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OM ALS OG SUNDEVED
Af museumsinspektør J. Slettebo, Sønderborg

Als og Sundeved er fra naturens side et rigt og 
afvekslende land. Formet af isen i talrige bakke
drag og langstrakte tunneldale, brudte af vige og 
søer, er det helt siden ældre stenalder blevet påvir
ket af flittig menneskelig virksomhed. Fra oldtiden 
stammer de første spor, efter de levende i tætlig
gende landsbyer, efter de døde i de talrige grav
høje. Nyere tids større menneskemængder har kræ

vet byanlæg, centralt placeret i Sønderborg, siden 
også i Nordborg, Augustenborg, Broager og Grå
sten. Vor egen tid har set den stærke industrialise
rings ændringer af landskab og bebyggelse, især på 
Nordals og omkring Sønderborg. Moderne vej
anlæg, store fabrikker og udstrakte boligkvarterer 
har sat sit stærke præg på Als og Sundeved.

(Fortsættes side 5)
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Årsmødet i Sønderjylland
18. og 19. maj 1966

Slægtsgaardsforeningens årsmøde holdes i år 
på Graasten Landbrugsskole og i Sønderborg ons
dag den 18. og torsdag den 19. maj (Kr. himmel
fartsdag).

Foreningens medlemmer med familie indbydes 
herved til årsmødet. Nye medlemmer, som indmel
des i foreningen inden 1. maj, får mulighed for at 
deltage i årsmødet.

Mødet åbnes onsdag eftermiddag kl. 13.00, og 
alle deltagerne - både herrer og damer - overværer 
aflæggelsen af beretningerne om foreningens op
gaver og virksomhed og den efterfølgende drøftelse 
af aktuelle slægtsgårdsproblemer.

Hjemmenes og slægternes fortid og fremtid an
går både den ældre og den yngre generation, og det 
forventes, at de der kan, tager nogle af slægtens 
unge med, og at så mange som muligt overværer 
det indledende eftermiddagsmøde, hvor de bestræ
belser, der gøres for at bevare samhørigheden mel
lem hjemmene, jorden og de unge slægtled i frem
tiden vil blive omtalt, og slægtsgaardsarkivets ar
bejde med at udforske og samle gårdenes og slæg
ternes historie bliver belyst.

I en mødepause serveres kaffe i landbrugssko
lens gymnastiksal.

For mødedeltagere, der når frem før mødetid, 
kan der blive lejlighed til at se mindemuren i 
Graasten og Graasten slotspark, som er åben for 
besøgende.

Med god bistand af sønderjyske slægtsgårds
folk og turistchefen i Sønderborg har man bestræbt 
sig for at lægge årsmødet tilrette således at delta
gernes tid og økonomi ikke belastes mere end nød
vendigt.

Det er kun de færreste familier i landbrugsejen
dommene der, som andre kan tillade sig at tage på 
ferierejse i flere dage - mangel på medhjælp er i 
mange tilfælde en hindring herfor - men vel mødt 
til to dages årsmøde i Sønderjylland.

Indmeldelse sker på den andet sted i bladet 
værende indmeldelsesblanket.

Deltagere, der ønsker befordring med bus under 
egnsudflugtens kørsel på Als den 19. maj, kan be
stille busbillet og lade egen vogn stå i Sønderborg, 
ligesom de, der kommer med tog til mødet, kan få 
busbefordring, hvis det ønskes. Deltagere fra Ran
ders amt, som ankommer i turistbus, skal ikke 
bestille busbillet på indmeldelsesblanketten.

Medlemmer, der eventuelt ikke kan deltage i 
årsmødet før torsdag den 19. maj (Kr. himmel
fartsdag), bedes også udfylde og indsende indmel
delsesblanketten og betale frokostbillet (punkt 2) 
og fællesudgifter (punkt 4).

Frokostanretningen og opdækningen til antallet 
af deltagere på Frydendal Kro er forudbestilt, og 
kun de, der har fået frokostbillet tilsendt fra for
eningens kontor, kan indtage pladserne i spisesalen.

Ligesom i fjor begrænses deltagerantallet til ar
rangementets rammer med hensyn til pladsforhold. 
Alle deltagere skal være indmeldt og have billetter 
tilsendt. Indmeldelsesfristen er 5. maj.

I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter 
indmeldelsen bedes framelding sendt til forenin
gens kontor senest den 14. maj (som bemærket på 
indmeldelsesblanketten) af hensyn til afbestilling af 
hotelværelse og middags- og frokostkuverter, så
ledes at hele det indbetalte beløb kan refunderes.

PROGRAM:
Onsdag den 18. maj
Kl. 13 prc.: Årsmødet åbnes på Graasten Land

brugsskole. (Beliggenhed 1 km nord 
for hovedvej 8 mellem Graasten og 
Adsbøl. Fra hovedvejen ved vejviser 
til Fiskebæk).

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formanden aflægger beretning
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3. Arkivudvalgets formand aflægger be
retning

4. Bladudvalgets formand aflægger beret
ning

5. Beretningerne drøftes
6. Fremlæggelse af regnskab og budget 

til beslutning
7. Valg af 8 medlemmer til hovedbesty

relsen. Efter tur afgår H. M. Marker
sen, Cederfeld de Simonsen, Olaf Poul
sen, Holger Grøntved, Jens Skau, Nina 
Sørensen, H. Chr. Flytkjær og Jens 
Bligaard

8. Valg af revisor
9. Fastsættelse af årsmødet 1967

10. Eventuelt.
Kl. 14,30 Mødet afbrydes af en kort kaffepause.
Kl. 16,00 Mødet ventes sluttet.
Kl. 16,30 Ankomst til Dybbøl. Deltagerne går en 

kort tur på Monumentpladsen og til 
skanserne. Turistchef Per Christensen 
og museumsinspektør Jørgen Slettebo 
viser rundt og fortæller i korte træk om 
stedfundne begivenheder, historiske 
minder og udsynet over den smukke 
egn.

Kl. 17,15 Afgang fra Dybbøl.
Kl. 17,30 Ankomst til hotellerne, hvor deltagerne 

er indkvarteret.
Kl. 19,00 Middag i Teater-hotellets festsal og 

derefter kaffe og selskabeligt samvær 
til kl. 24,00.

