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ligt Tidspunkt. Se iøvrigt Artiklen i dette Nummer.
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ledes at Kærligheden og Tilhørsforholdet til Hjem
stavnen og Jorden kan bevares, ligesom det ogsaa
er af kulturhistorisk Værdi at skaffe Oplysning
om Slægtens Rod. Landsforeningen tæller nu ca.
4600 Medlemmer, deraf op mod 100 i Vendsyssel.
I Forbindelse med Oprettelsen af et Slægtsgaardsarkiv har der i Aar været foretaget Undersøgelser
i Vennebjerg og Horns Herred.
Kontingentet, som opkræves direkte af Hovedfor
eningen, er forhøjet til 5 Kr. for en Ejendom med
20,000 Kr.s Ejendomsskyld og 1 Kr. for hver paa
begyndt 10,000 Kr.s Ejendomsskyld derover.
Til Bestyrelsen genvalgtes Formanden, Anders
Peter Degn, Gølstrup, Ths. Skoven, Asdal, og Jens
Ørnbøl, Bjergby, og i Stedet for Henry Horshave,
Torslev, der ikke ønskede Genvalg, valgtes Chr.
Michelsen, Lendum. Til at deltage i Repræsen
tantmødet i Sønderjylland i Maj Maaned valgtes
Anders P. Degn, Gølstrup, idet Formanden er selv
skreven Deltager som Medlem af Hovedbestyrelsen.

150 Aar under samme Slægt
Den nordligst beliggende Gaard i Holeby Sogn,
Matr. Nr. 22, Birkemosegaard, har i 150 Aar været
beboet af samme Slægt. Den første Beboer i Gaarden, Jørgen Wolsing, skriver i sine i 1835 nedskrevne Erindringer, at han flyttede til Gaarden
den 24. Marts 1798. Han boede i Gaarden, til han
døde 1850, og blev 92 Aar gi. Den næste Genera
tion havde Gaarden til 1897 og den tredie Genera
tion til 1929. Gaarden.ejes nu af 2 Brødre, N. Wol
sing og I. Wolsing. Ved Udskiftningen 1796 ud
lagdes Gaarden paa 70 Tdr. Land, som udgør 38,6
ha, og Gaarden har endnu dette Areal, hvoraf 2
ha er Skov og 1 ha Amtsvej og Kommunevej. Før
Udskiftningen 1796 laa Gaarden i den ved den Tid
nedlagte Holeby Nørreby paa Pladsen, hvor Amts
vejen fører mellem Christen Henriksens Ejendom
og Vejen til Gaarden Venslykke. Det til Gaarden
udlagte Areal var ved Udskiftningen Fællesskov
for Byen, kun en ringe Del var under Plov. Efter
Jørgen Wolsings Oplysning avledes der i 1798 kun
48 Tdr. Korn. Dette er ikke mere, end der nu kan
avles paa 2 Tdr. Land.

Slægtsgaardsforeningen for Hjørring Amt
holdt Onsdag den 24. Marts Møde paa Højskole
hjemmet i Hjørring under meget ringe Tilslutning,
idet der kun var mødt Bestyrelsen og tre Med
lemmer.
Formanden Holger Grøntved, Mygdal, fremhæ
vede i sin Beretning, at den manglende Tilslutning
til Mødet ikke bør tages som Bevis paa manglende
Interesse for Foreningen, idet der nu var op mod
100 Medlemmer i Vendsyssel, og der var Mulighed
for at faa mange endnu, blot der blev iværksat et
Agitationsarbejde, men det vilde være nødvendigt
at foretage personlige Henvendelser, idet det hav
de vist sig, at de skriftlige Henvendelser ikke
kunde blive tilstrækkeligt oplysende til at have
en Indmeldelse i Foreningen som Følge. Forman
den redegjorde derefter for Landsforeningens
Dannelse og for de Rammer, man efterhaanden
havde fundet som Arbejdsomraadet. Foreningens
Opgave er i første Række at værne og styrke
Hjemstavnsfølelsen i den opvoksende Slægt, saa-

VERSET
De gamle Sagn fortælle
os tit, at hvor man saa
paa ensomt Sted fremvælde
en natlig Flamme klar,
der laa en Skat begravet
og Himlen havde blid
med Lykke den begavet
hvis Skæbne drog ham did;
men var han end beslægtet
med Aanden, Skattens Vagt,

han kun ved Naade mægted
at faa den i sin Magt!
CHR. WINTHER
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OM VOR FORENING
Den 17. Marts 1948 afholdt Slægtsgaardsejere i Fyns Stift Møde i Odense, arrange
ret af Bestyrelserne for Slægtsgaardsforeningerne i Assens, Odense og Svend
borg Amter. Ved Mødet udtalte Forman
den for Dansk Slægtsgaardsforening, Gdr.,
Civilingeniør H. M. Markersen følgende:
„Paa Dansk Slægtsgaardsforenings Vegne skal
jeg have den Ære at fortælle om, hvad Dansk
Slægtsgaardsforening er, om dens Opgaver og Maal
og om Foreningens Berettigelse.
Slægtsgaardsforeningen blev stiftet i 1941. For
eningen har nu imellem 4 og 5000 Medlemmer,
men efter de Oplysninger, vi har, findes der her
i Landet mellem 15 og 20,000 Slægtsgaardsejere —
et overraskende stort Antal i Betragtning af, at
det samlede Antal Landbrugsejendomme i Dan
mark er ca. 205,000.
Naar der trods dé Vanskeligheder, Landbrugs
erhvervet i Aarenes Løb har været ude for, allige
vel findes et saa stort Antal Slægtsgaardsejere i
vort Land, maa det være et Tegn paa den dan
ske Bondes Sejghed og Evne til at kunne spænde
Livremmen ind, naar det gjaldt om at holde Stil
lingen paa det fra Fædrene nedarvede Stykke
Jord. Vi Slægtsgaardsejere og alle andre danske
Landbrugsejere maa erkende, at Danmarks Stil
ling i Dag er vanskelig.
Vort Land har en særdeles dygtig Haandværker-, Industri- og Handelsstand — heldigvis —
men Landets Hovederhverv er Landbruget, og
dette, set paa Baggrund af, at Danmark har lidt
god og megen daarlig Landbrugsjord, betyder, at
den danske Befolkning skal kunne arbejde. Ja!
Danmark er et lidet fattigt Land, men vi elsker
vort Land, og vi vil af al Kraft arbejde med paa,
at Levestandarden i vort Land kan blive ligesaa
god og helst bedre end i de fleste andre Lande.
Dansk Landbrugs Produktion er af afgørende
Betydning for Danmarks Ve og Vel, og naar vi
maa erkende, at Fødevarernes Pris Verden over
i Dag kræves holdt nede paa et Lavmaal i For
hold til Priser paa Metaller, Kul, Olie, Industri
varer m. m., maa danske Landbrugere, og der
under vi Slægtsgaardsejere, erkende, at Kampen
er og bliver haard, men den skal tages med Ar
bejdsvilje og godt Mod paa samme Maade, som
vore Fædre har taget lignende Situationer.
1. Dansk Slægtsgaardsforenings Op
gave er at arbejde for Bevarelse af de Værdier,
vore Fædre igennem Aarhundreder har kæmpet
for at naa. Slægtsgaardsejerne har ikke Grund til

