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Der findes endnu Trækstude
Foranlediget af Efterlysning af et Par Trækstude, 

som Dansk Kulturfilm gerne vil benytte ved Op
tagelsen af Plovens Historie, kan det meddeles, at 
der paa Randersegnen er en Landmand, der udeluk
kende bruger Stude som Forspand. Det er Marti
nus Mortensen, Lee, der ejer en gammel Slægts- 
gaard, hvor man altid har benyttet, først Køerne, 
og i de sidste mange Aar Studene som Forspand 
til alt Markarbejde. De Stude, Mortensen har for 
Tiden, er 9 Aar gi. og bliver spændt for saavel 
Høstmaskiner som alle øvrige Markredskaber.

225 Aar i Slægtens Eje
Den 1. Maj kunde man paa Gaarden „Sølsted- 

gaard“ i Løgumkloster fejre et sjældent Jubilæum, 
idet Gaarden i 225 Aar havde været i Slægten 
Andersens Eje.

Den 1. Maj 1723 fik Anders Jørgensen fra Søl
sted — ogsaa kaldet Anders Sølsted — Skøde paa 

Gaarden, og fra ham stammer Navnet „Sølsted- 
gaard“ antagelig. Familienavnet Andersen er først 
fremkommet senere, idet det først fastholdes efter 
fjerde Slægtled, da Ejerens Navn var Jørgen An
dersen. Den sjette Ejer, der ogsaa hedder Jørgen 
Andersen, har nu afstaaet Gaarden til sin Søn, Vil
helm Andersen, saa Gaarden er nu i Slægtens Eje 
i syvende Led. Den gamle Gaard blev genopbyg
get efter en Ildebrand 1802.

Hjemstavnsforening af Odsinger 
i København

Bestyrelsen for Slægtsgaardsforeningen i Ods
herred, der har suppleret sig med Gdr. Johan Ras
mussen, Bøgebjerggaard, Hølkerup, og Gdr. An
dreas Olsen, Svinninge, holdt i Maj konstituerende 
Møde i Høve Museum.

Til Formand valgtes for et Aar Revisor Jensen 
Nybjerg, Nykøbing, til Næstformand Gdr. Hans 
Severinsen, Aastofte, og til Kasserer Gdr. M. P. 
Nielsen, Baunegaard, Hørve. Det vedtoges at arran
gere et Sommermøde hvert Aar, første Gang i 
Højby Sogn, og lade det gaa paa Skift i Sognene.

Det vedtoges ogsaa at indsamle Navne paa 
Odsinger i København med det Formaal at starte 
en Hjemstavnsforening derinde. Medlemmerne vil 
blive indbudt til Sommermødet.

Fødselsdag i Slægtsgaard paa Falster
Tirsdag den 1. Juni fyldte Gaardejerske, Enkefru 

Anna Rasmussen, Nagelsti, 80 Aar. Hun er født i 
Flintinge, hvor hendes Forældre havde en Gaard i 
Fæste under „Fuglsang“. Da hun senere giftede sig 
med Lars Rasmussen og flyttede til Gaarden i 
Nagelsti, var det ogsaa som Fæstere.... men det 
mærkede man ikke meget til, siger Fru Rasmus
sen.

Omkring 1890 købte Lars Rasmussen Gaarden, 
som Slægten har siddet i siden 1835. Fri for Fæste 
for 16,000 Kr.

— Det lyder ikke af saa meget, siger Fru Ras
mussen med et lille Smil, men dengang var det 
nu alligevel mange Penge. Tænk blot paa, at vi 
kun skulde give 27 Øre for en stor Flaske Bræn
devin, og Smørret kostede 66 Øre for et Kilo. Vi 
lavede selv Smør og solgte det til Skipperen, der 
flere Gange om Ugen sejlede til Rostock fra Ny
købing. Jeg var selv paa Torvet næsten hver eneste 
Dag.

For 16 Aar siden døde Lars Rasmussen, men Fru 
Rasmussen har siden sammen med sin Søn drevet 
Gaarden med en aldrig svigtende Vilje og Dygtig
hed og arbejder endnu stadig med som i sine unge 
Dage.

Fru Rasmussen er vokset op med Sognet og ken
der alle i vid Omkreds. Hun har en forbavsende 
Hukommelse og kan f. Eks. tydeligt huske den 
store Stormflod i 1872, hvor Vandet gik op til 
Trappestenene paa Gaarden i Flintinge, men ikke 
anrettede nogen Skade. I Begyndelsen af dette 
Aarhundrede var der Oversvømmelse i Nagelsti, 
hvorved mange Huse blev ødelagte, og mange Høns 
druknede. Endnu kan man paa Husenes Mure i 
fugtigt Vejr se Mærkerne af Saltvandet.

Jens A.
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REPRÆSENTANTSKABSMØDET
i ^Aabenraa

Det bliver næppe benægtet, naar det siges, at 
dette Møde og den herlige Tur langs Grænsen i 
den vidunderlig skønne Egn i Fremtiden vil staa 
som et uforglemmeligt Minde, og den udviste Gæst
frihed, hvormed Sønderjyderne modtog os, bidrog 
ikke mindst til at gøre Turen enestaaende.

Der er ofte her i Bladet fremført den Tanke, at 
vi skulde komme sammen egnsvis, baade for at 
lære andre af vort Lands skønne Steder at kende, 
men ikke mindst for at se hinanden „i Daglig
tøjet“, se hinandens Hjem og knytte Venskabs- 
baand, der maaske kan vise sig at bære over af
vigende Meninger og Tanker og skabe den For- 
staaelsens Sympati, som ogsaa bør være en af 
Foreningens Opgaver, om den maaske ikke direkte 
er skrevet i Love og Vedtægter.

At der i de to Dage knyttedes saadanne Baand 
er uden for enhver Tvivl, og det bliver sikkert 
Fremtidens Form for Repræsentantskabsmøder.

At vi andre skulde være i Stand til at byde paa 
historiske og nationale Minder, der i nogen som 
helst Grad kan komme paa Siden af Sønderjyl
land, ved vi er utænkeligt, saa vi faar nøjes med 
Egnens Skønhed samt et Forsøg paa at gengælde 
den mødte Gæstfrihed, hvilket sikkert nok skal 
lykkes.

Her siger vi blot Tak! Tak til Værter, Arrangører 
og til Talerne; en særlig Tak skal lyde til Forstan
der Therkelsen for hans Førerskab af Turen og 
den Maade, hvorpaa han gengav sin intensive Ind
leven i Grænselandet og dets Historie.

Vi bringer et kort Referat af selve Repræsen
tantskabsmødet. *

Formanden, Civilingeniør Markersen, bød 
velkommen og bad om Forsamlingens Tilladelse til 
at afsende et Telegram til Kongen og Dronningen, 
hvilket Forsamlingen enstemmigt indvilgede i.

Efter en Hyldest til Majestæterne udtalte For
manden derefter: Repræsentantskabet er Forenin
gens højeste Myndighed; men vi har i Aar trodset 
denne, der vedtog Odense som Mødestedet, og taget 
imod Sønderjydernes Invitation, hvilket vi ikke 
haaber nogen har noget imod.

For Fremtiden vil vi søge at faa 2 Dages Mø
der, da den anden Form giver et forjaget Arbejde.

