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EN GAMMEL STANDKISTE

Nordsjællandsk egetræsstandkiste med jernbeslag. Tilhører Sylvest-slægten. Se artiklen side 6 om de gamle bonde- 
møblers historie. (Foto: Vibeke Sylvest Jensen).
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Ej endoms vurderin gen

Højesteretssagfører Bent Jacobsen har sendt 
»Slægtsgaarden« eh udtalelse fra folketingets ud
valg vedrørende begrænsning af de skattemæssige 
virkninger af den 13. alm. vurdering til ejendoms
skyld. Det hedder heri bl. a.:

De forventede stigninger i ejendomsvær
dien — der erkendes at ville være i overens
stemmelse med lovgivningens regler om ejen
domsværdiens forhold til handelsværdien - 
er uden enhver forbindelse med ejendom
menes af kastningsevne. Dette misforhold 
mellem af kastningsevne og ejendomsværdi 
virker langt mere indgribende inden for 
land- og skovbrug end for ejendomme benyt
tet til anden form for erhvervsudøvelse, fordi 
det er udelukket ved nogen form for indsats 
af arbejde eller kapital i væsentlig grad at 
forøge den årlige omsætning, som i dette 
erhverv er meget beskeden set i forhold til 
kapitalgrundlaget i form af jordarealerne.

Den alvorligste konsekvens af den fore
stående ejendomsvurdering viser sig for så
danne ejendomme ved generationsskiftet, 
hvadenten dette finder sted ved død eller ved 
overdragelse i levende live. I praksis bereg
nes arve- og gaveafgift, i hvert fald i den 
første tid efter en almindelig ejendomsvur
dering, på grundlag af ejendomsværdien. Al
lerede under den nuværende ejendomsværdi 
er afgiftsbelastningen overordentlig vanske
lig at bære. Dette forhold vil blive afgørende 
forværret, når den nye ejendomsvurdering 
har fundet sted.

Da fastsættelse af ejendomsværdien næppe kan 
forventes løsrevet fra handelsværdien, tillader man 
sig at indstille, at der foretages sådanne æn
dringer i loven om afgift af arv og 
gave, at der i de tilfælde, hvor han
delsværdien er uden enhver be

tydning for ejeren, gives adgang 
til at beregne arve- og gaveafgift 
på grundlag af en særskilt vurde
ring fastsat værdi, der er sat i re
lation til ejendommens afkast- 
ningsevne, således som denne vil 
være, hvis ejendommen drives på 
god og forsvarlig måde.

Dette ville kunne gennemføres ved en tilføjelse 
til arveafgiftslovens § 18, hvorefter en arving (el
ler flere arvinger), der overtager en skov- eller 
landbrugsejendom, kan forlange den afgiftsplig
tige værdi fastsat ved en særlig vurdering af den 
nævnte art. En sådan ordning burde formentlig 
være kombineret med, at der samtidig skulle be
regnes arveafgift efter de almindelige, nu i arve
afgiftslovens § 18 indeholdte regler, således at ar
vingen, når han benyttede adgangen til at betale 
afgift efter den lavere vurdering på grundlag af af- 
kastningsevnen, forpligtede sig tU at indbetale dif
ferencen mellem de to forskellige afgifter, hvis han 
f. eks. inden for 10 år efter det tidspunkt, da arve
afgiften var forfaldet til betaling, i levende live 
overdrager ejendommen til andre end sin ægte
fælle eller personer, der står i så nært slægtskabs
forhold til ham som forældre, livsarvinger, sø
skende eller disses børn eller lige så nært svoger
skab- eller adoptionsforhold.

Sådanne regler burde formentlig gøres anvende
lige på alle gaver, der er givet, og alle arveudlæg, 
der er foretaget i kalenderåret 1965.

Hvis sådanne regler gennemføres, vil der være 
mulighed for, at familieejendommene på landet vil 
kunne videreføres inden for familien. Hvis man 
bliver stående ved de nugældende regler, der på 
grund af handelsværdiernes udvikling i virkelig
heden har fået et helt andet indhold end det der 
var tilsigtet, da reglerne blev givet, vil en meget 
betydelig del af landbrugsejendommene ved den 
nuværende ejers død måtte sælges til fremmede.



Side 4 5LÆOTSOAARDBN

Om den nye arvelov
Af advokat M. Hesselbjerg, Hillerød

Tvangsarv og dens begrænsning, arveafkald og 
arveforskud.

I den foregående artikel om den nye arvelov 
(»Slægtsgården« nr. 130) er behandlet den så
kaldte arveret efter loven, der finder anvendelse, 
hvis arveladeren ikke har benyttet sig af sin ret til 
ved testamente at træffe andre bestemmelser om 
sin efterladte formue. Som hovedregel kan siges, 
at testationsretten er fri, men der gælder dog en 
vigtig begrænsning for den arvelader, som efter
lader sig livsarvinger og/eller ægtefælle. Disse 
har ret til den såkaldte tvangsarv, hvorom der i 
loven findes følgende regler:

$ 25. 
Tvangsarv.

»Halvdelen af den arvelod, som tilkommer 
arveladerens livsarvinger og ægtefælle, er tvangs
arv«.

§ 26 stk. 1.
»Over tvangsarv kan arveladeren ikke råde ved 

testamente, medmindre undtagelse har særlig lov
hjemmel.«

Tvangsarven er således halvdelen af arven 
efter loven. Efterlader en person sig en formue 
på 100.000 kr. kan han eller hun ved testamente 
råde over 50.000 kr., medens de resterende 
50.000 kr. skal tilfalde livsarvinger og/eller ægte
fælle, medmindre undtagelse har særlig lovhjem
mel.

I den tidligere middelalder var al arv tvangsarv, 
d.v.s. at der ikke var nogen testationsret, men i 
middelalderen fik kirken gennemført, at der ved 
testamenter kunne skænkes gaver til denne. Se
nere er denne testationsret udvidet. Efter arvefor- 
ordningen af 1845 kunne der testeres over 14 af 
formuen, selvom der var tvangsarvinger, og i 1857 
forøgedes dette til Vs af denne. Det er en af de 
vigtigste ændringer ved arveloven af 1963, at 
den testationsfrie del af formuen nu er forøget 
til halvdelen. Medens der i middelalderen kun 
kunne testeres til fordel for kirken, kan en arve
lader nu testere til fordel for hvem han vil, til 
ægtefællen, til en livsarving og til en ubeslægtet, 
forudsat at reglerne om tvangsarv er respekterede.

En arvelader kan også ved testamente give en 
livsarving fortrinsret til at få sin arv udlagt i be
stemte ejendele, men er der en efterlevende æg
tefælle, har denne dog ubetinget fortrinsret med 
hensyn til fællesboet og sin arv af afdødes sær
eje.

Forlodsret
I arvelovens § 27 findes følgende bestemmelse: 
»Arveladerens barn har ret til, såfremt det er 

nødvendigt for at sikre dets passende underhold 
og uddannelse til dets 21 år, forlods at få udlagt 
et efter forholdende afpasset beløb«.

