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SLÆGTSGAARDEN
Nr. 10 . Februar—Marts 1944.

Haanden paa Hjertet, kære Læser, hvad enten du nu er Ejer af 
et større, herskabeligere eller mere moderne Hjem, kender du no
get, der i højere Orad symboliserer Hygge, Tryghed og Venlighed 
end denne gamle Bindingsværks-Stuebygning? Er det ikke, som 
hver eneste Detaille i denne Samsøgaards Indre, lige fra de fine 
Linier i Bindingsværket, det blomstrende Morbærtræs krogede Stam
me, der bryder Bygningsvinklen og dukker sigi Læ af Straatagets 
mosgrønne Flade, til Stenbroens jævne Overgang i det ene lave 
Stentrin til Gangdøren, byder dig Velkommen?
Det er saa rent Bonde danskt, saa herligt frit for forloren Stor
hed, at det virker betagende.
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Pris: 2 Kr. 50 Øre.

Til Foreningens 
Medlemmer

Siden jeg blev syg, har jeg modtaget 
utallige Hilsener med gode Ønsker fra Slægts- 
gaardsejere og Venner Landet over.

Herfor siger jeg hjertelig Tak og sen
der en Hilsen til alle gode Venner.

Jeg beder Foreningens Medlemmer for- 
staa, at der ved mit Fravær fra det daglige 
Arbejde paa Foreningens Kontor kan opstaa 
Vanskeligheder ved at gennemføre Arbejdet, 
idet der er mange Omraader, saaledes især 
indenfor Slægtsforskningen, som kun jeg ken
der og kan give Besked om.

jeg beder Medlemmer, som venter Svar 
paa et eller andet Spørgsmaal, som de har 
stillet, om at tage Hensyn til den Vanske
lighed, der er opstaaet ved min Fraværelse, 
og vise en lille Smule Taalmodighed.

Foreningens Personale sætter sig lidt 
efter lidt ind i Sagerne og vil besvare dem 
i den Rækkefølge, hvori de er indgaaet.

Jeg haaber, at Foreningen stadig vil 
vokse, for det er kun gennem Sammenhold, 
at Slægtsgaardsejerne kan komme til at 
gøre en virkelig betydningsfuld Indsats til 
Gavn for Slægterne og Gaardene.

Jeg er taknemmelig, fordi jeg fik Lov 
til at være med i dette Arbejde.

Endnu en Gang hjertelig Tak for alle 
gode Ønsker og en venlig Hilsen til alle 
Slægtsgaardsejere og Venner Landet over.

Chr. Damm.
Ved

Sven Damm.

[ ■Uøiskolehiemmct - Roskilde^)
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^jælpdond
Oprettelsen af en Hjælpefond er ikke no

get nyt Paafund, det har altid været Besty
relsens Tanke, at det ikke var nok med at 
tage sig af den historiske Oplysning, Slægts- 
gaardsforeningen bør ogsaa være i Kontakt 
med Livet, som det leves med alle dets Om
skiftelser.

Bestyrelsen lod dog den Tanke ligge fore
løbig, men Tanken bragtes saa offentlig frem 
ved Generalforsamlingen i Odense af For
manden for Aabenraa Amtssammenslutning, 
Gdr. Peter Agertoft fra Varnæs. Da Tanken 
tillige støttedes fra andre Kredse i Sønder
jylland, bl. a. af Formanden for Tønder 
Kreds, Gdr. Mathias Jepsen, Rørkær, blev 
der den 29. Maj 43 afholdt et Fællesmøde for 
de fire sønderjyske Amter i Tinglef, hvor 
man enedes om at sende Landsbestyrelsen en 
Anmodning om at søge oprettet en Hjælpe
fond for danske Slægtsgaarde, underskrevet 
af Formændene for de fire sønderjyske Am
ter.

Sagen blev behandlet paa en ekstraordinær 
Generalforsamling i København den 13. No
vember 43. Der blev besluttet at tage Sagen 
op og forberede Tegning af Andele ved for
beredende Møder. Af disse er der afholdt et 
Mød i .Tinglef d. 14. Decbr. og et i Odense d. 
15. Decbr. med Sagfører Hesselbjerg fra Hil
lerød som Taler.

Møderne fik en brat Afslutning ved den 
sørgelige Hændelse med Sekretær Damm. 
Stemningen paa disse Møder var afgjort for 
Oprettelsen af en Hjælpefond, skønt man 
heller ikke oversaa Vanskelighederne, især 
med Hensyn til Fondens Administration.

Der blev gjort gældende fra flere Sider, at 
Trangen til Hjælp vilde overstige Fondens 
Evner. Foreløbig er det jo ogsaa kun en be
skeden Begyndelse, og i mange Tilfælde er 
det ogsaa kun beskedne Midler, der behøves 

for at redde et Hjem, og man maa huske 
paa, at Hjælpefonden langt fra er den ene
ste Institution, hvis Bestræbelser gaar ud paa 
at bevare Slægtens Jord for Slægten eller 
dansk Jord for danske Borgere.

Jeg tror nu, at den betydeligste Indsats, 
Hjælpefonden vil øve, det er den indirekte 
Paavirkning, idet det henstilles til den en
kelte, at han har en hellig national Pligt til 
at værne om Slægtens Jord, trods de økono
miske Fristelser, Tiden lokker med. Des
uden vil Hjælpefondens Bestyrelse faa en 
betydelig mæglende og raadgivende Indfly
delse.

Derfor vil jeg anmode Medlemmerne om 
at tage vel imod Tegningslisterne og Tillids- 
mændene og at vise Forstaaelse for Sagen; 
man vil derigennem gøre en fortjenstfuld 
national Indsats.

Jens Jensen,
Soed.

,,Et pragtfuldt Bogværk“.
B. T.

AXEL STEENSBERG

GAMLE DANSKE 
BØNDERGAARDE
Det første Værk i sin Art, der skildrer 
de gamle Bøndergaarde, deres Bygge
skik og Beliggenhed i Landskabet. Med 
over 150 pragtfulde Billeder af gamle 
Bøndergaarde fra alle Egne af Landet.

„Det første danske Standardværk om 
dette Emne. Paa 25 Kvartsider og i 
halvandet Hundrede Billedtekster giver 
det en Rigdom af eksakte Oplysninger 
om dansk Bondekultur. Her er ingen 
moderne Fraser, men lutter saglig Op
lysning. Men denne Oplysning er gen
ne mglødet af Kærlighed til sit Emne.** 

Børsen.
Indb. 26,00, i Vælskbind 40,00.

3

Slaegtsgaard.en.es


8n hellig ftligi at værne om den 
fra fædrene arvede “̂ord

Slægtsgaardsforeningen fremsætter en Plan til 
Sikring af Slægtsgaardenes Forbil ven i de nu
værende Familiers Besiddelse

Slægtsgaardsforeningen havde til 15. De
cember 1943 indbudt sine Medlemmer paa 
Fyen til et Møde paa Fyns Forsamlingshus, 
hvor Næstformanden, Gdr. Jens Jensen, 
Sønderjylland, og Foreningens juridiske 
Konsulent, Sagfører M. Hesselbjerg, 
Hillerød, nærmere gjorde Rede for den Ud
videlse af Foreningens Arbejde, som direkte 
tager Sigte paa Bevarelsen af Slægtsgaar- 
dene i de nuværende Familiers Besiddelse.

Næstformanden, Jens Jensen, Sode, 
bød den ikke særlig talrige Forsamling vel
kommen og gav en kort Oversigt over de 
paa en nylig afholdt, ekstraordinær General
forsamling drøftede nye Linjer for Arbejdet, 
der skulde give Foreningen større Slagkraft 
i Fremtiden. Jens Jensen bemærkede, at der 
i Tiden efter Krigen sikkert vilde bh ve man
ge Opgaver for Slægtsgaardsforeningen at 
løse. Tiden skaber Utilfredshed paa mange 
Maader, og bliver der ikke andet at dele ud 
af, saa er der altid Bondens Jord at tage af.

Næstformanden oplyste, at der var fore
taget en nødvendig Regulering af Medlems
bidraget, hvorefter Foreningen med et Med
lemstal paa 5000 vilde faa et aarligt Budget 
paa 35,000 Kr., hvilket ikke kunde være min
dre, hvis Foreningen skulde kunne udrette 
noget virkeligt. Jens Jensen omtalte endelig 
Slægtsarkivet, som vilde blive omdannet til 
en selvejende Institution under videnskabe
lig betryggende Ledelse, saa der skabtes fuld 
Tillid til det.

