at sige et ord til 
forsvar for vort modersmål. Man kunne ønske, at 
det påny blev sat i højsædet. Derfor savner vi en 
Holberg, der kunne oplade sin mægtige røst og 
lære befolkningen, at vi ikke i vildt snobberi for 
det fremmede skal glemme vort eget.

Det var rart, om vi for alvor havde en mand, 
om hvilke vi kunne sige som om Laurits Schau: 
»Han talte dansk, og han vedblev at tale dansk«.

C. R. C.
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Niels Spillemand
--------------------- Fortsat fra side 1. ---------------------

kirke. Og han tilføjer: - Alle slags ulykker har 
vandret på og langs med Hærvejens spor: Pest, 
krig og røveri. . . Folk kom til den vej og slog sig 
ned langs med den og uddøde eller blev jaget væk. 
Det er sket gang på gang i Hærvejens historie, at 
dens område har været temmelig tæt beboet for 
på ny at blive lagt øde . . . Mange skæbner har den 
vej ændret og afbrudt.

Til Niels Joensens lyse beretninger hører histo
rierne om gærdesmutterne og uglen. Der har nu i 
tre år boet gærdesmutter i hans garage, som inde
holder både en hun-rede og en han-rede, for 
gærdesmutteægteskaber er så eksklusive, at ægte
folkene ikke bor sammen, Niels tilføjer filosofisk, 
at det måske er derfor, gærdesmutteægtepar enes 
så fremragende, og i hvert fald var ikke mindst 
ungerne helt oven ud søde.

- Også en natugle har vi haft, beretter han. 
I vinter gik A og kjøbte hejstkjød til den, når det 
kneb værst med kosten på grund af sneen. Uglen 
holdt til på hanebjælken, men kom hver gang, A 
råbte »Peter«. En aften, vi havde været ude og 
var ved at gå i seng, prikkede Peter på ruden og 
bestilte et stykke natmad og fik det naturligvis. 
Kom A hjem fra spil, ku’ A i mørket mærke en 
luftning i nakken. Det var Peter på sine lydløse 
vinger. A ku’ ikke se ham, men han strøg lavt 
over mit hoved og fulgte mig til dørs . . .

Til denne ugleberetning kan føjes en anden, som 
også er pudsig, og hvori en fynsk kunstner fik en 
af sit livs store forskrækkelser. Som ganske ung 
bivuakerede maleren Johs. Dyrbye-Skovsted en nat 
i Harzen i sin sovepose, der kun var forsynet med 
et løst regndække, åbent i begge ender. Her blev 
han i bælgmørke gentagne gange vækket ved at få 
en voldsom luftstrøm i ansigtet, men kunne længe 
intet se.

Omsider skimtede han en skygge, der på et 
uhyre vingefang og helt lydløst styrtede sig ned 
over soveposen imod hans ansigt og så lavt, at 
den rørte ved det. Det viste sig at være en kæmpe
hornugle, hvis nysgerrighed var blevet pirret. Skov
sted slår fast, at det er den rejseoplevelse, som 
hidtil har chokeret ham mest.

Vi kan ikke blive enige om vejrudsigterne, og 
silhuetten i vinduet siger tørt: - A kender en gam
mel dreng oppe i Ure. Med sin lange bambusstok 
kan han få sin murersnor til at falde i åen, som 
han vil, og som han dog kan bedømme vejret. 
Aakjær skrev i sin tid i historien om gamle Johan
nes om en karl af samme slags, i pagt med naturen 
omkring sig. Han tog heller aldrig fejl af vejret.

- Hvad tror du, Niels, er forudsætningen for, 
at et menneske kan blive en god fisker, spørger 
jeg den erfarne, og svaret lyder: - Nogen lær’ et’ 
aldrig, andre lær’ et’ snart. Det er lissom med 
vejret. A trowr, at det er en betingelse for at 
kunne blive en god fisker, at man har sans for 
og giver sig tid til at studere fiskenes vaner. Nogle 
får hurtigt føling med fisk, andre får det ikke. Al 
den snak om solunartider, om månen og højvandet 
gi’r A ikke en dusk persille for. Men A trowr, at 
lufttrykforandringer spiller en ikke uvæsentlig rolle. 
De indfluerer i mange henseender på naturen. Her
til kommer, at den, som vil fiske med held, må 
lægge mærke til lyset og skyggerne og vindens 
karakter. Brise ilter åen, og når det sker, tykkes 
A, osse, det giver bid.

Valdemar derhenne på skrænten kan gå ned og 
hente sig et stort fadfuld stallinger hver gang, han 
tøkkes, at vejret er til det. Går han og Johanne i 
roerne i ruskvejr, og Valdemar synes, det er for 
vådt, går de hjem og får en mejesøvn (middags
søvn). Så rækker Valdemar ud efter sit grej og går 
til åen og henter stallinger nok til tre daglige mål
tider i tre dage. Han er en af dem, der har opdaget 
mere end de fleste, bl. a. dette at man skal gå 
meget stille langs med åen for ikke at skræmme 
fiskene. Det gør mindre, at man råber til hinanden, 
bare man lister sig frem. Den, som træder hårdt 
og pludseligt ud på åbrinken, fanger ingen fisk. 
Det lærte vi her på lag allerede som ganske små 
drenge. Vi ikke bare listede, men vi nøjedes med 
at hviske til hinanden, når vi gik på fiskeri. Og 
hwa skal det vel også ligne og gå og skrige til 
hinanden, når man færdes i naturen? Det hører 
ingen steder hjemme . . .

Kære læser med transistorradio! Tag også du 
Niels Spillemands ord til dig og lad hylekassen 
blive hjemme.

Efterår gennem bilruden.
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JURIDISK BREVKASSE Foreningsmeddelelser

Spørgsmål:
Undertegnedes efternavn, Nielsen, har været vide
reført fra fader til søn i vor slægt siden 1860. Da 
flere gårde og huse her i landsbyen i tidens løb 
har haft beboere med navnet Nielsen, har det 
ofte givet anledning til forveksling. Efter et mark
navn, »Bragehøj«, - der er spor af en oldtidshøj 
på marken - er gården fra ældre tid kaldt »Brage- 
højgård«. I daglig tale er gårdens beboere i en 
årrække oftest blevet kaldt Bragehøj i stedet for 
Nielsen.

1. Hvilke myndigheder skal der ske henvendelse 
til for at søge tilladelse til at få kendenavnet 
som familienavn, således at vore børns even
tuelle børn kan blive døbt Bragehøj?

2. Hvis navnebevilling opnås, kan vore børn, som 
er ukonfirmerede, da få navnet tilføjet i kirke
bogen?

3. Hvis der ikke er andre, der har dette navn, 
kan det da beskyttes?

4. Hvorledes finder de sagkyndige ud af, om 
andre har samme navn og om det evt. er be
skyttet?

5. Hvilke omkostninger er der forbundet med at 
få et sådant tilnavn optaget som slægtsnavn?

N. N.
Svar:
ad. 1. Navneforandring ved navnebevis kan fås 

ved henvendelse på det stedlige amtskontor.
- 2. Når bevilling gives, omfatter denne for

uden andrageren også dennes hustru og 
ukonfirmerede børn.

- 3. Navnet bliver beskyttet ved selve bevillin
gen.

