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Vort billede viser Karl Legoms Høje eller Klebækhøjene på Bække Mark i det sydlige Jylland. Det er et af Den gamle
Hærvejs prægtigste bronzealderminder med skibssætning og runesten. Inde i bladet fortæller redaktør Ib Paulsen om
runesten ved hærvejen.
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Del og hersk
Under forhandlingen om dannelse af den nye
KVR-regering har man blandt andet drøftet land
brugets forhold, og det lykkedes at finde frem til
rammerne om en fælles landbrugspolitik for de tre
partier, der skal bære regeringen, selv om man fra
nogle af forhandlerne var af den opfattelse, at der
nåedes for lidt, navnlig på ejendomsskatternes om
råde.
Man må se, hvorledes de fælles synspunkter i
den kommende tid kan omformes til lov.
Foreløbig kan man imidlertid konstatere, at
alene tilstedeværelsen af den nye regering har
bragt ikke mindst de unge landmænd, der skal
starte, en betydelig fordel derved, at obligationerne
har gennemgået en konstant stigningsperiode lige
siden valget blev udskrevet, således at den effek
tive obligationsrente allerede herigennem er faldet
mærkbart, hvad den forhåbentlig vil vedblive med
et godt stykke fremover.
Fra mange sider rejser man spørgsmålet om,
hvor længe den nye regering kan bestå. Og svaret
synes at være lige til: Så længe parterne kan enes!
Man har i efteråret lært, at en tilsyneladende stærk
og suveræn regering gik i opløsning og faldt, fordi
dens støttepartier ikke kunne stå sammen. Forhå
bentlig vil den nye regerings folk have lært til
strækkelig heraf til, at de vil forstå, at nu gælder
det om at indordne sig under samarbejdets lov.
Jeg ved godt, at det kan blive svært, men det
får ikke nytte. Hidtil har de tre partiers folk haft
lov til at føre hver sin politik og ved lejlighed også
haft lov til at sparke lidt til hinanden. Den tid er
forbi nu. Det er prisen for at bevare en samar-

bejdsregering, at de enkelte partier i det daglige
virke lægger deres særinteresser til side. Det kan
være svært for en gammel radikaler at skulle for
svare en konservativ minister i Folketinget og om
vendt. Men det får ikke nytte. Det er selve den
politiske tilværelses krav.
En anden side af sagen er, at hidtil har de for
skellige parters folketingsgrupper suverænt kunnet
tilrettelægge deres partiers politik. Nu vil tenden
sen sandsynligvis gå i retning af, at samlingsmini
steriet tilrettelægger linien og lovforslagene, som
partierne i det store og hele må tage til efterret
ning, fordi det vil være næsten umuligt at få gen
nemført ændringer, som ikke alle tre partier vil
gå ind for.
Det vil gå her som i et ægteskab, at man må
opgive af sin selvstændighed og selvstændighedstrang for at kunne opnå samarbejdets fordele. Til
gengæld kan der ingen tvivl herske om, at resigna
tionen vil kunne byde så væsentlige fordele, at de
langt opvejer ulemperne.
»Del og hersk«, hedder et gammelt ordspil. Det
skal nok komme til at passe også her. Og jeg hå
ber, man vil drage lære af det i mange år.
Chr. R. Christensen.
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Kapitelstaksterne for 1967
Priser pr. 100 kg

Kapitelstakstkredse (ældreStifter)

Rug
Kr.

Byg
Kr.

(1966)

Havre
Kr.

Hvede
Kr.

48,13

Sjællands stift undt. Bornholm..........................
Bornholm.............................................................
Lolland-Falsters stift .........................................
Fyns stift .............................................................
Arhus stift ...........................................................
Ålborg stift ........................................................
Viborg stift ........................................................

48,60
49,33
48,21
48,24
49,54
49,45
49,83

46,55
48,00
47,09
45,90
48,73
48,11
48,58

(47,07)
(46,67)
(48,58)
(47,13)
(49,11)
(48,26)
(48,75)

42,66
43,50
43,01
42,99
44,67
44,16
44,54

Ribe stift:
8. Vejle amt.............................................................
9. Ringkøbing amt..................................................
10. Ribe amt .............................................................

49,67
49,17
50,00

48,33
48,00
48,00

(49,33)
(49,28)
(49,00)

44,00
43,67
43,83

(Sønderjyske amter)
11. Haderslev amt....................................................
12. Åbenrå amtskreds ..............................................
13. Sønderborg amtskreds.......................................
14. Tønder amt.........................................................
Gennemsnit for hele landet........................................

49,37
47,25
47,90
47,00
48,83

47,93
47,00
47,10
48,00
47,67

(48,00)
(47,75)
(47,00)
(47,50)
(48,10)

43,67
42,25
43,20
42,00
43,44

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bekendtgørelsen af 26. januar 1968 fra Dan
marks Statistik var offentliggjort i Statstidende den
29. januar med følgende indledning:
I henhold til § 5 i Lov nr. 280 af 6. maj om
Kapitelstakstens fastsættelse (jfr. lov nr. 12 af 21.
januar 1925 om Kapitelstakstens fastsættelse i de
sønderjyske landsdele) bekendtgøres herved, at
Danmarks Statistik på grundlag af de fra samtlige
kapitelstakstnævn modtagne indberetninger om
kornpriserne med angivelse af kornets hollandske
vægt (jfr. Statstidende 1967/68 nr. 170, nr. 220
og nr. 252) har beregnet kapitelstaksterne for året
1967 i priser pr. 100 kg.

Den største interesse samler sig om kapitelstaks
ten for byg, som danner grundlaget for beregnin
gen af forpagtningsafgiftens størrelse for hoved
parten af bortforpagtede landbrugsejendomme.
Kapitels taksterne for byg er i 1967 steget på
Bornholm, i Sønderborg amtskreds og i Tønder
amt, men i gennemsnit for hele landet er den faldet
43 øre pr. 100 kg.

