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EN KÆMPE PÅ STRANDEN

Denne kæmpesten ligger på den nordfynske halvø Langøs vestside, og det er om den, som om så mange sten af dette
kæmpeformat, blevet sagt, at en trold har kastet den mod en kirke, i dette tilfælde Stubberup Kirke på Hindsholmen.
Men uden resultat.
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HØSTEN
Det er høst. Sommerens grøde er omsat til fuld
modne aks, hvis tyngde bøjer dem mod jorden.
1 regn og i sol, i kulde og i varme har de
udviklet sig til det modenhedens stadium, der gør
dem parate til at falde for høstens knive. Og vi
har i år lov til at glæde os over en god høst ikke
blot i enkelte dele af landet, men så godt som ovei
hele riget. Mennesker har ikke altid syntes, som
meren 1964 var god, men afgrøderne har fundet
behag i den, og det tæller med, for sommerens
grøde er det, den danske landmand og dermed i
betydelig grad hele det danske folk skal leve af
året igennem.
Hvis der er tale om, at høsten har mistet noget
af sin økonomiske betydning for det industriali
serede samfund, må man også sige, at den har
mistet en del af sin betydning med hensyn til
arbejdskrav. Gennem mange generationer har vore
fædre svunget leen over det duvende korn, medens
pigerne under latter og sang, men så sandelig også
under mødig sved har bundet de tunge neg. Det
betød fest og slid i ugevis, og man lærte under
dette slid at vurdere høsten og at påse, at intet
af dens kostelige gaver gik til spilde.
Vor generation har gennemlevet en rivende ud
vikling på dette punkt som på så mange andre.
Nogle af os husker endnu, at høstleen skar sig
gennem rugen, som maskinerne ikke ret kunne
tage. Så kom aflæggeren med sine mærkeligt strit
tende vinger, som kun fik lov at vinke i nogle
føje år, inden selvbinderen kom med det store
fremskridt og den enorme lettelse i arbejdet. I en
menneskealder tog den sliddet fra høstarbejdet,
men nu er også den sat i krogen og afløst af den
summende mejetærsker.
Gamle tærskemaskiner er ikke meget værd.
Bundrekorden nåede man vel nok forleden, da
en landmand solgte sin gamle hestebinder for den
svimlende pris af femten kroner. Det var til en
ophugger, som skilte maskinen ad på stedet. Det
tog ham det meste af en dags tid, og efter gammel
landboskik fik han naturligvis et par måltider mad

med, før han ved aftenstid drog af med sit bytte,
medens sælger og køber med lige tilfredse miner
tog afsked.
De nye mejetærskere er ikke billige, men hvor
er de dejlige. På timer og dage kan en mand el
iter to med en sådan maskine udføre et arbejde
som det før tog mange mand uger og måneder at
udrette. Den nye maskine kan arbejde, og mens
arbejdet står på, kan man i dens monotome sum
men høre dens lovsang til arbejdets og udviklin
gens pris. Den kan udstede klagelyde, når noget
er galt, og den kan få den unge mand til at fryde
sig, når dens lyde er perfekte, men den kan ikke
le af en munter skæmt som pigen med sit neg
bag leen. Til gengæld kan den unge bonde mange
gange have den glæde, at hans hustru kan være
hos ham under arbejdet. Hun kan sidde på trak
torens førersæde og få det hele til at gå frem, el
ler hun kan sidde på komvognen og køre det tær
skede korn hjem til sneglen, der på et øjeblik fø
rer det friske korn til loft eller silo.
Tider skifter, og man kan synes om det eller
ej. Man har kun et at gøre, at indrette sig efter
tiden og tage dens goder og ubehageligheder
med oprejst pande. Tilbage er blevet en glæde
over at være med til at bjærge den høst, der så
frodigt er vokset frem af den danske muld.

C. R. C.
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Om myg og myggestik Myg og myggestik er mange ting. Slægten om
fatter et tusindtal af arter kloden rundt, og myg
gestik spænder i virkningen fra mild eller ond
artet kløe til udbredelsen af ondartede sygdomme
såsom malaria og gul feber. Morderiske epidemier
er blevet udløst af myggestik og har grebet dybt
ind i kulturhistorien. I Indien dør fremdeles årlig
mellem 4 og 5 millioner mennesker af sygdomme
udbredt af myggene. Malariamyggene har øde
lagt højtstående kulturer og har hærget blom
strende nationer, har påvirket krige og hindret
udnyttelsen af umådelige områder med rige mu
ligheder.
Før det i 1881 lykkedes Carlos Finlay at iden
tificere en bestemt myggeart som udbrederen af
den gule feber, var hærskarer af mennesker buk
ket under for denne sygdom, deraf 20.000 i de
første år af arbejdet på Panamakanalen. Byer
som Havana, Rio de Janeiro og i hundredvis af
andre tropiske storbyer var ikke blevet det, de i
dag er, dersom videnskaben ikke havde givet men
neskeheden effektive bekæmpelsesmidler i hænde
i myggekrigen.
Det er heldigt for menneskene, at ikke alle de
tusinder af myggearter er så ondartede som mala
riamyggene og den gule febers spredere.
Man får en mængde at vide om myg i bogen
»Stikmyg«, skrevet af den tyske myggeforsker
dr. Fritz Peus og dansk bearbejdet af Torben W.
Langer, udsendt af Munksgårds Forlag i serien
»Den levende natur«. Dr. Peus beretter om stik
myg af mange slags og siger også noget om stik
virkninger, bekæmpelse og ind imellem om over
drevet frygt for myggestik. Om malariamyggene
fastslår han, at disse tidligere også i Nordeuropa
optrådte som smittespredere og at de, hvor de
viser sig, stadig som plageånder er højst effektive,
men at malariafaren så at sige er forsvundet i
denne del af verden, fordi malariaen jo af myg
gene flyttes fra det ene menneske til det andet.
Hvor malaria ikke findes, dør smittemuligheden
ud. Der findes i Nordtyskland og Danmark fire
arter malariamyg, der ikke hos os har nævnevær
dig betydning som plageånder, fordi de foretræk
ker kvæget for mennesket, Stik af malariamyg har
så højt mod nord ikke større betydning end et
hvert andet myggestik.
Dr. Peus er et af de få mennesker på vor klode,
som i mørke kan høre, hvilken myggeart, der
tørster efter hans blod. Han præciserer bl. a., at
for eksempel skovmyggene er så sarte, at selv me
get svage forskelle i luftens fugtighedsgrad influ
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erer på deres tilstand. De er uhyre følsomme over
for udtørring af luften. Derfor stikker de tiere
mennesket på benene end i hovedet og da især
på dage med tør luft. Fugtighedsgraden er højst i
luftlaget lige over jordoverfladen og således gun
stigst for myggene, der føler sig allerbedst tilpas
og er allermest uudholdelige i den fugtige lummer
varme omkring et tordenvejr. Solskinsvejr med
knastør østenvind er det dårligst tænkelige myggevejr og bevirker, at myggene bl. a. i skoven syn
ker ned i den tætteste vegetation i skovbunden.
Det er altid myggehunnerne, der stikker. Deres
ægproduktion er afhængig af, at de efter befrugt
ningen indtager, hvad dr. Peus betegner som »et
ordentligt blodmåltid«. Kort efter æglægningen
dør hunnen. Hannen, der lever endnu kortere, ta
ger i sin korte tilværelse højst lidt blomstersaft til
sig. Bag hanmyggenes »dans« i mægtige sværme,
således som vi hyppigt kan iagttage den i sol
striberne i en skov eller andet steds i naturen,
ligger den forklaring, at hannerne udsender en
særlig duft, som tiltrækker hunnerne. Hver art har
sin karakterduft, som påkalder hunnerne af arten.
Desto flere myg, som svirrer i sværmen, desto læn
gere ud i naturen rækker duften.

