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Den sidste uge af november har været
præget af den kraftige pressedebat
vendt imod landbrugets svineproduk
tion.
Det er især DR-TV, der har ført an i
løjerne, og det har igen vist sig, at man
altid kan finde villige deltagere, når
der skal brokkes over landbruget.
Den radikale amtsborgmester kom hurtigt med på vog
nen, og foreslog uden videre, at lovgivningen skulle
stoppe, for enhver udvidelse af svineproduktionen.
Lad mig slå fast, at landbruget selvfølgelig skal tage
hensyn til omgivelserne, både i sin planlægning og i sin
drift, men vi må også stille det krav til de mennesker,
der flytter ud på landet, at de har forståelse for, at der
foregar en produktion i det åbne land, og at denne pro
duktion både kan ses og lugtes.

Landbrugserhvervet er i dag af en så beskeden størrel
se rent stemmemæssigt, at det er risikofrit at hænge
erhvervet ud for alle dårligdomme, samtidig med at
man undlader at give erhvervet kredit for de mange til
tag, der er gjort til gavn for det omgivende miljø.
Gad vide om samfundshusholdningen ville kunne und
være de ca. 50 mia kroner, vi netto tilfører valutabe
holdningen?
Nej vel!

Kogalskaben breder sig i Europa, og man kan med ret
te være bekymret for fremtiden for kvægsektoren.
Vi får se, hvad det nye år vil bringe på denne front.
Det var ikke meget julet denne gang, men det skal ikke
afholde mig fra at bringe de bedste ønsker for julen og
det nye år til jer alle, med tak for de mange oplevelser
i år 2000.
På gensyn rundt om i landet, og ikke mindst til årsmø
det i Gråsten den 26. - 27. maj 2001.
De bedste hilsener fra os på Kaaregaard

Kate og Carl Martin Christensen.
Slægtsgaardsarkivet:
Landbrugsmuseet,
GI. Estrup, Randersvej 4,
8963 Auning,
tlf. 86 48 48 16
Slægtsgaardsarkivets Web-adresse:
www.sFaegtsgaardsforeningen.dk
(onsdag kl. 11-15), fax 86 48 41 82
Der er gratis adgang til arkivet, hvis
man siger i porten, at man skal på
arkivet.

Arkivarer:
Ejgil Overby, »Klausholm«,
Ansvej 12, 8620 Kjellerup,
tlf. 86 88 62 66
Aage Kirkegaard,
Bøgevej 8, Assentoft, 8900 Randers,
tlf. 86 49 53 49

Ulrich Aister Klug
Krogebjergvej 94,
2720 Vanløse,

tlf. 38 76 11 76
og 24 63 97 81 (med telefonsvarer)
Træffes bedst mandag-fredag
kl. 7.30 - 8.00.
E-mail: dannebrog@post.tele.dk

Redaktion:
Ole G. Nielsen, Mølletoftegård,
Skælskør Landevej 83, Lundforlund,
4200 Slagelse.
Tlf./Fax 58 58 40 16.

Nr. 350 udkommer omkring
d. 20. februar 2001. Stof til dette
nummer skal være hos redaktøren
inden d. 20. januar 2001.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Tryk: Korsør Bogtryk ApS
4220 Korsør, tlf. 58 37 79 43
Fax 58 37 36 35
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Broager Kirke

60 år

I forbindelse med årsmøde 26. - 27. 2001 i Sønderjylland,
begynde udflugten søndag formiddag i Broager kirke.

Den 25. december fylder
Dansk Slægtsgårdsfore
nings landsformand, går
dejer Carl Martin Chri
stensen 60 år.

Bygningen

Carl Martin Christensen
er ottende generation på
Kaaregaard på Nordfyn,
som han overtog i 1969,
efter faderen Chr. R.
Christensen, der var
Dansk Slægtsgårdsfore
nings landsformand i
perioden 1958-1977 og gennem 13 år medlem af Folketinget.
Carl Martin Christensen begyndte sit arbejde i Slægtsgårdsfor
eningen med en plads i Fynskredsens bestyrelse. I 1980 valgtes
han til hovedbestyrelsen og i 1987 overtog han posten som
landsformand. Siden har han været foreningens dynamiske
leder og samlende skikkelse.
Det er i Carl Martin Christensens formandstid, at Dansk Slægts
gårdsforening markerede sig så kraftigt for at få et bedre sam
arbejde mellem landbrugets organisationer. Det er også Carl
Martiun Christensen som omlagde Jens og Anna Jensens fond,
fra billige smålån til yngre landmænd til rejselegater for unge,
der ønsker teoretisk eller praktisk uddannelse i udlandet.

Ved siden af arbejdet i Slægtsgårdsforeningen har Carl Martin
Christensen en stort politisk engagement. I 1974 blev han med
lem af Søndersø Kommunalbestyrelse, hvor han repræsenterede
Det konservative Folkeparti. Gennem 20 år har været formand
for henholdsvis undervisnings- og kulturudvalget og udvalget
for teknik og miljø.
I valgperioden 1984 - 1987 var Carl Martin Christensen med
lem af folketinget.
Gennem en længere årrække har Carl Martin Christensen værer
amtsformand for Det konservative Folkeparti på Fyn, siddet i
hovedbestyrelsen og en tid været medlem af hovedbestyrelsens
forretningsudvalg.

Carl Martin Christensen har sammen med hustruen, Kate Chri
stensen, været aktive i luftmeldekorpset, og nu er de begge
stærkt engangegert i Odd-Fellowordenen.

Carl Martin Christensens store hobby erjagt. Bukkejagt både på
Langesø gods og sidst i Skotland.

For få år siden var Kate og Carl Martin Christensen på en ufor
glemmelig jagrtrejse til Sydafrika, og hjemmet rummer en
smuk trofæsamling fra denne rejse.
Dansk Slægtsgårdsforening ønsker tillykke med fødselsdagen
og siger tak for mange års store indsats i foreningen.

Både Kate og Carl Martin Christensen ønskes mange gode år i
såvel Dansk Slægtsgårdsforening som på Kaaregaard.

A. C. Winther Hansen
Næstformand

Broager kirkes ældste dele - apsis, kor og skib - er bygget af
munkesten i slutningen af 1100-tallet i romansk stil. Det meget
brede tårn er fra o. 1300 i sen romansk stil, men spirene er fra
o. 1400 i gotisk stil.
Gotisk og fra o. 1500 er også sakristi og de to sideskibe, der
med kirkens hovedskib danner et kors, hvor sideskibene er kor
sarmene.
Endnu i gotisk tid er et fladt plankeloft erstattet med høje spids
buede hvælvinger. Derfor ses i kor og hovedskib et stilsam
menstød mellem den runde romanske bue og den spidse gotiske
bue.

Inventaret
Kirken har en smuk barok altertavle fra 1717 med de fire evan
gelister og deres symboler: Matthæus med engel, Marcus med
løve, Lucas med okse og Johannes med øm.
Prædikestolen er et renaissancearbejde fra 1591 , hvor man i de
seks billedfelter ser: syndefaldet, kobberslangen i ørkenen, Kri
sti fødsel, korsfæstelsen, opstandelse og Jesu genkomst.
Døbefonten er romansk og på alder med kirken.
Endvidere er der i kirken et unggotisk krucifiks, som har hængt
i korbuen.

Tårnet
Sagnet fortæller om Broagers kirkes tårn, at det blev bygget af
to søstre. Som et minde om de to, der var siamesiske tvillinger,
står tårnet sammenvokset ved "lænden" men med to spir. Spire
ne har ikke samme højde, da den ene levede lidt længere end
den anden. Begge søstre blev ifølge sagnet gravlagt i kirken.
Mere konkret ved man, at preusserne i 1864 brugte kirkespiret
som udkigspost. Derfra kunne man se kuglenedfaldet ved dan
skernes skanser i Dybbøl fra et batteri opstillet i Gammelmark
på Broagerland.

Set. Jørgen
Kirken er viet til Jomfru Maria, men er bedre kendt for sin til
knytning til Set. Jørgen. I tåmrummet står en stor figur af den
dragedræbende helgen. Figuren stod oprindelig i den nordre
korsarm, der også rummer kalkmalerier om Set. Jørgens marty
rium.
Set. Jørgen eller Set Georg - "Vor Herres første ridder" kom til
et land, hvor en frygtelig drage skræmte folk fra vid og sans
med sin forgiftende ånde. Hver dag blev der ofret to får til dra
gen. Da der ikke var flere får tilbage, trak man lod om hvem, der
nu skulle ofres til uhyret, og loddet faldt på prinsessen. Set. Jør
gen gik til angreb, og med sin lanse dræbte han dragen, hvoref
ter han befriede prinsessen.
I stedet for at få prinsessen og det halve kongerige, bad han kon
gen om at vise medfølelse med de fattige og opbygge fattiggår
de. Derfor kaldes spedalskhedsgårdene også for Set. Jørgensgårde.
Set. Jørgen døde martyrdøden, da han ikke ville afsværge sin
kristne tro, efter at den romerske kejser i 303 havde forbudt kri
stendommen. Kalkmalerierne i det nordre sideskib viser legen
den:
Han blev hængt op i et træ og modtog tortur. Han tømte et gift
bæger, men døde ikke. Han skulle radbrækkes på et marterhjul,
men et lyn splintrede hjulet. Han døde ved halshugning, men
som en rigtig helgen afsværgede han ikke sin tro.
OGN
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Det gådefyldte
Juleprædiken af sognepræst Knud Barslev.

Bliv ved, du ensomme stjerne,
at sende dit lys mod jord
til hjerterne dog omsider
bøjer sig dybt og tror.
Og syng om freden, Guds engle,
utrætteligt, syng og spil,
til hjerterne dog omsider
bøjer sig dybt og vil.
Sådan skrev Kaj Munk i Danmarks skæbneår 1940.

Det er stadig sådan, at julen er tiden for fred og idyl. Den er de
dage, hvor vi samles og bevarer i al fald fredsommeligheden!

Vi sender julebreve med velmente ønsker for modtagernes liv og
fremtid og bider ærgrelser og ængstelser i os i juledagene, for
denne søde tid skal ikke ødelægges af noget negativt.
Vi kalder den undertiden for "hjerternes fest" og "fredens høj
tid", og vi prøver i det ydre at leve op til det.
Altsammen fordi vi slet ikke kan komme udenom eller sætte os
ud over det, vi er vokset op i, at julen ikke blot er hellig, den er
fredhellig. Vi forbinder det, godt hjulpet på vej alle vegne fra,
med Jesusbarnet i krybben, yndigt og fredfyldt, indhyllet i både
himmelsk og jordisk kærlighed.
Med dette sidste, den himmelske kærlighed og den jordiske
kærlighed, er så det, der til gengæld angiver, hvorfor netop Jesu
fødsel, gudebamets komme, i det hele taget den guddommeliges
jordiskhed, i den ældste kirke kunne føre til den helt store strid
og ballade.
For der er ikke noget, billedet med barnets fødsel i stalden i
Bethlehem, ikke er, så er det idyllisk.
Det er det til det allerinderste modsætningsfyldte, kontrastfyld
te, det egentlige mytiske og gådefulde: Det utrolige, at Gud er
kommet til syne i et menneskebarn. Ved undfangelse og fødsel
er det kommet ind i vores verden.
Man kunne ikke komme til rette med det, kunne ikke finde ord,
der dækkede dette fantastiske, at Gud var menneske, at et men
neske var Gud, og selv om kloge hoveder så opfandt nogle teo
logiske begreber, som kunne give udtryk for det mytiske, så nåe
de man aldrig til at kunne forklare det, og vi er ikke kommet
videre i dag.