Dette er en helt ny bestemmelse givet efter 
svensk forbillede. Tanken bag den er, at hvis der 
efterlades børn, der mangler underhold og ud
dannelse, ville det være uretfærdigt, hvis de ikke 
fik mere end søskende, der er over 21 år. Denne 
forlodsret kan ikke indskrænkes ved testamente, 
og den kan bevirke, at de voksne søskende får 
mindre end deres tvangarv, eventuelt slet intet, 
hvis forlodsretten sluger hele den efterladte for
mue. Tvangsarveretten går dog forud for anden 
testamentsarv.

Bestemmelsen skal ikke forstås på den måde, 
at børn, der mangler underhold og uddannelse, 
altid skal have noget forud for de voksne søs
kende. Dette ligger i udtrykket »såfremt det er 
nødvendigt«. Hvis forholdet er dette, at der efter
lades så meget i arv efter de almindelige regler, 
at det er tilstrækkeligt til de mindreåriges under
hold og uddannelse, får de ikke mere end de 
voksne søskende.

Udelukkelse af arveret.
Det er ikke noget nyt, at arveret kan forbrydes, 

så der er på dette område ikke sket væsentlige 
ændringer ved den nye arvelov.

Denne bestemmer i § 36 stk. 1, at hvis en 
person har begået en forsætlig overtrædelse af 
straffeloven, som har medført en andens død, kan 
det ved dom bestemmes, at han fortaber retten til 
at få arv, der var afhængig af dennes død, og at 
hans arv efter en anden person ikke må forøges 
som følge af overtrædelsen.

Selv om denne bestemmelse ikke alene gælder 
for forsætligt drab, kan det måske undre, at be
stemmelsen om fortabelse af arveret ikke er ube
tinget. Grunden er denne, at bestemmelsen også 
omfatter medlidenhedsdrab, hjælp til selvmord og 
lign., hvor det efter omstændighederne kan være 
rimeligt at overlade afgørelsen til retten.

I bestemmelsens stk. 2 omhandles forbrydelser, 
der ikke har haft døden til følge, og som er be
gået mod slægtninge i opstigende linje. I disse 
tilfælde kan retten til arv fradømmes, når den 
forurettede fremsætter begæring. Dette kan be
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gæres, når der foreligger forsøg på drab, vold, 
grov fornærmelse eller strafbare trusler.

I § 37 er endvidere bestemt, at faderen til et 
barn, født udenfor ægteskab, og hans slægt ikke 
tager arv efter et barn, der er avlet ved en sæde
lighedsforbrydelse.

Ifølge lovens § 38 bortfalder ægtefællers ind
byrdes arveret ikke alene ved skilsmisse men også 
ved separation, og hvis et ægteskab er omstøde- 
ligt, f. eks. på grund af tvang eller svig ved dets 
indgåelse, kan arveretten også bortfalde.

Landbrugsejeres testationsret
I lovens § 86 bestemmes, at der med hensyn til 

oprettelse af testamente vedr. landejendomme skal 
have sit forblivende ved reglerne i forordning af 
13. maj 1769 om selvejerbønder og senere sup
plerende bestemmelser, hvorefter disse gælder for 
alle landejendomme undtagen sædegårde (godser) 
og de af majoraterne opståede skovejendomme. 
Disse giver en ejer af en landejendom ret til ved 
testamente at bestemme, hvem af hans børn eller 
andre arvinger ejendommen skal tilfalde efter hans 
død, og til at fastsætte overtagelsesprisen meget 
frit, så den også kan sættes langt under handels
værdien. Hvis dette sidste sker, kan det godt 
hænde, at de andre børn får mindre end tvangs
arven. Landbrugsejerens vidtgående testationsfri
hed kan således medføre en indskrænkning i den 
sædvanlige tvangsarveret.

Aftaler vedr. arv samt arveforskud.
Medens der foran er tale om begrænsninger i 

tvangsarv og udelukkelse af arveret, gælder dette 
ikke med hensyn til arveafkald og arveforskud, 
men der kan være en ydre lighed, idet arveafkald 
og arveforskud kan bevirke, at en livsarving un
der skiftet ikke får nogen arv eller en arv, der 
er mindre end tvangsarven.

En arving kan efter lovens § 31 overfor arve
laderen mod eller uden vederlag give afkald på 
sin arveret. Afkaldet har også virkning for ud
stederens livsarvinger, medmindre disses arveret 
er forbeholdt.

Normalt vil der være givet vederlag, således at 
livsarvingen er fyldestgjort for arv i arveladerens 
livstid.

Når forstrækninger er givet som arveforskud, 

skal de afkortes i arven, således at livsarvingen 
under skiftet eventuelt får mindre end sin tvangs
arv.

Det må imidlertid ligge klart ved arvingens er
kendelse, at der foreligger et arveforskud, ikke 
nogen gave.

Tanken om, at søskende har krav på lige arv 
efter deres forældre, er så almindelig, at man 
ofte vil træffe den opfattelse, at søskende, der har 
fået mindre end andre søskende i arveladerens 
livstid, har krav på, at dette udlignes ved arve- 
delingen. Dette er imidlertid en forkert opfattelse. 
Ligesom en arvelader kan begunstige enkelte livs
arvinger ved testamente, kan han også i levende 
live give en arving forstrækninger som gave, der 
ikke skal afkortes. Når der ikke foreligger noget 
skriftligt herom, kan der opstå tvivl om, hvor
vidt der foreligger gave eller arveforskud. Hvis 
en arvelader vil have, at en forstrækning skal være 
arveforskud, ikke gave, bør han få livsarvingens 
skriftlige anerkendelse heraf.

Det er ikke tilstrækkeligt, at arveladeren en
sidig erklærer, at en forstrækning har været arve
forskud og derfor skal afkortes i arven.

Dette var tilfældet efter den gamle arvelov og 
gælder vedblivende for erklæringer afgivet i den
nes tid, men den nye arvelov indeholder en æn
dring på dette punkt.

Tænker man sig dette tilfælde, at en arving 
ikke vil anerkende, at en forstrækning til ham har 
været arveforskud, og der ikke foreligger bevis 
herfor, kan arveladeren vel bestemme, at arvingen 
ikke skal have mere end tvangsarven, altså halv
delen af arven efter loven, men tvangsarven kan 
han ikke beskære.

Såfremt et modtaget arveforskud overstiger ar
velodden, skal arvingen ikke betale det oversky
dende til boet, medmindre han særlig har forplig
tet sig dertil. Hvis forstrækningen derimod ikke 
har været arveforskud, men lån, skal dette betales 
tilbage, selv om det overstiger arvelodden.

Når en arvelader hensidder i uskiftet bo, er 
rådigheden begrænset med hensyn til bortgivelse 
af gaver, se herom den tidligere artikel om den nye 
arvelov, men der er ikke noget i vejen for, at arve
laderen giver arveforskud af arven efter den først
afdøde ægtefælle.

FYENS STIFTS KREDITFORENING 
ODENSE 

Mageløs 2 - Telf. 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.
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Gamle bondemøblers historie
Ethvert gammelt møbel har en historie - kendt 
eller ukendt. De almindelige historiske spørgsmål, 
der melder sig, når man betragter et stilfuldt, 
smukt og stærkt møbel, der vidner om arv og ælde, 
er bl. a. dets alder og dets skæbne, det vil sige 
dets oprindelse og herkomst og dets tilhørsforhold 
og ståsted i tidsrum og generationer.