- 4. Der findes på amtskontoret fortegnelse 
over de beskyttede navne. Navnet »Bra
gehøj« findes ikke i den første fortegnelse 
fra 1906 over beskyttede navne, så det vil 
kun være beskyttet, hvis andre siden har 
taget navnet. Dette kan amtskontoret give 
oplysning om.

- 5. Navneforandring ved navnebevis meddeles 
gratis.

Medlemskontingentet 1963.
Slægtsgårdsforeningens regnskabsår slutter den 
31. december. Vi minder derfor de få medlemmer, 
der endnu ikke har indbetalt kontingentet for 
1963, om snarest at benytte det udsendte girokort.

Trods stigning i foreningens udgifter til med
lemsbladets trykning og forsendelse samt øgede 
portoudgifter til kontingentopkrævninger og breve, 
dyrere tryksager, mødeudgifter m. m. holdes 
kontigentet uændret i 1964, selv om budgettet 
bliver stramt.

Ændring af medlemmers navn eller adresse.
Hvor der sker ændring af postadresse eller navne
ændring, f. eks. ved generationsskifte, hvor de 
unge indtræder som medlem af Slægtsgårdsfor
eningen, bedes dette meddelt til det stedlige post
bud eller posthus, som udfærdiger en anmeldelse 
af ændringen til Avispostkontoret, således at 
medlemsbladet bliver udsendt med rigtigt navn 
og adresse påtrykt.

Indmeldelse af nye medlemmer.
Dansk Slægtsgårdsforening har stadig brug for en 
tilgang af nye medlemmer, da der hvert år er en 
medlemsafgang som følge af dødsfald eller salg 
af gården til fremmede købere, når der ikke er 
arvtagere indenfor slægten. Der er dog mange, der 
fortsætter som personlig medlem efter gårdsalg.

Foreningen ønsker gerne bistand af medlem
merne i amtskredsene og af medlemsbladets læ
sere ved indmeldelse af nye medlemmer i 1964.

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 slægninge eller bekendte, som De 
mener vil være interesseret i at blive medlemmer 
af foreningen, kan navn og adresse opgives på 
omstående blanket, som bedes afklippet og sendt 
til foreningens kontor, hvorefter vedkommende 
får indmeldelsesblanket m. m. tilsendt. 

Juleprospekter og mærkater.
Slægtsgårdskontoret ligger endnu inde med et 
restoplag af de 20 smukke vinterprospekter fra 
Frilandsmuseet i Lyngby. Kortene, som ikke vil 
blive genoptrykt (dobbeltkort med kuverter), kan
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rekvireres ved bestilling pr. brevkort til postboks 
221, Odense. Prisen er 5 kr. for 20 stk. Kor
tene er velegnede til julehilsener og anden brug.

Endvidere kan slægtsgårdsmærkatet fås tilsendt. 
Pris 5 kr. pr. bundt å 100 stk.

Forretningsudvalget.

Det bærende element i al kultur er tradition, skik 
og sædvane, der føres videre fra slægt til slægt, 
fra en ældre generation til en yngre. Kulturfrem
skridt består i, at traditionen, kulturarven, for
bedres, og ikke i at den hugges over

(Martin N ilsson.)

Familie- og slægtssammenkomster i Jylland
Ændrede forhold - nye former

Sammenholdet og vedligeholdelsen af kontakten 
mellem familier og slægtsgrene, der har en hjem
stavn - forfædre, et gammelt slægtshjem, en lands
by, en kirke med forfædres grave eller i det hele 
taget en egn - som de ved blodets eller minders 
baand føler sig stærkt knyttet til og gerne vil 
bevare forbindelsen med, præges under de nu
værende samfundsforhold af en udvikling, der er 
værd at bemærke.

Medens det for blot 50 år siden ved særlige 
slægtsbegivenheder eller mindedage var muligt og 
overkommeligt at samle en større kreds af på
rørende under private former til festligt samvær i 
et slægtshjem eller i sognets forsamlingshus, er 
dette i nutiden blevet vanskeligere at gennemføre, 
da udgifterne selv til et beskedent arrangement er 
blevet mangedoblet, og der savnes medhjælp.

Men samtidig med, at interessen for slægts
forskning og slægtens bosteder og tilknytningsfor
hold har bredt sig i vide kredse i nutiden, har 
denne interesse medvirket til, at der afholdes et 
stigende antal slægtssammenkomster under nye 
former.

Disse sammenkomster eller slægtsstævner er 
mindre præget af privat familiesamvær - der er 
af mere vidtfavnende karakter, ofte således at 
fjerntboende, måske ukendte slægtninge kan til
meldte sig som deltagere, når der mundtligt eller 
pr. brev eller annonce fremkommer bekendtgørelse 
om slægtsstævne.

Enkelte slægter har en forening med styrelse, 
der tager sig af gennemførelsen af opgaver.som 
slægtsstamtavleføring, udgivelse af slægtsbog og 
afholdelse af sammenkomster med nogle års mel
lemrum, men i de fleste tilfælde nedsætter slægten 
et lille udvalg, som nu og da indbyder til slægts
stævne og ordner arrangementet. De beskedne ud
gifter, det i almindelighed drejer sig om til udsen
delse af bekendtgørelse om stævnets afholdelse, 
betaler deltagerne ved sammenkomsten.

Slægtsstævneme holdes oftest i sommermåne
derne, i almindelighed hvert 3., 5. eller 10. år eller 
på særlige mindedage.

Med vor tids rejsemuligheder og befordrings
midler får også fjerntboende slægtninge lejlighed 
til ved disse slægtsstævner at besøge deres egen 
eller slægtens hjemegn og opleve et samvær præget 
af fællesskab og med fremdragelse af minder ved 
besøg, hvor forfædrene har levet og virket, idet 
der ved kaffebord eller ved fællesspisning af den 
medbragte eller bestilte frokost eller aftensmad 
under sang, taler og samtaler fremkommer oplys
ninger og knyttes kontakter mellem slægtninge, 
som måske ikke tidligere har kendt hinanden. 
Det er en god form for selskabeligt samvær med 
familie og slægt, når det drejer sig om en større 
kreds i en travl tid.

I »Slægtsgaarden« nr. 126 var optrykt billeder 
og omtale af Øvle-slægtens sammenkomst i august 
i Malling og af besøget på »Veielgaard«, den 
500-600 årige slægtsgård, som er Øvle-slægtens 
stamgård.

Nedenfor bringes et referat modtaget fra en del
tager i et slægtsstævne i Skem, og derefter følger 
nogle uddrag af avisreferater fra andre af som
merens slægtsstævner i Jylland.

STENGAARD-SLÆGTENS STÆVNE
SøNDAGden 25. august afholdt Stengaard-slægten, 
der har sit udspring i Bølling og Sædding sogne, 
slægtsstævne i Skern, hvortil over 100 mennesker 
havde givet møde, og hvor alderspræsidenten var 
den 95-årige Christiane Damgaard Eskildsen, Bøl
ling.

Man samledes med de medbragte madpakker 
på hotel »Skjern« kl. 11.30, og formanden for 
slægtsudvalget, fængselsoverbetjent Erik Drostrup, 
Glud, bød velkommen.

