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OLDTIDSHØJE VED HÆRVEJEN

Ved Randbøl by på Hærvejen ligger en række gravhøje fra oldtiden. Dette er en af dem. Inde i bladet fortæller
redaktør Ib Paulsen om en vinterrejse i Hærvejs-miljøet.
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Havet, luften og landet
------------- --------------Jeg har altid elsket havet.
Snart smyger Østersø og Kattegat sig om de
danske fjorder og vige, mens bølgeslaget lyder
som klokkeklang mod kystens stene. Snart bruser
Vesterhavet vildt mod Jyllands vestkyst, mens bøl
gerne brydes i vilde skumsprøjt mod revlernes
sandbarrierer. Snart låner det farveløse hav him
lens farveskær, og snart er det gråt og truende
som et dystert skydække. Jeg ved ikke, hvornår
det er skønnest, men der siges om havet, at det
aldrig er ens. Det er altid nyt, og derfor har det
en sær dragende magt på menneskets sind.
Det er havet, der giver landets skønhed sin
egen charme.
Hvor tidt har jeg ikke stået på et af de fynske
højdedrag og set over mod Jyllands kyst eller
mod nogle af de mange småøer, der ligger som
perler i havet? Og ind i mellem har der listet sig
tanker frem med håb om, at Europas folkemasser,
som næsten aldrig ser havet, aldrig til fulde må
lære, hvor skønt her er. For så blev her ikke til at
være. Sådan må man naturligvis ikke tænke, og
fremmede er da altid velkomne.
Slægterne har lært at beundre havet omkring
Danmark, men vi skal såmænd ikke så forfærdelig
langt tilbage, før der i Danmark var mange menne
sker, der næsten aldrig så det. De moderne trafik
muligheder har givet os landet i eje på en måde,
som vi slet ikke havde det før. Lad os være lykkeUge for det.
Vort slægtled har imidlertid fået den lykke at
få landet at se på en hel anden måde end før,
nemhg fra oven. Der oppe fra kan det nemlig se

Af Chr. R. Christensen ---------------------------------endnu skønnere ud, end fra de synsvinkler vi
hidtil har kendt det.
Også deroppe kan forholdene være forskellige.
Stiger man i luften på en grå vinterdag, hvor
alt er tåge og kulde hernede, kan man opdage, at
man på få minutter kan være oppe i den klareste
luft med blå himmel og tindrende solskin. Man
tager sig til lommen, hvor solbrillerne skulle have
deres plads. Men hvem tænker vel på solbriller
på en klar vinterdag? Så misser man med øjnene
mod det skydække, der ikke mere er gråt, men
som ligger som et tindrende hvidt snedække over
jorden. Lidt knudret kan det være, men dog så
nogenlunde jævnt, at man ikke kan undlade at
tænke på de gamle nordpolsfarere, der drog over
de uendelige vidder med deres slæder og hunde
forspand. Der må have været lige så øde og ensomt
som her, hvor et hul i skydækket dog kan for
tælle, at der er land under os. Man lærer her
oppe, at det gamle ord har ret, når det siger, at
oven over skyerne er himlen altid blå.
Vi kan også stige op en dag, hvor vejret er sigt
bart. Og så ligger landet under os. Ser man ud,
møder man havet og ude i det blå hav dukker
masser af småøer op. Så gælder det om at kunne
sin geografi, for her oppe kan man i løbet af
nogle minutter stifte bekendtskab med dele af
Danmark, som man ikke har set hele sit liv igen
nem. Man får lært at revidere sine geografiske
kundskaber, for herfra ser det slet ikke sådan ud,
som man forestiller sig, når man læser geografi
bogen.
Man ser ned, og under os Ugger så landet som
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vi kender det, men bare i langt mindre stil. Bi
lerne bliver til ingen ting, og bygningerne redu
ceres til legetøjshuse, som veje og jernbaner snor
sig frem imellem. Markerne bliver så små, men
konturerne træder tydeligt frem. Man ser tyde
ligt, om manden med harven har trukket en lige
streg. Og man kan næsten skønne, hvor mange
omgange plovmanden har tilbage, før grønjorden
er forandret til sorten muld. Skønnest er landet
dog ved høsten, når det ligger tavlet ud i grønt
og guld.
Dernede i alt det små, har den danske bonde
sin gerning. Heroppe fra kan den synes ringe, men

det er dog hans lille rige, og hvor er det velgø
rende at se, hvordan dette rige er hegnet med
grøfter og skel. Det er hans. Det er her han lever
sit liv, drømmer sine drømme, bygger sin fremtid
og nyder sin lykke.

Jo, når man ser det hele sådan lidt fra oven,
kommer man let til at tænke på ting, som man
ikke bemærker til daglig. Derfor skal man glæde
sig over, at leve i et slægtled, der - om det vil har lejlighed til at se landet også fra oven.
Chr. R. Christensen.

Ved en 70-års dag
Den 16. februar fyldte hofjægermester Cederfeld
de Simonsen, Erholm, 70 år.
Cederfeld de Simonsen er en af dansk Slægtsgaardsforenings mest trofaste og anerkendte med
lemmer. År efter år møder han til foreningens
årsmøder i et altid strålende humør, som i høj
grad smitter af til hans omgivelser.
Gennem en lang række år har han været med
lem af vor forenings hovedbestyrelse, ligesom han
er formand for bladudvalget. Og han har herigen
nem ydet dette blad store tjenester.
Hofjægermesteren er en meget interesseret og
driftig landmand. Den, der passerer hans store og
smukke gård, Erholm, ved Årup, kan ikke undlade
at glæde sig over det skønhedsindtryk, der møder
ham. Det er ikke alene det smukke slot og den
velholdte park, men også de moderne avlsbygnin
ger, der falder i øjnene. Efter brand for nogle år
siden opførtes der nye stalde på Erholm, og de
blev ikke alene moderne, men også skønne. Og
det er en fornøjelse at se, hvor velholdte de er. De
skuffer ikke ved at blive set nærmere efter i søm
mene.
Cederfeld de Simonsen er en mand, der har
sine meninger om tingene, og han er ikke bange
for at forsvare dem, selvom hans milde væsen
aldrig fornægter sig. Et af hans grundsynspunkter
er, at de mennesker, der er betroet at have en af
Danmarks gårde i deres varetægt, ikke alene skal
drive dem til deres egen tarv. Det er en arv, de
har fået fra fortiden. Her har fædrene kæmpet og
mødrene grædt for at få det hele til at gro. Derfor
er det også en simpel pligt for det nuværende
slægtled at bygge videre og gøre det bedre, som
fædrene gjorde godt. Og det kan man i sandhed
sige, hofjægermesteren har gjort.

Sædvanligvis er hofjægermesteren i fuld vigeur.
Hans livlige interesse for tingene stilner ikke af,
og derfor venter Dansk Slægtgaardsforening, at han
i mange år endnu vil være en interesseret og liv
lig gæst ved vore møder.
Til lykke med dagen!
C, Æ. C.
Spørgsmålet: Rig eller ikke optager mange mennesker,
da den materielle besiddelse synes at være blevet livets
lykke. - En klog og rig mand har sagt: - Med hensyn
til at samle penge drejer det sig ofte om at udnytte andre
menneskers bristende evne til at holde fast på deres.