På nogle slægtsgårde, hvor møbler er gået i 
arv fra slægtled til slægtled, foreligger der ofte 
udførlige skriftlige eller mundtlige oplysninger om 
deres alder og oprindelse.

I gamle hjem hos folk med pietetsfølelse og 
sans for historie og sammenhæng er det ikke usæd
vanligt at høre om et gammelt møbel, at det var 
en oldefader eller en tipoldefader, der fik det la
vet hos en bestemt snedker i sognet eller købsta
den, og at det var en brudegave til en søn eller 
datter, og at møblet er lavet af en stor eg, elm, 
fyr eller et andet træ, vokset i gårdens skov.

Et sådant møbel, et chatol, et skab, et massivt 
bord, en kommode, en dragkiste eller andre møb
ler i forskellig stilform er værd at eje.

På dette blads forside ses en smuk egetræs 
standkiste, som har sin egen historie og slægtstil
knytning.

Den har buet låg og er forstærket med svære 
gennembrudte jernbeslag med hjerter, cirkler og 
ornamenter. Indvendig er den indrettet med en 
læddike, - et lille enderum på tværs til opbevaring 
af småting.

Kisten er malet med rødbrun bundfarve og er 
dekoreret med blomster og guirlander i blå og 
grøn farve.

Cirklerne på forsiden har følgende indskrift:
C S An:

WS 1833
Denne standkiste, som er fra Nordsjælland 

(Frederiksborg amt), har i langt over 100 år til
hørt slægten Sylvest.

I mindst tre generationer har kisten stået på 
Skelbækgaard i Sigerslevvester ved Frederikssund. 
Denne gaard ejedes i begyndelsen af 1800-tallet 
af Peder Jensen. Næste ejer var svigersønnen Chr. 
Sylvest, som i 1888 efterfulgtes af sønnen M. C. 
Sylvest.

Da M. C. Sylvest i 1919 overdrog Skelbækgaard 
til en søn og flyttede ind på den nyopførte nabo
gård »Stokkekilde« på jord, som en årrække havde 
hørt til Skelbækgaard, flyttedes kisten med til 
Stokkekilde.

M. C. Sylvest, som døde i 1941, lod i 1933 
den gamle standkiste gå i arv til sin ældste søn, 

direktør cand. agro. Johs. H. Sylvest, Langelands 
Frøavlskompagni. Siden har den stået i hans hjem, 
Villa »Møllen« i Rudkøbing og den bliver fortsat i 
slægtens besiddelse.

Da standkisten i hundredåret flyttedes fra Nord
sjælland til Langeland, skrev den da 71-årige M. 
C. Sylvest ovenstående tekst på et papir, som blev 
indsat på kistelågets underside.

1833 - 1933
Saa Farvel, du gamle Ven.
Nu rejser du herfra igen.
Paa Skelbækgaard og Stokkekilde, 
Du hyggede så godt du ville.

I Hundrede Aar.

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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Bring nu den nye Eier Lykke, 
Farvel du gamle Arvestykke.

M. C. Sylvest.

Pioner for industriplanter.

Efter ovenstående eksempel på et gammelt 
slægtsmøbels oprindelse, omskiftelser og tilhørs
forhold kan tilføjes, at den omtalte standkistes 
nuværende ejer, fhv. direktør Johs. H. Sylvest, 
Rudkøbing, har været en af de førende forkæm
pere for dyrkning af industriplanter, idet han 
foruden meget omfattende opgaver med almindelig 
markfrøavl i foredrag, pjecer, tidsskriftartikler og 
dyrkningsvejledninger i en lang årrække har gen
nemført et stort oplysningsarbejde til fremme af 
dyrkningen af hør, lucerne, raps m. m.

Allerede omkring 1918 var Johs. Sylvest med 
til at fremme tanken om dyrkning af spindhør 
til industriel behandling og i 1939-40 var han den 
første, der gjorde et arbejde for at optage olie
hørren til dyrkning. Oliehørren blev hurtigt meget 
udbredt og fik stor betydning for landbruget og 
landet under og efter krigen som oliefrøplante.

Også for lucernedyrkningen fik Johs. H. Syl
vests indsats stor betydning, dels ved at udbrede 
kendskabet til avl af lucerne og dens foderværdi, 
dels ved at indføre nye fremragende, yderige 
udenlandske stammer. I 1925 da Johs. H. Sylvest 
besvarede en prisopgave, udskrevet af Det kgl. 
danske Landhusholdningsselskab, om dyrkning af 
foderplanter m. m., blev hans ca. 100 sider store 
afhandling præmieret og udgivet af Landhushold
ningsselskabet.

I de 40 år, der er forløbet siden, har lucernens 
dyrkning og dens benyttelse som kvælstofrig fo
derplante udviklet sig således, at lucernen nu i 
mange egne af landet dyrkes som industriplante, 
der leveres til store tørrerier, hvor den bliver fa
briksmæssig behandlet til lucernemel.

Ikke mindst er der grund til at nævne Johs. 
Sylvests banebrydende arbejde på rapsdyrkningens 
område i det 20. århundrede. Det var et pioner
arbejde. Hans vejledninger og bestræbelser for at 
fremme rapsavlen i efterkrigsårene omkring 1947- 
48, da olie og oliekager stadig var mangelvarer, 
fik afgørende betydning for rapsdyrkningens på
begyndelse og dens store udbredelse i Danmark.

Alle, der færdes ud over landet i sommertiden 
og fryder sig over synet af de gulblomstrede raps
marker og som kender lidt til rapsdyrkningens 
historie og udbredelse i nutiden, ved, at den er 
uløselig knyttet til navnet Sylvest.

Johs. Sylvest, som nu er 76 år og bor på 
villa »Møllen« i Rudkøbing, udgav i 1962 en bog 
på 144 sider som er interessant og lærerig for 
slægtsinteresserede, der påtænker at nedskrive 
slægtshistorie og livserindringer. - Bogen, som er 

trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing, 
hedder bidrag til SYLVEST SLÆGTENS HI
STORIE. - Stoffets deling i afsnit og efter em
ner og slægtstavlernes deling i slægtsgrene er 
mønsterværdigt og kan være idegivende for bogens 
læsere. H. B.

LØGUMKLOSTER
Sønderjylland har flere meget kendte byer, Chri
stiansfeld, Sønderborg og Løgumkloster. Det, 
som særlig har gjort Løgumkloster berømt, er kir
ken og det gamle cistercienserkloster.

Helt fra gammel tid hed landsbyen Løgum, nu 
findes der både et Nørre- og Søndre Løgum. Men 
omkring 1150 kom nogle bisper og munke, som 
grundlagde kirken og klosteret, og den dag i dag 
siger befolkningen kun Kloster om den by, som 
vi nu kalder Løgumkloster, det, der voksede op 
om kirke og kloster.