47,96
47,77

49,63
47,50
48,00

48,16

Til sammenligning med kapitelstaksten for byg
i 1967 er tallene for 1966 fra samtlige kredse ind
sat i klamme (af underskrevne).
Kapitelstaksternes gennemsnit for hele landet
fra nogle forudgående år er følgende:
Rug

1966....
1965....
1964....
1963....
1962....
1961....
1960....

48,90
48,12
47,55
45,85
46,04
45,81
46,34

Byg

48,10
45,50
41,11
42,65
43,27
40,26
38,15

Havre

45,73
43,71
38,80
40,50
42,34
34,91
38,15

Hveoe

48,10
49,71
48,73
48,06
47,68
48,68
47,82

Grunden til at der er mindst prisudsving for rug
og hvede er den brødkornsordning med statsgaran
terede priser, der var gældende fra 1958 til høst
året 1966/67. For høståret 1966/67 bortfaldt
den egentlige brødkornsordning som er afløst af et
system med importafgifter og indmalingspligt, som
videreføres for høstårene 1967/68 og 1968/69.
Kapitelstaksternes oprindelse, betydning og an
vendelse var omtalt i »Slægtsgården« nr. 135 i
1965.
H. Balle.
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Solskinsøen Bornholm
Af Th. Sørensen.

Sommeren 1967 havde Bornholm besøg af 232.000
turister; det er ca. 5 gange hele øens befolkning,
som er ca. 48.000. Mange foreninger og selskaber
besøger Bornholm. Vi holder af vor ø - den smuk
ke og særprægede natur. Og det, man holder af og
glæder sig over, vil man selvsagt gerne vise frem
for andre. Det er også derfor en særlig glæde i år
at modtage medlemmer af Slægtsgårdsforeningen.
- Næppe har nogen anden landsdel i Danmark
kunnet glæde sig ved så stor interesse og omtale
som Bornholm - lovprist i digteres og kunstneres
værker og omtalt og elsket gennem utallige enkelt
personers stadige vidnesbyrd. Her skal på nogle få
linier siges lidt om »Øen i øst«. Bornholm er knapt
600 km2, Fyn 5 gange så stor, Lolland dobbelt så
stor, mens Bornholm er 10 gange så stor som
Amager og dobbelt så stor som Langeland. Born
holm ligger ret øst for Møen; 55° nordlig bredde
går gennem øens sydspids Dueodde, sejltid fra
København ca. 7?6 time, fra Ystad 216 time og
med fly København-Rønne ca. 16 time.
Den første indvandring til Bornholm har sand
synligvis fundet sted noget senere end til de øvrige
danske landsdele. Man regner med, at de første
mennesker, som har fæstet bo på øen, er kommet
hertil for 6-7.000 år siden, sandsynligvis fra Skå
ne, fra hvis sydkyst Bornholm kan ses i klart vejr.
Og fra disse nybyggere, der hørte til samme folkeæt som det øvrige Danmarks beboere, nedstammer
de nuværende bornholmere. På åbne pletter langs
kysten rejste de deres lerklinede hytter; og med
stenalderens primitive redskaber fiskede og jagede
de. Noget senere, da våben og redskaber blev for
bedret, ryddede man skov og fæstede sig hjem inde
i landet for at dyrke jord og holde kvæg. De vigtig
ste oldtidsfund fra denne tidsalder, der strækker
sig over 3-4.000 år, knytter sig til jættestuerne, de
fornemste slægters rummelige gravkamre. Bronze
alderen, i hvilken våben og redskaber af malm
trådte i stedet for økser, mejsler og kiler af sten og
flint, blev en revolution i den menneskelige tilvæ
relse også på Bornholm. Men denne udvikling
trængte kun langsomt frem til Østersøens ensomme
ø. Imidlertid viser de mangfoldige fund fra denne
ca. 1.000-årige periode: kæmpehøje, bautastene,
helleristninger m. v. en rig udvikling indenfor det
bornholmske samfund. Dette tidspunkt afløstes af

jernalderen, der (takket være Bornholms beliggen
hed nær Weichsel- og Oderflodens mundinger) ret
tidligt holdt sit indtog på øen. Fra den tidsalder,
der når frem til den historiske tids begyndelse, er
oldtidsmindernes tal usædvanlig stort. Tusinder af
grave, enkelte eller samlede, taler om en udbredt
bebyggelse, delvis i større bopladser. Men livet
var langt fra fredeligt. Overfald fra rovgriske øster
søfarere stod som en stadig trussel. Der opførtes
høje jordvolde, bag hvilke man søgte beskyttelse
mod fjender. Langs kysterne byggedes skanser til
værn mod venderne og andre af Østersøens strand
hugstfolk. Bornholms egne unge drog på vikingefærd, ofte sammen med ligesindede fra Skåne. I
det 11. århundrede kunne biskop Egin stort set
afslutte den nordiske gudelære på øen. 14 små
tømmerkirker havde afløst asalærens offersteder.
Henved 40 runesten, et i forhold til øens størrelse
meget stort tal, stammer fra den første kristne tid.
Som et ydre tegn på kristendommens sejr rejstes i
løbet af det 12. århundrede de bornholmske sten
kirker, først og størst den anselige Akirke samt
øens 4 ejendommelige rundkirker. Kirkerne havde
det dobbelte formål: at danne ramme om det kir
kelige liv og tjene indbyggerne til forsvar og værn i
ufredstider. Først blev kirken en kastebold mellem
kongen og ærkebispen i Lund og dernæst for Hansestædernes, særlig lubeckernes, anfald på det dan
ske riges udenværker. Siden fulgte øens mange tra-
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Helligdomsklipperne, Rø.

gedier under Danmarks og Sveriges brydetag om
herredømmet i Østersøen, og endelig har vi hæn
delserne fra den sidste verdenskrig. Mange hundre
de sider historie om Bornholm for tiden indenfor
de sidste tusind år er skrevet; men af pladshensyn
må vi stoppe her.