Derefter overtog Sagfører Hesselbjerg Di

rigenthvervet og lod konstatere, hvilke Amter der 
var repræsenterede. Følgende Amter havde givet 
Møde: Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg, Ran
ders, Aarhus, Skanderborg, Ribe, Haderslev, Aaben
raa, Tønder, Odense, Assens, Svendborg, Sorø, Hol
bæk, Frederiksborg, København, Præstø og Ma
ribo.

Formandens Beretning
Om Dansk Slægtsgaardsforenings Virksomhed 

siden sidste Repræsentantskabsmøde den 17. Maj 
1947 i Aarhus kan oplyses at der er indført den 
Praksis, at der i Foreningens Blad gives korte Re
ferater af Hovedbestyrelsens og Udvalgenes For
handlinger, og igennem Referater vil Medlemmerne 
i det forløbne Aar have kunnet følge Forenings
arbejdet. Det er vor Opfattelse, at disse Møde
referater har Medlemmernes Interesse.

1. Medlemsforhold. Slægtsgaardsforenin- 
gen blev stiftet i 1941, og det er en Kendsgerning, 
at Medlemsantallet, som i de første Aar var ca. 
6000, senere er gaaet tilbage — særligt som Følge 
af Vanskelighederne i de sidste Besættelsesaar. Vi 
regner med, at der i hele Landet er mellem 15 og 
20,000 Slægtsgaarde, og da det er indlysende, at 
Slægtsgaardsforeningens Betydning i første Række 
er afhængig af dens Medlemstal, bør der gøres et 
virkeligt Arbejde for at faa flere Medlemmer.

I de første Aar udsendtes Folk til at tegne Med
lemmer, men denne Form er ikke god, fordi Op
lysningerne om Foreningen let bliver for agitato
riske, og en Del Medlemmer falder derfor hurtigt 
fra. Hovedbestyrelsen mener, at der igennem nøg
terne Meddelelser i Slægtsgaårdsbladet og paa an
den Maade skal gives Slægtsgaardsejerne Oplys
ninger om Foreningens Arbejde og Maal. Hoved
bestyrelsen er af den Opfattelse, at Slægtsgaards
foreningens Medlemstal skal forøges, men at Ar
bejdet hermed skal gøres af Foreningens Medlem
mer og af Amtsbestyrelserne og Sognetillidsmæn- 
dene. Opgaven maa være at faa udbygget Amts
bestyrelsen og at faa en Tillidsmand i hvert Sogn, 
hvor Slægtsgaarde findes, og Amtsbestyrelsen maa 
paatage-sig Ledelsen af Arbejdet med at faa nye 
Medlemmer. Arbejdet paa dette Grundlag er i Gang 
Landet over, og vi haaber paa gode Resultater, men 
det er et stort Arbejde, der skal gøres. Slægts- 
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gaardsejerne skal gøres begribeligt, at de ikke alene 
i deres egen, men ogsaa i vort Lands Interesse bør 
være Medlem af Slægtsgaardsforeningen.

Jeg nævnte, at Arbejdet er i fuld Gang i Am
terne. Arbejdet vil tage Tid, men det skal gøres 
fortsat i de nærmeste Aar, og for Tiden kan det 
konstateres, at endnu falder enkelte Medlemmer 
fra, men der kommer mange nye Medlemmer til, 
og der maa være Haab om, at vi ved Arbejde paa 
nævnte Maade inden dette Aars Udgang kan naa et 
Medlemsantal paa ca. 5000.

2. Slægtsgardsforeningens Formaal 
er klart angivet i Foreningens Love. Foreningens 
Formaal er at hjælpe Slægtsgaardsejerne med Op
lysninger om deres Slægts og deres Ejendoms Hi
storie samt at værne om deres Ejendomsrettigheder 
m. m. — alt under en saadan Form, at Slægts
gaardsejerne ikke er finere eller bedre end andre 
Mennesker, og at de ikke kræver Særrettigheder, 
men under en saadan Form, at Slægtsgaardejerne fø
ler, at de har en særlig Pligt til at gaa foran i Ar
bejdet for at vise, at Familien Danmark er en gam
mel kultiveret Familie, bestaaende af frie Folk, som 
ikke lader sig bedaare af moderne Eventyreres 
Lokketoner om, at Statseje og Diktatur er Tidens 
Løsen. Enevælde og Diktatur har vi tvunget af Om
stændighederne haft nok af her i Landet — saa- 
danne Tider ønsker vi ikke tilbage.

3. Slægtsgaardsarkivet, som af Slægts
gaardsforeningen blev oprettet i 1942, er i god Or
den. Igennem Arkivet faar Foreningens Medlemmer 
gratis Udskrift af Mandtalslisterne, hvilket har vist 
sig at være en ikke ringe Udgift for Foreningen. 
Igennem Arkivet kan Slægtsgaardsejerne paa bil
ligste Maade faa Oplysninger om deres Slægts og 
deres Ejendoms Historie.

Til Medlemmer af Arkivudvalget har Hovedbesty
relsen udnævnt: Gaardejer Jens Jensen (Formand), 
Sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg, Arkivar Hans 
Ellekilde, Kontorchef i Stednavneudvalget Gunnar 
Knudsen, Dr. phil. A. Fabritius, Forfatteren Salo- 
mon Frifelt, Arkivar, cand. mag. Gunnar Olsen 
(Landsarkivet) og Gaardejer, Landbrugskandidat 
Jørgen Petersen. .

Hovedbestyrelsen mener, at det er et godt og al
sidigt Udvalg, som vi kan være glade for.

I Arbejdet med Slægtsoplysninger m. m. har det 
vist sig, at der rundt om i Sognene findes Land
brugsejere (ikke Slægtsgaardsejere), som ønsker 
Oplysninger om deres Slægts og Gaards Historie, 
og her igennem er man blevet opmærksom paa, at 
vort Lands Landbrugsejere hovedsageligt tilhører 
Slægtsgaardsejernes Familie. Med andre Ord næ
sten alle de, som dyrker Danmarks Jord, tilhører 
gamle Bondefamilier. Dette Forhold i Forbindelse 
med Forslag fra Arkivar Hans Ellekilde om Un
dersøgelser af hele den danske Landbostands 
Slægtsforhold har bragt Hovedbestyrelsen ind paa, 
at Slægtsgaardsforeningen bør tage sig af den Tanke 
at udvide Slægtsgaardsarkivet noget i Retning af et 
dansk Bondegaardsarkiv. Tanken har Hovedbesty
relsens Interesse, omend Opgaven foreløbigt synes 
at være af kolossalt Format, men til Undersøgelse 
af denne Sags saglige Side er der indenfor Arkiv

___________________________ Slægtsgaarden

udvalget nedsat et Firemandsudvalg med Arkivar 
Hans Ellekilde som Formand.

Hvis Spørgsmaalet om Oprettelse af et dansk 
Bondegaardsarkiv skal løses, kan det straks siges, 
at Slægtsgaardsforeningen økonomisk ikke kan paa
tage sig Opgaven.