Kun stillestående vand byder stikmyggede ideelle
udviklingsmuligheder. Jo mindre og jo mere lav
vandet pytten er, desto bedre egnet er pytten
for larvernes udvikling. Jo større og dybere desto
mere uegnet, fordi larverne ikke har luft nok i
sig til på dybere vand at nå bunden og føden der.
Derfor er det også, erklærer forfatteren, grotesk,
når man atter og atter behandler kanaler og søer
med bekæmpelsesgifte ud fra den enfoldige be
tragtning, at et stort vand nok også fremtvinger
større myggesværme.
Små myg kan være infame og store myg frede
lige. Mange arter er helt ubegrundet frygtede.
Til dem hører stankelbenene, der unægtelig ser
morderiske ud, men har et blidt menneskeblod
forsagende temperament. En del mennesker tror
fejlagtigt, at myg i den størrelsesorden afgiver
myggestik på størrelse med muldvarpeskud. Peder
Syv identificerede så tidligt som ca. 1700 stankel
benene som »vandmyg«, og i Norge nævnte i
1763 Brunnich gådefuldt stankelbenene som »øre
stikkere«, hvad der ikke må forveksles med ørentviste. På dansk er mindre stankelben i gammel
tid blevet nævnt som »sykoner« »sypiger« eller
»skræddere«, formentlig afledt af franske gloser,
på hvilket ikke kendes nogen forklaring, men i
hvert fald er jo stadigvæk skrædderen med saksen
i »Den store Bastian« overordentlig stankelbenet.
Et af »Stikmyg«s afsnit omhandler kvægmyggene,
som kan være meget ondartede overfor endog
store dyr. Til dette føjes den kommentar, at den
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om sig gribende tilgrisning af åer og andre vand
løb har haft en skæbnesvanger følge ved at give
kvægmyggelarverne de gunstigste udviklingsbe
tingelser. Modsat de stikmyg, der generer menne
skene, kan kvægmyggelarverne udmærket klare sig
i dybere vande, og man erfarer, at det blandt eks
perter anslås, at antallet af myggelarver af kvæg
myggen i den sidste halve snes år som følge af
vandløbsforureninger er vokset enormt, hvad der
åbner uhyggelige perspektiver.
Kvægmyggelarvernes naturlige fjender ødelæg
ges i de forurenede vande. Fisk og andre skab
ninger, der æder myggelarverne, forsvinder. Kvæg
myggene kan i værste fald dræbe et kreatur,
stærke angreb af dem svækker dyrene væsentligt
og nedsætter deres ydelse. Blandt andet overfører
kvægmyg en snyltende rundorm til kvæget. Den
lever under dyrenes hud og udvikler sig til små
svulster eller angriber det dybere liggende krops
væv. Om kvægmyggene siger dr. Peus, at i forhold
til dem er stikmyggene at regne for beskedne om
end irriterende amatører. Største myggegruppe i
Danmark er de såkaldte dansemyg, hvis mægtige
sværme omkring kirketårne etc. af og til har fået
folk til at tilkalde brandvæsenet i den tro, at der
var en ildløs under udvikling. I Danmark har vi
mellem 400 og 500 arter dansemyg.
Mange andre fortræffelige og nyttige oplysnin
ger fremgår af denne lille bog om myg. Den er
rar at have ved hånden med henblik på mere end
oplysning om midler til at standse myggestiks
kløe . . .
LP.

Man tror altid, at man må blive gammel for at
blive klog, men i virkeligheden har man - når al
derdommens år kommer - nok at gøre med at
holde sig lige så klog, som man var.
Goethe.
Man bør ikke bedømme en mands værdi efter
hans egenskaber, men efter den brug han gør af
dem. . .
La Rochefoucauld.

Endnu et billede fra årsmøde-udflugten. Tre veloplagte
deltagere.

- Når du mister en ven - dør du lidt.
(Indisk ordsprog)

Taknemmelighed skal være en af de vanskeligste
dyder. Men det er måske en endda vanskeligere
dyd ikke at overdrive sine fordringer på taknem
melighed.
Friedrich Hebbel.

Når du taler ilde om din næste, fortæller du, hvem
du selv er.
(Afrikansk ordsprog)
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Mageløs 2 - Telf. 11 77 77

Uopsigelige lån i alle arter af faste ejendomme i Fyens stift
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Umyndiges og offentlige midler kan anbringes i foreningens kasseobligationer. Obligationer ind
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Bornholmere, Køngklokker o. a. standure
SLÆGTSGAARDENS nr. 99, februar 1959, indeholdt
en artikel, skrevet af konsulent Hans Balle om gamle
standure inclusive et urdigt skrevet af Thorkild Barfoed.
Efterspørgselen efter denne artikel har været så stor,
at restoplaget er opbrugt. Vi genoptrykker derfor her ar
tiklen i koncentreret form. Mange ejere af gamle stand
ure, som ønsker at klippe digtet ud til opklæbning på
urlågens inderside, har opfordret os til det.

De gamle standure i høje trækasser med sokkel,
mellemstykke med låge ind til lodder og pen
dul og urkasse med søjler og gesimser er kendt
viden om og er meget eftertragtede. De har vun
det ry, og de sætter et særegent og karakteristisk
præg på hjemmene i mange danske slægtsgårde,
hvor de har stået og målt tiden for generation
efter generation.
Mange standure fra de gamle mestres værk
steder er i løbet af et par hundrede år gået tabt
f. eks. ved ildebrand, som i tidens løb ofte har
hærget landsbyernes stråtækte bindingsværksgårde
hvor brandfaren var stor.
Der findes dog stadig et betydeligt antal ægte
Bornholmerklokker fra Bornholm og Køngklokker
fra Køng på Vestfyn og flere andre tilsvarende
klokker fra kendte urmageres værksteder i andre
landsdele.
Disse gamle klokkeværker med deres rolige gang
og smukke udseende er i de allerfleste hjem gen
stand for stor omhu og nænsomhed.
En ejer af et sådant slægtsur fra 1795 frem
hæver dets nøjagtighed og dermed dets betydning
for 4-5 generationer i det daglige liv i hjemmet,
og han tilføjer: »Derfor skal vor klokke blive
stående og gå i arv til næste slægtled«.
Urmagervirksomhed er et gammelt erhverv, et
håndværk, der udøvedes både på landet og i køb
stæderne, men det var specialarbejde at bygge
ure og derfor ikke noget almindeligt håndværk.
Efter at man fandt på at gøre urene hørbare ved
slagværk, blev det almindeligt at kalde dem klok
ker, og på landet blev urmagerne ofte kaldt klok
kemagere.
I Danmark har der aldrig været nogen større
urfabrikation, da forsyningen med urværker over
vejende er sket ved import fra Schweiz, Schwarz
wald og Amerika.

