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De gamle gård- og marknavne

Slægtsgården »Hvinderupgaard« i Tyrstrup 
Sogn ved Christiansfeld.

Den gode skik at sætte årstal på bygninger og 
at anbringe gårdnavnet synligt til vejledning for 
besøgende, som ikke er stedkendt, er fulgt. På 

kvisten mod gårdspladsen viser metalbogstaver og 
tal, at M.C.F. og P.H.S. (Maren Christine From 
og Peter Hansen Skøtt) opførte bygningen i 1855.

Ved indkørslen står en af markens natursten 
med gårdens navn som vejviser.

(Se artiklen side 9).
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Ind under nytår

Vi er atter ved at rykke ind i et nyt år. Og dette 
nye år betyder noget særligt for Dansk Slægts
gårdsforening, fordi der hermed er gået femogtyve 
år, siden foreningen blev dannet. Midt under kri
gen sluttede gode danske mænd sig sammen for 
at danne en forening, der skulle stå vagt om vore 
danske slægtsgårde.

Det er ikke meningen her at begynde at gøre 
op, hvad foreningen har betydet både med hen
syn til at bevare de minder og traditioner, der 
knytter sig til vore slægtsgårde og med hensyn til 
at bevare gårdene for de kommende slægter. Det 
kan der blive tid nok til i årets løb. Kun skal 
man her slå fast, at foreningen har gennemlevet 
denne periode på en måde, så man ved indgangen 
til jubilæumsåret kan sige, at den har løst opgaver 
for dansk landbrug, som ikke ville være blevet 
løst uden dens medvirken. Og man kan endvidere 
slå fast, at der foran ligger et væld af opgaver, som 
trænger sig på. Vi behøver ikke mindst at tænke 
på, hvilke vældige problemer, der rejser sig i så 
godt som hvert eneste landbrugshjem, når et gene
rationsskifte skal gennemføres og den unge gene
ration skal have sådanne vilkår, at den bliver i 
stand til at leve livet og føre fædrenes gerning 
videre og gøre den bedre.

Når det er sagt, må man altså sige videre, at 
slægtsgårdsforeningen ikke har kunnet løse alle 
de opgaver, man gerne ville have den til at løse. 
Hvis den virkelig skak få styrke dertil, må dan
ske landmænd stå sammen om den i endnu højere 
grad end tilfældet hidtil har været.

Foreningens bestyrelse vil derfor gerne ved ind
gangen til jubilæumsåret slå fast, at fortsat frem
gang i foreningens medlemstal mere end nogen
sinde før er nødvendig. Vi har brug for at så 
mange som muligt står sammen, så dens stemme i 
den offentlige debat kan få mere vægt, og således 
at man i endnu højere grad end hidtil får mulig
hed for at komme den enkelte til hjælp.

Men vi har ikke alene brug for, at landmæn
dene står sammen om foreningen, men at også 

dens mange venner uden for landbrugets snævre 
kreds giver os en hånd med.

Derfor opfordrer bestyrelsen så indtrængende, 
som den kan, vore medlemmer til at benytte 
vintertiden til at samle nye medlemmer i deres be
kendtskabskreds. Til gengæld kan bestyrelsen til
sige, at den skal gøre, hvad der er muligt for at 
løse tidens problemer.

Og så tager vi da afsked med det gamle år. Nogle 
synes, det har bragt skuffelser, og andre mener, 
det ikke har været ringere end så mange af dets 
forgængere i det sidste årti har været. Lad det 
ligge i denne omgang. I mange henseender har 
vi grund til at føle os lykkelige over, at vi har 
oplevet også dette år og trods alt haft mange lyk
kelige stunder.

Og vi vender blikket mod det nye år. Og med 
landmandens ukuelige livsmod og utrættelige op
timisme håber vi, at det må blive bedre eller i 
hvert fald ikke ringere end det gamle.

I hvert fald vil jeg gerne benytte lejligheden til 
at sende alle vore medlemmer og venner ikke 
alene ud over landet, men også i det fjerne de 
hjerteligste ønsker for en rigtig glædelig jul og 
et godt og heldbringende nyt år. Og tak for året, 
der svandt.

Chr. R. Christensen.

Glædelig jul!

Med tak for året 1965 ønsker Slægtsgårdsarkivet 

god jul og godt nytår til alle i Danmarks gamle 

slægtsgårde.
P. K. Hofmansen.
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Også kommentarer til en artikel
Af rektor Sigurd Orjangård, Solleron, Sverige.

I oktobernummeret af dette blad har vennen Hof
mansen vist løvekloen på en måde, som giver ham 
hæder. Det vedrører, som læserne ved, en mere 
end lovlig ejendommelig tolkning af begrebet 
slægtsgård. En tolkning, som en skribent i »Lands
bladet« har gjort sig skyldig i. Vedkommende 
fører den mening til torvs, at slægtens stamfader 
skal have bygget gården og altså have været den
nes første indehaver; en mening, som jo helt na
turlig er urimelig, men det er vel sådan, at »var och 
en biir salig på sin facon«, som vi plejer at sige 
her i Sverige. Skulle den omtalte skribents defini
tion gælde, betyder det, at begrebet slægtsgård 
kan afskrives.

Benævnelsen slægtsgård kan imidlertid i praksis 
gives et noget forskelligt indhold alt efter de 
mere eller mindre strenge krav, man stiller til dette 
begreb. Der kan i den praktiske anvendelse f. eks. 
blive tale om, at en slægt har haft gården i hun
drede eller to hundrede år eller mere. Det væsent
ligste er, at dens nuværende indehavere har fø
lelsen af, gennem den styrkede slægtstradition, at 
være knyttet til deres jord, og, som det står i 
Slægtsgaardsforeningens statutter: »at slægtstradi
tion og kendskab til fortiden er af værdi for den 
enkelte og forankrer denne i det folk, hvori han 
eller hun hører hjemme«. Det er en udmærket 
formulering, og den har jeg ved utallige samtaler 
med svenske slægtsgårdsfolk fundet fuldt at svare 
til den stærke følelse for gården og jorden, som 
besiddelse af slægtens gård skænker; den samfø
lelse, som råder i slægten med tilknytning til slæg
tens samlingspunkt, og det fremsyn, som udmær
ker brugeren af slægtsgårdens jord.

Ved de to slægtsgårdsfortegnelser, som vi her i 
Sverige foretog i årene 1930 og 1943, krævedes 
200 års besiddelse for at kunne få slægtsgårdsdi
plomet og endvidere, at slægtens besiddelse af 
gården i disse mindst 200 år blev bekræftet af tje- 

nestemænd ved et eller andet af vore centrale 
landsarkiver. Diplomet blev bl. a. undertegnet af 
vor nuværende konge, dronning Ingrids begavede 
og sjældent alsidige høje fader.

I det nævn, som til slut godkendte eller forka
stede vedkommende diplomansøgninger, fremfør
tes to forskellige meninger. Den ene gik ud på, at 
blodets bånd uomtvisteligt skulle kræves for arvin
gens lovlige besiddelse. Den anden mening med
gav, at vi så praktisk på sagen, hvilket i nogles 
omdømme var et for langt drevet frisind. I nogle 
tilfælde forekom det, at en gård var gået i arv til 
en adopteret søn eller datter. Følgende arveforhold 
forekom også i en del tilfælde. En arving A gif
tede sig med en udenfor slægten og døde barnløs. 
Den efterlevende og således indgiftede og uden
for slægten stående mage B giftede sig siden med en 
ikke beslægtet person C. En eller anden af B’s og 
C’s fælles børn arvede til slut gården. I begge disse 
tilfælde gik gården altså retmæssig i arv til en 
udenfor slægten. Nævnet godkendte da enstem
migt i begge tilfælde, idet vi anså, at det væsentlig
ste var, at slægten stadig følte sig knyttet til gården 
som slægtsgård. Den var dens store fællesinteresse.