Forholdet er det, at Slægtsgaardsforeningen med 
et aarligt Tilskud paa ca. 6000 Kr. til Slægtsgaards
arkivet er rigeligt økonomisk belastet, men medens 
Slægtsgaardsarkivet ikke kan vente at kunne faa 
økonomisk offentlig Støtte til sit Arbejde, maa 
det indrømmes, at der igennem Legater og Stats
hjælp maaske er Mulighed for økonomisk Hjælp 
til et Bondegaardsarkiv, og derfor maa det anses 
for rigtigt at faa dette Spørgsmaal nærmere un
dersøgt.

Hvis det skal lykkes at faa noget ud af denne 
Sag, er det sandsynligt, at Formen bliver Hjælp til 
Selvhjælp paa den Maade, at de Familier, som øn
sker deres Slægts og Jords Historie undersøgt, selv 
betaler en Del af Udgifterne.

4. Politisk økonomisk Udvalg bestaar 
af Foreningsformanden, Gaardejerne Jens Jensen, 
Jørgen Petersen og N. Larsen samt af Hofjæger
mester Cederfeld de Simonsen. I det forløbne Aar 
har Foreningen taget sig af følgende Spørgsmaal:

a. Jordlovene. Til Rigsdagens Udvalg vedrø
rende Jordlove er indsendt Skrivelser med Protest 
imod Ekspropriation af Jord fra Slægtsejendomme 
til andre Landbrug. I de vedtagne Jordlove kan vi 
med Tilfredshed konstatere, at Ekspropriationsret 
er bortfaldet, samt at Forkøbsret er bortfaldet ved 
Overdragelse af Jord til Familie.

b. Arvelov. Med Hensyn til det Arvelovsfor
slag, som har været fremme i Rigsdagen, har vi 
udtalt Ønske om, at den gældende Arvelov for 
Bøndergaarde og Statshusmænd fremtidigt bibe
holdes og udvides til ogsaa at gælde for almin
delige Husmænd, Sædegaardsejere og Ejendomme 
i Sønderjylland. Arvelovene hviler foreløbigt, men 
kan ventes at komme frem igen. Det, vi ønsker, er, 
at Slægtsgaardsejere fortsat frit kan bestemme til 
hvem af Slægten, de vil overdrage Ejendommen og 
til hvilken Pris.

c. Ejendomsskatten. Vi er opmærksom paa, 
at de stærkt stigende Ejendomsskatter saavel til 
Amt som til Kommune rummer en Fare for under 
nugældende Love at kunne paalægge Landejen
domme Afgifter, der i Virkeligheden svarer til of
fentlige Prioriteter, som kan vokse til en saadan 
Størrelse, at de kan svare til Konfiskation af Ejen
dommene. Vi ønsker i kommende Tid nærmere at 
undersøge disse Forhold og at paavise, at det i 
hvert Fald overfor Slægtsejendomme drejer sig om 
Konfiskation.

5. Lovarbejdet. I Arbejdet for Ændringsfor
slag til nye Love har et Lovudvalg arbejdet med 
denne Sag. Et Forslag til Lovændringer er udarbej
det, og Forslaget vil komme til Behandling ved Mø
det i Dag.

6. Foreningsbladet mener Hovedbestyrel
sen har en pæn Form. Forslag til et Redaktions
udvalg er til Behandling i Hovedbestyrelsen. Der 
udføres et godt Arbejde for at gøre Bladets Indhold 
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saa lødigt og godt som muligt, men det maa indrøm
mes, at Bladet i økonomisk Henseende er en altfor 
stor Belastning for Foreningen — ca. 13,000 Kr. om 
Aaret —, og derfor søger vi at finde en billigere 
Løsning af dette Spørgsmaal, saaledes at der kan 
blive Penge til Foreningens mange andre Opgaver. 
Vi har gjort Forsøg paa at udlicitere Bladets Ud
givelse til et Bladforlag, som kan udnytte Bladets 
Annoncemuligheder, men paa Grund af Papir
restriktioner m. m. har dette hidtil ikke kunnet 
lade sig gøre. Hovedbestyrelsen mener det rigtigt 
fortsat at søge en Løsning paa Bladspørgsmaalet, 
saaledes at det kan blive en mindre økonomisk Be
lastning for Foreningen, men indtil en saadan Løs
ning findes, maa vi regne med, at Bladet kun kan 
udgives hver anden Maaned. Vi har overvejet, om 
man i Stedet for Foreningsbladet kan nøjes med 
en Aarsberetning, men vi er blevet staaende ved, at 
et Medlemsblad er bedre til Orientering for Med
lemmerne med Hensyn til Foreningens Arbejde 
m. m.

Beretningen toges til Efterretning uden Bemærk
ninger fra Repræsentanterne.

*
Formanden for Arkivudvalget, Jens Jensen, 

Soed, aflagde derefter Beretning om Arkivet.
Arkivet er nu under fuldt betryggende Rammer, 

og vi bringer en Tak til mag. Ellekilde, der skaf
fede os Plads paa det kgl. Bibliotek; ligeledes siger 
vi Tak til Hofmansen for det store Arbejde, han 
udfører.

Det kniber stærkt med kvalificeret Arbejdskraft, 
saa vi har kun faaet udsendt ca. 400 af de smaa 
Undersøgelser i det sidste Aar. Jeg tror bestemt, 
at Arkivarbejdet har en meget stor kulturel Be
tydning, især i Grænsearbejdet.

Den 28. Januar afholdtes et Møde i Arkivudval
get i København, hvor dette blev konstitueret, saa
ledes som Formanden har meddelt i sin Beretning. 
Her blev bl. a. Forholdet til Medlemsbladet be
handlet, men vi mente ikke, at Arkivudvalget som 
saadan havde noget Ansvar overfor Bladets Ind
hold ud over de Sager, der direkte kommer fra os.

Vi har drøftet Spørgsmaalet „Bonde-Gaardvær- 
ker“, men fandt, at dette maatte ligge som en frem
tidig Opgave.

Arkivets Økonomi hviler som bekendt paa Til- 
skudet fra Foreningen, der udgør 6000 Kr.; men det 
er vort Haab at faa Støtte ude fra, saa Arbejdet 
kan udvides, og vi ønsker inderligt at naa til at 
kunne frigøre Hofmansen for andet Arbejde, saa
ledes at han udelukkende kan hellige sig vort.

*
Herefter førtes en kort Forhandling, der indled

tes af Formanden, der udtalte: Endnu ligger 
Bondegaardsarkivet som en Fremtidstanke, men det 
vilde være interessant at høre Repræsentanternes 
Mening.

Gdr. Karl Larsen, Farum, anbefalede at tage 
denne Tanke op og mente, at vi lettere fik Stats
støtte, om vi kom til at arbejde paa bredere Basis. 
En sognevis Undersøgelse er altid den billigste.

Derefter aflagde Redaktøren af Bladet Be
retning om dettes Drift.

En Beretning om vort Blad vil uvægerligt præ
ges af to Faktorer, Økonomi og Papirrestriktion. 
Angaaende det sidste har vi været heldige, idet vort 
Trykkeri har været godt forsynet, men begge de 
nævnte Faktorer har dog bevirket, at vi har maat- 
tet stryge Omslaget, hvilket har givet os 4 Sider 
mindre til Stof.

Udgifterne fordeler sig saaledes: Trykning af 9 
Eksemplarer 7200 Kr., Postforsendelse 3300 Kr., 
Artikler og Clichéer 1200 Kr., Redaktionshonorar 
1350 Kr.