Derefter gav Sagfører, cand. jur. M. Hes- 
s e 1 b j e r g, Hillerød, en Redegørelse for, 
hvad man tænker sig, Hjælpefonden skal 
gøre, og sagde bl. a.:

Som et andet Middel nævner de f o - 

r e 1 ø b ige Vedtægter et økonomisk Grund
lag til Støtte, hvor Slægtens egne Midler ikke 
strækker til, ved Ejerskifte eller under Kri
sesituationer.

Tanken er denne at yde en Hjælp, hvor der 
vel findes Vilje til at bevare Ejendommen i 
Slægten, men hvor det skorter paa Evne.

Medens Oplysningsarbejdet og Slægts
undersøgelserne kun er af indirekte Betyd
ning for Maalet, sigter denne eventuelle Støt
te direkte mod dette, den skal træde til, 
naar der opstaar en aktuel Fare for, at 
Slægtsgaardene glider ud af Slægten paa 
Grund af økonomiske Vanskeligheder.

Der kan ikke være delte Meninger om, at 
dette er en smuk og god Tanke. Der blev 
paa Repræsentantskabsmødet i Januar i Aar 
nedsat et Udvalg, der bl. a. skulde arbejde 
med denne Tanke og fremsætte Forslag til 
dens Realisation.

Indenfor Udvalget var der nogen Betæn
kelighed ved at gaa i Gang med Opgaven, 
ikke fordi man manglede Sympati for den, 
men fordi man var lidt bange for, at den 
oversteg Foreningens Kræfter. Man var 
bange for, at de M i d 1 e r, man fik til Raa- 
dighed, blev f o r s m a a, og at Forvent
ninger, man vakte, blev alt for store. 
Da man imidlertid fik en stærk Opfordring 
fra de sønderjyske Kredse, kom der Fart i 
Arbejdet, og der blev den 3. Juli af Udvalget 
vedtaget nogle foreløbige Vedtægter, der se
nere er afløst af de endelige Vedtægter, som 
er vedtaget paa den ekstraordinære Gene
ralforsamling den 13. f. M. Kun et Arbejds
grundlag, Kapitalen mangler endnu.

Udvalget har overvejet, hvorvidt man 
skulde have en enkelt Laanefond for hele 
Landet eller en Fond for hver 
Landsdel, f. Eks. Sønderjylland eller for 
Fyn. Den sidste vil bl. a. have den Fordel, 
at Laanebestyrelsen let kunde samles, og 
maaske vilde der ogsaa være større Inter
esse for Tegning af Indskud, naar man vid
ste, at de kom Landsdelen til Gode. Paa den 
anden Side giver en Centralisation andre
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Slægtsgaardsforeningens 
ledende Mænd paa Fyen, 
fra venstre Amtsformæn- 
dene Gdr. Niels Jørg. Niel
sen, Vejstrup, Sognefoged 
Hans Petersen, Sanderum, 
og Hofjægermester Ceder- 
feld de Simonsen, Erholm, 
fotograferet sammen med 
Foreningens juridiske Kon
sulent, Sagfører M. Hessel- 
bjerg, Hillerød, og Næstfor
manden, Gdr. Jens Jensen, 

Soed, Sønderjylland.

Billedet velvilligst udlaant af „Fyns 
Stiftstidende“.

Fordele, bedre Overblik og større Ensartet
hed. Man har valgt Centralisationen, men paa 
den anden Side bestemt, at Laanene skal 
fordeles i Landsdelene under Hen
syn til, hvad disse har ydet i Indskud til Fon
den. Dette skal anspore de enkelte Kredse til 
at gøre deres bedste. Centralisationen bety
der ikke, at den lokale Bestyrelse udelukkes 
fra Indflydelse. Laaneandragender skal altid 
tilstilles denne til Erklæring, efter at der 
først er indhentet Erklæring fra Tillidsman
den i Andragerens Sogn.

Laanefonden skal have en uafhængig Be
styrelse, der vælges paa Repræsentantskabs
mødet og kun er ansvarlig overfor dette. 
Fondens Midler skal altid holdes adskilt fra 
Foreningens Midler og maa ikke anvendes 
eller udlaanes til andre Formaal, end det er 
angivet i Hjælpefondens Vedtægter.

Den Institution, som er oprettet, hedder 
„Slægtsgaardenes Hjælpe fond“. Det lig
ger i Navnet, at der ikke er Tale om nogen 
Kreditinstitution, der modtager Indlaan op 
anvender disse til Udlaan. Man har sagt, at 
det maatte være nemt nok at faa fat i nogle 
af de mange ledige Penge og laane disse ud 
til Medlemmer, der havde Brug for dem. 
Dette var maaske ogsaa muligt, men de 
Penge, der skulde laanes ud, maa anbringes 
for en lang Aarrække, og de ledige Penge 
ønskes ikke anbragt paa denne Maade, men 
saaledes, at de kan trækkes tilbage med kort 
Varsel. Hvis man modtog den Slags løse 
Penge og anbragte dem for en lang Aarræk
ke, saa er det temmelig sikkert, at der en 
Dag maatte opstaa store Vanskeligheder. 
Foreningen maatte opsige de Penge, den 

havde anbragt, og havde saa blot gjort Laa
nerne en Bjørnetjeneste. Dertil kommer, at 
der ogsaa let vilde blive Tab for Indskyder
ne, fordi Sikkerheden for Udlaanene ofte vil
de blive ringe. Et saadant Kreditinstitut vilde 
medføre en uoverskuelig Risiko og et stort 
Ansvar for Foreningen.

Det er da ogsaa noget helt andet, man vil 
stifte, en Hjælpefond, hvorigennem den 
bedre situerede Del af Foreningens Medlem
mer opfordres til at indskyde et mindre el
ler større Beløb til Udlaan til vanskeligt stil
lede Medlemmer, for at disse kan bevare 
Ejendommen i Slægten. Det er ikke nogen 
Pengeanbringelse, man indbyder til, 
men tilatydeetOfferi Sagen s Interesse.

Foreningen vil søge at fremskaffe Midler 
ved, at Medlemmer og eventuelt andre inter
esserede indskyder Andele a 50 Kr. i 
Fonden. Andelene forrentes ikke, idet ind
vundne Renter henlægges til et Reservefond 
til Dækning af eventuelle Tab paa Udlaan. 
Andelene skal blive staaende i Fonden i 10 
Aar, men derefter vil man foretage en suc 
cessiv Tilbagebetaling i det Omfang, som 
Fondens Bestyrelse vedtager. Hvorvidt ög 
hvornaar en saadan Tilbagebetaling bliver 
mulig, det vil naturligvis afhænge af, i hvil
ket Omfang Hjælpefoden er heldig at faa de 
Penge tilbage, som den udlaaner, og Renter
ne heraf.

Paa anden Maade end gennem disse Ind
skud kan Hjælpefonden ikke skaffe Midler 
til Udlaan. Fonden maa ikke optage 
L a a n til sin Virksomhed, og Indskyderne 
har ingen Forpligtelser overfor Fonden ud
over Betaling af tegnede Indskud.
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Da det kan forudses, at Indskudskapitalen 
bliver for lille i Forhold til Laanetrangen, 
har man spurgt, om ikke Hjælpefonden kun
de hjælpe Laansøgerne ved at k a u t i o - 
neref ordem. Det er ikke udelukket, men 
da Hjælpefonden kun hæfter med Kapitalen, 
maatte Kautionsforpligtelserne i hvert Fald 
være begrænsede, thi ellers blev Kautionen 
intet værd. Man maatte f. Eks. fastsætte, at 
Kautionsforpligtelserne ikke maatte være 
større end Indskudskapitalen eller maaske 
Halvdelen deraf, men der vilde da ikke være 
vundet saa meget, thi Kautionsforpligtelserne 
vilde gøre det nødvendigt at holde en større 
likvid Kapital, end der ellers behøvedes. I 
hvert Fald blev Risikoen for Tab saa meget 
større, idet Kaution giver samme Risiko som 
Udlaan.

