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FRA DE GAMLE GÅRDES GEMMER

Inde i bladet fortæller fru Julie Rask, Egelund, om gamle duftplanters anvendelse.
Vort billede viser et par fine, antikke potpourrikrukker.
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Om at kassere eller bevare
I den sidste tid er der truffet beslutninger, der 
betyder, at størstedelen af de tilbageværende fem
ogtredive privatbaner og en række mindre stats
baner formentlig vil blive nedlagt i løbet af de 
nærmeste år.

Der kan være delte meninger om hensigtsmæs
sigheden med dette, og det er ikke opgaven her at 
komme ind på denne side af sagen. I Sverige er 
man imidlertid ude for en noget tilsvarende, men 
formentlig noget kraftigere udvikling. Her er man 
imidlertid inde på, at det måske kan være hensigts
mæssigt, at lade banelegemerne fra de nedlagte 
baner ligge en halv snes år for at se tiden an, og 
der har været røster fremme om, at man skulle 
gøre noget tilsvarende herhjemme.

Her møder man noget principielt. Den tekni
ske udvikling omkring os er i de senere år gået 
frem med kæmpeskridt, og alting tyder på, at vi 
kun er ved begyndelsen af en endnu stærkere ud
vikling. De ting, vi har kasseret, er ikke kommet 
i brug igen, før de har fået historisk interesse.

Derfor føler jeg trang til at sige her på dette 
sted, at hvis vi vil bevare betydelige dele fra for
tiden sådan, at de kan stå som fundamenter for den 
fremtid, vi vil bygge, må vi forstå, at det er for
tidens klenodier, vi skal bevare og ikke dens af
faldsbunker.

De gamle j embanelegemer vil hurtigt blive vær
diløse. Svællerne rådner op, strækningerne gror til 
med snavs, og heling af de i sin tid sønderskåme 
marker vil ikke kunne finde sted. Sådanne efter
ladenskaber fra en svunden tid vil ikke øge frem
tidens respekt for fortiden. Tværtimod. De vil ned
bryde noget af det, man gerne skulle bygge op.

Dansk Slægtsgaardsforening har gennem hele sit 
arbejde til opgave at værne om det bedste fra for
tiden, men på den givne foranledning må man også 
gøre sig klart, at betingelsen for at man kan værne 
om dette er, at man sorterer og vælger ud, hvad 
man vil beholde, og at man så for alvor freder 
om dette. Gør man ikke det, når man ikke sit mål.

Byg på fortiden - lev i nutiden - virk for frem

tiden, hedder det i vort motto. Det er et krævende 
motto, og det er vidt favnende. Det gælder nemlig 
ikke alene det materielle, men også det kulturelle. 
Og det gælder ikke mindst om at bygge et stærkt 
Danmark, der har evne og vilje til at værne om den 
fortid, vi vil bevare.

Jeg har mødt denne vilje til at virke for frem
tiden så udpræget hos det hollandske folk. Der
nede, hvor man har bygget den tredive kilometer 
lange Zeudersødæmning, der skiller lavland fra den 
grådige nordsø, har man opnået storslåede resul
tater. Vældige områder, der før var under vand er 
blevet brugbart agerland og boplads for tusinder 
af menesker i kraft af et slægtleds gerning. Og 
midt inde på dæmningen har man rejst et mindes
mærke over begivenheden og givet det følgende 
indskrift: »Et folk, der vil leve, bygger for kom
mende slægter«.

Hvor har vi brug for at kunne gøre det samme 
i en tid, hvor så mange unge har forladt dansk 
landbrug.

C. R. C.

Medlemskontingentet 1964

Slægtsgaardsforeningens regnskabsår slutter den 
31. december. Vi minder derfor de få medlemmer, 
der endnu ikke har indbetalt kontingentet for 
1964, om snarest at benytte det udsendte girokort 
(girokonto nr. 83142).
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FAMILIE- OG SLÆGTSSAMMENKOMSTER

Slægternes hjemsted - den gård og den egn 
hvor grene af en slægt er udgået fra - og de kirker 
forfædrene har haft tilknytning til og hvor deres 
grave er, besøges med mellemrum af nære og 
fjerne slægtninge, som ved blodets bånd og slægts
generationers minder føler sig knyttet til stedet.

Den interesse der i nutiden er for slægtsforsk
ning og slægtens bosteder og dens tilknytningsfor
hold giver anledning til, at der ud over landet i 
slægtsforeninger eller ved familiekredses arrange
ment afholdes slægtsammenkomster, for at bevare 
sammenholdet og vedligeholde kontakten mellem 
familier og slægtsgrene.

Ved sådanne sammenkomster eller slægtsstæv
ner, hvor der ofte er deltagelse af fjerntboende 
slægtninge, bliver mange forhold og problemer 
diskuteret og belyst, dels ved talere og dels ved 
samtaler mellem deltagerne. Det drejer sig ikke 
blot om stamtavlers udfærdigelse og fremdragning 
af minder, men bl. a. også om bytning af fotogra
fier og om lån af gamle fotografier af bedstefor
ældre, oldeforældre og tipoldeforældre fra tiden 
siden omkring 1860, da fotografering blev almin
delig udbredt i befolkningen. De gamle fotografier 
udlånes til slægtninge til affotografering, til for
størrelser og indramning til anegallerier i stam
tavleform.

Fra slægtssammenkomster i sommeren 1964 
bringes her nogle enkelte referater fra deltagere og 
aviser.

Foreningen Adslev-slægten, der har et par tu
sinde medlemmer over hele landet, havde slægts
stævne sidst i maj, dels i Adslev ved Skanderborg 
og dels i Højbjerg ved Aarhus.

Mødet indledtes ved slægtsstenen i Adslev. Ste
nen er rejst i 1959 på det sted, hvor den gamle 
slægtsgård lå før udflytningen fra Adslev by. I et 
smukt anlæg står den til minde om afdøde lærer 
Peder Jensen, Følle, som -tog initiativet til udar
bejdelse af slægtens stamtavle, som kan føres over 
400 år tilbage.

På dette mindested bød medlem af Adslev-Slæg- 
ten, pastor T. Dørup Jensen, Aarhus, velkommen 
og senere prædikede han ved en gudstjeneste i 
Adslev Kirke.

Dagens øvrige samvær fandt sted på hotel »Kra
gelund« i Højbjerg ved Aarhus, hvor der samle
des ca. 100 deltagere. Her holdtes generalforsam
ling og forfatteren August Schmidt talte interessant 
om landsbyliv og landsbyskikke i gamle dage.

Slægtsstævne på gården Fjordside afholdtes den 
18. maj i anledning af, at gården i år har været i 

samme slægts besiddelse i 300 år. Fjordside, som 
ligger i Skalstrup ved Nissum Fjord i Ringkøbing 
amt, har tilhørt samme slægt i 10 generationer. 
Børge Fjordside overtog gården efter sin fader 
Viggo Jensen Fjordside i 1956. Den første af 
slægten der ejede gården hed Ole Pedersen. Han 
overtog den i 1664.

Den store forsamling, som samledes til slægtens 
første stævne kom fra mange egne af landet, og 
de mødtes først på eftermidagen i kirken, hvor 
pastor Lumholt holdt en særlig gudstjeneste. Der
efter aflagdes besøg ved slægtsgrave på Nees Kir
kegård. Slægtens samvær fortsattes resten af dagen 
på slægtsgården i Skalstrup og i Vemb Forsam
lingshus.