DE BORNHOLMSKE URMAGERE

De bornholmske urmageres produktion var dog i
en årrække ret betydelig og nåede sit højdepunkt
ca. 100 år efter brødrene Arboes begyndelse.
(Otto Arboe, som menes at være den første, fik
sit mesterbrev i 1743). I 1835 var der 35 ur
magere i Rønne. Det vides, at der i året 1854 blev

fabrikeret 1470 ure og at tallet året efter steg til
1490 ure. Få år efter bukkede den bornholmske
urmagerindustri under i konkurrencen med ud
landets fabriksmæssige produktion. Efter 1858
blev der kun bygget ganske få bornholmerure, og
det var som bibeskæftigelse sammen med almin
deligt reparationsarbejde. Bornholmerurenes op
blomstringstid og glansperiode varede fra omkring
1743 til 1858.
KØNGKLOKKERNE
Køngklokkerne, som blev fremstillet af urmager
slægten Wibye på Vestfyn i tiden fra omkring
1760 til 1828, er høje standure ligesom bornhol
merne. Her var der to slags ure at vælge imellem.
Ure med døgnværk, de såkaldte »husmandsklok
ker« og ure med 8 dages værk, datoviser og se
kundviser, de såkaldte »gårdmandsklokker«. Af
beretning om Køngklokkernes historie og udbre
delse fremgår det af klokkernes numre, at der har
været bygget omkring 700 stk., hvoraf der ved
undersøgelsen er samlet indberetninger af over
100 stk. med opgivelse af data, type og de nu
værende indehaveres navne og bosted. Hovedpar
ten af Køngklokkerne står på Fyn, men oversigten
viser, at en del ved opkøb eller arv er kommet til
Jylland, Sjælland og Lolland-Falster. Blandt andre
udsmykninger har Køngklokker over skiven »den
flyvende fugl«, som i sit felt bevæges i takt med
pendulet, den symboliserer den flygtende tid.
Dette er dog ingen ejendommelighed ved Køng
klokker, da standure fra andre værksteder ofte har
en lignende udsmykning.

URKASSERNES UDSMYKNING

Bornholmerklokkerne, som er de oprindelige dan
ske standure, der fik betydelig udbredelse, frem
stilledes i stort antal på flere værksteder på Born
holm, og de blev meget efterspurgte og anskaffet
i mange hjem i forskellige landsdele. I vor tid er
de ikke sjældne, men i løbet af de ca. 215 år,
der er gået, siden den første bornholmerklokke
blev bygget, er det tyndet meget ud i bestanden,
og derfor glæder indehaverne sig over at eje en
rigtig bornholmerklokke og værner om den.
Ved et besøg hos en lektor i Kongsvang ved
Aarhus for et par år siden omtalte han familiens
bornholmerklokke, som var blevet restaureret så
ledes, at den oprindelige urkasse (futteralet) var
bevaret. Den var nymalet med hvid lakfarve og
gyldne ornamenter. Han oplyste, at denne urkassetype, som er meget almindelig og består af over
mellem- og underdel med forskellige udsmyknin-
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Der lever en røst i min stue.
Den mumler stilfærdigt og tyst,

som var det dens hverv at tælle
hvert sandskorn på livets kyst.

Et tankefuldt ekko af tiden

har fundet et timeligt læ,
en nyttig og borgerlig gerning,
skjult i en kasse af træ.

Skønt kassen er prunkløs og gammel,

og værket kan hænde lidt slidt,
så mærker jeg dog, hvor det holder

med mig og mit hjerteslag trit.

Det passer sin dont uden vaklen,
det fordrer ej løn eller tak Et bornholmerur, som måler tiden for 5. generation i
slægtsgården Munkgårde i Rørup sogn.
Thorkild Barfod, som har skrevet digtet »Der lever en
røst i min stue«, er søn af Birkedal Barfod, som var
præst i Rørup fra 1900-1916.

det står og uddeler døgnet
i små bitte rytmiske hak.

Og underligt er det at tænke:
at før jeg blev til har dets flid

ger, ifølge overleveringen er tillagt en symbolsk
betydning vedrørende menneskelivet.
Urværket måler tiden fra livets begyndelse til
dets afslutning. Rosetten eller stjernen på urkas
sen over skiven forestiller fødselsstjemen. Kransen
om skiven betyder livets krans, det lange midt
stykke er livets løb, og udsmykningen på under
delen (sokkelen eller fodstykket) forestiller en
sarkofag, der symboliserer livets afslutning. Om
det er en af de gamle urmagere på Bornholm, der
oprindelig har fundet på denne sammenligning og
ved ophængningen af urkasserne har betragtet ud
smykningen symbolsk, kan vel næppe bevises.
Det er en kendsgerning, at hovedparten af de
gamle, høje standure, der endnu findes i nogle
hjem udover landet, og som almindeligvis betegnes
som bornholmertypen - enten de stammer fra
Bornholm eller fra værksteder i andre landsdele behandles med en vis ærbødighed ikke alene på
grund af arv og ælde, men også fordi bornholmer
klokken efterhånden er blevet klassisk i møbel
kunstens historie. Den har vundet hævdsret og for
mået at fastholde sin plads i et hjørne af stuen som
et smukt minde om svundne tiders solide urmager
kunst.
Klokken er også blevet omtalt i poesien - i versemagerkunsten. På slægtsgården Store Appe ved
Tommerup er følgende smukke vers med mange
tankevækkende linier af Thorkild Barfod indsat
bag lågen i gårdens gamle urkæmpe.

markeret for andre de timer,

der ikke for mig var tid.
Og underligt er det at tænke:

at dersom jeg nu var død,

så standses det ikke, men slynged
sin sang, lige rytmisk og sprød.

Men nu, mens jeg vandrer på jorden,
er det både dommer og ven.

Det skaber mit liv af sekunder,
der aldrig kommer igen.
Det kalder til flid og til hvile -

dets sagte og drømmende sang
lover mig aldrig, at lykken

vil gæste mit hus engang.
Og dog kan jeg høre det hviske
igennem sit klokkeslags spil:

- Min ven, nu gik der en time.
Hvad brugte du timen til. . .?
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I disse linier er det lykkedes Thorkild Barfod at
give udtryk for den stemning og de følelser og
tanker, der er fremkommet hos ham ved at lytte
til en klokkes gang og klang.
Han har beskrevet urværket og dets gang, som
om det var levende, som en genstand eller me
kanisme, der har en opgave at løse og som gør
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det roligt og uanfægtet uden at blande sig i an
dres sager, men dog har det noget at sige til dem,
der er i stuen - både om fortid, nutid og fremtid
- noget som kan mane til eftertanke, bl. a. også
dette, at
Fliden benytter tiden,
tiden belønner fliden.