Om eftermiddagen var der arrangeret en køre
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tur rundt i slægtens gamle egn. Første station på 
turen var den højt og smukt beliggende kirkegård 
i Bølling, hvor så mange af slægtens tidligere led 
har fundet deres sidste hvilested. Derfra gik turen 
videre via Damgaard til slægtsgården Stengaard i 
Sædding, hvor hele den store skare blev trakteret 
med kaffe i gårdens stuer. Ved mindestenen på 
den plads, hvor den nu afløste Kirkegård i Sædding 
har ligget tæt ved kirken, blev der af Drostrup 
nedlagt en krans i anledning af 150-året for Søren 
Kierkegaards fødsel. Derefter blev der i kirken 
afholdt en kort, men meget stemningsfuld andagt 
af sognepræsten, der bl. a. mindedes Kirkegaard- 
slægten, hvortil hører en af Danmarks mest 
verdensberømte sønner, idet Søren Kierkegaards 
fader, hosekræmmeren Michael Pedersen Kierke
gaard, var født i Kirkegaard. Den lille kullede 
kirke er temmelig uanselig af ydre, men bærer i 
sit hyggelige indre i form af forskellige minde
tavler vidnesbyrd om driftige og betydelige men
nesker, som den fattige egn har fostret.

Efter turen samledes man igen på hotel »Skjern«, 
hvor der blev serveret middag ved festligt pyntede 
borde. Overpolitibetjent Kaj Drostrup, Fåborg, 
holdt festtalen, og iøvrigt havde følgende ordet: 
Gårdejer Anders Stengaard, Stengaard, der for
talte om slægten på Stengaard, fru Agnes Lambæk, 
Brande, gårdejer Anders Stengaard Clausager, 
Lunde, og politifuldmægtig Hans Viuf-Sørensen, 
Strib, der mindedes degn og skoleholder i Bølling 
og Sædding sogne, Hans Michelsen Falch, i anled
ning af 200-året for hans fødsel.

Da man brød op, var alle enige om, at det 
havde været en meget vellykket sammenkomst, og 
der bragtes en tak til formanden for den udmær
kede tilrettelæggelse.

Det bestemtes, at nyt slægtsstævne skulle afhol
des igen om to år. y

Om S tengaard-sl ægtens stævne i Skern skrev Ringkøbing 
Amts Dagblad før mødedagene: - Slægtsstævnet holdes 
hvert andet år, men i år falder det så heldigt, at man 
samtidig kan fejre 150 året for det berømte slægtsmedlem 
Søren Kierkegaard’s fødsel.

Stengaard-slægten omfatter mindst 300 familier; man

Daggamle kyllinger - grise og gylte.
Gør indkomsten større ved opdræt af slagtekyl
linger. De bedste daggamle kyllinger af fineste 
avlscenterafstamning - PI. Rock og Cornis X PI. 
Rock - leveres i små og meget store partier til 
rimelig pris.

Sortbrogede grise og gylte til salg fra avlscenter.
Hans og Oluf Jensen, Birkum pr. Fraugde, Fyn. 

Tlf. Davinde 76 (09) 97 25 11.

regner imidlertid med, at der skulle være endnu 200-300 
familier, som man endnu ikke har fundet frem til, så 
det er ubestrideligt en stor slægt, som iøvrigt deler sig 
på 5 linier: Stengaard, Nørgaard-Østerby, Sudergaard, 
Kragemose og Bork.

Stambogen kan føres tilbage til 1500-tallet, hvor man 
ud for årstallet 1575 finder navnet Søfren Jensen, der 
boede på Nørgaard i Østerbølling.

Hvor vidt forgrenet slægten i tidernes løb er blevet, 
fremgår bedst af den omstændighed, at Australiens tid
ligere premierminister, Robert Gordon Menzies, helt sik
kert kan føres tilbage til den gamle slægt.

Det første slægtsstævne blev holdt i Korinth på Fyn 
og det forrige i Søndervig.

ANDRE SLÆGTSSTÆVNER
Ved et slægtsstævne i Varde den 28. juli refererede Dag
bladet »Vestkysten« et foredrag holdt af lærer N. Chr. 
Madsen, Bounum, som efter nogle historiske betragtnin
ger sagde, at det kunne være fristende at blive stående 
og lytte til historiens tale - det kan være sundt, men det 
kan også være en flugt væk fra det, som er vort. Vi 
står i dag selv på valpladsen repræsenterende et stykke 
kultur, som i sit væsen vil få svært ved at leve, hvis 
centralisering, rationalisering og økonomi bliver nøgle
ord i det, denne generation står for. - Lærer Madsen 
samlede sig om to ting: Individet og det kollektive eller 
mennesket og organisationen. I en interessant redegørelse 
påpegede han situationen, vi er inde i, hvor mange men
nesker flygter fra friheden ind i organisationen, hvori 
meningsdannelsen overlades til organisationsledelsen, og 
han pegede på, at demokratiet bygger på den selvstændigt 
tænkende personlighed.

Ved slægtsfesten blev der budt velkommen til Varde 
af Hans Øllgaard Block, og formanden for slægtsrepræ
sentantskabet, gdr. Jager Andersen, Janderup, talte. Flere 
deltagere havde ordet for at hylde den gamle slægtsbog
forfatter, Marius Jager Andersen, Oksbøl.

Slægtsstævne i Billund afholdtes i slutningen af juni af 
slægten Christiansen, som samledes på Lego. Vejle Amts 
Folkblad refererer, at der var samlet 257 deltagere og 
det blev en dag, der bød på mange oplevelser og gennem 
samværet styrkedes de bånd, der knytter slægten sammen.

Der indledtes i Grene kirke, hvor pastor Sander- 
Sørensen, Billund, mindede om, at det i år er 125 år 
siden, at Christiansen-navnet kom frem første gang i 
denne slægt. Det skete, da en indsidder Niels Kr. Jensen, 
og hustru Ane Kristine Nielsdatter, den 7. oktober 1838 
lod en lille dreng døbe i Hee Kirke. Han fik navnet Jens 
Niels Christiansen.

Efter gudstjenesten samledes man på kirkegården for 
at lægge kranse på Ole Kirk Christiansens og Jens Chri
stiansens grave.

Derefter samledes deltagerne til kaffe i kantinen på 
Lego, og efter nogle timers samvær i Billund blev der 
ved en middag på Lego fremdraget en række minder og 
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familieoplevelser. - Man var enige om, at slægtsstævnerne 
skal gøres til en fast tradition, og det er hensigten at 
samles igen om tre eller fem år. Direktør Godtjred Chri
stiansen og frue blev ved den festlige afslutning takket 
for gæstfriheden.

Slægtsstævne i Klejtrup sydvest for Hobro afholdtes den 
30. juni af efterkommerne af en gammel smedeslægt 
(Sommersmedene). Slægten, som kan føres mange gene
rationer tilbage, er udgået fra gårdene Moesgård, Marien- 
dal, Palsgård, Aneksgården og Løvelbro. Folk fra disse 
gårde var i ældre tid kendt i Himmerland og videre ud 
for deres evne til at smede høleer og andre skærered
skaber,- som de solgte på markeder. Efterkommerne fra 
disse slægtsgårde tæller i dag op mod tusind personer. 
Omkring 125 af disse fra alle egne af landet var mødt 
til slægtsstævne. - Fhv. lærer L. A. Larsen, Jels, som 
tidligere har virket på egnen, og skoleinspektør A. Jensen, 
Skive, havde tilrettelagt stævnet, og de udfører slægts
forskningsarbejdet, der er grundlaget for en slægtsbog. 
Ligeledes havde forretningsfører Chr. Lund-Jensen, Kjel- 
lerup, bistået ved arrangementet.