Mølby-slægten holdt slægtsstævne i Ansager 
søndag den 14. juni. Her mødtes efterkommere af 
Jens Bertelsen, født 1757 i Uhregård og hustru 
Marie Kirstine Jepsdatter, født 1775 i Ansager 
Mølle. Der var over 100 deltagere, og stævnet 
indledtes med morgenandagt i Ansager Kirke og 
besøg ved slægtens grave. Ved mødet på Ansager 
Hotel bød amtsrådsmedlem Kaj Knudsen, Skov
lund velkommen og foretog præsentation af slæg
tens medlemmer. Ved sammenkomsten behandle
des foreningsspørgsmål, trykning af nedskrevne 
slægtsminder og udgivelse af en slægtsbog, som er 
under forberedelse, idet der er udsendt slægtsske
maer til udfyldning. Om eftermiddagen var der 
udflugt til Kvie Sø og besøg på Uddegård, Mølby
gård og Uhregård.

Slægtsstævne i Løsning afholdtes søndag den 28. 
juni, hvor 250 medlemmer af Hans Nielsen Smed
slægten mødtes i kirken, hvor pastor Georg Geil 
talte til slægten og sluttede med at fremhæve be
tydningen af »at være medarbejdere på hinandens 
glæde«. Derefter prædikede pastor Hegnsvad, Hol
stebro. Fra kirken gik stævnets deltagere til sogne
gården, hvor lærer P. Christensen, Løsning Privat
skole, bød velkommen og holdt foredrag. Ved ar
rangementet om aftenen talte et medlem af slæg
ten, pastor Erik Stisen, Ravsted, og derefter havde 
flere ordet for at takke for en begivenhedsrig dag.

På slægtsgården »Vestergaard« i Sandby på 
Sjælland afholdtes slægtsmøde søndag den 5. juli. 
Der var samlet over 100 deltagere til dette femte 
slægtsmøde og dagens program var formet efter 
den tradition, der er blevet skabt for disse sam
menkomster, en tradition der imødekommer de øn
sker og forventninger, hver især møder med.

Mødet begyndte tidligt på eftermiddagen. 1 
Kundby gamle kirke, hvor mange af slægtens med
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lemmer gennem generationer er blevet døbt, kon
firmeret, viet og begravet, talte pastor Zwergius 
til de tilstedeværende slægtled og nævnte tidligere 
slægtsleds tilknytning til egnen og kirken. Om slæg
tens samvær på »Vestergaard« skrev lærer Rich. 
Pedersen, Vipperød, at det formede sig afveks
lende og fornøjeligt både for unge og ældre med 
Hvem-ved-hvad-konkurrencer, farvelysbilleder, 
sang m. m. i gårdens hyggelige stuer, og ude i om
givelserne. Fra man kom tidligt på eftermiddagen 
til man skiltes om aftenen følte man sig beriget 
af samværet med hinanden, af minderne fra slæg
tens liv og virke som blev ført frem af forskellige 
af slægten. En god dag i den gamle slægt. Tilbage 
bliver de gode minder og en stor taknemmelighed 
til dem på »Vestergaard«, som atter så gæstfrit tog 
imod på den gamle slægtsgård.

STENØKSEN
------  En skitse af Else Jægergaard. ------  

»Søger du også efter en økse?«
Forundret så jeg op. Hvordan kunne nogen 

vide, at jeg gik og tænkte på den smukke, 26 cm 
lange stenøkse, som min store dreng i går kom 
stormende hjem med fra marken. Netop herfra, 
hvor jeg nu gik. »Mor«, havde han råbt, »hvad 
tror du, jeg har fundet?«

»En stenøkse«, svarede jeg, næsten før han 
havde spurgt.

Det var, som om en anden lagde mig svaret i 
munden. Og nu denne stemme! Den lød så kendt, 
da den som en lav, dirrende tone blev båret mod 
mig af den lune vind. Og der, i skovbrynets blad
løse, lillabrune dis, gennem et slør af støv fra den 
nysåede mark, så jeg hende. Så huden lyse gen
nem det lange, mørke hår, der lå ned over hendes 
skuldre, og øjnenes genskin af solstrejf i skovens 
dunkle skygger.

»Også«, havde hun sagt.

Nu forstod jeg, at det ikke var min søn og mig, 
hun sideordnede. Nej, det var hende selv og mig 
- vi to, der begge havde set øksen. Jeg i går, hun 
for 5000 år siden, og som nu begge følte os draget 
mod bakken her. Men den var ikke længere skov
klædt, og skønt der var så ensomt, som var der 
ingen andre mennesker i verden, vovede hun sig 
ikke frem fra den skærmende grøftevold, der ind
rammede skoven og marken i en vinkel, medens 
bakken lukkede for udsynet til den modsatte side.

»Hvor er den smuk, din økse«, sagde jeg, »men 
tung. Den vejer et helt kilo«.

»Jeg ved ikke, hvad du mener med et kilo, men 
det var en god økse. Alligevel kan det være du 
har ret. Måske var den for tung. Han var kun 
fjorten år. Han var gået ud efter vidier til Vibe’s 
ruser, pigen han havde mødt nede ved åen, og 
som havde lovet at komme igen. Han er nok kom
met til at skræmme den store hjort, som plejede 
at drikke dernede ved bækken. Hjorten blev den 
stærkeste. Øksen fandt vi ikke. Vi tænkte, at 
»Ham« i mosen havde taget den, så vi turde ikke 
søge længere. Sig til din dreng, at han må tage 
sig i agt for »Ham«, nu han har taget øksen«.

»Du behøver ikke at være bange for »Ham« 
mere. Kom og se, mosen er næsten væk, der er 
kun en grøft og lidt siv tilbage. Men jeg er glad 
for, at I frygtede ham, for ellers var du nok blevet 
ved at lede, og så havde vi jo ikke fundet den. For
resten lå den ikke i »den sorte jord«, som det 
hjørne af marken hedder, men her på lerbakken. 
Hjorten har nok i raseri skrabet løv og græstørv 
op, så den er blevet dækket, og nu er den så 
pløjet op, skarp og ny som dengang«.

»Min dreng hed netop »Ny«. Jeg fødte ham, 
da de fjendtlige fremmede havde taget den første. 
Har de også dræbt nogle af dine?«

»Nej mine drenge har ikke kæmpet endnu. Men 
en dag bliver de vel sendt op over skyerne eller 
ned under havet for at slås med unge mænd fra 
andre lande. De vil os egentlig ikke noget ondt, 
men de må også adlyde ordrer fra deres »stat«, 
måske ordrer af en sindssyg mand. I kunne dog 
nøjes med at forsvare Jer selv«.

»Er heller ingen døde af sult og kulde?« 
Næsten undskyldende mumler jeg: »Nej. Du 
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forstår det sikkert ikke, men vi har altid mad og 
varme nok. - Hvad hedder du forresten?«.

»Æble!« - »Vi holdt til her ved de vilde æble
træer. Men hvorfor har du gravet det store hul 
der, så falder æblerne jo i vandet?«

»Det er ikke mig, der har gravet det, men min 
farfar eller hans far igen. De gravede mergel og 
strøede på marken, så de kunne høste mere kom. 
Æblerne smager børnene bare på og siger: Huh! 
Hvor er de sure! Hjemme i haven har vi store, 
søde æbler«.

»Kom, ja! Jeg ser nok, I har sået mange gyldne 
kerner her. Jeg kunne have mit kom i et lerkar«.

Vi er nu hinanden så nær, at jeg kan hviske 
til hende: »Ved du hvad, Æble, det er godt, at 
det blev mig, som mødte dig. Hvis nu en af vore 
mænd havde set dig, ville han måske have op
daget, hvor meget mere ægte du er, end vi, som 
lever nu. Din krop bliver hverken tvunget ind eller 
ud efter modens luner. Den bliver bare sløret af 
dit lange hår, der blæser for vinden, når du har 
vasket det i bækken. Dine tænder glimter hvidt 
uden plastik og guld, og dine smukke fødder bli
ver ikke klemt inde i spidse sko. Måske ville han 
pludselig huske en af vore digteres ord: Var det 
hende, jeg skulle ha’ elsket i en brydende stenal
dervår -?«.