Naar Hjælpefonden indskrænker sig til at 
udlaane de Midler, der er modtagne som 
Indskud, kan man ikke komme galt af Sted. 
Man har intet lovet Indskyderne, og det kan 
da ogsaa vanskeligt tænkes, at hele Kapitalen 
gaar tabt. Spørgsmaalet er for det første, 
om man paa disse Vilkaar kan faa tegnet 
en saa stor Kapital, saa Hjælpefonden kan 
komme i Gang. Man tør ikke begynde paa 
Virksomheden, før der er Udsigt til, at Ud- 
laansvirksomheden kan blive varig. Der
for har man sat 100,000 Kr. som Minimum 
ved Starten. Der er ikke fastsat nogen Regel 
om, hvor meget der maa udlaanes om Aaret, 
men da Udlaanene kommer langsomt ind, 
kan der ikke udlaanes mere end en Brøkdel, 
f, Eks. 2/8 eller højst X/G om Aaret, naar Fon
den ikke skal risikere at løbe tør en Dag. Bli
ver Kapitalen ikke større end 100,000 Kr., vil 
det sige, at man ikke tør udlaane mere end 
12,500 Kr. om Aaret, og det bliver kun et 
Par Laan om Aaret til hele Landet. Vil vi 
være saa optimistiske at regne med 50 Kr. 
i Gennemsnit pr. Medlem, bliver Kapitalen 
ca. 250,000 Kr., og der kan da gives ca. 5 
Laan å 6000 Kr. om Aaret til hele Landet.

Det er heller ikke meget, og der er ikke 
Tvivl om, at det bliver vanskeligt at fordele 
saa faa Laan blandt Ansøgerne. Det er der
for nødvendigt at understrege, at Fonden 
langt fra kan tilfredsstille alle Andragender, 
selv om de er rimelige. Man kan ikke give 
Laan, hvor der er nogen Mulighed for at 
skaffe Midlerne paa anden Maade. Hjælpe
fonden kan kun blive en sidste Udvej, 
hvor alle andre Veje til at skaffe den nød 
vendige Kapital har vist sig at være lukkede.

Naar der bliver for faa Penge til Udlaan, 

maa man dels begrænse Kredsen af dem, 
der kan faa Laan, dels begrænse L a a n e - 
nes Størrelse. Fonden skal navnlig 
yde Laan, naar Ejerskifte indenfor 
Slægten støder paa økonomiske Vanskelig
heder, men kan tillige yde Hjælp til 
Slægtsgaardsejere, der uforskyldt er kommet 
i Vanskelighed, for saa vidt den Hjælp, For 
eningen er i Stand til at yde, kan antages at 
sikre Ejendommens Forbliven i Slægten. 
Laanene maa kun undtagelsesvis være større 
end 10 pCt. af Ejendomsskylden og højst 
6000 Kr.

Man har sat Laan ved Ejerskifte i Spidsen, 
fordi der her er størst Udsigt til, at en for
holdsvis lille Sum kan hjælpe. Naar en Ejer 
gennem længere Tid er kommet i økonomi
ske Vanskeligheder, vil en Sum paa 6000 Kr. 
sjældent være nok til at hjælpe ud over Van
skeligheden. Det er altsaa navnlig Begyn
dere n, man vil hjælpe, den, der kan over
tage Fædrenegaarden, naar der kan skaffes 
den nødvendige Kapital. Man maa dog i den
ne Forbindelse gøre sig klart, at Hjælpen fra 
Fonden ikke vil slaa til, hvis ikke Medarvin
gerne vil moderere deres Krav for at bevare 
Ejendommen i Slægten. Skal en Ejendom 
overtages til de nuværende Krigspriser, vil 
et Laan paa 6000 Kr. ikke forslaa meget, hvis 
det da ikke er til en lille Ejendom.

Spørgsmaalet bliver saa endelig, paa hvil
ke Vilkaar Laanene skal ydes. Det vil i 
Reglen være nødvendigt, at man nøjes med 
s maa Afdrag, saaledes at Laanet faar en 
1 a n g L ø b e t i d, f. Eks. paa 15 Aar. Renten 
maa være billig, og man har udtrykkelig 
nævnt en konjunkturbestemt Rente. 
Paa denne Maade kan der ydes en effektiv 
Hjælp i de daarlige Tider, og paa den anden 
Side kan Fonden styrke sine Reserver i de 
gode Tider. Jeg vil dog ikke tro, at man no
gensinde skal tage over 4*4 pCt. Der er jo 
Tale om en Hjælp og ikke om en Udlaans- 
virksomhed, der skal svare sig.

For de ydede Laan skal Fonden saa vidt 
muligt betinge sig Sikkerhed gennem Pant 
eller Kaution. Det første kan der næppe 
indvendes noget imod, men det kan ske, at 
Pant ikke kan gives, fordi Ejendom
men i Forvejen er belaant op til Pantsæt
ningsgrænsen. Fonden skal da saa vidt mu
ligt sikre sig gennem Kaution. Det er ikke 
saadan at forstaa, at man skal kræve en Kau
tion, som en Bank eller Sparekasse vil tage 
god, i saa Fald bør Laanet tages i en saadan 
Pengins titution, men Fonden skal tage den 
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Sikkerhed, som den kan faa. Der kan navn
lig være Tale om, at Medarvingerne, hvis 
Laanet kommer dem til Gode, kautionerer 
for, hvad hver har modtaget.

Man har endelig peget paa den Mulighed, 
at Laan tageren gav sin Slægt en F o r k ø b s- 
r e t til Ejendommen, helst til en rimelig 
Pris. Derigennem kan der nok undertiden op- 
naas en ekstra Hensyntagen fra Medarvin
gernes Side, og hvis Arvingerne er Kautio
nister, kan Forkøbsretten give dem en Slags 
Sikkerhed.

Jeg er hermed i det væsentlige naaet gen
nem de Spørgsmaal, der er rejst med Hen
syn til Hjælpefonden. Maaske vil Tilhørerne 
synes, at Gennemgangen ikke har været ret 
opmuntrende, at jeg navnlig har fremhævet 
Vanskelighederne. Jeg mener imidlertid, at 
det er bedre at være klar over disse i For
vejen, saaledes at man ikke senere skal op
dage, at man har narret sig selv. Det er bedre 
at bygge smaat og solidt end stort og usolidt. 
Hvis der er den rette Iver for Sagen, kan den 
ogsaa overvinde Vanskelighederne. Kan Sa 
gen sættes i Gang, er det ogsaa muligt, at der 
kommer glædelige og uventede Overraskel
ser, at der findes Velhavere, der vil interes
sere sig for Sagen og tegne større Beløb. Det 
kan ogsaa være, at Hjælpefonden i Tidens 
Løb kan opnaa Støtte gennem Gaver og Le
gater. Eks.: Hasselbalcks 100,000 Kr. til det 
kgl. Landhusholdningsselskab.

Det første, der skal gøres i Sagen, er T eg
ningen af Indskud. Skal denne lykkes, er 
det nødvendigt at gøre Foreningens T i 1 - 
1 i d s m æ n d interesserede, saaledes at de 
vil paatage sig Ulejligheden med at henvende 
sig til Medlemmerne. Det kan ikke ventes, 
at disse vil melde sig selv, selv om de opfor
dres dertil i Medlemsbladet. Skal Tillidsmæn- 
dene interesseres for Sagen, bliver det sik
kert nødvendigt, at der afholdes Møder her
om i Kredsene. Hvis det ikke kan ske før, 
maa i hvert Fald Sagen sættes paa Dagsorde
nen paa de Møder, der skal afholdes i Begyn
delsen af næste Aar til Valg af Repræsen
tantskabet. Tegningen er bindende til Ud
gangen af 1944. Lykkes det ikke inden denne 
Frist at tegne 100,000 Kr., er Tegningen ikke 
bindende.

Skulde det glippe med at skaffe den Kapi
tal, der er fastsat som Minimum, er der en
delig den Udvej at oprette lokale 
Fonds i de Landsdele, hvor Foreningen 
har den største Tilslutning. Det kan saa være, 
at de andre Landsdele vil følge efter, naar 

Tilslutningen til Foreningen er vokset til
strækkeligt.

Det tredje Middel, der nævnes i Pro
grammet, er Støtte fra Lovgivningsmagtens 
Side til, at Slægtsgaardene forbliver i Slæg
ten, navnlig ved hensigtsmæssige Arve
regler for Landejendomme, ved Lov
regler, der skal hindre, at Landejendom
me gøres til Genstand for Spekulation eller 
erhverves alene som Pengeanbringelse, og 
eventuelt ved en Slægtsgaards- 
lovgivning, der skal sikre Ejendom
mens Bevarelse i Slægten, saa længe noget 
arveberettiget Medlem af denne har Vilje og 
Evne dertil.