Den ovenfor omtalte skribent vil fornægte »no
gen virkelig betydning i slægtsgårdenes eksistens 
i dag«, men han fornægter heldigvis ikke, at In
teressen begrænser sig »til den pågældende orga
nisations egne medlemmer«. Well, ville englæn
deren sige, er det ikke godt således og af umådelig 
betydning? Det har vist sig, at organisationen har 
praktiske, gennemførlige og, takket være medlem
mernes store interesse med godt resultat gennem
førte, arbejdsindsatser, og at statsmagten i flere 
tilfælde har taget hensyn til og besluttet foranstalt
ninger i overensstemmelse med organisationens 
udtalte ønsker. Det er da forklarligt, at mange 
her i Sverige med glæde ville se og hilse en ligeså 
betydningsfuld organisation i vort land.

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

Mageløs 2 - Telf. 11 77 77
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Notering på navn er ikke nødvendig.



Slægtsgaarden Side 5

Uddeling af slægtsgårdsdiplomer 
i Skåne

Blandt Skånes 23 gamle herreder befinder Färs 
Herred med sine 18 sogne sig som et stort ind
landsherred, der omgivet af Torna, Frosta, Gärds, 
Albo, Ingelstad, Herrestad og Ljunits herreder lig
ger midt i trekanten Malmø, Kristianstad og 
Ystad. Øst for Våmbsjön lå i Middelalderen Pre- 
monstratenserordenens gamle kloster, Ovedsklo
ster, der forlængst er nedrevet, men som takket væ
re Selma Lagerlöfs »Legenden om julrosorna« har 
fået en varig plads i den svenske litteratur.

Søndag den 26. september d.å. havde Färs Hä
rads Hembygdsförening under ledelse af Friherre 
Otto Ramel til Ekebäck en vellykket sammen
komst på hembygdsgården Charlottenlund i Öved 
sogn. Over 100 medlemmer af foreningen var kom
met til mødet, under hvilket ikke mindre end 27 
slægtsgårdsdiplomer blev uddelt til slægtsgårdseje
re rundt om i herredets sogne. Når det store antal 
diplomer efter flere års undersøgelsesarbejde 
kunne uddeles, skyldes det en prisværdig indsats 
fra Hembygdföreningens side. Diplompåskrifterne 
består hovedsagelig af en kort fortegnelse over 
gårdenes beboere med tilføjede tidsangivelser for 
hver enkelt af disse, men samtidig med diplomet 
udleveres en mappe med en kortere eller længere 
redegørelse for den enkelte beboers tid og forhold 
på gården. Af diplompåskrifterne fremgår det, at 
2 af de 27 gårde har været i slægtens besiddelse 
fra tiden 1650-1675, hvoraf dog kun den ene, 
Anna og Gunnar Nilssons gård i Rugerup (Lån- 
garöd sogn), som slægtsgård har kunnet føres til
bage til tiden omkring den for Danmark så ulykke
lige fredsslutning i Roskilde 1658. 1 gård kom i 
slægtens besiddelse i tiden 1700-1725, 2 i tiden 
1725-1750, 1 i tiden 1750-1775 og 1 i tiden 
1775-1800. Fra 1800 til 1825 findes 2 gårde at 
være overgået til deres nu påboende slægter, me
dens tiden 1825-1850 er repræsenteret ved 8 og 
tiden 1850-1865 ved 10 gårde.

Af Färs Härads Hembygdsförenings anden 
virksomhed kan meddeles, at Fränninge Bylav 
ved hjælp af sine egne midler har bragt den gamle 
»brydestaun« i Östra Fränninge tilbage til sin op
rindelige skikkelse. Endvidere blev det under mø
det besluttet at opsætte en mindetavle på det sted, 
hvor Skartofta i Öved sogn engang har ligget.

Dansk Slægtsgaardsforening ønsker Färs Härads 
Hembygdsförening til lykke med de opnåede re
sultater og håber på fortsat fremgang i slægts
gårdsbevægelsens interesse indenfor herredets om
råde.

P. K. H.

bly tår 1966 overtager rattet.

Den danske lur

Den 25. november 1803 kunne man i Iversens 
Fyenske Avertissements Tidende nr. 142 læse, at 
der under efterårspløjning i Arslev sogn var fun
det »to Jægerhorn af Metall«, og at de, »naar 
man holder det afbrækkede Mundstykke til, og 
blæse deri, giver det en stærk Tone«.

Det var to fynske lurer, som således var kom
met for dagens lys, men deres skæbne kendes 
lige så lidt som en række andre lurfunds. Antage
lig er de blevet omsmeltet. Dette skete i hvert fald 
med to lurer fundet på Lyø tre år efter Årslev- 
fundet. Af den ene lod øens præst sig lave en 
dåse, af den anden gjorde man et byhorn, resten 
af metallet smeltede man.

Museumsinspektør, dr. phil. H. C. Broholm 
fortæller om det i sin bog »Lurfundene i Dan
mark« oprindelig udsendt ved et firmas 100 års 
jubilæum i 1958, nu genudsendt på Nyt Nordisk 
Forlag i revideret og suppleret udgave med til
skud fra Ny Carlsbergfondet. Wolffs Reklamebu
reau har støttet genudgivelsen ved udlån af den 
oprindelige bogs klichemateriale.

Med rette bærer Danmark tilnavnet »Lurernes 
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hjemland«. Mange fund er blevet destrueret som 
følge af datidens uvidenhed, men ca. 35 lurer er 
bevaret, der er desuden gjort enkelte fund i 
Tyskland, Norge og Sverige. Formgivningen har lu
ren arvet efter oksens stort svungne horn, navnet, 
den nævnes så tidligt som i sagaerne, kommer 
formentlig af lurens struktur i betydningen rør, 
udhulet stok, men vi må revidere vor alminde
lige opfattelse af, hvad luren har været anvendt 
til. Næppe mange kæmper er blevet kaldet til 
slag ved klang af lurer. Luren var et uhandeligt 
monstrum til den brug. Luren er et kultinstru
ment, som gjorde gavn i sin tid og derefter blev 
nedlagt i moserne, da man ikke længer havde brug 
for dens toner. Man har aldrig fundet lurer som 
gravfund, men nær datidens hellige steder.

KOMØG OG MUSIK.

Broholm er en levende fortæller. Han nævner, 
at Brudevælte Mose på Sjælland blev et af vore 
gode fundsteder, men bringer i øvrigt en oversigt 
over de nordeuropæiske lurfund i det hele taget. 
Vikingetidens lur var af en anden karakter end 
bronzealderens. Formentlig har den været et lige, 
konisk rør, som meget ligner det sæterinstrument, 
der i vore dage fremdeles anvendes i Norge, Fin
land og Sverige.

De svungne lurer er pragtstykker af støbe
håndværk. Blandt ingredienserne var foruden 
bronzen også ler, voks og komøg. Ved hjælp af 
det sidste gjorde bronzealderens lurmestre lurkap
pen porøs. Gødningen blev æltet sammen med le
ret, hvoraf man dannede kappen (en lur består 
af kerne og kappe). Når lerkappen brændtes, for
brændte komøget med dets ufordøjede plante
rester og efterlod fine huller i kappen, hvis form 
på den måde blev let og luftig.

Vor bronzealder opdeles i seks perioder, som 
rækker omkring 500 før Kristus. Lurerne nåede 
deres højdepunkt i skønhed i 5. periode d.v.s. fra 
ca. 800 til ca. 700 f. Kr. De betegner bronze
støbningens kulmination i datidens Danmark. Den

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.

første tidsfæstning af lurfundene herhjemme skyl
des »Tredelingens fader«, Christian Jürgensen 
Thomsen, som opdelte vor oldtid i stenalder, bron
zealder og jernalder. Hans tidsfæstelse af lurerne 
fandt sted i 1830’erne.

