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]\Æed dette Forsidebillede er vi kommet til Midtjyllands skønne Egne. —
Egnen omkring Skanderborg konkurrerer i Skov og Bakkedrag i høj Grad

— omend i sin Egenartethed — stærkt med de smukkeste Egne i vort
Land. — løvrigt henvises til P. Petersens Artikel andet Sted i Bladet.

SLÆGTS G AARDEN

Meddelelser fra Kontoret

Udkommer hveranden Maaned.

Lørdag den 3. Febr. holdtes Bestyrelsesmøde paa
Kontoret København. Paa Grund af de vanskelige
Rejseforhold var kun mødt Næstformanden, Greve
Scheel og Landstingsmand Markersen samt For
manden. Forskellige Ting angaaende Foreningen
drøftedes, ligesom det afsluttede Regnskab blev fo
relagt af Revisor Foged. Regnskabet ser noget bedre
ud end i Fjor, omend der endnu er Underskud, der
trækkes paa Kassekrediten. Det oplystes, at der sta
dig kommer nye Indmeldelser, ligesom ogsaa at Re
stancerne begynder at gaa ind, ikke mindst hvor en
energisk Lokalformand tager sig af Tingene.
En Redegørelse for Arkivets Arbejde vil foreligge
fra Lederen af dette, W. von Antonievitz.

Red. af Jørg. Petersen (ansvarlig) og Chr. Damm.

Foreningen

til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
„Slægtsgaards-Arkivet“,

Købmagergade 67-69, København K.
Kontoret aabent Kl. 10—12 og 1—3.
Telefon Central 9056.
Sekretæren træffes efter forudgaaende Aftale.

Alle Breve til Foreningen skal sendes til Kontoret,
Artikler og andet til Bladet dog til Formanden
ligesom private Forespørgsler.

Landsbestyrelsen:
Gaardejer Jørgen Petersen, Thorsgaard, Gislinge
(Formand).
Gaardejer Jens Jensen, Sode pr. Hejsager (Næst
formand).
Greve F. C. R. Scheel, Ryegaard pr. Kirke Saaby.

Sognefoged, Gdr. Andr. Kaad, Kaadsager, Mintebjerg pr. K. Hørup.

Parcellist Niels Larsen, Veddinge pr. Faarevejle.
Sognefoged, Gdr. Hans Pedersen, Holmegaard,
Sanderum.
Proprietær Lybye, Halborg pr. Skive.

Lokalforeningen for Viborg Amt:
Den 20. Maj afholdtes der paa „Afholdshotellet“ i
Viborg stiftende Generalforsamling for Lokalafde
lingen for Viborg Amt. Undtagen fra denne Afdeling
er dog Salling, hvor der allerede i længere Tid har
været en Lokalafdeling. Mødet lededes af Gaard
ejer Søren Sørensen, Foulum, og Formanden for Lo
kalafdelingen for Aalborg Amt, Gaardejer Thomas
B. Thomsen, Ulstedlund, gav Oplysninger om For
eningen og dens Arbejde.
Til Bestyrelse for den nye Lokalafdeling valgtes
for Sønderlyng Herred: Søren Sørensen, Foulum,
Damgaard; for Rinds Herred: Niels P. Nielsen, Bo
rup, Skals; for Fjends Herred: Chr. Harrestrup,
Harrestruplund ved Sparkær; for Middelsom Her
red: Rasmus Molbo, Grensten; for Houlberg Herred:
Svend Aagaard, Granslev; for Nørlyng Herred:
Jacob Christiansen, Rødding ved Viborg. Lysgaard
Herred bliver senere repræsenteret.

Landstingsm. Markersen, Rødby.
Gdr. Ths. Thomsen, Ulstedlund pr. Ulsted.

Foreningens Sekretær: Chr. Damm.
Foreningens Kasserer: Prokurist O. Svarer.

DANSK ANDELS
GØDNINGSFORRETNING

Foreningens juridiske Konsulent: Sagfører, cand.
jur. M. Hesselbjerg, Hillerød.
Foreningens Revisor: Statsautoriseret Revisor Kr.
Foged, København.

*y>et vil altid være os en Glæde at se

Dem i Fredericia, og vi vil gøre
vort til, at Opholdet bliver saa behage
ligt som muligt.
.

Fredericia turistforening
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LANDMÆNDENES EGEN
GØDNINGSFORRETNING
Hovedkontor: Axelborg, København V.

Til Medlemmer og
Lokalformænd
Det nye Aar har ikke gjort Foreningens Arbejdsvilkaar bedre, tværtimod. Rejsevanskeligheder og alt andet, der sætter sig for at hindre
det, vi gerne ønskede at gøre, er forøget, og det
ser desværre ud, som det kan vare længe end
nu, før der kommer en Lysning. Der er derfor
ikke andet for, end vi maa væbne os med Taalmodighed og haabe paa, at det senere hen paa
Aaret maa forundes os at komme rigtig i Gang
igen.
De saakaldte smaa Undersøgelser af Folke
tællingslisterne, som er lovet alle Medlemmerne,
sinkes naturligvis ogsaa af Forholdene. — Ar
kivmateriale af mange Arter er bragt i Sikker
hed, at ikke uerstattelige Papirer skal gaa tabt,
og derfor meget vanskelige at komme til, for
ikke at sige umulige.
Ligeledes er den Forbindelse mellem Lands
foreningen og Lokalafdelingerne, der er saa
nødvendig, næsten uoverkommelig med Tidens
Rejseforhold. Naar der her ikke siges umulige,
er det med fuldt Overlæg, for inden for et vist
begrænset Omraade kunde det naturligvis lade
sig gøre at holde Møder, saaledes f. Eks. at der
kunde ventes, at de Medlemmer af Bestyrelsen,
der bor nærmest ved eller dog i samme Lands
del, kunde komme til Stede ved et lokalt Møde,
og uden at have talt nærmere om dette til de
enkelte, anser jeg det for sandsynligt, at vi vil
komme, naar der siges til i god Tid.
Der vil al Tid være noget at drøfte, noget at
faa talt ud om, og vi, der nu sidder og admini
strerer, ønsker den nøjest mulige Kontakt med
Medlemmerne ude omkring i Lokalafdelingerne.
I forrige Nummer af Bladet, har Næstfor
manden skrevet om de kedelige Restancer, selv
om disse ikke er saa store, at de kan rokke For
eningen, er de alligevel kedelige, de kunde tyde
paa, at enten er der kommet Medlemmer med,
som ingen Interesse har af at staa i Foreningen,
eller ogsaa er der nogen, der synes, de nye Kon
tingenter er for store. Til de første maa siges
et Farvel uden Sorg, de har ikke forstaået, hvad
det inderst inde drejer sig om, og hører altsaa
ikke hjemme hos os. De andre derimod bør
gøre sig klart, at selv med den yderste Respekt
for Økonomi skal der mange Penge til for at
gennemføre vort Arbejde. Sekretær, Kontor,
Blad og mange andre Udgifter løber paa, kun
een Ting kan vi forsikre, det er ikke Bestyrel
sen, der løber med Pengene, dennes Arbejde
lønnes ikke, omend dens direkte Udlæg dæk-

kes, hvad vel næppe nogen har noget at erindre
imod.
Ofte er der henvist til Lokalformændene at
søge disse Restancer opkrævede, og enkelte har
ogsaa gjort det med godt Resultat, men der er
alt for mange, der har vægret sig eller slet ikke
udtalt sig om dette Spørgsmaal, til dem ønskes
sagt: „Prøv at faa det nødvendige Materiale fra
Kontoret og tal saa med dem, det drejer sig
om, det vil i de allerfleste Tilfælde hjælpe, og
det er en Pligt mod den Sag, vi arbejder for“.

Jørg. P.

En godt arbejdende
Lokalforening
Formanden for Skanderborg Amt fortæller
om Arbejdet med Foreningen og om
den gamle Slægtsgaard
Sidste Foraar blev Lokalafdelingen for Skan
derborg Amt oprettet. Til Formand valgtes
Gaardejer P. Pedersen, Hemstok Vestergaard
pr. Skanderborg. Bestyrelsen har gjort et gan
ske fortrinligt Arbejde, idet den i September
Maaned sidste Aar indmeldte ikke mindre end
108 nye Medlemmer. I December kom der 8 til
— og der er flere under Opløb.
Vi har spurgt P. Pedersen, hvorledes Lokal
bestyrelsen har arbejdet for at faa disse Med
lemmer, og han fortæller, at Bestyrelsen har
henvendt sig til en kendt Mand i hvert Sogn,
som de vidste interesserede sig for Sagen, og
som de fik til at være Sognerepræsentanter el
ler Sognetillidsmænd. Disse Mænd har saa
gjort et stort Arbejde, idet de har besøgt de for
skellige Slægtsgaarde og faaet Ejerne til at
være Medlemmer.
Der er en lang Række Sogne, som ikke er
gennemgaaet endnu, idet Bestyrelsen og Sognetillidsmændene er enige om ikke at trænge for
haardt paa, men hellere lade Slægtsgaardsejerne have Tid til at tænke over Sagen. Tiderne
er jo tilmed onde. Men Sognene skal nok blive
gennemgaaet, lover Formanden, som bemær
ker, at han stadig staar i Forbindelse med
Sognetillidsmændene.
løvrigt vil der, saa snart det er muligt, blive
afholdt et Møde i Skanderborg.
Om hans Slægtsgaard „Hemstok Vestergaard“
se omstaaende Artikel.
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Sognefoged

Niels Jørgen Nielsen,
Vejstrup
Han var en god dansk Bonde, og han var en
af vore.
N. Jørg. Nielsen behøvede kun een Opfor
dring til at blive Medlem af Foreningen. Da
han var gaaet med, gik alle. Sognets Slægtsgaardsejere med, og det bevirkede, at der kun
de foretages en kollektiv Undersøgelse for
Vejstrup Sogn. N. J. Nielsen blev snart For
mand for Svendborg Amtskreds af vor For
ening.
,Fra sin Ungdom var N. J. Nielsen stærkt op
taget af alt godt og stort og smukt i Folkelivet.
Han var levende med i det sydfynske Aandsliv.
Han var en dygtig Bonde, der ledede sin
Gaard inde og ude med Forstand og Forstaaelse
af, hvad det rette Jordbrug betyder for een selv
og for Slægten.
Ved hans Jordefærd viste det sig, hvor af
holdt og agtet Sognefogeden var i sit Sogn og
viden om.
Ogsaa blandt vore Medlemmer og i vort Med
lemsblad skal lyde et: Ære være Niels Jørgen
Nielsen Minde.
V. O.

tillader vi os at skyde alle saadanne Deltagere
ud af Præmiedeltagernes Klasse, omend vi er
lige saa glade for Bidragene og haaber paa end
nu en Masse Stof. — Men vi staar ved Tilbudet
om de 25 Kr. til de Unge ligesom Trøstepræ
mierne ogsaa fortsættes. Denne Gang blev H. P.
Nielsen, Gjerdrup ved Roskilde, den heldige
og vil modtage de 25 Kr. Ingen af de andre er
til at indføre i Præmieklassen, men deres Bi
drag vil komme, efterhaanden som Pladsen
tillader det, og derefter gaar Materialet ind i
Arkivet.
Tak for Bidragene og kom med meget mere,
men for ikke at faa Vrøvl med' Typograferne,
bedér vi: Skriv tydeligt og kun paa den ene
Side af Papiret.
Red.