Bornholms ældste undergrund adskiller sig
helt fra det øvrige Danmarks. Granitten, som be
står af feldspat, kvarts og glimmer, har her på øen
5 hovedformer: Rønne-granit, Vang-granit, Ham
mer-granit, Svaneke-granit og Paradis-granit med
en mængde overgangsformer. Flere steder kommer
disse granitforekomster »frem i dagen«, først og
fremmest langs kysten, hvor de mange steder dan
ner storslåede formationer af betagende skønhed,
specielt ved Rø, Hammeren og Jons Kapel. Smuk
ke og interessante er også de mange sprækkedale i
granitten (eks. Ekkodalen). Granitkyst findes fra
nogle km nord for Hasle nordøst om øen og helt
ned til Neksø. Kun få steder er klippen fuldstæn
dig vegetationsløs. Almindeligt er den dækket af
en alge-, lav- eller mosskorpe; og det er denne be
voksning, der er det dominerende element i klip

pernes farvesymfoni. Ved kysterne er granitten så
ledes næsten kulsort, så højt bølgesprøjtet når; læn
gere oppe er gyldne, messinglignende (messinglav)
farver de herskende, og endnu længere tilvejrs
fortoner de sig i grønne og grålige farver. Denne
varieren i farverne skyldes fortrinsvis de forskellige
plantesamfunds optræden. På Sydbornholm findes
som undergrund bl. a. sandsten: Neksø-sandsten,
Rispebjerg-sandsten o. fl. Her findes kalksten (orthoceratitkalk), flere forskellige skifferlag: allunskifre, graptolitskifre o. a.
Mens den bornholmske granit stammer fra ur
tiden, opstod Sydbornholms forskellige undergrund
i perioder under jordens oldtid. Disse sidste er dan
net ved aflejringer af løst sand, ler eller kalkskaller
på bunden af et hav med varierende dybde; senere
er så det løse materiale kilet sammen til faste sten
arter. Endnu yngre er de dannelser, man træffer i
egnen omkring Rønne. Det drejer sig her om grå,
sorte eller røde lerarter; og det er dette ler, der
danner basis for vor berømte keramikindustri.
Sammen med »Haslekullene« og »Robbedalegrus«
blev det nævnte ler dannet i juratiden - et afsnit
af jordens middelalder. Fra kridttiden, der er et
senere afsnit indenfor samme periode, har vi ved
Arnager en ret imponerende og smuk kalkklint.
Derimod mangler vi totalt det omtrent jævnaldren
de skrivekridt, der som undergrund er udbredt
overalt i det øvrige land.
Navnlig på Sydbornholm har åløb i tidernes løb
skåret sig ned gennem lagene, så man ved vandrin
ger her kan studere de forskellige lag og dermed
en del af jordens udviklingshistorie gennem mil
lioner af år. Her findes masser af forsteninger, tu
sinder og atter tusinder: geologer og turister er her
på vandring sommeren igennem. Såvel i skønhed
som storslåethed kan Dueoddes klitter måle sig
med de jyske; og sandet er meget mere finkornet
og mere hvidt. - Bornholm har Danmarks 3. stør
ste statsskov foruden mange plantager og er Dan
marks skovrigeste amt med ca. 19 pct. skov. Om
trent i Almindingen ligger Bornholms højeste
punkt Rytterknægten, 162 m. Der findes ingen
landsbyer og heller ingen herregårde på Bornholm.
Gårde og huse ligger spredt. Sognene er opkaldt
efter kirkerne, f. eks. St. Bodils Kirke (sognet hed
der Bodilsker sogn), St. Peders Kirke (Pedersker),
St. Pouls Kirke (Poulsker sogn), o. s. v.
Langs kysten ligger foruden købstæder mange
fiskerlejer. Både købstæder og fiskerlejer har man
ge bindingsværkshuse, farverne er ofte røde (born
holmerrødt). Idyl præger de fleste bornholmske
byer og fiskerlejer - et eldorado for malere. Også
de bornholmske gårde er gennemgående smukke,
mange med meget lange og smalle stuebygninger,
ofte bindingsværk. - Blandt Bornholms erhverv
er landbruget fremdeles det vigtigste. Flere steder
på øen er jordens kvalitet så god, at den står på
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Foreningsmeddelelser
Medlemskontingent for 1968.

Når giroindbetalingskortet til kontingentindbetalin
gen for 1968 modtages, bedes det benyttet straks
for at undgå henlæggelse og forglemmelse, da der
spares tid, kontorarbejde, tryksager og porto ved
at undgå udsendelse af ekstraopkrævning ved giro
indkasseringskort.
Manteltåmet, Hammershus.

Postnummer.

højde med den bedste i Danmark; men på den an
den side er kvaliteten ret varierende. Øens næst
største erhverv er formentlig turisterhvervet. Indu
strien består hovedsagelig af stenindustri, keramik
industri og fremstilling af fiskekonserves. Også fi
skeriet (laks, torsk og sild) har stor betydning for
øen. - For geologer, botanikere og zoologer er
Bornholm et eldorado. Befolkningen, sproget, dy
reriget og planteriget er gennem tusinder af år på
virket fra nord, syd, øst og vest. En bornholmsk
gulspurv synger anderledes end en gulspurv i det
øvrige land.
Bornholm er »Norden i en nøddeskal« - en op
levelse for både indenlandske og udenlandske gæ
ster. Vi byder Slægtsgårdsforeningen hjertelig vel
kommen til Bornholm.
Th. Sørensen,
formand for Bornholms Turistforening.

Af hensyn til å jourføring af Slægsgaardsforeningens medlemskartotek med de fremkomne numre
for alle postkontorer bedes postnummeret for det
stedlige adresseposthus skrevet på girokortets
kupon øverst tilvenstre.
Ændring af medlemmers navn
eller adresse.