Torsdag den 19. maj

Å rsmødeudflugten
Kl. 8,15 Afgang fra Kirketorvet i Sønderborg.

Der køres ad landevejen mod Nordals.
Kl. 8,45 Ankomst til Egen kirke. Pastor J. 

Lærkes indleder samværet i kirken

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.

med en morgensang og giver en kort 
redegørelse for kirkens historie og de 
faldnes minde og kirkestalden. Der 
sluttes med andagt. Efter en rundgang 
på kirkegården og ved den gamle kir
kestald fortsætter turen forbi Danfoss 
til Nordborg.

Kl. 10,00 Ankomst til Nordborg Slot, hvor Nord
borg Slots Efterskole har haft til huse 
siden 1920. - Forstander Boye An
dersen modtager årsmødedeltagerne og 
fortæller om Nordborg Slots historie i 
store træk fra ca. 1150 og om eftersko
len og ungdomsskolen. Der bliver lej
lighed til at se slotsparken og udsigten 
over Nordborg Sø.

Kl. 10,45 Afgang fra Nordborg. Der køres forbi 
Danfoss-fabrikernes nybyggeri, og ved 
Torup køres ind i Nørreskoven, som 
strækker sig 10 km mod syd langs Als 
østkyst.

Kl. 11,30 spises frokost på Frydendal Kro ved 
skoven nord for Fynshav.

Kl. 13,30 Afgang fra Frydendal. Der køres mod 
syd langs østkysten over hovedvej 8 
gennem Skovby og videre mod vest ad 
landevejen på Sydals.

Kl. 14,00 Ankomst til slægtsgården »Majbøl- 
gård«. Proprietær Thomas Jessen giver 
oplysninger om gårdens historie og om 
hvorlænge den har været i den nuvæ
rende slægts besiddelse. Der bliver lej
lighed til at se den store smukke have 
og den interessante mindelund, hvor 
der er opsat store sten med indhuggede 
navne og årstal fra mange slægtled.

Kl. 14,45 Afgang fra Majbølgård.
Kl. 15,00 Ankomst til slægtsgården »Paradis

gård« i Hørup sogn. Gårdejer Jens 
Iversen giver oplysninger om gården 
og slægtens tilknytning dertil. Der bli
ver lejlighed til at høre om landbruget 
og at se gårdens frugtplantage og ha
ven, og fru Iversen giver adgang til 
gårdens stuer, hvor lange slægtstavler 
udarbejdet i Slægtsgaardsarkivet måske 
kan ses samtidig med interessante 
møbler og genstande fra forfædrenes 
tid.

Kl. ca. 16,00 afsluttes årsmødet på Paradisgård og 
udflugtsbusserne kører til Sønderborg 
og privatbilerne kører hver til sin egn. 
Vejlængden der gennemkøres ved ud
flugtsturen på Als udgør ca. 75-80 km. 
Nærmere omtale af Als og Sundeved- 
egnens historiske minder, kultur, natur 
og seværdigheder er givet her i bladet i 
museumsinspektør J. Slettebos artikel.
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Als og Sundeved
(Fortsat fra side 1)

Står man ved otte-tiden om morgenen ved Chr. 
X’s bro over Alssund, hører man måske nok klok
ken på sømandsskolen slå glas, men først og frem
mest får man indtryk af den tætte trafik af biler og 
cyklister, der søger at presse sig over broen. Og 
kommer man om eftermiddagen ud ad Nordborg
vejen og stiller sig ved fire-tiden ved Danfoss’s var
tegn ud for den 16 etagers administrationsbygning, 
overvældes man af den strøm af biler og den lange 
række rutebiler, der skal føre over 5000 dagarbej
dende til deres hjem. Lastbiler, varevogne, fabriks
skorstene, store haller med harmonikatage, bygge
kraner: Overalt i byerne og på landet præges om
rådet af livlig aktivitet. En aktivitet, der har givet 
sig udslag i en befolkningstilvækst i Sønderborg by 
fra 14.000 i 1945 til godt 22.000 i 1965; på hele 
Als fra 34.300 i 1945 til 45.000 i 1965 og en be- 
folkningstæthed i Sønderborg amt på 127 pr. km2 
mod et gennemsnit for hele Jylland på 68. Søn- 
derborg-området er kommet med blandt de stær
kest industrialiserede i provinsen.

Måske kunne man efter dette tro, at Sønder- 
borg-egnen som udflugtsmål var mindre værd. Det 
er imidlertid langt fra tilfældet. Dybbøl, der siden 
genforeningen er blevet besøgt af millioner fra 
nær og fjern, det gamle Sønderborg Slot med dets 
rige samlinger, Broager Kirke med de flotte tvil
lingtårne og den smukke mindehøj for faldne fra 
første verdenskrig og Augustenborg med de kønne 
huse og det hvide slot er hvert eneste år populære 
og let tilgængelige mål for weekend- eller ferie
rejsende.

Men ikke blot de mest indlysende turistmål er 
som nationale klenodier bevaret til glæde og gavn 
for beboerne og de besøgende. Ved udstrakt plan

lægning søger man at bevare både nationale min
der og rekreative områder i pagt med tidens udvik
ling. Den industrielle udvikling, der har bragt men
nesker og midler i så rigt mål til Als og Sundeved, 
har ikke ødelagt egnens naturlige skønhed. Her er 
stadig rige muligheder for alle, der har øje for na
turens rigdomme eller for de historiske minder.

Ad velholdte landeveje kan man på kort tid 
bringes nær det område i amtet, man vil opsøge, 
men overalt fra hovedvejene går mindre veje ind i 
det fredfyldte, måske næsten ukendte. Også større 
veje har deres skønhedsvirkninger, som vejen fra 
Åbenrå over Varnæs og Blans eller vejen over 
Stevning og Oksbøl til Nordborg, begge slyngede, 
bakkede med vide udsigter over land og hav. Vej
væsenet har lagt små parkeringspladser med stor
slåede udsigter f. eks. lige uden for Sønderborg ad 
Åbenrålandevejen, hvor en rasteplads giver den 
smukkeste udsigt op ad Alssund. Forhåbentlig 
lægges der en tilsvarende rasteplads på vejen Fyns- 
hav-Sønderborg, når den udvides til hovedvej - fra 
krydset, hvor vejen går af til Notmark, er en stor
slået udsigt mod vest over Alssund og Ketting-Nor.