I klosterets gamle dødebog nævnes tre ribebi- 
sper som stiftere, men man regner biskop Gun-

LANDBOSPAREKASSEN 
I VEJLE

Kirkegade 25 . Telefon 87
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Løgumkloster kirke.

nar som den egentlige. Det var først et benedikti
nerkloster, hvor både nonner og munke boede, 
derefter omdannede ærkebiskop Eskil det til et ci- 
stercienserkloster, og munkene kaldte det »Locus 
dei« d. v. s. Guds sted. Et meget smukt navn, selv 
i vore dage passer navnet, særlig efter at det smuk
ke refugium er blevet bygget, så er det igen et 
»Guds sted«, hvor nutidsmennesker kan finde hvi
le og ro både for sjæl og legeme.

Selve kirken og klosteret stod færdigbygget ca. 
1300, og klosteret blev meget rigt, det ejede på et 
vist tidspunkt 175 bøndergårde, mange kirker og 
møller, som altid i gamle dage bragte penge til 
møllernes ejere. Også stormænd, bl. a. franske og 
engelske konger, indbetalte penge, for at munkene 
i Løgumkloster kunne læse sjælemesser for dem.

Klosteret bevarede sin magt til 1548, da refor
mationen blev indført 1536 i Danmark. Derefter 
forfaldt klosteret og nedrivningen begyndte 1710. 
Vestfløjen gik til grunde 1840, så nu er østfløjen 
det eneste, som er tilbage af det helt gamle kloster.

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

Her er munkenes sovesal, dormitariet, bevaret, og 
en trappe fra kirken fører op til denne sal, da 
munkene flere gange i løbet af natten skulle ind 
i kirken og bede. Papitelsalen er ligeledes tilbage 
og nu smukt restaureret. Her ligger en biskop fra 
Fyn begravet.

En historisk tilbygning til kirken må også næv
nes, nemlig »Slottet«, som blev opført 1614 af 
sten fra det nedbrudte kloster, og her boede den 
senere biskop Hans Adolph Brorson 1717-21, da 
han var huslærer for morbroderens, amtskriver 
Clausens børn. Senere blev datteren Cathrine 
Clausen som 16-årig gift med Brorson, »Slottet« 
er nu dommer- og politikontor.

Som »Vestslesvigs Vartegn« står kirken stadig 
med sine røde mure og sit imponerende indre. 
Den er nu Mariakirke og har haft flere sidealtre, 
dog hører altertavlen ved hovedalteret ikke til 
kirken fra den gamle tid, men er kommet hertil 
fra Jerne kirke ved Esbjerg. Altertavlen er fra 
1500 og meget smuk. Den rigtig gamle altertavle 
fra 1300 findes ved et af sidealtrene.

Et relikvieskab med billeder af apostle og hel
gener er her endnu. Døbefonten er først kommet 
1739, da kirken blev sognekirke.

Denne klosterkirke er nu en seværdighed af 
rang, og i de senere år er det kendte refugium

Parti fra relikvieskabet.
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blevet bygget i tilknytning til kirken. Det er byg
get moderne, men alligevel i stil som det gamle 
kloster med en klostergård, hvor bygningerne af
grænser fratergården. Løgumkloster var i gamle 
dage et kulturcenter og er igen blevet det, takket 
være nogle initiativrige mænd fra byen med sogne
præsten Bork-Hansen i spidsen.

I Sønderjylland holder mange sogne på de gam
le traditioner, og Løgumkloster danner ingen und
tagelse, f. eks. har den sit »gøglermarked«, som 
varer i tre dage. Det begynder den tredie søndag 
i august, og da vokser byen med flere tusinde 
mennesker. Gøglermarkedet kan ikke beskrives, det 
skal opleves. Selv har jeg været der to gange.

Ejendommelig er den meget store, åbne plads 
med træer, veje og græs, hvor der nu om foråret 
blomstrer krokus i alle farver. Det var her, at 
markederne i gamle dage blev holdt, og byen har 
heldigvis beholdt pladsen i dens oprindelige form.

Den inderste bykærne har bevaret de gamle og 

meget velholdte huse. Et af de kendteste er vel 
nok »Stines med a bibel«. Denne gamle Løgum- 
kloster-kvinde brugte alle sine penge til at købe 
bibler for, og så forærede hun bøgerne bort. Også 
kong Christian d. Tiende fik en, da han besøgte 
Løgumkloster.

Uden om den gamle del af byen bygges nye 
huse og fabrikker, men der værnes om det gamle, 
og man glæder sig derover.

Løgumkloster er et af de steder i Sønderjyl
land, som jeg vender tilbage til gang på gang. Den
ne lille artikel er skrevet der. Jeg ville ønske, at 
mange flere kunne komme til Løgumkloster blot 
for nogle dage og indånde den særlige »luft«, som 
knytter sig til byen, kirken, klosteret og refugiet. 
Desuden er der lige her i nærheden flere historiske 
steder: Møgeltønder, Gjallehus og Trøjborg, men 
det er en anden historie, som H. C. Andersen 
sagde.

Dagmar Carlsen-Skiødt.

Kirketomter langs Hær vej en
----------------------------------------- Af Ib Paulsen. -----------------------------------------------------

Vi står ved egtvedpigens grav i skumringen - 
den jyske spillemand og fortæller Niels Johnsen 
fra Ringgive og jeg. Våd mørkeblæst rejser over 
de jyske åse og heder. Et slag af fugt står van
dreren i møde eller tegner sig som en flimrende 
dis i skæret af billygterne.

Foran os fortæller en gråsten, at her blev for 
3000 år siden en ung dansk pige jordet. De fandt 
hende svøbt i en kohud i hendes egebulkiste iklædt 
sit snoreskørt og omgivet af sine smykker. Med 
sig i graven havde hun desuden et otte års barn, 
som ikke kan have været hendes eget, for hun var 
højst 20, men en lille ledsager givet hende med 
på dødens lange vej.

Tænder vi billyset, tegner beplantningen af avn- 
bøg omkring stenen sig som en lysende ramme. 
En forsinket krage flugter lavt over stedet. Med 
lidt fantasi kunne den tages for en af Odins ravne 
på dagens sidste orienteringsrunde. En natsværmer 
stryger ind i lygtelyset og kredser en gang omkring 
stenen og fortaber sig påny i aftenen. En hilsen 
fra den lyse, blide pige selv? Man kan ta’ den for, 
hvad man vil. Flere dejlige fortidspiger har fær
dedes her mellem højene nær den gamle hærvej. 
Lidt herfra i skoven ovre ad Frederikshåb til står 
runestenen for Torgrunn, kaldet St. Rygstenen, 
fundet i 1874. Dens tekst lyder: »Tove Bryde 

rejste denne sten efter brydens lege Torgrunn. 
Disse staver ville leve meget længe«. Tove var 
også et mandsnavn. Lege betød elskede. Niels 
Johnsen erindrer mig om det, og vi kører videre 
ad Ringgive til.

Dagen er gået med samtale om fortiden og be
søg på et par kirketomter langs med Hærvejen. 
Der er adskillige. Så sent som i fjor blev en ny 
af dækket i nærheden af Vorbasse, som flertallet 
af de andre tidsfæstet til Den sorte Døds tid midt 
i 1300-tallet.