Verset
Uerre, ved du, hvad du gjorde,
da du Tove fra mig tog?
Véd du, at det var mit sidste
Fristed, hvorfra du mig jog?
Herre, rødmer du ej af Skam,
det var den Fattiges eneste Lam!

Mindesamlingen

Herre, jeg er ogsaa Hersker,
jeg har lært paa Kongestol,
man fra sine Undersaatter
ta’r ej sidste Glimt af Sol.
Herre, du er paa vilse Vej.
Saadan vel knuser, men hersker man ej!

Det er næsten overvældende, hvad der er
kommet ind under denne Rubrik, og skønt det
var en Opfordring til de Unge, lader det til, at
det især er de • Ældre, der har taget Pennen i
Haanden, og da en af Indsenderne skriver:
„Jeg hører ikke til de Unge og gaar paa Forhaand ud af Konkurrencen, men vil alligevel
gerne sende hosstaaende opnoterede Minder“,

Herre, dine Englehære,
fylder Øret dit med Lov,
ingen Ven du har, der dadler,
naar du Dadel har Behov.
Ak, og ingen er al Tid klar,
Herre, lad mig derfor være din Nar!
Af I. P. Jacobsens Gurresange: Valdemar.

Creditkassen for Landejendomme! Østifterne
(Landcreditkassen)

Anker Heegaardsgade 4 - København
Laan mod 1. Pr. i Landbrug, Skov- og Havebrug samt Grundforbedringslaan
Kasseobligationer kan noteres paa Navn og kan indskrives
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Om Slægtsgaarden
Hemstok Vestergaard
Matr. Nr. 2a- Hemstok - Dover Sogn
Hjelmslev Herred - Skanderborg Atnt
Hemstok har fra gammel Tid bestaaet af to
Hel-Gaarde. De ligger i den nordlige Del af
Dover Sogn, meget højt og i Kanten af de store
Skove, der dækker Bakkerne ned til Ravnsø.
De to Gaardes Historie har altid været knyttet
nøje sammen, og det er ikke altid let at udrede,
i hvilken Gaard nævnte Personer har boet.
Navnet Hemstok har maaske Tilknytning til
det gamle Øm Kloster ligesom andre Stednavne
her paa Egnen, f. Eks. Hem og Emborg. Kloster
godset blev ved Reformationen Krongods, og
Hemstok blev, som det meste af Egnen her,
lagt under det kongelige Rytterdistrikt i Skan
derborg.
1575 nævnes Poul Poulsen, som havde været
Ladefoged paa Skanderborg Slot, o'g som fik
den ene af Hemstokgaardene i Fæste. I 1603
brændte den ene Gaard og i 1640’erne led Be
boerne her meget under Svenskernes Besøg. I
9 Uger laa Gaardene øde hen. Dengang laa
Hemstok ved den stærkt befærdede Landevej
fra Gammel Rye over Beringbro til Aarhus.
Fæstebrevene fra 1700-Tallet indledes saaledes: „Paa Deres Kongelige Majestæts, vores
allernaadigste Ar ve-Konge og Herres Vegne
haver vi Sted og Fæst, saasom vi og hermed
steder og fæster til----------- “
Saa følger Betingelserne: „mod at ægte
Enken, — udi Indfæstning betales 8 Rd., som
hans kongelige Majestæt allerunderdanigst til
Indtægt beregner, — Bygninger at vedligeholde,
Auling sømmelig dyrke og drive, Skatter og
Afgifter at erlægge og clarere o. s. v.“
Da det skanderborgske Rytterdistrikt blev
ophævet, blev Hemstok og Nygaarde ved Auk
tion 1767 tilskødet Oluf Mandix til Tamdrup
Bisgaard. Fra Auktionen over Slottets Indbo
stammer ogsaa et smukt gammelt Egetræsskab,
som endnu findes paa Gaarden.
Samme Aar, altsaa 1767, anlagde Oluf Mandix
Sag mod" de Venge Bymænd, fordi de havde
øvet ulovlig Skovhugst i Hemstok Skov. Det
var blevet dem forbudt af Joen Rasmussen og
Søren Pedersen fra Hemstok, men hertil tog
de intet Hensyn og hjemførte 5 Bøgetræer. De
paastod, at dette Stykke Skov hørte til Venge.
I Sagen omtales nogle gamle Skjelsteder, bestaaende af 3 paa Jorden oprejste og sammen

stillede Sten og derunder Flint og Trækul; un
dertiden var der tillige en fjerde Sten — en
Viser — der angav Retning hen mod det næste
Skjelsted. Disse gamle Skjelsteder er endnu be
varede, og man kan i Dag finde baade Trækul
og Flint under dem. Sagen var alvorlig for de
Venge Bymænd, men saa søgte de Hjælp hos
deres Herskab, Kammerherre, Amtmand Voyda,
Sophiendal. Han fik Forlig i Stand. Der skulde
sættes flere Skjelsteder og Hegn, og saa skulde
dette „omvundne, paaviste og befundne Skjel
og Skjelsteder efterdage være og forblive be
standig Skilsmisse og Skj el imellem Veng og
Hemstok“. Disse gamle Akter udgør en tyk
haandskreven Bog, som endnu opbevares hos
Martin Andersen, Hemstok Østergaard. Den er
meget interessant og har flere Gange været be
handlet i Artikler, bl. a. af Overretssagfører
Holtet, Skanderborg, og Skovrider Lorenzen,
Hovedgaard.
I 1775 solgte Oluf Mandix de to Hemstokgaarde til Just Rasmussen, Justenborg i Vrold,
men 2 Aar senere sælger denne Hemstok Ve
stergaard til Ole Pedersen, Nygaarde, hvis
Broder Søren Pedersen da boede i Gaarden. Af
Skødet fremgaar, at Gaarden havde en aarlig
Afgift af 6 Skp. Plovhavre til Aarhus Hospita1.
1783 sker en Taxation af Hemstok Jorde. Paa
dette gamle Dokument samt paa et gammelt
Markkort, der endnu findes i Hemstok, er be
varet alle de gamle Stednavne paa Agre, Enge,
Moser og Kær. Heraf fremgaar det ogsaa, at
der har været et Hyrdehus samt i Tingdalen
det saakaldte Tinghus. Efter Taxeringen blev
Mark og Skov delt, og det nuværende Skj el
mellem de to Gaarde oprettet.
Fra 1777 har Gaarden her altsaa været i
Slægtens Eje, men før den Tid har den boet her
som Fæstere. Hvorlænge er det endnu ikke lyk
kedes at fastslaa. Omkring 1750 boede her oven
nævnte Søren Pedersen. Han har ikke kunnet
magte at købe den, og derfor blev det hans
Broder Ole Pedersen, der blev den første Selv
ejerbonde her paa Gaarden.
I Bogen „Rytterbønderslægter“, udarbejdet af
Adjunkt M. Rasmussen, Viborg, er Ole Peder
sens Slægt ført tilbage til ca. 1650.
1788 overdrog han Gaarden til sin Søn Peder
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Olesen. Denne havde kun Døtre, og det blev
den yngste, Kathrine Pedersdatter, der arvede
Gaarden i Aaret 1825. Hun var blevet gift Aaret
før med Peder Olsen fra Mesing, Søri af Ole
Mikkelsen. Med denne nye Mand kom ogsaa
et frisk Pust af Initiativ til Gaarden. Det kan
ses af Landhusholdnings-Selskabets Optegnelser
fra 1842, 17. Stykke, Skanderborg Amt, ved J.
C. Schytte, hvor Peder Olsen er meget rosende
omtalt for sin Opførelse af Diger, Opdyrkning
af 60 Tdr. Land raa Jord, Mergling, Forøgelse
af Kvægbestanden og for sin Anlæggelse af en
Have paa 2 Skp. Land. Et synligt Minde om
ham er den store smukke Lade, som han op
førte 1857. Bjælkerne er af svært pommersk
Tømmer og til Gaardsiden er til en Del af
Muren anvendt Bindingsværk af gammelt Ege
tømmer fra tidligere Huse. Her sidder bl. a. en
Bjælke med Indskriften:
„Ora et Labore
Bete und arbete.“
Den skal stamme fra et tidligere Stuehus.
Mellem det gamle Bindingsværk sidder endnu
gamle Munkesten, som efter mundtlig Over
levering skal være hentet fra den nedbrudte
Del af Skanderborg Slot. Dette Slot blev for
en stor Del opført af Stenene fra det gamle
Øm Kloster, saa det er jo muligt, at der mellem
disse gamle Stene findes nogle af de ældste
Teglsten, der er brændt her i Landet. Peder
Olsen opnaaede ikke at se Laden færdig, idet
han døde den Dag, der var Rejsegilde, — af
Næseblod, fortælles der. Hans Enke, Kathrine
Pedersdatter, drev saa selv Gaarden med stor
Myndighed. I 1862 byggede hun et nyt Stuehus.
Efter Tidens Forhold har det været ret anseligt,
solidt og rummeligt med mange og store Vin
duer og højt til Loftet. Der var 8 levende Børn
— en Søn blev holdt til Bogen (den første af
Slægten, der gik uden for Bondestanden), men
han døde som cand. theol., kun 29 Aar gammel.
Resten sad paa gode Gaarde i Skanderborgegnen. To ugifte Brødre, Rasmus og Søren,
hjalp Moderen derhjemme. I 1868 overtog Ras
mus Pedersen Fødegaarden. Han byggede den
østlige Udlænge i 1884, og 1885 byggede han
den vestlige. Han var i en Aarrække Sogneraadsformand. Som Hesteopdrætter var han
med til at oprette Skanderborg Hesteavlsfor
ening, ligesom han ogsaa var med til at starte
Skanderborg Bank. I 1903 bortforpagtede han
Gaarden med Undtagelse af Skoven til sin
Søsterdatter Marie Melballe fra Mesing og hen
des Mand Severin Hasselbalk. I 1908 blev Gaar
den delt, *og Hasselbalk overtog den nybyggede
Gaard, mens den nuværende Ejer, der er
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Brodersøn af Rasmus Pedersen, overtog den
gamle Hovedparcel.
1916 solgtes den nybyggede Gaard til Jens
"Peter Jensen og hans Kone Margrethe Melballe,
der begge er af Slægten. Skoven fra denne
Gaard blev overtaget af Thomas Sørensen
Høver, hvis Kone Marie var en Søsterdatter af
Rasmus Pedersen. Som Enke ejer hun endnu
Skoven, og saaledes ejes endnu al den gamle
Jord af Slægten.