De mindre veje byder også på mangfoldige 
skønhedsvirkninger. Stikker man i Felsted mod 
nord fra Åbenrå landevej ad vejen til Felstedbro 
ligger hele Åbenrå Fjord pludselig bredt ud med 
Løjt i baggrunden; kører man fra Fynshav-vejen 
ved Skakkenborg forbi Gammelgård har man mod 
syd et vidt udsyn over Miangdam og også nær det 
nordalsiske industricentrum er der charmerende 
smutveje, f.eks. fra Oksbøl til Mjels, fra Svenstrup 
til Stevning eller gennem Holm helt ud til den idyl
liske, næsten tilgroede Hellesø. Søger man udsigts
punkter ud over det bølgende landskab, er Hyge- 
bjerg nær Asserballe med sine 81 m det højeste 
punkt på Als og på Broagerland har man fra Gra- 
teshøj en storslået udsigt til alle sider.

løvrigt går man sjældent fejl, hvis man opsøger 
kirkerne, når man vil finde et udsigtspunkt. Vester 
Sottrup og Ketting kirke ligger højt, men især fra 
Egen kirke er der et vældigt udsyn mod vest og 
syd. De to sidste hører til de fem (Lysabild, Tand-

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

Mageløs 2 - Telt 11 77 77
Uopsigelige lån i alle arter af faste ejendomme i Fyens Stift.

Cirkulerende kasseobligationer ca. 1,1 milliard kr.
Umyndiges og offentlige midler kan anbringes i foreningens kasseobligationer. Obligationer ind

skrives og opbevares vederlagsfrit (dog mindst 10.000 kr.) 
Notering på navn er ikke nødvendig.
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slet, Ketting, Egen og Nordborg) der ligger nøjag- 
tigefter en lineal.

Også kirkerne selv er et besøg værd. De gamle 
klokkestabler er bedst bevaret på Lolland og i 
Sønderjylland - med den største ved Kliplev, en 
meget fint bevaret ved Broager og på Als ved Hø
rup, Tandslet og - helt nyrestaureret og smukt be
liggende - ved Svenstrup. Flere af kirkerne er iøv- 
rigt præget af deres store tårne - på Sundeved 
Broager med tvillingspir og Vester Sottrup med 
landsdelens højeste og slankeste spir - og det er 
endda afkortet engang efter en brand. På Als fin
des de særprægede brede tårne som ved Notmark 
og Ulkebøl og ældst af dem alle, det rent roman
ske 1200-tals tårn ved Ketting.

Som alle kirker er også denne egns kirker præ
get af skiftende tiders ombygninger og ændringer. 
Her er middelalderligt inventar med den fornem
me og sjældne altertavle fra Antwerpen i Ulkebøl, 
den smukke madonna i solstråler i Ketting og med 
senmiddelalderlige krucifixer i Dybbøl, Vester Sot
trup (af marmor), Ullerup, Broager, Ulkebøl Hø
rup, Kegnæs, Lysabild, Ketting, Asserballe, Not
mark, Egen, Svenstrup, (et lille smukt processions
kors) og Nordborg. Her er renaissance-invéntar, 
bedst bevaret i landets første protestantiske kirke
rum, Dorotheas kapel på Sønderborg slot, men 
også med smukke eksempler i de fire Ringerinck 
prædikestole i Set. Marie kirke i Sønderborg, i 
Egen kirke, i Nybøl kirke og i Dybbøl kirke. Præ
dikestole i bruskbarok findes i Oksbøl og Nord
borg kirker og rokokoen er ualmindelig yndefuldt 
repræsenteret i den lyse slotskirke i Augustenborg.

Skovene er et kapitel for sig. Landets længste 
sammenhængende skovstrækning er Nørreskoven, 
der danner en kantbevoksning ved den alsiske øst
kyst - og den lader sig ovenikøbet gennemkøre i 
hele sin længde ad en velholdt vej, der nøje følger 
terrænet. Flere steder er kørsel også tilladt på side
vejene, så man kan komme ned til vandet, bl. a. 
ved den kilometerlange rullestensvold langs Fjord- 
mosen.

De kæmpestore ædelgraner i skovens nordlige 
del er omkring 150 år gamle. Både Nørreskoven 
og Sønderskoven lige uden for Sønderborg er gen
nemkrydset af spadserestier og på mange kønne 
pletter har skovvæsenet sat bænke af flækkede 
stammer op. Bemærkelsesværdig er også Skelde- 
kobbel, hvis høje, lige bøgestammer giver ly for en 
stor hejrekoloni.

Skovene gemmer også de fleste af de talrige old
tidsminder. I Blommeskobbel findes en gruppe af 
lang- og runddysser, hvor den største overligger 
vejer 20 tons. Da de blev lagt, har der næppe væ
ret skov, idet randstenene ud mod kysten er højere 
og mere imponerende end de, der vender ind på 
land - fra forbisejlende stenalderbåde har man 
med ærefrygt kunnet se op mod disse mægtige 
gravanlæg. En anden ejendommelig gruppe ligger i 
og ved Brandsbøl - bl. a. med tre langdysser som 
sider i en ligesidet trekant - og umiddelbart nord 
herfor ligger den nu udtørrede Bundsø, hvor en af 
Danmarks største stenalderbopladser er udgravet. 
Stenaldergrave findes også i Nørreskoven, i Oles
kobbel, i Rumohrsgårds Dyrehave, i Skeldekobbel 
foruden adskillige steder udenfor skoven. Men og-

Sønderborg slot
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Velkommen til Sønderjylland

FOLKEBANKEN FOR ALS OG SUNDEVED
AKTIESELSKAB 

og filialerne 
AUGUSTENBORG BANK - NORDBORG BANK 

Byens bank 
Egnens bank

Deres bank 
betjener alle på land og i by

Det betaler sig 
at gå i sparekassen...