Niels Johnsen fra Ringgive er en fremragende 
fortæller. Historisk stof klæber til ham som klæg 
til en gummistøvle. Han er rødhåret og skarp i 
profilen og taler med et mæle, som om hans tunge 
huggede runer. Han har nævnt, at blandt kirke
tomterne er Ullerup ved Give, mindet med en sten 
på pladsen, Kollemorten, der muligvis kun har 
været et kapel, Sejerup, som hed Sætop, markeret

Ringkøbing Bank 
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ved tomt og sten, Krejbjerg ovre ad Ejstrupholm 
til, Farre og Klavsholm alle liggende indenfor få 
kilometer fra Hærvejen eller lige op til den. Vi vil 
især i denne omgang kikke på to, kirketomterne 
i Ast og Filskov, men først et par ord om Den 
sorte Død - pesten - der gang på gang hår hærget 
menneskeheden.

Døden fra Lybæk
Man taler om Pesten fra Athen. Pest hærgede Hel
las på Perikles’ tid og kostede ham livet i 429 f. Kr. 
Man sagde om Den sorte Død dengang, at den 
stille kom sejlende til Athen sydfra op imod 50- 
året for Leonidas tapre kamp med sin 300 spar
tanere mod perserne ved Thermopylæ. Den mentes 
opstået i Æthiopien, Libyen og Ægypten. På fem 
uger lå der lig overalt i Athen.

Omkring 1800 år senere talte man i det lille 
Danmark om døden fra Lybæk. Også her kom 
Den sorte Død fra syd, fra den gamle handelsby 
ved Østersøen, og denne gang både sejlede og 
vandrede den, efter at have hærget Europa i flere 
år, formentlig sat i gang i Asien og gået i land i 
Europa med genuensiske skibe. Da havde pesten 
allerede i Kina kostet 13 millioner mennesker 
livet. De genuensiske sømænd, som bragte syg
dommen til Europa, sejlede ud 1000 i tal på otte 
skibe og vendte hjem 10 mand med fire fartøjer, 
hvordan de så har formået at manøvrere dem. 
I Genua døde 40.000, i Lybæk 90.000, i hele 
Europa ca. 25 miil. mennesker. I Danmark koste
de Døden fra Lybæk halvdelen af landets befolk
ning livet. Først i 1353 ebbede pesten ud efter 
syv års hærgen i vor verdensdel. Hugo Mathiessen 
skriver i sin berømte bog om Hærvejen: - »Byer 
og kirkesogne er gået under, øde kirketomter lig
ger tæt langs dens sider. Lyng og ørken har afløst 
de dyrkede marker«.

Fortælleren Niels Johnsen siger det ikke mindre 
huskværdigt, selv om jeg ikke helt kan gengive 
hans jyske tone:

- »Paven havde bøj’en til gilde i Rom, men der 
kom ingen fra Danmark, for til dem kom pesten. 
Krig, pest, ildsvåde, udplyndring og drab har 
vandret ad Hærvejen fulgt af andre farsoter og 
har bredt sig ud fra den igennem århundreder på 
den tid, da den var Danmarks alfare vej nr. 1. Ad 
den har tyskere, svenskere, spanioler, polakker og 
Wallensteins lejesvende draget. Tænk dæ’ kuns, 
hvad blod, som her har flydt helt op til Den anden 
Verdenskrig, da også englænderne rykkede frem 
over den på larvefødder. Længere er det såmænd 
ikke siden, at den gamle hærvej levede op til sit 
tusindårige navn. Det var også ved den gamle 
vej, de tyske snigmordere skød Kaj Mjmk.

A kan forsikre dæ’ om, at de døde så stærkt 
her på lag på Den sorte Døds tid, at man har 
fundet skeletter kulet ned så tæt op ad hinanden,

Her har Åst kirke ligget.

at det viser, at der ikke var tid at lægge de pest
døde i kister. A skal siden påvise hvor.

Indtil for 100 år siden
I løbet af den regnfulde eftermiddag havde vi 
stået under de fugtsvøbte træer på kirketomten i 
Ast og mærket fortiden under vore gummistøvler. 
Niels Johnsen stillede sig op og forkyndte, at mel
lem disse to gråsten havde kvindeindgangen til den 
for længst forsvundne Ast kirke været. Derhenne 
mandsindgangen.

Sokkelstene viser endnu kirkens omrids under 
de dryppende linde for enden af en gård. Ast 
kirkesogn forsvandt og blev opslugt af de omkring
liggende. Det genopstod ikke som for eksempel 
Østergård sogn, der i 1914 blev til Filskov sogn 
omkring en i 1877 opført kirke. Mange kirkesogne 
langs med Hærvejen gjorde pesten til historie, an
dre levede op under nye navne. Også tomten i Åst 
har sin fredningssten, som en knægt har strintet 
til med køkkenblå maling.

Niels Johnsen siger: - »For den sags skyld lå 
jo hele Jylland heromkring til for kun 100 år 
siden øde hen som en eftervirkning af pest og 
krig og bestod i højere grad af lyng end af op
dyrket mark. Døden kunne vandre hurtigt også 
dengang. Jen døde af tæring, jen af slag og jen 
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af gigt eller anden dårligdom. Vi læser i kirke
bogsnotaterne, hvad godtfolk er gået i graven af. 
Lidt usikre oplysninger måske, for der var sjæl
dent læger til stede ved disse dødsfald, men lig- 
synsmændene indfandt sig og skulle jo hitte på 
noget, før de skrev dødsårsagen ned. Ofte beroede 
notaterne på flygtige skøn.«

- Hvad blev der mon af granitten fra disse 
kirketomter, Niels Johnsen?

- Vi kan jo kuns gætte på det, men bønderne 
har nok hentet dem til djer nøs og djer kre’hus. 
I hvert fald har Åst kirke på Den sorte Døds tid 
ligget her på sin pold akkurat som Østergård kirke 
i Filskov har gjort det. Det skal nok være en 
præstebegravelse, A her står på.

- Hvordan kan du mærke det?
- Kom selv og prøv, her er hårdt at træde, han 

må ha’ haft et godt kranium den gamle, som blev 
puttet ned her.

På marken omkring Åst kirketomt ligger der 
kokasser i hundredvis. Livet græsser tæt op til 
tomtens øde, og den sure blæst hvisler i pigtråden 
omkring folden. Kirken i Åst blev nævnt i bl. a. 
»Ribe Oldemors Kirkeliste«. Til denne oplysning 
føjer spillemanden fra Ringgive en bemærkning 
om, at står man på det nærliggende Møllebjerget 
og lader trække en snor stik sydpå, »vil den ikke 
lande før Harzen, for du må regne med, at her 
befinder vi os på den jyske højderyg med ingen 
bakker mellem os og Bloksbjerg, men det ville 
nok it’ være nogen nytte te’, for vi har hverken så 
lang en snor eller tid til at bruge den . . .«

Da Sæus gravede grund
Midt i den nuværende Filskov by ligger slægts
gården Østergård over for kroen, hvis vært bærer 
det samme navn. Her lever fru Bodil Nissen, hvis 
far hed Elisæus Østergaard, kaldet Sæus. Fruen 
fortæller, at han var så historisk interesseret, at 
hans to børn var lede og kede af at høre hans 
beretninger til enhver tid, men hun siger det med 
et lille smil, som om det alligevel dengang har 
glædet hende at lytte. Fru Bodil Nissen beretter, 
at »pestkirken« i Filskov lå på gårdens plads. Ud 
over dens område bredte kirkegården sig, og her

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, Birkom pr. Fraugde, Fyn.
TIf Davinde 76 (09) 97 25 11.

er nu rejst en sten for den forsvundne Østergård 
kirke og kirkegård.