Også vi må give op overfor det gådefyldte, der er kernen i julens
budskab, at Gud blev menneske. Det kan ikke forklares, natur
ligvis ikke, for der er ikke menneskeord for det, der går udover
menneskets virkelighed, verden og forstand.

Næsten alle vore - i anførselstegn - idylliske julesalmer kredser
om kontrasten mellem det guddommelige og det jordiske, det
evige og det tidsbundne.
Du, Gud Faders enbårne søn,
mand i lys, men dog Gud i løn,
underlig klædt i kød og blod,
for nu bare at nævne et eksempel som alle og enhver kan sup
plere med mange andre.
Kontrasten, modsætningen er der jo med det samme.
Lukas fortæller om Jesu fødsel i en afsides stald i et afsides
land, som hans forældre er blevet kommanderet til af denne ver
dens mægtigste mand, kejser Augustus. Afmagten overfor
supermagten, undersåtten overfor hans kejserlige majestæt. Den

unge kvinde, der må drage ud på den farlige tur på et æsel kort
før sin nedkomst, med fare for både sit eget og barnets liv, for
di en befaling, givet af skattetekniske grunde fra de kejserlige
kontorer i Rom, dvs. den anden ende af verden, er kommet helt
til afkrogen Galilæa.
Men det er denne kontrast, denne modsætning, som det kristne
evangelium bygger på. For samtidig med, at den skildres som
afmagt overfor supermagt, så fremgår det for den, der har ører
at høre med, at magtfordelingen er den omvendte, at den virke
lige magt, den sande magt, holder til hos afmagten, og ikke hos
den ydre, fysiske magt.
For den virkelige magt, den sande magt, det er den, der kom ind
i vores verden med Jesu fødsel, det er den, vi ser i en moders
øjne første gang hun ser sit barn, det er den magt, der vil alt
andet end vise sig som ydre, fysisk styrke, for den vil ikke
bekræfte sig selv, men kun den anden. Det er kærligheden, der
er til for den anden og ikke for sig selv. Den magt var det, der
viste sig i stalden i Bethlehem.
Og den er det, vi fejrer her i julen. Den sande magt, den virke
lige magt, den sande kærlighed, den virkelige kærlighed. Det er
den, vi også godt kender lidt til. Vi ved fra vore erfaringer, at den
er til, men vi ved også godt, at hvor vi får med kærligheden at
gøre, der kan den frygteligt hurtigt forandre sig mellem vore
hænder til noget andet, til et magtinstrument, vi bruger for at
bekræfte os selv, i stedet for at bekræfte den, som kærligheden
gælder. Den ægteskabelige kærlighed, kærligheden mellem
forældre og børn, vi ved at for tydeligt, hvor skrøbelig den er,
hvor sårbar, fordi den kun er til i det for os så farefyldte og
ukendte farvand, der hedder uselvviskhed og den andens liv og
lykke, ikke min egen, og her kæntrer det alt for ofte.

Jo vi kender den, den sande vare, vi ved den må findes, og i dag
hører vi, den er kommet ind i vores verden, er kommet som en
omstændighed, et vilkår ved vores liv, der ikke før var til, og
som har forvandlet vores verden fra at være udleveret blot til os
selv, og hvad vi gør ved den i vores kærlighed til os selv - til at
være omkranset af det håb, at kærligheden er vores sande mulig
hed.
Vi hører i dag, at den er kommet, kontrastfyldt som kærligheden
er det, fordi den er en magt, der aldrig vil vise anden magt end
den, der vil den anden - og ikke sig selv.
Men modsætningsfyldt.
For det var ikke blot et barn som alle andre - det var det også men det var den almægtige Gud selv, der her viste sig for os,
sådan som han vil ses af os, nemlig som én af os, som den, der
i sin delagtighed med os ingen grænse eller afstand kender.
Men den egentlige kontrast, den virkelige modsætning, det er
den, at det er os, det hele gælder. At det er dig og mig, det hand
ler om, at det virkelig er os, der får en kærlighedserklæring, os,
der er dem, vi er: De alt andet end elskværdige.
Historien om os begynder med juleevangeliet. Det er det, der er
det store under, det er det, der er evangeliet.
Gudskelov !

Knud Barslev.
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Friske juledage i Gammelby
Klostergartner Chr Thomsen, Gisselfeld fortæller i sin erin
dringsbog om juleforberedelserne og julen 1929 i Stouby
præstegård ved Vejle, hvor han var dreng hos præsten.
(Erindringsbogen er anmeldt i "Slægtsgården" nr 345 side 16)
Det var i den hyggelige præstegård,jeg oplevede en ret så usæd
vanligjul og juleaften - den første uden for mit hjem. Ugerne før
den 24. december stod i forberedelsens tegn ude og inde. Min
mest pågående opgave var umiddelbart før juleaften at henrette
vores stolte hønsegårdssheik, der havde nået en betragtelig alder
på adskillige somre og vel en halv snes kilo. Den pinlige scene
skulle foregå i baggården, hvor blokken stod. Til aftalt tid - en
bidende, men smuk morgenstund - ankom kokkepigen West
iført forklæde og køkkenets drabeligste forskærer, just som jeg
rundede hjøret med kalorius under armen. Endnu mere rød i den
enorme maske end ellers gav den sig protesterende ved synet af
West. Mine trøstensord om nødvendigheden af det forestående
var aldeles spildte. Med et sigende blik fra West modtog jeg kni
ven, medens hun med begge hænder fattede om delikventens
ben og vinger så godt hun kunne, medens jeg med en rystende
højre hånd begyndte at føre våbenet i den benhårde hals. Lidt
blod og megen sved for vores vedkommende. "Hent øksen"
gispede West, "jeg skal nok holde bæstet!" Heldigvis var den
indenfor rækkevidde, men først efter tre drabelige hug himlede
juleaftensstegen, præstegårdens bedagede kalkunhane.
Inden døre sad præsten og kapellanen fordybet i meditation over
juledagenes tekster, så det var bare med at liste rundt på strøm
pesokker og sætte brændselskurvene uhørligte uden for dørene.
Fruen var rigtigt i sit es som admiralen på broen. Husalferne
Tofte og Nissen fimrede rundt med konstante julelys i øjnene og
juleknas mellem tænderne - undertiden så kåde, at West måtte
dæmpe gemytterne, før fruen dukkede frem.
Juleaftensdag var vi meget tidligt oppe. Da West ikke var kom
met til morgenandagten, kiggede præsten spejdende omkring
sig, så på sin kone, rystede på hovedet og henhviskede "Øst,
vest, hjemme bedst". Da West ikke havde vist sig endnu, da
andagten sluttede, begav den gode præst sig hovedrystende og
småsnakkende ind til sine gemakker.
Efter en times grundig biltest kunne jeg meddele præsten, at aut
omobilet var klar til udrykning. Forsigtigt bankede jeg på og
måtte vente en stund, før der blev sagt "kom ind". Han drejede
sig en halv omgang i stolen, kiggede ligesom nysgerrigt imod
mig gennem de guldindfattede. "Nå, så det er dig. Har du set,
det sner?" Han pegede ud i haven, hvor sneen væltede ned. "Er
det ikke smukt?" Før jeg kunne nå at svare, spurgte han mig
bønfaldende om mit ærinde. "Åh, ja, det er storartet, tak, rigtig
mange tak", jodlede han på min oplysning om bilens førsteklas
ses tilstand. Og med et stort forventningsfuldt smil: "Tror du
ikke, det ville være opportunt at ta' en skovl med?" -Hvilket jeg
gjorde.
Først på eftermiddagen kørte pastor Mikkelsen (kapellanen) for
døren, for at hente de af husstanden, der efter fruens ønske skul
le slutte op om gudstjenesten i Stouby kirke kl. 2.
Det sneede jænt, da - Fenger Eriksen og lille jeg ankom til Hor
num kirkes 4 tjeneste, og mødte mine forældre der. Det var også
en overraskelse for dem, at jeg var inviteret til juleaften i præste
gården. Derefter gik vores tur i forrygende julevejr til Vejlefjord
Sanatorium. Overlægen tog imod os, og jeg blev placeret i et
hjørne af den store hvide granpyntede aula, hvor et kæmpejulet
ræ med hundrede af funklende kerter nåede loftet. Der herskede
en egen uforklarlig - næsten overjordisk - stemning med de
mange mere eller mindre syge patienter, hvoraf mange sad eller
lå i deres lige så hvide senge. Yngre og ældre hærgede ansigter,
der bevægede fulgte med i toner og tekst om det gamle livsbe
kræftende budskab. Ansigter med tårevædede øjne og trætte
smil, ikke mindst da Fenger Eriksen, selv tydeligt rørt, lyste

Herrens velsignelse og fred over hver eneste sygeseng og os
alle. Man måtte græde med, det var jo næsten som en anklage
mod os, mod mig, der sad her frisk og sund med tankespring til
den sprøde kalkun, desserten, gaverne o.s.v. vel vidende, at for
mange her i salen var det måske den sidste jul, og for nogle det,
de inderligst håbede. Og tænk, at præsten derefter gik rundt og
trykkede hver eneste i hånden med et stort smil og et opmun
trende på gensyn.
Det kan nok være, at Ford'en prustede højlydt gennem snefoget
over de nordfjordske, skovklædte bakker. Men ikke så snart var
vi ude i det åbne land, før blæsten rev og sled i kalechen, så
marieglassene sprang, og jeg jævnligt måtte ud som vinduesvi
sker, da sådanne endnu manglede deres opfinder. Så tabte
mobilet vejret, og der blev brug for skovlen, som præsten hav
de spået, og min ikke så ringe nærværelse. Men jeg måtte san
delig respektere hans manuelle færdigheder i nødens stund. Det
var, når jeg tabte pusten efter at have skovlet foran den kogende
køler og skubbet bagpå. Jeg måtte flere gange overtale ham til
at hvile ud ved rattet, for det var adskillige gange, vi måtte stop
pe for hvidt, og jeg var vel nok den stærkeste.
Hvor var vi velkomne efter nogle spage bebrejdelser fra fruen.
Det var af bekymring for kalkunens venten, og kartoflernes
eventuelle smag af høkasse. Klokken var næsten halv otte, da vi
samledes om bordets åbenbaringer. Man blændedes i begyndel
sen af de hvide kerters spil i glas, krystal og tretårnet sølv kom
pletteret med gran og englebørn på damaskdugen. En af kuver
terne øverst var flankeret af et nisseorkester, en septet i små por
celænsfigurer.
"Værsgo', det er din plads!" Fruen trak en stol frem. "Orkesteret
er en hentydning til din fars erhverv som musiker". Og der sad
nu lille jeg, stum af benovelse over at være æresgæst for mange
blikke, og for første og sidste gang med eget orkester.
Så kom da det, der havde været hønsegårdens "pralhals" afklædt
til skindet, brun og duftende i en kulinarisk os. Vi vekslede blik
ke, West og jeg, enige om, at vor henrettelsesmetode forblev
hemmeligholdt. Præsten bad bordbønnen og ønskede, at hver
især måtte føle sig hjemme. Jeg er sikker på, at det blev opfyldt.
Det kneb med at få ris a la manden spist, men det var ikke kva
litetens skyld, men et sikkert tegn på for tidlig mæthedsfomemmelse. Så snart kapellanen og frk. Nissen havde afsløret, at de
to mandler var fundet, forduftede interessen, der i stedet for
samledes om det loftshøje grønne træ fra præstens skov ved
Rosenvold. Frk. Gøtsche spillede orgel til de kendte salmer,
medens vi lige netop var i stand til at slutte kredsen. Derefter
delte fruen gaverne rundt, førend mokkaen serveredes med
husets speciel "le perler" sukkerkugler), hvis tilblivelsesproces
diskuteredes ivrigt.
Klokken 11 undskyldte præsten sin tilbagetræden og lidt efter
kapellanen, medens vi andre fortsatte med de kulinariske fri
stelser, indtil præsten vendte tilbage ved midnatstide for at slut
te med taksigelse og ønsket om en rigtig glædelig jul.
Det var denne humoristiske og storhjertede personlighed, der
efter et års forløb gav mig prædikatet "retskaffen og ædruelig i
al sin færd, men særligt dygtig til havebrug og med fremtid som
en stor gartner".