Hvor der sker ændring af postadresse eller navne
ændring, f. eks. ved generationsskifte, hvor de unge
indtræder som medlem af Slægtsgaardsforeningen,
bedes dette meddelt til det stedlige postbud eller
posthus, som udfærdiger en anmeldelse af ændrin
gen til avispostkontoret i København, således at
medlemsbladet bliver udsendt med rigtigt navn og
adresse påtrykt.
Samtidig ønskes gerne en meddelelse derom til
Slægsgaardsforeningens kassererkontor, Risbro 23,
2650 Hvidovre. Adresseændring kan skrives på
girokuponens bagside.

Bornholms største rundkirke i Østerlars.

Årsmødet på Bornholm 1968.
Planlægningen af årsmødet den 29. og 30. maj er
nu gennemført i hovedtræk, og i dette blad bringes
en omtale af Bornholm af formanden for Born
holms Turistforening, overlærer Th. Sørensen,
Aakirkeby.
For at deltagelse i årsmødet ikke skal tage unø
dig lang rejsetid for deltagelse vest for Storebælt,
er der, efter den tilslutning der er blevet til at
benytte flyvemaskine fra Billund vest for Vejle,
lejet 2 flyvemaskiner af Sterling Airways A/S
(Tjæreborg-Rejser) med plads til 196 passagerer,
og der er allerede bestilt flyplads til over 180 del
tagere.
Den endelige indmeldelsesblanket til årsmødet
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med opdelte bestillingsposter fremkommer i
»Slægtsgaarden« nr. 154 i april.
På nuværende tidspunkt kan oplyses følgende til
supplering af meddelelser, der er fremkommet i
bladet.
Kr.

Flyvebillet Billund/Rønne retur............... 160.00
(På udtur morgenkaffe med rundstykker/
ost, på tilbagetur kaffe og snitter indb.)
Flyvebillet Kastrup/Rønne retur ........... 133.00
Med bådoverfarten København/Rønne
retur er den nugældende billetpris:

Med køje i enekahyt................................. 127,00
Med køje i 1. kl. A..................................... 104.00
Med køje i 1. kl. B..................................... 91.00
Frokost i Brændesgaardshavens restaurant
ialt ......................................................
13.25
Middag på Hotel Jomfrubjerget incl.
moms og betjening (4- drikkevarer) . . 26.50
Frokost på Hotel Jomfrubjerget incl.
moms og betjening (-4- drikkevarer) . . 12.00
Fællesudgifter 12.- kr., bustur 2 dage 30 kr.
Natlogi i Gudhjem ca. 20-25-30 kr. pr. seng (i 3
prisgrupper).

På runestenenes vej
Redaktør Ib Paulsen fortæller i denne artikel om
en tur ad Hærvejen med besøg ved nogle af dens
mest kendte runesten:

Hvad Karl i højen har tænkt eller sagt, da vi
satte os på solsiden af hans bronzealderhøj og
åbnede for spegepølsen og en runeturs-pilsner, kan
jeg kun gætte på. Men ét er givet, en Karl har
der været, men om han blev puttet i højen for
omkring ved 3000 år siden eller bare engang har
ejet stedet, kan jeg ikke sige. Sidder han derinde,
vogtes han nu af sin fredningssten, og så har han
jo nok svovlet på oldnordisk ved duften af gaffelbitar.
Stedet kaldes Karl Legoms Høje. Det gjorde
det også i 1638 og har måske heddet sådan helt
tilbage i middelalderen. Klebækhøjene er et andet
navn, som bruges for dette oldtidsminde på Bække
Mark i det sydlige Jylland. Hærvejen går der
forbi. Man når ud til det fra Bække By ved at
dreje af fra landevejen mellem bageren og kroen.
Der hvor asfaltbelægningen tager af og bliver til
jordvej og man tror, man er kørt forkert, står man
brat ved stedet. Her ses to bronzealderhøje flan
keret af en skibssætning, hvis stævnsten er den
såkaldte Bække runesten nr. 2. En skibssætning
er en tilspidset elipse. Folk satte i oldtiden sten
for deres døde. Tegnene i den runesten er kort og
magtfuld tale: - »Revne og Tobbe gjorde disse
kumier efter deres moder Wibrog«. Kumier vil
sige runer. Tværs over skibssætningen går et næs

ten udslettet vejspor. Det ligger som en sænkning
i græsset. Livet tiltvang sig veje, hvor det havde
behov for det. Men moder Wibrogs evighedsro
har det altså ikke varigt kunnet anfægte.
Også rent malerisk er stedet på en bygefuld
efterårsdag af en magtfuld egenart. Vældige
uvejrsblåner rejser sig over egnen, nu og da klø
vet af blæst og sol. Her strakte sig før opdyrk
ningen Randbøl Hedes udløbere mod syd. Nu og
da rusker blæsten kraftigt op i skyerne og ro
kerer med dem og forlener dem med sære skik
kelser. Over Egtvedpigens grav nogle kilometer
borte hænger en blåsort slørhale hoppet ud af
Valhals akvarium, lidt efter har den antaget fa
con af en boomerang.
Mod den sortblå himmel tegner sig lysende gult
- neapelgult med noget hvidt i - det lange græs,
som vinden knuger til jorden, så det skyller som
en gylden brænding mod højenes sider. Det ser
dejligt ud. På markerne omkring lyser nysæden
grønt med en glans som af lustre, lyset lyner i
det. De grønne farver er ellers blevet så fredelige
på denne tid af året, dersom de ikke som i skov
falmningen helt har ændret karakter. Forårets
grønne klange er anmassende grøngyldne eller
blålige i løden, efterårets er langt rigere nuance
ret med sommerens patina af vækst og sol.