Lidt er, hvilket kan ses af Regnskabet, indgaaet 
for Annoncér, men det er kun et ringe Beløb, og 
det maa stadig indprentes, at hver især søger at 
paavirke de Foreninger, Institutioner eller andet, 
hvor de har Indflydelse, til at annoncere hos os. 
Hvad der er økonomisk betydningsløst for saa- 
danne, kan betyde meget for os.

Jeg har i det forløbne Aar modtaget og besva
ret gennemsnitlig 2 Breve daglig, ialt 728. Skulde 
alle ikke være besvaret, beder jeg undskylde. Jeg 
har jo ogsaa andet at gøre.

Saa vidt det har været mig gørligt, har jeg søgt 
at fordele Stoffet egnsvis, og min personlige Op
fattelse af Bladets Opgave er, at det skal være 
Bindeleddet mellem Medlemmerne, ikke videnska
beligt, men saadan, at ogsaa de Unge i Hjemmene 
vil læse det.

Angaaende en Kritik skal indrømmes, at der har 
indsneget sig Fejl; det er kedeligt, men hvem er 
fejlfri?

Sluttede med at anbefale Læserne at indsende 
Stof.

Gdr. Reinholdt, Sønderjylland, anbefalede at 
skaffe Annoncer.

Revisor Foged aflagde Beretning om Regnska
bet.

Driftsregnskab 1. Januar-31. Maj 1948 (5 Maaneder)

INDTÆGTER
Regnskab Budget

Indgaaet Kontingent ................... 25.294,00 13.333,33
Tilskud til Bladet ...................... 10,00 0,00
Annonceindtægt............................. 0,00 0,00

25.304,00 13.333,33

UDGIFTER
Tryksager & Kontorartikler .... 266,21 375,00
Porto ....................   1.845,97

4- Refunderet ............ 1.364,50
----------  481,47 375,00

Gager: 
Kontorlederen ...... ................ 1.875,00 1.875,00
Juridisk Konsulent .................. 208,33 208,33
Revisor ............................... 208,33 208,33

Husleje, Telefon, Rengøring og 
Varme .................................... 695,46 750,00

Transport 3.734,80 3.791,66
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Transport 3.734,80 3.791,66
Rejse- og Mødeudgifter,Annoncer 1.028,51 1.250,00
Renter .......................................... +10,93 41,67
Diverse ....................................... 16,50 375,00
Medlemsbladet: 

Trykning ............................. 1.639,55 3.000,00
Forsendelse ............................. 1.347,60 1.975,00
Redaktionshonorar ................... 500,00 562,50
Klicheer og Artikler ............... 108,85 500,00

Arkivet: 
Magister Ellekilde ............... 2.250,00 2.250,00
Refusion af 2 ikke foretagne 

Undersøgelser ................... 185,00 0,00
~10.799^88 13.145,83

Overskud 14.504,12 187,50
25.304,00 13.333,33

Status pr. 31. Maj 1948
AKTIVER 

Kassebeholdning ..............................  300,00
Privatbanken .............................................. 14.676,12
Postgiro .................................................... 1.113,64
Slægtsbøger:

Nedskrevet pr. 1/1-1948 til .... 800,00
4- indgaaet ved Salg ............... 27,50

------------  772,50
Inventar .................................................... 330,50
Forudbetalt Leje (15/7-1948) ........................ 167,50
Tilgodehavende fra Kaution ..................... 137,25

17.517,51
PASSIVER

Holbæk Amts Venstreblad (anslaaet Ud
gift for Nr. 38)....................................... 825,00

Juridisk Konsulent .................................... 208,33
Revisor ........................................................ 208,33
Kapital-Konto:

Saldo den 1/1-1948 ................... 1.771,73
Overskud ................................ 14.504,12

------------  16.275,85 
17.517,51

Likviditets-Budget 1. Juni-31. December 1948
Udgifter iflg. Budget 1948 .......................... 31.550,00
4- medtaget i Regnskab pr. 31/5-1948 ........  10.799,88
Forventede Udgifter 1. Juni-31. Decbr. 1948 20.750,12 
Til Dækning heraf:

Kasse ....................................... 300,00
Privatbanken .........................  14.676,12
Giro .......................................... 1.113,64
Restkontingent ......................... 6.706,00

------------  22.795,76
Overskud 2.045,64

*
Gdr. Gudik Gudiksen, Salling, takkede 

Sønderjyderne for deres Gæstfrihed og fandt denne 
Mødeform var den helt rigtige. Lad et saadant Møde 
blive bekendt Landet over, det skal nok øge Tilgan
gen af Medlemmer. Han var dog ikke Tilhænger 
af at gøre Adgangen af Medlemmer for let, maaske 

tager man mere Hensyn til os, om man blev ved 
de gamle Bestemmelser.

Efter en kort Forhandling om Lovændringerne, 
hvorunder Hofjægermester Cederfeldt de Si
monsen stillede nogle Ændringsforslag, vedtoges 
Lovene i Hovedbestyrelsens Affatning — dog med 
nogle enkelte sproglige Ændringer — enstemmigt.

Da Forslaget ogsaa gik ud paa, at hele Bestyrel
sen afgik, idet den efter Ændringerne vælges for 
4 Aar, foretoges Nyvalg af alle. Den gamle Besty
relse genvalgtes med Undtagelse af Sognefoged 
Hans Pedersen, Sanderum, Fyn, der af Helbreds
hensyn ikke ønskede Genvalg, samt Grev Scheel, 
Rygaard, der heller ikke mere ønskede Genvalg.

Nyvalgt blev Gdr. Bengt Bjergskov, Rosenlund, 
Fyn, med Bestyrer Laurits Henriksen, Skellerup- 
gaard, Ullerslev, som Suppleant, samt nyvalgtes 
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen med Hof
jægermester Juel Juelsborg som Suppleant.

løvrigt valgtes følgende Suppleanter:
For Formanden Sognefoged M. P. Krog, Idestrup, 

Falster,
for Næstformanden Gdr. Hans Skov, Skovsgaard, 

Styding, Sdr. Jylland,
for Jørgen Petersen Gdr. Karl Larsen, Solvang, 

Farum, Nordsjælland,
for Sognefoged Slemming Forfatter, Gdr. Salo- 

mon Frifeldt, Ølgod,
for Parcellist Niels Larsen Hønseriejer Bjergsø, 

Nordvestsjælland,
For Proprietær Lyby Gdr. Søren Sørensen, Fou- 

lum, Viborg,
for Thomas Thomsen (senere Udpegning),
for Sognefoged Grøntved Gdr. Peder Pedersen, 

Koppelgaard, Hillerslev, Ringkøbing.
Bornholm var ikke repræsenteret.
Paa Forslag af Jørg. Petersen, og anbefalet af 

Jensen-Nybjerg fra Odsherred, vedtoges at afholde 
næste Aars Repræsentantskabsmøde i Holbæk med 
Indkvartering som her i Sønderjylland. Slemming 
udtalte, at han kom desværre bagefter, han vilde 
ellers have bragt en Invitation fra Randers Amt, 
men dette maatte saa betragtes som gældende for 
næstkommende Møde.