»Nej«, sagde Æble alvorligt, »I er lige så ægte 
for jeres mænd, som vi var det for vore, for vi 
ligner den tid, vi lever i. Du behøver ikke at frygte. 
Jeg har set dig, når du gik langs hegnet sammen 
med ham, som er din. Ikke bare en mand og en 
kvinde, men to mennesker.«.

Hun løftede hånden som for at føle på stoffet 
i min blå kjole, men trak sig sky ind bag busken 
igen.

»I ser mig aldrig mere. Nu kan jeg finde ro, 
nu jeg ved, at en anden dreng tog øksen op, der 
hvor Ny havde tabt den. Ingen har rørt den siden, 
og jeg ved, at den gode jord har holdt på varmen 
fra hans hænder, så din dreng ikke bare fandt en 
død, kold sten«.

»Ja, Æble, og vi ved også, at når endnu en 
dreng om mange, mange år med tindrende øjne 
står med den flammede sortgule flint i hænderne, 
så vil også han beundre parallelhuggenes fine 
»pyntestikning« i øksens kant. Han vil finde den 
lige så smuk, som vore to drenge gjorde, da de 
næsten mødtes her på bakken, kun med en økse
bredde imellem sig, og han vil føle den samme 
stolte ejerglæde. Fordi også den er ægte«.

Et øjeblik havde mine øjne fulgt solen, der ha
stigt gled ned bag bakkens ryg. Pludseligt føltes 
det koldt og næsten uhyggeligt ensomt, og da jeg 
igen så mod skoven, stod den som en sort og dy
ster mur foran mig. »Hun« var intet sted at se. 
Kun en lille, bleggul sky af blomsterstøv fra has
selbuskenes rakler drev med vinden langs den 
hemmelighedsfuldt hviskende skov.

Uden at ænse markstiens sædvanlige oplevelser 
- æblerosens duft, gravændernes smukke farver 
eller råbukkens silhouet mod solnedgangen - var 
jeg nået hjem og blev brat revet ud af fortryllel
sen, da døren til stuen blev smækket op, og mine 
egne samt et par andre drenge brasede ind: »Her 
skal I se, det er den, mor står med i hånden«.

Nu 13 erklæringer - hvor før 
een var nok

At få tilladelse til sammenlægning af to land
brugsejendomme e-r en mere kompliceret affære. 
Og den er i de sidste år blevet mere og mere ind
viklet. Nu kræves 13 erklæringer fra forskellige 
myndigheder, hvor man tidligere kunne klare sig 
med en enkelt påtegning fra kommunen.

Forholdet fremdrages i ugebladet »Vor Tid«, 
hvor »Manden fra landet« skriver:

»Man taler om, at mulighederne for udstykning 
og sammenlægning af ejendomme er blevet gjort 
lettere. Det er dog ikke blevet anderledes, end at 
sager, der tidligere kunne besvares med en enkelt 
påtegning fra kommunen, nu skal have erklærin
ger vedrørende følgende forhold:

1. Landsbyggelovens ikrafttræden i kommu
nen.

2. Bygningslovgivningen.
3. Brandpolitiloven.
4. Udstykningslovens § 4 stk. 7.
5. Landsbyggeloven.
6. Vejbestyfelsesloven.
7. Byplanloven.
8. By reguleringsloven.
9. Udstykningslovens § 4, stk. 5.

10. Udstykningslovens §4, stk. 6.
11. Udstykningslovens § 4, stk. 4.
12. Naturfredningsloven.
13. Kommunalbestyrelsens anbefaling og er

klæring vedrørende bygningsforhold.

Desuden skal statens jordlovsudvalg i adskillige 
tilfælde udtale sig om sagen, der også vedlægges 
erklæring fra Amtsbygningsrådet, inden det høje 
ministerium kan træffe sin afgørelse.

Kunne det dog ikke gøres lidt mere enkelt, så 
vi kunne få sagerne færdigbehandlet inden for en 
rimelig tid?«.
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OM DEN NYE ARVELOV
-------------------------- Af advokat M. Hesselbjerg, Hillerød. ---------------------------

Uskiftet bo med livsarvinger.
Det er tidligere omtalt, at der efter den nye 
arvelov ikke er adgang til hensidden i uskiftet bo 
med andre end livsarvinger. For så vidt angår livs
arvinger, er reglerne bevarede med nogle ændrin
ger, der ikke er særlig indgribende.

Den længstlevende ægtefælle har foruden arve
ret efter den afdøde i visse tilfælde en ret til at 
beholde det hele fællesbo uskiftet enten for ube
grænset eller begrænset tid, men reglerne er for
skellige i det tilfælde, hvor ægtefællerne kun har 
fællesbøm, og i det tilfælde hvor den afdøde har 
efterladt sig særbørn, og med hensyn til det sidste 
tilfælde om særbørnene er myndige eller umyndige.

Hensidden i uskiftet bo er kun en ret for ægte
fællen ikke noget bånd, idet ægtefællen til enhver 
tid kan lade foretage skifte.

En ægtefælle kan ved testamente bestemme, at 
den anden ægtefælle skal være udelukket fra at 
hensidde i uskiftet bo. Bestemmelsen kan dog efter 
begæring tilsidesættes af skifteretten, hvis den ikke 
findes tilstrækkelig begrundet i hensynet til livs
arvingernes og ægtefællens tarv.

7. Uskiftet bo med fællesbørn.
Hvis den afdøde ægtefælle kun har fællesbøm med 
den længstlevende, har denne ret til at overtage 
fællesboet uden at skifte med de fælles livsarvinger, 
uanset om disse er myndige eller umyndige. Denne 
ret gælder, så længe ægtefællen forbliver ugift, 
men ved indgåelse af nyt ægteskab er ægtefællen 
forpligtet til at skifte.

Ved et sådant skifte skal der tages hensyn til, 
at den længstlevende har arveret til Vs af den 
afdødes halvpart af fællesboet. Den længstlevende 
beholder således 2A af fællesboet, medens Vs af 
dette deles mellem fællesbømene.

77. Uskiftet bo med myndige særbørn
Når særbørnene er myndige, kan hensidden i 
uskiftet bo kun ske med deres samtykke. For så
vidt der ikke gives sådant samtykke, deles fælles
boet som under 7 med 2/s til ægtefællen og Vs til 
deling mellem afdødes børn. (Særbørn og even
tuelle fællesbøm).

For såvidt særbørnene giver samtykke til, at 
ægtefællen forbliver hensiddende i uskiftet bo, og 
denne ikke indgår nyt ægteskab, beregnes der ved 
skifte efter den længstlevendes død ikke arv efter 
den førstafdøde til den længstlevende ægtefælle.

Dette vil sige, at fællesboet deles med halvparten 
til den førstafdødes arvinger og halvparten til den 
længstlevendes arvinger. Dette er en ændring i tid
ligere ret, idet der efter denne altid beregnedes arv 
efter den førstafdøde til den længstlevende ægte
fælle.

777. Uskiftet bo med umyndige særbørn.
Når den afdøde ægtefælle efterlader sig umyndige 
særbørn, kan skifteretten tillade ægtefællen at hen
sidde i uskiftet bo med dem, såfremt værgen sam- 
tykker, og retten under hensyn til arvingernes tarv 
og ægtefællens forhold finder det forsvarligt. Gives 
sådan tilladelse, overtager ægtefællen afdødes for
sørgelsespligt over for børnene.

Når ægtefællen således hensidder i uskiftet bo 
med umyndige særbørn efter den afdøde, skal der 
på begæring skiftes med dem, efterhånden som de 
bliver myndige. I dette tilfælde beregnes arv efter 
førstafdøde til den længstlevende som omhandlet 
under II. Hvis særbørnene ikke forlanger skifte, 
når de bliver myndige, beregnes derimod ikke 
sådan arv efter den længstlevendes død.