En rig mand er ikke andet end en fattig mand med
penge.
En af de mest universelle og dybtstikkende menneske
lige lidenskaber er misundelsen.
Bertrand Russell.
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HELLAS

F o reningsmeddelelser

Fortidens røst:
Rædsel og lyst
toner i dur og i moll,
bægerklang, blod,
krigerlist, mod,
elskov og guld i sold.

Medlemskontingentet 1965.

Efter 11 års uændret kontingent har stigende ud
gifter i dette tidsrum vedr. trykning af medlems
bladet, bladporto, brevporte, tryksager m.m. med
ført, at den kontingentregulering der blev ved
taget ved årsmødet i Næstved i 1962 af hensyn
til foreningens budget må gennemføres i 1965.
De nye kontingentsatser var under § 3 i forenin
gens love trykt i »Slægtsgaarden« nr. 134 decem
ber 1964.
Giro-indbetalingskortet, som udsendes i februar
bedes benyttet til indbetaling af kontingentet sna
rest efter modtagelsen, hvilket sparer foreningen
for meget ekstraarbejde og yderligere porto ved
senere udsendelse af indkasserings-indbetalings
kort.

Livet var kort.
Livet var hårdt.
Guderne spurgtes om råd.
Templernes ord
formed vor jord,
ildnede drengen til dåd.

Dreng blev til mand.
Jord til et land,
Stene et tidsdokument.
Hellas, din sjæl
højned hver træl,
visdom og skønhed blev kendt.

A dresseændringer.
Blandt foreningens medlemmer forekommer der
hvert år nogle adresseændringer ved flytning el
ler som følge af dødsfald, generationsskifte o.l.
Af hensyn til medlemsprotokollemes og kartote
kets a jour-føring bedes adresseændring, navne
ændring o. lign, meddelt på girokuponens bagside.

Søjlernes lov!
Cypressernes skov!
Stræben mod stjernernes rum.
Dårende klang:
Sirenernes sang
anes i bølgernes skum.
Lokkende, mild,
flammer din ild.
Mænd drog med spader her ned.
Guderne ler.
Digt af Homer
opstår som virkelighed.
Else Jægergaard.

Det er med venner som med penge. De bevares
bedst, jo mindre man bruger dem.
Kristian Kjellerup.
(1889-1947)

Medlemsbladet.
Medlemsbladet »Slægtsgaarden« udsendes med
påtrykt adresse til foreningens medlemmer. - Hvis
den trykte adresse ønskes ændret på bladet, be
des det meddelt til postbudet eller det stedlige
postkontor, og samtidig ønskes gerne en medde
lelse derom til foreningens kontor, postboks 221,
Odense.
Der forekommer praktisk taget ingen reklama
tioner angående bladets modtagelse, men skulle
det ske, at et blad udebliver, bedes det meddelt til
postvæsenet. - Manglende blade kan fås ved hen
vendelse til foreningens kontor.

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE
Mageløs 2 - Telt 11 77 77

Uopsigelige lån i alle arter af faste ejendomme i Fyens stift
Cirkulerende kasseobligationer ca. 1,1 milliard kr.
Umyndiges og offentlige midler kan anbringes i foreningens kasseobligationer. Obligationer ind
skrives og opbevares vederlagsfrit (dog mindst 10.000 kr.)
Notering på navn er ikke nødvendig.

Slægtsoaarden

Side 6

Årsmødet 1965
holdes onsdag den 26. maj i Ringkøbing, og tors
dag den 27. maj (Kr. himmelfartsdag) bliver der
årsmødeudflugt til naturskønne vestjyske steder og
besøg på en slægtsgård. Arsmødets program og
tilmeldelsesblanket kommer i »Slægtsgaarden« nr.
136 i april.
Juridisk brevkasse.

Det bringes i erindring, at juridiske spørgsmål om
ejendomsforhold, arveforhold, familieforhold m.m.
besvares her i bladet af foreningens juridiske kon
sulent, advokat M. Hesselbjerg, Hillerød.
Spørgsmålene (underskrevet med navn og
adresse, som ikke opgives i bladet) kan sendes til
foreningens kontor, Postboks 221, Odense, eller
direkte til advokat M. Hesselbjerg, Hillerød.
Forretningsudvalget.

In memoriam

Dansk slægtsgaardsforening og Slægtsgaardsarkivet har mistet en god og trofast ven. I en alder
af 81 år er pens, politikommissær Albert Larsen,
København, den 17. december 1964 død på Frede
riksberg Hospital. Et langt og virksomt liv er der
med afsluttet, men hans særprægede og mandige
personlighed vil blive erindret af alle, der kom i
berøring med ham. Han havde sine meningers
mod og hørte til den forfriskende type af menne
sker, der turde tale Roma midt imod, når et eller
andet ikke stemte overens med hans noble tænke
måde og udprægede retfærdighedssans. Han var
en Ener, der turde tage et ansvar, og som til det
sidste absolut ikke altid var af samme mening som
den sidste ærede taler, hvad enten denne var høj

eller lav; men hans venskab var et privilegium af
uerstattelig art.
Albert Larsen blev født på Klaminggaard i Kra
rup Sogn på Fyn den 12. marts 1883 som søn af
gårdejer Poul Larsen og hustru Petra Juliane Dinsen. Slægten tilbage i tiden bestod af bønder og
håndværkere på Fyn og i Sønderjylland, og blandt
forfædrene var bl. a. Hans Jensen Outzen Dinsen
(1781-1855), medlem af den grundlovgivende rigs
dag 1849, der en tid havde været lærer ved Lud
vigsminde skole i Hågerup, siden gårdejer på »Yn
devel« i Hågerup, Barløsegård og en gård i Sal
tofte, hvor han døde.
Under de kritiske år for landbruget i 1880erne
fik Albert Larsens forældre den idé, at en hånd
værkssvend var bedre stillet end en bonde, hvorfor
Albert Larsen fik uddannelse i Odense som maler.
Da læretiden var forbi, drog han efter tidens skik
ud på valsen i den store verden, hvor han i årene
1903-1907 havde arbejde i Tyskland, Schweiz og
Italien. Efter hjemkomsten med påfølgende sol
datertid blev han den 1/6 1909 ansat ved Køben
havns Politi, og da han ca. 2 år havde gjort tjene
ste som gadebetjent, kom han på grund af sine rige
evner ind i opdagelsespolitiet. Alt i alt tjente han
som politimand i 38 år, indtil han den 1/6 1947
blev pensioneret. Ved Genforeningen 1920 fik
han stillingen som stationsleder i Tønder, hvor
han var til 1935, da han blev forflyttet til Åbenrå.
Fra 1940 fik han sit virke i Svendborg, men kom
allerede året efter til Frederiksberg Politi, hvor
han
i
1942
fik kgl.
udnævnelse
til
politikommissær.
I Tønder var han medlem af byrådet, formand
for skolekommissionen, medlem af bestyrelsen for
Tønder bibliotek og for Tønder Amts og By
museum. Alle vegne var »æ vaktmeister« agtet
og respekteret for sit kloge omdømme og ubestik
kelige redelighed. Efter sin pensionering 1947 var
han en alt for virksom natur til at sætte sig hen
uden beskæftigelse, hvilket kom Slægtsgaardsarkivet til gode, idet han her gennem mange år,
indtil kræfterne ikke længere slog til, udførte et

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.
Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.
Rabat ved større bestillinger!