at skamme sig over deres Fædres Arbejdsresulta
ter. De har tværtimod Pligt til at vise, at de vil
tage Arven op efter Fædrene, og at de ikke vil
bøje sig for moderne Lykkeridderes letsindige For
søg paa at ødelægge Resultaterne af vore Fædres
Kamp-Resultater, som er af afgørende Betydning
for Bevarelse af et lykkeligt og godt Danmark.
Slægtsgaardsforeningens Formaal er at værne
og bevare de danske Slægtsgaarde, saaledes at de
forbliver i Slægtens Eje, og derigennem ogsaa at
give de Medlemmer af Slægten, som ikke forbliver
paa Fødegaarden, et fast Holdepunkt, et Sted, hvor
de kan bevare Forbindelsen med den Rod, hvoraf
de er rundne.
Foreningen vil fremme dette Formaal:
a. Gennem et kulturelt Oplysningsarbejde ved
at hjælpe Medlemmerne til at efterforske deres
Slægts og Gaards Historie, ved at faa dem til at
bevare Ejendele og Dokumenter af Mindeværdi og
kulturhistorisk Værdi og ved Slægtsgaardssammenkomster m. m., alt ud fra det Synspunkt, at
Slægtstradition og Kendskab til Fortiden er af
Værdi for den enkelte og forankrer denne i det
Folk, hvori han eller hun hører hjemme.
b. Gennem juridisk og økonomisk Vejledning til
Medlemmerne m. H. t. Familieoverdragelser og
Testamenter vedrørende deres Ejendomme, Arveskifter samt Dispositioner, der skal sikre Ejen
dommens Bevarelse i Slægten. Udgifterne herved
afholdes enten af Foreningens løbende Indtægter
eller af dens Reservefond.
c. Gennem et Arbejde for at opnaa Lovgivnings
magtens Støtte til, at Slægtsgaardene forbliver i
Slægten, navnlig ved Lovregler, der beskytter
Slægtsgaardene mod unødvendig Ekspropriation,
ved hensigtsmæssige Arveregler for Landejen
domme, ved Lovregler, der skal hindre, at Land
ejendomme gøres til Genstand for Spekulation
eller erhverves alene som Pengeanbringelse, og
eventuelt ved en Slægtsgaardslovgivning, der skal
sikre Ejendommens Bevarelse for Slægten, saalænge noget arveberettiget Medlem af denne har
Vilje og Evne dertil.
Til det under Punkt a nævnte kulturelle Formaal
skal anføres, at Foreningen i 1942 har oprettet et
Slægtsgaardsarkiv, som nu er installeret i
det kongelige Bibliotek under dansk Folkeminde
samling. Igennem Slægtsgaardsarkivet faar For
eningens Medlemmer uden Betaling Udskrift af
Folketællingslisterne. Endvidere kan Foreningens
Medlemmer igennem Slægtsgaardsarkivet paa bil
ligste Maade faa foretaget Undersøgelser om deres
Gaarde og Slægts Historie.
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Ved Slægtsgaardsarkivets Undersøgelse har det
vist sig, at man meget let kommer ind paa Land
boslægter i al Almindelighed, og derfor er vi
indenfor Slægtsgaardsforeningens Ledelse efter
Forslag af Arkivar Hans Ellekilde i Dansk Folke
mindesamling kommen ind paa den Tanke, at For
eningen skal tage Initiativ til Oprettelse af et
dansk Bondegaardsarkiv, omfattende alle
danske Landbrugere, og herom vil man sikkert
snart faa mere at høre.
I Anledning af det under Punkt c nævnte Formaal har Slægtsgaardsforeningen overfor Folke
tingets Udvalg vedrørende Jordlovene protesteret
imod, at der for Slægtsejendomme gives Ret til
Ekspropriation af Jord til andre Landbrug eller
til Oprettelse af nye Landbrugsejendomme.
I Anledning af det i forrige Rigsdagssamling
fremsatte Arvelovforslag har Slægtsgaardsforenin
gen fremsat Ønske om, at deh for Gaardejere og
Statshusmænd gældende Arvelov med Rettighed til
at overdrage Ejendommen til Slægt paa billige
Vilkaar bibeholdes i fremtidig Lovgivning og ud
vides til ogsaa at gælde for almindelige Husmænd,
for Sædegaardsejere og for Ejere af Landejen
domme i Sønderjylland.
Angaaende Beskatning af Landejendomme til
Stat, Amt og Kommune vil Slægtsgaardsforenin
gen undersøge, hvorledes disse Skatter har udvik
let sig i Tidens Løb. Vi har Opmærksomheden
henledt paa, at disse Ejendomsskatter er i meget
stærk Stigning, og at der igennem allerede gæl
dende Love er Mulighed for igennem Ejendoms
skatter at paaføre Landejendomme og herunder
Slægtsejendomme saa store Afgifter, at de i Vir
keligheden svarer til store Prioriteter.
2. Dansk Slægtsgaardsforenings Or
ganisation.
Ved Foreningens Stiftelse i 1941 blev der ved
taget Love, som senere er ændret i 1943 og 47. Ved
Repræsentantskabsmødet i Aar vil der til Vedta
gelse komme til at foreligge et nyt Ændringsfor
slag, som er tiltraadt enstemmigt af Foreningens
Hovedbestyrelse. Ændringen er ganske naturligt
en Følge af de indvundne Erfaringer.
Betingelsen for, at en Slægtsgaardsejer kan blive
Medlem af Foreningen, er, at han ejer Gaarden i
3. Generation, hvilket i al Almindelighed vil sige,
at Gaarden har været i Slægtens Eje i 75 å 100
Aar, men da der kan være Tilfælde, hvor 3 Gene
rationer kan omfatte et meget kortere Aaremaal,
angiver det nye Lovforslag, at der til Betingelsen
om de tre Generationer tilføjes, at en Ejendom
skal have været i Slægtens Eje i mindst 50 Aar.
Foreningens højeste Myndighed er et Repræsen
tantskab, bestaaende af Repræsentanter fra alle
Amterne. Repræsentantskabet vælger en Hoved
bestyrelse. Der er Foreningsafdelinger i hvert Amt
med en særlig Amtsbestyrelse, og i hvert Sogn
er der en Tillidsmand.
Medlemmerne faar Foreningsbladet „Slægtsgaar
den“. Vi vil gerne naa hen til, at Bladet udgaar
en Gang om Maaneden, men paa Grund af Papir
restriktionerne og økonomiske Forhold kan vi fore
løbig nøjes med Udsendelse af Bladet hver anden
Maaned — maaske lidt mere.
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3. Jeg har nu søgt at redegøre for, hvad Dansk
Slægtsgaardsforening er og for dens Opgaver og
Maal. En og anden kan saa spørge, om det er rig
tigt, at en saadan Forening er oprettet. For at
være Medlem af Foreningen kræves, at en Land
ejendom er i Slægtens Besiddelse i 3. Generation.
Det er altsaa en eksklusiv Forening, og kan det
ikke fra anden Side siges, at dens Medlemmer er
lidt for slægtsglade, og har en saadan Forening
en Samfundsopgave?
Hertil skal svares, at hvis den mindste Antydnign af sadanne Bevæggrunde havde været
fremme, da Foreningen blev stiftet, var Forenin
gen aldrig blevet dannet, og den havde ingen Livs
betingelse haft.
Tilsyneladende saa det tilfældigt ud, at Slægts
gaardsforeningen blev stiftet i 1941 — men det
var det i Virkeligheden ikke.
Under Besættelsen var Danmarks Selvstændig
hed truet — intet Under, at Folkets Kærlighed
til det gamle Fædreland blev alt beherskende —
intet Under, at man fik Øjnene op for, at Tusindaars-Riget Danmark stod i Fare for at miste sin
Frihed og sine kulturelle og materielle Værdier —
intet Under, at man saa hen til Aktivitet fra alle
gode og bærende Kræfter i det danske Samfund.
Kan man undres over, at danske Slægtsgaardsejere under saadanne Forhold følte, at de havde
Pligt til at slutte sig sammen og tage deres Del
af Opgaven op.
Danske Slægtsgaardsejere, hvis Fædre igennem
Aarhundreder har været med i Kampen for at naa
frem til et Danmark med flest mulige frie Erhverv,
med privat Ejendomsret og frit Folkestyre, kan
ikke være uvirksomme og tavse overfor Tidens
Forsøg paa at tilintetgøre de af Fædrene vundne
og saa dyrt betalte Frihedsværdier.
Vore Fædre har kæmpet, de har mange Gange
lidt Savn og Nød for at klare Dagen og Vejen for
Familie og deres Forpligtelser overfor Samfundet.
Skal vi Slægtsgaardsejere af i Dag da lide af
Mindreværdskomplekser og ikke have Mod til at
føre Fædrenes Kamp videre og til med al Kraft
at værne om Friheden saavel for den enkelte som
for hele vort Land.
Vi Slægtsgaardsejere af i Dag erkender fuldtud
vore Pligter overfor. Familie og Fædreland, vi vil
tage vor Andel i Modstandskampen imod Dikta
turbevægelser, som er reaktionære, og hvis Sejr
vil betyde en kolossal Tilbagegang saavel i kultu
rel som i materiel Henseende.
Vi ved igennem vore Fædres Kamp, at Betin
gelsen for Bevarelse af et frit og folkestyret Dan
mark er, at der findes flest mulige frie Erhverv
og Ejendomme i privat Eje — den Dag, da Sta
ten ejer alt, er der en Stat og ikke læn
gere et Folk at styre.
Med disse Ord beder jeg alle Slægtsgaardsejere
om at melde dem ind i Dansk Slægtsgaardsfor
ening — jo flere Medlemmer, vi har, desto større
vil Foreningens Betydning blive i Arbejdet ror
Bevarelse af danske Slægtsgaarde, for Bevarelse
af saavel kulturelle som materielle Værdier og for
Bevarelse af et frit, folkestyret og lykkeligt Dan
mark.

Side 3

Slægtsgaarden

SLÆGTSGA ARDSFORENINGENS

^årsmøde i Sønderjylland
Som Deltagere i Foreningens Aarsmøde indbydes
Foreningsmedlemmer med Damer eller Slægtninge.
Foreningens Medlemmer i Sønderjylland indbyder
saavel Repræsentanterne som andre Mødedeltagere
til privat Indkvartering (begrænset Antal) fra Lør
dag Aften den 5. Juni. De, der ønsker Hotelophold
eller ankommer til Aabenraa den 4. Juni eller før,
bedes henvende sig til Hotel „Danmark“ i Aaben
raa, hvor hele Hotelindkvarteringen ordnes.
PROGRAM:

A. 1ste Dag (Lørdag den 5. Juni) Møde i Aabenraa.
Kl. 14 afholdes paa Folkehjem i Aabenraa Re
præsentantskabsmøde, som kan overværes
af alle Mødedeltagerne.
For de Mødedeltagere, som ikke ønsker
at overvære Repræsentantskabsmødet, vil
der under kyndig Vejledning blive sørget
for Rundtur til Aabenraas Seværdigheder
med Afgang fra Folkehjem Kl. 14,30.
Dagsorden til Repræsentant
skabsmødet:
1. Indledning.
2. Valg af Dirigent og Protokolfører.
3. Formanden aflægger Beretning.
4. Formanden for Slægtsgaardsarkivet
aflægger Beretning.
5. Redaktøren for Slægtsgaardsbladet
aflægger Beretning.
6. Fremlæggelse af Regnskabet til God
kendelse.
7. Forslag til Ændring af Foreningens
Love.
8. Valg af Bestyrelse.
9. Valg af Revisor.
, 10. Eventuelt.
Kl. 18 Indkvarteringsspørgsmaalet.
Kl. 19 Fællesspisning paa Folkehjem for dem,
der ønsker at deltage.
B. 2den Dag (Søndag den 6. Juni) Udflugt til
Grænseegnene og Dybbøl.
Kl. 11 Samles Deltagerne ved Krusaa.
Under Ledelse af Højskoleforstander Terkelsen køres der fra Krusaa ad Fjord
vejen over Graasten til Dybbøl.
Kl. 13,30 Frokost paa Hotel „Dybbøl Banke“ (en
ten medbragt eller bestilt Mad).
Kl. 15 Møde i Kongeskansen (Folkemøde).
Efter Indledning taler Højskoleforstander
Terkelsen og Forfatteren Salomon Frifelt.
Kl. 17 Afslutning.

C. Andre Oplysninger:
1. De sønderjyske Værter afhenter Gæster til
privat Indkvartering Lørdag Aften den 5. Juni

5. og 6. Juni 1948

paa Folkehjem i Aabenraa og sørger for Be
fordring til Udflugten den 6. Juni.
2. Mødedeltagere med Hotelophold sørger enten
selv for Befordring til Udflugten den 6. Juni
eller melder sig snarest muligt til Gaardejer
Jens Jensen, Soed pr. Hejsager, som ved Leje
af Selskabsbiler vil sørge for Befordring til
Udflugten paa billigst mulig Maade.
3. Under selve Mødet kan alle Oplysninger faas
paa Folkehjem i Aabenraa, og angaaende Ho
telophold bedes man ved Ankomst til Aaben
raa henvende sig til Hotel „Danmark“.

D. Anmeldelse som Deltager:
De, som ønsker at deltage i Aarsmødet og Ud
flugten, bedes snarest muligt melde sig til Gaard
ejer Jens Jensen, Soed pr. Hejsager, med Oplys
ning om følgende:
1. Antal og Navne paa Mødedeltagerne.
2. Dato og Tid for Ankomst til Aabenraa.
3. Meddelelse om der ønskes privat Indkvar
tering eller Hotelophold.
4. Deltagere med Hotelophold meddeler, fra
hvilken Dag Hotelværelse ønskes reserveret
(Antal Enkelt- eller Dobbeltværelser).
5. Ønskes Befordring til Udflugten den 6. Juni,
opgives Antal Personer.
6. Meddelelse om Deltagelse i Fællesspisningen
paa „Folkehjem“ den 5. Juni og til Frokost
paa Hotel „Dybbøl Banke“ den 6. Juni. Antal
Kuverter opgives.

E. Anmeldelse som Værter:
Sønderjyske Medlemmer, der ønsker at være
Værter, bedes snarest muligt melde sig til Gaard
ejer Jens Jensen, Soed pr. Hejsager, og oplyse
det Antal Gæster, de ønsker at modtage.
Værter, som ønsker at deltage i begge eller en af
Fællesspisningerne den 5. og 6. Juni, bedes op
give Antal Kuverter til hver Spisning.

Foreningens Hovedbestyrelse.