Medens Hjælpefonden har den Opgave at 
bøde paa sket Skade, d. v. s. for stor Gælds
byrde, peges der i dette Punkt paa Foran
staltninger, der skal forebygge overdre
ven Gældsstiftelse. Et gammelt Ord siger, 
at det er bedre at forebygge end at helbrede, 
og det er da ogsaa min Opfattelse, at dette 
Punkt paa Programmet ikke er det mindst 
vigtige.

Jeg vil kalde denne Del af Programmet 
det politiske. Det er ofte sagt, at For
eningen skal være upolitisk, og disse Udta
lelser er jeg i og for sig ganske enig i, men 
Sagen er, at Ordet Politik som saa mange 
andre Ord kan bruges i forskellig Betydning. 
Foreningen skal ikke drive Politik i Betyd
ningen Partipolitik, ikke give sig af med de 
Spørgsmaal, der deler Parterne imellem, 
men hvis Foreningen vil naa noget ad Lov
givningens Vej, er det en politisk Virksom
hed. Den skal imidlertid være væsens
forskellig fra Partipolitiken. Partierne 
konkurrerer om Vælgernes Stemmer til næ
ste Valgdag, og heraf bliver det let Følgen, at 
det er de øjeblikkelige Fordele, der lægges 
mest Vægt paa, Kornpriser, Smørpriser, 
Kronekurs, Skatter og lignende. Der viser 
sig da modstridende Interesser, og derfor er 
ogsaa Landbrugerne delt mellem forskellige 
Partier. I Modsætning hertil er Foreningens 
Opgave at arbejde paa langt Sigt til 
Bedste for Efterslægten, og her er 
der ikke megen Fare for Interessemodsæt
ninger. Enhver ønsker kun at bevare sit eget, 
ikke at tage noget fra andre. Derfor er det 
muligt, at man i Foreningen samler saavel 
store som smaa Jordbrugere og uden Hen
syn til, hvilket Parti de hører til. Det har 
hidtil ikke voldt nogen Vanskelighed og vil 
heller ikke gøre det i Fremtiden, for saa vidt 
Foreningen vil holde sig indenfor sit natur
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lige Omraade, Arbejdet for Efterslægten. I 
Partipolitiken er der Fare for Overvægt af 
Materialisme. Foreningen skal i Modsætning 
hertil samles om en Idealismens Fane.

Der nævnes i Programmet nogle af de 
Punkter, hvor Foreningen vil gøre en Ind
sats. For det første en hensigtsmæs
sig Arvelovgivning. Dette Punkt er 
blevet aktuelt ved, at der af en Kommission 
i 1941 er afgivet Betænkning og fremsat 
Forslag til en ny Arvelov. Jeg har tidligere 
skrevet herom i Medlemsbladet og skal der
for ikke komme nærmere ind herpaa. For
slaget vedr. Arv af Landejendomme er paa 
mange Maader godt, men dog ikke helt til
fredsstillende ud fra de Synspunkter, der lig
ger til Grund for Foreningens Program. Naar 
Sagen igen kommer paa Dagsordenen, skulde 
Foreningen gerne gøre en Indsats paa dette 
Omraade, og jeg nærer Haab om, at der vil 
blive taget Hensyn til denne.

For det andet nævnes Lovregler, der 
skal hindre, at Landejendomme gøres til 
Genstand for Spekulation eller erhver
ves alene som Pengeanbringelse. Paa 
dette Omraade er der i Sommer kommet en 
midlertidig Lov, der netop har dette For- 
maal, men den er kommet saa sent, at det 
er den gamle Historie om at kaste Brønden 
til, naar Barnet er druknet. Krigen medfør
te, at Velhavere udenfor Landbruget opkøbte 
Landejendomme for at sikre sig imod et Fald 
i Pengenes Værdi. Landejendomme blev en 
Salgs Beskyttelsesrum mod Inflationsfaren, 
og denne nye Kreds af Købere bidrog til at 
sætte Priserne op til Skade for dem, der øn
skede at erhverve en Ejendom som Levevej.

Det vil nok blive almindelig anerkendt, at 
en saadan Lovgivning kan være paa sin 
Plads under ekstraordinære Forhold, men 
mange vil sige, at den kun er berettiget 
under saadanne Forhold. Den er et Indgreb 
i Friheden, og Friheden er altid det bedste 
Tvang har man altid været en Modstander af.

Dette lyder meget godt, men den, der siger 
dette, kender ikke meget til, hvad dansk 
Jordpolitik er gaaet ud paa det sidste halv
andet Hundrede Aar. Denne har haft til 
Maal 1) at fremme og beskytte Selvejet, d. 
v. s., at den, der dyrker Jorden, ogsaa skal 
være dens Ejer, 2) at beskytte det middel
store og mindre Brug — Bondebruget —, og 
dette Maal er naaet i den Grad, at Danmark i 
særlig Grad er Selvejets og Bondebrugets 
Land, hvad man med Rette har været stolt 
af. Dette Maal er imidlertid ikke naaet ved 
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en Frihedens Politik, men gennem e n 
stærk Reguleringspolitik. Man 
forbød at sammenlægge mindre Ejendom
me til store, man fremmede Udstykning af 
større Ejendomme til mindre, man paabød, 
at Fæstegaarde skulde bortfæstes for Ejers 
og Enkes Livstid for at gøre Godsejerne in
teresserede i at sælgé dem, og endelig gav 
man i 1919 en Lov, hvorved Godsejerne blev 
tvungne til at afstaa Fæstegaardene til Fæ
sterne. Havde man overladt Udviklingen til 
Kræfternes frie Spil, er der intet i Vejen for, 
at Selvejet og Bondebruget kunde være for
svundet, som det er sket andetsteds, f. Eks. 
i England og Dele af Tyskland. Hvis vi aner
kender Berettigelsen af denne Politik, saa 
kan der heller ikke være noget at indvende 
mod, at Lovgivningen ogsaa i Fremtiden gri
ber ind for at hindre en uønsket Ud
vi k 1 i n g. Dette er i hele Landbrugets In
teresse, men Slægtsgaardsejerne, der hver
ken har Interesse i Spekulation eller Penge
anbringelse, har en naturlig Opgave i at væ
re aktive og førende paa dette Omraade.

Det tredie Punkt, der nævnes, er e n 
eventuel Slægtsgaardslovgiv- 
n i n g. Tanken hermed er en særlig Lovgiv
ning for Ejendomme, der i længere Tid har 
tilhørt Ejerens Slægt. Det er altsaa en speciel 
Lovgivning for Slægtsgaardene, men de. 
maa straks betones, at der i dene Forbindelse 
ikke kan være Tale om at forstaa dette Be
greb saa snævert som i Foreningens Vedtæg
ter, altsaa at kræve en Besiddelse i 100 Aar. 
I Norge gælder særlige Regler, Odelsretten, 
naar Ejendommen har tilhørt en Ejer eller 
en Slægt i 20 Aar, og noget lignende kan nok 
være passende. Jeg skal ikke nærmere kom
me ind paa dette Spørgsmaal. Det maa be
tragtes som Fremtidsmusik, men i det lange 
Løb kan det blive den vigtigste Del af Pro
grammet. Jeg har den Tro, at en saadan 
Lovgivning vil komme engang, for saa vidt 
det da lykkes at bevare den private Ejen
domsret til Jorden og Produktionsmidlerne, 
hvad der naturligvis er den første Betingelse 
for, at Foreningen kan eksistere. Det maa vi 
haabe, ikke alene for vor egen Skyld, men 
fordi en selvstændig Landbostand, der føler 
sig fast knyttet til Jorden, vil være en Ga
ranti for en rolig og sund national Udvik
ling.

Sognefoged O. C. Olsen, Taastrup, ud
trykte sin Sympati for enhver Bestræbelse, 
der støttede Ejernes Forbliven ved de gamle 



Slægtsgaarde og pegede paa Omraader, hvor 
Støtte var særlig paakrævet.

Gdr. J. A. Nielsen, Gadstrup Skovlund, 
vendte sig mod enhver Form for Udstykning, 
som ikke skete frivillig for den, der afgav 
Jorden. For mange af os, der med Tilside
sættelse af personlige Ønsker i de unge Aar 
overtog Fædrenegaarden, er det en hellig 
Pligt at værne om Jorde.

Hofjægermester W. Ceder feid de Si
monsen, Erholm, udtalte sig paa Linje 
med Gdr. A. J. Nielsen og erklærede, at man 
havde været tvungen til at støtte en Udstyk
ning, som ikke kunde forsvares. Vi er nu 

naaet til en Fordeling af Landej endommene, 
i hvilken der er Balance, og der vil være en 
meget alvorlig Risiko ved yderligere Udstyk
ning. Slægtsgaardsforeningens Formaal kan 
ikke forenes med Tanken om, at en yder
ligere Udstykning vil bringe bedre Forhold 
for Landbruget.