Slægtsgaardsarkivet.
Det kgl. Bibliotek.
København K.
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såre samvittighedsfuldt og dygtigt arbejde til gavn
og glæde for tusinder af landets gamle bonde
slægter.
Vi vil bevare og ære hans minde!
P. K. H.

JURIDISK BREVKASSE
Ved advokat M. Hesselbjerg, Hillerød.

Spørgsmål om ægtepagt.
Vi er et ungt par, som skal giftes i foråret, og samtidig
skal vi overtage min farbroders slægtsgård på følgende
betingelser.
Jord og bygninger, ejendomsværdi ved 12. vurd. + 10
pct., avlsdyr ansættes til skattemæssig skalaværdi + 25
pct., salgsdyr vurderes til handelsværdi, maskiner og in
ventar overtages til den bogførte saldoværdi.
Som gave medfølger ved gårdoverdragelsen forskellige
møbler (standkister, dragkiste, skatol, standur, spisestuemøblemet) samt gammelt sølvtøj og en bogsamling m. m.,
som alt har været i gården fra min onkels bedstefaders
og oldefaders tid, og som min onkel ønsker bevaret i
slægtens besiddelse længst muligt ligesom gården, der
overtages med en deklaration om forkøbsret for slægt
ninge, hvis jeg ikke får livsarvinger til at overtage den.
Jeg er midt i trediverne og min forlovede er midt i
tyverne. Jeg har en opsparet startkapital på ca. 45.000
kr., og min forlovede medbringer ca. 10.000 kr.
og dagligstue- og soveværelsesmøbler og forskelligt ud
styr. Ved gårdovertagelsen skal udbetales 40.000 kr. kon
tant.
Disse oplysninger viser i store træk grundlaget for
vort fremtidige hjem og erhverv.
Gode venner, som har oprettet ægtepagt, har tilrådet
os at betrygge vor fremtid ved at oprette ægtepagt og
eventuelt testamente for at undgå tvivlsspørgsmål i til
fælde af, at den ene af os tidligt afgår ved døden uden
at efterlade børn som livsarvinger.
Til juridisk brevkasse stiller vi følgende

Spørgsmål:
1. Vil det være formålstjenligt for os at oprette ægte
part?
2. Hvad kan der bestemmes i en ægtepagt?
3. Skal ægtepagt oprettes før ægteskabets indgåelse,
eller kan det ske nogle år senere?
4. Hvad kræves der for at en ægtepagt er gyldig op
rettet?
5. Vil det være formålstjenligt for os at oprette testa
mente for at betrygge vor fremtid i det tilfælde, at den
ene af os dør uden at efterlade livsarvinger?
Svar:
Ad 1. Når ikke specielle forhold foreligger, er der in
gen grund til at oprette ægtepagt om særeje. Der kan

være grund hertil, hvis parternes formueforhold ved æg
teskabets indgåelse er meget ulige, idet formuefællesskab
medfører, at den ved ægteskabets indgåelse velhavende
part ved eventuel skilsmisse må afstå halvdelen af fæl
lesboet til den anden part. Også ved skifte efter døds
fald kan formuefællesskab i et sådant tilfælde medføre
uheldige konsekvenser, især hvis ægtefællerne har sær
børn. Da sådanne særlige forhold ikke foreligger i dette
tilfælde, bliver det et spørgsmål, om der er nogen grund
til at oprette ægtepagt om særeje.
Når der ved købet af gården tinglyses en deklaration
om forkøbsret for mandens slægtninge, vil der altid være
gode chancer for, at gården bevares i slægten, men sik
kerheden herfor bliver større, hvis der oprettes ægtepagt,
hvorefter gården er mandens særeje. Han kan da på egen
hånd bestemme, hvem gården skal tilfalde efter hans død
og på hvilke vilkår, medens han i tilfælde af formue
fællesskab må have hustruens samtykke.
Ad 2. En ægtepagt kan gå ud på fuldstændigt særeje
for parterne, men den kan også gå ud på, at f. eks. en
fast ejendom bliver den ene ægtefælles særeje, medens
der i øvrigt er formuefællesskab (delvis særeje).
Ad 3. Ægtepagt bør oprettes og tinglyses før ægte
skabets indgåelse. Hvis ægtepagt oprettes senere, og der
herved sker en forandring af ægtefællernes formueforhold,
kræves hertil godkendelse af justitsministeriet.
Ad 4. Til en gyldig ægtepagt kræves kun, at den er
underskrevet af parterne selv, forudsat at de begge er

LANDBOSPAREKASSEN
I VEJLE
Kirkegade 25 . Telefon 87
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myndige, men det må anbefales, at den medunderskrives
af vidner. Det er en betingelse, at ægtepagten tinglyses
før ægteskabets indgåelse. Ved tinglysningen bliver den
offentlig tilgængelig ligesom tinglyste dokumenter vedrø
rende fast ejendom.

Ad 5. Det er ikke nødvendigt at oprette testamente for
at betrygge Deres fremtid i det tilfælde, at en af Dem dør
uden livsarvinger, thi ifølge den nye arvelov vil den ef
terlevende ægtefælle da være den afdødes enearving, se
Slægtsgaarden april 1964 side 6.

Uddrag af en gammel
fattigprotokol
I året 1803 tog Enevoldsregeringen sig omsider
sammen og vedtog en fattiglov gældende for land
kommunerne. Hidtil havde det været ren privat
godgørenhed, der måtte klare den sag. Nutidens
menesker kan næppe forstå, hvordan de sociale
forhold var både i byerne og på landet, en fattig
dom af en art der grænsede til det utrolige. Man
kan læse om fattige og syge stakler, der fandtes
døde i grøfter og på marken, fordi stodderkon
gerne havde hindret dem i at komme ind i lands
byen, men var det galt for folk uden hjemsted, var
det næppe meget bedre for de, der måtte leve af
sognets barmhjertighed.
Den nye fattiglov pålagde sognet at sørge or
dentlig for dem, der gä en eller anden grund, ikke
kunne klare sig selv. Loven påbød, at der skulle
oprettes en fattigkommission bestående af sogne
præsten, den største jordejer samt tre af byens
gårdmænd, disse skulle så foretage en ligning af
alle jordejere til betaling af fattigskatten, og det
indkomne beløb skulle man så administrere bedst
muligt.
Ved et tilfælde er jeg kommet i besiddelse af
Hage-Gislinges fattigprotokol fra 1803 til 1838.
Den er et dokument, som enhver, der har interesse
af sit sogns historie, priser sig lykkelig ved at stu
dere. Ikke alene findes alle bymændenes navne,
man forbavses over, at folk øjensynlig blev lige så

HER ER 170 PUNKTER

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

Fuglefjerbilledet er en gammel kunst i Danmark. Denne
springende hest, som skyldes fru Helle Hjortlund i Korup
på Fyn, er lavet af vissent løv i flere farvenuancer.

gamle som i dag. Man genser de samme proble
mer, som indtil for få år siden bekymrede sogne
rådene, nemlig at forsøge at undgå tvivlsomme
personer under forsorgsforhold, men mange andre
interessante sager dukker op i de gulnede blade,
hvor præsternes mere eller mindre snørklede bog
staver refererer kommissionens forhandlinger.
Disse forhandlinger viser sig ofte at dække over
rene tragedier, som f. eks. denne: Sognefogedens
tjenestedreng Niels, der er forældreløs, falder af
en hest og slår hovedet, så han mister sin forstand
og er uduelig til arbejde, hvorfor han må liciteres
ud til lavestbydende. Det blev skomageren. Eller
når Sidse Pedersdatter ansøger om at komme ind i
Hagested fattighus og opnår denne lykke på be
tingelse af, at hendes mand formenes adgang til
samme hus på grund af drukkenskab.