Maleren Frantz Henningsens skildring af dragonen Niels Kjeldsens kamp med preussiske husarer ved Højen 28.
februar 1864, Kampen kostede Niels Kjeldsen livet. Billedet, der er malet 1901, tilhører Frederiksborgmuseet

HER ER 170 PUNKTER

og der er 170 steder i landet hvor der ydes HANDELSBANK-service

Daggamle kyllinger - grise og gylte.
Gør indkomsten større ved opdræt af slagtekyl
linger. De bedste daggamle kyllinger af fineste
avlscenterafstamning - PI. Rock og Comis X PIRock - 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.
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Gravenes manen
Vi hilser i mindeåret de faldne fra 1864

En ærbødig honnør ved Salomon J. Frifelt

Lidt uden for den nordre kirkedør i Grindsted
store ny kirke ligger en grav med en hvid marmor
plade med indskrift:
»Laust Nielsen. Korporal ved 3. Dragonregi
ments 5. Esk. Født i Føvling d. 20. Maj 1839.
Saaret i Kavallerifægtningen ved Vorbasse d. 29.
Febr. 1864. Hans Eskadronkammerater satte ham
dette Minde. Fred med dit Støv.«
Denne grav på Grindsted kirkegård var i min
tidligste drengetid mit første møde med en af de
faldne fra 1864.
Selvfølgelig vidste jeg, at far var opkaldt efter
sit søskendebarn, der faldt under stormen på Dyb
bøl d. 18. april. Jeg havde også hørt navn nævne
på flere af sognets unge mænd, som hørte til de
faldne. Men først da jeg som 6-7 års purk stod
over for Laust Nielsens grav, og min mor fortalte
mig om rytterkampen ved Vorbasse og om Laust
Nielsen, der blev så hårdt såret af et sabelhug i
det ene øje, så han 12 dage efter døde her i Grind
sted, først da blev 1864 og de faldne ligesom nær
værende for mig på en hel anden måde end før. - Kunstigt nok blev Grindsted marked og så
Laust Nielsens grav på en mærkelig måde tvundet
sammen i min drengefantasi: festlig markedsmylder
og drabelig rytterkamp.
Mærkeligt? - Nå, nej, slet ikke så mærkeligt
endda. For netop således er jo liv og død, nuets
glæde og gravenes manen, tvundet sammen for os
fra dag til dag.
Som dreng regnede jeg Grindsted efterårsmarked
for en af årets største festdage. Og selv om det
kunne være træls at trække stædige ungkreaturer
den godt 2 mil lange vej, så glemtes dog let alle
vejens genvordigheder, når først man vankede
omkring på Anders Præstegaards sandede fåreagre
(nu Grindsted torv) mellem kramboder, kagetelte

FYENS STIFTS SPAREKASSE
oprettet 1832

og frugtvogne og følte henrykkelsens liflige gys
kildre sindet ved hylet fra lirekasser, karrusel og
»ægte levende menneskeædere« og andre glubende
rovdyr -.
For udmarksdrengen var det overvældende ud
bud af den vide verdens uanede herligheder - og
dog var kanske markedsdagens højdepunkt den
lille stund, han altid gav sig tid til enten ene eller
sammen med en kammerat at gå den korte vej om
på kirkegården til den lille kullede gråstens kirke
og stå stille et kort øjeblik ved korporalens grav.
»Var han en krigshelt?« spurgte min kammerat.
»Ja, han blev såret i kampen ved Vorbasse.
Måske har han været lige så tapper som ham,
Niels Kjeldsen, du véd?«
»Mon han fik sin sabel med i graven lisom de
gamle kæmper i gravhøjene fik deres stridsøkser
med?«
Jeg måtte vedgå min uvidenhed, men trøstede
os begge med en stærk formodning om sabelens
følgeskab i graven.
Min kammerat blev fjern i blik og tanker:
»Hvis han engang bliver gravet op, ville a endda
gærne være med og så ha den sabel.«

Dragon Niels Kjeldsen var min drengetids helt.
Det skyldtes måske, at en af vore gode naboer og
venner stammede fra samme by, Ullerup i Give,
som den tapre dragon. Og Dres fortalte tit og
gerne om sit bysbarn og hans sidste heltemodige
kamp mod overmagten.
Men jeg var voksen, førend jeg første gang stod
ved Niels Kjeldsens grav på Give kirkegård. Gra
ven var let funden, en dragonhjelm, hugget i gra
nit, viste vej.
Og igen oplevede jeg grebethedens vingesus og
dens isnåleprik i hovedbunden, ligesom da jeg
første gang stod ved Laust Nielsens grav på Grind
sted kirkegård. Måske lidt stærkere nu og mere
bevidst. Jeg havde jo så ofte i fantasien gennem
levet den unge dragons stolte, ensomme kamp:
En lille dragonpatrulje på 4 mand var om mor
genen d. 28. febr. sendt ud fra Vejle ad Kolding
landevej. Ved Blåkær skov stødte de mod en
talmæssig overlegen deling af de »røde husarer«.
Dragonernes tunge, jyske heste kunne ikke i hur
tighed klare sig for husarernes lette fuldblodsheste.
De tre af dragonerne blev indhentet og nedkæm
pet, såret eller fangen.
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Kun dragon Niels Kjeldsen ville ikke ta mod
pardon og gi sig i fangenskab. Han stod som en
mand bag sine stolte ord til kammeraterne aftenen
før: »Mig får tyskerne aldrig levende.«
Ene mand kæmpede han bravt mod tre tyske
husarer og gjorde en af dem ukampdygtig. Da han
fik et sabelhug i højre arm, førte han klingen i
venstre hånd, som han til gavns havde lært sig.
Hans frygtelige venstrehug var ikke lette at parere,
og måske var også de to husarer kommen tilkort.
Under denne ulige kamp kommer den unge
prøjsiske junker, grev Lüttichau, sprængende til
undsætning, og med sin pistol skyder han den
danske dragon ned bagfra. Forståeligt nok følte den tyske »soldaterære«
sig brøstholden ved fremstillingen af denne kamp,
hvor tyskerne trods tre-firedobbelt overmagt mod
en enlig, såret dansk dragon dog nødes til at skyde
ham ned fra baghold.
Og rigstyskere såvel som deres danske hjælpere
har slidt ud af karsken bælg for at gøre episoden
til det mindst mulige: en sølle flygtende dragon,
der nærmest ved et vådeskud kom ulykkelig af
dage -.
Visse kendsgerninger står dog fast: Den talmæs
sige overmagt kan ikke bortforklares. Og da man
for en del år siden rejste et nyt og større minde
på graven på Give kirkegård, var man nødt til at
have et ret dybt fundament. Man kom herved helt
ned i graven og benyttede lejligheden til at under
søge den dødes skelet.
Det viste sig da, at Niels Kjeldsen - som sam
tidens fremstilling lyder - er på nært hold skudt
ned bagfra, således at kuglen er gået ind gennem
baghovedet og ud gennem panden. - Jo, han har
været en dygtig pistolskytte, den unge grev Lüt
tichau. Professor Karl Larsens forsøg på at »finde den
historiske sandhed« førte kun til, at den danske
folkehelt fra 1864: Dragon Niels Kjeldsen, fik
endnu fastere plads i folkets gunst. Man har kendt
og anerkendt ham som én af de bedste af sine
egne, så kan tyskerne og deres danske hjælpere
forsøge at »rense historie«, så meget, de lyster.
Det danske folk har her dømt og står fast ved
sin dom.
Det nej til overmagt og vold, som Niels Kjeldsen
så modigt og fast satte livet ind for den dag ved
Blaakær skov, blev siden under besættelsen fra
1940-45 gang på gang gentaget af unge friheds
kæmpere. Og fra deres grave stiger i dag den
samme manen til danske sind - en manen til for
håbning og tro, en styrke til udholdenhed og selv
hævdelse. Mange krigergrave fra 1864 fandt jeg siden.
Både de enkelte sorte kors omkring på markerne
ovre på Als eller i haver og hegn i Sundeved.
Drachmann var her vor vejviser:
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»De vog dem, vi grov dem
en grav i vor have,
lagde dem ved siden af den alfarev ej. . .«