Hofjægermesteren sluttede med en Op
fordring til at slutte op om Foreningen.

Efter Udtalelser af Sognefoged H a n s P e- 
tersen, Sanderum, sluttede Jens Jensen 
Mødet med endnu en Opfordring til at tage 
Spørgsmaalet om Støtte til Hjælpefonden op 
til velvillig Overvejelse.

NORDEN
Mel.: Du er rig, du er dejlig, o Syd.

kan høre den, Sangen fra Nord, 
gennem Klodens utallige Klange. 

Den er tavs mellem Hovmodets Sange. 
Og den tier mellem Kampsanges Kor. 
Men den løfter sig stille og stærk 
gennem Dagværkets Brus over Jorden. 
Og den bærer. Thi Sangen om Norden 
det er Sangen om Hverdagens V ærk.

I den Kamp har vi vundet vor Plads.
Vi bandt Malstrømmens Styrke bag Arken, 
gjorde Luften til Grøde i Marken, 
og tvang Kraft af det stille Kompas.
De usynlige Ting har vi set
i Atomets og Skabningens Vrimmel.
Vi har hvælvet vor Æventyr-Himmel 
om vor herlige, haarde Planet.

Vi er ikke en udkaaret Flok.
Vi har kæmpet mod Polkuldens Vælde, 
imod Mørke og Goldhed og Fjælde, 
stridt os frem. Og vi vandt. Det er nok. 
Gennem Kampen for Livet mod Nord 
blev vi samlet og styrket og avet. 
Og vor haardeste Modstander: Havet 
blev vor Vej til den vældige Jord.

Vi har værnet om Menneskets Kaar. 
Vore fælles Behov har vi lært af.
Vi har fredet den enkeltes Hverdag 
som det Stof, hvoraf Riget bestaar. 
Vores Kamp har en videre Klang 
end den ødende Broderstrids Toner, 
naar forenet som frie Nationer 
vi gaar Menneskets sejrende Gang.

Vi er smaa — men en saa lille Del, 
at vi ikke kan lukke vor Verden. 
Aabnet ud imod Vindene er den, 
og kun derved bli’r Synskredsen hel. 
Vi er smaa — vi er lykkeligt friet 
for at drømme om Voldsherredømme. 
Vore Kræfter kan usvækket strømme 
ind i Menneskets enige Strid.

Vi er ikke en voldelig Magt, 
men en Folkefreds Fortrop i Norden 
med de frieste Grænser paa Jorden 
i det enige Arbejdes Pagt.
Mellem Kampe, der blindt bryder ned, 
skal vort samlende Stridsbanner stande, 
skal vi staa, Nordens nøgterne Lande, 
paa vor Post for en Menneskehed.

Piet Hein.
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To Slægtsgaarde 
i Pjedsted Sogn

I Pjedsted Sogn i Vejle Amt er der omved 
en Snes Slægtsgaarde, hvoraf adskillige har 
været nogle Hundrede Aar i Slægten. Blandt 
disse er Thomasminde i Pjedsted, til
hørende Gaardejer Poul Bundgaard. 
Ejerens Søn, A. Bundgaard, har udarbejdet 
Gaardens Historie tilbage til 1740, da Hans 
Ebbesen havde Gaarden, som laa inde i Pjed
sted By, i Fæste. Stuehuset til Gaarden var
den nuværende Graverbolig. Gaarden stod 
opført med 3 Tdr. 3 Skpr. 2 Alb. Hartkorn. 
Hans Ebbesen døde 1747, 81 Aar gammel. 
Hans Enke maa ikke have været saa gam
mel, for den 20. Juli Aaret efter giftede hun 
sig med Lauge Hansen, som havde Gaarden 
til 1768. I Aarene indtil 1768 hører Gaarden 
under Koldinghus Rytterdistrikt. Men den 3. 
Maj 1768 faar Peder Hansen, som er Søn af 
Hans Ebbesen og Ane Clausdatter, kongeligt 
Skøde paa Gaarden og bliver altsaa Selvejer. 
Den 25. Juli 1810,faar hans Søn, Poul Pe
dersen, Gaarden. Først nogle Aar efter, nem
lig i 1814, bliver han gift med Kirsten Sø
rensdatter fra Torpgaard i Bredsted. Men al
lerede Aaret efter, den 29. December 1815, 
dør Poul Petersen ved at falde ned fra Hu
set, rimeligvis fra Loftet. En Uges tid i For
vejen, nemlig den 17. December, var hans 
Far død, 79 Aar gammel. Den unge Kone 
kan selvfølgelig ikke klare Gaarden alene, og 
kort Tid efter gifter hun sig med Anders 
Thomsen Bundgaard, en Søn af Thomas An
dersen. Brylluppet fandt Sted den 20. Maj 
1816. Hun var 24 Aar, og han var 30. Men og- 
saa Anders Thomsen Bundgaard dør i en for
holdsvis ung Alder, idet han døde den 9. 
April 1837. To Aar efter gifter Enken sig 
igen, med Anders Hansen. Der findes opbe
varet en Vielsesattest, der er tinglæst som 
Adkomst for ham til Gaarden. Tinglæsnin
gen fandt Sted den 10. September 1844. Kir
sten Sørensdatter havde ikke Held i Ægte
skabet, for allerede den 26, Marts 1852 dør 
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Anders Hansen af Brystbetændelse. Hans 
Broder døde et Par Dage før ham. Den 24. 
Februar 1858 skifter hun med sine Arvinger, 
og Sønnen Thomas Andersen Bundgaard bli
ver Ejer af Gaarden. Paa denne Tid flyttes 
Gaarden ud paa Nørremarken og faar sam
tidig Navnet: „Thomasminde“.

Kirsten Sørensdatter døde i 1878. Thomas 
Bundgaard ejede Gaarden til sin Død i 1905. 
Derefter blev den overtaget af en Brodersøn, 
Gaardejer Anders Bundgaard i Haastrup. Ef
ter ham overtoges Gaarden i 1906 af den nu
værende Ejer Poul Andersen Bundgaard.

Thomas Andersen Bundgaard omtales i 
Salomon J. Frifelts Bog: „Ad jydske Veje 
Søn derud“. Det hedder heri, at Tyskland i 
1895 forbød al Indførsel af dansk Kvæg over 
Landegrænsen, et Forbud, der stod ved Magt 
indtil den første Verdenskrig. Samtidig kræ
vedes, at Kreaturerne skulde holdes 10 Dage 
i Karantæne. Der oprettedes Karantænean
stalter i Aabenraa, Flensborg, Kiel, Altona, 
Lybæk og Rostok. Til disse Byer skulde Dy
rene saa fragtes med Skib. Derved fremkom 
ogsaa den store Udførsel over Esbjerg til 
Hamborg. I 1898 kom yderligere det Tillæg 
til Karantænen, at Kvæget skulde bestaa Tu
berkulinprøven. „Thomas Bundgaard“, hed
der det i Salomon J. Frifelts Fortælling, „hed 
en Handelsmand, godt kendt paa Østeregnen. 
Han boede paa „Thomasminde“ i Pjedsted 
mellem Vejle og Fredericia. Han fedede og 
handlede til han var over de 80. I Foraaret 
1898 sendte han 35 smukke fede Stude til 
Hamborg. Det vil sige: de kom ikke længere 
end i Karantænen; her faldt de alle for Tu
berkulinprøven og blev sendt hjem til Pjed
sted, hver med et stort „T“ indebrændt paa 
det ene Laar. Da satte den gamle Handels
mand Trumf paa: Det skal de faa betalt! A 
er bleven for gammel til at lade mig holde 
for Nar! De Stude skal Tyskerne faa igen! 
Det er a Mand for! Saa blev Studene sat paa 
Græs Sommeren over. I Efteraaret tog han 
dem paa Stalden en Uges Tid. Og i den Uge 
blev der ikke muget under dem, saa „T“et 
blev dækket af solide Laarkager. Og hver



A. Andersens G aard „Skov- 
bølling“ i Pjedsted.

Dag kom Dyrlægen og gav Dyrene en Tuber
kulinindsprøjtning. Efter den Omgang rej
ste Studene igen efter Hamborg til, og nu 
kom de ikke hjem tiere“.

En anden Gaard i Pjedsted Sogn, „S k o v- 
b ø 11 i n g“, tilhørende A. Andersen, har 
været i Slægten siden 1729 og maaske læn
gere.