„Frejlev Skoves Historie“
ved Wilh. von Antoniewitz
Denne Bog, der handler om en Bys Kamp for
Bevarelsen af de Rettigheder, der var dem tillagte
i Form af Oldenfedning, Hugst og Græsning i Sog
nets Skove, et Privilegium, der først stadfæstedes
af Chr. II, men som efter Sagnet blev givet af Drpnning Margrethe, giver et straalende Billede af Bøn
dernes Retsbevidsthed og ukuede Mod, ogsaa i de
for Bondestanden saa nedværdigende Aar. Mærkeligt
nok netop i disse Aar! Det viser tydeligt, at blev
Bønderne end stavnsbundne, glemtes aldrig, at de
nedstammede fra de frie, stolte Forfædre, der selv
skabte Samfundet og Loven. Den kendte Historiker
Købmd. Sidenius har i korte Træk ridset Sognets
Oldtidsminder op, usandsynlig mange er der, og
man forstaar, uden at Hr. Sidenius raaber det ud, at
han har reddet uvurderlige Oldtidsminder fra Øde
læggelse.
Genealogen Wilh. von Antoniewitz har Æren for
Bogens historiske Afsnit; dette er ikke mindre inter
essant og viser, hvilke Skatte der endnu er at øse
af i Arkiverne. I et smukt og letlæseligt Sprog føres
man gennem de ca. 300 Aar gamle Tingbøger og Do
kumenter, og skulde man anke over noget i denne
Bog, maa det være, at der ikke er medtaget andet
af Sognets Historie — eller næsten andet —, thi det
fejler næppe, at en Befolkning, der kunde gennem
føre denne „Skovkamp“ mod magtsyge Herremænd,
ogsaa har andet at fortælle; men heldigvis lover
Forfatteren netop ogsaa, at „vi senere kan vente
Frejlev Bys Historie“. — Det glæder vi os til!
— For dem, der omgaas med Tanker om at samle
deres egen Sognehistorie, kan det ikke nok anbe
fales at købe Bogen, den vender man tilbage til
mere end én Gang.
Bogen kan faas ved Henvendelse til Forfatteren,
Wilh. von Antoniewitz, Slægtsgaardsforeningens Kontor, Købmagergade 67-69, Kløbenhavn.
Jørg. P.

^JUøiskohhiemmd - Roskilde^

Minder fra Napoleonskrigene!
Min Moder var født i Sæby ved Roskilde 1851
og har fortalt mig følgende om hendes Bedste
moder, Ane Marie Jensdatter, der var født' i sam
me By 1789 og levede hele sit Liv dér.
1807 i Senhøsten gik Rygtet, at Engelskmændene
rykkede frem ad Landvejen mod Holbæk; da kom
deres Slægtninge, Peter Hansens fra Torkildstrup,

Ane Marie Jensdatter

som boede »paa den nuværende Frihedsgaard, paa
hovedkuls Flugt hjem til Sæby, hvor de haabede
at være i Fred for Fjenden, og i de Par Dage, de
var der, spejdede de uafbrudt mod Syd, de ventede
at se deres Hjem med alt deres efterladte Ejendom
gaa op i Luer; men der skete intet, og da der snart
kom Bud, at Engelskmændene var draget bort,
drog de hjem igen. Da de kom til Gaarden, sad alle
deres Guld- og Sølvnakker paa Stakitstaveme ved
Indkørselen som en spøgefuld Hilsen. De var taget
af en Skuffe i Dragkisten, og det var det eneste,
der var rørt. En Dag kort efter denne Begivenhed
kom der Soldater i Indkvartering i Sæby. Moder
sagde, at det var Engelskmænd; men det kan vist
ikke passe, de kom aldrig saa langt nord for Lan
devejen til Holbæk*), snarere har det været vore
egne Soldater, der kom ovre fra Holsten. Spanioler
ne kom, saa vidt man ved, ikke i Kvarter udenfor
Roskilde, ellers kunde det jo have været dem? der

var noget fremmedartet over dem, de forstod ikke
rigtig Dansk. Min Oldemoder var vel da mellem 18
og 20 Aar, og hun og en af de fremmede Soldater
blev snart gode Venner, skønt det kneb med
Sproget. Det blev den gamle Historie ved længere
Indkvartering, han hjalp Ane Marie at malke og
var sammen med hende baade ude og hjemme, og
de blev snart betragtet
som rette Kærestefolk at
være. Forældrene var ik
ke saa glade for Partiet og
drog et Lettelsens Suk, da
Soldaterne en Dag drog
bort, og da deres Nabo og
tilmed en fjern Slægtning
manglede en Kone, pres
sede de paa den unge Pige
for at faa et Giftermaal i
Stand; de frygtede vel
for, at Soldaten skulde
komme igen, og sad hun
først
som Gaardkone,
mente de vel, at hun slog
slige Griller af Hovedet.
Han var ganske vist 40
Aar ældre end hende og
Enkemand med voksne
Børn, der vilde være me
get ældre end deres nye
Stedmoder. Længe har
hun vægret sig og ventet
at høre fra sin Ven; skul
Jens Hartvig
de hun aldrig genopleve
den lykkelige Tid, de havde tilsammen, men i
Stedet blive bundet til en gammel Enkemand. Men
da Tiden gik, og Krigen hærgede Europa og tog saa
mange Soldaters Liv, og der var intet Postvæsen
med ordnet Brevforsendelse den Gang, og da Ane
Marie ikke hørte mere fra sin Hjertenskær, har
bun til sidst bøjet sig for Forældrenes Vilje. Det,
som vi synes meningsløst og urimeligt, bøjede man
sig den Gang for, og fandt sig i, det skulde saadan
være og kunde ikke blive anderledes.

*) Ofte blev „Engelskmænd“ og „Spaniolere“ for
vekslede med de holstenske Tropper. Saaledes har
„Arveprins Ferdinands Dragonregiment“ samt
„holstensk ridende Artilleri“ under Oberstløjt
nant d’Aubert været indkvarteret paa Holbæk egnen i de nævnte Aar, og disse Soldater blev i
Mindefortællingerne til „Engelsk jnænd“ og „Spa
niolere“, rimeligvis paa Grund ’ af deres uforStaaelige Sprog.
Red.,
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Og saa fortæller den gamle Kirkebog om „Slæg
tens Ve og Vaade“, der har nok været mere „Graad
end Sang“.
18’de Juni 1811 blev viet i Sæby'Kirke Pigen Ane
Marie Jensdatter til Enkemand og Gaardm^and af
Sæby Hans Jensen.
Hendes Fader, Jens Hansen, var hendes Forlover.
(Ane Marie var født 2. April 1789. Hans Jensen var
født 1748.)
1814 kom Freden til det hærgede Europa, alle de
mange Soldater kom hjem, og en Dag stod Soldaten
i Jens Hansens Gaard som en pæn ung Mand, der
kom for at hente sin Hjertenskær. I de lange Krigsaar havde hans Haab og Længsel stadig gaaet den
lange Vej til Sæby, og nu var Ane Marie en andens
Kone. Han var sluppet godt fra alle Krigens Farer;
det værste Slag ramte ham, da Freden kom. Hvor
han blev af, og om han glemte Ane Marie vides ikke.
Ane Marie fik en Datter 1818 og en Søn 1822. Da
var Hans Jensen ca. 74 Aar; en rask gammel Knark
har han nok været, han døde 1835, 87 Aar gammel.
Ane Marie blev Aaret efter gift med en Mand, der
hed Jens Hartvig, og som blev en god Mand for
hende og en god Stedfader for de to Børn, begavet
og anset, saa han mindes endnu paa Egnen. Jeg har
et Fotografi af min Oldemoder som gammel Kone;
naar jeg ser det, maa jeg tænke paa hendes mær
kelige Skæbne, det er som hun er blevet snydt for
noget her i Livet. Hun døde 1863.
Om denne Mand Jens Hartvig fortælles følgende:
Da Godsejerne begyndte at sælge deres Bøndergods
til fri Ejendom, vilde han ogsaa købe sin Gaard;
men Godsejeren paa Lindegaarden, Gehejmeconferensraad Holten, vilde ikke sælge; maaske har
Jens Hartvig, der var en fremtrædende Mand og
talte ved politiske Møder, ved slige Lejligheder
stødt Godsejeren, eller denne har tænkt, den gamle
Mand dør snart, saa kan der tjenes en ny Indfæstning paa Gaarden. Selv ikke da Jens Hartvig
truede med at gifte sig og efterlade en ung Enke i
Gaarden til at sidde der paa hans Fæste, vilde
Godsejeren give sig. Saa tog Jens Hartvig en rask
Beslutning; hjemkommen fra Lindegaarden gik"
han lige ud i Køkkenet til Pigen Marie og spurgte,
om hun vilde være hans Kone, hun blev nok noget
forbavset, hun var jo en ganske ung Tjenestepige,
og han en gammel Mand paa 73; men i Kirkebogen
staar:
I Følge kgl. Bevilling af 27.-3, 1874 blev 20.-2.
1875 ægteviede i Brudens Hjem i, Frederikssund
Pigen Kirstine Marie Andersen af Sæby, født i
Frederikssund, og Gaardmand, Enkemand Jens Hart
vig Rasmussen af Sæby, 73 Aar, født 28.-10. 1801
i Sæby.
Jens Hartvig‘døde 1879, og Godsejeren fik ikke
nogen ny Indfæstning den Gang.
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Indfæstningen var den Sum, der maatte betales
til Godsejeren for at komme ind i en Fæstegaard.
Det kunde være mange Tusinde Kroner; men saa
havde Fæsteren Ret til at drive Gaarden hele sin
Levetid, og døde han, kunde hans Enke fortsætte,
saa længe hun ikke giftede sig.
Søren Klarskov Larsen,
'
Kornerup, Roskilde.