Før skriften var billedet!
Før mennesket kunne formulere sine tanker og
budskaber i læselige tegn, gjorde det billeder. For
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nogen tid siden fortalte jeg på denne plads om
helleristningerne i Bohuslån. Det er baggrunden
for, at vi nu er draget til Jylland på en runetur
mellem Vejen og Randbøl. Også Jellingstenene
blev naturligvis genopfrisket, men det emne er så
stort, at jeg afstår fra at fordybe mig i det her.
Men ét er givet, at de står der, for den stores
vedkommende som Nordens prægtigste minde om
vikingetidens samarbejde mellem billede og skrift.
Ta’r man en tur til Rom eller Costa del Sol,
sender man postkort hjem. Herovre i det forblæ
ste jyske efterår har der også fundet en form for
korrespondance sted i kantet skrift, hugget ind i
tunge sten. Adresserne var Læborg og Bække.
På den nær ved tre meter høje Læborgsten, der
nu er placeret på Læborg Kirkegård, er runeind
skriften således oversat: - »Ravn-unge Tove hug
runer disse efter Tyre dronning sin«. Det erindrer
måske gæsten om, at Palle Lauring i sin bog om
vikingetiden i Danmark gør gældende, at rune
sten, sat for kvinder, klart placerer kvinden i vi
kingetidens samfund ikke mindst derved, at
kvinde og mand nød den samme dødsære: at
blive sat i grav med en bauta over.
Min tale om en korrespondance i runesten be
ror på indskriften i Bækkesten I, der er temmelig
banalt placeret på en kunstig høj foran en flag
stang ved Bække Kirke. På den læses: - »Tue,
Ravns ætling, og Funden og Gnybbe, de tre
gjorde Thyras høj«.
Stenen står der smykket fra naturens hånd med
messinggult lav og fortæller os, at Tove var en
herre, som ikke selv skovlede jord på sin kone.
Tues og Fundens og Gnybbes budskab til efter
tiden akkompagneres af et vældigt stærespektakel
fra kirkegårdens træer. En kæmpeflok på træk
drøfter kurs og overnatning i et rørskovsmotel men hvilket?
Efteråret langs med hærvejen er en vekselvirk
ning mellem blødt og hårdt. På det fredede vej
stykke ved Margretheborg kryber lådne larver om
kring og synes at nyde at blive placeret på en
pegefinger som en lådden, levende ring.
Hvor den gamle hærvej krydser landevejen mel
lem Egtved og Billund er det sjovt at dreje til
venstre, når man kommer sydfra. Omkring ved en
kilometer henne fører klar skiltning én ind over
terrænet de ca. 300 meter til stedet, hvor St. Ryg
bjergstenen også kaldet Randbølstenen står på sit
oprindelige sted. Det gør i Jylland foruden den
kun Bækkesten II ved Karl Legoms Høje, Store
Jellingsten og Hærulvstenen. Det kønneste navn,
som er knyttet til St. Rygbjergstenen, er Torgunnsminde.
En ejendom i nærheden bærer også det navn.
Mens en af flyvevæsenets helikoptere med sin
orangegule næse svirrer hen over omgivelserne,

Runestenen ved Læborg kirke er nær ved 3 meter høj.

læser man oversættelsen af St. Rygbjergstenen så
ledes: - »Tove Bryde rejste denne sten efter bry
dens hustru. Disse staver for Torgunn vil leve
meget længe«.
I andre oversættelser bruges vendingen »efter
Torgunn sin lege«. En bryde var en kongelig tje
nestemand af høj rang, og hans lege vil sige hans
hustru. Ikke alle og enhver kunne hædre sin kone
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på den måde i århundrederne mellem bronzeal
der og 1100, da både vikingetid og runetid eb
bede ud.
Før runerne eller kumierne nøjedes man med
at sætte sten for den døde. Det var en hæder også
selv om den var ubeskrevet. Runerne kom først
til Danmark et par århundreder efter Kristus. Det
er tænkeligt, at bautasten og runesten har fulgtes
ad som hædersbevisninger. Man mener, at bauta
stenene, der jo altså er de ældste, efter runernes
indvandring kan have været bemalet med rune
tegn, hvor det ikke lod sig gøre at hugge runerne.
De spor har vind og vejr snart slettet. Professor
P. V. Glob er inde på tanken i sin glimrende bog
»Danske oldtidsminder«, der udkom tidligere på
året. Den er en udmærket vejleder også for læg
folk på pilgrimsrejse til Danmarks oldtid. Glob
beretter, at brugen af bautasten går helt tilbage
til bronzealderen, men at de fleste blev sat i jern
alderen. Det første runealfabet var på 24 tegn,
det senere, som blev taget i brug omkring år 750,
var på bare 16. I alt kendes ca. 600 runeindskrif
ter i Danmark, deraf ca. 250 på runesten, andre
på våben og redskaber etc. Mange runesten fandt
for århundreder deres plads i kirkegårdsdiger, an
dre blev muret inde i kirkemurene, atter andre
blev hugget til skærver. En række ses på vore
museer. St. Rygbjérgstenen nåede at blive kløvet,
men blev lappet sammen igen. I Læborgstenen
ser man en række borehuller som forarbejde til
den sprængning, der lykkeligt blev undgået.
I den såkaldte Glavendrupsten på Fyn har man
Danmarks længste runeindskrift. Også den har væ
ret stævn i en skibssætning, men ikke på det sted,
hvor den nu står. Dens 110 runetegn omsætter
Glob i denne oversættelse: - »Ragnhild satte
denne sten efter Alle den Blege (?) viernes gode,
hirdens høje thegn (dvs. høvding i hirden). Alles
sønner gjorde disse kumier efter deres fader og
hans kone efter sin husbond, men Sote ristede
disse runer efter sin herre. Thor vie disse runer.
Til en »ræte« vorde den, som ælter (øver vold
mod?) denne sten eller slæber den bort til minde
over en anden.«

Fra folkevisen husker vi bl. a. dette vers fra
Volmersridtet mellem Skanderborg og Ribe, hvor
dronning Dagmar lå for døden:

Der han red over Randbøl Hede,
da fulgte ham femten svende,
der han kom over Riber-Bro,
da red den herre alene.