SØNDERBORG BYS SPAREKASSE
Jernbanegade 35 - Sønderborg - Ringgade 174 

- 10 kontorsteder på Als og Sundeved -

Broager Spare- og Laanekasse
Telefon (044) 411 13

Kontor i Nybøl: Telefon (044) 413 66

Frydendal kro 
VED NØRRESKOVEN PÅ ALS 

Telefon (044) 64125

Teater-hotellet
byder Slægtsgaardsforeningen velkommen 

til Sønderborg

RESERVERET
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Kun VOGNENgiver Dem
en sådan kæde af muligheder!

gedmngsspredning

kalkspredning
neg og baller

Der er nu over
korntransportBåde hvad angår pris

og kvalitet er -JF-vog
nen stadig uovertruffen.

50.000 -JF-vogne 
i brug i Danmark 

og udlandet.

Takket være -JF-systemets effek
tive énmandsmekanisering - med 
-JF-vognen som grundpille - kan 
landmanden for mindst mulige 
investering opnå de største ar
bejdsmæssige fordele. I samar
bejde med -JF-foderhøsteren og 
-JF-roeoptcgeren har landmanden 
sikkerhed for, at alt er afstemt

efter hinanden i alle konstruktionsdetaljer ... og han er 
desuden på enhver måde sikret service og reservedele.

gront-og roetop
(også med sideaf
læsser)

ajlespredning

kunstgødningsspredning

J. FREUDENDAHLa/s -JF-FABRIKEN SØNDERBORG

så oldtidens andre perioder er repræsenteret, bron
zealderen med talrige høje i både Sønder- og Nør- 
reskoven og med skålstene, hvoraf der er fundet 
over 100 i amtet, f. eks. på nordsiden af Lysabild 
kirke eller på en sten i Grønnebro i Nørreskoven. 
Jernalderen med lave, uanselige tuegrave i Lam- 
bjerg-Indtægt og i Nørreskoven og med talrige 
fund af bopladser spredt på Als og Sundeved - 
en hel række antyder, at hovedvejen Ulkebøl-Hø- 
rup-Tandslet-Lysabild eksisterede allerede nogle 
få år efter Kristi fødsel. Endelig markeres vikinge
tiden af gravfund fra Broager og Ketting, af et par 
skibssætninger ved Stolbronæs og som en overgang 
til middelalderen, af halvkredsvolden Brovold.

PÅ vej rundt i Sønderborg amt, enten man nu 
går efter udsigtspunkter, kirker eller oldtidsminder, 
vil man også få et godt indtryk af den gamle land
lige byggeskik. Sundeved skiller sig klart ud - her 
er intet bindingsværk, alt er grundmuret, også de 
relativt få 1700-talsgårde. Det skyldes den lette 
adgang til tegl fra de mange teglværker omkring 
Nybøl Nor og Flensborg Fjord. For Dybbøls sogns 

vedkommende hænger det også sammen med, at 
gårdene blev brændt i 1864 og derfor alle er af 
nyere dato. På Als er forholdene anderledes. 1 
Stolbro, Dynved, Pøl, Holm er bindingsværket 
stærkt dominerende, mange andre steder er det et 
malerisk indslag, kun på Kegnæs er man tidligt 
gået over til tegl.

Firlængede gårde hører ikke hjemme på Als, 
her har man enten lange énlængede eller vinkel
byggede gårde, nogle steder også trelængede. Man 
har heller ikke holdt sig til en enkelt farve, selv om 
rødt nok er det almindeligste. Grønt eller lysegråt 
er ikke sjældent og brunt og sort kendes også.

Adskillige af de gamle gårde, både på Als og på 
Sundeved, både blandt de største og blandt de min
dre, har været i samme slægts eje gennem lange 
tider. Skiftende generationer har værnet om de 
gamle besiddelser og slægtsgårde er ikke et ukendt 
fænomen. De er værd at stifte bekendtskab med og 
det samme gælder den indramning, de har, den 
egn, de ligger i. Her er spredt peget på enkelte af 
amtets seværdigheder. Køb selv et kort og gå på 
opdagelse - der er meget mere, der er værd at se.
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Hans Ellekilde til minde
FORSKEREN * FORFATTEREN * VENNEN

17. FEBRUAR 1891-28. FEBRUAR 19 66

Svært at skrive en mindeartikel om en af sine 
bedste venner lige fra ungdommens år.

Jo, for der er så meget for de fleste andre uved
kommende ting og oplevelser, der let blandes med 
ind i skildringen.

Her burde det jo først og mest være videnskabs
manden, granskeren af folkets tro og overlevering, 
sagn-, saga-, eventyrforskeren, arkivaren, magister 
Hans Ellekilde, der burde tegnes og mindes.

Ja, men manden med det lyse øbosind og glade 
smil, altid hjælpsom og vennesæl - bør vi ikke lige 
så vel mindes ham og tegne disse sider af hans 
væsen?

Sandt nok. Og så naturlig føjer det sig her, at 
forskeren, forfatteren, manden, vennen Hans Elle
kilde lader sig ikke dele. Han var, så mangfoldig, 
rig og mangesidig hans væsen end var, dog en hel
hed, altid sig selv, aldrig i en andens lignelse, altid 
magister Hans Ellekilde.

Men lad os lige notere enkelte data som holde
punkter: Den 17. februar 1891 fødtes på en lille 
gård i Ellekilde i Hellebæk ud mod Øresunds
kysten nær Hornbæk, et drengebarn, som i dåben 
fik navnet Hans Ellekilde. Hans far var sogne
foged Peter Ellekilde.

Den lille Hans var en opvakt og velbegavet 
dreng, som med godt nemme tilegnede sig al den 
viden, der var at få i den stedlige børneskole.

Efter samråd med præsten og andre autoriteter 
kom Hans da på Sorø Akademi, hvorfra han blev 
student 1908. Under professor Axel Olriks ledelse 
studerede han folkemindevidenskab og tog magi
sterkonferens i 1917. Samme år indledte han ar
bejdet som arkivar i »Dansk Folkemindesamling«, 
hvor han var ansat som forstander, indtil han faldt 
for aldersgrænsen 1961.

Ellekildes elevforhold til professor Axel Olrik 
blev på mere end én måde hans skæbne. Axel Ol
riks stærke personlighed og hans banebrydende 
studier i Nordens oldsagn og gudetro blev for den 
unge Ellekilde som en fane og bavn over hans 
fremtids vej.

Forholdet mellem den ældre, anerkendte forsker 
og den unge endnu ukendte videnskabsmand blev 
både et elevforhold og et sønligt tillidsforhold, 

hvor den ældre ved sin stærke videnskabelige auto
ritet fik afgørende indflydelse på den unge Elle
kildes udvikling og målsætning.