Da man på hendes fars tid i halvfemserne gra
vede grunden ud til gårdens stuehus, fandt man i 
jorden under dens vestende lagvis af skeletter ned
lagt uden kister og kun et par spadestik nede. 
Flere blev afsløret ved havens kulegravning og ved 
gravning af kartoffelkuler og roekuler på området.

Selve Østergård kirke har ligget på den nære 
kirkebakke. Det fremgår af gamle kirkebøger. Før 
pestens tid lå gårdene langs med den nære Omme 
å få snese meter fra Østergårds hovedbygning. 
Bønderne i Østergård - navnet omfattede som 
nævnt bebyggelse og sogn og blev senere til Filskov 
- søgte naturens vandområder i de brøndfattige 
århundreder og blev ved åen indtil langt op i tiden 
og boede der i hvert fald, da der - som Niels John
sen siger - blev dødetrængsel også her på stedet.

Det er sort aften for længst. Vor dag har været 
lang, vort møde med Egtvedpigen kort. Pestens 
gru ligger bag os. Dens slægtled har i århundreder 
været muldede ben. Niels Johnsen konstaterer det 
med et skuldertræk. Han er blevet hæs af at for
tælle og jeg af at spørge, men nu siger han med et 
meget nærværende smil, at han kan lugte stegt ål 
med Jenny derhjemme ved pandeskaftet: - Gi’ 
rokken gas, kammerat, for a tøkkes, det dufter 
livsaligt. . .

Vore gamle Moller
For nogen tid siden var min kone og jeg gæster 
hos en god ven, dansk, men boende i Tyskland, 
han kørte nogle uforglemmelige ture for os, bl.a. 
langs Rhinen, og meget andet. Vi så det for os 
så storslåede og kolossale, både i natur som i kirke
bygning. Jeg gav ofte min beundring til kende, 
men pludselig udbrød han: »Ved du da ikke, at 
hjemme i Danmark har vi noget, der er langt skøn
nere end det, du her beundrer, det er det gamle 
landsbybillede med kirken og møllen ragende op 
over de stråtækte, hvidkalkede huse og gårde, 
begge to stående som et vartegn for selve lands
byen«, og tilføjede han sørgmodigt: »Vel kan in
gen falde på at lade kirkerne forfalde, men den 
anden part i billedet, møllen, lader man efter
hånden helt gå til, uden at tænke på, hvor smukt 
disse to står til hinanden og udgør et billede, der 
ikke kan findes mage til i verden. Hvor skulle I 
skamme Jer!«

Hvor har han ret! Hvor sørgeligt et syn er det 
ikke, der møder øjet, om man kommer rundt i 
landet, møllen der står med én vinge, ragende 
sørgmodig og ligesom anklagende mod himlen, el
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ler møllen helt uden vinger og med raslende tag
spåner blafrende for vinden, en skamplet for vort 
bondeland.

Mølle og kirke var landsbyens vartegn og stod 
- står - endnu hvor møllen er bevaret, - ligesom 
beskyttende over landsbyen, begge på hver sin 
måde dækkende et nødvendigt behov for det lille 
samfund. De stråtækte huse og gårde forsvinder, 
må vige for nutidige krav, produktionen kræver 
det. Grundmurede og teglhængte huse voksede 
op, miniaturudgaver af købstæder med mere eller 
mindre hæslige stationsbyhuse. Kun kirke og mølle 
står som minde om en kultur, der svinder bort. 
Måtte vi stadig opretholde disse minder.

Her at komme dybt ind på møllens historie ville 
føre for vidt, - og kan ikke behandles af en læg
mand, - men lad dog nævnes, at mølleriet rækker 
omtrent lige så langt tilbage som selve menne
skets historie, fra de primitive gruttesten over den 
drejelige, rillehuggede kvæmsten, trukket af dyrisk 
eller menneskelig kraft, til man lærte at tage na
turens egne kræfter i brug, først vandkraften se
nere vinden, opfindelser der fuldt står på højde 

med nutidsopfindelser, når tid og forhold tages i 
betragtning. Vandmøllen var den første, der kom 
til landet. Det store hjul, der af det opstemmede 
vand drev kværnen var dog kun dem beskåret, 
der havde åløbene nær. Det blev derfor et nyt 
stort fremskridt, da man lærte at tage vinden i 
sin tjeneste. Først kom stubmøllen, uhandelig gan
ske vist, da man skulle dreje hele møllehuset om 
den svære stolpe-stub, der godt forankret i jor
den, bar det hele. Dette mægtige fremskridt kom 
til Danmark omtrent samtidig med at man bygge
de vore første stenkirker, vel nok i nogenlunde 
den samme form som de få, der er bevarede til 
i dag?

Der skulle gå adskillige århundreder før den 
mølleform, som vi nu kender, den hollandske vind
mølle, kom til os, en uhyre forbedring der ikke 
alene lå i, at man nu kun behøvede at dreje den 
øverste del af møllehuset, hatten, .med vingerne, 
men ikke mindst, at man med den runde byg
ning blev fri for den klodsede, nærmest firkantede 
form, hvor stormen havde rig lejlighed til at skabe 
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ødelæggelse. Ved den nye mølleform, der hvilede 
fast og godt på sin stensatte sokkel, kunne der 
også skabes plads til en mølleopgang, når sokke
len blev hævet tilstrækkelig højt. Her kunne så 
de møllesøgende køre ind i tørvejr og få sit kom 
læsset af, ligesom der blev plads til magasin m.m.

Jeg har ikke kunnet få fastslået, hvornår den 
hollandske mølle kom til Danmark, rimeligvis var 
det over Tyskland, i hvert fald kom der for ca. 
150 år siden flere tyske møllebyggere her til eg
nen, hvor så vore egne tømrersvende lærte kun
sten, og blev meget dygtige.

Med disse korte træk af mølleriets historie, 
der ingenlunde gør krav på at være fyldestgørende, 
har jeg ikke alene søgt at vise, hvor uhyre nød
vendigt det var - og er - for hele vor ernæring, 
men tillige at lægge et godt ord ind for bevarelsen 
af de sidste smukke møller. Måske kunne de tages 
i brug til andet formål? Her i vort skønne Ods 

Herred har man lavet enkelte om til restaurations
brug, særlig hvor de på høje steder med mægtig 
udsigt er blevet en turistattraktion, så er de dog 
blevet bevarede. Men når man et par steder lader 
møllen »bengalsk belyse« om natten, synes det 
dog at være noget af en misforståelse.

Jeg vil slutte med min dansk-ty ske vens ord: 
»Vi må skamme os om vi stiltiende ser til, at 
dette for Danmark så smukke billede forsømmes 
og forsvinder.

Jørgen Petersen.