Stævnedeltagerne mødtes søndag formiddag i Hersum 
kirke i Klejtrup sogn. Kirken var fyldt til sidste plads 
af folk fra egnen og en slægt, der var stævnet mod 
hjemegnen. Pastor Kristensen talte ud fra dagens tekst 
og nævnede senere slægtsskabets betydning, menneskets 
trang til at drage ud, og senere søge tilbage. - Efter 
prædikenen gav lærer Larsen, Jels, et rids af slægtens 
historie, og senere gik man rundt på kirkegården og be
søgte slægtens gamle grave.

Aalborg Amtstidende bragte et udførligt referat af 
stævnets forløb. - Efter gudstjenesten besøgtes den gamle 
Hersom skole fra 1792, og i dagens løb besøgtes 5-6 
gårde, som slægten havde tilknytning til. Turen var af
brudt af en frokostpause på Klejtrup hotel.

Ved den afsluttende middag i Klejtrup havde mange 
ordet, det blev vedtaget at fortsætte arbejdet med slægtens 
stamtavle, og dertil valgtes en repræsentant for hver af 
de 5 slægtsgrene.

Pastor Kristensen takkede lærer Larsen for hans ind
sats i slægtsforskningen og Sofus Bundgaard i Klejtrup 
fortalte egnsminder. Endvidere var der sang og musik
underholdning. - De fem slægtsgrene er: Palsgaardslæg- 
ten, Mariendalslægten, Moesgaardslægten, Hougaard- 
slægten og Kolbyslægten.

Sloth slægten var samlet til stævne den 28. juli på »Vild- 
sund-Strand«, hvor ca. 150 deltagere var mødt både fra 
Danmark og Sverige. -

Thisted Amts Tidende omtalte stævnet, hvor for
manden Niels Slot aflagde beretning. Slægtsudvalget 
består af 4 medlemmer fra Thy og 5 fra det øvrige 
land. - Næste slægtsstævne holdes om 2 år i Esbjerg.

Udflugten gik til Nordmors, hvor fhv. lærer Sonder
gaard, Thisted, talte om naturen. Pastor Brogaard Ander
sen holdt andagt i Sejerslev kirke og fortalte om kirkens 
historie.

Der var spisning på Morup mølle kro, hvor der bl. a. 

blev talt af Emil Bakkegaard, Ydby, Magnus Odgaard, 
Gravgård, Mads Poulsen, Søndbjerg, fru Marie Martin, 
Sorø, dir. Verner-Lassen, Aarhus, dir. Jens Alstrup, Es
bjerg, og der var underholdning ved redaktør Brix-Peder- 
sen, Aarhuus Stiftstidende, og Hans Bakgaard.

Slægtsfesten på Grøndalsgård i Sønderholm Rimme hold
tes den 28. juli. Grøndalsgårds historie går langt tilbage. 
Den blev bygget på sin nuværende plads i 1790, da den 
blev udflyttet fra Sønderholm. Initiativet til slægtsstævnet 
er taget af fire fætre, som er efterkommere af Petrea og 
Lars Ørbæk Larsen, som fødtes for ca. 100 år siden. 
Dette ægtepar havde 10 børn. Efterkommerne er bosat 
i Himmerland og videre ud over landet. Der deltog ca. 
150, idet næsten alle havde kunnet efterkomme indby
delsen. Til to, som er bosat i udlandet, blev der afsendt 
telegram.

Deltagerne samledes i slægtsgårdens maskinhus ved et 
veldækket kaffebord, hvor gårdejer Peder Jakobsen, som 
er søn af en datter i slægtsgården, bød velkommen.

Mejerist Adolf Køster, Aalborg, der er gift med en 
datter fra gården, havde malet en eg som stamtræ. Ud 
fra denne gennemgik Laurits Larsen, Sønderholm, slæg
tens forgreninger og fremdrog minder om slægten og 
gården.

Derefter samledes deltagerne i Sønderholm kirke, hvor 
pastor Reerslev talte ved en gudstjeneste for slægten.

Efter højtideligheden blev der nedlagt kranse på 
slægtsgravene og den vellykkede sammenkomst sluttede 
på slægtsgården.

Aalborg Stiftstidendes fotografs billede af den store 
forsamling foran gårdens stuehus blev et smukt minde 
om sammenkomsten, som havde mange deltagere, der 
ikke tidligere havde set hinanden.

Slægtens næste stævne holdes i 1966.

Slægten Gadegaards stævne afholdtes søndag den 11. au
gust på Gadegaard i Ungstrup ved Thorning. Det var 
første gang slægten var samlet til en så vidtfavnende 
sammenkomst af efterkommere af den slægt, der kom til 
at eje Gadegaard for over 100 år siden. - Den første 
Gadegaard var gårdejer Jacob Gadegaard, gift med Ane 
Sørensen Gadegaard. De havde 16 børn, og man er i 
gang med at registrere slægtens medlemmer, som er 
bosat i mange egne af landet. Silkeborg Avis refererede 
det vellykkede stævnes forløb. Man havde håbet på ca. 
150 deltagere, men kunne glæde sig ved, at der meldte sig 
ca. 225. -

Slægten samledes i Haven og det blev en oplevelsesrig 
og velordnet sammenkomst, idet den store forsamling 
kunne nyde samværet på stedet, da der var dækket 
kaffebord i en rummelig avlsbygning, hvor der også 
spistes medbragt smørrebrød.

Malermester Jacob Gadegaard, Kjellerup, som samler 
oplysninger om slægtens forgreninger, registrerer materia
let.

Man har fundet frem til, at navnet Gadegaard stam
mer fra, at den før udflytningen var placeret således i 
Ungstrup, at vejen gik igennem gården, og derfra kom
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mer navnet Gadegaard, som blev taget som familienavn 
og nu er videreført i slægten.

Denne omtale af nogle slægtssammenkomster, 
hvori mange af Dansk Slægtsgårdsforenings med
lemmer har deltaget, bringes som eksempel på, 
hvorledes slægter fra forskellige egne med nogle 
års mellemrum arrangerer en sammenkomst for 
slægtninge og føler det som en livsværdi at ved
ligeholde forbindelsen med slægten og dens hjem 
og egn.

H. B.

Brændevinsurter

Gennem århundreder har man anvendt spiri
tuøst udtræk af vore gamle lægeurter mod mange 
forskellige sygdomme. Allerede Henrik Harpe
stræng, Erik Plovpennings livlæge, anbefalede 
gang på gang at koge lægeurterne i vin, dog også 
undertiden i øl eller eddike. I de gamle lægebøger 
opfordres der stadig til brugen af vin, ofte den 
fine, gamle Malvasier, kun undtagelsesvis skal 
urterne koges i mælk eller vand.

En meget sund og styrkende bittervin til gamle 
mennesker lavede man efter følgende opskrift:

20 potter vin fyldes i en bimpel. Så tager 
man 1 kvintin ensian, 2 do. kalmus, 2 do. 
angelikarod, 2 do. alantrod, 2 do. pommerans
skaller, 1 håndfuld gode enebær, støder alt 
dette småt og tilsætter 1 håndfuld malurtblade 
og -knopper samt 1 håndfuld korbendikt. Alt 
dette fyldes i en pose og hænges ned i kaggen.