Ved Axel Olriks altfor tidlige død i 1917 følte 
Ellekilde det, som han påny blev faderløs. Han 
måtte nu ikke blot overtage forstanderposten for 
»Dansk Folkemindesamling«, men også fortsætte 
udgivelsen af Axel Olriks mange ufuldendte arbej
der. En opgave, der stillede alt for store krav til 
den unge Ellekildes tid og arbejdsevne.

Professor Axel Olrik havde testamenteret sin 
ejendom i Øverød, »Gammelbo«, til Københavns 
Universitet, som æresbolig for en dansk viden
skabsmand, og her fik Ellekilde nu sit hjem indtil 
sin død den 28. februar 1966. - »Gammelbo« er

LANDBOSPAREKASSEN 
I VEJLE

Kirkegade 25 . Telefon 87
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en gammel patricierbolig med en stor have eller 
park på skråningen ned mod Søllerød sø. Et dejligt 
hjem for familieliv, en rolig arbejdsplads og en 
skøn ramme for samvær med vennekredsen.

Tilknytningen til Axel Olrik gav Ellekilde 
skæbne på mere end én måde. Her på »Gammel
bo« traf han nemlig Axel Olriks unge, smukke 
plejedatter og husbestyrerinde, Ella. Det kunne 
kun ende på én måde: Forelskelse, forlovelse og 
bryllup 1917.

I sine studieår og de første magisterår var Elle
kilde stærkt optaget af Søren Kierkegaard. Og en 
af hans første afhandlinger, der vakte opmærksom
hed i videre kredse, var en studie over »Den store 
jordrystelse i Søren Kierkegaards liv«.

Ellekildes første større udgivelsesarbejde (med 
et overvældende noteapparat!) var hans drengetids 
sværmeri: Joakim Junge: Den nordsjællandske 
landalmues charakter, skikke, meninger og sprog« 
- 1915.

Og nu strømmer afhandlinger, bladartikler og 
udgivelser fra Ellekildes hånd: »Breve fra en dansk 
folkemindesamler«. 1918. Af Axel Olriks ufuld
endte arbejder: »Folkelige afhandlinger«. 1919. 
»Nogle grundsætninger for sagnforskningen«. 
1921. »Udvalgte folkeeventyr i genfortælling«. 
1924. »Vore danske folkeeventyr 1« 1928. »Dan-

Hans Ellekilde

Dansk Slægtsgaardsforening

RANDERS AMTSKREDS
arrangerer med forventet tilslutning

BUSTUR 
til Sønderborg 

til årsmødet den 18.-19. maj

Afgang fra Vivild kl. 7,45 og fra Frede- 
riksplads i Randers kl. 8,30 onsdag den 

18. maj.

Tilmeldelse sker til rutebilejer H. Esbensen, 

Vivild, senest 10 dage før. Telf. Vivild 33.

Amtsbestyrelsen.

marks Folkeminder gennem 25 år«. 1933. »Fra 
Danmarks Folkemindesamling 4« 1938. »Danske 
højtidsskikke«. 1943.

Til Ellekildes fyldige samling med mange værdi
fulde afhandlinger: »Danske folkeminder«, der ud
sendtes til hans 70 årsdag har Gustav Henningsen 
udarbejdet en kronologisk bibliografi for årene 
1913-60. Det, som her falder i øjnene, er en næ
sten overvældende frodighed i emnevalg og ar- 
bejds-slutmål.

Men nægtes kan det jo ikke, at alle disse man
ge vidt spredte afhandlinger og udgivelser tog alt
for meget tid fra Ellekildes egentlige hovedværk: 
»Nordens Gudeverden« (1926-51).

Det viste sig nemlig, at Axel Olriks forarbejder 
til dette store, banebrydende værk var altfor 
spredte og ufuldstændige til at bygge videre på. 
Nye fund og nye forskningsmetoder gjorde det 
nødvendigt for Ellekilde praktisk talt at begynde 
næsten forfra på dette stort tænkte og stort anlagte 
værk. Derfor det lange spring mellem 1. og 2. 
bind.

Og selv om Ellekilde ikke nåede at færdiggøre 
3dje bind af sit store værk om nordisk gudetro, 
som planlagt, så dette hans livs hovedværk kun 
blev en torso, da er dette værk dog på mange må
der både skelsættende og afgørende, så det vil be
vare Ellekildes navn langt ud i fremtiden.

Selv om Ellekildes fremstillingsform er i bedste 
forstand folkelig og hans sprog kæmedansk uden 
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unødvendige skærvebunker af fremmedord, så bli
ver hans værker og afhandlinger dog næppe folke- 
læsning i den forstand, han selv drømte og håbede.

Den af hans bøger, der bedst har mulighed for 
at blive læst og tilegnet som folkebog er hans 470 
sider store værk: »Vor danske Jul gennem tider
ne«. 1943.

Dette værk kan siges at være en videreførelse 
og en uddybning af H. F. Feilbergs 2 binds værk 
»Jul« 1904. Men Ellekildes undersøgelser af jule
festens løndom går længere ud og lodder dybere 
end Feilberg i sin tid nåede. Han hæfter sig særlig 
ved julen som en dødefest, hvor dødninge, vætter
ne, de underjordiske har en slags fritime i midvin
ternattens mørke: en dødsfest med kult for de af
døde.

Her viser Ellekilde i sin fremstilling, hvorledes 
den ældgamle julefest på sin vandring op gennem 
tusindårs tider har taget med sig mindelser om 
slægternes tro, trang og tyngsel. Mindelser ikke 
blot fra de mange ukendte slægter, men også fra 
forskellige kulturperioder. Der er både dødskultus, 
soldyrkelse og bondefolkets frugtbarhedssignen og 
varsler, såvel som vikingetidens flæskespise og øl
drikning. Derfor de mange modstillede træk i 
gammel juletro og juleskik.

Vi tør spå, at Ellekildes »Vor danske Jul« ikke 
blot vil blive stående som ét af hans hovedværker, 
men også vil blive genoptrykt og læst af mange.