Udvalgsmøde
Aar 1948 den 20. Marts Kl. 13 afholdt Slægtsgaardsforeningens Arkivudvalg Møde i National
museets Restaurant, Ny Vestergade 17, Kbhvn.
Mødt var Formanden J. Jensen, Kassereren, Ma
gister Hans Ellekilde, Sekretæren Sagfører M.
Hesselbjerg, Forfatteren Salomon Frifelt, Dr. phil.
A. Fabritius, Kontorchef Gunnar Knudsen, Gaard
ejer Jørgen Petersen, Gislinge. Endvidere var til
Stede Formanden for Foreningen, Civilingeniør
•Markersen, og Arkivleder Hofmansen. Arkivar
Gunnar Olsen havde meddelt, at han var forhin
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dret i at møde i Dag, men var villig til at modtage
Valg.
1. Valg af Formand m. v.
Til Formand genvalgtes J. Jensen, til Kasserer
H. Ellekilde og til Sekretær M. Hesselbjerg, for
den sidstes Vedkommende dog kim for Tiden ind
til Repræsentantskabsmødet i Aar.
2. Beretning for 1947.
Arkivar Hofmansen aflagde Beretning om Ar
bejdet i Aaret 1947 og gav herunder bl. a. de Op
lysninger, der forelaa paa Mødet den 28./1. d. A.,
og som er offentliggjort i sidste Nummer af Med
lemsbladet.
Formanden og Markersen takkede for Beretnin
gen og Arkivar Hofmansens Arbejde i det for
løbne Aar. Markersen ønskede, at man gik over
til, at der ogsaa betaltes for Folketællingslisteun
dersøgelserne, men var indforstaaet med, at der
ikke foreløbig skete nogen Forandring paa dette
Omraade, da man havde lovet Medlemmerne en
saadan Undersøgelse gratis.
3. Arkivets Arbejdsplan for 1948.
Magister Ellekilde gjorde Rede for sit Arbejde
paa at formulere en Henvendelse til Staten om at
opnaa Støtte til Oprettelse og Drift af et Bondegaardsarkiv. Han havde udarbejdet en Plan her
over, der var sendt Medlemmerne af Udvalget til
Udtalelse.
Hofmansen og Gunnar Knudsen mente, at Pla
nen var for omfattende, da der ikke var Ud
sigt til at opnaa en saa stor Støtte, som var nød
vendig for at realisere den. Dr. A. Fabritius slut
tede sig hertil og ligeledes S. Frifelt.
Markersen mente, at det var af stor Betydning,
at man havde et stort Maal, selv om det ikke
kunde realiseres i nær Fremtid. Han mente, at det
var vanskeligt at faa nogen offentlig Støtte, naar
Opgaven begrænsedes til Slægtsgaardene.
Det vedtoges at nedsætte et Udvalg til at arbejde
med Spørgsmaalet, bestaaende af Magister Elle
kilde, Arkivar Gunnar Olsen, Dr. Fabritius og Kon
torchef Gunnar Knudsen. Til Formand valgtes
Magister Ellekilde.
4. Forholdet mellem Arkivet og Bladet.
Sagfører Hesselbjerg henstillede, at der etablere
des et Samarbejde mellem Arkivet og Redaktio
nen af Bladet, saaledes at der blev Kontrol med,
at det historiske Stof var korrekt, og at det havde
mere almen Interesse.
Jørg. Petersen mente, gennem mange tilsendte
Breve, at Bladets Indhold havde Læsernes Inter
esse, hvilket Forfatteren, Sal omon Frifelt, bekræf
tede, han beklagede, at en bestemt Artikel havde
indeholdt Unøjagtigheder; men sligt kunde jo
hænde for den bedste. Efter hans Mening burde
Bladet ikke blive tørt og højtideligt; men natur
ligvis skulde det historiske Stof være korrekt.
Under Diskussionen om dette Emne deltog flere
af Deltagerne, der udtalte, at der burde være Kon
trol med Rigtigheden af det historiske Stof.

Mødet hævet.

Jens Jensen» Hans Ellekilde, Gunnar Knudsen.
M. Hesselbjerg.
Salomon Frifelt.

________________________ Slægtsgaarden
ODSHERRED

HAR OGSAA FAAET
SIN

Slægtsgaardsforening
Hvert Sogn repræsenteres i Bestyrelsen

Interessant Foredrag om Folkeminder og

Slægtsforskning

Det Møde, som Foreningen til Bevarelse af danske
Slægtsgaarde havde indbudt til Søndag den 18. ds. i Vig
Forsamlingshus, havde samlet ca. 40 Interesserede, der
blev budt velkommen af Tømrer Niels Larsen, Veddinge,
Gdr. Jørgen Petersen, Gislinge, der i sin Tid var
med til at stifte Landsforeningen og i 7 Aar dens Formand,
redegjorde først i korte Træk for Foreningens stærke
Vækst og Formaalet med dens Virke. Den har en kul
turel Opgave ud fra den Betragtning, at et væsentligt
Grundlag for vort Samfund er den danske Bondestand,
og et særlig solidt Grundlag er Slægtsgaardene. Derfor
finder man det værd at gøre et Arbejde for at bevare de
kulturelle Minder, der knytter sig til dem. Foreningen har
skabt et Arkiv, som er anbragt paa Det kgl. Bibliotek,
og den tæller nu ca. 5000 Medlemmer. Maalet er at faa
en Tillidsmand i hvert Sogn Landet over. Foreningen er
ganske upolitisk, og i Henseende til Medlemsskab tages
der ikke Hensyn til Ejendommens Størrelse. Økonomisk
Fordel bydes ikke Medlemmerne, men paa flere andre
Maader kan man støtte Medlemmerne.
To Slags Folkeminder
Saa talte Magister Hans Ellekilde, København, om
vore Folkeminder: Svend Grundtvig — vor store Salme
digters næstældste Søn — var Dansk Folkemindesamlings
Grundlægger. Han skelnede mellem to Arter af Folkemin
der: de haandgribelige og de, der lever i Folkemunde,
skabt af Aand. Odsherred har mange haandgribelige
Folkeminder som Uroksen fra Vig, Solvognen fra Trundholm, Langdysserne i Kongsøre Skov, Højene rundt om
kring, de prægtige Kirker o. s. v.
Men Aandens Minder er alligevel de væsentligste. De
ældste findes i Saxos Krønnike og det gamle Bjarkemaal,
Ingakvadet og Digtet om Hagbart og Signe o. m. a. Saa
kommer hele den danske Folkevisekultur, der væsentlig
handler om Konge og Adel. Ole Worm gjorde den første
Indsats for at samle vore gamle Folkesagn og Minder,
men desværre er hele hans store sjællandske Sagnsamling
gaaet tabt. Hans Arbejde fortsattes af Peder Reesen med
Indsamling af Indberetninger fra Præsterne. Siden uddybede
den unge Literat og Kunsthistoriker Just Mathias Thiele
dette Arbejde ved at gaa ud blandt Folket og samle
umiddelbare Minder. Men den egentlige Grundlægger var
som nævnt Svend Grundtvig, der saa det som sin Livs
opgave at udgive Danmarks gamle Folkeviser. Han naaede
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ikke at fuldføre dette mægtige Arbejde; men andre har
fortsat det, og Arbejdet er stadig i Gang. Paa samme
Maade samler man Folkeeventyrene, og her er det paa
faldende at se, hvordan disse Eventyr og Sagn er Fælleseje
for den europæiske Folkeæt, idet Hovedtrækkene gaar igen
i de forskellige Landes Folkesagn. Det viser, at det dan
ske Folk er Del af en stor Folkestamme.
Ved Siden af Svend Grundtvig har vi de to store jyske
Folkemindesamlere Evald Tang Kristensen og H. F. Feilberg, og den tredie store Elev af Svend Grundtvig er
Axel Olrik.
I Odsherred har Mænd som den blinde Laur. Jensen,
der skabte Stenstrupmusæet, og Lars Andersen, Høve, gjort
en stor Indsats ved Indsamling af Folkeminder fra deres
Egn. Men man kan naa endnu videre gennem de mange
smaa Bidrag f. Eks. fra Slægtsgaardsejere. Der er en Bog
om Vig Sogn i Arbejde, og her bør man søge at faa alt
med.

Dragsholm og Odsherreds Jurisdiktioner blev slaaet sam
men til Dragsholm Birk, og Birketinget, der blev holdt
paa Ellinge Lyng, har leveret gode Bidrag til Egns- og
Slægtsforskningen.

Lokalforeningen dannes
I en Pavse mellem Foredragene vedtoges det at danne
en Lokalforening for Odsherred. Revisor L. Jensen-Nybjerg, Nykøbing, redegjorde for Grundlaget for denne
og foreslog at vælge en Bestyrelse, bestaaende af en Re
præsentant for hvert Sogn.

Der er Oldtidsluft over Markerne i Odsherred
Sluttelig talte Arkivar Hofmansen, København, der
— skønt Jyde af Fødsel — straks erklærede Odsherred
sin Kærlighed. Der er Oldtidsluft over Markerne her, sagde
han.
Han fortsatte med at tale om Slægtsforskningen og dens
Formaal: For dem, der „ydmygt lægger sit Øre til Slæg
tens Rod forneden“, er der ikke uvæsentlige Ting at faa
at høre. Som J. C. Christensen sagde det: Det er en
ringe Slægt, der ikke efterlader sig Minder, og det er en
ringe Mand, der ikke vil værne om disse Minder.
Mulighederne for at afdække Slægternes Gang er dog
ofte underkastet Tilfældighedernes Spil. Kilderne flyder
ikke altid lige rigeligt. Nøglen ligger ofte gemt paa Ste
der, som man slet ikke havde tænkt sig. Det skyldes, at
Landets Administration gennem Tiderne har været meget
forskelligartet, og Embedsmændene har ikke været om
hyggelige med at bevare de gamle Dokumenter. Ilde
brande har ogsaa ødelagt mange Kilder. I vore Dage er
Danmarks Arkivvæsen lagt i fastere Rammer.
Odsherred har intet at beklage sig over i Henseende
til Bevarelse af gamle Dokumenter i Forhold til andre
Egne — tværtimod. Det skyldes, at Odsherred var Kron
gods, og Dokumenterne herfra sendtes til København.
Men her var ogsaa andet Gods end Krongods, og saa er
Forskningen straks vanskeligere. Odden Sogn hørte f. Eks.
under Basnæs Gods ved Skelskør, og det ligger jo ikke
lige for at søge Oplysninger om Odden Sogn i et gam
melt Herregaardsarkiv i Sydsjælland. Saadan er der mange
Tilfælde, og derfor er der en vis indviklet Teknik i Slægts
forskningen, som ikke er saa ligetil.
Lens- og Amtsregnskaberne er gode Kilder, særlig hvor
Bilagene er bevaret. I 1684 skete der i Odsherred det, at

Asnæs har Odsherreds ældste Kirkebog
Kirkebøgerne danner et vigtigt Led i Arkivaliernes
Række. I Odsherred er Asnæs Sogns Kirkebøger de ældste,
idet de gaar ubrudt tilbage til 1645. Derefter følger Ege
bjærg til 1656, Vallekilde-Hørve 1660, Nykøbing Købstad
1688, Højby 1700, Vig 1702, Grevinge 1712, Asmindrup
1726, Odden 1731, Rørvig 1739 og Faarevejle 1741.
Men der er et Utal af andre Kilder ikke mindst fra
Odsherred, der har sin egen Afdeling i Rentekammeret.
Det gælder blot om at gaa systematisk til Værks. Alt er
ikke opbevaret i Arkiver. Ofte maa man spørge de Gamle
og Slægtsinteresserede.
Naar man først er begyndt paa Slægtsforskning, kan
man ikke holde op igen. Man kan godt lade andre gøre
Arbejdet, men det er mest spændende at gøre det selv. I
Slægtsgaardsarkivet er man altid rede til at hjælpe i den
Udstrækning, man kan det. Gennem Slægtsgaardsforeningen kan Medlemmerne gratis faa Udskrift for deres Slægts
Vedkommende af Folketællingerne, der gaar tilbage til
1787.
— Efter Mødet indmeldtes flere nye Medlemmer.