Senere kom brændevinen eller akvavitten (af 
aqua vitae = livets vand) frem og billig, som den 
var, blev den snart alle mands drik. Let at tilveje
bringe var den også, eftersom man brændte den 
selv - også længe efter, at dette var blevet be
kæmpet og forbudt ved love af 1689, 1734, 1786 
og 1845. Der gik ligefrem sport i at pudse øvrig-

FYENS STIFTS SPAREKASSE
oprettet 1832

hedens opsynsmænd, når disse pludselig dukkede 
op rundt om i hjemmene for at inspicere, og det 
var de mærkværdigste steder, man fandt på at 
gemme brændevinstøjet. Ofte gravede man det 
ned, hver gang det havde været i brug, og lige op 
til vor tid har man ved jordarbejder kunnet støde 
på sådanne nedgravede brændevinsredskaber rundt 
om ved gårde og huse.

Nogle mener, at det var de polske tropper, der 
skulle hjælpe os under svenskekrigen i 1659, som 
lærte danskerne at drikke brændevin, men det er 
næppe rigtigt, thi allerede i 1650 var der ikke 
færre end 12 brændevinsudsalg i den lille købstad 
Bogense. Brændevinen blev en svøbe for store 
dele af vort folk, den blev drukket i tide og utide 
og har lagt mange hjem i ruiner. Men ejendom
meligt er det at konstatere, at man også i gammel 
tid har brugt »antabuskur«, som bestod i, at 
man lod en ål løbe sig ihjel i brændevin og så 
gav drankeren denne at drikke, så tabte han al 
lyst til drikkeri. Det påstod i hvert fald en klog 
mand ved navn Kordtsen.

Godt for meget -
Og de, der ikke drak brændevin til hverdag, brugte 
den så til gengæld som medicin, tilsat forskellige 
lægeurter, alt efter sygdommens art. Døjede man 
f. eks. med frost i hænderne om vinteren, skulle 
man vaske hænder i jordbærbrændevin om som
meren. Solbærbrændevin fandtes endnu ved år
hundredskiftet rundt om i mange hjem, og der er 
vel stadig en del, der laver perikumsnaps og mave- 
bitter (malurtbrændevin). Ældre i brugen er nok 
kommenakvavit, medens tyske ernæringsspecia
lister, som f. eks. Kneipp, den dag i dag bruger 
blåbærbrændevin mod diarrhoe. Nævnes skal også 
den berømte hollandske genever (enebærbrænde
vin), men medens man herhjemme bruger almin
delig enebær, juniperus communis, holder hollæn
derne på, at det skal være en bestemt enebærart, 
juniperus sabina, kaldet sevenbom, der skal an
vendes, for at geneveren kan få den særlige duft 
og smag, som kendetegner den. Forresten har man 
også hævdet, at 9 dråber enebærolie - krumholz- 
olie hed den i gammel tid - i brændevin var godt 
for »jegt« (gigt). Også 2 spiseskefulde sassefras, 
sat på 3 pægle brændevin, hjalp på gigten, når 
man tog 2 snapser daglig af blandingen. Havde 
man derimod pådraget sig en maveforkølelse, da 
var det godt med ensianrod på brændevin, står 
der i Chr. Pedersøns lægebog. Lændeve har altid 
været en plage for mennesker, og da vidste man 
intet bedre råd end at lægge roden af stor knopurt 
i brændevin og så drikke dét. »Og når man er 
ved at besvime, skal man lugte til kamferbrænde
vin og smøre næseborene dermed,« hedder det 
videre i lægebogen.

Ja, det er fast utroligt, hvad kamferbrændevin 
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kunne udrette overfor de mest forskellige syg
domme, det var godt både indvortes og udvortes. 
Endnu husker jeg fra min barndom, hvordan min 
mellemørebetændelse udelukkende blev behandlet 
med dette middel, som vist nu er gået i glemme
bogen for de fleste. - Den kloge mand; N. P. Hu
sted i Brejning ved Ringkøbing, havde et godt 
råd »mod indvortes pine«: ensianrod, kalmusrod, 
ingefær, safran og hvidløg skulle sættes på brænde
vin og en snaps af denne blanding lindrede straks 
smerterne. Mod »mellemgulvsyge«, sandsynligvis 
cardialgi, vidste Maren Jensdatter fra Skjern råd: 
Vz pægl kommen, ingefær, kalmusrod og lakrids, 
for 8 skilling af hvert, sættes på 3 pægle brænde
vin, heraf et par snapse daglig. Også gulsot vidste 
man råd for: 9 laurbær og 9 peberkorn stødes til 
pulver og gives i en skefuld god brændevin, iblan
det 9 dråber enebærolie. Giv patienten det om 
morgenen fastende, og lad ham faste eller sove 
en time derpå, hedder det i et gammelt håndskrift 
i Viborg arkiv. Et andet og prøvet råd er roden 
af svaleurt på brændevin, det har helbredet mange 
gulsotpatienter. -

For »rasende folk«
Anders Udesen fra Nørup ved Vejle mente at 
kunne kurere »rasende folk, som ere gale i Ho
vedet«. Det skete ved at tilsætte 1 pot brændevin 
paradiskom for 2 skilling samt dyvelsdræk, hvid 
kamfer og bævergejl, for 4 skilling af hvert. Deraf 
skulle patienten have en skefuld morgen og aften, 
desuden årelades en gang om ugen i en måned, 
samt smøres med rosmarinolie i panden. Lad os 
håbe, at det har hjulpet de arme mennesker! Også 
når mennesker eller dyr blev »fordærvet«, d. v. s. 
forgjort, som det jo hændte i forne tider, vidste 
man at klare sig med brændevin, som så i dette 

tilfælde skulle tilsættes mesterrod, ensian - eller 
bregnerod, tørstikkerod og 7 andre ingredienser. 
Her som altid ved bekæmpelse af hekseri var det 
udelukkende stærktduftende planter, der brugtes.

I Hjørring var der i tidlige tid en apoteker To
bias Nielsen, som fra 1894 var direktør for De for
enede brændevinsbrænderier og senere overtog 
dem. Han fremstillede »gammel dansk snaps«, et 
mærke, som omkring århundredskiftet var kendt 
og skattet. Til denne brændevin anvendtes bl. a. 
isop, og en bestemt mand i byen dyrkede i mange 
år denne urt til Tobias Nielsens brændevin, også 
kaldet Segelckes brænderi efter den tidligere ejer. 
11918 overtog De Danske Spritfabrikker virksom
heden - og recepten på »gammel dansk snaps«. 
(Meddelt mig af amtsvejinspektør Dam, Hjørring). 
Det skal tilføjes, at isop har været brugt som 
lægeurt i adskellige tusinde år og f. eks. omtales 
som sådan i moseloven.

Mange andre urter har man ned gennem tiderne 
brugt til at sætte på brændevin, såsom rejnfan, 
set. Ellensrod, angelikarod, agermåne, iris, kul
sukker, brændenælderod, kvikgræsrod og måske 
endnu flere. Frk. Anne Kokborg, - sikkert en 
slægtning af den kloge mand Henrik Kokborg, der 
var berømt for sin cyprianus, - var ferm til at 
lave porsbrændevin, hvad der er bemærkelses
værdigt, da det jo ellers var til ølbrygning, man 
brugte pors.