"Gammelby
præstegård"
eller rettere
Stouby
præstegård,
hvor
Chr. A.
Thomsen
oplevede julen
som stor
dreng i 1929.
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Lilåsgården med nuvarende ejer - Karl Poulsen.

Lilåsgård
Lilåsgård i Høve er en af de ældste slægtsgårde i Odsherred.
Den først kendte beboer af gården var Lauritz eller Lars Poul
sen, der nævnes så tidligt som i 1591 i Dragsholms lensregn
skab.
Som for andre meget gamle slægtsgårde, er materialet mangel
fuldt, og derfor ved vi ikke, hvad der ligger forud.

Driften
Lilåsgård har siden 1982 været ejet af Merete og Karl Poulsen,
som er 13. generation.
Gården drives i et interessentselskab med broderen Lars Poul
sen, hvor brødrenes gårde udgør et markbrug. Maskiner og
besætning er i fællesskabet.
Til Lilåsgå hører 41 ha, til Lars Poulsens gård hører 32 ha og så
der 18 ha i forpagtning.
Der dyrkes frø, raps, hvede, vårbyg og maltbyg.
På Lilåsgård er der 300 søer. 1/3 af grisene færdigproduceres og
resten sælges som 30 kg. grise.
Slagtesvinene er på Lars Poulsens gård.

Slægten
Lars Poulsen var den første kendte fæster af gården, og han
nævntes så tidligt som 1591. Hans søn Poul Larsen overtog
gården i 1610. Efter hans død i 1656 fortsatte sønnen Peder
Poulsen ( - 1706) fæstet. Han blev i 1661 gift med Karen Nielsdatter.
Landgildet var i 1664 sat til 8 tdr. byg, 2 tdr. havre, _ svin, _ får,
1 lam, 1 gås, 4 høns og 20 æg.
I 1688 kom fjerde generation ind på gården med sønnen Poul
Pedersen (1662-1705). Han blev samme år gift med Lisbeth
Nielsdatter ( - 1747). Efter manden død i 1705 blev hun kort
efter gift med Poul Jensen (1677-1754).
Efter konens død i 1747 giftede Poul Jensen sig samme år med
Johanne Pedersdatter ( 1713-1775), og efter hans død i 1754 ind
gik hun i ægteskab med Peder Andersen (1718-1780).

I 1775 fik Jens Poulsen fæstet på gården. Han var søn af Poul
Jensen og Johanne Pedersdatter.
Hermed springer slægtskabet, men med den tids familieforhold,
kan man næsten sige, at det blev i familien.
Jens Poulsen (1748-1803) blev gift i 1776 med Maren Hansen
(1751-1827).
Deres søn Poul Jensen (1795-1859) afløste i 1822. Han var i
1819 blevet gift med Ane Margrethe Larsdatter. I 1854 overtog
han gården til selveje, da Statens bøndergods under Det odsher
redske Gods blev afhændet. På den tid var gårdens tilliggende
på 50 tdr. land, som for fordelte sig med 35 tdr. land ager og 15
tdr. land eng. Gårdens hartkorn var sat til 3 tønder 1 skæpper 2
fjerdingkar og 2 3/4 album.
Ved overtagelsen til selveje, blev der afstået en parcel til gym
nastikplads for skolen.
Deres søn Niels Poulsen (1834-1895) købte slægtsgården i
1858. Han blev samme år gift med Louise Marie Madsdatter
(1840-1907).
I 1874 oprettedes Høve Friskole, som i de første år havde til
huse i gårdens storstue. Friskolen var inspireret af højskolen i
Vallekilde, som ligger nær ved.
Næste generation kom til i 1901 med Nicolaj Poulsen (18781953) som året forinden var blevet gift med Maren Kristine
Hansen (1874-1953).
Han blev formand for Holbæk Andelssvineslagteri.
I 1949 tog sønnen Ejvind Poulsen (1912-1986) over. Han var i
1938 blevet gift med Esther Gylling Mahler (1912)
Ejvind Poulsen overtog faderens plads i bestyrelsen for slagteri
et og blev senere dets formand, og var dermed stærkt engageret
i landbrugets organisationer. Ejvind Poulsen blev også formand
for Andelsbanken i Holbæk.
I 1982 overtog sønnen Karl Poulsen (1946) Lilåsgård og han er
gift med farmakolog Merete Poulsen (1946).
Karl Poulsen har været formand for Holbæk Amts Svineavlsud
valg.
Merete og Karl Poulsen har sønnerne Rasmus og Nicolaj.
Rasmus er ved at afslutte sin landmandsuddannelse mens Nicol
aj ikke vil være landmand.
Begge sønner er meget engageret i sport. De deltog begge i det
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te års verdensmesterskab i livredning som afvikledes i Sidney i
Australien.
Det danske VM-hold havde 5 deltagere og de fik en bronzeme
dalje i holdkonkurrencen.
Livredning er som konkurrencesport ikke udbredt i Danmark,
med der deltog 24 nationer i verdensmesterskabet. Sønnerne fik
også gode placeringer i de individuelle konkurrencer.

Bygninger
Lilåsgård har bevaret sin gamle plads i landsbyen. I 1874 opfør
tes det nuværende stuehus, som i 1930zeme blev udvidet med en
frontispice mod syd til haven.
Vestlængen, den gamle kostald blev grundmuret i 1850 og i
1954 blev den ombygget så der blev plads til to rækker køer.
Øst for gården opførtes i 1979 farestald og maskinhus.
Efter at køeme blev sat ud i 1996 er den gamle kostald sammen
de andre længer ændret til smågrisestalde, da besætningen blev
udvidet til 300 søer.
Østlængen er fra 1912 og nordlængen er fra en ombygning i
1941.

Lilåsgård o. 1920 set fra landsbyens gade - nu Høve Bygade.

Det odsherredske Gods
I den ældre middelalder boede der mange adelige i Odsherred. I
næsten hvert sogn er der små voldsteder, rester af mure eller
fundamenter, som fortæller, at her var en gang en adelig borg.
Når herremændene efterhånden forsvandt fra Odsherred, skyld
tes det, at herredet helt kom i kongens og først og fremmest
Roskildebispens eje. I hvert fald fra begyndelsen af 1300-årene
var Dragsholm i bispens besiddelse. Dragsholm blev midtpunk
tet i et fogedi, hvorfra de store biskoppelige besiddelser i Nord
vestsjælland blev styret.
Ved reformationen overtog kongen Dragsholm og de mange
bøndergårde, som hørte herunder. Så at sige hele Odsherred var
blevet et kongeligt gods.
På Dragsholm sad kongens lensmand. Ellingegården blev et
selvstædigt lille len. Fra gammel tid havde Nygård i Højby
været under kongen, der her havde sin lensmand.
I 1566 blev Dragsholm et hovedlen, og hele Odsherred blev nu
samlet under lensmanden på den gamle borg.
Efter enevældens indførelse i 1660 blev lenene omdannet til
amter. Den 8. april 1664 fik amtmanden over Dragsholm ordre
til at aflevere amtet. Dagen før havde rentemester Henrik Mül
ler fået Dragsholm med tilliggende og en del af Sæbygårds amt
i udlæg. Den 14. juni 1664 fik han skøde på begge amter.
Dragsholm blev sat til 6265 tønder hartkorn. Værdien var sat til
312.359 rigsdaler.
Henrik Müller havde tjent en formue ved at bedrage staten, og
de fleste af pengene lånte han kongen under svenskekrigene.
Den eneste måde kongen kunne betale tilbage på var ved at
overdrage jordegods til ham.
Der er ingen tvivl om, at Henrik Müller havde måtte tage mod
Dragsholm og godset i Odsherred til en for høj værdi, men at
sige nej til kongen tilbud ville være majestætsfornærmelse.
Indtægterne fra bøndergodset var ringe, og i 1688 fik Müllers
hovedkreditor, den portugisiske jøde Manuel de Texeira, udlæg
i godset.
I 1694 blev Dragsholm skødet til stiftamtmand Frederik Chri
stian Adeler, men det var kun en mindre del af bøndergodset, der
fulgte med. Langt det meste af Odsherred kom på ny under kon
gen. Således opstod Det kongelige Odsherreds gods.
Godset blev betragtet som et samlet gods under en særlig gods
administration. Selvom bønderne var fæstere, havde de bedre
vilkår end i de egne, hvor der var mange herregårde.
Hele Det odsherredske Gods blev solgt i 1854, som følge af den
politik, som den nye rigsdag udformede, hvor et væsenligt poli
tisk mål var at afskaffe fæstet til fordel for selvejet.
OGN.

Lilåsgården 1950.

Dragsholm o. 1650.
Den gamle bispeborg blev efter reformationen det administra
tive centrum for kongens gods i Odsherred. 11664 blev Drags
holm overtaget af rentemester Henrik Müller, og siden har det
været i privat eje.
11690'erne blev den gamle borg ombygget til et slot i tidens
stil - barokken.
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NYT FRA KREDSENE
Midtjysk kreds

N or dsj ællandskredsen

Tirsdag, den 14. november havde kredsen inviteret til aftenmø
de på Viborg Amtsgård, hvor amtsborgmester Bent Hansen vil
le være til stede for at berette om amtskontorets funktioner.
Desværre opstod der en lille forsinkelse. De 35 fremmødte fandt
fordørene låste og måtte i stedet finde frem til en bagdør, hvor
Amtsborgmesteren lukkede dem ind

Den 28. november var 38 medlemmer til adventsmøde og gene
ralforsamling.
Ved generalforsamlingen gik Vagn Mathiasen ud af bestyrelsen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgte.
Efter generalforsamlingen fortalte fhv. skoleinspektør Axel Plo
ugh fra Hornbæk om sin opvækst på en gård ved Fåborg, i et
landsbysamfund før mekaniseringen, sin uddannelse til lærer på
seminariet i Odense og om sit første vikariat på en landsbysko
le nær Juelsminde i 1944-45. Axel Plough er en god fortæller og
der var mange, der kunne nikke genkendende til hans beskrivel
ser af landbruget før krigen
Det var også meget tankevækkende, hvilke forhold man bød en
ung lærer, der lige var færdig på seminariet. Ved sin ankomst fik
Plough stillet et helt lille husmandssted til sin rådiged. Der var
ikke et møbel eller nogen ting inden døre, men i gården lå en
kæmpe stabel brunkul.
Plough skulle også sørge for varmen i skolestuen, dvs. op om
morgenen og tænde op i god tid før børnene kom.
På skemaet på seminariet stod der ikke noget om, hvordan man
fyrer op, der stod heller ikke noget om, hvordan man skulle
undervise i pigegymnastik i de små klasser eller hvordan man
skulle undervise de unge mennesker i vinterens aftenskole eller
hvordan man skulle undervise to små åndssvage piger.
En lærerig aften, hvor man fik meget med hjem at tænke på.