Sognerepræsentanterne i den nye Forenings
Bestyrelse
Nykøbing Kommune: Revisor L. Jensen-Nybjerg,
Nykøbing Sj.
Hørvig Sogn: Gaardejerske Petra Petersen, Graudebjerggaard, Nakke.
Odden Sogn: Gaardejer Kristoffer Kristoffersen,
Drusbjerggaard, Overby, Sj. Odde.
Højby Sogn: Pelst. Aksel Madsen, Stenstrup pr.
Højby.
Vig Sogn: Gaardejerske Anna Petersen, Lykkesholmsgaard, Rode, Vig.
Egebjærg Sogn: Gaardejer Johan Rasmussen, Bøgebjerggaard, Hølkerup, Braade.
Grevinge Sogn: Gaardejer Erling Nielsen, Maglebjerggaard, Ostrup, Grevinge.
Asnæs Sogn: Gaardejer Hans Severinsen, Aastofte, Asnæs.
Faarevejle Sogn: Pelst. Niels M. Larsen, Dalen,
Faarevejle.
Hørve Sogn: Gaardejer M. P. Nielsen, Baunehøj, Hørve.
Vallekilde Sogn: Hønseriejer Thorvald Olsen,
Bjærgesø, Vallekilde.
Som Repræsentanter til Repræsentant
skabsmødet i Aabenraa valgtes Revisor L. JensenNybjerg, Nykøbing Sj, og Gdr. Niels Nielsen, Rode,
Vig.
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Faa Ting er med til at præge det danske Land
skab saa stærkt som vore Gravmindesmærker fra
Oldtiden. Skønt et meget stort Antal Høje og Dys
ser desværre er sløjfet, krones Bakketoppene og
Højderyggene dog endnu mange Steder af præg
tige Gravhøje, hvis Silhuetter tegner sig mod Him
len, gennem de jyske Heder strækker de sig lyng
klædte i lange Rækker, og rundt om i Ager og
Skov, særlig i Østjylland og paa Øerne, ligger mæg
tige Stendysser og Jættestuer, der taler deres tavse
Sprog om vore fjerne Forfædres Gravskikke. I
denne og en efterfølgende Artikel skulde fortælles
lidt om disse forskellige Gravmindesmærker og
hvad de fortæller om Danmarks Oldtid.
Mest fremtrædende — og vel ogsaa bedst kendt
— af alle vore Oldtidsminder, saa] edes som man
kan se dem derude i Naturen, er sikkert Dysserne.
Men selv om mange har set dem, er det vist alli
gevel de færreste, der ved, hvordan Dysserne er
bygget, og som er klar over, at det er Gravkamre.
Meget almindelig er den Opfattelse, at Dysserne
bestaar af en mægtig stor Sten, baaret af 3-4 no
get mindre Sten, der igen er anbragt oven paa en
Jordhøj. Dette er imidlertid ikke rigtigt. En Dysse
er et Gravkammer, i Reglen opført paa den oprin
delige Markflade, af meget store Sten, i et Antal
af 4-7 Stykker, og dækket af en vældig Overligger,
undertiden flere; uden om dette Stenkammer er
saa opkastet en Jordhøj, undertiden saa højt op, at
den helt dækker Kammeret, i de fleste Tilfælde dog
saaledes, at Overliggerne og det øverste af Bære
stenene er fri. Efter Kammerets og Jordhøjens
Form deler man Dysserne i flere forskellige Typer.
De ældste Kamre er smaa, rektangulære, med
Plads til kun eet Lig, de yngre er større, polygonale, med Plads til flere. Hovedinddelingen efter
den omgivende Jordhøjs Form er i Runddysserne
— i Reglen med eet Kammer — og Langdysser, de
sidste med fra 2 til 5 Kamre. I Reglen er Dysse
højene omgivet af en Række Randsten, der følger
Højranden. Disse Randsten kan undertiden være
helt kolossale, som f. Eks. i den kendte Runddysse
ved Knebel paa Mols. Langdysserne er ofte meget
imponerende Mindesmærker, med Længder langt

Langdysse ved Dæmpegaard sydøst for Hillerød

Stendysser^
OG ANDRE OLDTIDSBE<
Af C. L. V
over 100 m, ja den længste — ved Lindeskov, nær
Nyborg — maaler ikke mindre end 168 m.
Efter Udgravning af en lang Række Dysser Lan
det over vides der nu nøje Besked med, hvad der
findes i dem. Det er Menneskeskeletter og Gravgods,
bestaaende af Redskaber og Vaaben af Sten,
Smykker af Rav og Lerkar, der har indeholdt Mad
varer. Efter disse Oldsagers Typer fremgaar det,
at de tilhører vor ældste Agerbrugskultur, ved Be
gyndelsen af yngre Stenalder, i 3. Aartusind f. Kr.
Meget tyder paa, at fremmede Folkegrupper er ind
vandret her til Landet, medbringende Skikken at
begrave de Døde i store Stenkamre.
Som sagt findes de fleste Dysser i Østjylland og
paa Øerne, og disse Egne har da ogsaa været Dys
sefolkets Hovedomraader. I de Aarhundreder,
denne Kultur raadede, rejstes der Tusinder af Dys
ser; vi kender ca. 5000, hvoraf dog kun en mindre
Del er bevaret. Naar saa mange Dysser er forsvun
det, har det flere Aarsager. Dysserne ligger jo i
Landets mest frugtbare og bedst opdyrkede Egne;
de har taget for meget Plads paa Agrene og har
derfor maattet vige. Dertil kommer, at de store
Sten har fristet stærkt; de var gode at slaa i
Skærver, og ved de store Vejanlæg i forrige Aarhundrede forsvandt der mange Dysser. Det, der nu
er tilbage, er altsammen fredet ved Lov; det gæl
der iøvrigt samtlige jordfaste Oldtidsminder, af
hvad Art de nu er. Siden denne Lov kom — Na
turfredningsloven af 1937 — har Nationalmuseet
arbejdet med en Berejsning af hele Landet for at
faa fastslaaet, hvad der er tilbage af Stendysser
og andre jordfaste Oldtidsmindesmærker. Hvert
enkelt Mindesmærke, der er bevaret, eller hvoraf
der er saa meget tilbage, at det af arkæologiske
eller landskabelige Grunde anses for frednings
værdigt, bliver derefter, saafremt det ikke tidligere
er fredet ved frivillig Overenskomst, tinglæst som
fredet paa den Lod, hvor det ligger, og Ejerne
faar tilsendt et særligt Dokument herom. Samtidig
med dette Arbejde lader Nationalmuseet efterhaanden et større Antal Mindesmærker restaurere,
først og fremmest Dysser, der ofte er mere eller
mindre sammensunkne, med væltede Randsten og
overgroede med Krat.
En anden stor Gruppe Stenmindesmærker — og
det vel nok de mest imponerende — er Jætte
stuerne, der noget ned i yngre Stenalder afløste
Dysserne, og som sikkert skyldes nye Indflydelser
fra de samme Egne i Vesteuropa, hvorfra Dysserne
kom her til Landet. En Jættestue er et meget stort
Stenkammer, helt indesluttet i en Høj. De ældste
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Gravhøje
RAVELSER I DANMARK
>æk — I
Jættestuer, der er ovale, er forholdsvis smaa, 2-3
m lange, l%-2 m brede, 1% m høje. De senere
Jættestuer har rektangulær Grundplan og maaler
op til 10-11 m i Længden, 3 m i Bredden og 2 m
i Højden. Karakteristisk for Jættestuerne er —
modsat Dysserne — den lange, smalle Gang, der
gaar vinkelret ud fra en af Kammerets Længde
sider, i Reglen mod Syd eller Øst. I adskillige Til
fælde paatræffes Dobbeltjættestuer, 2 Kamre
umiddelbart ved Siden af hinanden i samme Høj,
men med hver sin Gang; i enkelte Tilfælde er der
dog fundet 3 Kamre i een Høj. Jættestuerne —
hvoraf der kendes ca. 600 i Danmark — er mest
almindelige paa Øerne; i Jylland findes de næsten
kun i Limfjordsomraadet og langs Østkysten. Blandt
de mest kendte Jættestuer kan nævnes i Jylland
„Hvissehøj“ i Han Herred, et Par store Høje ved
Snæbum (ved Hobro) med hver 2 Kamre og
„Grønhøj“ ved Horsens, der er bemærkelsesvær
dig ved sine meget store Randsten, paa Fyn et Par
imponerende Jættestuer paa Hindsholm, paa Møn
„Klekkende Høj“ og „Kong Askers Høj“ (begge i
Damshol te Sogn) samt paa Sjælland — hvor Jæt
testuerne ligger tættest — Dobbelt jættestuen
„Troldhøj“ i Ods Herred, „Korshøj“ ved Ubby (nær
Kalundborg), „Rævehøj“ ved Dalby og en Stue i
Øhm (ved Roskilde). Et stort Antal Jættestuer er
undersøgt. Det har herved vist sig, at det er Mas
sebegravelser med op til 100 Skeletter. Som i Dys
serne har de Døde faaet Gravgaver i Form af
Vaaben, Redskaber og Smykker, der dog er af
andre, yngre Former end dem, der findes i Dys
serne.
En talrig Gruppe af Oldtidsmindesmærker er de
jyske Enkel tgravhøje, saaledes kaldet, fordi hver
Grav i Reglen rummer eet Lig, medens der godt
i samme Høj kan være flere Grave; disse ligger
da i Regelen umiddelbart over hinanden, men er
ofte meget forskellige i Tid. Disse Enkeltgravhøje,
der findes i Tusinder, præger Landskabet i Midt
og Vestjylland; i Lyngheder og Plantager er de
endnu bevaret, medens de paa de opdyrkede Area
ler som Regel er overpløjede. Ofte ligger de i
Grupper paa 10-20 Stykker og mest paa lavt Ter
ræn — modsat Dysserne. De er i Regelen omkring
1 m høje med et Tværmaal paa 10-12 m. De Døde
har hvilet i Trækister, undertiden omsat af min
dre Sten, undertiden uden. De ældste Grave er
nedgravet i Undergrunden, de noget yngre er an
lagt paa den gamle Markflade, de yngste ligger i
Regelen i Toppen af ældre Høje. Gravene ligger
næsten altid i ret Øst-Vest. Ved Hjælp af Grav
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udstyret er man i Stand til at adskille Mands- og
Kvindegrave, og der viser sig da det mærkelige,
at Manden altid ligger med Hovedet i Vest, Kvin
den i Øst og begge Køn med Ansigtet vendt mod
Syd. Gravgodset er meget enkelt; karakteristisk
for Mandsgraven er Stridsøksen af Grønsten, for
Kvindegraven Ravperler; undertiden findes Lerkar
og Redskaber af Flint (Økse og Kniv). Det er hæ
vet over al Tvivl, at de Mennesker, der ligger be
gravet i Enkeltgravhøjene, repræsenterer en gan
ske anden Kultur end de, der blev begravet i Dys
ser og Jættestuer. Det drejer sig om et helt andet
Folk. Desværre foreligger der kun yderst faa og
daarligt bevarede Skeletdele fra disse Grave, saa
man er ude af Stand til at sige noget nærmere
om, hvorledes disse Mennesker har set ud. Gen
nem arkæologiske Fund i Mellem- og Østeuropa
kan man se, at Enkeltgravsfolket oprindelig er
kommet helt fra de østrussiske Stepper hinsides
Volgafloden. O. 2000 f. Kr. er de naaet til Danmark,
hvor de efterhaanden i Jylland fortrængte DysseJættestuefolket. En særlig Gren af Enkeltgravskul
turen naaede ogsaa til Øerne.
Rækken af Gravminder fra Stenalderen afslut
tes med de jyske Gravkister og de ødanske Helle
kister. I begge Tilfælde drejer det sig om Kister,
bygget af store, flade, ukløvede Sten og dækket
af lave Høje; men medens de jyske — der er de
ældste — gennemgaaende er bygget af relativt
svære Sten og er ret rummelige Kamre, 2-3 X 1%
-2 m, med en lille Gang, i Regelen mod Syd, og
hvor der er gravlagt op til en halv Snes Menne
sker, er de ødanske oftest af meget tynde Sten, og
de er sjældent over Mandslængde, ligesom de kun
indeholder Skeletter af et enkelt eller faa Indi
vider; de har heller ingen Gang. Gravgodset i
disse Kister bestaar i Regelen af Dolke og Pile
spidser af Flint, Smykker af Rav og smaa, meget
tarvelige Lerkar. Det er overvejende sandsynligt,
at disse Kister er kommet her til Landet med
Stammer, der var beslægtet med Enkeltgravsfol
ket, og som noget senere end disse udvandrede fra
Egnene hinsides Østersøen.