Nu er det nok kun et fåtal af de gamle læge
urter, der anvendes til at sætte på brændevin. Spi
ritusafgiften til staten er efterhånden så høj, at 
denne form for medicin er ved at være en saga 
blott. Men et studium af emnet giver os et godt 
indblik i en bestemt side af svundne slægters leve
sæt og deres kamp mod sot og sygdom.

Julie Rask.

Der var kejsere 
og konger blandt fynsk bondes 

forfædre
Gdr. Hans Walther Nielsen i Sdr. Næraa mener at kunne føre sin slægt tilbage til 300 e. Kr.

Dersom deres meget ærede henfarne majestæter, 
kongerne Gislahaire og Gundioc, Gundahaire og 
Chulpene af det gode land Bourgogne nu og da 
sætter sig på trappen til Set. Peders stol og lægger 
Midtfyn under den himmelske lup, vil de spærre 
øjnene op.

Thi dernede på Bjerggårdens jorder ved Ibjerget 
nær Sdr. Næraa går deres ætling gennem talrige 
generationer, gårdejer Hans Walther Nielsen, nu 
og da rundt og sprøjter frugttræer ved hjælp af 
en dims, som det havde været rart at kunne stikke 
fjenderne i fjæset i de Herrens urolige år mellem 
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300 og 500 e. K. og frem over, da majestæter for 
mindre end et godt ord blev forgivet og spiddet af 
rivaler til tronen eller på de ægteskabelige jagt
marker.

Men når Hans Walther Nielsen kikker opad, er 
det ikke Gislahaires og Gudiocs tæer, han stirrer 
efter, men Sdr. Næraa-lærken . . .

Han har ellers en anselig anerække at spejde i. 
Den 72-åriges far købte Bjerggården i 1888, og 
Hans Walther Nielsen overtog den i 1923 og tæn
ker nu sammen med sin hustru at sælge ejendom
men. De er barnløse. Men de har en dyb slægts
følelse, hvorom der her skal fortælles.

Om Ibjerget siger Hans W. Nielsen, at navnet 
må være afledt af »vi« eller »vide« for et hedensk 
helligsted. Godtfolk søgte sædvanligvis til tops, når 
de ved offerfesteme i forne dage ville nærme sig 
guderne. Efter de mange gravhøje at dømme, syn
lige som overpløjede, må denne egn af Fyn have 
været tæt bebygget langt tilbage i tiden. Selv 
under landevejen meller Sdr. Næraa og Ibjerget 
fornemmer man en gravhøj under asfalten, der
som man ellers giver sig af med at registrere 
»muldskud« af den slags.

Nielsen beretter videre, at der på Bjerggårdens 
jord findes i hvert fald to stenaldergrave, tre bron
zealdergrave og flere flintværksteder fra stenalder
tid:

- Jeg har i mine drengeår, omkring 1907, 
været med til at udgrave to fra bronzealderen, 
siger han. Vi rettede først henvendelse til National
museet, men sagen havde ingen interesse. Den 
ene grav havde i mange år været overpløjet. Det 
skulle lige have været nu, så skulle de nok havde 
sendt en arkæolog. I den ene fandt vi en be
skadiget urne og en bronzesmykkenål med en 
guldplade. Den har altså rummet en kvinde, 
og naturligvis blev nålen som Danefæ afleveret til 
Nationalmuseet. I den anden var også en be
skadiget urne, men ellers intet ud over en velbe
varet stensætning. Har denne grav tidligere været 
gennemrodet af gravrøvere, har de i hvert fald 
haft ordenssans, for stenene stod, som de skulle. 
Senere fandt jeg i denne gravplads’ nærhed en 
broncespiralring, som vi også sendte til museet. 
Hvad flinteværkstedeme angår, er ejendommens 
jord fyldt med flækker. Jeg har samlet mange og 
har foræret mange væk bl. a. til vor amerikanske 
familie, for amerikanere er helt tossede med den 
slags. I disse kasser opbevarer jeg, hvad der blev 
tilbage.

- Jeg har hørt rygter om, at De er i stand til 
at føre Deres slægt overraskende langt tilbage. Jeg 
har hørt nævnt 1300 år.

- Det er fuldkommen rigtigt. I denne bog er 
nedfældet slægtsforskernes undersøgelser af min 
mors slægt, som har kunnet føres direkte tilbage til 
et så fjernt navn som kong Gibica af Bourgogne. 
Han levede i årene omkring 300 e. K., efterfulgt

Gårdejer Hans W. Nielsen.

af en anden af vore antikke slægtninge, Godomar, 
født ca. 330. Chlotacar, konge af Franken og død 
561, Arnulf den Hellige, biskop af Metz, død 640, 
Pipin den Lille, konge af Frankrig, død 768, Lud
vig den Fromme og Karl den Skallede, kejsere af 
Frankrig i 700- og 800-tallet, var alle forgængere 
i mors slægt, som via Valdemar den Stores datter 
Sofie, gift med grev Sigfried af Orlamunde, »kon
taktede« slægten med den sidelinie, der endvidere 
rummer navne som Gorm den Gamle, Harald 
Blaatand og Svend Tveskæg. Rigets marsk Peder 
Ludvigsen EberStein, gift med Else Pedersdatter, 
var også iblandt.

Der har således været mange kejsere, konger og 
megen adel i slægten, hvilket forklarer, at det har 
været muligt at føre den så langt tilbage i tiden. 
Den slags er af nærliggende grunde lettere, end 
når talen udelukkende er om borgerlige, for hvis 
vedkommende man ofte går i stå i tiden bag 
kirkebøger og folketællingslister og det materiale, 
som der ud over måtte stå til rådighed for slægts
forskerne.

- Er De alene i slægten om denne interesse?
- Nej, langt fra, vi er mange, og De kunne nok

Bomholmerklokke
eller lignende standur til en slægtsgård købes til 
rimelig pris. Oplysninger om dets historie, evt. 
urmagerens navn, årstal eller andre indskrifter, 
- døgnværk eller 8 dages værk m. m., modtager
Dansk Slægtsgårdsforenings kontor, postboks 221, 

Odense.
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have spurgt andre med større udbytte, end det jeg 
kan give Dem. En af de andre er civilingeniør 
Hans Chr. Nielsen i Hjallese. Det underste navn 
på denne lange slægtsliste, Hans Chr. Andersen 
af Allerup, gift med Kirstine Andersdatter, var 
min morfar.
- Hvor tidligt blev Deres egen interesse for slæg
ten vakt?

- Det må være sket i konfirmationsalderen. Vi 
havde et snurrigt gammelt familiemedlem, Wil
helm Petersen, som boede i Langeskov. Han havde 
været friskolelærer og var særling. Han udarbej
dede selv en lille slægtsbog, og han var en rigtig 
god fortæller, som ofte kom vandrende fra Lange
skov til Sdr. Næraa. Han lignede en patriark, 
havde et stort, vildtvoksende skæg og gik altid 
i en forslidt diplomatfrakke med flagrende skøder. 
Han var en lille og uanselig mand, og vi drillede 
ham ofte, fordi han så gerne lod sig drille. Da 
engang en af mine søstre var blevet døbt, noterede 
han i sin slægtsbog følgende: - »og det skete med 
lyn og torden«.