Vi gik dog ikke forgæves, for amtsborgmesteren holdt i amts
rådssalen et fremragende foredrag om amtsgården, der i 1970
blev indrettet i en ombygget, nedlagt beskæftigelsesanstalt. Vi
hørte om amtets budgetterede driftudgifter. Hovedparten af
driftudgifterne - 58,3 % - går til sundhedssektoren. Han mente
dette tal vil være stigende på grund af de mange specialområder,
der i dag oprettes på hospitalerne, og som alle ønsker, da de spil
ler en væsentlig rolle for forbedring af folkesundheden.
Amtsborgmester Bent Hansen talte i ca. 2 timer, uden at gæster
ne følte foredraget var for langt. Bagefter var der en livlig
diskussion, som fortsatte under rundvisningen i kontorlandska
bet, og ved et efterfølgende kaffebord, som amtet var vært for.
Alt i alt blev det et interessant aftenmøde, som deltagerne sent
vil glemme, ikke mindst på grund af amtsborgmesterens leven
de og interessante beretning.

Ejgil Overby.

Inger M. Hansen

Vestsj ællandskredsen
Kredsen indbyder til generalforsamling, onsdag den 24. januar
2001 kl. 14.00 på Høng Landbrugsskole.
Efter generalforsamlingen kaffepause, og derefter foredrag.

Vendsysselkredsen
Vendsysselkredsen fik op til Hjørring Dyrskue 7. - 8. juli tilbuddet om gratis standplads i et udstillingstelt. Vi skabte en
udstilling bl.a. af lånt materiale fra Slægtsgårdsarkivet og holdt
standen bemandet i de to dage.
Vi fik mange kontakter og ser nu frem til, at det også viser sig i
nye medlemmer.

Frede Houbak.

Fra Vendsysselkredsens stand på Hjørring dyrskue. På billedet
ses kredsformanden Peder Vestergaard Olesen og Johanne
Frandsen fra bestyrelsen.

Himmerlandskredsen
Himmerlandskredsen har nu planlagt sit halvårsprogram.
Søndag, den 21. januar kl. 13.00 besøger kredsen familien Karl
Nielsen i Vesterbølle ved Farsø. Det er et privat landbrugsmus
eum, hvor der også findes en del gamle, danske husdyr- og fjer
kræracer. Karl Nielsen er en af de fire, der her i landet har fået
tildelt tilskud til genbevaring, og som besøgscenter. Familien
har lagt et fantastisk stort arbejde i at fremskaffe de mange
effekter, der nu er samlet på den gamle gård, der er et besøg
værd. Entre 30 kr.
Efter gårdbesøget går vi over vejen og ser Vesterbølle kirke.
Dagen slutter med kaffe på Gedsted Kro. Pris 39 kr.
Tilmelding inden den 15. januar på tlf.: 98 35 16 03.
Tirsdag, den 20. februar kl. 19.00 er der besøg hos Himmerlands
Elforsyning, Over Bækken 6 i Ålborg. Der bliver fortalt om
driften af direktør Frederik Thidemann, og vi ser en film, der
viser linjeføringen af elnettet i Himmerland.
Salgschef Søndergaard fortæller på en munter måde om, hvor
ledes der kan spares på strømmen. Aftenen slutter med, at HEF
er vært ved kaffebord, derfor er tilmelding nødvendig inden
onsdag, den 14. februar til A.C. tlf. 98 35 16 03.
Onsdag, den 9. maj. Aftenudflugt til Toft Skov, hvor skovfoged
Birgit Knudsen guider os rundt, og viser os en del af de mange
dyr i skoven - rå, då, kronhjort samt vildsvin. Hun fortæller om
det arbejde, som hun og hendes mand har i skoven. Turen vil
blive en bustur pga. færdselen i skoven.
Ved det efterfølgende kaffebord på Tofts Campings Cafeteria
afholder Himmerlandskredsen generalforsamling. Nærmere om
arrangementet i aprilnummeret.
Tirsdag, den 12. juni afholdes der en endagstur med bus til Sam
sø. Også dette arrangement vil blive omtalt senere.
Efter aftale med Vendsysselkredsen gælder tilbuddene også
medlemmer nord for fjorden, men i øvrigt er alle velkomne.
A.C.Winther Hansen.

9

Slægtsgårdsrejsen til Ungarn
Ungarn i 11 dage fra 30. juni til 10. juli 2001.
Lørdag den 30 juni. Efter opsamling og overfart til Rostock
kører vi gennem Østtyskland til Usti Nad Labem i Tjekkiet til
overnatning i Hotel Bohemia.
Søndag den 1. juli. Gennem Tjekkiet og Slovakiet kører vi til
Lillafiired i Ungarn til Hotel Palota, præsident Horthys jagtslot
ved Håmorisøen. Her skal vi bo i 4 nætter.
Mandag den 2. juli. I dag besøger vi Miskole Tapolca, hvor vi
skal bade i klippehuler i helsebad med 35 grades varme vand.
Tirsdag den 3. juli. I dag kører vi til Aggtelek, hvor vi besøger
en af Europas største og smukkeste drypstenshuler. Dagen slut
ter vi i Tokaj, hvor den berømte Tokajer vin fremstilles. Her vil
vi i den største vinkælder i Tokajer bjergene smage på vinen og
spise til aften.
Onsdag den 4. juli. Dagen er sat til pusztaen Hortobågy,
45.000 ha, Ungarns største nationalpark.
Der vil vi fra hestevogn opleve pusztalivet.
Torsdag den 5. juli. Vi forlader vores eventyrslot og kører gen
nem Budapest til Hotel Silvanus i Visegrad, hvor vi skal bo i 4
nætter. Hotellet ligger på toppen af Fekete (sorte) bjerget, med
udsigt over Donau. Forinden besøger vi i Budapest, Heltenes
Plads og nogle store romerske udgravninger.
Fredag den 6. juli. Heldagstur til Budapest. Vi besøger Mar
kedshallen, kører til Budabjerget, hvor bl. a. ligger Kronings
kirken, Fiskerbastionen og Kongeslottet, derefter kører vi til
Gellertbjerget med borgen Citadellet og Frihedsmonumentet.
Dagen slutter med et par timer på gågaden.
Lørdag den 7. juli. I dag besøger vi Esztergom, Ungarns første
hovedstad, samt landets største kirke, der ligger på ruinerne af
det gamle kongeslot fra 1100 tallet.
Om eftermiddag nyder vi en sejltur på Donau fra Esztergom til
Visegrad. Herfra kører vi videre til Szentendre, hvor vi besøger
Kovacs Margits keramiske museum.
Søndag den 8. juli. I dag sætter vi tempoet lidt ned.Vi går ned
til kong Matthias Corvinus's borg fra 1300 tallet, som kun lig
ger 200 m fra vores hotel.
Om aftenen vil vi overvære en ridderturnering fra middelalde
ren i ruinerne af kong Mathias's borg med efterfølgende mid
delaldertaffel med vin ad libitum til tonerne af tidens musik.
Mandag den 9. juli. Vi forlader Silvanus og kører gennem Slo
vakiet og Tjekkiet til Usti Nad Laban til overnatning. Vi holder
en kort foto pause ved koncentrations lejren Theresienstadt.
Tirsdag den 10 juli. Vi sætter kursen mod nord gennem Tysk
land til Rostock, hvorfra vi sejler kl. 17.00 og er i Gedser kl.
19.00.
ARRANGØRER: UG-Rejser ved Børge Geert Olsen og Fra
nz Uhlyarik (dansk/ungamsk tolk).
Tlf / fax 59 59 50 53 og 57 83 15 62

UG-Rejser er registreret i Rejsegarantifonden som nr. 638.
I turen er iberegnet _ pension, morgen og aftensmad med første
måltid om aften den første dag og sidste måltid morgenmad den
sidste dag, samt fuldt udflugtsprogram med alle adgangsbillet
ter betalt.
I prisen er ikke iberegnet drikkevarer, - dog drikkevarerne ved
middelaldertaflet og ved vinsmagning i Tokaj.
Ret til ændring i programmet forbeholdes.
Turens pris er: kr. 4,700,00 pr. person + kr. 700,00 for enkelt
værelse.

Specialprogram for turen tilsendes ved henvendelse til Ole G.
Nielsen, Skælskør Landevej 83,4200 Slagelse - tlf. 58 58 40 16.
Tilmelding til Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv
senest den 1. maj 2001.

Organisationerne og personerne bag fornyelsen af Frihedsstøt
ten har modtaget en påskønnelse af Københavns Kulturfond for
det vellykkede resultat.
Frihedsstøtten blev oprindelig opstillet i 1797 til minde om
Stavnsbåndets ophævelse i 1788, og er dermed uløselig forbun
det med den danske bondes frigørelse. Men Frihedsstøtten blev
samtidig et symbol på, at principperne om personlig frihed for
alle danske borgere nu - på fredelig vis - var indført i Danmark.
Allerede i forbindelse med markeringen af 200 året for Stavns
båndsløsningen i 1988 blev der indsamlet omkring 1 million
kroner til en gennemgribende restaurering af Frihedsstøtten,
som tidens tand havde gnavet grundigt i.
Faktisk viste det sig, at det knapt 200 år gamle nationale monu
ment var så medtaget, at det var nødvendigt ar rejse en hel ny
Frihedsstøtte, og arbejdet med at genskabe frihedssymbolet
blev både mere langvarigt og adskillige millioner dyrere end
først antaget.
Først den 5. juni 1999 - på Grundlovens 150 årsdag - kunne Fri
hedsstøtten i overværelse af bl. a. kronprins Frederik genindvi
es på dens vante plads på Vesterbrogade nær Axelborg.
Frihedsstøtten, der består af en sokkel og en obelisk, er 26
meter høj, og dens placering på Vesterbro umiddelbart uden for
byens porte markerede oprindelig overgangen mellem land og
by. Obelisken er genskabt i bornholmsk sandsten fra Neksø,
mens soklen er hugget i polsk marmor. Dette arbejde voldte en
del kvaler, idet den oprindelige sokkel var af norsk marmor,
men i løbet af de sidste 200 år er marmorbruddene i Norge ble
vet tømt, så man måtte i stedet for finde en marmortype, der lå
så tæt på den norske som muligt. Heldigvis kunne man i Polen
levere en marmor, der mindede meget om den norske.
Soklen flankeres af fire figurer, der alle er hugget i den hvide
Carraramarmor. Figurerne symboliserer troskab, borgerdyd,
agerdyrkningsflid og tapperhed. Endvidere er der to marmor
relieffer på soklen som symboliserer frigørelse og retfærdighed.
Den ny Frihedsstøtte har kostet 18,5 million kroner. Heraf har
foreningen Plan-Danmark betalt 12 millioner kroner, mens det
resterende beløb er givet af Københavns Kommune, Landbru
gets Kulturfond og Landbrugsrådet.
Kilde: Landbrugs Nyt nr. 48 - 27. november 2000.
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Grantræet og Hørren
Af sognepræst Kirsten Grud, Hadsund.

H. C. Andersen har skrevet fortællingerne om grantræet og
hørren. Førstnævnte handler om den evige utilfredshed. Gran
træet syntes livet igennem, at det altid var på vej mod det egent
lige - både da det som ungt træ stod ude i skoven og længtes
efter at blive som et af de store træer og blive brugt som skibs
mast, og da det blev juletræ, sådan som det også havde ønsket
sig det. Men det var heller ikke godt nok. Det gik for hurtigt. Før
det havde sundet sig, var juleaften forbi, pynten revet af, og
træet hensat i en krog på loftet, hvor det stod hele vinteren i sel
skab med mus og rotter, indtil det næste forår blev trukket frem
og slæbt ned i gården. "Nu begynder livet igen! Nu skal jeg
leve!" tænkte det. Men ak! Grenene var blevet visne og gule.
Kun guldpapirsstjernen i toppen mindede om dets livs store
aften, som det heller ikke havde været tilfreds med. "Ak, havde
jeg dog glædet mig, da jeg kunne!" lød træets sidste ord, inden
det blev hugget i stykker og brugt som brændsel under brygger
kedlen.