Slægtsgaarde undersøgt
i September Maaned:
Ousted Sogn i Roskilde Amtsraadskreds:
Sofus Pedersen, Enghavegaard, og Ole Jensen,
Højgaard, begge Bregnetved; Henrik Larsen, Margrethesminde, og Johannes Seierskilde, begge Ou
sted; Jens Andersen, Høj vang, og Kaj Christensen,
begge Ousager; Lars Hansen, Mannerup.
Græsted Sogn i Frederiksborg Amt:
Johannes Rasmussen, Hans Christensen, Peter
Martin Hansen og Laurids Jørgensen, alle i Aime;
P. Mosgaard Olsen, Tulstrup; Johannes Petersen,
Græsted; R. Fredbo Nielsen, Fredbogaard; Vilhelm
Larsen, Haagendrup; Karl Larsen og Peter Hansen,
begge i Holt; Carl Peter Jensen, Paarup.
Blistrup Sogn i Frederiksborg Amt:
Laurits Hansen, Jørgen Larsen og Jørgen Jørgen
sen, alle i Højelt; Otto Jensen, Koldsbæk; Niels Pe
dersen, Mosholt; Anton Rosswall, Hans Larsens En
ke og Karl Olsen, alle i Udsholt; Anders Hansen,
Koldsbæk; Chr. Christiansen, Bakkebjerg; Axel Ol
sen, Smidstrup.

Bloustrød Sogn i Frederiksborg Amt:
Jens Jensen, Hans Chr. Petersen, Fru Nanna
Svendsen og Fru K. Bentsen, alle i Sjælsmark; Niels
Ole Jørgensen, Holmehus; J. Jensen, Tokkekøbgaard, og Valdemar Olsen, begge i Kettinge; J. An
dersen, Sli'mestrup gaard; Ole Larsen, Storskov; Chr.
Hansen, Usserød.
Lyndby Sogn i Roskilde Amtsraadskreds:
Aage Ellasen og Aage Larsen, begge i Lyndby;
Niels Chr. Andersen, Hans Pilegaard og L. Olsen
Larsen, alle i Lille Karleby; Ole Christiansen,
U gelstrup.
Aadum Sogn i Ringkøbing Amt:
Jens Hedegaard Johnsen, Hedegaard; Niels Thygesen Hedegaard, Rabækgaard; El vig Bang Hansen,
Gundesbøl; Lars Høj, Jens Peter Nielsen og Fru
Maren Pedersen, alle i Graahede; M. P. Skaarup,
Strømmesbøl; Søren Enevoldsen, Odderup; Chr.
Ostergaard, Gundesbøl; Aage Madsen, Tøstrup;

Thorvald Chrestensen, Rosendal; Jens Aksel Chri
stensen, Møgelmose; Kresten Toft, Vinding; Alfred
Sondergaard, Gundesbøl; Alfred Stensgaard, Tø
strup; Johs. Eriksen, Aajdum.
Flemløse Sogn i Assens Amtsraadskreds:
Hans V. Rasmussen og Ole Jørgensen, begge i
Høed; H. R. Jørgensen, J. Hansen, Fru Hansigne
Hansen og Sognefoged Dideriksen Nielsen, alle i
Voldtofte; Laurids Hansen og Poul Andersen, begge
i Flemløse.
Sørbymagle Sogn i Sorø Amt:
Holger Larsen og H. P. Hansen, Møllebakkegaard, begge i Rosted; Peter Jensen, Tofteagergaard,
og Alfred Christensen, Stenagergaard, begge i Bødstrup; Fru Anna Larsen, Stenbækgaard, og Brdr.
Jørgensen, begge Sørbymagle.

Middelalder
paa Haderslev Næs
Der gives sikkert kun faa Egne i Sønderjylland,
hvortil der er heftet saa megen middelalderlig Ro
mantik som til Haderslev Næs. Naar man ser dette
Landskab i Dag, da er dette vidt forskelligt fra
Middelalderens Haderslev Næs. Den Gang, for en
7-800 Aar siden, gik en Havarm ind fra Fuglsø ved
Lillebælt, ind ved Bejerholm, over Hejsager ved
Granif Sø, øst om Lunding og mundede ud i Ha
derslev Fjord ved Løndt (Løndtvaj), hvor der var et
Vadested. Haderslev Næs var dengang en 0 eller
rettere to Øer, da Havarmen delte sig nord for
Fuglsø, hvor en Arm gik over Ultang og Barikil Sø
og ud til Lillebælt igen. Det, der her blev skilt fra,
kaldtes Halk, der er en Mellemting mellem en 0 og
en Halvø. Den store Havarm havde flere Udløbere,
en mellem Hejsager og Soed, der gik mod Nord
vest mod Granif, og en ved Lunding mod Sydøst.
Paa hele Strækningen er der i Tidens Løb sket en
meget betydelig Landhævning. I Middelalderen og i
Vikingetiden har Havarmen været sejlbar fra begge
Ender langt ind i Landef, og det har været et ideelt
Tilholdssted for Vikinger med rig Lejlighed til Jagt
og Fiskeri. Hele Egnen har den Gang været over
vejende Skov.
Kom man dengang fra Lillebælt, laa Gaarden
Bolet først paa venstre Side af Havarmen. Denne
Gaard solgtes 1550 af Claus Basse til Eriksholm og
hans Hustru Anna Emmeriksdatter til hans Broders
Børn, Gregers og Jørgen Lassen og hans Arvinger
Hans Ytzen og Sønnen Severin Ytzen og deres Ar
vinger Hans og Peter Gregersen i Medsted. Bolet var