Den er den eneste tilbageblevne af flere 
Huse og Gaarde, som laa i en Bydel i Pjed
sted, som kaldtes Skovbølling. Den første 
Ejer af Gaarden, som Slægten kan føres til
bage til, hed Jørgen Thomsen. Ifølge Oplys
ninger fra Landsarkivet i Viborg „søgte Jør
gen Thomsen, født paa Ryttergodset i Pjed
sted, i Fæste den Ryttergaard samme Sted, 
Nr. 20, som Hans Jensen villigen har af- 
staaet. Besætning: 4 Bæster, 4 Køer, 3 Ung
nød og 3 Faar. Bygninger: 24 Fag i nogen
lunde Stand“. Dette bevilgedes mod Steds- 
m»aal af 8 Rdlr.

Under Napoleonskrigen, mens de spanske 
Hjælpetropper laa indkvarteret i Egnen, ind
traf en Begivenhed, hvori Gaardens Ejer 
Thomas Andersen og hans ældste Søn Jørgen 
var Hovedpersonerne. Thomas Andersen var 
af de indkvarterede Tropper tilsagt til at kø
re en Ægttur til Vejle. Han tog sin ældste 
Søn med, og paa Vognen var ligeledes en 
fransk Underofficer. I Vejle blev Underoffi

ceren en Del beruset, og paa Vejen hjem vil
de han ind i Hvilested Kro. De nægtede imid
lertid dette, da de var bange for, at han saa 
vilde blive endnu mere umedgørlig. Under
officeren skubbede saa til Thomas Andersen, 
og da en Mand ved Navn Kristen Skovmand, 
som satte Risgærder ved Hvolgaard, saa 
dette, blev han vred og slog Franskmanden 
i Ansigtet med sin Gærdehandske, idet han 
sagde: „Vil du lade den gamle Mand gaa i 
Fred“. Blodet flød ud af Underofficerens 
Næse og Mund, og for at se endnu mere mis
handlet ud, tog Underofficeren sit Lomme
tørklæde og smurte sig med Blod baade i 
Ansigtet og paa Tøjet, hvorefter han gik ind 
til Obersten, som laa indkvarteret i Præste- 
gaarden, og meldte, at de to Ægtmænd hav
de overfaldet ham. Obersten lod derpaa gaa 
Bud efter Thomas Andersen og Sønnen. I 
Præstegaarden traf de Sognepræsten, som de 
fortalte Begivenheden. Præsten blev betæn
kelig, da han ansaa Obersten for en slet Per
son, og han hjalp dem ud af Gaarden. Men 
Flugten blev opdaget, og Soldaterne forfulg
te dem over Kirkegaarden. Sønnen løb hur
tigt fra Soldaterne og tog Ophold hos en Sø
ster i Børkop. Og Thomas Andersen naaede 
ind paa en Gaard, hvor han gemte sig under 
nogle Halmknipper. Forfølgerne kom ogsaa 
herind og gennemstak Halmen med deres 
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Sabler, som han kunde mærke Spidsen af. 
De gav sig imidlertid ikke Tid til et nøjere 
Gennemsyn, men undersøgte Gaarden i 
Skovbølling ude og inde. Og da de ikke fandt 
Ejeren, blev de saa forbitrede, at de med de
res Sabler huggede Splinter ud af Bjælker
ne i Storstuen. Sporene deraf ses stadig i 
Bjælkerne. Baade Thomas Andersen og Søn
nen holdt sig skjult, til Tropperne var dra
get bort.

I Krigen 1864 var der indtil 300 Østrigere 
paa en Gang indkvarteret paa Gaarden.

Damm.

Hjælpefonden og 
Tillidsmændene

Saa snart det kan lade sig gøre, vil der 
blive afholdt Møder rundt om i Landet i Lig
hed med de allerede afholdte paa Fyn og i 
Sønderjylland. Det er her Meningen, at der 
skal tages fat med Tegning af Andele til 
Hjælpefonden. Naturligvis vilde det i højeste 
Grad være ønskeligt, at der til disse Møder 
kom saa mange som muligt af Medlemmer
ne, ikke alene for at faa Tegningen begyndt, 
men lige saa meget for at høre, hvorledes 
man ser paa Sagen. Ved Generalforsamlin
gerne, hvor Spørgsmaalet har været drøftet, 
har der været absolut Enighed om den Be
tydning, denne Fond kan faa, jo større i 
Hjælp, desto flere Penge der tegnes natur
ligvis, og af denne Grund har man sat den 
Bestemmelse ind, at Tegningen ikke er bin
dende, før der er naaet 100,000 Kr. Med de 
ca. 6000 Medlemmer, vi har — og dette Tal 
er stigende —, skulde det ikke synes vanske
ligt at naa dette foreløbige Maal, men da 
man erfaringsvis ved, at der ikke til disse 
Møder kommer saa mange Medlemmer, som 
der burde, her spiller Tider og Forhold saa 
voldsomt ind, er det Lokalbestyrelsernes Op
gave at faa Tegningen i Gang. Det er derfor 
med en indtrængende Appel, at Udvalget 
henvender sig til dem. Husk paa, at dette 
Hjælpearbejde er et af de mest synlige Tegn 

paa det Sammenhold, vi ønsker at bevise, 
Enhver af os kan praktisk talt tegne os for 
et Beløb, og vi tror at kende danske Bønder 
saa godt, at det absolut ikke er Viljen, det 
skorter paa. Hvad har vi ikke gennem f. Eks. 
Andelsbevægelsen kunnet udrette? Og hvad 
har vore Kreditinstitutioner ikke opnaaet? 
Jo, vi baade kan og vil, men der skal somme 
Tider et Stød til, og dette kan ingen bedre 
end vore Tillidsmænd give.

Lad os ikke igen begynde at give Eksemp
ler paa, hvor det er, der kan sættes ind, lad 
os heller ikke give os til at spekulere paa, 
hvor uendelig lidt det er, vi ad denne Vej kan 
naa, men lad os begynde i det mindre nu i 
en Tid, hvor der er flere Penge mellem Hæn
derne, end vi Landmænd kendte til for nogle 
faa Aar siden. For hver eneste Ejendom, vi 
ad denne Vej hjælper en Ung til at bevare i 
Slægtseje, har vi gjort et Arbejde for det 
Maal, vi satte os, da vi sluttede os sammen, 
og vi har været med at bygge det nye Dan
mark op for den Fremtid, der i Dag ligger 
saa skjult for os alle.

Det er vor Pligt, og det er Tillidsmændene, 
der kan skaffe det gennemført, om de vil. Og 
hvem tvivler herpaa?

J-P.

Smaa Notitser:
Af et Brev fra Næstformanden citeres:
------- kan meddele dig, at jeg fra Erhvervsraa- 

det i Fredericia har modtaget en Tak for det Møde, 
vi afholdt der sidste Sommer, underskrevet J. H. 
Baagøe, sammen med et smukt Billede af Dan
marksporten. Han har fejlagtig antaget mig som 
Formand for Foreningen. Men det viser dog den 
glædelige Kendsgerning, at der er nogen, der inter
esserer sig for vort Arbejde.

*
Paa Grund af det store Arbejde, langt større end 

oprindelig antaget, samt ligeledes grundet paa Dyr
tiden, har det vist sig nødvendigt at sætte Prisen 
op til 100 Kr. for en fuldstændig Slægtsgaards- 
undersøgelse. Fra flere Sider har Medlemmerne vist 
sig indforstaaet hermed, og en enkelt Mands Udta
lelse: „Det bliver saagu ikke tarif mæssig Timebeta
ling endda“, kan maaske tages som almengyldigt 
Syn paa dette Spørgsmaal? J. P,
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Candbohusmødre
i KØBENHAVN

Som man i disse Dage kan læse i Dags
pressen, har københavnske Arbejderhjem 
Besøg af Husmødre paa Landet, en Videre
førelse af den Tanke fra Midtsjælland, der 
allerede er et Par Aar gammel, og som har 
slaaet saa godt an, at den sikkert vil fort
sættes i Fremtiden.