Mon nogen af de yngre i dag aner, hvor disse
Drachmanns strofer gik dybt i unge sind før og
efter århundredskiftet?
Og mon ret mange i dag fatter, hvad vi unge
følte, da vi kort inden første verdenskrig for første
gang stod over for de store fællesgrave på toppen
af Dybbøl banke.
Gennem digt og sang og læsning kendte vi
disse grave. Og vi kendte i forvejen Dybbølstillingen, så vi kunne tegne skanserne ind på et kort.
Er det så mærkeligt vel, der er jo næppe i dag en
eneste dansk, som ikke i sin forslægt har tilknyt
ning til mænd, som har stridt og blødt her på
denne banke.
Men nu her foran kæmpegravene blev det nær
værende for os på en hel ny måde. Her var vi med
ét midt inde i virkeligheden: kampe og nederlag,
liv og død, vi selv er parthavere i. Til alle sider om os det grønne, frodige land.
Til den ene side Sønderborgs røde tage og hist
nede fredelig skorstensrøg fra Dybbøl by. Bølge
blink fra Alssund og Vemmingbund. Og højt over
banken møllens lysende, levende korstegn. Skan
sernes grønne skråninger, af sejrherrerne impone
rende stærkt udbygget, som de burde ha været den
gang, det stod til os. Og så gravene, de store fællesgrave her tæt ind
imod alfarvejen. - Hvor følte vi det pinende tungt,
det samme, som sikkert mange, mange andre, der
har stået her forud for genforeningen i 1920, har
følt sindet skælve i tvivl og ynk:
Hvad gavnede det vel, alle disse ofre, alle disse
unge, ødede liv? Al den sorg og ulykke, der har
sit udspring fra disse steder og disse grave, når
dog vold og uret fik lov at triumfere.
Over skanserne blafrede sejrherrernes flag. Nede
ved brohovedet holdt prøjsiske soldater eksercits.
Officererne galede, brølede og snærrede som tir
rede rovdyr. Det skreg endnu i vor høresans af
stemmernes råhed - uforståeligt, at menneskestem
mer kan misbruge et ellers kønt sprog, så det
virker så frastødende hæsligt som prøjsisk kom
mando.
Og hist henne knejste det tyske sejrsmonument.
Det syntes dobbelt anmasende grimt mod møllens
sunde, rene linjer. Men Dybbøl mølle malede lige støt. - Og Guds
mølle malede også, langsomt, men fint. Den ma
lede tysk overmod og det tyske storrige i grus og
en grænse mere i pagt med retfærd end den, som
sattes af vold og bagladerifler. Og nu i dag: Dannebrog smælder i brisen over
Dybbøl banke. Det er dansk tale og sang og ikke
prøjsisk officersskrål, der driver med vinden imod
os, da ser vi klart, hvad vi for år tilbage tvivlende
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prøvede at efterforske, at her fra disse grave og
disse jordvolde på Dybbølbjerg randt der, og vil
fortsat ud i fremtiden rinde en manen til dansk
sind om at tro og holde ud.
For uden disse grave her på Dybbøl og de
mange andre grave rundt om i vort land, havde
Dannebrog næppe vajet frit her i dag.
Ud af tvivlen og siden glæden i mit sind for
medes i en løftet stund nogle strofer - en hyldest
og tak til de faldne:
Vi hilser Jer, alle I døde Endnu i vort hjerte - trods ar og trods år kan tvivlen som sårfeber gløde:
hvad gavned' os vel vore døde,
vi fristed dog nederlags kår?
Trods alle de ofre af bønner og blod
og kvindernes gråd
de måtte jo vige - om fod kun for fod for stormløbets bråd.
Og gravene melder: De faldt, hvor de stod,
som mænd øver dåd.

Men over de faldne drog fjendernes ross,
vor arvede ret blev hans bytte.
Vi kunne kun hænderne knytte
og tvinge i tømme vor trods.
Og tvivlen fik mæle, når håbet blev træt,
mens slægterne svandt.
Men gravene vidner: De mænd af jer æt
gav livet som pant.
Og tusinders liv giver tusindfold ret,
hvad voldsfærd end vandt.
Så flyr nu al tvivl, thi påny kan vort flag
i sol over Dybbølbjerg gløde.
-Vi hilser jer, alle I døde,
der vandt os genløsningens dag.
Ej spildt, men til ufødte ætlingers tarv
I segned med sår.
Og gravenes manen gir viljernes marv
i modgangens kår.
- End værger de døde vor ære og arv
om tusinde år.
Salomon J. Frifelt.

LYT TIL MINDERNES TALE
Tale holdt af arkivar P. K. Hofmansen ved
årsmødet i Nykøbing F.

Der findes i vort land mangfoldige steder, hvortil
der knytter sig historiske minder, som kan give den
skønneste genklang, når de toner mod et vidende
menneskes sind. Foruden viden må der en vis
åndelig modtagelighed til, når man drager ud i
Danmark for at finde de steder, hvor livskampen
for vort folk eller for den enkelte stod sin prøve.
Ved fædrenes grave vil der altid være det mest
fuldstændige og klareste udsyn over livet og dets
vilkår for de mennesker, der segnede, og hvis sjæle
forlængst er færget mod det fjerne. Her vil for
ståelsen af vort folkeliv og det enkelte menneskeliv
kunne blive dyb og stærk for den, der evner at
fatte sjælenes pilgrimsgang på jorden.
Det nytter ikke, at hovedet er fuldt af historisk
indsigt, årstal og data, hvis man aldrig har følt
historiens pulsslag som en varm og iltende strøm
gennem hjertet, men når vort folks minder får
sjælens strenge til at tone op i gråd og sang, bliver
deres betydning ikke kun gold viden, men liv for
den pågældende. Den, der ude i vor 1000-årige
danske jord finder stenøksen efter harvens tænder

og evner at se gnisten fra den hårde flint, da vore
forfædre gjorde dette mesterstykke, forener sig
med lyset fra Akropolis og det evige skær fra
Bethlehems stjerner og har i sin sjæl fornummet
grundlaget for vor kultur og vort folkeliv gennem
vor historie. Det menneske har hørt det vingesus,
der får minderne til at udkrystallisere sig som et
sindelag, der er dansk, og som vil vedblive at være
dansk. Et sindelag, der frydes ved Danmarks ros
og Danmarks ære, og som knuges af Danmarks
sorg og Danmarks savn, men som tillige er rede
til at bære hver plet, der falder på Danmarks navn.
Der har altid været lysende skikkelser i vor hi
storie, som turde fægte med åben pande for hvad
de for alvor troede. Skikkelser, som slog hjelmen
op, når de kastede handsken til løgn og uret hos
os selv herhjemme eller hos de fremmede, som
troede at glemmes kan vor ret.
En sådan skikkelse er Christian Ditlev Frederik
Reventlow, som ikke mindst bør mindes i en for
samling af danske bønder, da det var ham, der
fremfor nogen anden gjorde bondenavnet til et
hædersnavn i vort folk. Han lod sig ikke friste af
sin egen stands privilegier, men med et humant
sind, en fast vilje, et urokkeligt mod og en utræt
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telig stræben var han den drivende kraft i bestræ
belserne for at bryde bondens lænker. Det skete
hin junidag 1788, da kongen bød, at stavnsbåndet
skulle ophøre, landbolovene gives orden og kraft,
så den frie bonde kunne vorde kæk og oplyst,
flittig og god, hæderlig borger, lykkelig. Sammen
med Colbjørnsens intelligens, A. P. Bernstorffs
klogskab og Ernst Schimmelmanns fine kultur var
det Reventlow, der skabte den lykkelige harmoni,
som gav grundlaget for Danmarks fremtid i de be
vægede år før og efter 1800. Vi er som danskere
ikke kede af at mindes den jernvilje og ildhu, hvor
med Colbjørnsen - skønt nordmand af fødsel gik ind for den danske bondes frigørelse, og at
det var ham, hvis grundighed og herlige lune
imødegik modstandernes indvendinger, da det
gjaldt om at føre den gode sag igennem.
Vi er stolte af at mindes, at A. P. Bernstorffs
politiske kompas i disse år »uden misvisning« sta
dig pegede mod fred og fordragelighed mellem
nationerne, og at Danmark ved Ernst Schimmel
manns indsats var det første land i verden, som i
sine kolonier ophævede slavehandelen. Det var
også Schimmelmann, der på alle måder søgte at
fremme den frie varehandel imellem landene, og
som ved sin personlige indsats redede Schiller fra
at dø af sult.
Over dem alle lyser dog Reventlows navn. Med
sit store, varme hjerte gik han ind for, hvad hans
samvittighed bød ham var sandhed og ret. Adskil
lige af dem, der i dag beklæder landets høje stole,
kunne måske af ham lære at se væk fra egne
stands- og partiinteresser til fordel for hele befolk
ningens ve og vel. Nu hviler han på Horslunde
kirkegård, hvor han blev båret til graven af grev
skabet Christianssædes 300 sørgende bønder.