i mange Aar ejet af Slægten Emmeriksen og senere
af Ytzen Slægten.
Nu er denne Gaard borte.
Kom man længere ind, laa Gaarden Bodum paa
højre Haand. Hvem der har ejet denne Gaard, som
nu ogsaa er forsvundet, vides ikke. Ejerne tog Navn
efter Gaarden og Kaldte sig Bodum. Den sidste Ejer
giftede sig paa en Gaard i Halk, som er der endnu,
men Slægten er nu forsvunden fra Halk Sogn.
Kom man lidt længere ind paa samme Side, kom
man til Gaarden Gammelgaard. Ejeren har vistnok
hedet Hansen, men har senere taget Navn efter
Gaarden, og Slægten kaldes nu Gammelgaard. For
ca. 80 Aar siden deltes Gaarden mellem to Søstre, og
Gaarden flyttedes op i Byen; den ene Slægt hedder
Gammelgaard og den anden Ravnsgaard.
Længere op ad Havarmen, der hvor der gik en
Sidearm af' efter Ultang, la£ Gaarden Tang. Dens
Jordtilliggende udgjorde, som ogsaa Jorderne fra
Gaardene Bolet, Pugholdt og Bejerholm, den sydlige
Del af Hejsager. Baade Bolet, begge Gaardene Pug
holdt, Tang og Godset Hejsager har i sin Tid til
hørt Slægten Emmeriksen, og Tang nævnes 1387.
Lige overfor Tang paa den sydlige Bred laa to Gaarde, der hed Pugholdt. Hverken Tang eller Pugholdt
eksisterer mere.
Længere inde ad Havarmen, hvor nu Amtsvejen
skærer Dalen, laa Gaarden Bejerholm, som før Aar
1500 vistnok hed Hejselholm. Denne Gaard ligger
der endnu og har i Aarenes Løb meget ofte skiftet
Ejer. Det nævnes, at Gaarden 1484 af Kong Hans
overdroges til Mathias Bejerholm, efter hvem den
nu har Navn. Til Gaarden hørte ogsaa en Gaard i
Bøgeskov.
Af ældre Ejere nævnes 1402 Jes Iversen Skram.
1413 Anders Jensen Stangenberg, der skænkede
Gaarden til Hadi. Kapitel, og hvis Søn var Biskop i
Ribe. 1457 Iver Madsen og Søskende. 1484 Mathias
Bejerholm. 1517 Otto Sehested. 1524 Hans Voeth.
1639 Peter Knudsen (Ytzen). 1660 Hans Knudsen
(Ytzen), Ritmester. 1684 Nis Hansen Keding fra
Olufskær (Herredsfoged i Haderslev), der afstod den
til sin Svigersøn Knud Henrik Strees. Senere er
Bejerholm i en Aarrække ejet af Familien Scherrebrok, der ogsaa i den Tid ejede Godset Halk.
Omkring Aar 1800 ejedes Bejerholm af en Hollæn
der van Lahn, og det hedder sig om ham, at han en
Gang vilde besøge sin Slægt i Holland, og han fore
tog Rejsen til Fods, da Rejseforholdene med Deligenser ikke i den Tid var de bedste. Han var led
saget af sin Hund, og han maatte bede nogle Dage
undervejs, da Hundens Poter ikke kunde udholde
den lange Rejse.
Senere ejes Gaarden af Slægten Jakobsen. Der
efter af en Knudsen fra Trojborg og ejes nu af en
Bruun, der stammer syd fra. Længere mod Nord,
hvor Havarmen har delt sig, en mod Granif videre
mod Nord og en mod Nordvest, der laa den gamle
Gaard Uferkær, der nævnes i den gamle Udgave
af Trap. Uferkær har været mere end en almindelig
Gaard. Den har ligget derinde godt beskyttet, om
givet af Vand med en Overgang af store Kampe
sten. Denne Gaard har ikke ligget der i mange
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Aar, det maa mindst være 600 Aar siden, den er
flyttet, og dens Jord tilliggende har i den Tid om
fattet alt den Jord, der nu betegnes som Soed, und
tagen Lilholdt, der sammen med Ultang (Wltang)
hørte under Tørninggaard (Slægten Limbæk), —
samt en Del af det sydvestlige Hejsager.
Der er al Grund til at mene, ,at min nuværende
Gaard er det flyttede Uferkær. Min Gaard ligger ca.
2-300 m nord for det gamle Uferkær, og den Jord,
hvorpaa den har ligget, har altid hørt til min Gaard.
Uferkær er i Virkeligheden Jutzernes gamle Slægtsgaard, eller dem der senere kaldte sig Ytzen. Slæg
ten blev adlet 1430 af nationale Grunde, for, som
det hed, da Slægten var en gammel Slægt at knytte
den nærmere til Kronen som en Modvægt mod syd
fra indvandret tysk Kultur.
Dette Adelsbrevs Rettigheder er senere af en el
ler anden Grund gaaetøtabt, men Slægten har 1530
f aaet Fribrev paa Gaarden Langmoos, og denne Side
gren af Slægten, der flyttede til Langmoos 1598 ved
Hans Knudsen, har faaet Adelsbrevet fornyet 1660
ved Simon Knudsen; eller som han ved højtidelige
Lejligheder kaldte sig Simon von Ytzen. '
Lidt nord for Uferkær laa en Høj, der kaldtes
Bollerege, der vistnok har været et Gudehus, Bal
dursege, og lidt længere mod Nord har der sikkert
nok ligget et Kloster, der maå være en Afløser af
det gamle Gudehus.
Følger man Hovedhavarmen mod Nordvest, kom
mer man til Godset Hejsager eller Hessager. Dette
ejedes 1334 af Ridderen Johannes Bondesen, og hans
Enke Gertrud og hans Søn Tucho pantsætter 1339
en Gaard i Hejsager for 20 Mark Sølv. 1420 ejes
Hejsager Gaard af Væbneren Tord Ivarsen, der
pantsætter to af sine Gaarde i Hejsager til Hans Rø
ver, nemlig Gaardene Gammelbykker og Smedegaard, og 1421 har Haderslev Kapitel købt en Gaard
i Hejsager af Brødrene Hans og Peter Røver. 14411443 stiftede Peter Røver et Laurentie Vikarie i
Haderslev og gav dertil 2 Gaarde, kaldet Pugholdt.
1583 ejes Gaarden af Anders Emmeriksens Døtre,
Magdalene og Margrethe, der tilskøder Kongen den.
Gaarden har ogsaa været ejet af Anna Basse til
Esholm, en Datter af Slægten Emmeriksen.
Af andre Gaarde paa Haderslev Næs kan nævnes
Gaarden Medsted, ogsaa i Halk Sogn, hvorom det
hedder: 1417 fik Iver Fallesen af Kong Erik Frihed
og Frelse som andre Riddere og Svende i Jylland
paa sin Gaard Medsted. Sønnen Jef Iversen Staverskov' (Skjoldmærke en Hjort) solgte Gaarden til
Haderslev Kapitel.
Endvidere kan nævnes Godset Halk, der 1570 af
Hans Reichenback blev solgt for 250 Mark Sølv til
Paul Rantzau til Rothkamf og Lindved, en holstensk
Slægt, hvis Søn Henrik paa Lindved 1594 solgte
Gaarden til Dronning Sofie.
Kommer man i Dag ad Amtsvejen fra Haders
lev mod Halk, er det første, man faar Øje paa, den
gamle Kirke, der ligger ca. 100 m nord for Bejerholm. Det er en meget gammel omdannet romansk
Kvaderstensbygning, og den er bygget af flere Gan
ge. Oprindelig har det vel nok været en Trækirke,
men saa er der bygget en enkelt Rundbue med til
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hørende Vaabenhus. Senere er der bygget flere Buer
til, saa der nu er 7 buede Hvælvinger. Den er annek
teret til Haderslev Domkirke af Biskop Wulf 1456.
Taarnet er bygget 1776, og der er et gammelt Al
terskab fra 1475 og en udskaaret Kristusfigur, der er
meget ældre. Kommer man ind i Kirken, lægger
man Mærke til Altertavlen, der er et betydeligt
Træskærerarbejde fra 1625. Endvidere til Prædike
stolen et meget smukt Træskærerarbejde fra 1559.
Det var saadan indrettet i gammel Tid, at alle
Gaarde og Huse havde deres bestemte Kirkestole
tildelt. I Fordelingen af Kirkestole for Halk Kirke
1665 nævnes, at Knud Jensen (Ejeren af min Gaard)
faar tildelt et Nr. til Mandfolk, et Nr. til Kvindfolk
og et til Folkene. Over Stolen for min Gaard og
over Bejerholms Stol hænger en gammel Rytterkaarde og et Par Sporer med brede Læderklapper.
Der har i sin Tid ogsaa hængt en Saddel, men den
er gaaet til, og disse Ting har sin Historie, der i
nogen Grad angaar mig. Kaarden har tilhørt Rit
mester Hans Knudsen (Ytzen). Hans Bedstefar er
født her paa min Gaard. Slægten fik Fribrev paa
Gaarden Langmoos 1530, og det blev hans Bedstefar
Hans Knudsen, en Broder til Jens Knudsen, der
overtog Langmoos 1598, medens Jens Knudsen be
holdt Fødegaarden i Soed. Hans Knudsens Søn var
Knud Hansen, og hans Sønner var Simon Knudsen
Ytzen, der overtog Langmoos, médens kans Broder
Hans blev Soldat og var med i 30 Aars Krigen som
Ritmester. Den Gang han kom hjem fra Krigen,
har han aabenbart ikke kunnet finde sig tilrette i
det borgerlige Liv, og han skal have stukket en
Mand ihjel, der gik og pløjede paa en Langfredag.
For denne Bedrift er han kommet under Kirkens
Tugt, som det hed. Ifølge Halk Kirkebog blev Rit
mester Hans Knudsen tilsagt at staa Skrifte ved
Kirkedøren d. 22. Søndag efter Trinitatis 1660. I
Henhold til Kirkens Love blev deres Gods og Værge
inddraget under Kirken, der kom under Kirkens
Tugt. Paa den Tid har Hans Knudsen officielt sik
kert intet ejet, og Kirken har maattet nøjes med
hans Kaarde. Men for at faa ham løst af Kirkens
Band har Broderen Simon Knudsen maattet skænke
Kirken en Guld-Alterkalk og to store Messing-Lyse
stager. Der staar indgraveret paa dem: Skænket af
Simon von Ytzen 1660. Efter at Hans Knudsen er
løst fra Kirkens Band, har hans Broder Simon sam
me Aar købt Gaarden Bejerholm til ham. Han har
dog ikke duet til at dyrke Jorden, for han solgte den
efter et Par Aars Forløb. Dette Salg hænger sikkert
sammen med en anden Begivenhed, der fandt Sted,
da han ejede Bejerholm. Der skal have været en
Pige paa Bejerholm, som h’an godt kunde lide, men
hun rendte fra Gaarden sammen med en Karl. Rit
mesteren satte efter dem og fangede Pigen i en
Skov syd for Haderslev, der kaldes Bredkær Skov
og slæbte Pigen med hjem. Som Straf bandt han
hende i Halen paa sin Hest og red rundt med hende
paa en Mark nord for Gaarden til hun døde. Denne
Mark hedder endnu Gretbjerg (Grædebjerg.)
Jens Jensen,
Soed.

Da Fjenden var i Landet —
Fra en fynsk Slægtsgaard i Svenskekrigens Dage
I en Slægtsbog, tilhørende Gaardejer Aage
Rasmussen, Slægtsgaarden i Kærbyholm ved
Nr. Aaby, fortæller Bogens Forfatter, Fred. Kr.
Rasmussen, følgende om Slægtens første Mand paa
Gaarden, Christen Andersen, som kan føres
tilbage til Hans Oluffsen, Slotsfoged paa Næsby
hoved i 1493, og Ole Hansen, der i 1523 var Dron
ning Christines Kammersvend og senere Borg
mester i Odense.
Med Aaret 1658 begynder den saakaldte Svenske
krig. I sin „Vends Herreds Historie“ meddeler Hi
storikeren Vedel Simonsen følgende Oplysninger
om Christen Andersen:
„Den Mand, der i Indslev Sogn gjorde sig mest
bekendt i Svenskekrigen, var Christen Andersen,
som boede i den mellemste Gaard i Kærbyholm og
i den Tid opkastede sig til en Slags Blodhævner
for Landet; han var stor og stærk som en Kæmpe
og havde baade Mod og Kræfter til at modsætte
sig de plyndrende Fjender. Da-han fornam deres
Ankomst, gravede han alle sine Binge med Malt,
Korn og Fødevarer ned i Jorden, samt, da han var
rig, en Del af sine rede Penge; de øvrige fordelte
han i Punge og stak omkring paa Høslyden; sine
Bøsser og Pistoler, hvoraf han besad en stor Del,
fordelte han omkring paa de skjulteste Steder, i
hule Træer o. s. v. Af sin Bagerovn, som gik ud
ved Porten, dannede han sig et Slags Batteri, gjorde
Skydehuller i samme paa Kryds og tværs, at han
i alle Retninger kunde beskytte Porten; derpaa
spærrede han sin Port med Læssetræer og stillede
sig paa Vagt i Ovnen. Da nu en Trop Svenskere
kom ansættende og efter brugelig Manér vendte
Hestenes Rumpe til for at sprænge Porten; skød
han fra sit Smuthul ud iblandt dem saalænge, til
de forfærdede retirerede; men Sejren kostede hans
Kones Liv, thi hun laa netop i Barselseng, og da
hun hørte, hvorledes de Svenske brød paa Porten,
og hvorledes hendes Mand skød Skud paa Skud,
sprang hun i Brønden og druknede sig. Til andre
Tider lod han Porten staa aaben, og naar de sven
ske Partigængere kom og fordrede hans Pénge,
fulgte han dem op til en af sine Smaapunge paa
Slyden, og medens de fordelte Pengene, sprang
han ud af et eller andet svagt Sted paa Taget, greb
et af sine skjulte Geværer, lagde sig i et Baghold
og skød et Par Stykker af dem, idet de drog bort.
En anden Gang tvang de ham til at vise Vej, og
da han ved Pavesbro mellem Kærby og Skovshøj rup fik dem til at gaa ud paa en Række Stene i
Vandet, saa at de ikke kunde omringe ham, skød
han dem ned bagfra med sine skjulte Pistoler og
undløb.
En tredie Gang stjal to Marodører hans eneste til
bageværende Ko; men han forsynede sig med sin
Buløkse, gik efter dem og fik rigtig sin Ko tilbage,