*

Hermed var Dagsordenen udtømt, og de mødte 
fordelte sig hos Værterne for at komme lidt til Ro 
efter Rejse og Møde. Indkvarteringen spændte lige 
fra Kristiansfeldt til Syd-Als, saa nogen Tid til 
Hjemturen maatte jo til.

Søndag den 6. Juni
Efter Planen skulde man ved 10-Tiden samles 

ved Krusaa, Grænsen dér ligger tværs over den ce
menterede Vej, skiller kun ved menneskelig Hjælp 
de to Riger. Naturen har intet vist, der kan 
markere noget! Lige grønt og smukt laa alt paa 
begge Sider, friskt efter Gaarsdagens Regn. En 
pragtfuld Sommerdag blev det.

Under Højskoleforstander Therkelsens kyndige 
Førerskab gik Turen saa langs Fjordvejen mod 
Dybbøl med Stop, hvor nogle af de mange Minder
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Grænsen ved Krusaa, hvorfra Turen udgik.

fra Grænsekampene og Besættelsens onde Tid blev 
set og mesterligt fortalte.

Alene denne Tur langs med Flensborgfjordens 
smalle Indtagning, med Byen Flensborg i Bag
grunden, med Angels Kyster, med — ja, lad os 
ikke nævne mere, det vil føre for vidt — er vel 
nok en af de prægtigste i Danmark? Skrænter, 
Skov, bugnende Marker og smukke, velholdte Byg
ninger tegner tilsammen et Billede saa Ø-dansk 
som næppe andre Steder, og under Højskolefor
stander Therkelsens indlevede og varme Ord var 
det, som Minderne hernede fra selv fik Mæle, 
baade de onde og de gode.

Først standsede man ved Ungdomshjemmet i Kol- 
lund, hvor man samledes i Foredragssalen paa 1. 
Sal, og hvor Forstanderen fortalte om Bygningen, 
her blev rejst, væsentligst paa Initiativ af Direk
tør Hammerik, det skete i 1936, da Nazismen fik 
sit Gennembrud i Tyskland. Nordens Unge troede 
paa Folkeforbundstanken, og disse Vandrehjem, et 
i Rudbøl samt Købet af store Jyndevad Kro var 
som et Tegn paa, at Ungdommen her vilde mødes 
frit og uhindret med anden Ungdom.

Ved Grænseforeningens store Møder viste ikke 
mindst den sønderjyske Ungdom, hvor den stod.

Ungdoms-Vandrehjemmet her i Kollund er det 
største af de 3 nævnte, her er Plads til 140 Gæster, 

og i Fjor besøgtes det af ca. 13,000. Men vi befin
der os ogsaa i en af de smukkeste, maaske den 
allersmukkeste Egn af Landet.

Og saa har vi de mange, mange Minder! En Nord
mand, som jeg i Fjor kørte denne Tur med, sagde: 
„Ja, men her er jo Historie paa hver eneste Kva
dratmeter Jord“, og det er rigtigt.

Lige foran os, paa den anden Side Fjorden, 
ser vi den store tyske Marinestation, der i 30erne 
voksede truende frem. Herfra var det den tyske 
General Dønitz den 5. Maj 1945 om Morgenen 
meldte om Tysklands betingelsesløse Overgivelse.

Paa dansk Side ligger de to smaa „Okseøer“. Vi 
har alle lært, at Dronning Margrethe døde paa 
Skib i Flensborg Fjord 1412, flygtende for Pesten, 
men hernede fastholder Sagnet, at hun udaandede 
paa „lille Okseø“, og jeg tror Sagnet har Ret .

Længere fremme ser vi Rønshoved og kan lige 
skimte den nye Højskole, der er rejst dernede. Vi 
passerer forbi Munke Mølle over Broen, denne er 
anlagt af Munke fra Røn Kloster.

Ved Vejen staar en Sten med en stor Hængeask, 
her faldt den første danske Soldat i Treaarskrigen.

Vi ser ogsaa Rinkenæs med det danske For
samlingshus og sin Kirke, der uden Tvivl er Dan
marks smukkest beliggende Kirke.

Ved Graasten gjordes Holdt, og man blottede 
Hovederne ved det store, smukke Mindesmærke over 
Grænsegendarmeriets Chef, Kaptajn Paludan 
Møller, mens Therkelsen gav en indgaaende Skil
dring af hans heltemodige Kamp, ene mod 40 Ge- 
stapoer, som vi kender fra Pressen. — Hvad maa
ske ikke kendes er, at da man endelig efter Sluk
ningen af Husets Bränd fandt hans Lig, erklærede 
Tyskerne, at han skulde begraves „som en Hund“, 
— han havde under Kampen skudt 5 Gestapoer —, 
men det lykkedes at faa Liget udleveret, og han 
ligger nu begravet paa Snesere Kirkegaard i Syd
sjælland.

Efter en hurtig Gennemgang af Graasten Slots
park gik Turen til Dybbøl, hvor man i Restaura
tionens Spisesal indtog Frokosten.

Her bød Formanden velkommen til de mødte, 
ikke mindst til Værterne, han udbragte et Leve for 
Kongen og Dronningen og oplyste, at der var ind
løbet et Svartelegram fra Majestæterne, der tak- 

(Fortsættes Side 8)

Bøffelkobbel med Billede af de to Gamle, der begravede de to faldne 
Soldater i deres Have, samt Stenen med Drachmanns kendte Vers.

Parti fra Fjordvejen langs Flensborg Fjord. 
(Se Referatet.)



II.
I en foregaaende Artikel er fortalt om Stenalde

rens Gravmindesmærker her i Landet, om Dysser, 
Jættestuer, Enkelt gravhøje og Stenkister. Her skal 
berettes om Høje og andre Gravminder fra Oldtidens 
senere Afsnit, fra Bronze- og Jernalderen.

Langt det største Antal danske Gravhøje tilhører 
utvivlsomt den ældre Bronzealder, Tiden mellem ca. 
1500 og 1000 f. Kr. Det gælder sikkert saa godt som 
alle de Høje, der findes paa Bakketoppe og Højde
rygge, og som er saa karakteristiske for de danske 
Morænelandskaber. Hvor mange det drejer sig om, 
kan kun meget tilnærmelsesvis angives; de tælles 
uden Tvivl i Titusinder; maaske har der været 40- 
50,000, af hvilke dog mange er enten overpløjet eller 
helt sløjfet. Naar Tallet ikke kan angives med 
større Nøjagtighed, ligger det i, at det ved en 
urørt Jordhøj næsten aldrig er muligt bestemt at 
sige, hvad den rummer. I alle Oldtidens Afsnit, lige 
fra yngre Stenalder og ned til historisk Tid, har 
man anlagt Grave, der blev indesluttet i en Jord
høj, og det er kun med tilnærmet Sikkerhed, man 
i det enkelte Tilfælde uden en Udgravning vil kunne 
afgøre, hvad Slags Høj det drejer sig om. Imidlertid 
har Undersøgelser gennem Aarene af de højtlig
gende Gravhøje vist, at disse i Reglen er anlagt i 
Bronzealderens ældre Del.