En naiv historie. Der er nok også dem, der vil sige, at sådan er
der altså nogle, der er indrettet. Nogle kan altid se de lyse sider
ved alting. Andre er mere vankelmodige eller mere tungsindige
ligesom grantræet, men det er vist ikke bare et spørgsmål om,
hvordan man er disponeret, selvom der jo vitterlig er meget stor
forskel på mennesker. Det er også et spørgsmål om, hvordan
man ser på tilværelsen og de ting, man kommer ud for. Det er et
spørgsmål om et valg, om at vælge sig selv og stå ved sig selv
med de anlæg og egenskaber man nu engang har, og med de vil
kår der bliver en beskåret, de være sig barske eller blide.
"Livet har to hanke, den lidelige og den ulidelige. Og det er op
til os, hvilken hank vi vil løfte bægeret med," skrev Leonora
Kristine Ulfeldt i sit Jammersminde om de 22 fængselsår i
Blåtårn i København. I H. C. Andersens eventyr er det således
hørrens livsmod og ukuelighed, der bærer igennem, eller måske
bedre: Hørrens indstilling til livet og livets tilskikkelser.
Det kan vi lære meget af. Det er der visdom i.
Karen Grud.

Sådan er den sørgelig fortælling om grantræet, der ikke skønne
de på livet, førend det var sluppet op. Den historie kender vi
nok.
Den modsatte historie er fortællingen om hørren. Den handler
om en helt anderledes indstilling til livet og tilskikkelserne. Det
begynder med, at hørren står ude på marken med de dejligste blå
blomster. Til forskel fra grantræet glæder hørren sig over solen,
lyset og regnen og kalder sig lykkelig, ja den allerlykkeligste.
En dag sker der en stor forandring i hørrens tilværelse. Den bli
ver rusket op med rode, og det gør ondt. Ligeledes blev den lagt
i vand, som om den skulle druknes, og blev knækket, brækket,
skættet og heglet og kom på rokkehjulet, og det blev værre og
værre, indtil den efter hele denne forfærdelige behandling blev
til et stort stykke fint lærred. "Jamen der er jo mageløst," siger
den til sig selv, "det havde jeg aldrig troet. Jeg har sandelig lyk
ken med mig."
Men det er ikke færdigt med det. For lærredet kommer under
saksen og bliver klippet i og stukket med synåle. Det er bestemt
heller ikke nogen fornøjelse. Ved den proces bliver det til tolv
stykker lintøj. "Nej se, nu bliver jeg først til noget," hedder det.
"Så det var min bestemmelse. Jamen det er jo velsignet. Hvor
det er en mageløs lykke."
Nogle år efter er lintøjet slidt helt op. Da bliver det revet i stum
per og laser og hakket, maset og kogt - og så bliver det til dej
ligt papir. Igen er det "en dejlig overraskelse. Nu skal de skrive
på mig. Og hvad skal der ikke skrives. Laserne blev til en bog,
ja til mange bøger.

Men også bøger forgår. En skønne dag bliver papiret lagt på
skorstenen, fordi det skal brændes. Flammen slår op i en lue.
Den gik så højt, som aldrig hørren havde kunnet løfte sin lille
blomst.
"Nu går jeg lige op i solen!" sagde den inde i flammen, og det
var som tusind stemmer sagde det i én. Og finere end flammen,
og helt usynlig for menneskers øjne svævede de bitte små væs
ener, lige så mange, som der havde været blomster på hørren.
Børnene, der så på det, sagde: "Nu er visen ude." Men de små
usynlige væsener inde i flammen sagde: "Visen er aldrig ude!
Jeg ved det og derfor er jeg den allerlykkeligste."
"Men det kunne børnene hverken høre eller forstå," slutter
historien, "og det skulle de heller ikke, for børn må ikke vide
alting.

Se, det er unægtelig en anden historie end den om grantræet! En
livsbekræftende historie, kunne man sige. Andre vil måske sige:
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Nordens Kristendom
Forfatteren Henrik Pontoppidan skrev, at spisekammeret har
været længere i Danmark end Helligånden. Udsagnet er korrekt,
men det er ikke korrekt at sætte de to begreber op som modsæt
ninger, slet ikke her i julemåneden.

Kristendommen kom til Danmark i Vikingetiden for 1000-1200
år siden, men den gamle asetro forsvandt ikke straks.
Religionshistorikeren Frits Pullich tolker det således:
Når man nævner de gamle nordboere, er det vel vikingetiden,
som først stiger frem for tanken. Vi kan næppe heller overvur
dere den betydning vikingetiden har haft for de nordiske folk.
De kom i berøring med nye mennesker og nye tanker, og nord
boernes sande karakter viste sig gennem dette møde med frem
mede kultur. De var i besiddelse af stor smidighed og kunne
lade sig berige uden at behøve at opgive deres eget. Det bedste
vidnesbyrd aflægger Eddasangene, der kun er tænkelige med
vikingetidens baggrund. Kristne dommedagsfantasier og flere
elementer som kristendommen bragte med sig fra andre religio
ner har afsat spor i den nordiske digtning, fx. i det fremtidssyn
som oprulles i Vølvens spådom, men det hele er bygget op til
vældige billeder af verdenskampen, der helt igennem har deres
eget nordiske præg. Det er altså vikingetiden, som har skabt
forestillingen om Valhal, vikingernes paradis, der giver et ideal
billede af det liv vikingerne levede og elskede at leve.

Men vikingetiden er blot en kortvarig overgangstid i Nordens
historie og giver derfor ikke noget fyldestgørende billede af
vore forfædres liv og kultur.
I stedet for det fredelige bondeliv er det krigerlivet med dets
oplevelser og berigelser, der er stillet op som idealet. Æren der
oprindeligt var et langt mere alsidigt begreb, er blevet forvand
let til at betegne noget der kun kan vindes gennem kamp og
strid. Over al dens glans som omståler udvandrerne, bør vi der
for ikke glemme det liv som levedes hjemme på gårdene. Det
fortjener i lige så høj grad at mindes og fremdrages som eventyrbedrifteme og livet ved vikingehoffeme, om vi vil yde for
fædrene deres ret. Og få steder har vi så gode hjælpemidler som
i Norden, når det gælder om at få indblik i et folks kultur. Ved
siden af en frodig heltedigtning, der ligesom Edda, bærer vikin
getidens stempel, men også rummer mange gamle træk, står
kongesagaeme og navnlig de islandske slægtssagaer i første
række med deres malende skildringer af folkets liv og daglige
færden.
Det er slægtssolidariteten, som er det bærende i nordboernes liv.
Den kreds som slægten omfatter udgør en enhed, hvis styrke og
fasthed beror på et absolut og gensidigt afhængighedsforhold.
Den enkelte stod aldrig ene som i moderne samfund, hvor
enhver må bære det fulde ansvar for sine handlinger. Den gam
le nordbo var solidarisk med sine frænder, som de med ham,
knyttet sammen gennem blodets bånd og fælles minder. Livs
forbindelsen imellem frænderne er så intim, at den enkelte intet
kan foretage sig, uden at det får betydning for helheden. Slæg
tens ære vokser gennem den enkeltes stordåd, men til gengæld
må hele slægten bære ansvaret for den enkeltes bedrifter.
I bogstavelig forstand gælder her én for alle og alle for én. Hvis
en mand begår drab er hele hans slægt skyldig, og den dræbtes
frænder kan lige så godt hævne sig på en af hans slægtninge,
som på gerningsmanden selv. Drab betød indgreb i slægtens liv,
en krænkelse af dens ære, som kun hævneren kunne genoprette.
For en så alvorlig ting som drab, fandtes i de fleste tilfælde kun
ét lægemiddel - blodhævn, men den krænkelse som man kunne
tilføje en mand med en stok eller blot med et ondt ord, kunne
have lige så alvorlige følger. Hævner man ikke en krænkelse, er
man ikke blot fej, men retsløs og gør sig fortjent til niddinge

navnet, thi krænkelsen forgifter livet, og leve med skam kan
man ikke. "Den som én gang dør nidding bliver aldrig igen en
brav mand. Med det navn han dør, med det ry skal han minde
leve." At skabe sig et smukt eftermæle, var det som forfædrene
attråede mest af alt, thi:

Fæ skal dø,
frænde dø,
dø skal også du.
Ikkun dit ry skal aldrig dø,
var det et godt du vandt!

Hele denne opfattelse gav den enkelte en dyb følelse af ansvar
over for livet og overfor slægten. Men den er også bestemmen
de for nordboens syn på livet hinsides. Når den gamle nordbo
døde gik han ind for at samles med sine forfædre i højen. I gra
vens verden fortsætter han det liv, han var vant til at leve på jor
den. Forbindelsen med de efterlevende er ikke afbrudt, han kan
lige fuldt tage del i deres glæder og sorger og kan gribe direkte
ind i slægtens liv ved at give råd i drømme, bistå sine frænder
og bringe ulykke over fjenderne. Han lever med sine frænder.
Derfor var det ikke den enkeltes død nordboerne frygtede mest
af alt, men slægtens undergang. Den stod for ham, ligesom nid
dingskabet, som den største ulykke, fordi livet gik endelig tabt,
når der ikke længere fandtes frænder, der kunne sørge for slæg
tens fortsatte beståen.
Ansvarfølelsen er et fremtrædende træk i nordboens karakter,
og giver sig også udslag i hans forhold til naturomgivelserne.
Verden eller naturen er delt i Midgård og Udgård. Midgård er
menneskenes bolig. Det er slægtens hjem, hvor slægtens guder
har taget ophold. Der færdes han med tryghed, fordi han er for
trolig med tingenes væsen. Men uden for menneskenes verden
ligger Udgård, hvor alt er fremmedartet, uhyggeligt og fuldt af
bedrag, som det fremgår af myterne, når vi følger Tor på hans
rejse til Jotunheim. Midgård er dagens verden, Udgård er nat og
vildnis. Når mørket falder på, er det ikke godt at færdes ude, så
pusler mørkets magter omkring og søger at fordærve naturen.
Udgård rækker ind under Midgård, og står stadig truende for
menneskers tanker og blik i de vilde klipper og dunkle skove
med deres goldhed og uhyggestemning. Således former livet sig
som en stadig kamp imellem det gode og det onde, mellem
lysets og mørkets magter. Og mennesket står ikke som passiv
tilskuer til denne kamp. Det beror på hans vilje, hans evne og
arbejde, om de gode kræfter skal sejre i livet, han når aldrig til
det punkt, hvor han føler at ansvaret hører op.