Lad mig tage et andet eksempel. I året 1821
blev skolelærer Brix kaldet til Gislinge skole. Han
bliver her kun til 1824, hvorefter han flytter til
Femø. Brix var gift og havde 2 børn, Petra og
Peter Christian. Brix dør på Femø efter et par
års forløb, og hans enke gifter sig et års tid efter
med en enkemand i Maribo, en snedker. Aret efter
dør hun, og snedkeren meddeler Skørringe sogns
fattigkommission, at han ikke ser sig i stand til at
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forsørge de to forældreløse børn. Disse er nu kom
met til deres morbroder, skolelærer Keller i Bir
ket, men han henvender sig til fattigkommissionen
og meddeler, at han på grund af sine små kår ikke
kan have børnene uden betaling, og så begynder
der en uhyre lang skriftlig debat om, hvem der har
forsørgerpligten. Den ender med, at Gislinge kom
mune må påtage sig denne. Skolelærer Keller for
langer og får 20 rigsdaler årligt for børnenes op
hold, indtil de bliver konfirmerede og kan klare
sig selv. - (Det kunne være morsomt at følge disse
børns fremtid. Navnet er jo så sjældent, at det ikke
ville være uoverkommeligt, om man blot havde
tid).
Ejeren af Gislingegård, Simon Groth Clausen,
efterlod et testamente, hvori han pålagde sin søn

at oprette et fattighus i Gislinge og afsætter 200
rigsdaler indestående i Gislingegård til vedligehol
delse af fattighuset. I mange år har jeg i sognerå
det haft med regnskabet for disse penge at gøre,
men hvordan selve de nærmere testamentariske
bestemmelser egentlig var udformet var længst
gået i glem. Men så fandt jeg selve testamentet af
skrevet i fatigprotokollen behørig bevidnet af amt
manden.
Sluttelig skal jeg nævne, at samme Groth Clau
sen smukt skriver: » . . . hellere vil jeg give dette
til fattige end lade opsætte dyre poståmenter på
min og min hustrus gravsteder«.
En smuk tankegang langt borte fra de pralende
epitafier, der ellers smykker vore kirker.
Jørgen Petersen.

Det gamle Skrin
Meget var hændt, siden Gammel-Niels sidste
sommer var her med kramkisten. Ude i den store
verden rasede krigen. København havde fået en
medfart, så man måtte takke Gud, at man ikke
boede inde i den stenhob, men her i skjul af
skovene. Niels havde tidligere gået med hilsen
og bud fra slægtningene i den rige købmandsgård
i Roskilde, men de var forlængst døde. Nu kunne
han da fortælle om spaniolerne, som havde ho
vedkvarter i Roskilde og gjorde byen usikker med
deres sorte øjne og dristige smil - ellers var de
såmænd fredelige nok. »Der ville du få svært ved
at passe på dine to kønne piger«, lo Niels til
gårdkvinden, mens han tyggede på spegeskinken
og skyllede ned med drammen, som han plejede
at få, når han kom med nyheder. Men her var
nok også sket forandringer. Maren så slet ikke ud
til at have lyst til at snakke eller smile, ikke en
gang til at pynte sig.
Men der kom jo den små Anne Matthiasdatter
ind i stuen med en bøtte aftenmælk. Hun var
blevet helt voksen at se på og fået det lyse hår

FYENS STIFTS SPAREKASSE
oprettet 1832

sat op på konemanér. »Kom her, min pige, og se
på varerne. Jeg har gemt et par blanke knapper
til dig, dem kan du putte i det pæne skrin, som
han lavede til dig, gutten, som tjente her sidste
sommer - hvad var det nu han hed?«
»Ah, det er altsammen lige meget nu«, svarede
Anne kort, men hendes fingre gled kærtegnende
ned over de udskårne navnetræk på syskrinet:
A.M. ogN.J.
»Nå Niels«, lød det fra moderen. »Du er nok
ikke så uvidende, som du lader.« »Du har nok
hørt, at jeg nu er Matthias Mogensens enke, og at
Anne er kone på gården. Du har nok også hørt,
at de kalder ham Jægersmeden. Men ellers hed
der han Hans Hansen, og hun har fået sig en god
mand. Og du ved - smeden plejer at have noget
på kistebunden. Så nu kan vi betale vore afgifter
uden besvær. Det er mere, end vi kunne for et
år siden.«
»Jeg har sandt for dyden intet hørt, Maren.
Jeg gik gennem skoven, for her på overdrevet
plejer I jo at have en favnfuld hø til en træt
vandringsmand. Men herre Gud, at barnet virke
lig er blevet gift. Jeg kender godt Hans Hansen.
Havde han ikke passet bedre til dig?«
Maren bed ham af: »Jeg lovede Matthias, at
Anne ikke skulle have en Fattig-Per-Eriksen. Nok
er han 25 år ældre end hun, men jeg er dog ældre
end Hans. - Næh, jeg vil ikke giftes igen.«
»Ok dog, ok dog«, sukkede Niels, og idet han
sjokkede ud, strøg han mildt over den smalle pi(Fortsættes side 12)
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Kapitelstaksternes oprindelse,
betydning og anvendelse
Kapitelstakster har været benyttet i flere hun
drede år som beregnet middelpris for kom og en
kelte andre landbrugsvarer.
De første kapitelstakster, der omtales allerede
i middelalderen, fastsattes af domkapitlerne med
henblik på afløsning i penge af de naturalydelser,
der tilkom dem.
Kapitlerne kan vel nærmest betegnes som en
gejstlig institution eller et samfund, hvor de me
nige medlemmer var kanniker (gejstlige embedsmænd). Kannikeme var domherrer i den katol
ske kirke.
Domkapitlerne har deres oprindelse fra kloster
lige præstesamfund med tilknytning til bispesæ
derne. De kunne dels besidde privatejendom og
dels fællesgods eller særskilte formueobjekter. Ros
kilde domkapitel var fra omkring år 1000, Ribe
domkapitel stiftedes i 1145. Der var tilsikret dem
økonomisk uafhængighed i forhold til biskoppen
og en vis jurisdiktionel selvstændighed. Domkapitléme var betroet en del af stiftsstyrelsen i
forbindelse med biskoppen og skolevæsen og præ
steuddannelse sorterede under dem.
Efter reformationen i 1530erne blev domkapitleme opretholdt og bestod nu væsentligst som øko
nomiske helheder, men deres virke som institu
tion ebbede ud og de opløstes 1660-70, da lan
dets administration blev ændret. - Lensmændene
blev afløst af amtmænd, som ikke havde militær
myndighed og som næsten udelukkende var civile
embedsmænd. Amtmændenes opgaver blev præciceret og i 1671 blev det fastslået, at det var
stiftamtmændene, der skulle have den virkelige
administrative magt i amterne.