Et af Kamrene i Jættestuen „Troldhøj“ i Odsherred
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^Albert Thomsen:

En Selvejergaard paa Frederik den Fjerdes Tid
Skiftet efter Rasmus Pedersen i Aaskov 1719

(Fortsat fra Nr. 37.)

En anden Dragt udgøres af en gr aa Vadmelskjol og „en Callemanches11) Brøstdug12) med et
Dosin Sølvknapper til“. Kjolen, som kun vurderes
til 1 Daler, har nok været hans Dagligdragt; saadanne langskødede Frakker af gulgraat, ufarvet
Vadmel brugtes de fleste Steder paa Fyen og Sjæl
land et godt Stykke op i 1800’eme.
Endelig har han haft endnu 2 Par hvide Strøm
per og et Par gamle blaagraa, et Par blaagraa Hand
sker og et Par af Læder samt en fin „blommet
Tobins13) Nathue.“
Til Garderobens Fornyelse laa hengemt 4 Alen
blaat, presset Vadmel og „Skind til et Par Buxer“.
Efter dette Forsøg paa at klare, hvorledes der
saa ud inde i Stuerne hos Rasmus Pedersen, vender
vi os nu et Øjeblik til hans Kones Domæne. Det
Rum, vi i vore Dage kalder Køkkenet, nævnes slet
ikke her; det erstattes af „Bryggershuset“, hvortil
jo utvivlsoixit det egentlige Ildsted, Stegerset med
den aabne Skorsten og maaske en Bageovn, har
hørt.
Her var en indmuret Bryggerkedel af Kobber,
2 mindre Kedler til at lave Mad i og 3 Gryder,
alle af Kobber; desuden 3 Messingkedler og 2
Jerngryder. Til Ildstedet hørte 2 smaa Grydekroge,
en firkantet Rist, en liden Ildskuffe og en Ild
klemme samt en trind Jernpande.
Endvidere en broget Samling Træsager: 2 Spande,
2 „Dritte-Truge“14), en gammel Tjærebalje, et Dejgtrug, et Ølkar, en Øltønde, en Kærne med Til
behør, „en gml. ubrugelig dito“, en Strippe, en
Ørebalje, en Bæresaa16), en Masketønde, en stor
Mel-Bing16) af Egetræ, en Haandkværn med Til
behør (rimeligvis til Malt), 2 Standtønder, 4 Sold,
7 Bikuber, en ny Komskæppe med et Øre og ende
lig en gammel Stol.
Saa var her ogsaa en Kælder, vistnok en Sjæl
denhed i den Tids Bøndergaarde, og den rummede
bl. a. en „Flæskeolden med 2 løse Fjælde for“,
altsaa det vældige, af en Egestamme udhulede
Trug, man havde de nedsaltede Flæskesider i. Til
Saltmad hører 01, og ved Siden af „Olden“ laa da
ogsaa 4 hele og 3 halve Tønder samt en gammel
„Øllegel“17).
Desuden nævnes 4 Mælkebøtter, 1 Grynbøtte, 5
hele Ottinger18), 2 Kurve og en ny Hørhegle.
Fra de egentlige Beboelsesrum gaar vi nu ud i
Stald og Sti, Lo og Lade.
Besætningen maa vistnok siges at være stor, selv
naar man tager Gaardens Jordareal i Betragtning:
18 Heste og Føl, 22 Køer og Kalve, 5 Stude, 23 Faar
og Lam, 2 Svin og 11 Grise. Det viser sig her som

alle Vegne paa Landet i Fællesdriftens Tid, at
Hestenes Antal er meget anseeligt i Forhold til
Køernes, i „Ryttergodsbønder“10) viste en Optæl
ling for 1692 jo, at der som Regel var dobbelt saa
mange Heste som Køer. Derfor er det Antal Køer,
som Rasmus Pedersen havde paa Aaskovgaard, i
Grunden imponerende; de andre Bønder havde som
Regel kun 3-4 Malkekøer, mens han holdt 9.
Her følger Listen over Besætningen og de Pri
ser, Skifteretten satte:
1
1
1
1
1
1
1

I. Bæster.
gul Hest
9 Aar
kulsort Hest
7 „
sort
„
5 »
„
„
4 B
brun Hoppe
8 B
graa
„
6 „
brun Horsklod 2 B

1 sort Hestklod
1 B Horsklod
1 sortbrun Hoppe
1 brun
B
1«
„
1 liden brun B
1 brunt Hestføl
1 sort
1 brunt Horsføl
1 sort
B

4
4
8
9
9
5

„
B
B
B
B
B

II. Kvæg.
1 blakket Ko
6 B
1
6 B
1
6 B
1 kulsort B
6 „
i««
6 B
1 sortstjernet Ko 6 B
1 rød
B
4 B
1 „
w
7 B
1 sorthovedet B
6 B
1
B
Kvie 4 B
1
,
n
4 B
1 rød
„
3 „
1 blakket
B
3 B
4 Aarings-Kalve a 10 Mk.
1
„
4 Mælke-Kalve a 4 Mk. 8 Sk.
2 sorte Stude
1 «
1 blakket B
1 sort

III. Faar.
18 Faar
3 Gimmerlam a 3 Mk.
2 Vædderlam a 3 Mk.

6 Rdlr. Mk.
6
5 B 2 B
4 B
12
16 „
8
4
2
4
4
4
3
1
1
2
4
6
6
6
6
6
6
5
6
6
4
4
1
2
6
1
3
12
6
4
4

„
B
B
B
B
B
B
B

4

B

2 B
4 B

B

„
B
B
B

B
B
„

2
2
4

B
B
„

„
B

4
2

n
B

B
B

15
1 B

1

3

B

Sk.
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IV. Svin.
„Paa Stien var ved forrige Registrering20) 7 Stk., deraf
blev eet død paa Stien, og de andre deraf slagtet 4 Stk. til
Husholdningen21). Endnu paa Stien:
2 Svin a 15 Mk.
5 Rdlr. Mk. Sk.
11 Grise a 2 „
3 „ 4 „
V. Gæs.
4 Gæs og 1 Gase

VI. Bier.
7 Stk. Bistader

5

„

7

Fra Stalden gaar vi over i Laden og ser paa
„Kornet, som i Aar22) er avlet“:
„Rug: 14 Traver 17 Kærve23), deraf
er Traven takseret for 1 Tønde24);
er 15 Tdr. a 14 Mk. =
35 Rdl.
Byg: 48 Traver 10 Kærve, a Tra
ven = 12 Skpr.; er 72 Tdr. 6 Skpr 97 —
Havre, som i Aar er avlet og igen
er udtorsken 45 Tdr. 4 Skpr.; deraf
forbrugt til Gæs og Svin 8 Tdr.;
bliver igen 37 Tdr. 4 Skpr.; a 4 Mk.
Tønden =
25 —
Bønner: 12 Skpr., som er forbrugt
iblandt til Brød og derfor uvurderet.
Ærter: 3 Tdr., ligeledes forbrugt til
Svin og Husholdningen, undtagen
1 Td. for
2 —
Boghvede: 2 Td. a 14 Skiil. Skæp
pen =
2 — 2 Mk.

— Hvede dyrkedes altsaa ikke. Af de tre andre
Kornsorter var Rugen langt den dyreste, fordi den
jo var det vigtigste Brødkorn.
Kornets Tærskning foregik i Vinterens Løb; det
ser ud til, at man ved Nytaarstid kun har faaet
tærsket Havren.
Efter Tidens Forhold maa de c, 133 Tønder
som Høsten 1718 har givet, betegnes som et godt
Resultat, et Vidnesbyrd om Rasmus Pedersens
Duelighed som Landmand.
S aa er der tilsidst en hel Mængde forskellige
Sager, som ikke direkte falder ind under de tid
ligere Afsnit.
Af Fortegnelsen over „Vogn- og Plovredskab“
mangler det meste; her nævnes blot „1 beslagen
Færis Wogen26) med til behør“ og „1 beslagen
arbeds Wogn, dertil et Par løse færeshauger26) og
Kurffer“. En Færesvogn er en Stadsvogn med kur
veflettet Fading; til Arbejdsvognen er der ogsaa et
Sæt vidjeflettede Haver, saa den kan anvendes til
Personbefordring.
Af Seletøj: et Par Læderseler med Tavl27) og
Tømme, og en Ridesadel.
Sække: 4 Møllesække af Dynevaar, 1 gml. ditto
og 6 Kornsække.
Huder og Skind: 1 raa Kohud, 6 uberedte Faareskind, 3 allunede28) Kalveskind og 3 farvede.
Redskaber og Værktøj: 2 Hakker, 1 gml. Tørvespade, 1 Spidespade, 1 Gravespade, 3 Bagreb, 3 For
reb og 1 Svøbereb20), 1 Holdhage30) af Jern, 1 Uld
saks, 1 Jernbismer med Malmlod, 1 liden Skjørtesav31), 1 Bovsav, 1 Buløkse, 2 Haandøkser, 1 Syld

økse32), Hammer, 1 Tengsel33), 1 Knibtang, en dansk
Høil, 1 Skærekiste m. Kniv, 4 Høforke, 1 Jernvegge34), 1 Jemvinkel, 1 Huggejern, 1 Spigerbor, 1
Lægtenavr35), 3 Demlings-Navr30) og endelig noget
Jern: 1 Stk. Stangjern paa 1 Lispund, 1 hel Stang
Jern paa 2 Lisp. 3 Pd., 1 Stang Jern vog 2 Lisp.
11 Pd. og 1 Stk. Stang Jern paa 1 Lisp. 5 Pd.
*
Opgørelsen over „Stervboets Formue og Mid
del“ gav en samlet Sum paa 1438 Rdl. 1 Mk. og
2V2 Skilling.
Derfra gaar saa den „bortskyldige Gæld“:
1. Først Restbeløbet af Gaardens Købesum, 542
Rdlr. 2 Mk. 10 Sk.
2. Niels Hendriksen i Nyborg til Gode for Fjælle
til den salig Mands Kiste 3 Rdlr. 2 Mk.
3. Tjenestekarlen Hans Mortensen fordrer i Som
merløn:
Penge
5 Rdlr.
8 Alen Vadmel
5 Mk
6 „ Hørlærred
4 „ 8 Skili.
4. Tjenestedrengen Hans Jensen fordrer:
26 Skpr. Byg
4 Rdlr. 2 Mk.
1 Aars Løn fra Michaeli37)
1717-1718
4 „
4 „
7 Alen Vadmel
4 Mk.
6Skil.
10 „ Blaarlærred
5 Mk.
5. Tjenestepigen fordrer for afvigte Sommer 2 Rdlr.
6. Enken foregav, at den salig Mands Ligprædiken
var endnu ubetalt, 2 Rdlr.
7. Rasmus Jensen, Sognefoged og Kirkeværger, for
drer for Klokkerne, som blev ringet ved den sa
lig Mands Ligfærd, 3 Mk.