DATIDENS SIGNALTROMPET

Broholm beskæftiger sig indgående med efterti
dens opfattelse af lurernes kvalitet i musikalsk 
forstand. Der har hersket stor uenighed om dette. 
For længe siden kom professor Angul Hammerich 
til det resultat, at bronzealderfolket musikalsk 
stod på et højt trin og endog var i stand til at 
blæse lur tostemmigt. Senere gik professor K. Kro- 
mann hårdt i rette med Hammerich og fandt, at 
lurerne teknisk langtfra var så fremragende, at 
der kunne præsteres melodier på dem. Sidst har 
direktøren for Musikhistorisk Museum, Godtfred 
Skjerne, konkluderet bl. a., at luren har været et 
kultinstrument med udelukkende en tilkaldende 
opgave ved mere eller mindre velformede signa
ler, hvad der også var Kromanns synspunkt. Skjer
ne erklærede videre: - »Luren yder ikke og har 
aldrig ydet mere end en moderne signaltrompet, 
og dens hele blæsemetode henviser den da også 
fortrinsvis til lange toner i det dybe register, og 
mere har man næppe forlangt af den i dens rolle 
som kultinstrument, og om at dette har været dens 
bestemmelse, synes der nu at være almindelig 
enighed.«

Dr. Broholm beskæftiger sig også indgående 
med spørgsmålet om, hvorfor fremstillingen af og 
brugen af lurer ophørte. Han nævner, at ligesom 
den materielle kultur i løbet af bronzealderens tu
sindårige periode undergik store forandringer, 
forandredes også den åndelige kultur bl. a. ved 
de religiøse strømninger af dybtgående natur, som 
nåede os udefra. De ændrede også afgørende 
kulten. Befolkningens toneangivende kredse har 
virket for afskaffelsen af de gamle offerfester og 
for fjernelsen af deres apparatur inklusive lurerne. 
Fremstillingen gik i stå, og man gemte de eksiste
rende lurer i mosejorden på steder, hvor offerplad
serne havde været. Her har vor egen tid genfundet 
disse kostelige vidnesbyrd om en fjern og ejendom
melig kultur og om bronzealderfolkets høje tek
niske kunnen, slutter H. C. Broholm.

Ib Paulsen.

»Blodet er symbolet på det levende. Det kredser uden 
ophold gennem legemet fra undfangelsen til døden, i 
vågen og sovende tilstand, aldrig endende. Det rinder 
fra moderens legeme over i barnet, anernes blod strøm
mer gennem slægternes kæde og forbinder dem til en 
stor sammenhæng i skæbne og tid.«

Oswald Spengler.
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Frifelts nye bog

Ekspressen hastede bort fra den store by. Sjælland, 
Store Bælt og Fyn blev lagt bag. Lillebæltsbroen 
og de naturskønne områder ved Vejle Fjord og 
Skanderborg sø opfattedes kun i hastige glimt. 
Århus glemtes helt, og blikket, som ellers på de 
mange tidligere rejser altid i forbifarten søgte Søf- 
ten kirke, hvor et par af forfædrene efter hin
anden i over et halvt århundrede prædikede Guds 
ord, nåede kun et øjeblik at skelne det røde tårn, 
men da rejsen var slut, var bogen også læst - 
første gang. Hvilken bog? Naturligvis Salomon J. 
Frifelts nye bog »Søgnedage og Gildesfærd«, der 
just var udkommet få dage forinden og nu spredt i 
alle landets boglader, hvor den som boggave til 
den kommende jul og andre lejligheder repræsen
terer en af de lødigste og allerbedste bøger i årets 
boghøst.

I denne bog har Frifelt nok en gang loddet 
vestjydens sind til dybder, som man vist må være 
vestjyde for helt at kunne fatte, men som dog også 
alle andre landsmænd bør prøve på at stifte be
kendtskab med. Gennem utallige småtræk tegner 
Frifelt i denne bog vestjyden, som han er, når 
han vil hævde sig og hævne sig, men hele tiden 
går der en luftning af Frifelts store menneske
forståelse og eget gode sind hen over bogens 247 
sider. Bogen er ikke blot en skildring af forrige år
hundredes slid og slæb, for at vestjyden kunne 
skaffe sig og sine det daglige brød, men den er til
lige et digterværk, som nu og da hæver sig til 
poesiens højder som f. eks. i skildringen af hede
branden, der i Frifelts ord er tegnet mere malen
de, end selv Valdemar Neiiendam formåede at 
male det med farverne på sin palet.

Frifelts nye bog beretter ikke om selvskabte 
livsproblemer, og den indeholder ingen skrive
bordsgrublerier over mere eller mindre fiktive sjæ
lelige konflikter, som mange andre af vor tids for
fattere ynder at beskæftige sig med, men den for
tæller om mennesker, der af livets hårde nødven
dighed har måttet tage livets kår, som disse nu 
engang blev dem tilmålt af livet selv. Derfor er 
skildringen så velgørende sand og ægte samtidig 
med, at den nu og da lokker smilet frem, når 
vestjydens skarpe vid og sikre omdømme berøres.

Og Frifelt kan skrive! Ikke blot formår han med 
mesterlig pen at gengive andres beretninger, men 
uden navns nævnelse iklæder han nu og da egne 
minder og erfaringer sin fortællekunsts fascine
rende dragt. Skildringen af hedebrandens pirrende 
lugt og høduften over de vestjyske enge samt be
retningen om barnets velvære, når det en kold 
vinteraften strakte sig i en gennemlunet og brød- 
duftende seng, røber, sammen med meget andet 
i bogen, personlige minder. Men det er ikke blot 
søgnedagenes forløb, Frifelt kender og skildrer i

En moderne, 
»splittertosset* 
skulptur - 
ikke sandt?
- Nej, såmænd 
bare et bloklys, 
der har moret sig 
med at løbe sjovt 
ud.

sin bog. På betagende vis beretter han om, hvorle
des klangen fra det viede malm i julekvælden dir
rede ud over marker og heder til de yderste hede
hjem, når denne højtid på særlig festlig vis drog i 
gårde. Og efter julen kom julegildernes tid. »Aa 
for en festlig aften. Og så alle de historier, der blev 
fortalt«, skriver han i denne forbindelse, og som 
en på fin vis indflettet forklaring på hele bogens 
idé og formål fortsætter han: »Og drengen i stu
ens yderste mørkekrog mellem sengen og dragki
sten sidder med øjne og øren på stilke og san
serne lyttende vågen mod alle de krøniker og hi
storier, der en sådan festlig-frodig gildesaften 
gror frem som urter af grøn engbund. -

Og da drengen siden bliver mand, står mindet 
om denne og andre gildesaftener friskt og levende 
i hans sind, så han kan forme det for sig igen alt
sammen. Og han ser nu, at alle de krøniker og hi
storier, der en sådan aften i et festligt samlav kan 
blomstre frem, de er ikke ligegyldige fnug, der 
tilfældigt som vissent løv drysser og hvirvles bort i 
intetheden. - Nej, de er hver for sig rodskud i 
nøje samhør med folkets sind og attrå. Her møder 
vi både os selv - og så de fremmede.

Og de krøniker, drengen hørte, tegner for man
den sider og træk af det folkesind og den folkearv, 
hvori han selv har del«.

P. K. Hofmansen.
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ANEMONER

NOVEMBER

Nu ligger i nattetimerne store dele af Europa pak
ket ind i vintergraat. Da jeg fornylig gjorde turen 
over Roms milde efteraarssolskin, dækkede tæt 
tåge alle egne ubrudt fra Kufstein i Østrig til Dan
mark. Men også Roms morgener og aftener var 
mærket af efterårsdisen. Den hang i de tidlige 
morgentimer og fra de første aftentimer som et 
fint slør over Tiberen, den 405 km lange flod, 
som begynder i Apenninerne et halvt hundrede 
kilometer øst for Firenze og møder Middelhavet 
ved det antikke Roms havneby Ostia, der nu teg
ner sig som vældige ruiner i terrænet. Ostia Antica 
havde på sit højdepunkt 80.000 indbyggere, og de 
sjokkede ikke rundt under cypresser og pinjer 
med skind om maven og sutsko af død bæver. 
Ostia var en højt udviklet by, hvori der rørte sig 
et mægtigt folkeliv, indtil efterhaanden græsset 
lukkede sig over byens mure. Nu gaar man i 
dens gader med en sær fornemmelse af, at vi 
ikke har udviklet os nævneværdigt i mellemtiden 
på et par tusind år.