Den, som har kendt Ellekilde og fulgt hans ar
bejde gennem henved 50 år, har gang på gang haft 
lejlighed til at beundre hans uselviske sindelag, 
hvordan kan uden knur kunne slippe et vigtigt ar
bejde for at yde vennehjælp eller hjælp til en eller 
anden forening, som trængte til en håndsrækning.

Vi inden for »Dansk Slægtsgaardsforening« vil 
altid stå i takskyld til Hans Ellekilde, fordi han i 
en vanskelig periode i foreningens tilværelse lånte 
os både sit navn og sin stilling og gav det nyop
rettede »Dansk Slægtsgaardsarkiv« husly på 
»Dansk Folkemindesamling« - hvor der i forvejen 
var mere end kneben plads til Ellekilde og hans 
medhjælpere.

Men hjerterum gav også husrum: en lille krog i 
en vindueskarm og lidt reolplads under et over
læsset skrivebord. Indtil den tid kom, da Slægts- 
gaardsarkivet fik sin egen arkivar, der var selv
stændig og faglig dygtig nok til at hævde sig en god 
plads på Det kgl. Bibliotek. - Jo, Dansk Slægts
gaardsforening er blandt de mange, der står i tak
skyld til magister Hans Ellekilde.

Vi, der var med til festen i Dansk Forfatterfor
ening den 21. februar 1966, hvor Ellekilde i sin 
takketale strålende glad fortalte om de store viden
skabelige værker (bl. a. »Nordens Gudeverden« 
3dje, ja sågalt 4de bind!) han håbede at få færdig
gjort, inden han fyldte 80, - ja vi blev en god op
levelse rigere.

Men underligt virkede det for os, da vi en uge 
efter denne fest fik budskabet om Ellekildes bratte 
død. Nej, ingen har brev . . .

Den dag vi havde sænket forskeren, forfatteren, 
vennen i graven deroppe på Søllerød kirkegaard 
med udsynet ned over Søllerød sø, da var det sært 
gribende at tænke på, at al den imponerende viden 
og kundskab, inden for sit område vel nok den 
største viden i Norden, suverænt samlet og styret 
af en enkeltmand, den viden var nu slettet ud og 
gemt væk og må igen møjsommeligt igen stykkevis 
samles sammen af mange forskellige mennesker.

- Mit første møde med Ellekilde og fru Ella -. 
Nå, nej, nu går jeg ind i det mere private og ud 
over, hvad pladsen her kan rumme.

Lad mig nøjes med at sige, at mens Ellekilde 
myreflittig forskede i folkeminder, tro, sagn, even
tyr, myter, da var han selv med til at forme en ny 
myte om videnskabsmanden, forfatteren, sine ven
ners bedste ven, der altid med sit ejegode sind og 
sit uselviske væsen var rede til råd og hjælp.

Den myte vil vi alle, der har kendt Hans Elle
kilde, frede om som et af vore bedste minder.

Salomon J. Frifelt

PlanAr

tal med...ANDELSBANKEN
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Om den nye arvelov
af advokat M. Hesselbjerg, Hillerød.

BÅNDLÆGGELSE VED TESTAMENTE
- I Arvelovens § 26 hedder det:
Over tvangsarv kan arveladeren ikke råde ved 

testamente, medmindre undtagelse har særlig lov
hjemmel.

En sådan undtagelse findes i arvelovens § 58 
stk. 1 der lyder således:

»En arvelader kan ved testamente bestemme, at 
den tvangsarv, som tilfalder en livsarving efter 
ham, helt eller delvis skal båndlægges, når han 
finder dette stemmende med arvingens tarv.«

Da tvangsarven, d. v. s. halvdelen af den arve
lod, som tilkommer arveladerens livsarvinger og 
ægtefælle, ved den nye arvelov er reduceret fra 
totredjedele til halvdelen, har det været overvejet, 
om man ikke kunne afskaffe båndlæggelse af 
tvangsarv, når arveladeren ved testamente frit

HER ER 200 PUNKTER
og der er200 steder i lander hvor der ydes HANDELSBANK-service

kunne råde over den anden halvdel af arvelodden. 
Reglerne om båndlæggelse af tvangsarv er dog 
blevet bevaret, men med betydelige ændringer.

Den mest iøjnefaldende ændring er, at bånd
læggelse ikke som tidligere kræver konfirmation 
af justitsministeriet, hvilken kunne gives såvel i 
testators levetid som efter hans død.

En bestemmelse i et testamente om båndlæg
gelse af tvangsarv er normalt gyldig, men kan til
sidesættes efter følgende to bestemmelser:

§ 58 stk. 2.
»Er arven af ringe værdi, kan justitsministeren 

eller den, han bemyndiger dertil, dog fritage for 
opfyldelse af den af arveladeren trufne bestem
melse om båndlæggelse.«

§ 59 stk. 1.
»Arvingen kan forlange bestemmelsen om bånd

læggelse tilsidesat, såfremt han godtgør, at han er 
i stand til på forsvarlig måde at råde over arven 
på egen hånd.

Båndlæggelsen kan dog ikke ophæves for tiden 
før arvingens fyldte 25 år.«

Af disse 2 bestemmelser er navnlig § 59 af be
tydning. Medens det tidligere afgjordes af justits
ministeriet og dette alene, om båndlæggelse af 
tvangsarv skulle finde sted, kan en arving nu, hvis 
han mener, at båndlæggelsen er ubegrundet, fore
lægge sagen for domstolene, i første instans skif
teretten. Begæring om tilsidesættelse af bestem
melsen om båndlæggelse skal snarest mulig frem
sættes overfor skifteretten. Er arvingen ikke fyldt 
25 år under skiftet, må han af hensyn til reglen 
i § 59 stk. 2 vente, til han har opnået denne al
der, men skal derefter fremsætte begæringen sna
rest muligt. I executorboer skal erklæring fra exe- 
cutor indhentes, forinden afgørelse træffes.

Skifterettens afgørelse træffes ved kendelse. Af
gørelsen kan foruden af arvingen og executor ind
bringes for højere ret af justitsministeren. Menin
gen med at give justitsministeren en selvstændig 
adgang til appel er at sikre ensartethed i afgø
relserne.