Dødsboets Gæld udgør derefter 629 Rdlr. 2 Mk.
8 Skili., og Formuen bliver ialt 808 Rdlr. 4 Mk. 10
Skili., en efter Tidens Forhold anselig Sum.
Skifteforretningens Afslutning blev imidlertid
indtil videre udsat „paa Grund af Enkens Frugt
sommelighed“.
Et Par Maaneder efter fødte hun „et levende
Barn til Verden, som af Præsten er blevet døbt,
men siden i Herren er hensovet“. Og da Skifteret
ten derpaa igen blev sat paa Aaskovgaarden, i Be
gyndelsen af Marts 1719, kunde Boet afsluttes.
Først gennemgik man den forrige Registrering og
foretog de nødvendige Ændringer deri, og dernæst
oplyste Enken, at hun havde betalt det til Decem
ber Termin forfaldne Restbeløb af Gaardens Kø
besum, de 542 Rdlr., og foreviste Kvittering, dat.
23. Dec. 1719 fra Auktionskommissionen.
Da der jo ingen Livsarvinger var, bestemtes
det, at Enken paa sit døde Barns Vegne arver Gaarden med al dens Gods og Formue.
*
Skiftets Oplysninger om Forholdene paa Gaarden
giver os et ret klart Indtryk af, at her var jævn
og solid Velstand til Huse, men vi faar desuden
indirekte noget at vide om Manden, den unge
Bonde, der saa tidligt blev taget bort fra sin Ger
ning. En god og velordnet Gaard efterlader han
sig, al Gæld kan betales, og der er endda en god
Sum Penge til Rest. I Faderens Tid bestod Besæt
ningen af 6 Heste, 6 Køer og Kalve, 8 Faar og
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Lam og 2 Svin. Rasmus Pedersen har bragt den op
til 18 Heste og Føl, 27 Køer, Kalve og Stude, 23
Faar og Lam og 18 Svin og Grise. Kreaturholdet
er altsaa tredoblet. Ogsaa Markernes Afgrøde er
langt større end i Faderens Tid? og endelig kan vi
nævne den kontante Kapitalopsparing: Peder Han
sen efterlod sig ca. 80 Rigsdaler til Deling mellem
Børnene, foruden Fæstegaardens Indbo og Besæt
ning; Sønnen efterlader sig en fuldt betalt Selvejergaard med alt dertil hørende og desuden en
Formue paa over 800 Rdlr.
Disse Ting kan kun vidne om Mandens Dygtig
hed og Evne til Fremdrift.
*

Til sidst nogle Træk af Gaardens Historie i de
næste 200 Aar.
Den unge Enke, Maren Hansdatter, giftede sig et
Par Aar efter Mandens Død med Hans Jensen, vist
nok en Gaardmandssøn oppe fra Avnslev; 1721
laaner de af Daniel Raadmand i Nyborg 300 Rdlr.
til Hjælp til at klare forskellige Udgifter med.
Manden levede til 1750, og Konen, som nu for an
den Gang var Enke, døde 1754. De havde kun een
Søn, men 3 Døtre. Sønnen, Rasmus Hansen, over
tog Gaarden 1750 og drev den til sin Død 1790.
Rasmus Hansens Enke, Anne Pedersdatter, og
hendes 4 yngste Børn solgte 22/8 1793 „deres ejende
Selvejergaard i Aaskov
der staar for Hart
korn efter ny Matrikel 10 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdk. 2
Alb.“, til den ældste Søn, Peder Rasmussen, som i
Købesum skal udrede 1398 Rbd. Sølv. Det var godt
Køb; det ser man deraf, at han et Par Aar efter af
hændede en Snes Tdr. Land, altsaa ca. en Femte
del af Gaardens Jord, for 1050 Rbd. til Sognefoged
Lars Larsen i Korkendrup; det var de nordligste
Marker, godt 2 Tdr. Htk., oppe ved Kinnemose
og Homskrog.
Omkring 1829-30 optog Peder Rasmussen et Par
Laan i Gaarden for at kunne iværksætte en længe
tiltrængt Ombygning af de gamle Bindingsværks
huse; den nye Gaard bestod ligesom den gamle af
3 sammenbyggede Længer og en fjerde, sydlig
Længe.
I 1838 gik Peder Rasmussen paa Aftægt; Sønnen
Rasmus Pedersen overtog Aaskovgaard for 3000
Rbd. Sølv. I Aftægtsydelse skulde de gamle for
uden en kontant Sum bl. a. have 4 Gæs, 4 Lisp. rø
get Flæsk, 4 Halvottinger Smør, 4 Faar, 16 Læs
Tørv, 6 Alen stampet Vadmel hver Mikkels- og
Mortensdag, 2 Skjorter, 1 Par Bukser og en Vest,
o. s. v. — Manden døde Tiaarsdagen efter Afstaaelsen, 1. Juni 1848, men hans Kone levede lige til
1864, hun blev 95 Aar gammel.
Rasmus Pedersen havde Gaarden i 34 Aar; han
døde ugift 28/8 1872. Svogeren Anders Pedersen paa
Ullerslev Søgaard, gift med Rasmus’ Søster Sophie,
overtog Aaskovgaard til Vurderingssummen 22,000
Rbd. og skænkede den en Maaned efter til sin Søn,
Peder Andersen, som i 1881 byggede den helt om,
saa den fik sin nuværende Skikkelse, fire store,
sammenbyggede Længer. Han var en meget dygtig
og anset Landmand, drev Gaarden efter Tidens
bedste Metoder, særdeles paapassende og flittig.
Efter hans Død 24/10 1892 drev Enken, Ane Ka
thrine, Gaarden i nogle Aar ved sin Broder, Jens

Jørgensens Hjælp, indtil Svigersønnen, Rasmus
Rasmussen, gift med den næstældste af de 3 Dø
tre, overtog den.
Vi er dermed naaet ned til Gaardens nuværende
Ejerfolk, og her maa vi standse.
Vi har i store Træk fulgt den gamle Gaards Hi
storie i 500 Aar. Mærkeligt er det at se, hvorledes
den har kunnet forblive i een Slægts Eje i de sid
ste halvtredje Hundrede Aar, lige fra Hans Justesen i 1680’erne overtog den og indtil vore Dage.
n) Calamank = uldent Tøj, ofte stribet, af stærk Glans. 18) Brystdug —
en Vest uden Ærmer. 13) Tobin = blomstret (»blommet«) Silketøj. u) Drittetrug af Drittel = 1/a Td. Smør. 16) Bæresnn = en Tønde med en Bærestang
gennem Ørerne. 18) Bing = Trækasse. 17) Legel (Lejel) eller Bimpel = en
Træflaske eller lille Anker til at have med i Marken. 18) Otting = Kar, som
rummer Va Tønde. 19) Se »Svendborg Amt« 1929—30. 20) Dødsboet blev nem
lig først registreret umiddelbart efter Rasmus Pedersens Død sidst i 1718,
men af Grunde, som vi siden skal omtale, ikke afsluttet før i Marts 1719.
ai) Der har jo været 2 Begravelser i Vinterens Løb. 22) Altsaa Høsten 1718.
23) I ældre Tid regnede man 3 Neg til en Kærv og 20 Neg til en Trave. 24) D.
v. s. 1 Trave regnedes at kunne give 1 Td. Korn 26) Færes = Færdesvogn =
Rejsevogn. 29) Haver = Vognsider. 27)Tavl = Reb. 28) behandlede med Alun.
2fl) Bagreb og Forreb til Kornlæs, Svøbereb til Hølæs. 30) Holdhage = et Tøm
rerredskab med to spidse Hager i Enden. 31) Skjørtesav = Skovsav.
32) Syldøkse = en smal Økse til at hugge Huller og Render i Fodstykker.
33) Tengsel = Tængsel, en krum Bødkerøkse. 34) Vegge = en Kile.36-36) Navr
= Bor. 37) Lønnen beregnedes fra Mikkelsdag.
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GØDNINGSFORRETNING

LANDMÆNDENES EGEN
GØDNINGSFORRETNING

Hovedkontor:

Axelborg, København V.

^A. Strange Nielsen:

Landsbyens og dens Gaardes Historie
Fra 1662 til Nutiden

Det er Hensigten her i Tilknytning til Artiklen
„Danske Bøndergaardes Register“ (Slægtsgaarden,
Aarg. 47, Nr. 36) at give en Oversigt over Kilderne
og en Vejledning for et rationelt Studium af
Landsbyens og dens Gaardes Historie. Der kan
henvises til en lignende Vejledning, udsendt 1931
af Stadsarkivar Svend Aakjær, der dog tager
særligt Hensyn til Viborg Amt og gaar temmelig
let henover den Betydning, de bevarede lokale
Traditioner og de foreliggende trykte Kilder kan
have for Undersøgelserne.
Indsamlingen af Stoffet bør begynde i Lands
byen, hvor man hos en af de lokale Ejendomsskyldsvurderingsmænd kan faa en fuldstændig
Liste over samtlige Ejendomme, omfattende Matr.
Nr., Areal, Ejerens Navn o. s. v. Paa Grundlag
heraf laves en Liste over hver Ejendom, og Op
gaven bliver da at føre Listerne saa langt til
bage i Tiden som muligt, idet man bevæger sig
fra det kendte (nutidige) til det ubekendte (for
tidige) og saaledes altid har fast Grund under Un
dersøgelserne. Maalet maa være at faa hver Liste
forsynet med Overtagelsesdata, Oplysning om Tids
punktet for Gaardens eventuelle Udflytning fra
Landsbyen og, hvis det drejer sig om en Fæstegaard, om hvilke(t) Gods(er) Gaarden gennem Ti
derne har været underlagt. Hertil kommer forskel
lige andre Oplysninger, som kan være af Værdi,
f. Eks. hvor Gaardmanden er født, eller naar
Gaarden evt. er hærget af Ildebrand. For Slægtsgaardes Vedkommende anføres Tidspunktet for
Slægtens Overtagelse af Ejendommen.
Om mange af disse Enkeltheder kan den paa
Stedet bevarede Tradition give gode Op
lysninger. Det drejer sig derfor om at finde en
gammel Mand eller Kone — helst flere —, som er
født paa Stedet, og hvis Slægt maaske gennem Ge
nerationer har levet med i Landsbyens Verden;
det er underordnet, om Personen træffes paa en
af Byens store, gamle Slægtsgaarde eller i den
lave, lerklinede Husmandshytte. Det afgørende er
at fæstne Traditionen, før det bliver for sent.
Det Stof, der indsamles paa denne Maade, skal
benyttes som Bindeled mellem Nutid og Fortid
og som et vejledende Stof. Det gaar ikke an fuldt
ud at stole paa dets Paalidelighed, alt maa kon
trolleres. Selv om der saa i de fleste Tilfælde vil
vise sig adskellige Unøjagtigheder og Urigtigheder,
vil Stoffet alligevel rumme betydelige Værdier, som
ellers var gaaet tabt.