Blad for blad dryssede af platanerne langs Ti
berens bredder. Disse skyggefulde træer med den 
élefantgrå hud lukker for størsteparten af udsynet 
hver den historiske flod, men tillader dog kik un
der løvhanget mod både Peterskirken og Engels
borg. Tibermurene er blevet skyllet »rene« i fare
truende højde under oversvømmelserne i septem
ber, og omkring pillerne, som bærer Sistobroen, 
sidder en mindre skov i klemme, efterladt af sky
brudsfloden.

Der er forskel i flere henseender på Roms pla-

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

taner, som oplever deres efterår i nogle og tyve 
graders varme, og nogle novemberhærgede gade- 
og vejtræer i Danmark. Det er svært at se, hvordan 
træer af samme slags, sprunget ud på samme tid, 
fælder løvet så vidt forskelligt, skønt nattekulde og 
blæst har ens adgang til dem. Længe står træer, 
som er gyldent påklædt, side om side med split
ternøgne artsfæller, der forlængst har tabt det sid
ste blad. Men hvad, sådan har vi det jo også 
blandt menneskene, hvor det vrimler med gæve 
fyre på 70 og 80 mellem oldinge på 22 og 36.

Der er noget uudgrundeligt ved de fleste efterår. 
November, som vi opfatter som bundløs grå og 
sur, kan få indfald til de særeste paradokser. Det, 
jeg før nævnte om træerne, kan der vel gives en 
fornuftig forklaring på i hvert fald i visse tilfælde. 
I et skovbryn på Fyn står for eksempel en dejlig 
eg, som nu er ribbet for sit sidste blad. Den står 
på en forpost mod vest, hvor en vej ind i skoven er 
egnet til stor gennemtræk, når det blæser med 
styrke 8-10. Det er forklarligt, at den har opgivet 
sommerævred og sluppet løvet modsat den lige 
så dejlige eg, der ses bare 100 meter længere inde 
ad skovvejen. Den har stort set endnu al tøjet på. 
Men et paradoks tilspidser sig, når man har pas
seret den og i skovbunden begynder at finde hvide 
anemoner, som blomstrer i november. Ikke man
ge, men dog til en lillebitte forårsopbyggelig buket. 
De stod der store og kønne og så ud som en hvid 
novemberløgn stukket af en lille frysende skov
trold i en snæver vending. Nu har han altså ikke 
den at ty til længer, for anemonerne ses nu 
hjemme i mit vindue som en bevislighed for, at 
troldens letfærdige omgang med sandheden om 
vinter og vår ikke har smittet af på skovvandreren. 
Den slags påfund gør Roms november sig ikke skyl
dig i, for den har det ikke nødig, thi endnu lyser 
den blomstrende bougainvilleas dejlige farve fra 
de solforbrændte og arrede romerske mure.

Anemoner har i tidens løb været godt for mer’ 
end øjet. Ekstrakter af anemoneplanten kunne 
trække de onde væsker ud af kroppen paa folk i 
folkemedicinens store århundreder - og de har 
unægtelig været mange helt tilbage til og bag om 
Hippokrates’ dage. Vor egen Simon Paulli anbefa
lede for eksempel de hvide skovanemoner, pluk
ket i tavshed ved forårstid og tygget i ro og mag, 
mod feber af mange slags.

Overalt i vore hegn hænger i grå dage store klyn
ger af hyldebær på buske, som har mistet deres 
blade. Fugten gør dem dryppende grå, og natte
frosten vil snart gøre det af dem dem, men til lidt 
fugleglæde kan de vel alligevel blive også efter en 
nat i novembers fryseboks. I forsommeren ople
vede jeg et dejligt hyldesyn på Langeland, hvor 
der ved Humble er et vejstykke med store hylde
træer, som dengang stod i blomst. Gang på gang 
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igennem årene har man glædet sig over den blom
strende hyld, som Sikker Hansen fastholdt i sine 
sommerlige, grafiske blade, der ses i så mange 
hjem. Men den i malerisk forstand mest yndefulde, 
blomstrende hyld, jeg har oplevet, så jeg i som
meren 1963 på bredden af floden Inn, hvor den 
løber igennem Innsbruck. Foran den havde en 
teltligger rejst sit lave, lavendelblå telt, som yder
ligere pointerede hyldeskærmenes sarte hvidhed 
mod baggrundens grå og blå bjerge. Den hylde
busk glemmer jeg aldrig, og det er som sagt først 
og fremmest teltets skyld. Uden et telt af netop 
den farve havde den hyld såmænd lignet hylde
buske i blomst alle andre steder i verden.

Ovre i det engelske fyr- og vagervæsens store, luk
kede lagergårde i dobbeltbyen Harwich-Dover- 
court Bay findes nogle kæmpemæssige, mutte dim
ser af jern med ring i næsten og tunge lænker. 
Novemberblæsten tuder bidsk imellem dem, og det 
våde mørke gør dem yderligere dystre, men de 
får først mæle som tude- og klokkebøjer, når de 
bliver sat i søen til afløsning for grej, der gik brok 
i. Så oplader de til gengæld veritable brøl, der kan 
høres flere sømil bort eller blinker med deres ene 
øje den søfarende på rette vej mod de britiske 
havne.

Men vejledning gennem tilslørede områder kan 
høres også som hvisken, bare man er lydhør nok. 
Den fine lyd af formiddagsvind, som stryger gen
nem vragene på en grøftekant af nælder og grå 
bynke, er som synet af anemoner i november en 

form for vejvisning i kulturhistorien. De står der så 
strunke midt i efterårsforliset og hvisker til en
hver, som gider låne dem øre.

Afkog af nælder blev tilbage i tiden brugt som 
sårrensende middel såvel som mod forstoppelse og 
gal hunds bid, mod skaldethed og fregner, til 
loppefordrivelse og til beskyttelse af ølbrygning 
mod lummerhede under torden. Gråbynken har 
utalte generationers kvinder forladt sig på som et 
effektivt middel mod kvindesygdomme, forgift
ning, djævelskab og vilde dyr. Gik man med grå 
bynke på sig, havde det onde ingen magt. Af 
samme grund bekransede man i Frankrig små
børn med grå bynke hvert års sankthansaften 
som et værn mod aftnens og nattens rumsterende 
hekse af alle slags. Folk, som skulle vandre langt, 
brugte bynken under fødderne, den fordrev al 
træthed. Kun eget forsøg kan godtgøre, om det er 
tilfældet også i vor tid, men tag for en sikkerheds
skyld lidt talkum eller salve med, mens eksperi
mentet står på.

Lidt fremme ad vejen letter toppen af en tele
fonpæl på et par musvågevinger. Fuglen kred
ser og nærmer sig manden i bilen. Den gør det 
sindigt, for den ser ham ikke. Men han ser til 
gengæld fuglens hvasse profil og det langtrækken
de blik, der gransker marken, som lå den under et 
mikroskop. Det minder os alle om, at der nu kun 
er en kort tid, til vi igen skal aflevere skatte
skema. Musvågerne venter på det her såvel som 
i Rom.

Ib Paulsen.

Sted-, gård- og marknavne
Følgende omtale af stednavne, som konsulent 
Hans Balle har skrevet til Korinth Landbrugs
skoles nylig udkomne årsskrift, gengives her 
i »Slægtsgaarden«.

I alle lande med bosteder, der har været benyttet 
i flere tusind år, hvor befolkningens samfundsfor
hold og kulturudviklingen har sat sit præg på store 
landsdele og lokale områder, forekommer der et 
utal af stednavne.

Stednavngivningens horisont er vidtspændende, 
den omfatter verdensdele og oceaner, lande og 
havområder, øer og søer, bjerge, dale og andre 
naturområder, bebyggelser og mange forskellig
artede lokale stednavne.

De ældste stednavne har deres oprindelse fjernt 
i fortiden, langt forud for historisk tid.

Oldtidens befolkning blev bekendt med sted
navnene ved mundtlig overlevering fra generation 
til generation, og nye navne føjedes til i takt med 
jordkultivering, egnsudvikling, erhvervsudvikling 
og nye bebyggelser.