Karakteristisk for Bronzealderhøjene er det, at de 
oftest er meget stejle og spidser noget til mod Top
pen. De er tit af imponerende Størrelse; almindelig 
er 2-3 m i Højden, 15-20 m i Diameter, men ikke 
sjældent er de større. Virkelige Storhøje — som 
„Garderhøj“ ved Jægersborg (nær København) og 
„Borum Eshøj“ (vest for Aarhus) var 7-8 m høje, 33- 
38 m i Diameter. Den ældre Bronzealders Høje rum
mer i Reglen en enkelt Begravelse, ved Højens 
Midte, undertiden dog flere. Hertil kommer, at der

Egtved-Pigens Kiste paa Plads i Højen.

Gruppe af Bronzealders

Stendysser

OG ANDRE OLDTIDSBEi

C.

i de samme Høje næsten altid findes Gravlægninger 
fra andre Tidsrum, fra yngre Bronzealder og for
skellige Afsnit af Jernalderen. I de fleste af disse 
Høje har de Døde været anbragt i Egekister, der hvi
lede paa et Leje af Sten; men i langt de fleste Til
fælde er Egekisten forlængst formuldet. Særlig 
gunstige Bevaringsforhold har dog i visse Tilfælde 
reddet Egekisterne fra at gaa til Grunde, og netop 
disse velbevarede Egekister har givet os nogle af 
vore værdifuldeste og mest navnkundige Oldtids
fund, enestaaende i hele Verden. Kendt af enhver er 
Egtved-Pigen og Skrydstrup-Pigen, hvor der for
uden Gravgodset i Form af Smykker af Guld og 
Bronze og forskelligt andet var bevaret de Dødes 
Dragter af Faareuld, og ved begge disse Fund var 
man i Stand til ved en minutiøs videnskabelig Un
dersøgelse at gøre en lang Række interessante Iagt
tagelser. Ganske paa samme Maade som ved Sten
alderens Begravelser har de gravlagte faaet deres 
personlige Ejendele med sig i Graven, altsaa for 
Kvindens Vedkommende først og fremmest Smyk
ker, for Mandens Vaaben, særlig Sværd. Materialet, 
disse Ting er forarbejdet af, er næsten udeluk
kende Bronze og Guld, det sidste Metal til Smykker 
og til Prydelse paa Vaaben.

De almindelige, runde Bronzealderhøje findes i alle 
Egne af Landet. Særligt rigt paa disse Høje er Thy, 
hvor de ligger i store Grupper og lange Rækker, 
samt i Himmerland. En kendt Række Høje, der sik
kert angiver en gammel Vejforbindelse, kan følges 
i Egnen syd for Struer og Lemvig ud til Vesterhavet. 
Paa Øerne er Bronzealderhøjene nu, bortset fra i 
Skovene, noget mindre talrige, idet saa mange af 
dem har maattet vige for Opdyrkningen. Af en sær-
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[øje paa Ydby Hede i Thy.

Gravb&je

tRAVELSER I DANMARK

1. Vebæk

lig Art er de bornholmske Bronzealderhøje, der of
test er bygget næsten helt af sammendyngede Mark
sten; saadanne Høje, der kaldes Røser, kendes dog 
ogsaa fra andre Egne, saaledes fra Mols. Endelig maa 
nævnes, at der særlig i Nordjylland findes flere 
Langhøje fra denne Tid samt enkelte meget store 
og mærkeligt byggede Rundhøje, 30-35 m i Diame
ter og ca. 3 m høje, med stejle Sider, men helt flade 
ovenpaa; det er de saakaldte „Dansehøje“, hvor der 
muligt har været opført kultiske Danse i Forbin
delse med Gravlægningerne.

I Slutningen af den ældre Bronzealder sker der en 
afgørende Ændring i Opfattelsen af Livet efter Dø
den, hvad der afspejler sig i Gravfundene, og naar 
vi kommer et Stykke ned i yngre Bronzealder (ca. 
1000-500 f. Kr.), ser man denne Ændring fuldbyrdet. 
De Døde blev nu brændt, og de brændte Knogler 
blev sammen med nogle smaa Gravgaver, i Reglen 
Toiletsager, Knapper, Ringe o. a. Smaating lagt i 
et Lerkar, der som Gravurne blev hensat i de tid
ligere opførte Høje, fra Stenalder og ældre Bronze
alder. Sjældnere opførtes nye Høje. Hvor det var 
Tilfældet, var det næsten altid Smaahøje X 
4-8 m. Grupper af saadanne Høje er nu næsten kun 
bevaret i Skove, særlig paa Lolland-Falster og Møen.

Overgangen fra Slutningen af Bronzealderen til 
Jernalderens ældste Periode, førromersk (eller kel
tisk) Jernalder (ca. 500 f. Kr.—0) foregik m. H. t. 
Gravskikken ganske jævnt. Der anvendes i Begyn
delsen af dette Tidsafsnit ganske smaa Høje, hvori 
Urnerne med brændte Ben og lidt Gravgods blev 
nedsat. Den Tendens, der i Slutningen af yngre 
Bronzealder viste sig til at anlægge Gravhøjene tæt 
sammen, i Grupper, blev nu et gennemgaaende 

Træk. De smaa Høje samles nu i hele Klynger og 
udgør saaledes egentlige Kirkegaarde. I Sydjylland 
kendes flere Steder, hvor der ligger — eller har lig
get — flere Hundrede, ja over 1000 saadanne Høje, 
de saakaldte Tuegrave, hver i Reglen *4-^ m høje, 
1-4 m brede, og næsten altid kun indeholdende een 
Urne. Enkelte Steder i Lyngheder kan man endnu 
støde paa Tuegravene; men langt de fleste er sløjfet 
ved Opdyrkningsarbejde. I de forskellige Egne af 
Landet er der nogen Variation i Gravanlæget. Saa
ledes dækkes Gravene i Nordjylland af et Sten
tæppe, 9-10 m i Diameter, der fremtræder som en 
lav Forhøjning i Terrænet. Paa Bornholm findes den 
saakaldte Brandplet, d. v. s. en lille Grube i Jorden, 
hvori de brændte Ben blev lagt sammen med Grav
godset, der nu efterhaanden følger de Døde paa Lig- 
baalet, saaledes at de alle er helt forbrændte og 
ødelagte. Endelig findes der nu ogsaa Grave under 
helt flad Mark.

Den sidste Gravskik: at jorde de Døde under flad 
Mark, uden Høj over, bliver helt dominerende i 
Jernalderens andet Hovedafsnit, den romerske Jern
alder (ca. 0-400 e. Kr.). Fra denne Tid kendes et 
meget stort Antal Grave, mange Tusinder, og utvivl
somt gemmes der under Markernes Overflade endnu 
flere, der kun tilfældigt vil komme for Dagen ved 
Markarbejde eller Grusgravning. Men disse Grave 
adskiller sig næsten alle fra de foran omtalte — 
bortset fra Bornholm — ved at rumme ubrændte 
Lig, med en Rigdom af Gravgods. Skikken at brænde 
de Døde blev trængt stærkt tilbage, men forsvandt 
dog ikke helt. Fra Jylland kendes et stort Antal 
Gravpladser, flere men adskillige Hundrede Grave, 
særlig i Aarhus-Randers Egnen. De Døde har været 
nedlagt i en simpel Plankekiste, undertiden med en 
Pakning af Sten over og omkring. Gravgodset be- 
staar her først og fremmest af Lerkar, der har rum
met Madvarer. En særlig og mærkelig Gruppe Grav
minder fra romersk Jernalder findes i Nordjylland. 
Det er store Kister, bygget af kraftige Sten. De 
kan være et Par m paa hver Led, og 1-1% mhøje, 
og dækket af anselige Overliggere. Af disse Kister, 
der har været brugt til flere Gravlægninger, er en 
Del Stykker udgravet og tilgængelige. Kendte er en

En rigt udstyret Kvindegrav fra Romersk Jernalder 
(Juellinge paa Lolland).
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Række Kister paa Hjørring nye Kirkegaard og en 
stor og velbevaret Kiste ved Løvel Vandmølle (nord 
for Viborg). Paa Øerne kendes de meget store Grav
pladser ikke; her findes Gravene enkeltvis eller 
højst 5-6 Stykker sammen. De er som oftest — i 
Modsætning til de fleste jyske Grave — rigt ud
styrede med smukke og kostbare importerede ro
merske Smykker og Brugsgenstande.