En efterlevende ægtefælle, der hensidder i uskif
tet bo, skal inden 6 måneder efter dødsfaldet til 
skifteretten indgive en formueopgørelse, og arvin
gerne har ret til at gøre sig bekendt med denne.

I det uskiftede bo indgår alt, hvad ægtefællen 
erhverver, for såvidt det ikke er gjort til særeje. 
Hvis der tilfalder ægtefællen arv eller gave, kan 
han eller hun dog holde det udenfor det uskiftede 
bo ved at begære skifte inden 3 måneder efter 
arvens eller gavens modtagelse.

Ægtefællen har en ejers rådighed over det uskif
tede bo, men må ikke misbruge denne til skade for 
arvingerne, idet disse da kan kræve skifte. Som 
misbrug af rådighed over boet betragtes navnlig 
urimeligt forbrug, tegning af en uforholdsmæssig 
høj livrente, bortgivelse af gaver eller andre begun
stigelser, der står i misforhold til det uskiftede bo’s 
formue.

Når ægtefællen ved misbrug af sin rådighed over 
boet væsentlig har formindsket dette, kan arvin
gerne, når boet skiftes, kræve vederlag derfor af 
det beholdne bo og eventuelt i ægtefællens særeje.

Hvis misbruget består i, at ægtefællen har givet 
en gave, der står i misforhold til boets formue, kan 
en arving kræve gaven omstødt, såfremt gavemod
tageren vidste eller burde vide, at giveren sad i 
uskiftet bo, og at gaven stod i misforhold til boets 
formue. Arvingen må dog først begære skifte og 
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siden anlægge sag mod gavemodtageren inden en 
vis frist.

I foranstående fremstilling er der for at undgå, 
at den blev for kompliceret udeladt mere specielle 
regler.

For såvidt den nye arvelov har ændret hidtil 
gældende bestemmelser, vil de nye bestemmelser 
som regel kun komme til anvendelse, når ægtefæl
len først er død efter lovens ikrafttræden 1. april 
1964.

Første afsnit af omtalen af den nye arvelov fandtes i 
Slægtsgaardens nr. 130.

Det skønneste, et menneske kan opleve, er at blive 
stillet overfor det ufattelige

Albert Ems tein.

Sandheden er for det meste uinteressant, rygter er 
meget mere interessante. Jacques Tati.

Den som forlanger meget af sig selv og kun lidet 
af andre, vil holde sig fri for at blive genstand for 
andres modvilje. Kungfutse.

(6. årh. f. Kr.)

Duft og lægedom
Duft og lægedom! Det lyder forjættende, ikke 
sandt! Lige til at blive i godt humør af! Og begge 
dele kan vi hente i vor have, hvis vi gør os den 
ulejlighed at anlægge et bed med krydder- og læge
urter, hvad der er ulige mere interessant end at 
huse en hel del kedelige og lidet værdifulde stau
der. I gamle dage forstod man det bedre, da sav
nedes hverken ambra, balsamblad eller hjertens
fryd i selv den fattigste husmandshave eller i Vest- 
jyllands forblæste kålgårde. Det kan Jeppe Aakjær 
fortælle os om. Hør, hvad han skriver i sit smukke 
digt »Mors Have«:

Og ambraen stod så søndagskæmmet, 
og balsam skinned’ af morg’nens bad, 
da Mor sin hånd mod dens grene stemmed’ 
og tog hos busken et takket blad.
Hun lugted’ til det i gode drømme 
og la’e det så på den sorte bog; 
mens blomster kyssed’ på kjolens sømme, 
hun atter vejen mod toften tog.

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

Og stille skred hun med kirkefølget 
ud mod den stigende, stærke sol, 
mens græsset groed’ og rugen bølged’, 
og hanen ved hvide gavle gol. 
og balsambladet mod Mor opsendte 
sin bedste sødme fra hjemmets jord, 
det dufted’ ind ad den hvide stente 
og rundt om fonten ved nadverbord.

Bedre kan det vist ikke siges. Og hvis en og 
anden så synes, at det var en mærkelig skik at 
tage lugtegrønt med i kirke, så må vi huske på de 
hyppige begravelser, som i gammel tid fandt sted 
inde i kirkerne. Enhver, som var af rang og stand, 
blev jordet derinde, hvad der forårsagede en ube
hagelig atmosfære, især på varme sommerdage, 
og kvinderne var ofte en besvimelse nær af samme 
grund. Gudstjenesten varede jo også meget længere 
den gang end nu, idet præsterne ofte prædikede i 
2-3 timer. Man fandt da på at fremstille hoved
vandsæg og balsambøsser, der tjente som parfume
beholdere, disse tog kvinderne så med i kirke, og 
når liglugten blev for slem, kvikkede det lidt op at 
tage hovedvandsægget frem og diskret snuse til 
indholdet. Imidlertid var disse beholdere som of
test af sølv og derfor dyre at anskaffe, derfor måtte 
ubemidlede mennesker nøjes med de duftende ur
ter fra haven. I 1805 kom der så endelig en lov, 
som forbød begravelse inde i kirken, og liglugten 
forsvandt da lidt efter lidt. Hovedvandsægget og 
balsambøssen blev anbragt på chatollet som nips, 
og duftplanteme blev fortrængt til havens fjerne
ste krog - eller havnede uden for havehegnet.

Vore bedstemødre forstod - foruden så meget 
andet - også den kunst at indsamle sommerens 
dufte og opbevare dem til vinterbrug, idet de var 
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mestre i at lave potpourri, og da der i de senere 
år er kommet mange smukke potpourrikrukker 
frem i forretningerne, bringes her en opskrift, som 
en og anden måske kan tænke sig at gøre brug af:

Blade af vellugtende, mørkerøde roser samt pro- 
venceroser samles i sommerens løb og lægges fri
ske og velblandede med køkkensalt i en dyb ler
krukke. IV2 pund af disse blade tilsættes derpå 

pund fintkakkede lavendler, lidt stødt nelliker, 
lidt berganotolie, perubalsam, kongerøgelse, borax 
og styrax. Man rører godt i det en gang daglig, 
tilsætter nu og da lidt salt, for at blandingen ikke 
skal blive for tør, og efter en måneds forløb pak
kes den godt fast ned i potpourrikrukken. Den 
vinder i vellugt, jo længere den opbevares.

Det var skikken, at man tog låget af krukken, 
når der kom gæster til huset, og snart bredte den 
fine duft sig i stuen.

Det kunne også gøres på en mere primitiv må
de: Man plukkede en håndfuld balsamblade, dyp
pede dem i vand og overstænkede den varme kak
kelovn med dem. Eller man gik hen til vinduet, 
tog rosengeranien, som havde sin sikre plads der, 
og rystede den kraftigt, så mærkedes dens karak
teristiske krydrede duft selv til stuens fjerneste 
krog i løbet af et øjeblik. Jeg ved en præstekone, 
som var flittig til at gå på husbesøg, og når hun 
trådte ind i et hjem, gik hun, såsnart hun havde 
hilst, hen og rystede rosengeranien, så først satte 
hun sig og indledte samtalen. Måske atmosfæren 
tit har været mindre god i de lavloftede stuer, og 
hvad andet var der så at gøre end at ty til den 
gamle, elskede duftplante derhenne i vinduet. 
Senere gik man over til at strø kongerøgelse på 
de varme ringe i kakkelovnen, eller man lagde 
lidt gløder i et fyrfad eller på ildskuffen, strøede 
røgelse ovenpå og gik så gennem stuerne med det, 
umiddelbart før gæsterne skulle komme.