Med stor Glæde maa dette Forsøg paa at 
skabe en bedre Forstaaelse mellem By og 
Land hilses, ikke mindst fra vor Side, der 
har sat os dette som et af vore Maal, men da 
vore Tanker herom mere gælder Fremtiden, 
skønt vi saare godt ved, at de nuværende 
Forhold langt fra er saa gode, som de burde 
være, er det et Spørgsmaal, om vi ikke skul
de tage det under nærmere Overvejelse, og- 
saa i Nutiden. Vi ved godt, at det har knebet 
mere end godt er med at forstaa de Kaar, 
hvorunder de to Klasser lever, og kan des
værre ikke benægte, at som en meget med
virkende Aarsag hertil maa nævnes den yder- 
liggaaende partipolitiske Presses og sammes 
Agitatorers Virksomhed. Der har her været 
øjnet en Chance, som i fuldeste Maal er ble
vet udnyttet til ubodelig Skade for Folkefæl
lesskabet.

Hvor ofte er ikke et enkelt uheldigt Eks
empel blevet slaaet op som værende almen
gyldigt for hele Standen? Og hvor tit har vi 
ikke set Bondenavnet anvendt med en Haan 
og et Had, der skulde slaa fast, at saadan var 
de alle, kun en Flok hjerteløse Udnyttere, 
der i deres Bondehovmod kun tænkte paa 
at berige sig paa Arbejdernes Bekostning?

Og lige saa ofte blev Arbejderne fra anden 
Side fremstillet som en Flok dovne, util
fredse Personer, der egentlig slet ikke gad 
bestille noget, men allerhelst vilde leve af 
Understøttelse. — At der findes uheldige Ele
menter i alle Lejre er desværre en uomstø
delig Kendsgerning, men lige saa lidt soin 
man i Arbejdernes Kamp for bedre Livsvil- 
kaar maa lægge Tendensen til ovennævnte 

uheldige Egenskaber, lige saa langt fra Vir
keligheden staar Paastanden om Overflod og 
bornert Bondehovmod.

Alene et Spørgsmaal som Arbejdernes 
Krav om 8 Timers Arbejdsdag har bragt me
gen Uvilje hos de Landboere, der som oftest 
maatte tage hen imod det dobbelte, glem
mende, at de dog havde den Lykke at kun
ne slide paa deres eget, og naar det passede 
dem, deres Tid og Arbejde, kunde tage sig 
en Fridag eller Time, hvorimod den Mand el
ler Kvinde, der i 8 Timer havde staaet bag en 
hylende Fræser eller ved et Samlebaand, 
kun havde Muligheden for personlig Udvik
ling i den Fritid, der kunde blive i Døgnet.

Mange bitre Ord og megen unyttig politisk 
Misforstaaelse kunde have været sparet, om 
de to Parter havde faaet Lejlighed til at se 
hinanden i Arbejdstøjet, og mere end en po
litisk Chancerytter vilde være slaaet af Sad
len, om de, som han prøvede paa at gejle op 
mod hinanden, frit og uhindret af Agitatio
nen havde faaet Lov til at tale sammen i de
res Hjem, hvor den daglige Kamp for at faa 
det ud af Livet, som maa være enhver ær
ligt arbejdende Mand eller Kvindes absolute 
Bet, afpasset efter aandeligt og legemligt 
Krav, at stile efter i det Maal, man har sat 
sig.

Personligt tror jeg, det er klogt at lade 
Kvinderne være de begyndende. Meget mere 
end vi Mænd har de til fælles, Børn og Hjem 
er noget, som i langt højere Grad er deres, 
og det Arbejde, de her lægger, bedømmes 
desværre alt for ringe, skønt det dog i aller- 
væsen tligs te Forstand er Samfundets Grund
pille.

Mon ikke en Bondekone, der ikke før hav
de Anelse om, hvad det betød at faa en kar
rig Arbejdsløshedsunderstøttelse til at stræk
ke til, hvor hver eneste lille Livsfornødenhed 
skal købes paa Bismerkrogen, vilde faa et 
helt andet Indtryk af en saadan Arbejder
hustrus Livsvilkaar? Og mon ikke til Gen
gæld, at denne vilde faa at se, at en Landbo
husmoders Arbejdsdag, om hun foruden 
Hjem og Børn ogsaa skal hjælpe til derude 
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i Mark og Stald, ingenlunde kan nøjes med 
hverken otte eller tolv Timer, ligesom den 
Luksus, hun tillader sig, meget ofte er saa- 
dan haade i Klæder og andet, at det vilde 
forbavse en københavnsk Kvinde?

For mig staar det, som dette Spørgsmaal 
er saa alvorligt for Danmarks Fremtid, at vi 
i vor Forening maa tage det op. Det er nød
vendigt for os alle at prøve paa at løfte i 
fælles Flok, at lære at respektere hinandens 
Arbejde, og, om det kunde blive muligt, hin
andens Syn paa vort fælles Fædreland og 
dets Fremtid.

Jørg. Petersen.

Lad os ruste os
Hl at løse fremtidens Opgaver

Atter forsvandt et Aar fuld af Lidelse og 
Nød ind i Evighedens Stilhed, og Dagene af 
et nyt Aar ruller hastigt hen, kommer og 
gaar samme Vej, mens Krig og Ødelæggelse 
fortsætter i stigende Grad. Store Værdier, 
baade af materiel og aandelig Art, synes end
nu at skulle gaa til Grunde. Men en larmende 
Verden kan ikke standse Tiden, før eller se
nere vil den Dag komme, da alle villende 
Kræfter maa tages i Brug for at bygge det 
op, som de uhyggelige Krigsaar har slaaet i 
Stykker.

Ogsaa herhjemme i vort kære lille Dan
mark har Krigens Ødelæggelser sat sine tri
ste Spor. Et Genrejsningsarbejde vil, naar 
den Dag kommer, paalægge os store Opga
ver, der vil kræve Ofre og Indsats baade af 
den Enkelte og af vore Organisationer. 
Spørgsmaalet er da, om vi har rustet os til 
at løse disse Opgaver.

Foreningen til Bevarelse af danske Slægts- 
gaarde maa ikke unddrage sig sin Pligt til 
at tage Del i Genopbygningsarbejdet. Den 
Indsats, der kan gøres, kan synes nok saa 
beskeden, men Arbejdet maa gøres og for
beredes i Tide. I Løbet af de kommende Maa- 
neder vil Bestyrelsen for Slægtsgaardsfor- 

eningen lade tilgaa alle Ejere af en Slægts- 
gaard en Opfordring om at tegne et Beløb til 
Oprettelse af en „Slægtsgaardenes Hjælpe
fond“. Fonden har til Formaal, naar Van
skelighederne melder sig, at yde økonomisk 
og moralsk Støtte til at bevare Slægtsgaar- 
dene som Slægtens og paa danske Hænder. 
Mange vil mene, at de Midler, der kan skaf
fes til Veje, er alt for smaa til at løse en saa- 
dan Opgave. Hertil maa svares, at naar de 15 
—20,000 Slægtsgaarde, der findes her i Lan
det, vil staa solidariske i Tanke og Gerning, 
da er det en Magtfaktor, hvis Indflydelse der 
maa regnes med. Vi maa ikke lade os af
skrække af de høje Ejendomspriser, vi har i 
Øjeblikket. Tidspunktet for en virkelig Ind
sats kommer først den Dag, Ejendomspri
serne gaar under Panteværdien (den skat
teansatte Værdi). Da vil selv beskedne Mid
ler kunne gøre Underværker.

Naar jeg som Ejer af en sønderjysk 
Slægtsgaard trygt vil anbefale at støtte 
Slægtsgaardenes Hjælpefond, saa er det ud 
fra den Erfaring, der gennem Tiderne er hø
stet her i vor Landsdel. Naar Faren truede 
Jord og Hjem, Sprog og Kultur, da var intet 
Offer for stort til at bevare disse for os saa 
kære Værdier. Vi stod mange Gange overfor 
overmægtige Kræfter, men det afholdt os 
ikke fra at gøre den Gerning, der skulde gø
res. Vi sejrede.

Danske Slægtsgaarde er et væsentligt Ak
tiv i det danske Samfund. Den folkelige Ud
vikling har sin Rod i de danske Slægtsgaar
de, derfor maa vi anse det for en Fremtids
opgave at værne om dem og bevare dem. Vi 
Sønderjyder føler det som en hellig Pligt 
fortsat at følge de gamle, kendte Veje, ogsaa 
naar det nu gælder om at træffe Foranstalt
ninger til at bevare danske Slægtsgaarde for 
Slægten og paa danske Hænder.

Tegn din Andel i Slægtsgaardenes Hjæl
pefond.

Varnæs, den 18. Januar 1944.