Naar man saaledes har skabt det rette Grundlag,
vil det være praktisk at danne sig et Overblik over,
hvad der foreligger paa Tryk om
Landsbyen. Her kan der hentes god Støtte paa
det nærmeste Centralbibliotek, der som Regel har
en lokalhistorisk Afdeling, hvor man som Regel
ogsaa kan faa Henvisning til Artikler i Tidsskrif
ter og lokale Blade. Det har ogsaa Værdi at gennemgaa Det kongelige Biblioteks Registratur over
Lokalhistorie, og maaske er Slægtsgaardsarkivet
sammesteds ogsaa i Stand til at række en hjælpende
Haand. Af specielle Værker maa nævnes de for
skellige Udgaver af Trap: „Danmark“ og Hans de
Hofman: „Fundationer“. Desuden findes der for flere
Amters Vedkommende ældre Beskrivelser, hvori de
enkelte Sogne og Landsbyer omtales.
Efter Gennemgangen af det trykte Stof er Tiden
kommet, da Undersøgelserne maa samle sig om de
skrevne Kilder, der for Størstedelens Vedkommende
befinder sig i vore Arkiver. Man bør dog først hen
vende sig til det stedlige Dommerkontor, hvor Ting
lysningen af samtlige Skøder paa Landsbyens Ejen
domme opbevares. I Dommerkontorets Registre har
hver Ejendom sit Tingbogsblad, paa hvilket
hele Rækken af Ejere i Regelen er komplet tilbage
til 1840erne. Før dette Tidspunkt indførtes Skøderne
i Skøde- og Panteprotokollerne, söm nu
opbevares i Landsarkiverne. Da man desuden kan
følge de skiftende Ejere i Amtsstuernes Skatte
hovedbøger, vil det' uden Vanskelighed lade sig
gøre at føre alle Ejendomme tilbage til 1844, da den
nugældende Matrikulering af Jorderne fandt Sted.
En yderligere Kontrol af Listerne er mulig ved
Hjælp af Folketællingerne, som opregner
samtlige Personer i Sognet familievis med Angivelse
af Alder, Stilling o. s. v. Fra 1845 nævnes tillige
hver Persons Fødested. Folketællingslisterne findes
i Rigsarkivet, og Tællingerne fandt Sted i Aarene
1785, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860 og der
efter hvert 10. Aar til 1890, som er den sidste of
fentligt tilgængelige Tælling.
Dersom det drejer sig om Fæstegods, der maaske
først er overgaaet til fri Ejendom 1920, bør man
undersøge, om der er bevaret Afskrivnings
protokoller for det paagældende Gods. I disse
Protokoller opføres Aar for Aar samtlige Fæstere
landsbyvis, og man faar Oplysning om baade Hartkornets Størrelse og Fæsterens Navn, samt i nyere
Tid ogsaa Matr. Nr. Ofte angives den tiltrædende
Fæsters Overtagelsesdato, og i Regelen er Ejendom
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menes Rækkefølge den samme Aar efter Aar. I sær
lig heldige Tilfælde kan man finde uafbrudte Ræk
ker af Afskrivningsprotokoller rækkende et Par
Hundrede Aar tilbage i Tiden. Afskrivningsproto
kollerne skal søges i Godsets Arkiv, som ofte fin
des opbevaret i Landsarkivet.
Hele Materialet vedrørende Matrikelen af
18 4 4 findes i Matrikulsarkivet i København, og
hver Matrikelsprotokol omfatter et Herred. For
hver Ejendom findes flg. Rubrikker: 1. Matr. Nr.
2. Ejerens Navn. 3. Brugerens Navn. 4. GI. Matr.
Hartkorn. 5. Gammelskattens Beløb. 6. Nyt Matr.
Hartkorn. 7. Skovskyld m. v. 8. Bemærkninger af
forskellig Art. Naar der i Rubrik 4 nævnes en GI.
Matrikel, menes der Chr. V’s Matrikel af 1688.
Blandt det øvrige Materiale vedr. Matrikelen af
1844 maa nævnes Hartkomsekstrakterne, som ikke
alene har det gamle Matr. Nr. af 1688, men som
ogsaa senere har faaet tilføjet det nye af 1844. Sidst
men ikke mindst maa Opmærksomheden samle sig
om Beskrivelsesprotokollen, der giver Oplysning
om Ejer, Bruger, Matr. Nr. og desuden en hel Be
skrivelse af Landsbyens Fælles jorder, Veje m. m.
Ved Besøget i Matrikulsarkivet maa det ogsaa un
dersøges, om Landsbyens Udskiftningskort
findes bevaret. Udskiftningen fandt Sted omkring
Aar 1800 og betegner den største Omvæltning i
Landsbyens Historie. Kortene er vore ældste detaillerede Kort over Landsbyerne og deres Tillig
gende og viser de udflyttede Gaardes nye Beliggen
hed saavel som den gamle inde i Landsbyen. ^Ved
hver Gaard findes Bondens Navn, og ofte er det
nye Matr. Nr. kommet med ved en senere Til
føjelse; i hvert Fald kan alle Ejendomme let iden
tificeres ved Sammenligning med Matrikelskortet
af 1844. For Stednavneforskningen er Udskiftnings
kortene af uhyre Betydning, idet Agre, Aase, Moser
og andre Lokaliteter er forsynet med Navne. Til
Udskiftningen slutter sig Amternes L a n d væsensprotokoller, som opbevares i Lands
arkiverne. Af stor kulturhistorisk Betydning er H ov er i f o r enin ge r n e fra Slutningen af det 17.
Aarh., idet de giver overordentlig fyldige Oplysnin
ger om Landsbyens enkelte Gaardes Hoveri, Drifts
form, Besætning m. m.; ogsaa denne Kilde findes i
Landsarkivet.
Er det nu lykkedes at føre Arbejdet med Listerne
tilbage til Udskiftningen, maa man have nøje Rede
paa, hvem der var Lodsejere i Landsbyen. Hvor det
drejer sig om et Gods eller en Selvejergaard, maa
de skiftende Ejere opsøges i de før nævnte Skødeog Panteprotokoller; men i de fleste Tilfælde drejer
det sig om at fastslaa, hvilket Gods de forskellige
Fæstegaarde hørte under; thi Godserne (Kronen,
Grevskaber, Kirker og Stiftelser) bortfæstede Ejen
dommene og indførte Fæstemaalet i Fæstepro
tokollen, hvor baade den fratrædende og tiltræ
dende Fæster nævnes, og hvor Hartkornets Stør
relse omtales. Opmærksomheden maa især rette sig
mod Hartkornet; thi det var forskelligt fra Gaard
til Gaard. For hver Ejendom er der altsaa tre Iden
titetstegn: Lodsejer, Hartkorn og Fæster, og sam
menholdes disse tre Ting, bliver der Mulighed for at
identificere Ejendommen. Imidlertid maa det be
mærkes, at der i det 18. Aarh. — især hvor hele

Landsbyen var underlagt samme Gods — gerne fandt
en almindelig Rebning Sted, hyppigt i 1760erne,
hvorved alle Byens Gaarde fik ens Hartkorn, saa
Hartkornets Størrelse er i saa Tilfælde først til
Nytte, naar man kommer tilbage til Tiden før Reb
ningen; men saa er man ogsaa paa sikker Grund,
idet hver Gaards Hartkorn da har samme Stør
relse som ved Chr. V’s Matrikel 1688. Oplysning om
Landsbyens Rebning findes i Amtets Landvæsens
protokol.
Tit maa man tage Personalhistorien til Hjælp og
ty til de tidligere nævnte Folketællingslister samt
til Kirkebøger, Lægdsruller og Skifte
protokoller. For Sjælland, Møn og Bornholms
Vedkommende kan det have Interesse at raadføre
sig med Oeders Efterretninger om Ægte
par, Enker og Enkemænd 1771, som findes i Rigs
arkivet og for hvert Sogn giver Oplysninger om
Mandens Navn, Stand, Alder o. s. v.
Med større og mindre Mellemrum findes Jordebøger for Godsernes Omraader og udarbejdede i
forskellige Anledninger, f. Eks. Godsets Salg, Paa
læg af Skatter, Udskrivning af Soldater til Land
militsen (Lægdsjordebøger). Jordebøgerne har Be
tydning ved, at de nævner saavel Brugeren som
Hartkornet.
Er man naaet tilbage til Begyndelsen af det 18.
Aarh., vil de fleste Godsarkiver svigte, men det er
da saa heldigt for os, at der i dette og det forudgaaende Tidsrum blev paalagt en lang Række Eks
traskatter, bl. a. paa Grund af de hyppige Krige.
Disse Skattelister — Ekstraskattemandtal1 e r — findes i Rigsarkivet og strækker sig over de
fleste af Aarene 1672-1720. De er samlede amtsvis,
og hver Sogn er opført paa særskilt Bilag. I de fleste
Tilfælde er Fortegnelse over Landsbyernes Beboere
udarbejdet af Sognepræsten. Dog er Listerne 1713-20
de mindst værdifulde, da de fleste Fæstere var fri
for Ekstraskat i dette Tidsrum.
Ved de her nævnte Kilders Hjælp er det muligt
at føre næsten alle Ejendomme tilbage til Chr. V.s
Matrikel 168 8. Skulde der være enkelte „Hul
ler“ i Listerne, kan man paa forskellig Maade ind
kredse de Gaarde, hvis Placering endnu er uvis.
Denne Indkredsning sker ved Hjælp af de tre før
nævnte Identitetstegn: Lodsejeren, Hartkornet og
Brugeren. Desuden kan man gøre den Iagttagelse, at
Landsbyens Gaarde gerne nævnes i en bestemt
Rækkefølge, og ved at sammenligne denne med Ud
skiftningskortet opdager man, at Rækkefølgen retter sig efter Gaardenes indbyrdes Placering i Lands
byen, og ogsaa dette Forhold kan bidrage til at fast
slaa de uvisse Gaardes Identitet.
Selve Matrikelen af 1688 er for den egentlige
Landsby histories Vedkommende Aarhundredets vig
tigste Kilde. Man maa gøre sig klart, at den er opstaaet af Beskatningshensyn, og at den fastsatte
Hartkornsstørrelse er Udtryk for den enkelte Gaards
Afkastningsevne, som i Tiden før 1688 var ud trykt i
Landgilden, som svaredes til Godsejeren. Med Ma
trikelen af 1688 skabtes et temmelig ensartet Be
skatningsgrundlag for Jordejendommene. Et Forsøg
i samme Retning var gjort en Snes Aar tidligere ved
Indretningen af Fr. II I’s Matrikel af 166 4,
der imidlertid snart afløstes af Matrikelen 1688, fordi

RASMUS KI ELSEN:

Sagn og Fortællinger fra Sejerø

I Dansk Folkemindesamling findes der — fandtes
i hvert Fald i 1922 — nogle Optegnelser om
Sagn m. m. fra Sejerø, nedskrevet af Petrea Holst,
en Datter af Skolelærer V. Holst paa Sejerø (1873
-95); men de er desværre intet værd, fordi det er
Almanakhistorier m. m., som en af Holsts Tjene
stepiger har fortalt hans Børn, og som hun har
stedfæstet til forskellige Steder paa Sejerø. Ingen
paa Sejerø kender i hvert Fald disse Historier som
særlig sejerøske.
I det følgende skal jeg fortælle de Sagn og For
tællinger, jeg gennem Aarene har faaet samlet, og
som ikke har været trykte før.