formodentlig ved at hugge Marodørerne ned. Kort,
hvor han kunde se sit Snit, det være sig i Marken
eller i Skoven, der nedskød eller nedhuggede han
de Svenske og især deres Officerer, af hvilke en,
som han nedlagde, skal være begravet i Kauslunde
Kirke og have været af en betydelig Charge. For
resten fortalte han, at Mangelen den Tid var saa
stor og Hungeren saa trykkende for dem, der ikke
havde nedgravet deres Proviant i Jorden, at man
ofte fandt Folk omstyrtede og døde paa Vejen med
en Visk Hø i Munden, som de af Hunger havde
forsøgt at svælge.
Tilsidst ophørte dog Fjendtlighederne for største
Delen, idet det blev saaledes bestemt, at hvo, der
vilde tage mod en Svensker og føde ham, skulde
være fri for videre Plyndring. Desuden blev Sven
skerne lidt efter lidt vante til Danmark, og mange
blev derfor ogsaa siden her boende, da de andre
droge ud, og derfra skulle alle de hidrøre, hvis
Sønner hed Svend. Ligeledes skulde de Svenske,
da de blev slagne, i Flugten have efterladt mange
Sager hos dem, de laa i Indkvartering hos, og disse
derved blev rige.
Fremdeles fortælles der om samme Mand, at han
stundom sad i en hul Ask for derfra at belure de
Svenske, og engang kom en fornem svensk Herre,
eller, som Bønderne kalde det, en Minister, ridende
der forbi og holdt ned i et Kær, som laa ved Enden
af Gyden, der gik fra Gaden op til Mandens Port,
for der at vande sine Heste, men han skød ham
paa Stedet, saa at han segnede død ned i Vandet,
og derved skulde han være kommet til stor Rig
dom, ligesom man ogsaa, da man for en Del Aar
siden ryddede bemeldte Dam, skal have fundet for
over 200 Dalers Værdi deri. Han spærrede sine
Porte ikke alene med Læssetræer, men satte ogsaa
al sin Gødning indvendig for samme, og derfor var
det, at de Svenske, endskønt de i en hel Række
rykkede deres Heste baglæns mod Porten, aldrig
kunde sprænge den. Selv gik han omkring paa
Rygningen af sin Gaard og nedskød derfra de
Svenske, som kom ham for Skud, og saaledes turde
ingen Svenskere opholde sig der i Byen. Engang
skød han en fornem Svensker, der var meget kor
pulent, idet han gik over et Gærde, og da han ikke
straks døde, hørte han ham raabe: „O, min Bug,
min Bug“! En anden Gang skød, han en Svensker,
som sad inde i en af Nabogaardene og talte sine
Penge; derved fik han stor Rigdom.
En Gang havde han været i Smedie og gik med
noget Plovjern paa Ryggen, da han blev angrebet af
en svensk Rytter. Han forsvarede sig da paa Skrømt
med Plovjernet, til han fik Svenskeren lokket ud
i en Mose paa Asperup Grund, der kaldes Engvads
Mose, hvor han tæt derved i en lille Kratskov, som
kaldes Tornehave, havde en af sine Bøsser skjult,
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og nu maatte Svenskeren bøde med Livet. En anden
Gang kom en svensk Officer kørende i en Chaise
der til Porten og var ledsaget af en halv Snes
Mand, som forgæves søgte at sprænge Porten; da
skød Christen Andersen Officeren, de Gemene
flygtede, han tog, hvad der var af Værdi i Chaisen,
skilte den derpaa ad og nedsænkede den i det før
omtalte Kær. Naar han gik ud, havde han gerne
en Kappe om sig, under hvilken han hemmelig førte
sine Pistoler i en Art Bælte, han bar om Livet. To
Svenskere kom engang til Indslev Kro og talte
indbyrdes om, at de vilde gæste Christen Andersen
i Kærbyholm om Natten. Kropigen underrettede
ham om det forestaaende Besøg, og da de kom til
Bryggersdøren for at bryde ind, var han straks til
rede, og, idet de undløb, gav han den ene et Skud
Hagl i Bagdelen, der bekom ham saa ilde, at skønt
han vilde skjule det ved at sige, at han havde sat
sig i Tornene, maatte han dog kort efter dø deraf.
En anden Gang vilde en Svensker stjæle fra ham
og var lykkelig smuttet ind paa Loftet - gennem en
Luge i Gavlen, men Christen Andersen kom efter
ham med en Buløkse, og nu maatte han i sin Nød
styrte sig ned ad en Lem i Bryggerset, hvorved
han faldt i et stort Kar, hvori Byg stod i Støb der
nede, til ikke liden Forskrækkelse for den tilstede
værende Pige, og undkom saaledes lykkelig. En
anden Gang kom der et stort Parti, som han ikke
turde binde an med, og bortførte hans sidste Ko;
da de nu gik bort med den, opdagede han, at de
delte sig og kun 3 blev ved Koen. Da greb han en
Bøsse og en Buløkse, og da han indhentede dem
paa Asperup Mark tæt ved det saakaldte Taagdom
paa - Vej mod Kauslunde, tvang han dem ved
Trusler til at give sig Koen tilbage.
Såalænge hans Kone levede, stod hun ham trolig
bi ved hans Manøvrer; naar han skød, var hun
gerne ved og ladede de tomme Geværer“.
Det er ikke vanskeligt at skønne, at en Del er
forskellige Variationer af samme Begivenhed. En af
dem fortalte et Medlem af Slægten paa følgende
Maade: „Der kom en svensk Ryttertrop ind paa den
forreste Gaard, hvor Christen Andersens Søster boe
de. Christen Andersen ilede over Toften med sin
Eøsse og saa fra en Smøge en Officer holde til Hest
inde i Gaarden, medens hans Mandskab var inde i
Huset for at plyndre. Christen Andersen skød da Of
ficeren, der styrtede af Hesten, idet han raabte: „Mi
But, mi But“. Christen Andersen gemte sig derefter
i et hult Træ“.
Selv en nøgtern Vurdering af de ovenfor skitse. rede Begivenheder giver dog et Billede af Christen
Andersen som en modig, snarraadig og handle
kraftig Mand; ja, det kan vel tilføjes dumdristig og
heldig.
Om en af hans Faddere, Anders Poulsens Kone i
Kørup, fortælles iøvrigt følgende: „Maren Hans
datter i Kørup, som var et stort, stærkt og modigt
Fruentimmer, var ikke bange for at opholde sig ene
i sin Gaard, da Svenskerne kom. Hun lukkede blot
Porte og Døre godt til og satte forsvarligt for dem;
derpaa tog hun en Økse, i hvilken var et Baand
igennem Skaftet, og den hang hun ved sin Side og
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gik med som et Sværd for i paakommende Tilfælde
at forsvare sig. Engang kom en Svensker og vilde
ind i Gaarden; men da han fandt, at der var stæn
get paa Porte og Døre, gik han til et Tremmevindue
for at forsøge sin Lykke; men da han tog i Trem
merne, hug Konen ham Haanden af med sin Økse,
hvorpaa han løb sin Vej“.
Ved Chr. Damm.

Bondeslægternes
Jordbundethed
Naar man, som jeg, i en Aarrække har arbejdet
med og søgt Oplysninger om Bondeslægter Landet
over, slaar det een, saa rodfast den danske Bonde
befolkning og dermed hele Landets Befolkning er;
det er jo en Kendsgerning, at Størstedelen af de
danske Byboere ogsaa vil kunne føre deres Rod
tilbage til Landet. Ved de Undersøgelser, som for
Størstedelen er udført for Medlemmer af „For
eningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde“, og
private Undersøgelser, som har staaet til min
Disposition, fremkommer der et Billede, som er
meget ensartet for alle Sogne og alle Landets Egne.
Næsten alle Bondeslægter kan føre deres Aner til
bage i selve Sognet og i de nærmestliggende Nabo
sogne. Det er* rene Undtagelser, hvis der forekom
mer en Udlænding i en dansk Bondeslægt. Selv i
Nordslesvig viser det sig, at det er sjældent, at der
er forekommet Indgifte med Folk fra Syd for den
gamle danske Grænse: Sli-Ejderen.
Det har vist sig ved Undersøgelser i et Par
nordsjællandske Sogne, at saa at sige hele
Sognet er en eneste stor Familie. Selvfølgelig er
Familieskabet ikke lige nyt, i enkelte Tilfælde lig
ger det Hundrede eller to Hundrede Aar tilbage.
Men det er — og Blod er som bekendt tykkere
end Vand.
Paa Møn viser et større Antal Undersøgelser,
som alle gaar tilbage til før 1700, at det er en ren
Undtagelse, hvis der er sket Indgifte med Folk
udenfor Øen. Det samme gælder iøvrigt N y o r d
ved Møn, hvor der i en halv Snes Bondeslægter
i Tidsrummet 1787 til 1890 kun to Gange er sket
Giftermaal med Folk fra Møn, som den lille 0
ligger klods op ad.
Paa Fyn møder det samme Billede os. Af en
Anetavle for Kamilla K. F. Knudsen, født i
Orte, og Moder til Gaardejer Aage Rasmussen
i Kærbyholm, fremgaar det, at alle nævnte Aner,
ialt 54, var fra selve Egnen. 17 var fra Nr. Aaby
Sogn, 13 fra Gelsted Sogn, 6 fra Indslev Sogn
(hvori Kærbyholm ligger), 2 fra Orte Sogn, og de
øvrige spredt over Byerne: Rorslev, Harendrup,