Når de hvide sommerfugle svang sig i ynde
fuld elverdans over den blomstrende lavendelhæk, 
var tiden inde til at flette lavendel»flasker« med 
kulørte silkebånd til at lægge i skabe og skuffer, 
dels for at holde møllene borte og dels for at spre
de vellugt mellem tøjet. Og den dag i dag har det 
sin egen charme at tage et lavendelduftende knip
lingslommetørklæde op af selskabstasken, når man 
er i gode venners lag. Men hvilken landhusmoder

FYENS stifts sparekasse
oprettet 1832

Hovedvandsæg i sølv.

har vel tid til at flette lavendel»flasker« i vore 
dage?

Her bør det også nævnes, at man i gammel tid 
forstod at omsætte sommerens dufte i fine og vel
smagende geleer: rosen-, viol- og krusemyntegelé. 
Rosengeleen er genopstået på Egeskov, men de 
to andre burde også være i handelen, det fortjener 
de.

Mon der er ret mange, der nu om dage hænger 
skovmærkekranse op under bjælken? Og dog er 
det så lifligt med dens vidunderlige duft, når det 
er mod regn. På landet burde man unde sig selv 
den fornøjelse, som det er at drage til skovs i 
april og plukke skovmærker. Og i byerne, ja, nu 
er der vist ingen småbørn, som f alby der »grønne 
kranse, grønne kranse, tre for en skilling!« Det 
var dengang!

Er det uæstetisk at tale om snustobak i denne 
forbindelse? Men før i tiden var det dog ikke ual
mindeligt, at også kvinder brugte snus. Jeg husker 
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fra min tidlige barndom en firsårig kone, der som
meren igennem gik og samlede rosenblade af de 
lyserøde Dronning Louise-roser, der stod langs hu
sets sydmur. Bladene blev tørrede, og så var der 
snus til langt hen i vinteren. Det gjaldt jo om at 
være selvforsynende på alle mulige områder, for 
pengene var både få og små. Og så var der også 
den fordel ved rosensnus, at det gav ikke rød næse. 
»Kærlighed og en rød næse kan ikke skjules«, si
ger jo det gamle ord, og det er ikke så forfærdelig 
mange år siden, at jeg i Vestjylland traf ældre 
koner, hvis røde næser talte deres eget stærke 
sprog om, at snustobak var et af de midler, som 
brugtes til at forsøde den daglige, måske lidt trælse 
tilværelse med.

Men det er ikke blot vellugten, der gør så 
mange planter værdifulde, det er endnu mere 
dette, at der i stor udstrækning er lægedom at 
hente ved brugen af dem. Det var vist »Kloge Sø
ren« i Frørup, der sagde, at for hver sygdom satte 
Gud en lægeurt på jorden. Hvem tør benægte, at 
det er rigtigt? At skildre de enkelte lægeurter vil 
føre for vidt her, kun skal lige fremhæves de tre 
gamle duftplanter, som blev omtalt i begyndelsen 
af denne artikel, og som går under fællesbetegnel
sen »lugtegrønt«. Om dem alle tre gælder det, at 
de er »ej blot til lyst«, men har ned gennem ti
derne været højt værdsat som lægedomsurter. Alle
rede Erik Plovpennings livlæge, Henrik Harpe
stræng, anbefaler ambra mod forskellige sygdom
me og kalder den »en ædel, vellugtende urt«. Bal
samblad er på grund af sin store lægedomsevne 
viet til Jomfru Maria og er især brugt mod mave- 
lidelser. Endelig taler Kristian den Fjerdes livlæge, 
Simon Paulli, i sit store værk »Flora Danica« om 
»det kosteligste hjertensfrydvand«, og dermed har 
citronmelissen, som hjertensfryd også kaldes, fået 
sit blå stempel. Men alt det der ligger nu så langt 
tilbage, lad os derfor slutte med at lytte til, hvad 
en nutidsrøst har at sige om lægeurterne og glæde 
os over nedenstående smukke vers af afdøde apo
teker Helweg-Mikkelsen:

I plantens saft 
der er en kraft 
af solens stråler rundet, 
med lægedom 
den til os kom 
af gamle vismænd fundet.

I sot og nød 
mod sygdom, død, 
den giver magt i hænde, 
forstandig brugt 
den bærer frugt, 
kan sorg til glæde vende.

Hjerteformet hovedvandsæg, sølv.

Os give Gud 
vi nytte ud 
på rette måde saften, 
at mange må 
god lindring få 
og gavn af guddomskraften.

Julie Rask.

Det er håbet, som gør vort hjerte rigt, vor sjæl 
glad. D. G. Monrad.

(1811-1887)

Selv dåren, der tier, gælder for viis, forstandig er 
den, der lukker sine læber.

Kong Salomons ordsprog.

Er du en mand med anseelse, så byg dig et hus 
og grundlæg en familie. Elsk din kone af ganske 
hjerte, giv hende god mad, klæd hende smukt; thi 
hun er en rig kilde til alt godt for dig. Vær ingen 
tyran, men lyt til hendes råd.

Ptah-Hotep 
(ægyptisk filosof)

Den, som mindst søger æren, finder den snarest. 
gi. dansk ordsprog.
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Din egen dag er kort, 
men slægtens lang

Formanden for Dansk Slægtsgaardsforening i Svend
borg amtskreds, sognefoged Johannes Nielsen, Vej
strup, fik i forbindelse med sin 60-årsdag besøg af en 
medarbejder ved Svendborg Avis, redaktør fru Vita 
Andersen, Hesselager, med hvis tilladelse vi her brin
ger den artikel, der blev dagens resultat:

Sognefoged johs. nielsen, Vejstrup, bor på Lin- 
degaard, den gård, på hvis jorder der i 1948 blev 
gjort et fund af stor historisk betydning, nemlig 
en krukke med gamle mønter, 16.000 ialt, da 
fundet blev talt op af Nationalmuseet. Det ville 
være naturligt at tro, at Johs. Nielsens store histo
riske interesse hidrører fra dette fund, men inter
essen var nu opstået adskillige år før den tid. Den 
stammer faktisk helt tilbage fra barndommen, del
vis fra hjemmet og delvis fra skolen, Øster Aaby 
Friskole, hvor Johs. Nielsen begyndte sin skole
gang allerede som seksårig. Johs. Nielsen fortæller 
selv om sin skolegang:

»Min lærerinde, Margrethe Lund, som lever 
endnu, 75 år gammel, Hans Lund og senere Thor
vald Lund vakte min historiske interesse ved deres 
levende fortælling. Det var en skole, der helt og 
fuldt faldt i tråd med hjemmets ånd, og det glæder 
mig, at der stadig er forældre, der vil stå vagt og 
værn om vore friskoler.

Mine forældre var bønder i Vejstrup og Albjerg 
langt tilbage i tiden. Min mormors morfar var den 
bekendte Hans Christensen, hvis minde står i Gud- 
bjerglund. Han var født på den gamle Kohave- 
gaard, og jeg ejer i dag den toft, hvor den gamle 
slægtsgård lå.

Lindegaard, hvor vi bor, har været i slægtens 
eje fra 1763, da den hørte under Set. Knuds Klo
ster i Odense. Det er mig en stor glæde, at vor 
datter og svigersøn vil overtage gården, så den 
forbliver i slægten.

Mine forældre var rodfæstet i gammel bonde
kultur og højskolepræget, idet de begge havde op
levet højskolens og gymnastikkens guldalder, og 
far var gennem mange år leder af gymnastikken 
her i Vejstrup.