Afdøde kontorchef Gunnar Knudsen, som en 
årrække var leder af Stednavneudvalgets Navne
forskningsarbejde, og som jeg havde samarbejde 
med i Dansk Slægtsgaardsforenings Arkivudvalg, 
sagde, at stednavnene har en selvstændig værdi, 
de er andet og mere end etiketter, der hæftes på 
stederne, for at være i stand til at kende dem fra 
hverandre. Stednavne er de talende vidnesbyrd om 
vore forfædres liv og færden og bidrager til at 
fuldstændiggøre det kendskab til fortiden, vi gen
nem iagttagelser i terrænet, betragtning af old- 
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fund, mindesmærker, ruiner og i øvrigt gennem 
historiske efterretninger er i stand til at skaffe os, 
altså i sig selv en art historiske minder.

Landsbyerne bærer endnu de navne, de fik til
delt i folkevandringstid (200-400 e. Kr.), vikin
getid (omkr. 800-1000) og i begyndelsen af mid
delalderen (år 1000-1300), om end i en i tider
nes løb noget afslidt og tillempet form. Med støt
te af middelalderlige skriveformer genkendes of
te mands- og kvindenavne som forled i dem, det 
er antagelig navnene på de folk, der i sin tid 
har grundlagt landsbyerne, navne som ellers ikke 
er kendt i vor historie.

Naturnavnene minder om naturforholdene på 
den tid, da de blev givet. Mange navne, der ender 
på mose, sø og kær, betegner nu tørt land, og 
mange navne, der ender på skov og lund, gælder 
nu på bar mark. Naturen er undergået betydelige 
ændringer, siden navnene kom i brug.

I det følgende vil stednavnenes aldersgrupper 
opdelt efter navnenes endelser, hvorledes de for
tolkes, hvad de betyder og skønnes afledt af, samt 
ændringer i navnenes stavemåde gennem tiden, 
ikke blive omtalt.

Hvor mange stednavne der findes i Danmark fo
religger der ikke opgørelse over. De er aldrig ble
vet optalt og kan vanskeligt tælles, da grænsen mel
lem navne og stedfæstelser er noget udflydende.

Gunnar Knudsen skønnede for 25 år siden, at 
der er henved en million stednavne i Danmark, 
når stort og småt medregnes, hvilket svarer til 
over 500 navne i gennemsnit i hvert af Danmarks 
1825 sogne.

På grundlag af matriklen af 1688 skønnes der 
at have været ca. 6.500 landsbyer i Danmark på 
det tidspunkt, d.v.s. i gennemsnit 3-4 »gamle 
landsbyer« i hvert sogn.

Nu er der mange flere, idet et stort antal spredt 
beliggende ret store enkeltgårde er blevet delt og 
de har ligesom ved nyopdyrkningen af hedestræk
ninger, udmarker o.l. medført, at der er fremkom
met mere eller mindre samlede bebyggelser, som 
har fået navne.

Der kan regnes med, at der nu er ca. 10.000 
agerdyrkende landsbyer i Danmark, foruden et be
tydeligt antal stationsbyer, fiskerlejer o.a., der lig
ger udenfor det gamle bondelands rammer.

Gårdnavne og marknavne

I ældre tid og helt frem til landboreformernes 
begyndelse i slutningen af 1700 årene var det 
kun et forholdsvis lille antal gårde, der havde 
navn. Det var først og fremmest de gamle herre
gårde (hovedgårde eller sædegårde) samt de 
udenfor landsbyerne spredt liggende enkeltgårde 
(enestegårde), der almindeligvis havde navn som 
selvstændig ejerlagsbetegnelse. I mange tilfælde 
var det selvejergårde.

Derimod var det kun et fåtal af de i lands
byerne beliggende fæstegårde, der havde navn. 
Undtagelserne kunne være, at det drejede sig om 
nedlagte hovedgårde eller væbnergårde og gårde 
med et særligt tilhørsforhold i ældre tid eller med 
tilknytning til en begivenhed, en person eller et 
stednavn.

Indtil den nye matrikel af 1844 trådte i kraft, 
hvorved gårdene fik matrikelnumre (i Nørrejyl
land og på Øerne), var det almindeligt, at de havde 
gårdnumre. Gårdnumrene er påført mange af de 
gamle udskiftnings- og matrikelskort, som er op
bevaret i matrikelsarkivet, og de har i vor tid 
betydning ved udredning af landsbyernes og går
denes historie, men det ville have været en fordel 
for lokalhistorikere, specielt for de arkivforskere, 
der samler oplysninger om gårdenes historie, hvis 
hver gård havde haft et fast forankret navn, som 
kunne følges langt tilbage i folketællingslister, 
hartkornsspecifikationer, markbøger fra 1688, ma
triklen 1664, jordebøger, skattemandtalslister, 
lensregnskaber, kronens skøder og andre histori
ske kildeskrifter.

At der ikke var ret mange gårdnavne på mid
delstore og mindre gårde i de gamle landsbyer 
fra middelalderen til omkring år 1800 skyldes vel, 
at det overvejende var fæstegårde. En fæstebonde, 
som ikke havde ejendomsret til gården, havde 
hverken samme ret til eller samme interesse for at 
give en gård navn som en selvejergårdmand.

Ganske anderledes forholdt det sig med hensyn 
til benyttelsen af marknavne.

I de gamle landsbysamfund, hvor jorden dyrke
des i fællesskab, var det af praktiske hensyn nød
vendigt at have faste betegnelser for de forskellige 
jordstykker, hvori hver gård havde andel. Man 
kunne ikke på by stævnet forhandle om fælles
driften af jorden, uden at man havde et middel til 
indbyrdes orientering - det havde man i mark
navnene, og når oldermanden f. eks. fastslog, at 
man næste dag skulle begynde på rughøsten i 
Plovskær og derefter fortsætte i Løkkerne og ved 
Skinderhøj, var alle fuldkommen klar over, hvilke 
jordstykker det drejede sig om.

Efter udskiftningen fra omkring 1780 til efter 
århundredskiftet, da hver mand fik sine bestemte 
jordarealer tillagt, bortfaldt det hidtidige grundlag 
for brug af marknavne. Da fællesdriften ophørte, 
mistede de deres betydning som stedbetegnelse og 
de forflygtigedes i indholdsmæssig henseende ved 
de mange nye grænser og skel, som landmålerne 
afsatte gennem de områder, der genne århun
dreder var blevet betragtet som dyrkningsmæs
sige enheder, og mange marknavne blev hurtigt 
glemt. Gennem mundtlig tradition kan der mange 
steder ikke mere findes oplysning om marknavne til 
dels som følge af, at landbrugsejendommene i 
nyere tid oftere end tidligere skifter ejere, hvor
ved der sker brud på den stedlige overlevering.
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Kun hvor ejendommene har været i samme slægts 
besiddelse siden udskiftningen findes marknavne
ne nogenlunde sikkert bevaret.

En del marknavne lever videre som bebyggel
sesnavne, idet udflyttede gårde og huse er blevet 
opnævnt efter de marker, hvorpå de er opført. 
Andre marknavne, som egentlig var naturnavne, 
har i denne egenskab kunnet bevares, forudsat 
at de var knyttet til stabile naturejendommelig
heder som bakker og dale, hvorimod andre, f. eks. 
navne på vandhuller, gravhøje, småkrat, stene og 
andet, som senere opdyrkning har slettet spo
rene af, ikke benyttes mere.

De gamle stednavne bevares

For at samle, registrere og kortlægge Danmarks 
stednavne og værne om deres historiske og kul
turelle værdi blev Stednavneudvalget (nu Institut 
for Navneforskning) oprettet den 13. juli 1910.

Det blev nedsat af kultusministeriet, og dets for
mål er at varetage både praktiske og videnska
belige opgaver, nemlig at stille forslag om sted
navnes retskrivning og at udgive videnskabelige 
publikationer om danske stednavne med kortfat
tede oplysninger om hvert navns ældre form og ud
tale i folkemålet, samt om dets oprindelse, for- 
såvidt den kan gives med sikkerhed eller dog med 
overvejende sandsynlighed.