Det melder sig i tankerne, når man står på
Kong Rans Høj på Randbøl Kirkegård og kikker
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ud over landet. Sagnet om kong Ran minder os
om en første brug af camouflering med grene og
løv i krigskunsten i Danmark. Kong Ran dér på
stedet kom i spektakel med kong Amelund fra
Lundenæs og blev belejret af denne. En tåget
morgen gik Amelund til angreb fra skoven ved
Aast. Han havde ladet sine folk dække sig til med
grene og løv og havde ladet dem binde løv også
på spyddene. Kong Rans mænd meldte, at det så
ud, som om skoven bevægede sig, men Ran lo og
hånede dem, og det kom til at koste ham livet
under overrumplingen. Sagnet har gravlagt Ran i
højen på Randbøl Kirkegård og hans mænd i fir
højene lidt nordøst for byen.
Meget brugbar til en rask tur til runesten langs
med Hær vej en er en lille brochure udgivet af tu
ristforeninger langs med Hærvejen. Den fås for
nogle få øre, og den angiver klart vejføringen.
Men kik også i Børge Mosumgaards »Ferie langs
Hærvejen«, P. V. Globs ovennævnte »Danmarks
Oldtidsminder«, Palle Laurings »Vikingerne« og
Preben Sørensens »Faglig læsning, ny serie nr.
53«, samt Hjalmar Ørnholts og Wermund Bendtsens »Langs Hærvejen«. Nok er den gamle vej et
vidtstrakt begreb, men med runestenene på stræk
ningen fra Vejen over Randbøl til Jelling eller om
vendt kan man få nogle interessante timer.
Ib Paulsen.

I medgang er intet så let som at finde en ven, i modgang
er intet så svært.
(Epiktet.)

*
Frygt dine fjenders tanker og dine venners bagtanker.
(Felix von Lepel.)
*

En politikers styrke ligger ofte i hans modstanders svag
hed.
(Edgar Faure.)

*
Hvis vi alle fortalte, hvad vi vidste om hinanden, ville der
ikke være fire venner i denne verden.
(Pascal.)

*
Under sød tale ligger tit falskhed i dvale.
(Dansk ordsprog.)

*

Når man straffer, må man frem for alt undgå at straffe
i vrede.
(Cicero.)
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Af landsbyen Sebbelevs historie
Af Jørgen Bromand, Almsted, Als

I denne tid, hvor landbrugets strukturændring og
tildels den industrielle udvikling forandrer så meget
i mange landsbyer, kan det have sin interesse at
lade tankerne søge tilbage og forestille os hvor
ledes vore forfædres liv og udviklingen i byen har
formet sig.

Min fødeby Sebbelev i Ketting sogn på Als
er sikkert en meget gammel by. Stednavne med
endelsen »lev« og »ing« hører til de ældste navne
lag og er typiske for folkevandringstiden. Også
byens beliggenhed i det område af Als med den
ældste landsby-bosætning, er et tegn på, at byen
har sin oprindelse før vikingetiden. Talrige grav
fund i Ketting vidner også derom.
De ældst kendte oplysninger stammer fra 1223.
Da nævnes i en fortegnelse over krongods (kon
gens ejendom) på Als, 7 boel i Sebloe, og i 1250
nævnes ejeren af Gammelgård, den ældste adels
gård på øen, som ejer af 8 boel i Sebloe. I år,
over 700 år senere er der endnu det samme antal
gårde i byen, men i de mellemliggende første 400
år har de 7 og de 8 boel hver for sig haft for
skelligt tilhørsforhold.
Således skænkede Margrethe, enke efter den
ældstkendte ejer på Gammelgård, Aage Nommemsen 1257, de nævnte 8 boel i Sebbelev, sammen
med 11 langstergårde i Stavensbøl og en mølle
(antagelig den gamle vandmølle i Osbæk) til Mariealteret, ved bispestolen i Slesvig. Vi ved med
sikkerhed, hvilke ejendomme det drejer sig om,
da de i gamle tienderegistre ofte benævnes som
stiftsbønder.
De andre boel, som i ældre tider tilhørte kon
gen, er i urolige tider gået over i adelens eje.
Således erhvervede hertug Hans den yngre disse
7 boel og lagde dem under adelsgården Rumohrsgård, hvor de måtte udøve hoveritjeneste. Stiftsbønderne, som ikke stod under nogen herregård,
var fri for det besværlige hoveri og deres tilstand
var langt bedre.
Efter reformationens indførelse blev det kirke
lige gods betragtet som verdslig'gods og indraget
under kronen. De 8 og 11 stiftsbønder fra Seb
belev og Stavensbøl blev inddraget under kong Fre
derik 1. (1523-1533) og gik i arv til Frederik 3.
Han solgte dem 1651 til hertug Emst Gynther som

dermed grundlagde det lille hertugdømme Augu
stenborg. Han byggede det første slot og gav byen
Stavensbøl navnet Augustenborg efter hertuginden
Augusta. Gårdene i byen blev nedlagt og hoved
gården oprettet. Da hertugen i 1669 også erhver
vede Rumohrsgård med alt tilhørende bønder
gods, blev hele Sebbelev by nu henlagt under
Augustenborg hovedgård som hoveripligtig. Gen
nem de følgende 200 år stod boelsmændene i
Sebbelev som arvefæstere under hertugen af Au
gustenborg. Jorden i byen blev drevet i fællesskab
og de måtte yde streng hoveritjeneste.
Sebbelev by med sin lidt afsondret beliggenhed
er ret typisk for egnens landsbyer. Den var tid
ligere et lille samfund for sig med selvstyre ind
adtil. Gårdene ligger på begge sider af en lavning
som strækker sig fra noret gennem byen op til
Blæsborg. Bystævnet har antageligt ligget på den
centrale plads i byen, hvor nu kroen ligger. Her
har oldermanden samlet bymændene for at træffe
bestemmelser om byens anliggender og om de for
skellige arbejders udførelse i fællesskab. Men fæl
lesdriften og hoveriet hindrede fremskridt. Byen
har endnu i dag en oldermand, da man har be
varet det gamle grandelaug. Nu samler olderman
den hvert år bymændene til kyndelmismøde og til
nytårssang ved kroen.