Der var i mit hjem en levende interesse for 
kirke og skole, og sangbogen blev brugt flittigt. 
Interesse for slægtsgårde var der også tilstede, og 
min far var med til at oprette Dansk Slægtsgaards
forening, en forening, der søger at skabe kontakt 

mellem slægtsgårdsejere, blandt andet ved at ud
give et blad, »Slægtsgaarden«, ligesom medlemmer 
kan få oplysning om slægtens og gårdens historie 
samt konsulenthjælp ved generationsskifte, for
pagtning, aftægtsordning m. m., altsammen ud fra 
mottoet: »Din egen dag er kort, men slægtens 
lang«.

Johs. Nielsen blev medlem efter sin fader og 
blev i 1954 formand for Svendborg Amt, og han 
oplyser, at lokalafdelingen har ca. 150 medlem
mer, men det ville være glædeligt, om endnu flere 
kom til.

- Hvordan med gymnastikken?
- Ja, da blev jeg også gennem fars virke meget 

tidligt stærkt engageret. Som ung deltog jeg i 
gymnastikken i Vejstrup, og jeg mindes endnu med 
glæde de store skyttefester, der blev holdt den
gang.

Det var dengang store gymnastikhold man ar
bejdede med, 40-50 gymnaster, og det var særlig 
spændende til de store fester, hvor der var talbe
dømmelse, og holdene blev sat i nummerorden ef
ter dygtighed.

Da jeg var atten år, kom jeg på Ollerup Gym- 
nastikhøjskole hos Niels Bukh og blev uddannet 
til delingsfører, hvorefter jeg blev leder af gymna
stik her i Vejstrup og kom med i gymnastikudval
get i 2. hovedkreds, og jeg var formand her i 
20 år.

GYMNASTIKKEN TRÆNGT OP I EN KROG
- Det var en ung alder at blive delingsfører i?

— Ja, og det var heller ingen let opgave idet

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.
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mange gymnaster var ældre end jeg selv. Jeg be
gyndte med den nye »primitive gymnastik«, der 
jo var bevægelse i stedet for den gamle Lingske 
stillingsgymnastik, og det var for en stor del af de 
ældre gymnaster ikke til direkte glæde i begyndel
sen, og mange rystede simpelthen på hovedet.

Fra disse år i gymnastikkens tjeneste har jeg 
kun gode minder om en frisk og frejdig ungdom 
og om samarbejde med mænd og kvinder, der med 
ildhu og tro på sagen ofrede tid og kræfter på 
den. Det er synd for gymnastikken her i Danmark, 
at den skal trænges op i en krog af boldspillet. 
Jeg mener nok, at dette har sin plads ved siden 
af gymnastikken, men ikke over den.

Gymnastikken under den form, som den drives 
her i landet i almindelighed, er jo et specielt dansk 
barn af højskolen, formet især af P. H. Ling, Niels 
Bukh og frk. Bjørksten.

Det undrer mig derfor, at den ikke sættes høj
ere, medens f. eks. fodbold, der kan udarte sig til 
råhed og brutalitet, råbes ud i presse, radio og 
fjernsyn. Vi hører om disse evindelige landskampe, 
medens der er så godt som stilhed om de gymna
stikhold, der rejser verden rundt og vækker beun
dring og begejstring, hvor de kommer frem, Olle- 
rup og Flensted Jensens hold.

Men landskampe er jo spændende underhold
ning for en masse mennesker ligesom tyrefægt
ningerne i Spanien.

Vi har her på egnen en fortrinlig festplads til 
gymnastikstævner, nemlig Gudbjerglund, og jeg 
vil som medlem af bestyrelsen gerne være med til 
at virke for, at disse stævner kan bevares.

- Der er jo flere andre tillidshverv, De har haft, 
ikke sandt?

- Jo, jeg var i 20 år med i bestyrelsen for Vej
strup Højskole og senere ungdomsskole. Jeg har 
gået sognet rundt flere gange for at samle bidrag 
til skolens genrejsning i 1940 og til nybygning i 
1950. Der blev ofret megen tid på denne opgave, 
men vi havde mere arbejdskraft hjemme dengang, 
og vi havde så også den glæde, at skolen kom 
godt i gang igen takket være Karen Helle og Vagn 
Christensens store indsats. Det er da også glæde
ligt, at skolen stadig har god tilslutning.

Her, såvel som ved gymnastikken, havde jeg et 
meget snævert samarbejde med Vilhelm Christen
sen, Hjelmkilde, der var en mand, som jeg kom 
til at sætte meget højt, besjælet som han var af en 
vilje og energi uden lige for den sag, han fik kær.

Videre gennem årene kom jeg med i bestyrel
serne for gymnastikforeningen, forsamlingshuset, 
vandværket, mejeriet, kvægavlsforeningen samt i 
repræsentantskabet for andelskassen, og nu sidst 
i sognerådet.

Jeg har deltaget i sammenslutningen af mejeri- 
og kvægavlsforeningen, og nu kan det måske blive 
aktuelt med en kommunesammenlægning også. 
Men det er nu med vemod, jeg i 1946 var med 

til at nedlægge det mejeri, som min morfar be
gyndte i 1880’erne som det fællesmejeri, der se
nere blev Vejstrup Andelsmejeri.

En tid, jeg mindes som noget af et kapitel for 
sig, er årene 1940 til 1945, det var en mærkelig 
tid at opleve. Dagene den 9. april og 5. maj er vel 
nok vor tids største historiske dage. Jeg deltog i 
modstandsbevægelsen og gik så senere over i 
hjemmeværnet indtil 1963.

Jeg har da også oplevet første verdenskrig. Da 
var jeg kun dreng, og den tid gjorde et stærkt ind
tryk på mig, ligesom tiden omkring genforeningen 
med det politiske røre, I. C. Christensen, Claus 
Berntsen og H. P. Hanssen Nørremølle var mænd 
der optog mig meget.

- Hvornår blev De sognefoged?
- I 1945 overtog jeg hvervet efter min fader, 

der havde virket siden 1923. Før ham havde min 
morfar hvervet, det var fra 1895, og ham erindrer 
jeg drage af sted med en gummiknippel og led
saget af byens stærke mænd, når der var ballade 
blandt de polske roearbejdere på Tiselholdt. I dag 
går det mere fredeligt til, jeg har da aldrig været i 
konflikt med folk, for det er da bedre at komme 
som medhjælper i de forskellige anliggender, end 
som striks øvrighed.

Men der er iøvrigt ikke så mange udpantninger 
og udlæg nu som tidligere, også her mærkes vel
færdsstaten.

- Hvad er iøvrigt en sognefogeds pligter?
- Han skal møde ved ildebrand, ordne hunde

tegn, udstede ægteskabspapirer samt foretage 
eventuelle vielser.

SOGNEFOGEDINSTITUTIONEN
UUNDVÆRLIG
Lægdsvæsenet er dog nu delvis overtaget af folke
registret, men vi har dog kort over de værneplig
tige, og vi skal møde på sessionerne og har an
svaret for, at mandskabet møder ved hurtige ind
kaldelser og mobilisering.

Der har været røster fremme om at nedlægge 
sognefogedinstitutionen, men udtalelser fra politi
mestre og dommere siger, at den ikke kan und
væres.

- De er da også formand for Vejstrup Valgme
nighedsråd.

- Ja, det er jeg, det blev jeg i 1955 efter at 
være kommet i menighedsrådet i 1950.

Det er et krævende, men alligevel let hverv, for
di de mennesker, jeg samarbejder med, alle på en 
god måde hjælper til med at løse opgaverne på 
bedste vis.

Valgmenigheden i dag lever og bygger videre 
på det åndelige grundlag, som vore forfædre lagde 
for snart 100 år siden, og vi vil gøre vort bedste 
for at bevare og føre videre til kommende slægter 
det fællesskab og det menighedsliv, der har været 
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levet her gennem de mange år. Det glæder os også, 
at der stadig er unge familier fra hele Sydøstfyn, 
der slutter sig til menigheden.