Tiden fra ca. 400 e. Kr.—800 e. Kr., germansk 
Jernalder, er en mærkelig dunkel Tid i Danmarks 
Oldtid. Der er mange rige Fund fra Mark og Mose, 
men kun faa Grave og næsten ingen Bopladser. Den 
almindelige Gravskik er stadig at begrave de Døde 
under flad Mark, enten- brændt eller ubrændt, og 
paa Gravpladser. Enkelte lave Høje kendes dog og- 
saa fra Perioden, f. Eks. fra den nordlige Del af 
Vildmosen, hvor Højene i mange Aarhundreder var 
dækket af Mosen, før de ved den store Afvanding 
for en Del Aar siden atter dukkede op.

Fra Oldtidens Slutafsnit, Vikingetiden (800-1000 
e. Kr.) kendes igen adskillige Grave, ca. 600. Ogsaa 
i denne Periode optræder flere Gravformer paa 
samme Tid. Mest almindelig er Fladmarksgravene, 
og heraf igen langt overvejende Jorfæstegravene. 
Som i tidligere Tid benyttes ogsaa Sten- og Bronze
alderens Høje til Begravelser. Der opførtes dog og
saa nye Høje, og bemærkelsesværdigt er det, at der 
nu — for første Gang siden ældre Bronzealder — 
opføres virkelige Storhøje. Hvor mange der findes 
her i Landet af disse store Vikingetidshøje, lader 
sig ikke sige saa nøje; som tidligere nævnt er det 
ofte uden Udgravning svært at afgøre, hvad en Høj 
rummer. Foreløbig kendes 3 Storhøje, nemlig en 
Høj ved Mamme (ved Viborg) og de 2 mægtige og 
berømte Høje i Jelling, af hvilke den ene iøv- 
rigt ved en indgaaende Undersøgelse, der blev fore
taget for faa Aar siden, viste sig ikke at rumme 
nogen Grav; det er sikkert en Mindehøj, og det er 
sandsynligt, at Gorm og Thyra begge har hvilet i 
et nu sammenstyrtet, plankesat Gravkammer i den 
anden Høj. Et andet, meget kendt Højfund fra Vi
kingetiden er Skibsgraven ved Ladby paa Fyn, den 
eneste i sin Art, der hidtil er fremdraget her i Lan
det. I en nu næsten helt udpløjet Høj staar Resterne, 
d. v. s. i det væsentlige Jerndelene af et stort Vi
kingeskib, hvori der har været gravsat en Høvding, 
der har faaet en Mængde Kostbarheder med sig i 
Graven. Ved Udgravningen fandtes der dog kun lidt 
heraf, idet Graven i gammel Tid har været plyn
dret. En interessant og mærkelig Slags Gravhøje fra 
denne Tid findes paa Gravpladser i det nordlige 
Jylland; de er ovale eller har Form som en tredelt 
Stjerne, med stærkt indbuede Sider. De synes at 
være blevet til under svensk Indflydelse.

Med Kristendommens endelige Sejr i Danmark, 
paa Harald Blaatands Tid, ophørte Skikken at be
grave de Døde i Høje eller at brænde dem. Sam
tidig svandt ud fra en ny Opfattelse af Livet efter 
Døden Gravgodset ind. De seneste Grave fra Vi
kingetiden er Jordfæstegrave paa store Kirkegaarde 
og helt eller næsten helt uden Gravgaver.

C. L. Vebæk.
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Repræsentantskabsmødet i Aabenraa
(Fortsat fra Side 5)

kede for Hilsenen i Gaar. — Flere andre havde 
Ordet for at bringe Sønderjyderne en varm Tak.

Efter at Formanden igen her bragte Sønder
jyderne en Tak, overlod han Mødets Ledelse til Jens 
Jensen, der bl. a. udtalte:

Der er ved tidligere Lejlighed udtalt det Ønske, at 
vi som Slægtsgaardsejere skulde have hinandens 
Forhold nærmere at kende. Jeg byder Gæsterne fra 
det gamle Land velkommen til Sønderjylland, og jeg 
takker de sønderjyske Værter for udvist Gæstfri
hed, fordi man har Forstaaelsen af, at vi sammen 
har fælles Opgaver at løse og maa tage Initiativet 
dertil.

Det er forstaaeligt, at Gæsterne fra det gamle 
Land med Interesse har beset de sønderjyske minde
rige Egne og ikke mindst den Plet, vi staar paa her.

Naar vi fra sønderjysk Side har ønsket et saadant 
Stævne, er det ikke mindst fordi vi hernede fra øn
sker det ældgamle Skel ved Kongeaaen jævnet ud, 
og fuldt og helt ønsker at smelte sammen med vort 
Moderland.

Helt siden Valdemar Sejers Dage, ved Oprettelsen 
af selvstændige Hertugdømmer, har vi været noget 
for os selv, der altid har været til Skade baade for 
os og Danmark. Vi ønsker at understrege, at Sønder
jyllands ældgamle Grænse gaar dér, hvor Dronning 
Thyra byggede Danmarks Riges Vold.

Efter Frokostpausen gik man ud til Kongeskan
sen, hvor Forstander Therkelsen og Forfatteren 
Salomon Frifeldt holdt et Par stærkt personligt 
prægede, udmærkede Foredrag.

Therkelsen talte om Krigen 1848-50 samt 1864 
samt Tiden videre frem. Talen var baaret af hans 
intime Kendskab og dybe Kærlighed til Egnens og 
Landets Historie.

Frifeldts Foredrag, der var lige saa stærkt per
sonligt præget, rakte som en Parallel mellem For
tid, Nutid og Fremtid.

Vi skal i det næste Nr. af Bladet søge at faa et 
fyldigt Referat af begge Talerne.

— Og saa sluttede denne Tur, der for os alle vil 
staa som et aldrig forglemmende Minde. En varm 
Tak skal lyde til Værterne dernede for deres Gæst
frihed og en speciel Tak til Jens Jensen, Soed, for 
hans store Arbejde med Arrangering og Indkvarte
ring. v J. P.

Hvis nogen ønsker et Billede fra Dybbølmødet, kan 
man henvende sig til Fotograf Pedersen, Sønderborg.