Ansættelsen af kapitelstakster gik fra domkapit
lerne over til stiftsøvrigheden, og den kom efter
hånden til at hvile på et kompliceret system af
indberetninger. Langt frem imod nutiden var bi
skopper og præster med til at give indberetninger
om kornpriser m.m. som grundlag for den endelige
beregning af stifternes kapitelstakster.

Kapitelstaksterne har i tidens løb spillet en
betydelig rolle og har i udstrakt grad været
brugt som basis for ydelser, der var fastsat i
naturalier, men betalbare i penge. - Som eksem
pel kan nævnes ved afregning af præstelønninger, landgildeydelser m.m. - Kvægtiende blev
afløst med en årlig pengeafgift i 1740, og korn
tienden kunne frivilligt afløses fra 1810. Af
løsningen af naturaltiende fortsattes i 1800årene og ved betaling af fæsteafgifter og for
pagtningsafgifter o.l. blev det efterhånden al
mindeligt at betale ydelserne i penge efter ka
piteltakster.
Da de prisbedømmelser der foretages til ansæt
telse af kapitelstakster stadig har haft stor prak
tisk betydning, er ansættelserne blevet moderni
seret. Lov nr. 280 af 6/5 1921 og lov nr. 12
af 21/1 1925 indeholder bestemmelser om fast
sættelse af kapitelstakster.
Nu sker prisbedømmelsen ved, at hvert amtsråd
vælger et nævn, der foretager et skøn over de
gældende priser i årets løb i deres distrikt.
Prismaterialet, der i almindelighed giver lidt
varierende takster fra stifts- og amtskredsene, ind
sendes til Det statistiske Departement, der fore
tager beregningen for hvert område.
Kapitelstaksternes endelige fastsættelse sker
hvert år i januar for det sidste høstår, og de om
fatter nu kun de fire kornsorter (tidligere ansattes
også kapitelstakster for ærter, boghvede, boghve
degryn, smør, flæsk og honning.)
Offentliggørelsen sker i Statstidende og i de
fleste dagblade, landbrugsblade samt i statistiske
efterretninger.
I nutiden anvendes kapitelstaksteme sikkert
mest ved beregningen af forpagtningsafgifter. Ho
vedparten af de forpagtningsordninger, der opret
tes ved forpagtning af landbrugsejendomme, be
nytter kapitelstaksteme for kom som konjunktur
bestemt forpagtningsafgift.
Kapitelstaksterne repræsenterer ved siden heraf
et særdeles værdifuldt prisstatistisk materiale, der
er bearbejdet og offentliggjort helt tilbage til år
1600.
Hovedparten af landbrugets forpagtningsord
ninger oprettes i forårsmånederne. Det er almin
deligt at forpagtningsafgiften betales kvartalsvis
eller halvårsvis forud. Derfor benyttes kapitels
taksten for sidste høstår og regulering efter den
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kapitelstakst, der bliver gældende for forpagt
ningsåret, finder sted ved første afgiftsbetaling ef
ter at kapitelstaksteme er offentliggjort ca. 1. fe
bruar det følgende år, og ligeledes foretages re
gulering for forpagtningsperiodens sidste år ved
forpagtningens ophør.
H. Balle.
De nye kapitelstakster.
I henhold til § 4, sidste stykke, i lov nr. 280 af
6. maj 1921 om kapitelstakstens fastsættelse, jfr.

for de sønderjyske amter lov af 21. januar 1925,
bekendtgøres herved, at Det statistiske Departe
ment har modtaget indberetning fra samtlige ka
pitelstakstnævn om de af nævnene ved midten af
januar 1965 for rug, byg, havre og hvede ansatte
priser, der senere bliver at anvende ved beregnin
gen af kapitelstaksten for 1964 (jfr. lovens § 5).
De af de enkelte kapitelstakstnævn opgivne pri
ser med angivelse af kornets hollandske vægt
fremgår af følgende oversigt.
Byg

Rug

Kapitelstakstnævnet i:

Københavns amtsrådskreds ..........
Roskilde
»
Frederiksborg
»
Holbæk
»
Sorø
»
Præstø
»
Bornholms
»
Maribo
»
Svendborg
»
Odense
»
Assens
»
Vejle
»
Skanderborg
»
Arhus
>
Randers
»
Ålborg
»
Hjørring
»
Thisted
»
Viborg
»
Ringkøbing
»
Ribe
»
Haderslev
»
Åbenrå
»
Sønderborg
»
Tønder
»

Pris
pr.
100 kg

Hollandsk
vægt

kr.

pund

50.05
49.02
49.15
48.90
51.05
50.60
50.60
47.00
49.75
49.75
49.15
45.50
47.50
50.00
50.00
49.00
49.40
48.40
50.60
50.60
50.60
50.00
46.65
46.65
45.50

121
118
118
118
118
118
118
118
120
120
118
118
115
118
118
118
114
118
118
118
118
119
118
116
118

Pris
pr.
100 kg
kr.

41.00
40.85
39.60
41.50
40.50
41.00
42.00
41.86
42.90
42.75
42.75
43.00
44.00
43.00
42.00
43.00
44.00
42.65
44.00
44.00
43.50
42.52
41.80
42.00
43.20

Havre
Hollandsk
vægt

pund

112
112
112
112
112
112
112
115
112
112
112
112
112
112
112
112
108
112
112
112
110
109
103
108
110

Pris
pr.
100 kg
kr.

38.80
38.60
38.00
39.00
39.00
39.00
40.00
39.44
39.75
39.60
40.00
40.50
41.00
40.00
40.00
40.50
41.00
39.50
42.00
41.00
40.50
39.52
38.60
39.00
39.00

Hvede

Hollandsk
vægt

pund

85
85
85
85
88
85
85
88
85
85
85
85
84
85
85
85
82
85
85
85
88
85
85
85
85

Pris
pr.
100 kg

kr.

pund

52.05
50.86
51.15
51.85
53.05
52.60

131
128
128
128
128
128

49.00
51.15
50.55
50.85

128
128
126
127

-

-

50.50
47.65
49.00
-

Det statistiske Departement

København, den 27. januar 1965.

Der findes intet gode, som kan sammenlignes med det
at blive befriet for en urigtig opfattelse.
Sokrates.

Daggamle kyllinger - grise og gylte.

Samvittigheden er den stemme, der fortæller os, at nu
ville det være pinligt at blive grebet på fersk gerning.
ukendt tænker.
Gift dig ikke for pengenes skyld, det er billigere at
låne dem.
Skotsk ordsprog.