Vi har nu med en god indsats fra mange fået 
en smuk kirke efter den nu afsluttede store istand
sættelse, men det mest glædelige er, at så mange 
også helt unge slutter op om søndagsgudstjenesten.

Jeg kan ikke tale om valgmenigheden uden at 
nævne, at her mødte jeg fra min tidlige ungdom 
Anders Nørgaard, som fik en afgørende betydning 
for mig. Hans varme og ærlige forkyndelse glem
mes aldrig. Jeg kan videre nævne, at jeg var blandt 
hans første hold konfirmander.

STAMKOEN FØDT 1906
- Hvordan med landbruget?

- Ja, det har jeg jo også haft at passe ved siden 
af det andet, og måske var jeg nået videre med 
dette, hvis al den tid og de tanker, der er anvendt 
til andet, var brugt her.

Jeg har ikke været meget ude, men havde dog 
som 17-årig plads på Bleggården hos Hans Chri
stensen, en meget dygtig landmand og et fortrin
ligt hjem for unge mennesker.

1927 var jeg elev på Korinth Landbrugsskole, 
hvor Poul Fenger var forstander og Sloth lærer. 
Det var en skole, der stillede store krav til ele
verne, men hvor vi også lærte meget.

Derudover har jeg, kun afbrudt af soldatertiden 
i Vordingborg, arbejdet på Lindegård. Det er vel 
nok særlig kvægbruget, der har haft min interesse, 
og jeg har for det meste passet besætningen selv, 
og det håber jeg at kunne vedblive med nogle år 
endnu. Men den dag kan jo komme, som det er 
sket for så mange andre, at vi står overfor proble
met med at sælge køerne, ifald vi ikke kan skaffe 
den nødvendige hjælp.

Selve avlsarbejdet har været hæmmet af tre 
gange mund- og klovsyge og tre perioder med smit
som kastning, men vi har dog kunnet bevare den 
gamle stamme. Alle dyr i stalden stammer fra en 
ko, født 1906, og flere køer er gennem årene opta
get i kostambogen.

- Hvordan ser De på tilbagegang i kvægholdet?
- Jeg synes, det vil være helt urimeligt, hvis 

vort kvæghold ikke kan bevares i sin helhed, når 
der gennem avlsarbejde og rigtig fodring er de 
bedste betingelser for at skabe en stor produktion 
af en kvalitetsvare. Så bør arbejdet også altid være 
lønnende, og der må være mulighed for at få den 
fornødne arbejdskraft.

Der må skabes økonomisk mulighed for en mo
dernisering af mange stalde og en mere gennem
ført hygiejne i disse. Det er dog her selve varen 
fremstilles.

Vi har selvfølgelig fulgt med i mekaniseringen, 
men jeg savner hestene græssende i folden en som
meraften. Fra oldtiden har hestene fulgt mennesket 
i krig og fred, men nu er de næsten forsvundet. 
Vi glæder os over de tekniske fremskridt, men 
gruer samtidig for den rivende udvikling og spør
ger os selv: Bliver mennesker nu lykkeligere og 
mere tilfredse?

- Det har været mange opgaver at klare gennem 
tiden, ikke?

- Jo, det har det vel, og jeg havde da heller 
aldrig kunnet klare det, hvis jeg ikke havde haft 
en så god og dygtig kone, der har været mig til 
uvurderlig hjælp.

Jeg glæder mig også daglig over fire raske børne
børn, som jeg håber på engang , ad åre kan fort
sætte der, hvor vi ældre må slippe. Når man nær
mer sig de 60 år, mærker man trods alt, at man 
skal til at indstille sig på et tilbagetog, men jeg 
håber dog, at det ikke må ske alt for hurtigt, slut
ter Johs. Nielsen vor samtale.

DOKUMENTBOG 
med gård- og slægtshistorie

I »slægtsgaarden« nr. 126 (august 1963) side 7 
omtaltes i referatet fra Øvleslægtens 500 års jubi
læum på »Veielgaard« i Malling, hvorledes denne 
gårds historiske dokumenter, attester, breve m. m. 
er samlet i en specielt fremstillet dokumentbog, 
der indeholder mange generationers bevarede papi
rer af forskellig art.

Denne store, solide bog, som indeholder ca. 100 
sider med oplysninger om gårdens og beboernes 
historie fra 14 generationer og 500 år, var gen

stand for stor interesse. Den udgør en velordnet 
samling af alle historiske dokumenter, som ønskes 
bevaret bedst muligt i stedet for at ligge i konvo
lutter, mapper, skuffer o. 1.

Denne udmærkede samlebog har lærer Mogens 
Hilmer, Randers, været idégivende til og har frem
skaffet den til slægtens gård, »Veielgard« - Dan
marks ældste bondeslægtsgård - og han har ordnet 
dens indhold på følgende måde:

Dokumenterne, som omfatter skøder, testamen
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ter, skrifteudskrifter, attester, erklæringer, avisud
klip og oplysninger i skrifter af forskellig art, er 
opsat på bogens højre sider. På siderne til venstre 
er anbragt en lille seddel, hvorpå der med nogle 
få liniers tekst er bemærkninger om dokumenternes 
art, alder m.m., hvilket især er vejledende, hvor 
det drejer sig om ældre dokumenter, der er ned
skrevet med gotiske bogstaver, som benyttedes 
indtil omkring 1875, da brugen af latinske bogsta
ver blev almindelig samtidig med, at denne skrift
form indførtes ved undervisningen i skolerne.

1 anledning af, at nogle medlemmer af 
Slægtsgaardsforeningen har ønsket at anskaffe 
en sådan bog til samling af historiske dokumen
ter, har Andelsbogtrykkeriet i Odense efter an
modning fremstillet et prøveeksemplar, som er 
veludført og har et smukt udseende.

Bogen består af et meget svært, stift bind med 
grøn Nigeremitation, men med hensyn til farve 
kan der vælges mellem forskellige efter behag. - 
Størrelsen er 27x40 cm.

Der er indsat en speciel ryg, som kan udskif
tes med en bredere ryg, hvis bogens indhold 
bliver så fyldigt, at det bliver nødvendigt.

Bogens ryg og sider er samlet med 4 specielle 
dobbelte messingskruer, hvoraf den ene part er 
et bøs med indvendigt gevind, således at læng
den kan varieres efter bogens tykkelse. Der kan 
iøvrigt fås sådanne skruenagler af forskellig 
længde.
Dette løsbladsystem, der gør det muligt at om

bytte eller indsætte blade, har den betydelige for
del, at bogen kan udvides, hvis det ønskes på 
grund af forøgelse af gårdens eller slægtens histo
rie med senere tilkommende dokumenter i afskrift, 
fotokopi eller originalpapirer.

Bogen indeholder 100 stk. bruntonede, sidehul
lede blade af svært, glat papir. Bladenes sider 
(udenfor hulområdet og en margin på 1 cm) er 
23x39 cm, således at dokumenter af denne stør
relse kan indsættes.

Dokumenter, attester m. m. af forskellig stør
relse kan fastsættes på bogens blade med hæfte
klemmer eller små stykker klare klæbestrimler over 
hjørnerne. Luftfotografi af gården og f. eks. bil
leder af gravhøje, dysser, oldtidsfund, ledsten og 
vandtrug med årstal og initialer, samt af gamle 
arvede møbler m. m. som eventuelt ønskes indsat 
i bogen, påsættes med gummierede fotohjømer.

På bogens første blad er det naturligt at skrive 
et kort forord om, hvad indholdet omfatter og at 
nævne, hvilke slægtsgenerationer og tidligere bebo
ere, der har haft gården i besiddelse samt årstal
lene for generationsskifte.