Fra bondens frihedsstøtte i København og Re
ventlows prunkløse grav i Horslunde vandrer tan
kerne til andre steder, hvor minderne om Dan
marks sorg og følelser af Danmarks savn til
gengæld knuger sindet. Den 18. april i år, 100årsdagen for tyskernes sidste afgørende storm på
de grushobe, der tidligere havde været Dybbøl
skanser, foldede den friske vind de hundreder af
dannebrogsflag ud, som var ført frem, medens
Dybbøl mølles vinger langsomt drejede rundt og
malte Danmarks hvede, Danmarks rug. Men rundt
om lå de tavse grave, som gemmer støvet af de
tapre danske soldater, der for 100 år siden gav
deres liv i kampen mod løgn og uret, og langt ude
i horisonten skimtedes Sydslesvigs kyst, hvor dan
ske mænd og kvinder stadigvæk lever under frem
med herredømme.
Løgn bliver ikke sandhed, og uret bliver ikke
ret, selv om der er gået 100 år! En mand, der i
1864 ikke kendte til kompromis med løgn og uret,
men som tog det tungeste ansvar på sig i den tun
geste tid, var biskop D. G. Monrad, hvis grav man
nu har gemt under asfalten på en parkeringsplads
i Nykøbing på Falster. Mere ære har man ikke
levnet denne mærkelige mand, som mere end
nogen anden kom til at præge indholdet af Dan
marks første grundlov 1849, og hvis politiske ind
sats i 1864 nok kan kritiseres, men aldrig fraken
des respekten for sandhed og ret. Han blev vel
mere end nogen anden i de dage knuget til jorden
af Danmarks sorg og måtte bøde derfor.
Det er i vore minder, at folkeviljen skal hærdes
til tålmodets sejr, men det er os, der skal skabe
det minde for eftertiden, som viser, at Danmarks
folk lever og vil vedblive at leve som danskere i
de næste 1000 år.
P. K. Hofmansen.

En røst fra Femern...
Ved festmiddagen i forbindelse med Dansk
Slægtsgaardsforenings årsmøde på LollandFalster udtalte Femern-boen museums
leder Peter Wiepert, Bischof, disse ord:

Jeg vil gerne sige tak for den venlige indbydelse
til Deres årsmøde. Det glæder mig, at jeg som
repræsentant og gammel ven fra Deres sydlige
tyske naboø, Femern, kan tage del i festlig
hederne.
Vi har nu for et år siden slået en folkeforbin
dende bro mellem to Østersølande, mellem de to
øer Femern og Lolland, og den store internationale