En skelsættende begivenhed blev separationen
i 1793, da den ældgamle fællesdrift blev afløst
og jorden udskiftet, så enhver fik sin egen jord at
dyrke. Det blev begyndelse til selveje og gav mu
lighed for fremskridt.
Den daværende hertug Frederik Christian den
ældre var som bekendt en meget lærd mand og
en stor pædagog. Han var i sin ungdom stærkt på
virket af de fra Frankrig strømmende frihedsideer.
Men under revolutionens rædselsperiode blev han,
som så mange af sin samtids frihedsvenner, fuld
stændigt omstemt og var tilsidst en af de herremænd som holdt længst på deres rettigheder. Han
har dog omsider måttet bøje sig for udviklingen.
Jorden blev opmålt, boniteret og uddelt til 15
boelsmænd. Af disses jord fik 7 afgiftspligtige kådnere hver 2 tønder land, 6 ikke afgiftspligtige fik
hver 1 tønde og 4 skæpper land, og 8 indster hver
1 tønde land. Til skoleholderen udlagdes 19
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Mange steder i landet indgår træbevoksning og kirkehus
smukke forbindelser med hinanden.

skæpper land ved Osbæk og til byens smed 4
tønder 6 skæpper land i Østermarken.
Efter lange forhandlinger og overvejelser be
stemte 4 boelsmænd sig for at flytte ud til Sebbelevmark, da deres ejendomme lå meget inde
klemt i byen. De i byen tilbageblevne måtte yde
udflytterne støtte i kontante penge og byggema
terialer samt udføre en hel del hånd- og spand
tjeneste. Hver udflytter modtog i kontante penge
132 rigsdaler som betaltes af de i byen bievne
med hver 48 rigsdaler. Af byggematerialer fik
hver udflytter 44 traver tag, 275 stk. tagspær,
samme antal egestolper og lægter, og dertil hjælp
ved nedbrydning, udflytning og opførelsen af byg
ninger. Ved udskiftningen blev der fastlagt be
stemmelser om hegn og vejarbejder, om byens tre
gadekær, samt dammen og sandgraven ved Os
bæk. Endvidere kom der forstlige anordninger
vedrørende fredskoven. Der kom travlhed over
byen og udviklingen føltes som fremskridt.
I ældre tider var børnene i Sebbelev skolesø
gende i Augustenborg. Under forhandlingerne om
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udskiftningen fik beboerne løfte om at få en skole
i byen. Denne blev bygget 1804 og der ansattes en
lærer i byen. I året 1950 blev skolen atter ned
lagt, da sognet indgik i skoleforbund med Augu
stenborg.
Det må have været en ordentlig lettelse, da i
året 1806 den ubestemte hoveripligt blev afløst,
og der kom faste bestemmelser om hvor meget
herremanden kunne forlange af tjenesteydelser. I
de følgende år lettedes hoveriet imod at der be
taltes afgifter i naturalier. Men først den 1. maj
1850 afløstes alt hoveriarbejde imod en årlig af
gift på 17 rigsdaler, eller imod at betale 25 gange
beløbet i alt 425 rigsdaler en gang for alle.
Arvefæstegårdene blev selveje i 1862 imod at
der indbetaltes afløsningssum 115 rigsdaler. En
hver tilkommende besidder skulle erlægge en til
trædelsessum på 57 rigsdaler, det samme beløb
som hidtil var blevet betalt i fæstepenge. Derefter
blev ejendommen erklæret fri for alle påhvilende
indskrænkninger i henseende til salg og arvegang
og agtes fuldkommen lig med anden selvejer bon
dejord. Den udvikling, som indledtes ved udskift
ningen i 1793, blev nu fuldbyrdet. Et godt grund
lag for fremskridt var lagt.
Senere i året 1882 blev der af den preussiske
forvaltning foretaget en beregning af værdien af
alle de tidligere afgiftsforpligtelser, både tiender
i naturalier og afgiftsydelser. I stedet for blev der
fastsat en for hver ejendom særskilt beregnet år
lig renteydelse til forvaltningsbanken. Denne var
for Slesvig-Holsten og Pommern Rentebanken i
Stettin.
Ved denne beregning viste det sig, at grund
ejerne under Augustenborg gods i årenes løb
havde betalt for meget i grundskatter. I ældre ti
der betaltes afgifterne i naturalier. Med de lave
priser som var dengang, beløb værdien af na
turalier sig ikke til ret store summer. Dette æn
drede sig med tiden, således at det beløb, der
skulle svares i stedet for naturalier, steg temmelig
meget. I henhold til love af 1842 og kongelig re
solution af 1847 viste det sig, at godset havde
haft et privilegium og i henhold til lov af 1861
og 1871 rettedes ansøgning om erstatningsbeta
ling. Denne godkendtes den 24. juni 1882 og er
statningen ansattes til 20 gange differencen i skat
ten i alt 14.268,22 mark for alle grundejere i Seb
belev med Osbæk. Der udbetaltes til boelsmændene fra 700-1000 mrk., kådnere fra 50-80 mrk.
og indsterne fra 30-50 mrk.
Interessant er det at studere de gamle kirkebøger
og skyld- og panteprotokoller på landsarkivet.
Man opdager snart, at byens og sognets beboere
har været meget nær beslægtede med hinanden.
Der blev født mange børn, men dødeligheden var
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stor blandt småbørn. Også svindsoten har krævet
mange ofre. Folketællingslisterne fortæller om,
hvor sammentrængt folk har boet i datidens små
boliger.
Man kender navnene på byens boelsmænd til
bage til omkring 1650, da hertugdømmet opret
tedes. Der kendes navne på kådner og indster si
den separationen. I en fortegnelse fra 1580 over
stolestaderne i kirken har man en oversigt over
sognets folk. Derimod er der usikkerhed for tiden
før 1650. Kirkebøger fandtes ikke dengang, og
det er først efter hertugens tid, at arkivalier for
tæller om forudgående slægter.
På 8 af gårdene sad indtil 1945 efterkommere
af samme slægt gennem flere århundreder. Den
ældste slægt kan føres tilbage til 1580.
Jorden fra kådner og indstersteder er for det
meste samlet til 4 husmandsbrug. Enkelte gamle
beboelser er blevet nedbrudt og ikke genopført.
Ældre gårde og huse er blevet fornyet eller gen
opført efter brand. Byggestilen er derfor bleven
meget blandet. Den er præget af påvirkningen af
de forskellige brydninger i grænselandet. Ejen
dommeligt nok er der siden udskiftningen i 1793,
indtil afslutningen af den sidste krig, ingen nye
bosteder anlagt i byen. Først i de senere år har
udviklingen på Als medført, at der er bygget nogle
nye beboelseshuse. Der er endnu ikke sket sam
menlægninger af landbrugsejendomme, men en
del jord i byen er bortforpagtet.
Endnu er den gamle landsbyidyl bevaret.
Jørgen Bromand.