Det bør til ovenstående artikel tilføjes, at Natio
nalmuseet ved ingeniør Anders Jespersen igen
nem en årrække har restaureret en række vind- 
og vandmøller i Danmark, hvoriblandt Egeskov 
Mølle, som ses på vore tikronesedler, derfor også 
populært kaldet »Tikroner-møllen«.

Red.

LANDSBYENS PLANTEBED
Af Julie Rask

Midt i den gamle landsby lå, som regel tæt op 
ad hinanden, bystævne, gadekær og plantebed, 
hver især vigtige faktorer inden for landsbyens fæl
lesskab. I dag er der kun gadekæret tilbage, og 
nogle steder knap nok det, idet man hist og her 
har fyldt det op og måske lavet et lille anlæg i 
stedet, hvad der jo kan se meget pænt ud, men 
man glemte, at gadekæret først og fremmest tjente 
som branddam, hvor man altid havde en vand
reserve ved hånden i tilfælde af ildebrand. Hvor 
ofte læser man ikke i aviserne i dag, at ejendom
men nedbrændte til grunden, da det ikke var 
muligt at skaffe vand. Desuden brugtes gadekæ
ret året rundt som vandingssted for byens heste og 
kreaturer, ligesom det sommer og vinter var op
holdssted for landsbyens ænder og gæs.

Bystævnen, hvor bystyret med oldermanden i 
spidsen - den tids sogneråd - samledes og lagde 
råd op om byens anliggender, er forlængst sløjfet, 
men dog enkelte steder genrejst som et minde 
om en svunden tid. Men plantebedet er uigen
kaldelig borte, og kun i ganske enkelte landsbyer 
kan man påvise, hvor det har været, f. eks. i 
Skårup og i Øksendrup, hvor man i 1830 byggede 
skole på plantebedet, som var gadejord. Kun få 
aner i dag, hvad ordet plantebed indebærer. Lad 
os derfor se lidt nærmere på det og på dets be
tydning i de gamle landsbybeboeres daglige til
værelse.

Plantebedet var en fælleshave, hvor man tiltrak 
sine kålplanter. Dog var det frivilligt, om man 
ville dyrke kål eller ikke, og man havde da også 
lov til at så sit kålfrø i sin ejendomshave, men 
de allerfleste husstande i landsbyen benyttede 
plantebedet. En tidlig forårsdag gjaldede byhor
net, og oldermanden forkyndte på stævnen, at nu 
var tiden inde til at gå i gang med plantebedet. 
Hver mand skulle møde med fem gærdestavre og 
en favnfuld gærdsel. Stavrebunke, et redskab, 
som vel kun de færreste kender i dag, skulle selv
følgelig medbringes, ligesom oldermanden selv 
mødte op med en gammel, udslidt træsko under 
armen. Med denne afkontrollerede han, når ar
bejdet med at indhegne var forbi, om gærdet var 
sat godt og omhyggeligt op omkring plantebedet. 
Hvis det var så løst og åbent, at træskoen kunne 
stikkes igennem, så kunne også høns og hunde 
bane sig vej ind til såbedet og ødelægge dette, 
derfor blev den mand, der havde sløset med sit 
arbejde, straks idømt en bøde, der skulle betales 
med det samme og omgående blev omsat i bræn
devin, som blev drukket på stedet. Så snart gær
det var sat, blev der holdt auktion over det, og 
også disse penge, som regel en rigsdaler, blev 
med det samme omsat i våde varer. Gærdet skulle 
være fjernet til Set. Hansdag, og fra den tid kunne 
byens svin frit gå og rode derinde, dog var det 
forbudt, ifølge bestemmelse af 1781, at køre på 
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plantebedet. Der har dog hersket forskellige reg
ler på de forskellige egne. Hvis f. eks. den først 
udplantede kål var hærget alt for slemt af jord
lopper og kålorme, så måtte man så et nyt hold 
hen på sommeren og plante dette ud i september, 
sådan som den bekendte birkerødpræst Henrik Ger
ner skriver i »Bondens Dage«:

Olai A fften skalt du saae 
Dit Kaalfrø! Oc forvente 
Paa Michels Aff ten Planter smaa 
Som Vinter-kaal kand hente.

Og så måtte gærdet jo nødvendigvis blive stående 
så længe. Ligeledes ved man, at man nogle steder 
har brugt at lade en del af kabudskålen (hoved
kålen) blive stående på plantebedet, indtil den 
havde sat hoveder, og det krævede jo også, at 
bedet var omgærdet.

Nogle dage efter, at gærdet var sat, såede man 
kålfrø, sådan som forannævnte H. Gerner skriver 
i 1670:

Dernæst vi Kaalfrø villig saaer 
I G adej ord og Haffver, 
Vi vist deraff omsider faaer 
En Vinter kost vel faffner.

Tidspunktet for såningen var forskellig. Nogle 
steder holdt man på set. Gregorii dag (d. 12/3), 
men hvis frost eller sne lagde sig hindrende i ve
jen på denne tidlige forårsdag, så ventede man til 
Vor Frue Dag i fasten (d. 25/3), eller til man 
nåede frem til dimmelugen (ugen efter påske). 
Og så gjaldt det forøvrigt, at alt hvad der groede 
over jorden, som f. eks. kål eller andre urter, skulle 
sås i ny, medens alt, hvad der groede under jorden, 
rødder, løg o.s.v., skulle sås i næ, så groede det 
bedst.

Det var altid kvinderne, der såede kålfrø. På 
den fastsatte dag mødte de op ved plantebedet 
medbringende tørvestrøelse og hønsegødning i en 
kurv eller simpelthen i hvergamsforklædet! Dette 
forklæde var nyttigt til mange ting, til at hente 
brænde og tørv og æg ind i o.m.a.. Endnu ved år 
1900 brugte man på de magre jorder i Vestjyl
land at »klatte kartoflerne ned«, for at de i det 
hele taget kunne trives, og det foregik på den 
måde, at manden gik foran og gravede huller, så 
kom konen bagefter med en spand kartofler og 
hvergamsforklædet fyldt med »e høns si måg«, 
hønsegødning (hønsedræk sagde man i ældre tid), 
og så tog hun en håndfuld(I) gødning og fyldte i 
hullet, lagde en kartoffel oveni og dækkede så til 
med jord, så først kunne man gøre sig håb om 
at avle kartofler i den magre hedejord.