Nordboernes tryghed bunder i en urokkelig tillid til det evige.
Det evige eller hellige var for dem ikke noget fjernt og ubegri
beligt. Det lå i slægten, men ikke blot dér, hele livet var gennemtrængt af hellighedens kraft. Den var til stede i slægtens
ejendele, i jorden og kvæget, i våbenet, ringen eller andre kleno
dier, som var gået i arv fra generation til generation. Til dem var
ættens skæbne og lykke knyttet, så længe de var i slægtens
besiddelse var dens lykke sikret. Helligheden bredte sig ud i
huset og omsluttede de mennesker, der opholdt sig indenfor
hjemmets sfære med sin skærmende magt.
Kvinderne stod det hellige eller magterne nærmere end manden.
Den blotte tanke, at lægge hånd på en kvinde fyldte nordboen
med gru. Men også manden var en helligere person, når han
befandt sig indenfor hjemmets vægge. Det var højere straffe for
at dræbe ham i hans eget hus end ude på marken. Inden for
hjemmets var helligheden i særlig grad til stede i amekilden og
i højsædestøtteme, som indrammede husherrens plads. Når man
flyttede, tog man disse støtter med sig tillige med "setstokkene"
omkring ildstedet og byggede dem ind i det nye hjem.
Det egentlige helligsted, hvor guderne boede, lå udenfor hjem-
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mel. Det kunne være en høj eller en lund, et træ eller en kilde
eller blot afmærket med en stenhob (hörg). Nær helligstedet
stod blothuset, hvor de hellige genstande opbevaredes, som blev
benyttet ved gudstjenesten.
De islandske sagaer taler om en gildesal i tilbygning til blothu
set. Det var dog kun når slægten var stor, at den ejede en særlig
gildesal. På de mindre gårde afholdtes festerne i familiens sæd
vanlige opholdsrum. Det religiøse foregik på samme grund som
det daglige liv, idet gildesalen blot er en forstørret kopi af dag
ligstuen. Midt i hallen brændte ilden i en åben langagtig arne,
røgen kom ud gennem et hul i loftet, røghullet eller lyren, der
kunne lukkes ved hjælp af en lukkestang.
På langvæggen ud for ildstedet stod højsædet, hvor slægtens
øverste havde plads, medens mændene sad bænkede langs
væggene på begge sider af arnen ved lange borde, således at alle
vendte ansigtet mod ilden.
Hvad enten gilderne var små eller store var ceremonierne
nogenlunde de samme, undtagen i krigstid, hvor man viede fjen
derne til Odin eller en anden gud, det vil sige lovede guden byt
tet og krigsfangerne, som efter sejren blev hængt op i træerne.

Festen eller blotet krævede en forudgående indvielse, hvorved
der lystes fred over deltagerne. Ølfred kaldtes den pagt som
bandt gildefællerne sammen. Selve blotet bestod i et måltid og
påfølgende drikkelag. Det er drikkegildet, som var hovedpunk
tet i nordboernes offerfest. Når måltidet var endt og alle havde
smagt kødet af offerdyret, hornkvæg eller småkvæg, alt efter
gildets omfang, blev bordene fjernet og ølbollen bragt ind sam
men med drikkehornet. Hornet blev fyldt og båret frem foran
høvdingen eller den som sad i højsædet. Han rejste sig, greb
hornet og viede drikken med den gængse bøn: "Til år og fred!",
der indebar ønsket om, at det måtte blive et lykkeligt og frugt
bart år med ubrydeligt sammenhold mellem frænderne. Derpå
drak han ud og rakte hornet, som blev fyldt op på ny, til sin side
mand, der ligeledes modtog det stående og tømte det efter at
have udtalt velsignelsen. Således gik det kredsen rundt - med
solen - fra mand til mand.
Blotet var først og fremmest en bekræftigelse og fornyelse af
sammenholdet inden for frændekredsen. At man spiste og drak
sammen vil sige, at man sluttede pagt, blandede sjæl med sine
kultfæller. Derfor skulle alle smage offerkødet og drikke af hor
net. Den som ikke gjorde sin skyldighed sagde sig løs fra kred
sen og sprængte dermed festens idé.
Der fortælles om den kristne kong Hakon Adelstensfostre, at da
han kom til Sigurd Jarl på Hlade nødte jarlen kongen til at tage
del i trøndernes gildelag. Kongen fik ind derpå, men da offer
kedlen blev båret frem nægtede kongen at spise af det hedenske
offerkød. Hans vægring fremkaldte en storm af forbitrelse
blandt trønderne, som følte sig sveget af kongen, og Sigurd Jarl
måtte berolige gemytterne ved at overtale kongen til at gabe
over offerkedlen, således at han dog kom til at indsuge dampen
fra offerkødet.

Men blotet var tillige et sakramente. 01 blev kun brygget til fest
brug. Tilberedningen fandt sted under ceremoniel højtidelighed,
og gennem "signelsen" blev drikken end mere fyldt med hellig
hed. Gennem nydelsen af offerdrikken sluttede man pagt både
indbyrdes og med guderne og hentede derigennem lykke og vel
signelse for sig selv og slægten. Derved fik festen betydning ud
over øjeblikket. Så længe hornet gik rundt måtte man tage vare
på sin mund, thi "ølord er sande", det vil sige går i opfyldelse.
Når man aflagde et løfte med hornet i hånd, udtalte man det for
Guds ansigt og var bundet til at opfylde det, hvis man ville beva
re æren ubeskåret.
Det var ved et sådan manddomsløfte eller "Brageløfte" at Svend
Tveskæg ved gravøllet over sin fader lagde grunden til Englands

erobring. Enhver handling af nogen betydning krævede forud
gående blot eller styrkefest, om den skulle føre til et lykkeligt
resultat. Blotet var handlingens dåb. Gennem den blev krigerne
viet til sejr som fjenderne til undergang. Når mændene drog ud
var det med en følelse af overlegenhed og styrke, der beroede på
at de fra mødet med guderne bar lykken med sig i arme og
våben.

Gennem festen erfarer vi, hvor let det menneskelige kan glide
over i det guddommelige. Om man siger, at menneskene hand
ler i Gud eller guderne handler gennem menneskene kommer ud
på ét. Guderne er en slags højere frænder og som regel navnløse,
de er simpel hen "vore" guder. Som usynlige kræfter er de til
stede overalt, snart spores deres virkning i våbenets uimodståe
lighed, i dyrs og menneskers spådomsevne eller i øllets inspire
rende kraft, og der er intet til hinder for, at de når som helt kan
tage personlig skikkelse. Som slægtens specielle guddomme,
diser og fylgjer, optræder de ofte i kvindeskikkelse og åbenba
rer sig for frænderne i drømme eller i vågen tilstand for at til
skynde til dåd eller for at advare imod truende farer.
Af de mere udprægede gudeskikkelser er Tor den, som indtager
hovedpladsen. Han er Midgårds guddommelige repræsentant,
den der råder for landets ro, før fredens velsignelse og for lyk
ken i hjemmet. Talrige er de myter, som beretter om hans man
ge kampe med jætter og utysker. Mange af guderne, som Tyr,
Ull og Heimdal kender vi hovedsagentlig af navn.
Freyr er nær knyttet til agerbruget. Hos ham, som hos den kreds
han tilhører, hvoriblandt Njørd og Freyja, sporer vi indflydelse
fra sydlige egne i den sanselig prægede kultus som omgiver
dem.

Odin indtager en stilling for sig. Han er først og fremmest høv
dingens og hirdens gud, det vil sige at han repræsenterer over
klassen i modsætning til Tor, som er og bliver bondens gud. Sin
plads som gudernes øverste skylder Odin vikingetiden med dens
higen efter ry og bedrifter. Da hirden blev vikingetidens ideal,
og krigerskaren fra en lille sluttet skare voksede til en særlig
stand, kom Odin ganske naturligt til at stå som krigerfyrstens
himmelske forbillede. På samme måde er tanken om Valhal ble
vet udformet som et idealbillede af livet i kongsgården, hvor de
stridslystne helte tilbringer dagen med kamp og leg og om afte
nen samles til fest og muntert drikkelag. Fra sit højsæde byder
Odin alle tapre krigere velkommen.

Vikingetiden affødte en særlig krigerpoesi, som vi har den beva
ret i Eddadigtene og i Snorres genfortælling. Den er formet
under indflydelse af kristelig eskatologi (læren om de sidste
ting, verdens undergang og den yderste dom), men på en sådan
måde at billederne helt er taget i tjeneste af de gamle nordiske
idealer. Den uro som den nye tid bragte ind over Norden spores
i en utryghed og usikkerhed over for livet, der mere og mere
føles som et problem. Vikingetiden lærte menneskene at se livet
og døden i øjnene, men den åbnede også blikket for at det gam
le gik sin opløsning i møde. Undertonen i Baldermyten er tra
gedien over de nye tiders brud med tilliden og frændefølelsen,
der for den gamle nordbo stod som det helligste af alt. Balders
død er et varsel om den tilstundende ulykke.

Balder havde onde og farlige drømme, som han meddelte guder
ne. For at forebygge fare tog Frigg alt levende og dødt i ed på at
skåne Balder, men hun glemte misteltenen. Og da nu guderne
morede sig med at skyde til skive efter den usårbare gud, fatte
de Loke en ond beslutning. Han forvandlede sig til en kvinde og
frittede Frigg til at fortælle, at hun ikke havde taget misteltenen
i ed. Loke plukkede da en kvist fra denne plante, lagde den på
Høds bue og hjalp den blinde Hød med at tage sigte efter Bal
der. Da guden faldt blev der stor sorg og jammer. Odin sendte
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bud for at tilbyde Hel løsepenge, men fik til svar, at kun ét kun
ne forløse Balder: hvis alle ting i verden ville begræde ham. Og
nu græder hele naturen, mennesker og dyr, sten og træer. Kun én
ville ingen tåre fælde, nemlig Thøkk - og man formoder at det
var Loke. Til straf blev Loke bundet med sine sønners tarme og
en edderorm anbragt over hans hoved. Hans hustru står ved hans
side og holder en skål for at opfange giften, som drypper fra
ormen. Men når skålen er fuld må den tømmes, da drypper
edderen ned i hans ansigt, og Loke skælver så hele jorden ryster.

I Eddadigtet Vøluspå, hvor tanken har fået sit rigeste udtryk, er
skabt et udsyn over verdenshistoriens forløb fra tidens begyn
delse til dens fuldendelse. Det omhandler menneskeslægtens og
gudernes liv i de svundne, gyldne tider, samtidens gærende uro
og det forestående frygtelige opgør i ragnarok, hvoraf verden
skal genopstå i ny og strålende skikkelse. Digtet er lagt i mun
den på Vølven, en profetisk kvinde, hvis viden rækker fra urti
den indtil dagenes ende. Først mindes hun jætten Ymir, som
opfostrede hende dengang da der ikke fandtes hverken sand
eller sø, jord eller himmel. Guderne løftede landet op af Ginnungapap og skabte den herlige Midgård. Alt var godt indtil
guderne begik den brøde at brænde vanernes sendebud. Dermed
kom ufreden ind i verden. Videre beretter Vølven om Balder, der
falder for Høds pil, og om den gamle troldkvinde i jemskoven,
som opfostrer fenrisulvens afkom. Verden går sin undergang i
møde. Solen formørkes. Menneskenes sind forvildes, broder
slås med broder indtil begge segner. Uvejrstid, ulvetid kommer.
Hele skarer fra Nord stævner til møde med Surt fra Syd, mens
guderne rejser sig til kamp imod de onde magter. Alle falder,
landet synker i hav og ildens luer slikker himlen. Men bag rag
naroks mulm ser Vølven landet løfte sig på ny, og der oprinder
atter en fredelig og underfuld tid. Den stærke kommer fra oven
til den store dom, mens ligdragen synker i dyb og forsvinder.