Det historiske materiale indsættes i rækkefølge 
efter alder således, at eventuelle skriftlige oplys
ninger om oldtidsfund eller hændelser på stedet i 
middelalderen indsættes først. Dernæst samles de 
ældste historiske oplysninger, skøder eller fæste-

Fortnanden for Øvle-slægtens forening, Kr. N. Kristian
sen, Vielgaard, med sønnesønnen Stig, kigger på gårdens 
historie. På bordet ses bogen med gårdens og slægtens 

dokumenter.

breve, synsforretninger, skifteudskrift, testamenter, 
soldaterpapirer, prentede bryllupssange, nekrolo
ger o. s. v. i generationernes rækkefølge.

Er der f. eks. på slægtsgården bevaret gamle 
standkister eller andre møbler med initialer og 
årstal, indsættes fotografi under de generationer, 
sådanne møbler først har tilhørt. Det samme gæl
der for andre gamle arvemøbler m. m., hvoraf 
fotografi ønskes indsat. Genstandens alder, oprin
delse eller herkomst skrives på en seddel, som an
bringes på venstre bladside udfor billedet.

En dokumentbog af ovennævnte størrelse, 
udførelse og kvalitet kan fremstilles af Andels
bogtrykkeriet i Odense for ca. 110 kr.

Interesserede kan indsende bestilling til tryk
keriet og samtidig meddele, om bindet ønskes 
grønt eller en anden farve.

Der kan ved bestilling træffes aftale med 
Andelsbogtrykkeriet om at få gårdens navn, bo
mærke eller andet trykt på bindet med guld
bogstaver. Adressen er: Andelsbogtrykkeriet i 
Odense, V inde gade 72, Odense. H. B.
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Elmelund Byelov

Gårdejer Jørgen Jacobsen, Vos emo se, 
fortsætter her sin artikel om oldermand- 
skabet og dets pligter, hvis første afsnit 
vi bragte i Slægtsgaardens nr. 122, 123, 
124, 127 og 132.

58. At menige Naboer skal gaa med 
Oldermændene naar de tilsiges at pante.

Naar Oldermanden vil gaa og pante for Uhegn 
eller anden Byes Vide da skal hver Mand være 
pligtig at gaa med hannem, som hiemme ere og 
bliver tilsagt, men bliver han tilsagt enten hiemme 
eller i Marken og vil ikke gaa med at pante, men 
tager sit Arbejde vare, og andre forsømmer deres, 
giver en fjerding 011 til Vide eller pantes derfor. 
Og saa mange, som ere med Oldermanden at 
pante, de maa og med hannem drikke samme 
Pant hen, og vilde de andre gaa med da stande 
det i deres Kor. - Men dersom Oldermanden gaar 
i Marken og ser store Uhegn paa Korn eller Eng 
med Kvæg, og han da forsømmer sig og ikke gaar 
og panter og flyer Hegn i Marken, men tager vare 
paa sit Arbejde; da maa de andre Naboer med 
Stoelsbroderen, om han er tilstede, pante Older
manden derfor og han dermed haver forbrudt en 
fierding 011.

Men alle som i Byen, skal Oldermanden holde 
halvt Hegn og Skiel paa Vide og Vilkaar, hvad 
dennem paalægges under lukte Døre til Byens 
Gavn til Stævne, at man kan have Fred paa 
Korn og Eng; thi uden hver Mand vil holde med 
Oldermanden, da kan en ikke langt komme: thi 
bør det hver Mand at holde hart derpaa, efterdi 
man ser, det er hver Mands Gavn. Og hvilken, 
som ikke vil lade sig pante naar han er falden 
derfor, men vil giøre Modstand, da skal han give 
en halv Tønde 011 til Vide.

59. Om Tyre Laug.
Alle Mand og Gildesbrødre i Byen boer, skal være 
pligtig at holde Byens Tyr, og den betale hvor 
Oldermanden med 4 Gildesbrødre den kiøbe den 
samme Dag Oldermanden udleverer Penge, under 
en fierding 011 til Vide. Og hvilken Mand, som 
kommer til Byen, han skal give til Tyrelauget før 
han maa lade Tyr bruge lige med de andre 6 B og 
en fierding 011.

60. Om Huuesfolch.
Hvem der holder Huusfolch, han skal holde dem 
ved hans egen Ild, og ikke de at holde særlig 
Ild i hans Gaard baade for Fare af Ildebrand og 
Skade for Giærden under en Tønde 011 til Vide 
til sine Naboer, den dennem holdes for hver 
Sinne det skellig klages og give sit Herskab en 
Ørte Havre.

61. Om Hiælp og Bistand af sine 
Naboer naar Ildebrande sker.

Item dersom saa skeer hvilket Gud naadelig af
vende, at Ildebrand faar Magt med nogen Mands 
Hus eller Gaard og han afbrændes, skal hver hans 
Nabo da være forpligtet at styrke og hiælpe han
nem og hver Nabo skal give hannem 2 Skiæpper 
hart Korn, 1 Trave Langhalm og et godt Byg
ningstræ og dertil skal hver Nabo hiælpe hannem 
naar han vil og kan afstedkomme at bygge nogen 
af hans Hus som i saa Maade er afbrændt, to 
Dages Arbejde paa egen Kost.

62. Om Kiøer i Toyer i Vangen.
Item skal ingen holde Kiøer i Tøyer i Vangen 
uden det skeer ved fælles af Naboernes Samtykke 
under en fierding 011 til Vide, for hver Sinde det 
sker. Og som nogen befindes at malke andres Kiør 
ulovlig, da skal han give en Tønde 011 til Vide 
og en Ørte Havre til Husbonden.

63. At ingen skal age ud i Marken 
om Natten efter sit Korn.

Skal ingen efter Dag gaa af Hiemmet age udi 
Marken efter Korn for Vantroelse Skyld, men 
hvilken som ikke faar laulig Forfalds Skyld, kan 
saa tidlig afføre sit Kom som de andre, da ville 
vi alle være forpligtet til at hiælpe hannem med 
Heste og Vogn at age sit Korn hiem, paa det ingen 
skal faa Skade for samme Forfalds Skyld. Under 
en Tønde 011 til Vide til Gildesbrødrene og en 
Ørte Havre til sin Husbond.

64. Om nogen forsømmer Vangevogtning 
naar han tilsiges.

Item hvilken som bliver tilsagt og advaret om 
Aftenen at vogte Marken og Vangen om anden 
Dagen, og han det forsømmer, giver for hver Sinde 
han det forsømmer en Otting 011 til Vide og siden 
stande sine Naboer til Rette for hver Skade, der 
skeer imidlertid udi Marken.

65. Om onde Ouffne.
Item skal der ogsaa randsages her udi Elmelund 
hvern som haver onde Ovne, som snart er til at 
fange Skade af formedelst Ildebrand, da dersom 
slige Ovne befindes, skal menige Bymænd dem
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nedslaa og være forpligtet til at hiælpe Manden, 
som Ovnen eier med en Dags Arbejde eller to, 
til at opsætte en anden.

66. Om Byens G terning og Arbeide.
Item hvem som sig fortrykker naar noget nyttigt 
Arbejde er for Haanden, som kunde komme Byen 
til Gavn og Fremtarv og da ikke lader sig derhos 
findes give en Fierding 011 til Vide.

67. Om Skauffhug.
Item skal der ingen hugge eller hugge lade anden 
Steds end paa sin egen Skovpart, og ikke heller 
det uden om Onsdagen, med mindre det kan ske 
med Naboernes Villie og Tilladelse under en 
Tønde 011 til Byen, at have forbrudt desligeste 
at bøde Skaden igien og Herskabets Sag foruden 
for hver Sinde det forsømmes. (Fortsættes).

c^/ndelsbogtrykkeriet

i Odense

^andbo-^pardiassen for Fyn

©en almindelige ^randforfifring
for Sanbdpgninger, oprettet neb fongelig 5lnorbning

af 1792
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