Mens vi er ved den mangesidige brug af hver- 
garnsforklædet, skal her lige medtages beretningen 
om den rare, gamle kone i Nordsjælland, som, 

hver gang hun bagte æbleskiver, tog en halv snes 
stykker af disse i sit utroligt snavsede hvergams- 
forklæde og smuttede ind på nabogården, hvor de 
havde tre småpiger, som hun gerne ville glæde. Og 
disse dansede da også rundt på køkkengulvet af 
fryd - ifølge deres beretning til mig, - alt imens 
de fortærede æbleskiveme, »og først mange år 
senere kom vi til at tænke på, hvor snavset for
klædet var!«

Men tilbage til plantebedet: Her såede nu ko
nerne deres hjemmeavlede, udblødte kålfrø og strø
ede tørvesmuld over. Det var først og fremmest 
grønkål, man såede. Denne kål regner man med 
har været brugt i Danmark i mere end 4000 år, 
medens de andre kålsorter først kom her til lan
det sammen med munkene.
To piger gik ud for at plante kål, 
de talte så meget om giftermål, -

synger vi i den gamle vise. Men det er mærkeligt, 
at kålplantning, modsat andet havearbejde, abso
lut skulle udføres af mændene. Var det mon, fordi 
dette arbejde skulle gøres stiltiende?! Man kan 
ikke vide det, men vist er det, at når set. Urbans 
dag (d. 25/5) indtrådte, så var det mændene, som 
efter oldermandens tilsigelse gik i gang med at 
plante kålen ud i deres ejendomshaver. Der blev 
i alle tilfælde sat én kålplante for hver person i 
husstanden plus nogle få planter til at bære frø 
næste sommer. Ved plantningen gjaldt det om at 
undgå de hvidbrogede planter, »ligkål« eller »død
ningekål« kaldet, fordi de varslede død i hjemmet. 
Ondsindede mennesker påstod ligefrem, at man 
med fortsæt plantede ligkål i fattiggårdens have 
for at befri sognet for nogle af dets økonomiske 
byrder, og vist er det, at onde mennesker i det 
dulgte har plantet ligkål for sine dødsfjender.

Det store problem i forbindelse med kålen var 
bekæmpelsen af kålorme, som i løbet af kort 
tid kunne ødelægge alt det frodige grønne på plan
tebedet og i haverne og dermed berøve landsbyens 
folk et af deres vigtigste næringsmidler. Hør her 
et lille brudstykke af skoleholder i Marstal, Hans 
Andresens hjertesuk, skrevet 1779:

Ak, nu er paa Kaalorms Plage 
ingen Ende disse Dage, 
som gør Haugen sørgelig!
Grøn Kaal, som hvert Øje glædet, 
har nu dette Utøj ædet, 
Magten der tilegnet sig.
Millioner bunted’ Hære 
vil med Blod ej nøjsomt være, 
borer sig i mangen Stok.
Ja, endog det Hvidkaals Hoved, 
som os Vinterforraad loved', 
gennemstikkes af den Flok, 
o.s.v.



Slægtsgaarden Side 15

Bekæmpelsesmidlerne var det nok så som så med. 
På Sjælland har man brugt at »skyde over kål«, 
d.v.s., at man affyrede et skud løst krudt over 
kålen. Om knaldet så, som man troede, kunne 
forskrække ormene, så de flygtede, er vel tvivlsomt, 
snarere er det nok krudtrøgen, der fik dem til at 
forsvinde, om det da i det hele taget hjalp. Så 
har man både på Sjælland og Fyn brugt at »stævne 
kålorme«: En mand iførte sig sit ringeste tøj og 
gik så rundt i folks haver og oplæste følgende for 
kålormene: »Stævner Eder hermed, alle Kaalorme 
i N. N.s Have, at møde inden Herredsthings Ret 
med 14 Dages Kald og Varsel, som er N. N.s 
Dag, for at høre på Vidners Føring, og derefter 
Bom at lide, paa hvad Skade der er øvet og be- 
gaaet i samme Have, med mindre I Eder straks 
herudaf pakker og ingen videre Skade øver og 
begaar i merbemeldte Have.« Denne stævnings
formular stammer fra Fyn (1807) og man har en 
lidt kortere på Sjælland. På samme måde har man 
forresten brugt at stævne rotter og mus, f. eks. 
foretog man sådanne stævninger for Holstenshus 
Birkething i 1805 og 1806. Hjalp stævningen ikke, 
brugte man ligefrem at »læse« over kålormene.

I Gudbjerg på Sydfyn var der således et par 
gamle folk, som havde evner i den retning, sagdes 
der. De iførte sig deres stiveste stads, altersklæ
derne, og gik så rundt i haverne og oplæste deres 
trylleformular over ormene: »Denne have og denne 
kål skal være disse orme så led, som Gud er det 
menneske led, der står på tinge og siger løgn og 
ved sandhed. I navnet Gud Fader, Guds Søn og 
den Helligaands. Amen.« (Efter Cyprianus). Hvis 
denne læsning blev foretaget på det tidspunkt, 
hvor ormene var ved at forpuppe sig, så gav den 
jo - tilsyneladende - resultat.

Det fremgår af foranstående, at kål har spillet 
en meget stor rolle for landsbybefolkningen i gam
mel tid, den udgjorde jo, sammen med grød og 
ærter, deres daglige kost, derfor var det næsten 
en katastrofe, om den mislykkedes. Og derfor har 
menigmandskålgårde allerede i kong Valdemar 
Sejrs jydske lov af 1241 fået deres beskyttelsesbe
stemmelser, idet loven forbyder at bryde ind i 
anden mands abildgård og kålgård. Som et ek
sempel på kålens betydning kan også nævnes, 
at da Egeskovs ejer ved udskiftningen af Trunde- 
rup by 1797 tilbød fæsteren af en halvgård, at 
han måtte få en betydelig større gård samt hove
rifrihed, såfremt han ville flytte ud på en af byens 
udmarker, afslog han det med den motivering, at 
der kunne ikke gro kål derude. Nogle steder i 
Jylland har man brugt at spise kål hver dag. Man 
kogte en stor grydefuld om søndagen, og hvad man 
så levnede fra middagen, blev ligelig fordelt i seks 
gryder, kålpotter, så var det nemt at tage én 
kålpotte frem daglig og varme den. Og denne 
ordning havde tillige den fordel, at man ved hjælp

Fru Julie Rask i sin have ved alrunen i blomst.

af sine kålpotter kunne holde rede på ugens dage 
og derved spare at købe almanak. At det ikke 
bare var bondestanden, der levede ved denne ens
formige kost, ser man af inskriptionen over spise
kammerdøren i de gamle rytterskoler.

Lyster dig Postej og Tærter,
Vi af det slet intet har, 
Hverdagsrætter, Kaal og Ærter, 
Er der i hvertandet Kar!

Dog, med udskiftning og udflytning brød en 
ny tid frem for landbefolkningen. Plantebedet blev 
overflødigt og sløjfedes tid efter anden. I Nordby 
ved Ebberup så sent som i 1866 og i Rønninge 
omkring år 1900. Mange lavede sig da i stedet 
en såkaldt plantehave på et hjørne af møddingen 
og fremelskede der kålplanter til eget brug. Og 
dermed var det eneste fællesskab indenfor bonde
samfundets havedyrkning forbi.
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Når man bliver syg, tænker 
man på sit liv, og når man bliver 
rask, tænker man på sine penge. 

(Mongolsk Ordsprog).

Den eneste lykke, man beholder, er 
den, man giver andre.

(Valley Knudsen).

Der findes problematiske naturer, der ikke er 
nogen situation voksen, de befinder sig i, og 
som ikke er tilfreds med nogen. Derved opstår 
den uhyggeligste spænding, hvorved livet fortæres 
uden nydelse.

(Goethe)

Der er ingen tvivl om, at børnene har behov for 
en mening med livet og for en vejledning i at leve ret. 
Ellers bliver deres liv fattigt og forvirret.

(K. F. Brondbjerg)

Du er ikke blot ansvarlig for det, du siger, 
men også for det, du undlader at sige.

(Martin Luther)
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