Stednavneudvalget - Institut for Navneforskning 
- som nu ledes af Kristian Hald, har i årenes løb 
udført et forsknings- og registreringsarbejde af 
uvurderlig betydning for alle, der har sans for 
historie og sammenhæng, og som ønsker at søge 
oplysninger om navne vedrørende deres sogn, 
landsby, gårde, marker m.m.

Adressen på »Institut for Navneforskning« (Sted
navneudvalget) er Fiolstræde 1, København K., 
hvor der er kontor og læsesal, som dagligt er 
åben fra kl. 13-15.

Her er registreret og opbevaret så mange sted
navne fra hvert sogn, at der er stor mulighed for 
at finde de navne, der søges, og i almindelighed 
kan der i den store kortsamling fremvises måle
bordsblade og fotokopier af gamle kort fra sog-

Daggamle kyllinger - grise og gylte.
Gør indkomsten større ved opdræt af slagtekyl
linger. De bedste daggamle kyllinger af fineste 
avlscenterafstamning - PI. Rock og Comis X 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.

nene, der giver oplysninger om navnenes tilhørs
sted.

Alle gårde burde have et navn

Den strukturrationalisering, der gennemførtes i 
landbruget for ca. 175 år siden, da jorderne blev 
udskiftet og en del gårde blev flyttet udenfor lands
byerne, bevirkede, at gårdmændene blev mere frie 
og initiativrige. Ophævelsen af driftsfællesskabet i 
landsbyerne, og dernæst fæsteforholdets afløsning 
ved gårdenes overgang til selveje, skabte nye in
teresser og selvstændighedsfølelse, og efterhånden 
blev der flere og flere udflyttergårde og landsby
gårde, som fik navn - navne med tilknytning til 
personer, verdenshjørner, naturnavne, marknavne 
og mange andre emner.

Gårdnavne er nyttige, men endnu er der et stort 
antal danske gårde, der er navnløse.

Alle gårde burde have et navn, ikke blot på 
brevpapiret og i telefonbogen, men også på en af 
gårdens bygninger eller indhugget i en natursten 
ved vejen, der fører ind til gården, eller direkte 
ved gårdindkørslen. Når flere gårdejere i samme 
landsby eller dens nærhed hedder Petersen eller 
Nielsen, sker der ofte forvekslinger. Mange fo
respørgsler og fejlbesøg afværges, når gårdene har 
navne, og mange postforsendelser fra pengeinsti
tutter, mejeri, slagteri og forretningsforbindelser 
ville ikke blive afleveret til andre med navnelig
hed, hvis adressen indeholdt et gårdnavn.

Den 17. januar 1957 forelagde landbrugsmini
ster Smørum i Folketinget et lovforslag om navn
givning af fast ejendom. Det indeholdt mange gode 
bestemmelser og retningslinier for gårdnavne, 
men forslaget blev ikke gennemført.

For ejere af navnløse gårde, som er interesseret 
i navngivning, vil der i de fleste tilfælde være et 
navneudvalg af vælge imellem, hvis man vil be
nytte et af de gamle navne, der tidligere har væ
ret anvendt som stedbetegnelse med tilknytning til 
gården f. eks. et marknavn eller en afledning af 
et marknavn eller et stedligt naturnavn.

På de gamle udskiftningskort eller matrikels
kort, som opbevares i matrikelsarkivet og som er 
opmålt for ca. 160-190 år siden, findes i mange 
tilfælde et stort antal marknavne, som ikke kendes 
af dem, der nu bor i gårdene. Ved skriftlig hen
vendelse til Matrikelsarkivet, Havnegade 23, Kø
benhavn K. med opgivelse af sogn, herred og amt 
kan der bestilles fotokopi i lille format af sognets 
udskiftnings- eller matrikelskort med marknav
ne. Navnene og kortets øvrige detailler kan læses 
ved benyttelse af læseglas.

Omstående aftryk af en kortkopi viser Saltofte 
by og marker i den vestlige del af Kærum sogn 
ved Assens. Kopien er meget formindsket af hen
syn til Illustration til disse bemærkninger.

Alle, der ønsker at kende tidligere benyttede, 
men nu glemte navne, har muligheder for at finde
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dem ved at undersøge gamle kort og registrerede 
navne for det pågældende sogn og ejerlag.

Den ager, du dyrker, har fædrene avet 
og lagt under plov.

Og hundrede slægtled har hakket og gravet 
og ryddet en skov.

Sæt fødderne jast i den fædrene jord, 
thi jorden er din; den er arvet.
Men far dog med lempe, hvor fædrene for. 
Det er ikke ene din skyld, om det gror, 
hvor andre har pløjet og harvet.

Hans Balle.

SØLVSÆKKEN
--------------  Af Kirstine Hofmansen. 

Ole Mose havde sagt nej på en måde, der ikke 
var til at tage fejl af, da Niels Porsbjerg havde 
bedt om et pengelån. Han var på grund af sygdom 
kommet i pengevanskeligheder, og havde så hå
bet, at han hos Ole og Jette i Mosegården skulle 
have fundet hjælpen. Men han var gået bort med 
dette svar: »Nej, det kan du ikke, for når du er 
syg, kan du måske træffe at dø, og så får jeg jo 
ikke mine penge igen!« Jette havde bag køkken
døren aflyttet samtalen, og da Niels godt og vel var 
ude af døren, kom hun ind i stuen, hvor Ole 
sad for enden af det lange bord. »Kunne du ikke 
have sagt, at du ingen penge havde for øjeblikket, 
det havde da lydt bedre - og, hvad vil folk sige«.

Ole vendte sig ærgerligt om mod hende: »Jeg 

sagde, hvad jeg mente, og hvad du vel også me
ner. Du er vel lige så opsat på at få posen fyldt 
med sølvdalere, som jeg er«. - Men Jette var 
ikke helt tilfreds. Dalerne holdt hun lige så hårdt 
ved som Ole, men i de fattige koners grove for
klæder faldt dog fra Jettes hånd mangt et stykke 
brød og sul.

Niels Porsbjerg fik hjælp et andet sted. Han blev 
rask igen, og lånet blev betalt tilbage.

Få år efter døde Ole Mose. Sølvsækken fik han 
ingen brug for.

Jette blev ældre. Hun kom til at sidde som af
tægtskone mange år i gården, der var blevet solgt 
til fremmede, da hun og Ole ingen børn havde.

I en lun og lys sommernat, da alt det skabte 
frydede sig ved livet, stod døden ved gamle Jettes 
leje, men det var, som denne ikke kunne fravriste 
livet sit bytte. Den tunge dødsrallen var begyndt 
om eftermiddagen, og nu var det over midnat. 
Var døden alligevel kommet for tidligt, skønt Jette 
var langt henne på den femte snes? En ung pige, 
der var tilkaldt for at hjælpe til med at passe den 
gamle, sad ved vinduet, der stod på klem. Det 
var hendes første møde med døden, og hun skot
tede nu og da lidt ængsteligt til den døende i lang
væggens alkove. Havde hun dog ikke rallet så 
tungt. Den lille lampe gav kun lidt lys fra sig, 
men nok til, at hun kunne se den gamles skarpe 
træk. Tankerne kørte i ring i gårsdagens hæn
delser - til de forskellige, der havde været på 
besøg hos Jette. Var det virkelig penge, de var 
ude efter, de fleste af alle dem, der havde været 
der? - Nej, der havde alligevel været et par af 
dem, der havde talt med Jette om den store rejse, 
hun skulle ud på, - men så var han kommet, Iver 
Høj, derude fra den søndre mose. Jette havde i 
tidens løb givet tilsagn om større eller mindre 
pengebeløb til forskellige. Nogle af hendes løfter 
var skrevet og havde fuld gyldighed, men nogle 
af dem var kun mundtlige. De pågældende arv
tagere havde da kun Jettes ord at holde sig til, 
og blandt disse arvtagere var Iver. Han havde flere 
gange kaldt på hende, og spurgt om hun dog ikke 
kunne kende ham. En ganske svag hovedrysten var 
svaret, han fik. Jette havde nemlig i sin tid, da 
han mindede hende om pengene, halvt i vrede 
sagt til ham: »Du får dem ikke, før det sidder her«, 
og så havde hun samtidig peget på sin hals. I går 
havde konen i gården prøvet på at komme ham til 
hjælp. Hun råbte ind i den gamles øren: »Du har 
jo en gang sagt, Jette, at Iver ikke får pengene, 
før det sidder her«, og samtidig førte hun sin 
hånd op til Jettes hals, idet hun fortsatte: »Og, 
nu sidder det jo der«. En svag virren med hovedet 
var Jettes svar, og Iver måtte gå med uforrettet 
sag. Kort efter begyndte den tunge dødsrallen.