Tadebæksgaardens Fæster Jens Nielsen (f.
1760, d. 1813) kørte en Dag kort efter 1800 fra sin
Gaard ved Tadebæk ad Mastrup til for at besøge
en Gaardmandsfamilie dér. Landevejen gik den
Gang som nu langs med Stranden til Ørren. Som
han kørte, fik han pludselig Øje paa en Genstand,
som laa i Flodmaalet, og som sandsynligvis lige var
drevet i Land. Han sprang af Vognen og gik ned til
den ilanddrevne Ting. Det viste sig nu at være en
den viste sig mindre egnet til Formaalet; men denne
Omstændighed gør den naturligvis ikke mindre
værdifuld som topografisk Kilde.
Matriklerne 1688 og 1664 udarbejdedes i to Eksem
plarer, hvoraf det ene tidligere opbevaredes i Matrikulsarkivet, men nu er flyttet til Rigsarkivet, me
dens det andet fik sin Plads paa Amtsstuen, hvorfra
det senere i mere eller mindre fuldkommen Stand
er naaet til Landsarkiverne. Matrikelen 1688 falder
i tre Afdelinger: Markbog (Opmaalingsbog, 1
Bind for hvert Sogn), Modelbog (Beregningsbog,
1 Bind for hvert Herred) og Matrikelbog (1 Bind
for hvert Amt). I Modelbogen findes Gaardfæsterens
Navn, ofte med Tilføjelsen: „tilforn N. N.“, som an
giver Fæsterens Navn i 1664. Desuden findes opført
„GI. Hartkorn“ (Ansættelsen 1664) og „Nyt Hartkorn“
(1688). Paa det Grundlag er det nemt at føre hver
Ejendom tilbage til 1664. I Mellemtiden har dog ad
skillige Gaarde skiftet Brugere, men Tidspunktet
herfor kan ofte fastslaas, eller Tidsrummene dog
indsnævres, ved Benyttelse af de tidligere nævnte
Ekstraskattemandtaller. Markbogen har bl. a. Værdi
ved, at der som Indledning til hver Landsby bringes
en Liste over Gaardfæstere og deres Matr. Nr.
Forud for Matrikelen 1664 var der i 1662 yder
ligere gjort et Forsøg paa at indrette en Matrikel,
som dog straks viste sig ganske uanvendelig. Denne
ældste Matrikel 166 2, som ikke er fuldstændig
bevaret, men tillige med det tilhørende Materiale
findes i Rigsarkivet, kan i givet Fald bringe Listerne
tilbage til 1662.
Der er sikkert mange, som ønsker at naa endnu
længere tilbage i Tiden,, og dette kan meget vel
lade sig gøre; men da Kilderne nu flyder meget
sparsomt, er det en langt vanskeligere og over
ordentlig tidskrævende Opgave, hvis Løsning tit
bliver noget ufuldkommen. Om Kilderne hertil
kan henvises til Svend Aakjær: „Dansk Landsby
historie 1844-1600“. Artikel i „Fortid og Nutid“, Bd.
IV, Side 159-63.

Kasse med Penge i. Det var maaske de Fæste
penge, som Herskabets Tjener var paa Vej hjem
med fra Sejerø; thi ifølge Sagnet forliste den Baad,
som skulde sejle Tjeneren med Pengene bort fra
Øen.
Jens Nielsen tog Kassen med Pengene, lagde
den i Vognen, vendte øjeblikkelig om, kørte hjem
og kom ikke til Mastrup den Dag. Han tav stille
med, at han havde fundet Penge. I 1804 købte han
ifølge Sagnet sin Gaard for de fundne Penge. De
andre Gaardmænd købte først deres Gaarde i 1805.
*

Møller Søren Olsen (f. 1774, d. 1832) i Kongstrup blev regnet for at kunne mere end sit Fader
vor. Han boede i et lille Hus et Stykke fra Kongstrup Mølle.
Mens han en Dag opholdt sig i Møllen, faldt
hans Kone Ellen i Brønden.
Der blev straks sendt Bud efter Søren, som da
allerede var paa Vej hjem fra Møllen.
„Ellen er faldet i Brønden“, blev der raabt til
Søren.
„Det ved jeg nok“, svarede Søren, „og det er der
for, jeg er paa Vej hjem“.
Da han var kommet hjem, kigede han ned i
Brønden. Han saa da, at Ellen flød paa Vandet. Han
hjalp hende saa op.
Den samme Historie fortælles ogsaa om hans Søn
Jens Christian Sørensen (f. 1799), der ejede baade
Kongstrup Mølle og den nærliggende Gaard.
c
En gammel Mand, Jørgen Nielsen, Sonnerup, har
fortalt mig, at der altid var et spændt Forhold
mellem Jens Christian Sørensen og Møller Peder
Thorsen i Sejerby. De var jo Konkurrenter.
Naar Peder saa, at Kongstrup Mølle malede, lod
han ogsaa sin Mølle gaa rundt, selv om han intet
Korn havde at male. Sejlede Peder pludselig af,
sejlede Jens Christian ogsaa af.
En Dag saa Peder, at Jens Christian pludselig
sejlede af, skønt det blæste helt godt.
„Der maa være et eller andet paa Færde“, tænkte
Peder, standsede sin Mølle, tog sit Gevær og skyndte
sig ud paa Vester. Han standsede først, da han
naaede Toppen af Eskebjerg, en Bakke med en
stejl Skrænt mod Nordstranden. Her kunde han se,
at en Sælhund laa og solede sig paa en Sten ude
i Vandet et lille Stykke fra Land. Han lagde Bøs
sen til Kinden, sigtede paa Sælen og skød. I samme
Øjeblik faldt der et Skud, som blev affyret af en
Mand, som opholdt sig neden for Eskebjerg ved
Strandbredden. Da Peder saa nøjere efter, opdagede
han, at den Mand, der ogsaa havde skudt, var Møl
ler Jens Christian Sørensen.
„Hva’l Er du her“, raabte Jens Christian. Peder
svarede ikke, men gik sin Vej og lod Jens Chri
stian beholde den skudte Sæl.
Jens Christian forlod Sejerø i 1851 og flyttede til
Eskebjerg i Bregninge Sogn. Da han nogle Aar
efter laa paa sit Yderste, kom der en Kat og satte
sig paa hans Overdyne, og ingen kunde jage den
væk.
Jens Christian havde byttet Gaard med Peder

Jensen, og denne var saa Gaardmand i Kongstrup
1851-64.
Det fortælles, at der ikke saa sjældent om Afte
nen var en Del Uro i Gaarden i disse Aar.
Man kunde ofte om Aftenen høre, at et eller
flere Køretøjer kom kørende gennem Porten ind
i Gaarden og kørte rundt der med et frygteligt
Spektakel. Peder Jensen gik saa ud og sagde noget,
og straks blev der stille. Senere rev han et Par
Fag ned af den Længe, der laa modsat Porten, for
at der kunde blive Gennemkørsel. Man kunde da
ofte om Aftenen sidde inde i Stuen og høre nogen
køre gennem Gaarden; men nu var der ikke længer
Spektakel i Gaarden.
Peder Jensen var ikke bange, men det siges, at
hans Børn ofte var bange. Det hændte undertiden,
at naar de om Aftenen kom hjem og vilde til at
lukke Portlaagen op, sprang den pludselig op med
et Brag, før de fik fat i Haandtaget. Naar de saa
var kommet inden for Porten, smækkede Laagen
atter i med et Brag, og de saa en Mand staaende
paa hver Side af Laagen, og disse Mænd holdt hin
anden i Hænderne over den, mens de grinede.
Det skete ogsaa, at hvis Børnene eller Tjeneste
folkene en Aften skulde rive Hø eller Halm ned
fra Stænget, var det umuligt at faa det ned, og de
hørte en Grinen oppe paa Stænget. Saa maatte de
kalde paa Peder Jensen, og han kunde faa det ned,
og saa snart han var kommet, blev der stille oppe
paa Stænget.
Da Peder Jensen kørte med en af sine Døtre og
hendes tilkommende Mand til Kirke, for at de
kunde blive viet, væltede Vognen ikke ret langt fra
Gaarden; men ingen kom til Skade.
*
Ane Jensdatter, kaldet Stakkesti (f.
1796, d. 1836), gift med Hmd. Hans Pedersen paa
Tyvsbjerg, blev regnet for en Troldkone.
Det fortælles, at hun engang velsignede et Stykke
Brød, og ingen turde i Begyndelsen vove at røre
ved det; men omsider var der en Mand, som tog
Brødet og gav det til en Hund, som straks spiste
det, og noget efter døde den.
Ane Stakkesti var en Dag tillige med nogle andre
i Færd med at binde Kornneg paa en Mark ved
Kongstrup. Da man var færdig med at binde, sagde
en af Høstfolkene: „Bare Negene nu var slæbt
sammen“.
„Stille et Øjeblik“, sagde Ane Stakkesti.
Til deres store Forbavselse saa Høstfolkene nu,
at Negene begyndte at samle sig i Hobe.
„Herre Jøsses!“ raabte en Kvinde.
„Kunde du dog ikke have tiet stille!“ sagde Ane.

I samme Øjeblik laa Negene atter paa deres tid
ligere Pladser, og Høstfolkene maatte selv slæbe
dem sammen (meddelt mig af Jens P. Jensen).
*
Rasmus Marbjergs Kone Ane Kirstine P e dersdatter (f. 1803, d. 1863) gik altid i en af
Grøfterne langs Landevejen, naar hun gik fra sit
Hjem paa Marebjerg til Sejerby, og naar hun gik
tilbage igen. Hvorfor hun bar sig saaledes ad, vi
des ikke med Sikkerhed, men det menes, at hun
sandsynligvis har været bange for at møde nogle
af „de underjordiske“, hvis hun fulgte Landevejen.
*
Førnævnte Hans Pedersen (f. 1789, d. 1866)
flyttede som ældre fra Husmandsstedet paa Tyvs
bjerg til Møllebakken. Da han en Aften i Tusmør
ket gik fra Møllebakken ad Vejen til Tyvsbjerg,
mødte han et lille Køretøj, hvorfra der blev raabt:
„Vil du ikke køre med?“ Hans svarede ikke, men
fortsatte sin Gang. Da han næste Dag fortalte nogle,
hvad han havde oplevet, sagde de, at det var den
onde, der kom kørende, og hvis han var steget op
i Vognen, var han kommet i den ondes Magt.
*
Efter at Niels Sørensen i 1859 havde fundet en
hel Mængde Sølvsager ved Østenden af Reves, var
der flere Sejerøboer, som begyndte at grave efter
Oldsager i Bakkerne; men de fleste fandt intet.
Hjulmand N i e 1 s Pedersen (f. 1833, d. 1899)
gravede en Dag i 1860’erne efter Oldsager i sin
Bakke Lindehoved. Han fandt intet. Men den føl
gende Nat blev der en frygtelig Støj oppe paa Lof
tet i hans Hus, og saa turde han ikke grave mere.
Nogle Aar senere var der nogle, som fik Lov til
at grave i Haleurbjerg. Man fandt intet dér. Da
saa nogle af Ejerens Faar døde, forbød han, at der
blev gravet mere i Bakken.
*
Skrædder Niels Jørgen Christensen i
København, født 1864 i Mastrup paa Sejerø, har for
talt mig følgende: Han og hans Fader gik en Maaneskinsaften i 1870’erne og ledte efter Hittegods
(ilanddrevet Vraggods eller andre Ting) langs med
Strandbredden ved Nordsiden af Bjerget — Nordre
Klint. Mens de gik, saa de, at en Mand uden Ho
ved gik oppe paa Bjerget langs med Klintekanten
i samme Retning og med samme Fart som de. Ved
Lindehoved vendte de om og gik tilbage ad samme
Vej. Den hovedløse fulgte dem stadig. Da de nær
mede sig Mastrup, forsvandt han pludselig.
(Yderligere et Par Beretninger følger i næste Nr.)
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