Peter Agertoft,
Formand for Slægtsgaardsforeningen

i Aabenraa Amt.
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V4* ate
se1® Demarkninger

Det vanskeligste ved en Forening tør maa- 
ske siges at være det Tidspunkt, hvor Kon
tingentet kræves op. Saa længe man ikke 
hører noget angaaende dette ubehagelige 
Problem, kan man dog nøjes med visse Ærg
relser over Ledelse, Bladet, eller hvad der nu 
ligger bedst for den enkelte, men naar Op
krævningen kommer, bliver det i visse Til
fælde til en Sammenlægning af alle disse 
Faktorer, og derefter kan det ske, at man en
ten ganske stille lader denne ubehagelige Paa- 
mindelse ligge, til den glemmes, eller ogsaa 
med en eller anden Motivering udmelder sig 
af Foreningen. — Lad det dog nu være sagt 
straks, at dette dog kun gælder for ganske 
faa af vore Medlemmer, i Procent udregnet 
vel næppe mere end en halv. — Men tager 
man de af disse, der er motiverede, det vil 
sige dem, der angiver Grunden til Udmeldel
se, op til nærmere Eftersyn, kan de Ugefrem 
rubrikéres.

Først er der dem, der for et Aarskontin- 
lent af nogle faa Kroner mener at være 
berettigede til at faa baade deres Slægts
undersøgelse samt Bladet og bhver gale i Ho
vedet, om dette ikke lader sig gøre; disse 
kan som Begel tales til Rette og Mellemvæ
rendet ordnes, bedst ved Tilhdsmændenes 
Hjælp.

Saa er der de naturlige Udmeldelser, disse 
finder desværre ofte Sted hos Medlemmer, 
der lader sig friste af de Papirlapper, der af 
en eUer anden Grund menes at være mere 
værd end den gamle Ejendom, de omsætter. 
Saadanne Medlemmer har ikke hjemme i 
Slægtsgaardsforeningen og mistes uden an
den Sorg end den, der altid føles, naar 
Mennesker gør noget dumt.

Det sker ogsaa, at en Udmeldelse finder 
Sted med den Motivering, at ingen af Slægten 
kan købe Hjemmet, fordi Priserne er saa 
høje, at der hverken kan skaffes den for
nødne Kapital, eller, om det skulde lykkes, 
saa bliver ForrentningsmuUghederne saa 

smaa, at man ikke vover at tage Chancen. 
Her er det med oprigtig Sorg, man bøjer 
sig og tænker paa, hvad der kunde gøres, 
om man havde fornøden Magt.

Endehg er der de ganske faa, der er saa 
gale i Hovedet paa Ledelsen, at de absolut 
maa demonstrere ved at gaa; disse benytter 
samtidig Lejligheden til at skælde „Agenter
ne“ Huden fuld, ligesom de bestemt frabe
der sig Bladet tilsendt oftere. Lad os med det 
samme sige til disse, vistnok kim tre-fire 
Stykker, at det skal være Ledelsen en Glæde 
at høre, hvad det er man finder, der bør gø
res, og i allerhøjeste Grad er lydhøre for 
gode Forslag.

Tilbage bliver saa de ca. 5—6000 Medlem
mer, der bærer Foreningen, Medlemmer, der 
ikke alene ved, at skal vi gennemføre de Op
gaver, vi har sat os, da maa vi betale vort 
Kontingent, for dette lønnes Sekretær og 
Medarbejdere, tilsendes Medlemsblad og hol
des hele Arbejdet i Gang; disse kunde man for 
saa vidt godt sige en venlig Tak, men det er 
vist ganske overflødigt, frivilligt gik de med 
i Foreningen, og Uge saa frivilUgt betaler de 
det, der er nødvendigt.

I samme Forbindelse vil vi gerne bemær
ke, at trods Damms Fraværelse fra Kontor 
og Arkivarbejde, gaar dette sin sædvanlige 
Gang, omend næppe saa hurtigt som under 
hans mere øvede Haand, men de to flinke 
Medarbejdere, Hr. Molbo og Hr. Henningsen, 
hænger i med Undersøgelserne efter bedste 
Evne, og med lidt Taalmodighed naas det 
alt sammen, muhgvis kommer vi til at an
sætte endnu mere Hjælp, noget et snart kom
mende Forretningsudvalgsmøde vil tage Stil
ling til.

J. P-

Slægisgaardsejere!
Bevar Deres Slægtsgaard som Minde, ikke ved et 
dødt Fotografi alene, men ved et levende, person
ligt præget Maleri. — Spørg os om Prisen!

Kunstmalerne
Jørgen Petersen og Arne Qrundorf, 

Ågerup, Samsø.
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Meddelelser Ira Kontoret
For Møns Vedkommende er der i Løbet af det 

sidste halve Aar foretaget Undersøgelse af 14 
Slægtsgaarde, og af disse er de fleste ført tilbage til 
1660 og enkelte af dem tilbage til omkring 1600- 
Tallet.

Der findes i Arkiverne et meget righoldigt Mate
riale fra Møn. De foretagne Undersøgelser støtter 
sig til en Række Kommissionsberetninger fra Aare
ne umiddelbart efter Svenskekrigens Afslutning. 
Disse Beretninger giver en indgaaende Beskrivelse 
af Tilstanden ved den enkelte Gaard — dens Be
sætningsstørrelse, Udsædsmængde, Bygningernes 
Størrelse og Tilstand, samt hvorvidt Fæsteren kan 
svare sine Afgifter.

I Matrikulen af 1686 er Arealet opmaalt og skyld
sat for hver enkelt Gaard, og desuden meddeles en 
lang Række Stednavne, idet hver Aas i Bymarken 
havde sin særskilte Benævnelse. Disse Navne kan 
som oftest føres helt op til Nutiden. Som Eksempel 
skal nævnes Skullebjerggaard i Keldbylille, Keldby 
Sogn. Denne Gaard har faaet sit Navn fra en Bak
ke, som er beliggende paa dens Jord. Navnet Skul- 
lebjerg er anvendt paa en af Markerne i Matrikulen 
af 1686, men det kan føres meget længere tilbage. 
Det nævnes saaledes i det ældste Dokument af ude
lukkende mønsk Indhold, der drejede sig om en 
Skeltrætte mellem Keldbylille og Tostrup Byer i 
1290, og sandsynligvis har det sin Oprindelse langt 
forud for dette Tidspunkt.

Fra 1697 findes en righoldig Kilde i det Materiale, 
den nedsatte Kommission „til at foretage Indberet
ningen af Møns og Bogøs Opkomst og Conserva- 
tion“ har efterladt sig. I disse Betænkninger er hver 
enkelt Gaards Bygninger, Besætning og andre For
hold indgaaende beskrevet.

De ved Bruger-Skifte indførte Fæste-Overdragel
ser er ordret meddelt i disse Undersøgelser.

Naar vi kommer højere op i Tiden, giver de fore
tagne Skifteforretninger ved Dødsfald et godt Bil
lede af, hvad der forefandtes paa Gaarden af Be
sætning og Inventar, medens Brandtaksationerne 
nøje beskriver Bygningernes Indretning, Størrelse 
samt Bygningsmaaden.

Ved Udarbejdelsen af Matrikulen af 1844 er Gaar- 
dens Tilliggende atter opmaalt og skyldsat, og der 
gives værdifulde Oplysninger om Græsningsret, 
Skovhugst, Tørveskær og andre Fællesrettigheder 
for Byens Bønder.

Ved de foretagne Undersøgelser er Gaardenes Hi
storie stillet i Relation til de historiske Begivenhe
der, der er knyttet til Øen, og de forskellige Gaard 
brugeres Slægtsskabsforhold er udredet indenfor 
hver enkelt Gaard.

De mønske Gaardes Historie kan føres tilbage til 
1660 — forudsat at Gaarden ikke er oprettet efter 

dette Tidspunkt —, og i nogle Tilfælde kan Under
søgelsen endda føres noget længere tilbage.

A. M. Hemmingsen.

pen Sjællandske 
bondestands Sparekasse

HOVEDKONTOR: V. VOLDGADE 107 
KØBENHAVN V.

Aktieselskab
Frøavl og Frøhandel

Hovedkontor: Carl Jacobsensvej 29—33, 
København Valby.
Telefon: Central 84 (5 Linier)

Lager. Renseri, Ekspedition: Nakskov.
Telefon: Nakskov 825

Bedre Udsæd - Bedre Avl

- Fynshav (Als)

3 og 4 Mdr.s Sommerskole fra 3. Maj 
5 Mdr.s Vinterskole fra 3. November. 
Skoleplan sendes.

Frede Terkelsen.
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