Den unge pige listede ud på gårdspladsen og 
ønskede, at hun dog for et øjeblik kunne få denne 
dødens rytme ud af ørerne. Hvor var det dejligt 
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derude - så lyst og lunt, - og duften fra markerne 
og mosen stod ind over gården. Men selv herude 
midt på gårdspladsen kunne hun høre Jettes tunge 
åndedrag. Hun skottede til vinkelkrogene, hvor 
skyggerne lå, og kom til at gyse, hvorefter hun 
skyndte sig ind. Ud på morgenen stilnede døds
kampen af. Døden havde taget sit bytte.

En timestid efter kom de, arvingerne, de der 
efter familieskabet og loven kunne hjemle deres 
ret. De var kommet med dagvognen til nærmeste 
holdested. Stor blev deres forundring, da de fandt 
Jette død. De vidste knapt, at hun var syg, og 
havde blandt andet en flaske vin med til hende. 
Denne foræring kom altså for sent, men nu var 
tiden inde til at efterse den gamle slægtnings 
gemmer, og. uden at ænse den døde, der endnu lå 
i sengen, blev disse, med gårdmanden og hans 
kone som vidner, efterset. Skuffe efter skuffe i det 
gamle chatol måtte udlevere sine hemmeligheder, 
bankbøgerne med. - Men, så kom tilsidst det, der 
vakte den største forundring - en fedtet lærreds
pose, fyldt med lutter sølvdalere.

Sølvsækken blev under forbavselse og latter sat 
så hårdt mod bordet, at en af de tilstedeværende 
sky så over mod den døde, men sølvets klang 
nåede ikke længere hendes øren. Proppen blev ta
get af den medbragte vinflaske, og der blev skålet 
og klinket over sølvsækken, der allerede havde gi
vet arvingerne anledning til den første bekymring, 
nemlig hvordan de skulle få den fragtet, da de 
ikke havde andre gemmer end baglommerne i de
res frakker. I en af disse havde vinflasken siddet, 
men der kunne sølvsækken ikke være. Under 
megen munterhed fik de dog omsider pengene an
bragt, så de uden at vække opsigt kunne hjemføre 
de blanke dalere.

På begravelsesdagen mødte arvingerne i lang
skødede frakker og med høje hatte på. De med
bragte en flot krans til gamle Jettes båre. Tillige 
mødte også alle de andre, som havde løfte på no
get af Ole og Jettes liggendefæ. Iver og en anden 
mand havde begge løfte på en og samme dyne, og 
mange andre ting var lovet bort til flere. Gårds
pladsen lignede mere en auktionsdags brogede 
mangfoldighed end en begravelseshøjtidelighed. 
Iver måtte også her opgive sin ret. Modparten 
fik dynen revet til sig og stoppet i vognen, før 
forsamlingen skulle af sted til kirken.

Det var ingen sørgende skare, som fulgte gamle 
Jette til hendes sidste hvilested. Sludder og snak om 
vejr og vind og gamle Mads Jepsens sidste stude
handel blev ved lige til kirkedøren. En gravsten, 
som Ole og Jette havde sat penge hen til, står nu 
på deres grave, som er dækket med et tæppe af 
det vilde græs. Nu og da lyser en blåklokke eller 
en anden tilfældig markblomst op midt i græsset.

På nabokirkegården fandt Niels Porsbjerg sit 
sidste hvilested, der af taknemlige menneskers hæn
der er pyntet og hæget både sommer og vinter.

Øvle-slægtens årbog

I august 1963 holdt Øvle-slægten 500 års slægts
jubilæum ved en sammenkomst i Malling og besøg 
på slægtens stamgård, »Veielgaard«, - den bon- 
deslægtsgaard, der er kendt som Danmarks æld
ste, idet den gennem 500-600 år har været i sam
me slægts besiddelse.

Ved dette slægtsstævne omtalte formanden for 
Øvle-slægtens forening, fhv. gårdejer Kr. N. Kri
stiansen, Veielgaard, de forhandlinger, der havde 
været ført om at gennemføre a jour-føring af 
slægtsstamtavlen på grundlag af landinspektør 
Eriksens bog og stamtavle fra 1917.

Der var stor interesse for at få arbejdet med 
efterslægtsstamtavlen påbegyndt, således at de 
slægtled der er født de sidste 60-70 år, får deres 
slægtsgrene videreført som en fortsættelse af stam
tavlens 11-12 generationer indtil 1917.

Opgaven med indsamling af slægtsoplysninger 
fra de yngste slægtled er påbegyndt. Der er nedsat 
et udvalg til at fremme sagen og organisere ar-
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bejdet med udarbejdelse, udsendelse og indsamling 
af spørgeskemaer med slægtsoplysninger.

Hr. Erik Sanders, Paradisstien 5, Holte, leder 
stamtavlearbejdet, som kan være besværligt at få 
afsluttet, hvis ikke folk straks returnerer de ud
sendte spørgeskemaer.

Som et led i arbejdet har Erik Sanders ved 
årsskiftet 1964-65 udgivet Øvle Slægtens Arbog 
som indeholder interessante slægteoplysninger.

Årbogen er på 26 sider, format A 4. Efter et 
forord af Erik Sanders omtales i første afsnit 
slægtsnavnet Øvle, som første gang i historien er 
påvist i en runeindskrift fra perioden 1150-1250. 
Derefter følger en redegørelse for navnets betyd
ning og dets forskellige stavemåder fra middelal
deren til vor tid, og redegørelsen slutter med 
praktiske oplysninger om navnelovgivningen, her
under lov nr. 140 af 17. maj 1961 om person
navne, idet der omtales hvorledes gamle slægts
navne kan genantages og anvendes.

Dernæst omtales Øvle-slægtens våbenmærke, 
som kan føres tilbage til 1463, da Jes Persen, væb
ner i Malling, anvendte det ved forseglingen af 
det dokument, hvori han beviser sin adkomst til 
slægtsgården.

Årbogens næste afsnit omhandler efterslægten 
og indsamlingen af oplysninger til stamtavlens vi
dereførelse og bemærkninger om, hvilke papirer 
og dokumenter der har grundlæggende betydning. 
Ligeledes omtales slægtsbilleders betydning når 
navn og data er påført.

Den næste redegørelse omhandler »En 200 års
dag« og er en slægtsoversigt med efterkommere ef
ter Øvli Eskesen, som var den 8, ejer af slægtsgår
den i Malling.

Dernæst følger en artikel af Kr. Kristensen, Has
lev, med en grundig og interessant redegørelse for 

begivenhedernes udvikling ved slægtsgårdens 
brand 14.3.1908.

Endvidere følger der interessante oplysninger 
fra Ane Marie Spanner, Skjoldelev om enkelthe
der vedrørende branden. Der er optrykt billeder af 
den gamle og af den nyopførte gård.

årbogen slutter med et eksempel på hvorledes ef
terslægtsstamtavlen foreslås trykt, idet der som bi
lag til Øvle-slægtens Årbog er indsat en oversigt 
over Snovdrup familien (familie nr. 99); eksemp
let viser XI, XII, XIII og XIV generation og be
gynder med Niels Kristensen og Kirsten Øvlesen 
født i 1850erne og slutter med børn af XIV ge
neration efter væbner Jes Persen, Malling, og der
af er de sidste født i 1964.

