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Dette nummer udkommer lige omkring 

Valborgs dag d. 1. maj, porten til somme-

ren pyntet med nygrønt løv og berusende 

aftendufte. Valborgsaften eller majaften 

danner, tilbage fra vikingetiden, rammen 

om en forårsfest som stadig fejres i vores 

nabolande. Valborg, en fordanskning af 

Walpurga – en engelske nonne, født som 

kongedatter i Wessex, England. Hun dø-

dede i 779 som abbedisse i klostret Hei-

denheim. Ifølge folketroen havde hun 

kraft til at beskytte mennesker mod al-

skens trolddom og forhekselse. 

I tidsrummet mellem Valborg og Sankt 

Hans siges det, at naturens magiske 

kræfter er stærkest. Disse magiske kræf-

ter var årsagen til at man samledes om-

kring de hellige kilder for at blive hel-

bredt og fejre forårets komme med bål, 

brændevin og almen løssluppenhed.  

Hvorfor Valborgsaften stort set er for-

svundet fra Danmark ved jeg ikke, men 

måske hænger det sammen med et klage-

brev, som en præst skulle have sendt til 

sin biskop, hvor i han gør gældende, at 

af de piger der går i skoven valborgsaf-

ten, kommer kun knap en tredjedel tilba-

ge med æren i behold. Fakta er i hvert 

fald, at valborgsaften stadig er en stor 

festaften i Sverige. 

En anden person der er værd at fejre har 

ikke helt så mange år på bagen. Han kan 

dog føre slægten lige så langt tilbage som 

nonnen Walpurga og afstamningen, om 

end ikke som kongedatter, så mindst lige 

så fin. Ib woidemann fyldte 80 d. 1. april 

– endnu engang stort tillykke. Ib er jo 

som bekendt foreningens stærkeste kort 

når det gælder slægtsforskning og har 

som mangeårigt bestyrelsesmedlem teg-

net foreningen på netop dette område. Så 

selv om jeg måske godt kan forstå, at Ib 

valgte at trække sig fra bestyrelsesarbejdet 

ved den netop afholde generalforsamling, 

så vil det, for foreningen, være et savn. 

Derfor, med slet skjult bagtanke, valgte 

bestyrelsen at udnævne Ib til æresmedlem 

i forbindelse med hans runde fødselsdag.  

 

 

 

 

 

 

 

Tak Ib for dit store arbejde for forenin-

gen, som jeg ved ikke er slut, men blot 

fortsætter på et andet niveau.  

Steen Skovhus 

 

To Hæderspersoner 














