Hollandsk
vægt

124
122
125
-

Gør indkomsten større ved opdræt af slagtekyl
linger. De bedste daggamle kyllinger af fineste
avlscenterafstamning - PI. Rock og Comis 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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Det gamle Skrin
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gekind, hvor en våd stribe glinsede i aftensolens
lys, som faldt ind ad de små ruder. »Bare 16 år«.
Først næste dag fik han fortalt om indkvarterin
gen, som snart kunne ventes. Kort efter red sog
nefogeden og en officer ind i gården, og tildelte
jægersmeden en kaptajn og tre menige, og kvin
derne fik travlt med at indrette storstuen til kap
tajnen. En seng blev redt op med den nye, rødstribede dyne og husets fineste lagner, og da kap
tajnen stod i døren, så han veltilfreds på det land
lige interiør, der i al sin hvidskurede enkelhed
virkede velgørende på ham. Også den ranke unge
kvinde med de alvorlige øjne fik et anerkendende
blik. Hun lignede jo hans lille søster derhjemme,
var næppe ældre, og så var hun minsandten kone
på gården. Den yngre søster, Margrethe, trak han
godmodig i fletningerne, og alle på gården syntes
straks om hans stilfærdige, venlige væsen. Han
talte altid respektfuldt og lidt højtideligt til »den
lille madamme«, og da han så, hvor ihærdigt hun
søgte at holde lille-søsteren til bogen, tilbød han at
undervise dem begge. Annes øjne strålede, når
han fortalte om fremmede landes historie eller om
livet i Hans Majestæts hær. Tog han fejl, eller
rødmede hun, når hans hånd greb om hendes for
at give pennen den rigtige stilling? Margrethe ville
hellere lege eller snakke med de menige soldater,
og en dag kom hun glædestrålende og viste dem
en fin, blank metalæske, som hun havde fået af
en af dem. Kaptajnen forklarede den tyske tekst
og relieffet, der viste to kampafdelingers møde
på en bro: »Passirung des Rheins der Alliirten
Armee. Emmerick, d. 2. Juni 1758«.
Hans Hansen opholdt sig meget i smedeværk
stedet, men da han en dag viste kaptajnen sine
marker, fortalte denne, at han var landmåler, og
tilbød at opmåle arealet. Familien så beundrende
på hans fine hænder, der fremtryllede kortet med
hver en detaille, og hvor heller ikke kompaspil
og målestok manglede. Derpå blev Hans Han
sens og naboernes navne anbragt og til slut signe
rede han kortet med elegante krøller og sving:
opmålt 1808 af A. Juel, Capitaine og landinspecteur.
Her var da endelig et stykke arbejde som mo
rede een, i stedet for denne evindelige venten. Ja,
venten på hvad? Hvad ville Napoleon? Hvad op
nåede han ved fastlandsspærringen? Hvad kunne
Kong Frederik og en lille kaptajn stille op andet
end lade sig drive med? Ville han også lade sig
drive med af sine følelser over for Anne, denne
blide, naturlige pige, som trods de tunge, triste
klæder afslørede en ynde i gang og holdning så
man måtte kikke efter hende, når hun færdedes

på gårdspladsen i sine huslige sysler? Anede hun
mon, at han, kaptajnen i den flotte uniform be
skæftigede sine tanker med, om hun var lykkelig,
eller om hun følte, at hun havde ofret sin ung
dom og måske en bamekæreste for moderens for gårdens skyld?
Åh, jo, Anne følte nok hjertet hamre, når hun
pludselig mødte hans undersøgende øjne. Sam
menlignede vel også med den tavse, tunge Hans,
der altid var så god mod hende og moderen - og
Margrethe med, den strik. Hun kunne ikke svigte
hans tillid. Tillid? Ja, hvad havde han mon ment,
da han i går kom ind fra smedien med et sværd,
som han havde arbejdet på længe. Den lignede
jægerens hirschfænger, men klingen var længere.
Skæftet var dels bronze dels ben, som han selv
havde formet. »Den er god at have. I ufredstider
er det godt at kunne forsvare sig og sit.«
Mindre dyster så han ud, da han en dag spurgte
om han måtte låne kaptajnens seglvox. Højtideligt
smeltede han lidt vox ned på et stykke papir, tog
noget op af vestelommen og trykkede det ned i
voxet. Han havde flere gange skævet efter kap
tajnens signet, og nu lavet et lignende, med Ma
ren Hansdatters initialer indridset. »Værs go, det
er til dig«, sagde han og rakte det til sin kone
moder, der også var kommet til. Hun smilede
glad: »Ja, ja, det kan jo være, andre kan bruge
det efter mig.«
Og virkelig, i 1811 kom en lille pige til ver
den, som også kom til at hedde Maren Hansdatter.
Hun har sikkert fået signetet af mormoderen. End
nu ligger det i skrinet sammen med en håndfuld
blyknapper og låget til den tyske æske. Der lig
ger også en lille hestesko, meget mindre end dem,
som brugtes til arbejdshestene. Var det den, kap
tajn Juels hest tabte, da han red af gårde med
en følelse af at have sin ære i behold, men dog
sørgmodig stemt ved at forlade denne bondefa
milie. Hans sidste blik gjaldt Anne, der netop
bøjede sig og samlede noget op - hesteskoen,
som hun omhyggeligt gemte for de andres blikke,
for så længe hun havde den, ejede hun dog en
stump af hans hjerte!

Et hundrede og tyve år senere legede slægtens
yngste på loftet i stuehuset, som forlængst havde
afløst det gamle. Enkelte ting havde overlevet flyt
ningen, deling ved giftermål o.s.v., også det gamle
sværd. Den lille pige fandt et spændende våben
i en mørk krog, pudsede det og fik sin far til at
fortælle om jægersmeden. Videre fortalte han, at
under første verdenskrig og i urolige tider i øvrigt,
havde han selv haft det liggende ved sengen, dog
uden at have fået anden anvendelse for det end
denne: en nat puffede mor til ham og hviskede:
»Hans, Hans, der er nogen ved døren.« Nu kun
ne han også høre havedøren blive lirket op og
listende trin i stuen. Med sværd i hånd stod han
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Finansiering af handel med landbrugsejendomme

Dansk Landbrugs Realkreditfond
S
1

Realkreditfonden er oprettet for at yde bidrag til fremme af den på
krævede modernisering af landbrugets bygninger, til fortsættelse
af landbrugserhvervets rationaliseringsbestræbelser gennem øget
mekanisering, samt til lettelse af generationsskiftet i landbruget.