Fra
Bornholms
storslåede
natur

Magestolene ved Gudhjem.

Fordelene ved ikke at ryge
Efter en stor artikel i et dagblads søndagsudgave om ny
delsen ved at ryge, skrev en læser nogle dage senere:
Har De tænkt over fordelene ved ikke at ryge?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
10.
11.
12.

Renere tænder
Bedre fordøjelse
Ingen tobakshoste
Ingen sviende øjne
Mere energi
Større udholdenhed
Roligere søvn
Større muskelkontrol
Langsommere puls
Lavere blodtryk
Chance for at leve længere
Penge til Dem.
(En lykkelig ikke-ryger.)

♦
Frygt bringer en mand lige så langt som mod - men gan
ske vist ikke i samme retning.

♦
- En kvinde har brug for mindst to veninder - én hun
kan snakke med, én hun kan snakke om.
- Det siges, at ungkarle begår flere fejl end gifte mænd.
De får bare ikke så meget at høre for dem.

♦

Vi tilbringer livet med at ræsonnere over fortiden, beklage
os over nutiden og skælve for fremtiden.

LANDHYPOTEKFORENINGEN
FOR DANMARK
yder lån mod pant i grund-, industri-, gartneri- og
landbrugsejendomme overalt i Danmark. I hoved
stadsområdet og købstæderne dog kun mod pant
i gartneri- og landbrugsejendomme.
Foreningen yder lån af følgende åbne serier:
Serie
1.
2.
2.
3.
3.
3.
5.

Rentefod
7%
6%
7' °/
zo

5%
6%
7%
5%

Afdragstid
10år
20 år
20 år
30 år
30 år
30 år
50 år

Halvårlig ydelse
7,20%
4.50%
4.80%
3.40%
3.75 %
4.15%
2.90%

De af foreningen bevilgede lån må med tillæg af foranstående
behæftelsers restgæld ikke overstige 75% af den vurdering,
der er lagt til grund for lånet.
Finansieringsproblemer

ved byggeri, generationsskifte, ejendomskøb, sammenlægning
af ejendomme og anskaffelse af inventar løses ved optagelse
af et hypotekforeningslån.
Blandt fordelene
ved at optage et hypotekforeningslån kan nævnes:

Af lånet betales en fast og uforanderlig halvårlig
ydelse gennem hele afdragsperioden.
Normalt opsiges lånet ikke fra foreningens side.

Låntageren kan efter de i statutterne indeholdte
regler indfri sit lån til en kurs, der aldrig over
stiger 100.

Andel i reservefonden efter de i statutterne inde
holdte bestemmelser.

Forhåndslån
til projekteret byggeri vil kunne ydes, når der stilles bank
garanti eller anden sikkerhed for byggeriets færdiggørelse.
Nærmere oplysninger om foreningens udlånsvirksomhed fås
ved henvendelse til advokater, pengeinstitutter, repræsentan
ter. vurderingsmænd eller foreningens kontor.
Foreningen har repræsentanter og vurderingsmænd overalt i
landet.
Foreningens brochure tilstilles på forlangende.

Et hypotekforeningslån
- optaget i låntagernes egen forening er det sekundære lån
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Slægtsgaarden

Fotokopiering!

Daggamle kyllinger - grise og gylte.

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!

Gør indkomsten større ved opdræt af slagtekyl
linger. De bedste daggamle kyllinger af fineste
avlscenterafstamning - PI. Rock - leveres i små og
meget store partier til rimelig pris.
Faste rugeægsleverandører søges.
Sortbrogede grise og gylte til salg fra avlscenter.

Slægtsgaardsarkivet.
Det kgl. Bibliotek.

Hans og Oluf Jensen, Birkum pr. Fraugde, Fyn.
Tlf. Davinde 76 (09) 97 25 11.

København K.

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

Mageløs 2 - Telf. 11 77 77

Uopsigelige lån i alle arter af faste ejendomme i Fyens Stift.
Cirkulerende kasseobligationer ca. 1,7 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.

SALOMON J. FRIFELT

LYNG

BLADE AF HEDENS
KRØNIKEBOG
.1 bogens seks noveller tegner han et
rammende billede af det fattige og
nøjsomme liv på heden. Han fortæller
om slidere, om rakkere og kæltring
pak, sådan som de var kendt af godt
folk på heden.
Sådan skriver Frifelt folklore, sagn,
historie og personlige Indtryk og op
levelser. Jylland bør være ham tak
nemmelig for, at han har levendegjort
så meget af det, der ellers ville være
gået i glemme“.
jydske Tidende
Ny udgave. Tegninger af
Marte Hjuler. Kr. 29,75.
Tal med Deres boghandler.
ROSENKILDE OG BAGGER
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