Det fremgår af Øvle-slægtens Årbog, at der nu 
kan ventes videreførte stamtavler af mange slægts
grene og et meget stort antal navne på slægtninge 
ud over landet, i byerne og udenfor Danmarks 
grænser. Det gælder blot om at få slægtsskemaerne 
returneret i udfyldt stand snarest muligt.

Årbogen er ikke et tætskrevet hæfte med over
flødigt fyldstof, men et interessant lødigt skrift 
med redegørelser og oplysninger, mange af slæg
ten gerne vil eje. Den vil være en god gave at give 
en slægtning.

For andre, der er interesseret i slægtsunder
søgelser og opstilling af stamtavler, kan årbogens 
oplysninger og opstillinger være til nytte, ikke 
mindst hvis der medfølger et spørgeskema, som vi
ser, hvilke spørgsmål, der stilles ved indsamling af 
slægtsoplysninger.

Prisen er 15 kr. Årbogen vil kunne rekvireres 
ved henvendelse til Erik Sanders, Paradisvej 
5, Holte eller konsulent N. C. Øvlisen, Skalborg.

H. B.

Ind under jul:

Jomfru Marias blomster
----------------------- Af Julie Rask. -----------------------

Det er ingen kedelig beskæftigelse at studere blom
sternavne. Ofte er de poetiske og velklingende, 
undertiden barokke og mærkelige, forvanskede 
som de ofte er blevet det ned gennem tiderne. En 
hel samling blomster har tilknytning til Jomfru 
Marias navn, d.v.s., i gamle dage var det ofte de 
to store kvindeskikkelser indenfor den nordiske 
mytologi, Freja og Frigga, der blev opkaldt, når 
en blomst skulle navngives, men da kristendom
men kom her til landet, satte man Jomfru Marias 
navn i stedet for de hedenske gudinders for at 

udrydde enhver form for hedenskab. Dog har 
nogle navne, som f. eks. Friggas tårer og enkelte 
andre, holdt sig i folkemunde lige ned til vor tid. 
Og nu, da det stunder mod julehelg, vil vi, selv 
om vi ikke er katolikker, forsøge at binde en buket 
fra Danmarks have til Guds moders ære.

MADONNALILJEN.

Den fejreste af alle Jomfru Marias blomster 
er den hvide lilje, Lilium candidum. Netop så skøn 
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og så ren som den måtte Guds Moder være. »Født 
af en jomfru, ren og skær -« synger vi i en af 
vore kære, gamle julesalmer, og om nogen blomst 
er i stand til at symbolisere renheden, så må det 
vel være madonnaliljen. Den har tillige tjent som 
symbolet på den kristne opstandelse, derfor plan
tede man den førhen på kirkegårdene, og det er 
nok dette, der har inspireret Grundtvig, da han 
skrev sin skønne påskesalme: »Tag det sorte kors 
fra graven, plant en lilje, hvor det stod -«. Ligeså 
Carl Bloch, da han malede sit dejlige opstandel
sesbillede. Liljen er da også blevet kaldt kristlilje 
og opstandelseslilje. Nævnes kan det ligeledes, at 
digteren Johs. Jørgensen kalder den for grav
lilje i »Hjemve«. Mange andre folkelige navne 
har den båret i tidens løb: helgenlilje, uskylds
lilje og Set. Jacobslilje, sidstnævnte vistnok fordi 
den som regel er i blomst omkring ved Set. Jacobs- 
dag den 25. juli. Så fordanskede man tid efter an
den jacobsnavne, så det blev til Set. Ibslilje, og 
ved fejlhøring blev dette forvansket til gibslilje. 
Men »den franske lilje« har intet med madonna
liljen at gøre, al den stund førstnævnte i sin op
rindelse slet ikke er en lilje, men en iris. Derimod 
skal odenseliljen vistnok forstås som Jomfru Ma
rias liljemærke (ifølge Trap) og ikke som en allu
sion til den spydod, hvormed Knud den Hellige 
blev dræbt.

Madonnaliljen var i århundreder en højt anset 
lægeurt. F. eks. dyppede man de hvide kronblade 
i olie og lagde dem på sår og på dårlige øjne, 
ligesom man har brugt at fylde en flaske med blom
sterbladene og bagt den ind i et brød. Når dette 
var færdigt, havde der dannet sig lidt olie i flasken, 
og denne olie brugte man til at behandle brand
sår med, deraf navnet brandskadelilje. Også i ve
terinærmedicinen har den fundet anvendelse. Mod 
kvægpest: »Tag den hvide liljes rødder, som vok
ser i haverne, kog en håndfuld i øl, kom smør i, 
og giv kvæget det!«

Nu er alt dette vist kun »en saga blott«, men 
når madonnaliljen pranger i vore haver i al sin 
fornemme, sølvhvide glans og meget gerne med 
den dybrøde slyngrose »Pauls scarlet climber« 
som baggrund, så fryder vi os over, at sommeren 
med al sin dejlighed for alvor har holdt sit indtog 
i Danmark.

MARIATIDSLEN.

I en gammel krohave på Nordvestfyn voksede 
der i sommer et pragteksemplar af en mariatidsel 
(Silibum Marianum). Den var spiret frem i en 
dynge opgravet jord, og der stod nu denne state
lige plante med de pragtfulde, marmorerede blade, 
vel den skønneste af alle tidsler, og blev almin
delig beundret af alle, der så den. Før i tiden var 
den almindelig kendt, nu er den efterhånden sjæl
den, og kun få kender den. Derfor vil vi opfriske, 
hvad den gamle legende beretter: Det var under

flugten til Ægypten, at den hellige familie på sin 
vej gennem ørkenen holdt hvil i et krat, fuldt 
af torne og tidsler, og Maria var netop i færd 
med at give sit lille barn die, da en løve brød 
frem mellem buskene. Maria rejste sig, fuld af 
angst, og knugede barnet ind til sig. Da skete det, 
at nogle dråber af modermælken faldt på de tids
ler, der stod hende nærmest, så bladene blev mar
morerede. Men dyrenes konge lagde sig tilbedende 
foran Jesusbarnet, og den fulgte dem under den 
øvrige del af deres flygtningefærd og beskyttede 
dem mod alle farer. Og en stor skare engle blev 
sendt ned til jorden, og de malede alle ørkenens 
tidsler med hvide pletter, for at kong Herodes 
ikke skulle finde de flygtendes spor og få lejlighed 
til at slå barnet ihjel, sådan som det var hans 
agt. - Ja, sådan lyder den gamle legende.

Mariatidslen er kendt og elsket i mange lande. 
Tyskerne kalder den Mariendistel, englænderne 
Mary’s Thistle, i Frankrig hedder den chardon 
Marie, og herhjemme har den et utal af navne i 
folkemunde: fruetidsel, Jesu tornekrone og sem- 
pertineurt, for blot at nævne nogle enkelte. Det 
sidste navn er mærkeligt, men er vist en forvansk
ning af serpentineurt, et navn, man vel har givet 
den, netop fordi de marmorerede blade ligner 
slangeskind (serpentiner =- slangelignende).

Frøene har man brugt til afkog for sting i brystet 
og i siden, og de er derfor blevet kaldt stingkorn, 
dog sælges de også på apotekerne under navn af
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sempertinekorn, kvindetidselfrø og adskillige an
dre navne. Som lægeurt har den haft en hård 
konkurrent i benediktinertidslen, men som pryd
plante kan, som foran nævnt, ingen anden tidsel 
gøre den rangen stridig.

DEN HELLIGE MARIAS TÅRER

I forne tider kaldte man den Friggas tårer, 
men ved kristendommens komme her til landet 
blev Friggas navn ombyttet med Jomfru Marias, 
og vist er det, at bitrere tårer har nok ingen mor 
fældet over sit barn, end dem Maria måtte græde 
over sin søn hin langfredag, da hun stod under 
hans kors derude på Golgathas banke. Man har 
også kaldt den ved det smukke navn himmeldug, 
og i dag hedder den soldug (Drosera rotundifolia).

(Fortsættes i næste nr.)
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