verdenstrafik ruller og bruser nu dag og nat gen
nem vort land, fra Gibraltar op til Hammerfest,
fra Petsamo ned til Napoli og så videre. Denne
»Fugleflugts-Linie« skaffer ikke blot nye økono
miske og handelsmæssige forbindelser, men brin
ger også menneskene fra de to nabolande nærmere,
ikke mindst befolkningen på Femern og på de
danske sydhavsøer. De rækker nu hånden over
bæltet og hilser på hinanden; særlig de unge slutter
nu mere venskabelige forbindelser og får kon
takter.
Sådan skal det være!
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Og når skolebørn fra Femern, Lolland og Møen
nu udveksles og holder ferie hos hinanden, kan vi
gamle, som i mange år forsøgte at knytte det gamle
bånd, der væves og spindes fra ø til ø fra fordums
tid, glæde os!
Jeg var en tolvårs dreng, da jeg den første gang
med min fader og en femersk fisker sejlede over
til naboøen Lolland, for at besøge Arne Rydal i
Gloselunde, som hjalp os nogle år i høsten. Der
var dengang endnu ikke havneanlæg i Rødbyhavn.
Og hvor mindestenen nu er rejst i fjorden og gamle
Laurids Hansen fra Hersø og hans hjælpere har
plantet træer og buske, svømmede dengang endnu
fisk og sejlede både.
Senere er jeg kommet til naboøen flere hun
drede gange. Og i tidernes løb fik jeg tusinde be
kendte på Lolland, i hele Danmark. Med mange
fik jeg et godt samarbejde. Vi har særligt arbejdet
for vor hjemstavn! Hver på sin måde, med fuldt
hjerte og god vilje. Og ganske vist var den for
nemste af vore livsopgaver den at række hånden
over vandet og etablere et nabovenligt bånd mel
lem befolkningerne på begge sider, vi taler vel for
skellige sprog, men i virkeligheden er vi af samme
stamme og blod. Vi pløjer den samme jord! van
drer over de samme bakker, gennem de samme
dale!
Nu er jeg blevet en gammel mand på fireoghalvfjersindstyve år og min livsbane bøjer sig ned
ad! Min familie er ganske vist nedertysk og kær
ligheden til hjemstedet Femern er for mig min
religion! Men jeg bekender dog åbent og ærligt:
»Jeg har altid agtet og æret befolkningen i nabo
landet, fordi jeg så ofte har erfaret, at den samme
dybe hjemstavnsfølelse og hellige hjemstavnsfor
bundenhed vi bærer i hjertet på Femern, strømmer
ud fra de samme, gamle kilder i naboøemes frugt
bare jord og spirer ud af de samme rødder!
»Fugleflugtslinien« er nu bleven færdig og dan
ske og tyske færger sejler nu stolt over Femembæltet, bringer millioner af mennesker fra land til
land.
Og nu har man bedt mig om, at fortælle en
smule om denne vejs udviklingshistorie.
Femern hørte allerede i det ellevte århundrede
i kirkelig henseende til bispedømmet Odense på
Fyn. 1150 blev kristendommen indført fra Odense
til Femern.
Allerede i det 13. århundrede gik en rejsevej
fra de skandinaviske lande over Lolland, Femern,
gennem Østholsten til Lybæk og videre til Fulda
og Rom. Den blev benyttet af mange pilgrimme
og folk, som valfartede til Rom. Allerede i 1230
var der en færgeforbindelse mellem Lolland og
Femern - forløberen af »Fugleflugtslinien«.
Anløbsstedet på den femerske side var den så
kaldte »blanke Fort« ved Puttgarden strand og på
Lolland oprindelig i Hovsminde, senere Drags
minde. I nærheden af færgelejerne stod på begge
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sider et lille kapel med helgenbilleder. Pilgrimme
og andre rejsende gik ind for at bede for en god
overfart eller takke for den efter sejlturen.
Denne gamle rejsevej blev ofte benyttet. På øen
Mygfed, nu frugtbart land midt i Rødby fjord, stod
et tolderhus. Man kaldte det omkring 1500 »Femernhus«.
På den femerske side stod Peder Paul-kapellet.
Det blev ødelagt under 3O-årskrigen. Fra Puttgar
den strand gik en gammel træstammevej gennem
engene til den nuværende gård, Johannisbjerg, og
videre sydpå til Borg og Femersund. Denne gamle
vej kalder gamle femeranere endnu i dag for »Guds
vej«. Her er fundet middelalderlige mønter og
pilgrim-amuletter flere gange!
Færgeoverfarten mellem Femern og Lolland
foregik tidligere med fiskerbåde og skuder. Alle
rede 1454 fik nogle rødbygensere det privilegium,
at de, som andre handelsfolk, kunne drive handel
med Tyskland.
1674 var der fire bådeejere i Puttgarden og tre
i Rødby officielt priviligerede som færgemænd.
Men mindst »21 sorte sejlere« sejlede frem og til
bage mellem Femern og Lolland.
1572 blev sognepræsten Jakob Jakobsen ansat
som tolk i Dragsminde, for at drage omsorg for de
mange udenlandske rejsende. - Men det kneb vel
lidt med hans sprogkundskaber og omgangsfor
mer, thi en fransk købmand beklagede sig i Kø
benhavn over, »at denne tolk skulle hellere passe
kvæg - end omgås med rejsende!«
I løbet af tiderne forsandede havneindløbet i
Hovsminde og Dragsminde, og færgebådene sej
lede senere ind til Kramnesse, hvor omkring 1750
også toldboden flyttedes.
På den tid kostede overfarten mellem begge
øer om sommeren fire og i vintermånederne fem
mark. Rejsegods blev befordret frit. Overfarten
var ofte ikke en fornøjelse, særlig ikke i vinter
tiden.
Det skete ikke sjældent, at færgefolk eller rej
sende druknede. 1657 faldt et postbud fra Lolland
i vandet, med sine postsager. Han gik dengang fra
Nykøbing-Faister over slottet Aalholm til Drags
minde, sejlede med over til Femern og red så
over Oldenborg til Lybæk. Han selv blev reddet
af færgefolk, men hans postsager var væk. Nogle
borgere fra Rødby beklagede sig over ham - men
han kunne jo ikke skaffe brevene tilbage.
I tyverne i forrige århundrede gik færgetrafik
ken mellem øerne mere og mere tilbage. Efter
1850 bragte nogle fiskere fra Lolland og Femern
endnu af og til rejsende og handelsmænd over
Femernbæltet. Så kom 1855 den danske eventyr
digter H. C. Andersen fra Odense, som opholdt
sig hos Lollandske bekendte i Nebellunde, en dag
også med en sejlbåd fra Kramnits til Puttgarden
og var gæst i Bannesdorf præstehus.
1862-63 fattede den kongelige ingeniør Gustav
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Krohnke fra Glykstadt i Holsten den plan, at skaffe
en international forbindelse mellem Hamborg og
København over Femern og Lolland. Han var
i første ægteskab gift med borgmester Benzons
datter fra Slagelse, i andet med en femersk bonde
datter Wilder fra Gammeldorf. Planen blev op
taget venligt i København, også senere i Berlin,
men kom først hundrede år senere til udførelse.
Og nu er Hans Peder Ranak og Søren Jørn Lollik
»opdaget« og blevet international og moderne!
Lyn- og hurtigtogene stormer frem i deres land!
På grund af den gamle rejsevej var der naturlig
vis også menneskelige kontakter mellem øboerne
ved Femernbæltet. Jeg har fastslået, at fra 1600 til
1850 er 23 femerske familier indvandret på Lol
land, navne som Mackeprang, Wilder, Rauert,
Marquardt, Haltermann, Kruse, Bruhn o. s. v. Nav
nene har i løbet af tiderne af og til forandret sig.
Nu siger man på lollandsk: Willer, Markersen,
Holtermand. Omvendt kom 14 lollandske familier
til Femern - Clausen, Kragh, Hansen, Haye,
Thomsen o. s. v. Også min familie er oprindelig af
dansk herkomst, og kom allerede omkring fjortenhundredeogfirs fra Fyen til Femern og har fra
1530 siddet på vor bondegård i Bischopesdorp, i
dag Bisdorf.
I landbrugsmæssig henseende kan man også tale
om visse forbindelser mellem øerne. Endnu 1870
indførte femerske og lollandske hestehandlere
heste og føl fra Lolland til Femern og Helligenhavn, meget seje og arbejdsomme dyr, på Femern
kaldt »ø-danskere«.
Den første rødkløver i hertugdømmerne blev
dyrket omkring 1730 fra en borgmester Hans Mildenstein i Borg og kom så over Sundeved, og
Lolland til Danmark.
De mange høje poppeltræer på Femern blev op
rindelig omkring 1830-40 indført fra Lolland. En
husmand, »Hein Glimmer«, fra Borg sejlede over
til naboøen og solgte to aflæggere på Femern for
en skilling.
Sømanden Erik Peder fra Femern var vist en
ven af lykkens gudinde! Han arvede 1800 »penge«
og red så med naboens stolte hingst i vintertiden
over isen til Kalveholm og Vester Ulslev på Lol
land, for der at putte dalerne i lommen. Og så
red han tilbage samme dag.
Hans familie og naboen var meget foruroligede,
thi han kom endnu ikke tilbage til aftensmaden. Men da månen skinnede over isen, kom sømand
Erik fornøjet syngende med hingsten over isen og
råbte højt: »Hurra! Nu er vi igen da!« Man kaldte
ham senere i landsbyen »isrideren« og hans hest
»ishesten«.
Vinteren 1853-54 kom 12 unge, lollandske
bønderknøse med tre kaner over isen til Gammel
dorf på Femern på besøg. Men den næste dag kom
der dårligt vejr og de kunne ikke vende tilbage i en
hel uge. Så solgte de deres heste og kaner på Fe
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mern og nogle fiskere bragte senere lollikerne over
til Drummeholm.
Før havde de i Gammeldorf naturligt festet over
alle måder, og alle deltagerne i dette unglandbrugs
møde forenede sig broderligt. Da Lollikerne steg
i bådene sang de så højt de kunne på lollandsk, og
femeranerne sang på plattysk: »Hvor er dog vi
bønder fornøjet’!«
Og til slut skal jeg fortælle en gammel saga:
»I lune sommernætter flammer ved den femerske
og lollandske kyst af og til små, blålige blus op vipper op og ned, frem og tilbage, lige som de
danser. De gamle fortalte, det var sjælene af sø
folk, som var druknede i Femernbæltet. De kom
mer i sommernætterne op af vandet for at lege
og fjase lidt. Så må man ikke forstyrre dem eller
skræmme dem bort!«
Hvem der gør det, vil rammes af stor ulykke
og tabe mælet! De døde kan nemlig ikke lide, når
man forstyrrer dem i deres ro! Det gælder også
for de døde, som hviler i vores gamle kæmpehøje.
De er forenet nær salten Østerstrand i Frejas sal!
En lun vind, den samme vind stryger fra fordums
tid over gammel Danas marker, bakker og dale
og nynner til alle, som er dybt forbunden med
hjemstedets moderjord - den kendte sang af
Grundtvig:
»Vi har en gammel kærlighed - som ruster
ingenlunde til fædres land, til lys og fred — til bælter og til
sunde.
Den blusse op, den bryde ud — i dåd, i sang og
tale!
da, som en bejler til sin brud - til os skal lykken
dale!«

Elmelund Byelov
Gårdejer Jørgen Jacobsen, Vosemose,
fortsætter her sin artikel om oldermandskabet og dets pligter, hvis første afsnit
vi bragte i Slægtsgaardens nr. 122, 123,
124 og 127.