1)LI{ - given* gode råd gratis
En god handel begynder med en slutseddel, der i lige grad stiller både sælger og køber til
freds. Dette forudsætter, at der handles således, at kurstab så vidt muligt undgås. Problemet
søges ofte klaret ved at lade et sælgerpantebrev indgå i handelen, men sælgerpanter har ulem
per både for sælger og køber.
For sælger er det især afgørende, at sælgerpantebrevet er vanskeligt at omsætte, og for køber
vil et sælgerpantebrev normalt spærre for nye investeringer på ejendommen ved ikke at ville
rykke for nye, offentlige lån.
I dag kan problemet løses ved at erstatte det besværlige sælgerpantebrev med optagelse af
et lån i realkreditfonden - en fremgangsmåde, der på fordelagtig måde giver begge parter
større dispositionsfrihed. Det gælder både, hvor sælger i stedet for sit pantebrev får L-obligationer til pålydende (hvorved kurstab jo undgås for køber), og hvor sælger ønsker kontant
beløb fra salg af obligationerne.
Det tilrådes at handle på den måde, at sælger i stedet for sit pantebrev modtager L-obligationer til pålydendet. L-obligationerne er lette at omsætte og giver en god, fast rente (7 pct.) i
de 20-30 år, fondens lån normalt løber.
Køber opnår, at han i almindelighed kan regne med, at realkreditfondens lån ved rimelige ny
investeringer vil kunne forhøjes eller rykke for nye, lange kreditforeningslån m.v.
Har køber brug for et nettobeløb til kontant udbetaling, eller til dækning af regninger fra hånd
værkere eller leverandører, er fondens 21 og 29 årige 7 pct.'s lån løsningen.
I familien viser man gerne videre hensyn end på det frie marked, og realkreditfondens »familiegenerationsskifte-serie« er beregnet herpå. Disse nu 29 årige 5'12 pct.'s obligationer overtages
af sælger til pålydende, når der f. eks. handles mellem far og søn. I en eventuel arvesituation
er det også lettere at fordele en obligationspost end et uhåndterligt pantebrev.
Kan sælgerpantebrev ikke undgås, må køber i hvert fald sikre sig, at dette automatisk rykker
for lån hos kreditforening, realkreditfond eller andre offentlige långivere til hel eller delvis finan
siering af nyinvesteringer.
Topbelåning. Realkreditfonden kan yde lån op til 70 pct. af handelsværdien efter fondens
vurdering, medregnet værdi af besætning og driftsinventar samt den merværdi, der vil følge
af planlagte, endnu ikke udførte forbedringer. Det vil ved de fleste normalt besatte ejendomme
svare til næsten 100 pct. af den faste ejendoms værdi.
Fonden kan yde sin mest effektive bistand, når lånet ikke starter for yderligt. Normalt kan
realkreditfondens lån ikke starte yderligere end 50 pct. af ejendommens handelsværdi, men
fonden er meget smidig med hensyn til arten af de lån, der ønskes respekteret.
Hvad koster det? Ud over rente betaler låntageren et halvårligt risiko- og administrations
bidrag på 0,3 pct. - men kun af restgælden. Ved lånets udbetaling erlægges et éngangs
indskud på 2 pct. Der betales ingen afdrag på lånet i første termin efter udbetalingen, og
hvor der ikke opnås lån, betaler lånsøger ingen omkostninger ved vurderingen.
Henvendelse om lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond sker gennem landets banker og sparekasser.
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parat til forsvar - i bar skjorte - da husets unge
pige pludselig udbrød i mørket: »Åh, nu kan jeg
lige så godt sige, at det er mig. Jeg troede ikke, I
kunne høre, at jeg listede denne vej ind.«
Sværdet blev hængt op i stuen, men under den
anden verdenskrig fik det atter plads ved fars
seng. Den lille pige var blevet voksen og vågnede
en nat ved, at en stærk lyskegle ramte hendes
vindue og vrede stemmer lød fra en lille flok
tyske soldater, der var standset op uden for på
vejen. Med bankende hjerte fik hun gemt en
stabel »litteratur«, som ikke ville falde i tysker
nes smag. Hendes næste tanke var at løbe ind
efter sværdet. Det blev dog kun til tanken, for far
var blevet en gammel, ængstelig mand, og kom

tyskerne, hjalp sværdet jo ikke meget alligevel.
Også det latterlige, der måtte være ved synet af en
frysende pige iført natkjole og sværd, afholdt hen
de fra det. Men et gammelt familiemundheld duk
kede op hos hende: »Nu kniver’ed nok for
Matthis Må’nsen.«
Nå, den lille flok soldater vendte projektøren
og løb råbende ned mod skoven. Alt blev atter
mørkt og tyst.
Sværdet hænger nu igen på væggen inden for
rækkevidde. För tilfället. Og når man føler dets
glatte benskæfte i hånden og lægger det kolde
stål mod huden, synes man at høre en dyb røst
sige: »den er god at have i ufredstider.«
Else Jægergaard.

Mørkeblæst over Randbøl Hede
-----------------------------

Af Ib Paulsen

-----------------------------------

De jydske Afstande! Jydske Tider!
Et Suk af Slægter og svundne A ar
i Blæsten over din Skorsten rider.
Ja Vinden varer, hvorvel den gaar.
Snart vil min Rude mod Natten falme
Og høres Vinden i Døren tude,
da er det mig og mit Vejr derude.
En Vandrers Suk, lagt til Nattens Salme.
(Johs. V. Jensen i »Den jydske Blæst«)

af tusind ånder, som tvinger vor fantasis kompas
nål imod sig i blæst og mørke.
Vi stod i aftes uden for fiskehytten ved Omme
A og fornam med hver pore i vor krop, at det
forholder sig således. Mørkestormen tudede lan
geligt i hegnene som brus af oprørt hav, men i
mulmet skimtedes mellem bygerne også pytter med
stjerner, som snart efter skygger igen for forbi.
Lyset i en gård blinkede fjernt og understregede
vor ødefornemmelse.

Indkredser man på sit jyllandskort punkterne
Jelling-Give-Filskov og Randbøl, opstår den figur,
man i geometrien har betegnet som en rombe.
Inden for den vil vi tilbagelægge dette års sol
hvervstur. Den er mættet med magtfuldt tonede
navne og med monumental historie. Igennem den
strækker sig Hærvejen. Langs dens spor tegner sig
som silhuetter mod vinterhimmelen gravhøj ved
gravhøj omgivet af lyng og lav, porsris, gyvel og
forblæste birke. Runesten fortæller menneskehi
storie. Her skød bysamfund op for atter at synke
i grus, og dyrket jord sprang i lyng, men blev
dyrket igen.
Få andre steder i Danmark har naturen med
en sådan intensitet, illustreret Johannes V. Jen
sens digt om den jydske blæst. Vi var fire vejr
sultne gutter, der drog ud, nemlig maleren Svend
Saabye, keramikeren Gustav Hjortlund, spilleman
den og fortælleren Niels Johnsen fra Ringgive og
jeg. Vi gik og kørte og gik igen og følte vejret
på vor hud. Niels Johnsen har valgt et hus på
bredden af en å, hvori vandstæren pusler, og un
der et himmelstrøg, der - når vejret vil - befares