Hønnerup, Udby, Viby, Ejby, Balslev og Fønsskov.
Gaar vi over til Vestjylland møder det
samme Billede os. En Anetavle for C h r. L e d g a a r d i Gammelsogn ved Ringkøbing viser,
at af 50 Aner, som kendes, er 18 fra Gammelsogn,
15 fra Velling Sogn, 6 fra Ny Sogn, 6 fra Stadil
Sogn og 5 fra He Sogn. Altsammen Sogne, der lig
ger ved Siden af hinanden. Hans Hustru Fru
Esther Ledgaard, født Nielsen, viser en noget
mere spredt Anerække. 14 Aner er fra Flynder
Sogn, 7 fra Ramme, 5 fra Maarbjerg og Resten
spredt over Sognene og Byerne: Børup, Lomborg,
Gimsing, Gudum, Ulfborg, Nr. Nissum, Tim, Vejrum
og Ølby. Sogne og Byer, der . er mere spredt, men
dog alle ligger i Vestjylland.
For Sønderjyllands Vedkommende tillader
jeg mig at nævne Slægten Jessen paa M a j b ø 1 g a a r d. Slægten har drevet den store alsiske
Gaard, som er paa over 400 Tdr. Land, siden 1815,
men kan føres meget længere tilbage paa Als. Anetavlen begynder med Jacob Wrang, Herredsfoged
i Egen Herred og Landsdommer paa Als, boende
i Guderup, og nævnes mellem 1526 og 1554. Der
efter følger der 170 Aner. Af disse er 146 fra Søn
derjylland, deraf 115 fra Als; 12 er fra det øvrige
Kongerige, 4 fra Syd for Ejderen og 8 med ukendt
Fødested, men rimeligvis fra Sønderjylland og det
øvrige Kongerige, 1 er fra Polen. Naar man be
tænker, at der i Slægten findes en adelig Officer,
en kongelig Portrætmaler, Raadmænd, Amtsforval
ter, Borgmester, Rektor, Præster, Herredsfoged,
Storbønder, Godsforpagtere, Møllere,- Kromænd,
Skippere og Købmænd, saa er det ganske forbav
sende, at Slægten er saa stærkt hjemstavnspræget,
som den er.
Pastor H. Hejselbjerg Poulsen meddeler
i sin Bog om Øster Løgum Sogn i Aabenraa
Amt, at af Beboerne paa 34 Bøndergaarde i Gen
ne r B y i Tidsrummet fra ca. 1600 til 1840, var 368
Personer født i selve Genner (d. v. s. 78,4 pCt.), 30
var født i det øvrige Sogn, 52 i Nabosognene, 17 i
det øvrige Nordslesvig, 1 i Angel, 1 i Nørrejylland
og 1 i Holsten, altsaa fra Syd for Ejderen. 99,4 Pro
cent af Byens Bønderfolk stammede fra Sognet og
den allernærmeste Omegn. „Disse Tal“’, siger For
fatteren, „beviser bedre end mange Ord, hvor
blodsbeslægtet den nordslesvigske Befolkning har
været i det Tidsrum, som her er behandlet. Ind
vandringen af fremmede Befolkningselementer har
været ganske betydningsløs. Det er de samme
Slægter, der har levet og virket her i Aarhundreder. Man kan i Virkeligheden tale om een eneste,
vidtforgrenet Slægt, hvis Aner og Efterkommere
har ejet alle Sognets Gaarde“.
Dette er kun spredte Træk fra Undersøgelser af
Bondeslægter fra hele Landet. Men de viser alle
den samme Jordbundethed, det med ganske faa

Undtagelser ublandet danske Blod, der gaar igen
nem alle Slægter. Der findes ikke mange Lande,
hvor „Blod og Jord“ er saa nøje knyttet sammen,
som her i Landet.
Det er en Glæde at kunne konstatere dette i en
Tid som denne. Og vi haaber, at de Undersøgelser,
som i de kommende Aar vil blive gennemført over
de mere end 15,000 Slægtsejendomme her i Landet,
fra smaa Husmandsbrug og op til Storgaarde, vil
kunne give et klart Billede over alle disse Slægter
og de med dem i Slægtsskab værende andre dan
ske Medborgere. Det vil kunne blive et enestaaende
Materiale over det danske Folks Tilhørselsforhold
og vise os, at Folket og Landet er eet.
Chr. Damm.

„Det skete en Søndag“
Et Medlem af Slægtsgaardsforeningen, Forfat
teren Salomon J. Frifelt, som en Del af Med
lemmerne vil kende fra Møderne i de sidste Aar,
har udsendt en Digtsamling, som han efter det
første Digt i Bogen kalder: „Det skete en Søn
dag“. Vi tager os Lov til at fremdrage nogle af
Versene, som vi mener fortjener at kendes af
Slægtsgaardsfolk. Der er saaledes Digtet: „Den
jydske Mand“, hvori det hedder:
Der trækker fra Sønder et hærgende Vær
over Jydens Land:
En Holstner-Greve paa Gæstebuds-Færd
hos den jydske Mand.
Skønt ingen med Velkomst har hilst ham til By,
han ter sig som hjemme fra Tønder til Thy
— Gud bedre, hvad han kalder hjemme!
Digtet fortæller derpaa om, hvorledes Niels
Ebbesen vog den kullede Greve, og det slutter
med følgende Vers:
Vi Jyder fik Sind efter Vange og Vær,
og hver Mand sin Agt.
Og først naar det gælder, vi samles som Hær
til Virke og Vagt.
I Nød har vi nemmet, at Samling gør stærk,
saa vil vi i Samling da hævde vort Værk.
— Vi er af Niels Ebbesøns Stamme!
I et Digt „Til Far“ hedder det:
Mange Timer du bag Ploven
rydded Lyng og Kær.
— I din Hede vokser Skoven,
Hegn om Marken lær.
Hør det suser, se det grønnes:
trofast Virke altid lønnes.
Høst og Hegn og grønne Planter,
Far, din Livsvej kanter
Og til sin Mor skriver han:
Lad falme og fures i Senhøstens Spor
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den Ager, der nys var saa grøn — ’
— Lad Alder kun blege dit Haar, lille Mor,
for mig er du frodig og skøn —
Og alt, hvad du sanked af Minder og Mod,
og hvad du har smilet og grædt,
det gemmes som Frø,
der aldrig kan dø,
i Arven, du skænker din Æt.

en dyb Kærlighed til Hjem, Hjemstavn, Land og
Folk.
Chr. Damm. '

Om Barndomshjemmet, den gamle Slægtsgaard, hedder det:
For Lyngen var Herre, hvor Sæden i Dag
staar tynget af Vipper og duver for Blæsten.
— Min Tipoldefar tog det drøjeste Tag,
og Slægter, der kom, var saa fælles om Resten.
De pløjed og planted, mens Aarene skred,
og stridige. Sander blev tæmmet.
Naar Far’en blev træt, gik en Søn i hans Sted,
og hver gav sin Vinding til Hjemmet.
I Digtet „Vi er Frænder til Egen“ hedder det:
Vi er Bondefolk flest og lidt knudret vor Gren,
og vor Stamme er furet af Tusindaars Ar.
Vi har Rødder tilbage, hvor Flintpilen hven,
til Flintflække-Folket og Dyssernes Sten
og alle de Slægter, der var.
De smuldrer i Høje, i Urner og Jord,
vi tog deres Arv, og af Arven vi gror.
I „Paa de gamle Kirkeveje“ siger han:
Og nu er det længe siden,
jeg de gamle Veje sled.
Aldrig dog, fra jeg var liden,
fandt jeg slig en Højtidsfred,
som en tidlig Søndagstime
Mor og jeg til Kirke gik,
hørte dæmpet Klokken kime
festlig som en skøn Musik.
Og saa vil vi slutte med „Hjemstavnens
Kirke“:
Ældefuret, graastenstyngeh
Sylden dybt i Oldtids Tro.
✓ Svalekredset, stormomslynget
Vartegn over Sognets Bo!
Her de fandt det store Møde
mellem Tid og Evighed,
Slægt bag Slægt, der stred og døde,
sank i Muld i Kirkefred.
Graastenshus, der signer, samler
dem i Strid og dem i Støv,
mod dit Læ de trætte famler
til en Seng bag Ler og Løv.
Seng ved Seng med Græstørvssider
under Svøb af Sol og Regn —
Rastløs rinder Blæst og Tider —
Fast staar Sognets Samlingstegn!
Gennem disse faa Vers kan man kende Digte
rens Indstilling. Det er værd at gæste ham, ikke
alene den lille Samling Digte, men alle de andre
Bøger, han har skrevet. Gennem dem alle aander

Af Chr. Damm.
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Fosterlandet biir, vad du
gör det till
Ej med stora låter och stärka ord
skall du visa kärlek till hemmets jord.
Nej, med handen vid plogen
och med slagan på logen
och med tankens kraft vid ditt arbetsbord.

Fosterlandet blir, vad du gör det till —
blir så ljust och fagert och rikt du vill,
det är du, som bebor det,
av din gärning beror det,
fosterlandet biir, vad du tror och vill.

Saaledes skriver den svenske Digter <Axel
Lundegaard, som holder paa, at den ægte Fædre
landskærlighed ligger i det stille, rolige og tro
faste daglige Arbejde, ikke i det høj stemte Raab
ved et godt besat Bord eller ved festlige Lejlig
heder, allermindst ved Drikkegilder. I ovenstaaende Linjer ligger Forudsætninger for alt nordisk
Væsen. Grundskikkelsen i de nordiske Folkesamfund er Bonden, alvorlig, tung, tavs og jævn.
Men netop fordi Jorden, Landskabet og det deraf
stærkest prægede Menneske er Grundelementet,
har ogsaa .Hjemstavnsdigtningen Ret til at be
tragte sig som Moderskødet for enhver digterisk
og kulturel Skaben.
Allerede Saxo fremhæver Bonden. I hans For
tælling om Stærkodders Kamp med AngantyrBrødrene hedder, at Stærkodder blev haardt saaret, men han vilde alligevel ikke modtage Hjælp
af en Række forbipasserende, da det laa under
hans Værdighed at modtage Hjælp fra ringere
Folk. Til Slut kom en ung Mand, som sagde, at
han var Bondesøn og udførte Bondearbejde.
Stærkodder priste hans Herkomst og sagde, at
hans Gerning var al Ære værd, thi Folk, som
ikke kendte til anden Vinding end den, de er
hvervede sig i deres Ansigts Sved, maatte visse
lig synes at fortjene deres Livs Ophold ved ær
ligt Arbejde;, han holdt ogsaa for, at Bondelivet
med Rette burde foretrækkes for den mest glim
rende Velstand, eftersom dets sunde og herlige
Frugter saas at være fremspirede og udviklede
i et tarveligt Livs Skød, lige langt fra Pragt og
Usselhed.
I Tiden efter Saxo blev den frie Bonde Fæster
og Hovbonde, men aldrig blev den nordiske Bon
des Selvbevidsthed brudt. Med selvfølgelig Selv
følelse hedder det i Johan Skjoldborgs Digt:

Min Fader var Bonde, en Bonde er jeg,
og Sønnerne bliver det siden.
Vi valgte at leve den ligeste Vej
som Korn under Straaenes Skriden.