Virkningen af en båndlæggelse er efter lovens 
§ 62 stk. 1, at arvingen ikke kan råde over kapi
talen i levende live, men alene hæve renten.
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I begrænsningen »i levende live« ligger der, at 
arvingen har den sædvanlige beføjelse til at råde 
over den båndlagte kapital ved testamente.

Som et modstykke til den begrænsede rådighed 
er det i § 62 stk. 2 bestemt, at der ikke, så længe 
arvingen lever, kan søges fyldestgørelse i den 
båndlagte kapital af hans kreditorer. Det samme 
gælder uhævede renter indtil 6 måneder efter for
faldsdagen.

I begrænsningen »så længe arvingen lever« lig
ger der, at arvingens kreditorer har den sædvan
lige adgang til at søge fyldestgørelse i den bånd
lagte kapital, når denne efter arvingens død bliver 
fri.

Efter tidligere gældende ret blev en båndlagt 
kapital kun arvingens særeje, når dette var be
stemt i testamente. Dette er nu ændret, idet det i

62 stk. 3 er bestemt, at båndlagt arv er sær
eje, medmindre andet er bestemt ved testamente. 
Dette gælder, selv om bestemmelsen om båndlæg
gelse tilsidesættes i medfør af § 59.

Efter tidligere gældende ret kunde der ikke sø
ges fyldestgørelse i båndlagt kapital selv for er
statningskrav for forvoldt skade. Dette kunne være 

stødende for retsfølelsen, og i § 62 stk. 4 findes 
følgende bestemmelse herom:

»Skal arvingen yde erstatning eller godtgørelse i 
anledning af en af ham forsætligt eller ved grov 
uagtsomhed forvoldt skade på person eller gods, 
kan det ved dom bestemmes, at erstatningen skal 
udredes af de båndlagte midler.«

Adgangen til at søge fyldestgørelse i båndlagte 
midler er herefter begrænset til de tilfælde, hvor 
der foreligger forsætlig eller grov uagtsom tilfø
jelse af skade på person eller gods. Udenfor dette 
område falder altså skader på grund af kontrakts
forhold. Endvidere er det i hvert enkelt tilfælde 
overladt til domstolens afgørelse, om erstatningen 
skal udredes af de båndlagte midler.

I følge arvelovens § 61 stk. 1 kan tvangsarv 
kun båndlægges i overformynderiet eller i en til 
et andet pengeinstitut knyttet forvaltningsafdeling, 
der af justitsministeriet er godkendt hertil. Umyn
diges tvangsarv kan kun båndlægges i overfor
mynderiet.

Tidligere kunne båndlagt tvangsarv kun anbrin
ges i overformynderiet eller i sparekassen »Biku- 
ben«s forvaltningsafdeling. Den nye arvelov giver
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mulighed for anbringelse af tvangsarv i en for
valtningsafdeling, oprettet af andre sparekasser og 
af banker, når justitsministeren godkender dette, 
men det vil næppe ske i et større antal tilfælde.

Ifølge § 61 stk. 2 kan arven, såfremt arvingen 
samtykker heri, med justitsministeriets tilladelse 
båndlægges på anden måde, navnlig i fast ejen
dom.

Ved det sidste forstås ikke, at kapitalen kan 
anbringes mod pant i fast ejendom, men at selve 
den arvede ejendom kan båndlægges, således at 
arvingen ikke kan afhænde eller belåne denne, 
men kun oppebære indtægten af denne. Dette har 
også været antaget tidligere. Hvis en fast ejendom 
båndlægges, må der på denne tinglyses en dekla
ration om, at den ikke uden justitsministeriets 
samtykke kan sælges eller yderligere behæftes og 
ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning 
uden fra panthaveres side og for ejendomsskatter. 
Som det fremgår af bestemmelsen, kan sådan an
bringelse kun ske med arvingens samtykke. For 
såvidt angår tvangsarv kan arvingen altid forlange, 
at denne udredes og båndlægges i kontante penge.

For såvidt en båndlæggelse skal omfatte såvel 
fædrene som mødrene arv, må der foreligge be-

Radsåmaskine- og 
gødningssprederhjul

repareres hurtigt og solidt. 
Fragtmand eller bane kan 
benyttes.

Karetmager Johs. Jørgensen
Skamby . Fyn . Tlf. (09) 85 13 34

stemmelse herom af begge forældrene. Den i uskif
tet bo hensiddende ægtefælle kan kun træffe be
stemmelse om sin part af boet.

Frigivelse af båndlagt kapital kræver ifølge ar
velovens 63 justitsministerens samtykke, og det 
er en betingelse for denne, at frigivelsen er en 
velfærdssag for arvingen. Den vil således kun 
blive givet i undtagelsestilfælde.

C. 
Betaling.

Til udgifterne vedrørende m
åltider, udflugt m

ed bus m
. m

. indbetales forud for 
årsm

ødet til Slægtsgaardsforeningens kontor et beløb udregnet efter udfyldning 
af nedenstående skem

a. D
et bem

ærkes, at udgifterne til post 4 skal betales af alle 
m

ødedeltagerne, da den indeholder m
ange forskellige udgifter ved m

ødets ar
rangem

ent.

Pris 
deltagere 

Ialt kr.

Første dag, 18. m
aj.

1. 
M

iddag på Teater-H
otel

(exclusive 
betjening) 

................................... 
17.00

Anden dag, 19. m
aj.

2. 
Frokost på Frydendal K

ro
(exclusive 

betjening) 
................................... 

10.00
3. 

Busbillet til udflugt på A
ls 

...................... 
10.00

4. 
Betaling for alle m

ødedeltagere om
fattende 

fælles 
m

ødeudgifter, 
turistservice, 

m
usik, 

tryksager m
. m

....................................... 
13.00

Ialt kr........
(Postgiro 83 142

Beløbet følger pr. (understreg hvilket) 
^Postanvisning
(Check

D
. 

Bem
ærkninger.

D
enne blanket sendes senest den 5. m

aj i fuldstændig udfyldt stand til Slægts
gaardsforeningens kontor, postboks 221, O

dense.
Beløbet (udregnet 

i henhold 
til 

skem
aets udfyldning) indbetales til sam

m
e 

adresse, enten pr. giro nr. 83 142 eller pr. postanvisning eller check.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter indm

eldelse bedes fram
elding 

sendt til foreningens kontor senest 
14. m

aj af hensyn til afbestilling af hotel
værelse, således at hele det indbetalte beløb kan refunderes.