Engang skulle jeg med nogle kammerater på 
udflugt til Sjælland, vi havde ventetid på toget i 
Langeskov og gik hen for at drille Wilhelm lidt 
ved at bede ham spille for os på sit gamle klaver.

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 4V2 % 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.

Han elskede at spille og gav sig i lag med »Nu 
titte til hinanden«, og inden vi så os for, stod vi 
betuttede i denne tidlige morgentime i en gribende 
andagt før rejsen, sat til vægs ved særlingens alvor 
og evne til at behandle instrumentet. Det glemmer 
jeg aldrig. Den morgen sejrede gamle Wilhelm 
i diplomaten stort.

Senere forærede han for penge, som han havde 
arvet fra familien, Sdr. Næraa Kirke dens tårn 
ud fra den betragtning, at de penge »er såmænd 
nok vundet i kortenspil, og dem vil jeg hverken 
eje eller ha’, så nu kan de sidde deroppe på muren 
og glo . . .«

Som sagt, almindelig var Wilhelm fra Lange
skov ikke . . . Han var medlem af menighedsrådet 
for valgmenighedskirken og ligger begravet på Sdr. 
Næraa kirkegård, død længe før min kone, der for 
over 40 år siden rykkede ind i gården her.

- Nielsen sender et langt blik ud over gårds
pladsen til mægtige lindetræer, der - af samme 
alder som han selv - står og bruser i sommerblæ
sten ved indkørselen.

Han smiler muntert, da jeg spørger: - Har De, 
med alle de majestæter i familiebaghånden, aldrig 
selv haft lyst til at blive konge over et eller 
andet? - og svarer: - Vel siger et gammelt ord, 
at den, som kan vente længe nok, kan blive konge 
af Sverige, men i hvert fald har jeg jo her på 
gården mit eget dejlige kongerige, om end desværre 
ingen børn at lade det gå i arv til. Lad så være, at 
jeg fra første færd gerne ville have været alt andet 
end landmand. Håndværker for eksempel. Men 
far havde hårdt brug for mig, efter at en ældre 
bror var rejst til Amerika. Jeg kunne ikke selv få 
lov til at vælge. Mor døde, da jeg var kun otte, 
og senere giftede far sig med min moster, der kom 
til huset med en anden børneflok. Hun døde efter 
at have født en lille pige, som nu er fyldt 61, så 
far havde nok at se til med en stor børneflok, der 
indbyrdes er både søskende, halvsøskende, fætre 
og kusiner, men frem for alt andet følte og stadig
væk føler sig som søskende. Jeg måtte altså tæmme 
min udlængsel, men nåede som 24-årig dog et 
halvt år til Skotland og hjem i oktober i 1914, da 
verdenskrigen var brudt ud. Var det ikke lykkedes 
mig at få hjemrejselejlighed, var jeg smuttet ad 
Staterne til.

- Men De blev hjemme helt uden bitterhed?
- Helt uden, og jeg blev glad for at være land

mand efterhånden, ikke mindst fordi det at være 
landmand er at have kontakt med livet - planterne 
og dyrene. Nu har jeg bortforpagtet en del af 
gårdens jord, men min frugtplantage er min 
hobby.

- Og Deres fars slægt?
- Den kender vi kun til bagom min bedstefar. 

Farfar var en meget frisindet og meget nationalt 
indstillet mand, der deltog i treårskrigen og også 
ville have meldt sig i 64, men det forhindrede 
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farmor under henvisning til, at hun ikke kunne 
klare dagen og vejen for den store børneflok 
alene.

- Hvad tænker De bl. a., når De sidder og 
overvejer Deres mors uendeligt lange slægtskæde, 
indbefattet konger, kejsere, adelsmænd og kirke
fyrster?

Hans W. Nielsen ler igen stille og en kende 
forborgent og svarer mildt: - Karl den Store, kej
ser af Frankrig, såvel som Ludvig den Stammende 
var også imellem. Der må have været mange stor- 
mænd, men også adskillige labaner i mors lange 
slægt.

Hans W. Nielsen var formand for friskolen i 
femåret fra 1935 til 1940, igennem 30 år til i fjor 
formand for Sdr. Næraa Skyttekreds under hen
visning til, at det hverv i generationer har været 
knyttet til Bjerggårdsbonden, skytte har han været 
i 60 år, gymnast i 40 og fodboldspiller i sine yngre 
dage. En mand af den støbning kan man roligt 
sluttelig spørge: - Og De blev aldrig sur på livet?

Nielsen ser spørgende på sin kone og siger: 
- Nej vel?

- Aldrig, lyder svaret. . .
Hvor mange med et kongerige på 18 tønder 

land kan besvare det spørgsmål lige så kort og 
med så glad en mine, vel vidende, at hans cox 
oranger er hans gulddukater - om ellers somme
ren vil være blid ved skatkammeret. . .

I. P.

Elmelund Byelov

Gårdejer Jørgen Jacobsen, Vosemose, 
fortsætter her sin artikel om oldermand
skabet og dets pligter, hvis første afsnit 
vi bragte i Slægtsgaardens nr. 122, 123 
og 124.

31. At man ikke vogter Queg i Vangen.
Item fordrister nogen Mand sig til at vogte eller 
vogte lade noget Kvæg i vor standende Vang 
uden Lov af Oldermanden eller andre Naboer 
giver en halv Tønde 011 til Vide, thi vor Vang skal 
være i Fred til hun (for hver mand) uden saa er 
at en Mand eller to af Genvordighed holder os 
vor Vang for i nogle Uger eller Dage og kunne 
høste med de andre og vil ikke da gives Marken 
op have Hiemgiæld om han fanger Skade.

32. Om man ikke kan høste for Siugdom.
Findes nogen Mand som kan ikke høste for Siug
dom, da skal hans Gildesbroder og Naboer være

Dansk Slægtsgaardsforening

POSTBOKS 221

ODENSE
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pligtige at høste og hjælpe ham saa at hans Kom 
og Foder ikke opædes i Marken, thi den kristelig 
broderlig Kiærlighed udkræver det af os. Findes 
der og af Fattigdom, at hans Høst stander tilbage, 
da er det og tilbørligt, at giøre sin Nabo, han 
vilde hænde og have om det var for hans Dør.

Saa er og om Pløyning om den ene er bedre 
drevende end den anden og faar før afpløiet paa 
det de kunne alle faa Kvæget af Marken i Tide.

35. Om nogen hænder Skade i Vangen 
formedelst Onte Tilsiun.

Og dersom saa skeer, at nogen hænder Skade udi 
Vangen udi disse forskrevne Stykker formedelst 
de 4 Mænds Forsømmelse, som derpaa skal have 
Tilsyn. Eller de seer igiennem med for Vild eller 
Venskab, da den der sligt forsømmer stander til 
Rette for Skaden.

33. Om Tøyring af Stubbe.
Findes og nogen som ville tøyre paa Stub medens 
Kornet er i Marken, kan tøyre paa sin egen Ager 
og ingen tøyre derpaa uden han selv, førend den 
hele Del er opgiven, dersom han det giør give han 
en fierding 01 til Vide.

34. At ingen skal have mere end 4 Tøyer i 
Marken.

Og skal der ingen maa have flere Tøyer i Mar
ken end 4 uden det skeer med Naboens Minde, 
men hvilken som befindes enten at holde der flere 
Tøyer eller og at beede paa andres end sit eget 
give en Tønde 01 til Vide for hver Sinde det findes.