For mindre end 1500 år siden kom kristendommen til Norden,
formidlet gennem det gradvis stigende handelssamkvem med
nabolandene. Blandt de første kristne pionerer er det især Ans
gars navn, som har vokset sig fast i folkebevidstheden, så at
eftertiden døbte ham "Nordens Apostel". Hans forkyndelse
synes dog ikke at have vundet videre udbredelse, dertil havde
han for stor asketisk og sentimentalt præg. Adam af Bremen
giver os det skudsmål, at "gråd og klagemål og andre tegn på
sønderknuselse er en vederstyggelighed for danskerne."
Via England, som Norden stod i livlig forbindelse med gennem
hele vikingetiden, kom Danmark i berøring med en anden form
for kristendom, som bedre harmonerede med det nordiske
gemyt. Den angelsachiske digter Kædmon skilderer Jesus som
den sejrende høvding, der med sine tapre svende nedfarer til
helvede for at føre alle de døde tillige med deres ophav, "den
væbnede" og hans kvinde Eva, op til Himmerige.
For de kampglade vikinger måtte kristendommens indførelse
ganske naturligt bero på en styrkeprøve mellem Krist og de
gamle guder.
Utvivlsomt har det i mange tilfælde været afgørende når kon
gen, den mand folket så op til og som tillige var præst, bestem
te sig til at følge den nye gud. Om Harald Blåtand, der gjorde
daneme kristne, som der står på Jellingestenen, fortælles det, at
han gik over til kristendommen efter at have set en klerk bære
glødende jern for sin tro. Bagefter nødte han sine mænd til at
følge hans eksempel.
Overgangen til den nye religion betød ikke nogen særlig
ændring i selve livssynet, og det som bar samfundet - slægtsfø
lelsen. Betegnende er det spørgsmål en islandsk høvding frem
kom med: Når jeg bygger en kirke kan jeg da tage med mig i
himmelen så mange frænder og kendinge som der er plads til i
mit gudehus? Hans beslutning afhang af svaret, for slægten kun
ne han ikke slippe.

På Island indførtes kristendommen gennem en altingsbeslutning
i år 1000, hvor det blev vedtaget, at der fra samme dag kun skul
le være én sæd på Island, at alle skulle lade sig døbe, og at ingen
måtte blote offentligt, "men gør han det i løndom, skal han være
fri for straf." For de gamle var religionen ikke en enkeltmands
sag, det var naturligt, at man gik over ikke én for én, men slægt
for slægt, fordi den enkeltes liv var indesluttet i slægten.
I Norden som i Syden sejrede kristendommen ved at vokse
organisk sammen med det bestående. Kirken blev tvunget til at
affinde sig med forholdene og optage det der betød noget for de
kredse den kom i berøring med. Således skabtes der i Norden en
ny folkereligion, forskellig fra Sydens, en religion som havde sit
eget indre liv, og som forklarer at Nordens åndsliv gennem
århundreder formåede at bevare sin karakter, fordi religionen
var vokset op af folkegrunden.
De gamle skikke holdt sig i Norden langt ned i kristen tid. Læn
ge måtte præsten, når han skulle forrette sin gudstjeneste "fare
til ølhus", hvor man efter messen samledes om ølbollen for at
drikke "til år og fred" og "Krist, Jomfru Maria, Set. Michael og
de andre hellige mænd til ære."

I middelalderens brødrelag, gilderne, der gerne stod under en
eller anden helgens beskyttelse, genfinder vi mange af de gam
le drikkeceremonier.
Et sidste levn af hedens offerhandling har vi bevaret i skåldri
kningen.

Poppos jernbyrd.
Sagnet fortæller, at kong Hard Blåtand gik over til kristendom
men, fordi præsten Poppo ved at bære gloende jern, havde over
bevist ham om, at den fremmede gud var den stærkeste.
Sagnet er smukt, men historieforskningen har en anden og mere
realistisk forklaring på kongens sindelagsskifte.
Den tyske kejser havde planer om et korstog til Danmark for at
vinde landet for kristendommen. For at skåne landet mod den
fremmede hær, konverterede kongen.
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Træk fra vor egn
gennem 2000 år - IV
Torp Friis Møller, Årslev fortceller om Sønderjyllands historie.

Landskab, landsbyer og vejr
Det landskab vi i dag oplever, har gennem århundrederne kon
stant skiftet udseende, og gør det stadig. Gennem mange gene
rationer har flittige hænder skabt nutidens marker, enge og skov.
Navnløse og glemte er de, som oprindeligt ryddede skovene og
opdyrkede de senere fællesjorder. De navngav marker, skove,
krat og tofter samt jordlodder, høje, vande og vådbundsområder.
De spurgte ikke om, hvad fremtiden agtede at gøre med disse
navne, der nu desværre i stor udstrækning er glemt af nutidens
befolkning.
Den jord, der hørte til en landsby, kaldtes byens ejerlav, og dis
se fortegnelser har man stadig bevaret. Mod øst er der den lere
de morænejorder med sine bakker og slugter, og der fra skråner
landskabet mod vest ned mod Hærvejen for derefter at flade ud
i den flade slette, som kaldes for Tinglev sletten. Hærvejen var
vort områdes udfaldsport til omverdenen, hvorfra der kom både
godt og ondt. Men de fleste af egnens beboere var uhyre rodfa
ste, og de flyttede sjældent ret langt fra det sted, de var født og
opvokset, enkelte nåede knap nok i hele deres liv uden for sog
nets grænser. De gamle landsbyer lå så godt som altid en god
km fra Hærvejen, hvis færdsel de ingen kontakt havde med. Ved
Hærvejen lå kun med passende mellemrum en kro til at betjene
de vejfarende. De små landsbysamfund lå næsten som små kon
geriger og var en verden for sig, og de ønskede sig fri for frem
med indblanding og blodblanding. Dog havde hver landsby sine
egne små veje, og som minimum en i hver verdensretning, men
disse veje var med nutidens begreber kun kørespor, der først
langt op i 1800-tallet blev gjort hårde. I fællesskabets tid kom
det sig ikke så nøje, hvor man kørte, og da man jo helst ville
køre på de tørreste steder, kom disse veje til at gå ud og ind.
Hver landsby havde sine bestemte kirkevej, og selvfølgelig hav
de man da også andre veje ud af sognet, som for eksempel en
stajsvej og en møllevej, idet man havde møllepligt indtil 1853.

Landsbysamfundet
I 1600- og 1700-tallet var over 80 % af vort lands indbyggere på
en eller anden måde tilknyttet landbruget, og her i vort område
var det så godt som alle, der enten direkte eller indirekte havde
med landbrug at gøre. I de små landsbyer var gårde og huse
bygget så tæt sammen, at der ofte kun var en smøge imellem
dem.
Gårdmændene var de dominerende, og det var helt almindeligt,
at en person blev vurderet og tituleret alt efter hans forhold til
jorden. Langt fra alle var særlig velhavende og havde måske
endda ret dårlige bygninger, men det var mængden af jord, der
gav anseelse. Man havde hel- og halvgårdmænd, fjerdeparts- og
ottendepartsgårdmænd. Datidens husmænd blev kaldt kådnere,
og her kendte man til hel- eller halvkådnere, samt en del havde
besætning men ingen jord selv - ud over en del græsningsrettig
heder. De sidste betegnedes også ofte som inderste og havde
ingen del i byens fællesjord. Af andre betegnelser, som ofte
nævnes, er gadehusmænd og toftmænd, de sidste ejede kun en
toft ved bygningerne. Desuden nævnes hyreinderste, lejehusmænd og indsiddere, og de sidste var de laveste i rangordnin
gen. Mange havde bygget deres huse på lejet grund, og måtte
derfor som vederlag arbejde en dag eller to i høsten. Men de for
skellige betegnelser kan godt variere en del fra by til by, alt
efter, hvem der har nedskrevet det, og i andre egne kaldtes en
gård for et bol.
Den gang havde man endnu ingen egentlig fattigforsorg, så
mange måtte i stedet for gå rundt og tigge sig til føden. I hver
by havde man en tiggerstav eller bræt, som skiftede hver dag til

en ny gård, og kom der tiggere til byen, blev de henvist til den
gård, der den dag havde tiggerstaven.

Fællesskaber
Landsbyernes fællesskab går så langt tilbage i tiden, at ingen
ved, hvornår det blev indført. Selv om man var fælles om meget,
havde man dog ikke fælles udbyttedeling.
Hjemme ved gården havde hver gård sin toft, som godt kunne
være af forskellig størrelse, og disse tofter var indhegnede. I tof
terne kunne hver mand skalte og valte, som han ville. Nærmest
ved byen lå i reglen bymarken, som man jævnligt havde under
plov. Her havde hver gård sin ager, som var rebet, hvilket vil
sige, at bredden af ageren var målt med et reb. Gårdens ottingetal afgjorde, hvor bred ageren skulle være, forstået sådan, at en
tootingsgård havde dobbelt så bred en ager, som en enottingsgård. Og blev en gård senere delt, blev ageren blot halveret.
Egentlig skel mellem agrene var der ikke, og det gav årsag til
mange rivninger med krav om omrebning m.m. Af praktiske
grunde var man derfor nødt til at udføre de forskellige arbejder
samtidigt, men herom senere.
Lidt længere borte fra landsbyen lå de fælles græsjorder kaldet
fælleder eller overdrev. Her fik naturen i højere grad lov at råde
og her voksede ofte små træer og buske, så det tit har ligget hen
som et parklandskab. Hørte der enge til en landsby, og disse
kunne bruges til høslet, var disse også opdelte mellem gårdene.
Større skove hørte øvrigheden til, enten det nu var konge eller
hertug. Men i skovegne havde hver gård i regelen et stykke
fæsteskov. I andre egne, hvor der var moser, havde gådene hver
sit moseskifte.
De gamle landsbyer var små selvstyrende enheder, og på bytin
get valgte man selv sin formand kaldet oldermand eller grande,
og hertil havde kun de jordejende stemmeret. Foruden en mas
se uskrevne love havde hver by sine egne nedskrevne love eller
vedtægter. Disse skulle gennemlæses og stadfæstes af amtman
den, der som sin forlængede arm havde den lokale sognefoged
til at holde opsyn både med gårdene og deres forpligtelser. Hist
og her lå der dog enkelte gårde, som var ejede af personer, som
boede andre steder, og de var tilhørende det amt eller den juris
diktion, hvor ejeren boede. For disses vedkommende blev tilsy
net ført fra oprettede fögderier, hvor en mand med rang af ride
foged udførte de samme pligter, som de lokale sognefogeder.
Desuden kunne der enkelte steder ligge nogle gårde helt for sig
selv, uden at de hørte under den nærliggende landsbys fælles
skab. Disse gårde kaldtes for Enemærke eller på sønderjysk Jenmark. Ligeledes kunne der ligge anden jord uden for rebningen.
Af forskellige navne skal her nævnes stufjorder, og hørte de til
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kirken, kaldtes de for kirkestuf. Et andet udtryk er omum, og her
drejede det sig om jord, der helt fra Arilds tid havde ligget for
sig selv. Men hist og her, særlig i lysninger i skovegne, havde
nogle taget jord til dyrkning, og disse jorder kaldtes for grib
sjord. Dette forhold gav årsag til mange stridigheder og retssa
ger. Mærkeligt nok kaldtes mange af sådanne jorder også for
tofte med et eller andet foran, selv om de lå langt fra bygnin
gerne.
På landsbyens forte, som var betegnelsen for den fælles gade
jord, indkaldte oidemanden hele bondelaget, når han anså det
for nødvendigt, og her var der mødepligt, idet man kun måtte
udeblive ved sygdom eller andet lovligt forfald. Det skete i reg
len ved at oldermanden, der altid skulle havde byens vedtægter
i sin forvaring, sendte sin grandestok rundt medfølgende
besked, men skulle det ske meget hurtigt, kunne han også blæse
i sit horn.
Af praktiske grunde måtte ingen begynde eller fuldende noget
arbejde i bymarken, før det var vedtaget ved et grandestævne,
og ligeledes måtte ingen sætte mere kvæg på græs, end de hav
de ret til og heller ikke før, det var vedtaget. Som eksempel kan
nævnes, at når man havde besluttet at høste rug, mødte alle høst
folkene om morgenen ved byleddet, men ingen gik igennem før
hyrden havde lukket op, og ingen turde påbegynde høstningen
førend oldermanden havde gjort det første hug. Forsyndelser
mod byens vedtægter eller undladelse af pålagte forpligtelser
straffedes med bøder til byen eller øvrigheden. Det var heller
ikke ualmindeligt, at straffen lød på 1/2 eller hel tønde øl til
bytinget, så dets medlemmer tit kom temmelig beduggede hjem.
Alle til byen hørende veje, vandløb, broer og stenkister skulle
holdes i forsvarlig stand, og her havde hver gård sine bestemte
stykker at holde vedlige.
Et meget almindeligt sædskifte i bymarkerne var: 1) boghvede,
2) rug som blev gødet og kaldtes for møntrug 3) 2 kærv rug,
hvorefter jorden så lå 4 år i græs. Foldudbyttet lå normalt på 34 fold. Lidt byg og en del havre avledes i tofter eller andre
småstykker.