D
eltagerne får nogle dage før m

ødet tilsendt m
eddelelse fra turistforeningen 

om på hvilket hotel de skal bo, og fra Slægtsgaardsforeningens kontor sendes 
billetter til de skem

aposter, som er udfyldt, sam
t brochurer og deltagerliste.

I skem
aet er anført hvad de enkelte priser om

fatter.
D

rikkevarer (øl, vin, m
. m

.) og kaffe efter m
iddagen og frokosten betales 

ekstra.
D

a antallet af årsm
ødedeltagere er begrænset af hensyn til m

ulighed for hotel- 
ophold og hvad m

øde- og spisesalene kan give plads til, noteres deltageranm
el

delse i den rækkefølge de indsendes.
H

vis 
indm

eldelsestallet 
overstiger 

pladsm
ulighederne 

får 
de 

sidst tilm
eldte 

om
gående m

eddelelse derom og indbetalingen returneres.
M

edlem
m

er, der sam
ler på alle num

re af bladet, og som ønsker et eksem
plar 

i stedet for det, der tages udklip af, bedes anføre det ved kryds her:..............
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Hvis et testamente indeholder bestemmelse om 
udbetaling af den båndlagte arv til fastsat tids
punkt eller ved bestemte begivenheders indtræ
den, foretages udbetalingen af overformynderiet 
eller vedkommende forvaltningsafdeling. Afhæn
ger det derimod af et skøn, om de i testamentet 
fastsatte betingelser er opfyldt, kan udbetaling kun 
ske efter bestemmelse af justitsministeren eller 
den, han dertil bemyndiger, jfr. arvelovens § 64.

Som et eksempel på det sidste kan nævnes, at 
det i et testamente er bestemt, at en arving af den 
båndlagte kapital kan få udbetalt, hvad der er 
nødvendigt, for at han kan fuldføre en uddan
nelse.

Om båndlæggelse af arv, der ikke er tvangsarv, 
havde man ingen lovregler før den nye arvelov. 
Nu bestemmes i dennes § 65:

»Arv, som ikke er tvangsarv, kan båndlægges 
ved testamente. Bestemmelserne i §§ 61-64 fin
der tilsvarende anvendelse, medmindre andet er 
bestemt ved testamente. Bestemmelserne i 62, 
stk. 4 og § 63 kan dog ikke fraviges.«

Da §§ 59 og 60, der handler om tilsidesættelse 
af båndlæggelse, ikke nævnes i § 65, vil det sige, 
at båndlæggelse af friarv ubetinget er gyldig, altså 
ikke kan tilsidesættes af domstolene. For så vidt 
angår henvisning til reglerne i § 61-64, må un
derstreges tilføjelsen »medmindre andet er bestemt 
ved testamente.« Heri ligger bl. a., at testator frit 
kan bestemme, på hvilken måde arven skal an
bringes, om den skal bestå i fast ejendom, aktier, 
værdipapirer eller rede penge. Sådanne bestemmel
ser må ubetinget respekteres af arvingen, hvis 
denne vil modtage arven. I sidste punktum af § 
65 er der dog givet en begrænsning i testators 
bestemmelsesret ved henvisning til reglerne i § 62 
stk. 4 og 63. Den første omhandler muligheden 
for fyldestgørelse i den båndlagte kapital for visse 
erstatningskrav, se foran, og den sidste justitsmi
nisterens bemyndigelse til frigivelse af båndlagt 
arv, når det er en velfærdssag for arvingen, se 
foran. Den første kan blive til skade for arvingen, 
men den sidste til fordel.

Hermed er i korthed fremstillet reglerne om 
båndlæggelse af arv, men der vil være anledning 
til nogle betragtninger over, i hvilke midler en 
båndlagt kapital helst skal anbringes, når den skal 
bevare sin værdi. I ældre tid var det ikke noget 
problem. Man regnede gode offentlige obligatio
ner og rede penge som noget værdifast, medens 
fast ejendom og aktier kunne være af svingende 
værdi og derfor medføre en vis risiko.

Den inflation eller de prisstigninger, som har 
fundet sted siden 1939, har medført, at den reelle 
værdi (købekraften) af obligationer og rede 
penge er faldet til under en femtedel af købekraf
ten i 1939. Dette er især gået ud over umyndige 
og ejere af båndlagte pengekapitaler, idet disse

Forårsvejr. (Foto\ Ib Paulsen)

som regel var afskåret fra at undslippe inflatio
nens virkninger. Dette bør tages i betragtning af 
den, som fremtidig træffer bestemmelse om bånd
læggelse. Det må tilrådes, at i hvert fald ikke hele 
kapitalen anbringes i midler, der forringes ved in
flation.

Daggamle kyllinger - grise og gylte.

Gør indkomsten større ved opdræt af slagtekyl
linger. De bedste daggamle kyllinger af fineste 
avlscenterafstamning - PI. Rock og Cornis X PI. 
Rock - leveres i små og meget store partier til 
rimelig pris.

Sortbrogede grise og gylte til salg fra avlscenter.
Hans og Oluf Jensen, Birkum pr. Fraugde, Fyn.

Tlf Davinde 76 (09) 97 25 11.
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Medlemskontingentet 1966
Efter udsendelsen af giroindbetalingskortene har 
hovedparten af foreningens medlemmer straks ind
betalt kontingentet for 1966 og der indgaar endnu 
et betydeligt antal daglig.

For at undgå ekstraopkrævning erindres de, der 
endnu ikke har benyttet giroindbetalingskortet, 
om at finde det frem til benyttelse inden 15. maj.

Der spares tid, tryksager og porto ved at undgå 
ekstraudsendelse af de grå giro-indkasseringskort.

☆

Tolerance er menneskesindets største gave. Det kræver 
den samme anstrængelse af hjernen, som fordres, når 
man skal holde balancen på en cykel.

(Helen Keller)

C^NDELSBOGTRYKKERIET

i Odense

Den store sparekasse giver de store fordele

„ Det er derfor nærliggende at gå i

‘O SPAREKASSEN FYN
55 afdelinger er parat til at hjælpe Dem

£>en almindelige mndforfifring
for Sanbbøgninger, oprettet Peb fongelig 3lnorbning

af 1792
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