I dagningen kørte vi ad Hærvejen. I en senere
artikel vil jeg fortælle om de kirketomter fra pe
stens tid, som man kan finde langs med den. Vi
talte om Frode Fredegod, der ifølge sagnet ud
lagde en guldring på Jalanger Hede - Jelling Hede
- og Niels Johnsen mener, at navnet Jalanger må
komme af »yellow«, d.v.s. gult, fordi Jelling Hede
gjorde sig kendt netop for sin gule lyng. Tesen
er interessant. Frode Fredegod ville være en nar,
om han vovede sit forsøg i dag, da man for stedse
mister selv den mindste ting, tabt hvor også andre
færdes.
Saabye kører, Johnsen snakker, vi andre lytter.
Ved Tøsby Kær beordrer manden fra Ringgive
standsning, peger bredt favnende ud over land
skabet, retter en finger mod kæret og siger: Der
har vi så Tøsby Kjar og derovre Tøsby Kro,
som ikke blev bygget ved Vejle-Tarmvejen, hvor
den nu ligger, men ved Hærvejen, som også går
forbi. Her blev studedrifterne bragt til græsning
for natten i Hærvejens store tid. Her kunne kre’turet spæge sig efter en lang vandring i brændende
solskin og støv eller mod piskende byger, mens
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karlene efter en bid sul og nogle dramme hvilede
ud i kroen. Her forbi blev drevet hundredtusinder
af stude i kobler på 10-20-40-60 eller i løsdrift,
og lidt fremme ad vejen vil jeg minde jer om vor
Danmarkshistorie på anden vis, for just der sum
mer hver gang folkevisen i mit hoved med ordene
om, at »dér han kom til Randbøl Hede, der fulgte
hannem 15 svende«, skønt enhver med hovedet
på plads bør vide, at de var hundrede, da kong
Valdemar foer ud fra Skanderborg Slot den 24.
maj 1212 på vej til dronning Dagmars dødsleje i
Ribe. Husker I det ikke, er I ikke værd at fortælle
historie for.
PÅ krydstogtet var vi også standset i Almlund og
var blevet mindet om, at her ligger Almlundgård,
på hvilken boede en kong Amled, der gerådede i
dødeligt spektakel med kong Ran i Randbøl. På
den tid ejede gamle Danmark konger alle vide
vegne, og det var typisk for dem, at de hellere
inviterede på skarpsleben økse end på gule ærter
og flæsk. Denne kong Amled havde et speget
sjæleliv og var durkdreven i felten. Måske er det
ham, der har opfundet den militære camouflage.
I hvert fald lod han en morgenstund sine krigs
karle udstaffere med grene og buske m. v. og mar
cherede ad Randbøl til. Her undrede for længst
salig kong Ran sig nogle sekunder for længe over
så brat at se et vandrende krat, at det kostede
ham og hans folk livet, for »buskene« brugte
både hug- og stikvåben. I mere end tusind år har
han ligget i sin gravhøj ved Randbøl Kirke og
ærgret sig over kong Amleds fidus på samme vis,
som kong Harald Kesja i den nærliggende Skibet
By nok har fortrudt, at han gav sin broder lejlig
hed til at kløve sit hoved om ikke ligefrem egen
hændigt, så ved anden faguddannet bistand.
I sandhed langs med Hærvejen er Danmarks
historie blevet til fod for fod, alen for alen, mil
for mil. Her red også hin kong Knud med nord
jysk raseri bag sig, der skulle genopstå i bronze
bekranset af årets studenter sidevendt sine egne
knogler i krypten under vor domkirke i Odense.
- Denne slugt hedder Nørupdal, forkynder Niels
Spillemand og beretter om, hvordan engang i for
rige århundrede en pranger godt beslået med
penge kom til Randbøl Kro for at få en bid mad,
før han ville drage videre, inden natten faldt på.
Hans samtale med kromanden blev overværet af
en krøbling, som forblev i krostuen netop så længe,
at han nåede at lure prangeren, hvorhen han
agtede sig, og hvormeget han bar på sig - 1800
rigsdaler. Kort efter myrdede han i skumringen
den rejsende med et pistolskud og forsvandt for
mange år. Men et gammelt ord siger, at mor
deren altid før eller senere vender tilbage til ger
ningstedet, og således gik det også med fyren i
dette tilfælde. En aften 30 år efter fik kromanden
igen besøg af krøblingen, som letsindigt lod falde
et ord om, at denne gang ville krobesøget nok
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ikke give ham en indtægt på 1800 rigsdaler. Kro
far begyndte at tænke og mindedes, at mor
deren fra dengang netop havde haft det pågæl
dende udbytte. Han tilkaldte rettens håndhævere,
og forbryderen blev stejlet på Springbjerg syd for
Randbøl.
Pak af mange slags har færdedes her på lag,
brummer Niels Johnsen og tilføjer, at begrebet
diskriminationen satte tidligt sine skud også på
disse egne. Om lidt kikker vi indenfor i Nørup
Kirke, hvor I vil se specielt indrettede rakkerstole,
til hvilke rakkerne og taterne havde adgang gen
nem en særlig indgang. Et aflukke oppe på muren
var reserveret de adelige, og på det øvrige kirke
gulv, skarpt adskilt fra rakkerstolene, overværede
det ærlige borgerskab præstens forkyndelse om
forståelse og broderskab blandt menneskene, den
snak, som jo i hvert fald i rakkerøren må have
lydt som blodig ironi.
Nørup og Bredsten kirker samt de fire hjørne
tårne på slottet Engelsholm er forsynet med de i
disse omgivelser så fremmedartede såkaldte »løgsvungne laternespir«, som man ser bl. a. på kirker
i Østrig. Alle disse spir skyldes den daværende
ejer af Engelsholm, etatsråd Gerhard de Lichtenberg, som først forsynede Engelsholm med dem
og derefter i 1733 Nørup Kirke og i årene 173839 Bredsten Kirke, vindfløjene er englebørn.
Niels Johnsen fortæller malerisk om alkymi
sten Erik Lange, der forsøgte at lave guld i kæld
rene på Engelsholm, »så der stod grøn røg og
blå ild både oven og neden ud af slottet, og
bønderne korsede sig«. Nå, det endte naturligvis
også med, at guldmageren Lange satte det hele
over styr og måtte se godset ført videre af Knud
Brahe, som var gift med Langes søster Margrethe.
Det er dem, som skabte det nuværende Engels
holm indviet nytårsdag 1590. Begge ligger balsa
meret i krypten under Nørup Kirke, hun med de
lange sorte handsker, (som hun bar tre gange i sit
liv, og som broderen Erik havde skænket hende:
- Kjønne nethandsker, vil A sige dæ, tilføjer Niels
Johnsen. A har sjel set dem sammen med Jenny
min kone, da vi var forlovet, og A tøkkes lige
frem, at Margrethe Brahe havde holdt sig så godt
op gennem årene, at hun havde rødme i kinderne,
men Jenny sagde nu, at det var noget vrøvl, og
så må A vel trow det. . .
Der flyver krager over istidsslugterne omkring
Randbøldal. Vi sidder i bilen og kikker på det
storslåede og nu regnslørede landskab. Niels John
sen er kommet i fortællehjørnet for alvor. Han
beretter om Ringgivepræsten, der i 1710 i kirke
bogen noterede, at den forreste af hans fem kon
firmander kunne tre salmer i den evangeliske sal
mebog »og kunne kende tal«. Noget mindre ån
deligt bemidlet var en konfirmandinde fra Båstlundhus ude ad Båstlund Hede til. Om hende
gjorde præsten denne konfirmationsantegning:
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»Jeg tog hende med, skønt hun var meget mådeligen informeret, men der var ikke udsigt til, at
det nogen tid blev bedre.«
Dagens lys brænder ned. Det sidste svage skær
tegner sig sortbrunt på siderne af de syv gravhøje,
der ligger som trukket på snor hen over Randbøl
Hede. Kimmingen er gul og iskold. En bil kom
mer imod os med fuldt lys på. Lyskeglen rammer
den afløvede birk tæt op ad den nærmeste kæmpe
højs side. Træet træder skærende hvidt ud af
skumringen, som var det en benrad, der havde
skubbet sin lyngdør op og var trådt ud for at
trække vejret.
Niels Johnsen skæver polisk til os og brum
mer: - Der har I ham, den gamle derinde fra,
lad os så komme afsted i en fart. Man ved aldrig,
hvad den slags kan finde på nu, da nætterne er
blevet så tudende sorte. A trowr et’, vi kan holde
den karl hen med krøniker, dersom han har sit
uend’ lune på. Kør folkens . . .
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