50. Om at være Vide og Grandelaug.
Hvilken Mand eller Kvinde, som nylig er kom
men til Byen, som fanger nogen Gaard og ville
være i Vide og Vilkaar med Grande og Naboer
i Byen, da gives for hver af dem, som ikke tilforn
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haver været i Lauget, en halv Tønde 011 til
Igang.
Og hvilken Mand, der saa gaar i Vide og Vilkaar med sine Naboer, den skal de andre være
pligtig at fordre og fremme ham og hans Bud til
det bedste udi Møllefærd og lange Egt og laane
baade Heste og Vogn om Behov giøres til Ouffen
at giøre og Bud tilstedderlis med til Tinge, som
er Tingstævninger og Bud til at rejse Hus med.
Hvilken Mand det forsømmer, naar han vorder
tilsigendes derom, da bøde derfor en halv Tønde
011, og maa han og pantes derfor af Oldermanden,
og i hvilke andre Maader man kan finde med
hannem tilgode, da skal hver Mand være pligtig
dertil om nogen Mand bedes derom.

57. Om nogen kommer i Offuenfald Skade.
Item om saa hænder, som tit kan ske, at en fattig
Mand kommer i stor Overfalds Skade som er i
Vide og Vilkaar med sine Naboer, saa som han
overfaldes af sit Herskab formedelst Vrang For
føring, og hver Mand kan tage derpaa, at han
sker Uret i alle Maader, da skal de andre Naboer
og Gildesbrødre være pligtige at hjælpe hannem
af deres Gods eftersom Skaden er til, at han kan
komme ud af med den Skade han er ikommen.
Men den Hiælp skal være efter 4 Mands Sigelse,
saa man da kan hiælpe hans udi en Overfalds
Skade, som man vil have Hiælp en anden Tid,
naar det kommer for deres Dør. Og hvad de 4
Mænd lægger den Mand til, at man skal give han
nem, det skal man udgive til gode Rede.
Men man selv forseer sig og fører sig i nogen
Brøst og Skade mod sin fri Villie, da faar hver
Mand at tage sig selv ud af den Skade igien, som
man fører sig udi.

52. Om Queg i Folden.

Skal der tilpligte to Mænd udi Byen paa hver
Vøldermisse Dag, som skulde have Fuldmagt til
at udfaa alt hvis Kvæg som kommer i Folden og
ingen anden det at udfaa, uden de eller deres
Hustruer eller Folk, som de ville selv giøre Rede
for. Og hvilken som vogter Marken, de skulle
tilsige Foldemændene hvad Kvæg, der kommer
i Folden, og saa skulle Foldemændene give Rede
derfor, naar de kommer til Stævne derefter, og
naar der kommer fremmede Mænds Kvæg udi
Folden, da skulle Foldemændene tilsige Ret om
kring Byen, at de skulle Kvæget bort vare, at det
ikke der staar og forsømmes. Men hvilken Mand,
som fanger Bud, at skulle det bortvare og det for
sømmer betale hvis Skade derpaa kommendes
vorden. Men ved de ikke hvis Kvæg det er, da
maa de tilsige Oldermanden i den By, som de
mener Kvæget haver hiemme. Han da at tilsige
andre hans Naboer derom. Og skulle Folde
mændene være pligtig til at udlægge Penge til

011, naar de ere advaret i 4 Dage tilforn, eller
Oldermanden maa det kiøbe paa deres Vegne.

53. Om Foldemændene dølger Bysens Vide.

Findes og nogen Tid, at Foldemændene staar
under dem og fordølger noget af Bysens rette til
kommende Vide giver en Tønde 011 til Byen og
sit Herskab en Ørte Havre. Men ville de i ingen
Maade Ret giøre for dennem, da maa Older
manden og Bymændene pante dennem derfor.
54. At der skal være en Stoelsbroder i Byen.

Item skal der ogsaa være Stoelsbroder udi Byen,
som skal ogsaa tilskikes paa Vøldermisse Dag.
Han skal ogsaa have Magt at pante for Uhegnet
naar Oldermanden ei er tilstede og for hvis andet,
der brydes imod Vilkaar, dog skal han forvare
vor Bykiep, som hver Mand staar paa, og skal
han være til Stævne altid med Kieppen og skiære
udi hvad beder ham iskiære, og naar han ikke
kan være til Stede, skal han antvorde Oldermanden
Kieppen, at han giør Rede paa hans Vegne til
Stævne. Og hvis han findes at afskiære nogen
Mand af Kieppen for Vieid eller Venskab da bøde
derfor en Tønde 011 sine Naboer og til Herskabet
en Ørte Havre.
Item dersom Meeninge Mænd kommer overens
om at kiøbe 011 for de Penge udi Bykieppen
staar, da skal hver Mand være pligtig at udlægge
af sin Stok eftersom Oldermanden lægger dennem
Tid for at betale samme 011 med som Older
manden haver kiøbt efter alles deres Befalning
uden nogen er kommen udi Stokken med Uret,
da maa den Mand gaa udi Rette for Olderman
den og de andre Naboer og saa skelnes hvad
han bør giøre med Rette. Og hvilke der ikke vil
udlægge paa den forsagde Tid, da maa Older
manden sætte hannem udi sin Stok for Aahvide
1 B eftersom Summen er til.
Og vil han ikke endda udlægge efter han er een
Gang anden Gang og tredie Gang kommen udi
Stokken for Aavide, da maa Oldermanden og de
andre Naboer pante hannem derfor og tage et
godt Pant derfor, baade for Aavidet og for det
andet Vide han staar for.

55. Om Kierre at rense.
Skal hver Mand være forpligtet at møde paa den
Dag Oldermanden lader ham tilsige at rense Kiær
og at udschiere Vand fra deres Ager. Hvo som
sig fortrykker og ikke møder vil give 2 B til Vide
eller tage hans Pant derfor.
56. Om Nogen aabenbarer hitis
der forhandles paa Stævne.
Hvo som udgaar af vor Stævnehus og aabenbarer
nogle af de Ord for vore Uvenner eller vores
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Gienpart som vi haver handlet paa vort Stævne
om vor Byes Nytte og Tarv giver en Tønde 011
til Vide og sit Herskab en Ørte Havre, og vil
han ikke samme 011 godvilligen udgive, da maa
de ham pante derfor og udsætte samme Pant for
en Tønde 011.
57. At ingen forlocher den andens Bud.

Skal ingen Mand maa forlokke hans Naboes
Tjenestefolk eller stede dem førend han giver
hans Nabo tilkiende og adspørger om det bliver
hos hannem eller ei. Siger han da Nej, da maa
der stedes samme Bud, hvo der ville, men hvilken
som befiendes at stede samme sit Nabos Bud
hannem uvitterligt eller uadspurgt giver til Byen
en Tønde 011 og sit Herskab en Ørte Havre. Og
dersom han samme 011 ikke vil udgive, da maa
de pante ham derfor og udsætte samme Pant for
en Tønde 011.
(Fortsættes).
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