36. At alle skal have Tilsiun i Marken.
Og skal hver Mand i Byen som fanges at see 
andres Kvæg at gaa til Skade udi Vangen saavel 
som deres Ombud være forpligtet straks at advare 
og tilsige en af de fire Mænd derom hvilken de 
først kan hoskomme, under en fierding 011 til 
Vide.

Item skal ingen have mere end to Heste udi 
hver Haffue til Byen, men hver Helgaard maa 
have fire Heste udi Tøyer og ikke have Sti Sted 
der inde under en fierding 01 til Vide.

37. Om Høst og Aurit at begynde med.
Og skal ingen begynde med Høsten eller slaa 
Kvæg udi Aurit, førend alle Bymændene ere der
om sambørdige, under en Tønde 011 til Vide.

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

Stilling Navn Bosted Adresse

1._______________________________________________________________________________

2. _____________ _________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

4._________________________________ ______________________________________________

5._____________________________________________________________________ __________

Underskrift-----------------------------------------------------------------------

Adresse_________________________________________________
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38. Om Suin og Gæs i Vangen.
Item for hvert Suin som optages i Vangen skal 
gives 1 B item for hver Gaas i alt for hver Gang 
de findes der.

39. Om Heste at tøyre i Vangen.
Naar nogen Mand vil tøyre sine Heste udi Van
gen, da skal han forvare dem med stærke Tøyer, 
saa de giør ingen Mand og forvarre Folks Kom, 
men findes han at tøyre i nogen Mands Korn med 
sin fri Villie, saa Hestene staar i Tøyret og æder 
hans Naboers Kom eller Eng op paa hans Ager 
eller Engmaal, da bøder han Skaden igien mod 
den som haver giort Skade.

40. Om Heste gaar løs udi Vangen.
Men kommer nogen Mands Heste løse i Vangen 
af Tøyret, da give sin Vide derfor som er en Hvid. 
Om han gaar stakket løs om det er ikun en Hest, 
men gaar han en hel Dag i Eng eller Kom, da 
giver 1 B for hver Hest om de var flere, men 
gaar han løs udi 2 Dage eller 3 Dage, da gives 
en halv Tønde 011 derfor til Vide.

41. Om man tøyrer i Eng om Hatten.
Item dersom nogen tøyrer i nogen Mands Eng 
om Natten, og han findes med frisk Gierninger, 
da er han pligtig at give en Tønde 011 til Vide 
og Herskab en Orte Havre, uden man vil give 
Naade med ham.

Item giør nogen Mands Bud det Manden uvit
terligt, da skal Manden der Hestene aathe svare 
dertil og give Videt ud og siden sætte det i hans 
Løn, om det er imod Mandens Minde, men fin
des det at ske med Husbondens Minde, da bøde 
Husbonden selv, og Svenden da at være kvit for 
Vide. Vil han ikke den Vide udgive, da maa 
Oldermanden pante hannem som Skaden giorde.

42. At man ikke skal sætte Heste i onde Tøyer 
i Vangen.

Item dersom man holder onde Tøyer til sine Heste 
og ikke vil forvare dem i Vangen, at de giør 
Skade, og han af sin Oldermand og Byen bliver 
paamindet een anden og tredie Gang, og han vil 
ikke raude Bod derpaa, da maa han pantes der- 
paa og give sin Vide ud, eftersom hans Oldermand 
og hans Naboer ville lægge ham det og siden 
tage sine Heste og Kvæg af Marken, indtil han 
vil fly stærkere Tøyer til den, saa at Oldermanden 
noyes dermed paa Naboernes Vegne.

Item skal ingen maa lade sine Heste i Helde 
i Vangen enten paa Eng, Strub eller Aurity-Stub 
uden det skeer med alle Naboernes Minde og 

Samtykke, hvilken herimod fordrister sig giver 
for hver om hans Brøst saa findes en fierding 
011 til Vide.

43. Om nogen rider eller ager over Korn.
Item hvilken Mand eller nogen hans Ombud som 
der befindes hos og kan overbevises ham at ride 
eller age over nogens Korn i Vangen og giør Skade 
bøde derfor for hver Sinde, det befindes med ham 
en fierding 011 til Vide.

44. Om nogen klyffuer over Markgiærder.
Item hvilken Mand eller nogen hans Ombud som 
det befindes med og kan hannem overbevises om 
han det ikke selv vil bekiende at der træder Hul 
klyver eller gaar over nogen Mands Mark-Giærde, 
som er giærdet mellem Vang og Fælled og ikke 
have der skellig Aarsag til, han bøde for hver 
Sinde han gaar eller klyver over nogens Giærder 
en Otting 011.

45. Om nogen bryder Hul paa sin Naboes Giærde.
Og dersom det befindes med nogen Mand eller 
hans Ombud at bryde Hul paa sin Naboes Giærde, 
og ikke heller have den skellig Aarsag til, han 
give en fierding 011 til Vide.

46. At man ikke bygger hinanden jor nær med 
Stii Sted.

Item dersom saa skeer, at den ene Nabo bygger 
den anden for nær med Sti Sted og den ene haver 
haft sit gamle Sti Sted tilforn, da bøde den som 
nyt Sti Sted bygger sin Nabo for nær enten paa 
sin egen Grund eller paa sin Naboes som han kan 
have i hans Minde en halv Tønde 011 til Vide.

47. Om Tilsiun til Indgiærder.
Item og skal Oldermanden og Naboerne paa hver 
Vallermisse Dag have Tilsiun til hver Mands Ind
giærder, som ligger imod vores Vange, som er 
Hauge Giærder og flage Giærder og Laagen, at 
de er laugfaste, og hvilke findes laugfaste at man 
da skal lægge dennem Tid for at de give baade 
Giærderne, Flagerne og Laugerne saa laugfaste, 
at vor Vang kan staa i Fred, hvilke det ikke vil 
giøre og de ere advaret en Gang, anden og tredie 
Gang, da maa Oldermanden pante hannem der
for og bøde derfor en fierding 011 til Vide.

48. Om onde Veye i Vangeleed.
Og hvis der findes Brøst paa Veyene i Vange
ledene, da skal de Mænd som Ledet det Ar til
kommer at holde ferdig ogsaa fylde samme Vey
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med Sten og Grus om Behov giøres og holde baade 
Veyen og Ledet ved Magt.

49. Om Kvæg paa aarlig Koegang.
Skal ingen Mand maa tage mere Kvæg paa vor 
aarlige Koegang om Sommeren end som han føder 
paa sit Foer om Vinteren uden saa er at han 
haver det Behdv til sin Plov. Men findes nogen 
Mand at tage anden Mands Kvæg paa vort Græs 
og siger han haver det kiøbt, og findes at være 
under Svig, giver derfor en Tønde 011 til Byen 
og sit Herskab en Orte Havre og tage Kvæget 
af igien.

Men hvo, som fattes Kvæg til sit Græs, han 
skal give sine Naboer det tilkiende, førend han 
tager fremmed Kvæg derpaa, at de kunne det 
samtykke med ham, hvor meget han skal have 
derpaa, paa det at der siden ikke skal komme 
Trætte af. (Fortsættes.)
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