Og Nordmanden Anders Reitan siger det
samme:
Bondestanden er mig kjär;
ti min fader bonde er,
hvem jeg har å hedre.
Og paa moders hulde skjöd
blodets röst mig kjærlig böd:
Minnes alle fedre.
Og en anden Nordmand, Vilhelm Krag, skri
ver:
Bröite sig rydning i .svarteste skog,
plass til en stue og muld til en plog.
Hugge vekk alt som gjör skummelt og tungt,
hugge sig sol til alt fagert og ungt.
Bygge sig hjem hvor der för var fjell,
bygge det selv.
Endelig skriver den skotske Digter Robert
Burns:
My father was a farmer upon the Carrick border O,
and carefully he bred me in decency and order O;
he bade me act a manly part, thoug I had ne’er a
farthing O,
for without an honest manly heart, no man was
worth regarding O.
Det var om Burns Fødehjem Jeppe Aakjær
skrev:
Byd en Skotte hundred Borge
for den ene Bondehytte,
og han svarer dig med Stolthed:
„Ej for tusind vil jeg bytte!“
Den svensk-finske Digter Johan Ludvig Rune
berg slutter sig hertil med Digtet om Paavo:
Högt bland Saarijärvis moar bodde
bonden Paavo på ett frostigt hemman,
skötande dess jord med trägna armar;
men av Herren väntade han växten.
Den ene Ulykke efter den anden rammer Paa
vos Hjem. Hans Kone raader ham i Fortvivlelse
til at tigge. Men Bonden er sejg, han vil holde
ud. At forlade Jorden er for ham det samme som
at opgive sig selv. I Haab om bedre Tider arbej
der han dobbelt:
Herren prövar blott, han ej förskjuter.
Blanda du till hälften bark i brödet.
Jag skall grava dubbelt flera diken,
men av Herren vill jag vänta växten.
Trods det fremmede Navn er Paavo ingen
fremmed Type. Han er den nordiske Bonde, som
man finder ham i Tusind Afskygninger i den
nordiske Literatur. Tænk paa Hamsuns „Mar
kens Grøde“. Og vi finder den samme Bonde igen
ved Jeppe Aakjær:

Han Ole bor paa Heden
med Sand og Ahl forneden,
med Rugen svang og sveden
og Spergelhøst for Byg.
Ved Slidet tungt og treven
er Oles Mundheld bleven:
Endnu et bitte Nyk!
Her ses den samme Sejghed og den samme Ud
holdenhed. Der er ikke Tale om at opgive. Fak
tisk er det det samme, som Esaias Tegner skrev
om den svenske Konge Karl XII:
I med- och motgång lika,
sin lykkas övermann,
han kunde icke vika,
blott falla kunde han.
Konge og Bonde giver Udtryk for den sam
me Ubøjelighed. Ikke for intet nedstammer de
nordiske Folk fra Vikingerne, disse Bønder, som
med samme Selvfølgelighed passede deres Gaarde, gik paa Krigstogt qg siddende i prunkende
sydlandske Slotte dirigerede fremmede Folke
slag. Et typisk Karaktertræk hos dem var, at de
paa en fremmed Kyst brændte deres Skibe, saaledes at der ikke var nogen Vej tilbage. De skul
de kæmpe sig igennem. Det er det, der gaar igen
hos ovennævnte Bønder. Heller ikke de kendte
nogen Vej tilbage.
Jeppe Aakjær blotlægger den jyske Bondes
Sjæl i Digtet om.den gamle Enke Kar’n Bakks
Kærlighed til hendes egen Jord. Gaarden er kun
lille, Jorden er ikke videre god, men hvad gør
det — Hovedsagen er, at den tilhører hende, at
det er hendes Ejendom:
Der er nøj i vor Hjat, te vi knap ka forsto,
som ka rør vos ved søn en Krumm Jurd;
näer æ Tovt ligger grøn og æ Kuen æ saa mo,
det ka bind jen paa Haand og paa Fud.
A vil gjan sejj med Sand, nær a stor for Voherr:
A haar stridt for mi Grund, do faar ta æ, som de er.
Læ mæ si te jer Skovl de ka go, bette Kaal,
læ mæ si te jer Skovl de kan go.
Kar’n Bakk har stridt for sin Jord, for den lille
Plet4 som hun kalder sin egen. Det vil hun gerne
betro Vorherre. Det er Frihedstrangen, der gaar
igen i den gamle fattige jyske Enke, som den
fandtes i Vikingen. Denne Bekendelse til Frihed,
som for mange Aar siden gav sig Udtryk i Digte
af 2 nordiske Mennesker, den 1395 døde Englæn
der John Barbour og den 1443 døde svenske Bi
skop Thomas af Strängnäs:
John Barbour: :
A! Fredome is a noble thing;
Fredome mays man to haiff liking;
Fredome all solice to man giffis,
he levys at ese that frely levys.
a noble hart may haiff nane ese,
na ellys nocht that may him piese,
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gyff fredome fail; for fre liking
is yarnyt our all othir thing.
Thomas af Strängnäs:
Frihet är det bästa ting,
som säkas må all världen kring,
den frihed väl kan bära.
Vill du dig självan vara huld,
du älska frihed mer an guld,
ty frihed, följer ära.
Danske Bønders trofaste daglige Virke paa
egen Jord er Frihedens bedste Fanevagt. Ikke
mindst Slægtsgaardsbønderne, fra dem med de
mange Hundrede Tønder Land og ned til dem
med de faa Tønder, maa være med til at værne
om deres personlige Frihed og om vort Lands
Frihed.
Chr. Damm.

Trolden fra Bolund
I Julenummeret af „Slægtsgaarden“ op
fordrede vi de Unge til at sende os Sagn
eller Minder fra deres Hjem, Egn' eller an
det, der ikke før havde været optrykt —
d. v. s. man maa naturligvis ikke tage en
eller anden gammel Bog og citere nogle
Sider af denne —, og med Glæde har vi
modtaget forskellige Bidrag, hvoraf nedenstaaende findes at være det bedste.
Aagefup-Kirkerup Kommunes Jorder grænser
paa en lang Strækning ud til Roskilde Fjord. Ud
for Byen, Lille Valby, ligger der ca. 100 m ude i
Fjorden en 0, som hedder Bolund. Øen er 4 Tdr.
Land stor og ejes af Gaardene i Byen i Fællesskab.
Den er som en meget høj Bakke, 10 m høj og stejl
især mod Vest. — Jeg bor lige ved den med Udsigt
til den hver Dag. Om denne Bakke gaar der mange
Sagn, som vist ikke er opskrevet, men som min
Mor og andre gamle Folk har fortalt mig.
1. Hvis man pløjer derude, ser det ud som hele
Byen brænder.
2. Hvis der bygges derude, vil en af Byfolkene
dø. — For en Del Aar siden byggedes et Badehus
derude, men samtidig døde en af Bymændene.
3. I gamle Dage havde en Trold sit Hjem derude,
.og lige overfor i en Bakke paa Gjerdrup Mark
havde en anden Trold sit Bo, og disse to var stadig
i Klammeri med hinanden. Men saa hændte det,
at de.enedes om at faa Mellemværendet afgjort en
Gang for alle, og det skulde ske ved en Kamp. De
vilde dog ikke selv kæmpe, men bestemte, at to
Tyre skulde afgøre Kampen. Bolundstrolden fik
sin Tyr hos Manden i den første Gaard i Lille Val
by og Gjerdruptrolden fik Bytyren fra Gjerdrup.
Den sidste var en mægtig stor Rad, saa Bolund
trolden blev bange for, at hans ikke kunde klare
den og gik op til Manden, som han havde laant
den af, og bad om Hjælp. „Du skal ikke gøre det
for intet“, sagde han. Manden vilde ogsaa nok, men
kunde ikke tænke sig, hvorledes denne Hjælp kun
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de finde Sted! „Jo“, sagde Trolden, „Tyrens Styrke
sidder enten i Tungen eller i Halen, og kan du
under Kampen komme til at skære enten den ene
eller den anden af disse Dele af, da vinder vi“.
Manden lovede godt nok at prøve og mødte den
Dag, da Kampen skulde foregaa, med en stor Kniv,
og det lykkedes ham virkelig langt om længe at
faa skaaret Halen af Gjerdruptyren. Dermed havde
Bolundtrolden vundet Kampen, men at denne havde
været meget haard, saas af, at Tyrene havde mud
ret en stor Bugt op helt ind i Fjorden. „Nu skal du
have din Betaling“, sagde Trolden til Manden, der
havde hjulpet ham. „Naar du kommer op til Vejen,
ligger der noget, som du maa tage.“ Der laa ogsaa
noget, som Manden nærmest syntes lignede Heste
pærer, men han tog dog saa meget, som han kunde
have i Lommerne, og da han kom hjem, viste det
sig at være de rene Guldpenge, hvorfor han skyndte
sig at raabe til sin Karl: „Skynd dig at spænde for,
saa vi kan faa Resten hentet!“ Men da de kom
derhen, var der ikke mere.
Og saa det sidste Sagn:
En af Bymændene skulde have en lille Datter
døbt. I den Tid var det Skik at holde store og flotte
Barselsgilder, men denne Mand var fattig og kunde
ikke skaffe Penge til et saadant Gilde, hvorfor han
gik ud til Bolundtrolden for at bede om Hjælp.
Han bankede paa Bakken, og Trolden kom ud for
at spørge, hvad han vilde. Manden forklarede ham
Situationen og sagde: „Nu har du boet her i saa
mange Aar uden at give Leje, nu kunde du godt
tage og hjælpe mig“. „Kom inden for“, sagde
Trolden, „saa kan vi jo tale om det“. De gik saa
ind i Bakken, og da der var gaaet nogen Tid —
Manden selv mente det maaske drejede sig om et
Par Dage —, saa sagde ^Trolden til ham: „Nu kan
du gaa hjem, for i Dag har den Datter, som du>
skulde have døbt, Bryllup“. Saa mange Aar havde
Manden opholdt sig hos Trolden, og var selvfølge
lig, meget forbavset over, at Tiden kunde gaa saa
hurtigt. „Du skal dog ikke have været hos mig i
alle disse Aar for intet“, sagde Trolden og maalte
en Skæppe Guldpenge op til ham samtidig med, at
han gav det Løfte, at fra nu af skal alle de Mænd,
der bor i Byen, være rige og have Overflod af alt.
Og dette passer paa de Folk den Dag i Dag.
H. P. Nielsen,
Gjerdrup.
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