Besætninger under fællesskabet
Hver gård havde i regelen 3-5 køer, kådnere og inderster havde
ofte en ko eller to. Hver morgen, når køeme var malket, hvad
der som regel var pigers arbejde, blev byens køer drevet til det
fælles kreaturvandingssted. Hver landsby havde en fast ansat
hyrde, der så modtog dem her og drev dem på græs samt holdt
opsyn med dem på de uindhegnede græsmarker, og om aftenen
afleverede han dem så igen ved vandstedet, hvor hver gård
afhentede sine dyr.
Af vinterfoder havde man kun lidt. Roer var endnu ikke kendt,
og komet gav kun lidt halm samt avner, så det eneste virkelige
vinterfoder, man havde, var hø. Derfor var det vigtigt for en
landsby, at den havde gode enge, og selv små pletter for eksem
pel i skovene blev udnyttet til det yderste, selv om de ofte kun
gav en stak hø eller to. Køeme gik ude længst muligt - ofte til
hen imod jul, hvis dette var muligt. Derfor havde man jo ingen
mælk om vinteren af betydning, og hvis det igen var muligt kom
kreaturerne igen ud allerede i marts. Hestene gik i regelen ude
hele vinteren, og om foråret var de så slappe, at de først kunne
trække noget, når de havde fået lidt græs igen, og derfor påbe
gyndte man først forårsarbejdet langt hen i maj.
Længere tilbage havde man haft ikke så få svin, som blev fedet
ved at gå på olden i skovene, men under de føromtalte svenske
krige blev skovene mishandlet på det grusomste ved planløs
nedhugning både af fjenden og egnens befolkning, og da både
svin og kreaturer tog genvæksten, forsvandt skovene efterhånd
en og med dem svinene, så i 1700-tallet og langt op i 1800-tallet
havde gårdene kun et svin eller to til eget brug. Omkring år 1800
blev bønderne, der endnu havde fæsteskov, anmodet om at frikøbe disse til selveje, og i 1805 kom skovloven, hvor al
daværende skov blev til fredsskov, som nu ikke måtte sløjfes.

Foruden sognefogeden var kirken det eneste, der oprindeligt
bandt folk til sognet. Præsten, der selv var bonde, rangerede højt
i anseelse, og den daværende overtroiske befolkning opfattede
ham som en slags mægler mellem Gud og mennesker. Senere,
da fattigdom og armod tog til, oprettedes der for hele sognet et
fattigvæsen med en fattiggård, og den havde en fattigbestyrer.
Der var ansat en bestyrelse, hvor hver landsby var repræsenteret
ved en eller to mand.
Desuden havde amtmanden ansat en husfoged for hele amtet,
som skulle holde opsyn med alt, hvad der henhørte under det
offentlige, så som offentlige bygninger, større veje og vejbroer
samt føre tilsyn med skovene. Ved udskiftningen blev vedtæg
terne for fællesskabet overflødige, men styringen af de små byer
fortsatte uændret og fortsatte også under prøjserne, hvor gran
den nu kom til at hedde kommuneforstander.

Bygningerne
Oprindeligt var alle bygninger opført af egetræ, og i sønderjyske
skattelister er der i 1542 nævnt en fæstebonde i Skovby ved
Vedsted i anledning af, at han var en betydelig skatteyder med
en overskat på 6 rigsdaler. Det interessante ved ham er, at der
nævnes noget om hans bolig: Huset han boede i var et såkaldt
bulhus, bygget af stolper og svære egeplanker - alt fra egen
skov. Gennem døren kom man ind i huset, der ingen vinduer
havde, og i midten af rummet fandtes det stenbyggede ildsted.
Loft fandtes ikke. Over ildstedet hang en kobberkedel; og var
men bredte sig sparsomt i det store rum, hvor røgen gik ud gen
nem et hul i stråtaget. Af møbler fandtes et par stole med flette
de sæder og langs væggen en lang kasse med låg, om dagen
bænk og om natten seng.
Ildstedet var datidens store problem, og hvor må det have været
ubehageligt, når det regnede ned gennem taget på det lerstam
pede gulv. Man forsøgte at flytte ildstedet over til den ene væg,
men det gav et skævt træk med megen røg i stuen - særlig ved
op tænding om morgenen, og når man åbnede døren gik røgen
hen i den anden ende af stuen. Det var særlig ubehageligt for
dem, der lå og sov. I slutningen af 1500-tallet fandt man på at
indrette en alkove med luger foran til at holde røgen borte. Man
forsøgte også med en oplukkelig luge over ildstedet, når det
ikke brugtes, og for at få lys ned blev denne forsynet med et
gennemsigtig skind, og her var hammen fra et nyfødt føl bedst.
Efterhånden fik man vinduer, og skønt man kendte til glas, var
det alt for kostbart for den almindelige bonde, så derfor klarede
man sig i stedet med blæreskind. De første vinduer kunne ikke
lukkes op, og da man senere fik oplukkelige vinduer, kaldte man
dem for slagvinduer. For at holde regnen ude over ildstedet hav
de nogle sat en lyre over røghullet, men den måtte man dreje,
når vinden kom fra en anden retning. Først da man selv begynd
te at brænde mursten, fik man opført rigtige skorstene, og nu
kunne man så lægge loft og begynde at adskille boligen i flere
rum.
Da som førnævnt skovene svandt ind, blev det ved lov forbudt
at bruge træ til vægge og skillerum, så nu måtte man til at bru
ge andre byggematerialer. I egne, hvor der var mange marksten,
blev der visse steder bygget huse af disse. Mursten havde været
kendt gennem flere hundrede år, men de kostede
penge, og de var tunge at transportere ret langt. De vogne man
havde var små og skrøbelige og hestene havde ikke mange kræf
ter. Et læs på 400 kg regne de man den gang for et stort læs.
Derfor begyndte man selv at brænde sten. Da der skulle være
varme på dag og nat, slog 4 mand sig i reglen sammen om det.
Nu byggede man mure afbrændte sten, og til skærevægge brug
tes soltørrede sten. Nogle steder brugtes også bindingsværk
eller lerklinede mure, men i Sønderjylland begyndte man meget
tidligt med grundmurede huse. Mens der på Fyn og Als stadig
findes ikke så få bindingsværkshuse, findes der på landet fra
Kongeåen i nord til landegrænsen i syd næppe en bindings
værksbygning.
(Fortsættes.)
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Jule ...
Julen er en mærkelig blanding af kristen højtid og verdslig gil
de. Hvor det ene holder op og det andet begynder, er ikke helt
klart, og de enkelte skikkes alder og betydning er ofte meget
gådefulde.
Hvis vi forestiller os, at vi blev sat 200 år tilbage i tiden og skul
le fejre jul sammen med vore tip-tip-tipoldeforældre, var der
ikke meget, som vi kunne genkende.
Der var ingen juleaftensgudstjeneste, intet juletræ, ikke engang
nogen julegås.
Stemningen var dyster, for man forestillede sig, at de døde
vendte tilbage julenat, og derfor sov husets folk i halm på gul
vet, for gengangerne skulle ligge i sengene, og maden måtte
ikke tages ud af bordet den aften, for de døde skulle også spise.
Men midt i denne massive overtro, vil vi kunne genkende ét
træk, at der blev sat grød ud i laden til nissen.

Det var bare ikke den venlige nisse vi kender - den glade jule
nisse. I gamle dage var nissen en husånd eller vætte, der almin
deligvis holdt sig skjult, og som vågede over huset og kreatu
rerne, hvis man behandlede ham godt. Men glemte man ham,
blev han hævngerrig, og en hævngerrig nisse var en frygtelig
uven.
H. C. Andersen skildrer i "Nissen hos spækhøkeren" nissen som
han virkelig var, før en københavnsk boghandler omkring 1850
begyndte at trykke billedark med nisser og katte og julegrød kravlenissen.
Overfladisk set har julemanden med det lange hvide skæg så
stor lighed med nissen, at vi tror, de er i familie med hinanden,
men det er de ikke. Mens nissen er dansk, så er julemanden
international, og han indvandrede til Danmark i 1866, da Krohn
udsendte sin berømte "Peters Jul". Her kom julemanden gående
ned ad gade under navn af "Den gamle Jul".
Det er Set. Nicolaus, der er sagnskikkelsen bag julemanden,
som i Peter Jul ikke kom med julegaver, men han kom med jule
stemningen.

Vi synger om nytårsgaver, fryd og fred. Oprindelig var det
nytårsgaver, men i 1700-tallet flyttedes gaverne fra nytårsaften
til juleaften. Gaverne var dengang nærmest almisser, som hus
bonden gav sine tjenestefolk, det var småpenge til de fattige osv.
For vore forfædre begyndte julen med juelaften og sluttede med
Hellig tre Kongers dag den 6. januar.

Det kan godt være, at vore julefrokoster er obverdådige og fug
tige, men sammenlignet med de mængder af mad, man tidlige
re satte til livs, er vore dages juleborde den rene skånekost.
Biskoppen i Linköbing fejrede juledag 1520 højtiden med:
oksesteg, dyresteg med sovs, kogt oksekød med skinke, skinke,
skine og bringestykker, nyrøget fårekød med medisterpølse, et
stykke fersk oksesteg og et stykke let saltet oksesteg, dernæst
koyver og nyrøgede fede pølser, småsteg af hare, rådyr, kylling
og hjerper, flæskesteg og duer. Dette opulente måltid sluttede
med ostekage og gammelost samt frugt.

Juleaften var i katolsk tid en fasteaften, hvor man spiste fisk. Det
gør man stadig i Sverige, men i Danmark forlod den skik i 1700tallet.
Der kom kød på bordet.
Mortensgåsen flyttedes til juleaften.
Efter freden i London i 1864 vendte Danmark sin mod England,
og man fik interesse for den engelske madkultur, som ellers ike
er noget ideal, og kalkunen gjorde sit indtog på julebordene.
Mange tog flæskesteg til sig. Flæskestegen var de gamle guders
festspise. I Valhal havde man galten Særimmer, som regenere
rede, når der var skåret et stykke af den.

Julebordet er det sted, hvor vi finder de gamle retter. Skulle Val
demar Atterdag kikke forbi er der ting han kan genkende. Bl.a.
rugbrødet, sylten med sennep, det kogte og stegte kød og osten.
Hvert hjem har sine traditioner for julen. Hos mig står juleaf
tensmaden på risengrød og flæskesteg.
Desserten er opgivet, men der lidt frugt til at sluttet måltidet
med.

Med disse betragtninger over jule ønskes alle "Slægtsgårdens"
læsere glædelig jul og godt nytår.
OGN.