1864 —1914
Tvende Gange skudt i Grus, 
atter rejst som Møllehus.
Vogter paa et Mindebo, 
selv en Bauta dansk og tro. 
Spejd, saa langt dit Øje naar 
Grav ved Grav i Marken staar. 
Danske Mand gav Livet hen, 
Troskab holder Greensen end. 
Slagter dør, men Sproget hinder, 
Fremtid gror af dyre Minder.
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RASMUS NIELSEN

GAARDENE PAA SEJERØ
Sejerøs Jord har sikkert i mindst 1000 Aar været 

delt mellem de 3 Landsbyer: Sejerby, Kongstrup og 
Mastrup. Sejerby er Hoved- og Kirkebyen og har 
utvivlsomt oprindelig været Øens eneste By. Se
nere er de to andre Byer opstaaet af Udflyttere fra 
Sejerby. Sejerbys Jord er den største og er paa ca. 
1340 Tdr. Land, Kongstrup ca. 421 Tdr. og Mastrup 
ca. 254 Tdr.

I Sejerby har der, saa langt man kan spore til
bage, været 20 Gaarde foruden Præstegaarden. I 
Kongstrup har der tidligere været 10 Gaarde, og i 
Mastrup har der altid været 4 Gaarde.

I Roskildebispens Jordebog fra ca. 1370 nævnes 
Gaardene paa Sejerø for første Gang. Der synes 
at være 20 Gaarde i Sejerby, hvoraf 3 var mindst 
dobbelt saa store som hver af de øvrige, idet hver 
af dem gav 6% Pund Korn — 1 Pund er 3-4 Tdr. — 
i aarlig Landgilde eller Fæsteafgift, mens hver af 
de øvrige Gaarde kun gav 2% eller 2 Pund. Omtalen 
af Gaardene er dog noget uklar.

I Kongstrup var der 9 lige store Gaarde, som hver 
gav 2 Pund Korn aarligt, mens den tiende Gaard 
kun gav 1 Pund.

Mastrup nævnes ikke i Roskildebispens Jordebog; 
thi denne By hørte til Herregaarden Skærsø paa 
Mols. Denne ejedes omkring Midten af det 14. 
Aarhundrede af Aage Stecks (død før 1371), som 
var gift med Inger. Deres Sønner var Mogens og 
Peder Aagesøn Stecks (Skegh), og de pantsatte ca. 
1392 Mastrup og alt andet Gods, som de ejede paa 
Sejerø, til Biskop Niels af Roskilde for 12 Mark 
Sølv. Der nævnes intet om, hvor mange Gaarde 
der dengang var i Mastrup. De to Brødre indløste 
aldrig Pantet, og Sejerø var saa Bispegods til Re
formationen (1536), hvorefter Øen kom under Kro
nen og var Krongods til 1667. Den hørte under 
Dragsholm Slots Len.

Vi har nu ingen Efterretninger om Gaardene 
før 1591, da de omtales i Dragsholm Slots Lens 
Jordebog.

Der er 20 Gaarde i Sejerby. Den største leverede 
4 Pund Byg, 1% Svin, % Faar, 1 Lam, 1 Gaas, 1 
Skp. Havre og 2 Høns i aarlig Landgilde. Den næst
største gav 1 Skilling grot, 2% Pund 4 Skp. Byg, 
% Svin, % Faar, 1 Lam, 1 Gaas, 1 Skp. Havre og 2 
Høns. Den trediestørste gav 1 Sk. grot, 3 Pund Byg, 
tø Svin, 72 Faar, 1 Lam, 1 Gaas, 1 Skp. Havre og 2 
Høns. 2 Gaarde gav hver 2 Pund 10 Skp. Byg, % 
Svin, % Faar, 1 Lam, 1 Gaas, 1 Skp. Havre og 2 
Høns. 2 Gaarde gav hver 2% Pund Byg, 1 Lam, 1 
Gaas, 1 Skp. Havre og 2 Høns. 5 Gaarde gav 1 Sk. 
grot, 1% Pund Byg, 7i Faar, 1 Lam, 1 Gaas, 1 Skp. 
Havre og 2 Høns. 6 Gaarde gav hver ltø Pund 

Byg, 7i Faar, 1 Lam, 1 Gaas, 1 Skp. Havre og 2 
Høns. 1 Gaard gav 1 Pund Byg, tø Faar, 1 Lam, 
1 Gaas, 1 Skp. Havre og 2 Høns, og endelig gav den 
mindste Gaard kun 1 Pund Byg.

I Kongstrup var de 9 Gaarde lige store, og hver 
gav ltø Pund Byg, 1 Lam, 1 Gaas, 1 Skp. Havre og 
2 Høns, mens den tiende kun gav 1 Pund Byg.

I Mastrup var alle 4 Gaarde lige store, og hver 
gav 1% Pund Byg.

Man vil lægge Mærke til, at ingen Gaard leverede 
Rug. Grunden er sikkert den, at der maaske ikke 
engang blev høstet saa meget Rug, at der var nok 
til Brødkorn; thi kun de højere liggende Jorder paa 
Øen blev dyrket; man kan vel regne med, at kun 
% af Øens Areal blev dyrket; det øvrige laa hen 
som Overdrev og Fælleder.

Der blev ogsaa kun leveret et ringe Antal Svin, 
hvilket skyldtes, at Sejerø ingen Skove havde, hvor 
Svinene kunde gaa.

Den Landgilde, som her er nævnt, var saa godt 
som uforandret i flere Hundrede Aar, og den gjaldt 
lige til Sejerøboerne købte deres Gaarde i 1805; dog 
skete der nogen Forandring for Sejerbys Vedkom
mende; men dens hele Størrelse blev dog ufor
andret.

Naar en Fæster overtog en Gaard, betalte han 
en vis Pengesum i Indfæstning. Denne kunde godt 
variere noget. Den var højst i gode Tider og lavest 
i daarlige. Desværre er der ingen Fæsteprotokollér 
eller Fæstebreve bevaret angaaende Gaardene paa 
Sejerø. Det er meget mærkværdigt, at Ejerne af 
Krogerupgaard i Nordsjælland, som Sejerø hørte til 
fra 1710 til 1805, ikke har sørget for, at Fæsteproto
kollerne ikke gik til Grunde; men der findes ingen. 
At der nu ikke mere findes nogen Fæstebreve blandt 
Beboerne paa Sejerø er knap saa mærkværdigt, da 
Folk — det gælder Sejerøboerne som andre Sogne
beboere — i tidligere Tid ofte ikke tænkte paa at 
bevare de gamle Dokumenter for Eftertiden. Der
for kender vi altsaa ikke noget til, hvor meget en 
Mand gav i Indfæstning.

Da Gaardene i Sejerby i flere Aarhundreder var 
ulige store, indtil Frederik Rostgaard til Krogerup 
i 1720erne (maaske 1723) gjorde dem lige store, saa 
Landgilden blev ens for dem alle, blev Følgen den, 
at naar en af de større Gaarde var fæsteledig, og 
ingen af den tidligere Fæsters Slægt ønskede at 
fæste den, fik en Fæster af en mindre Gaard ofte 
Lov til at fæste den. Dette er sikkert en af Grun
dene til, at der nu kun er 4 Slægtsgaarde — indtil 
for faa Aar siden 5 — i Sejerby, hvis Slægt kan 
føres tilbage til før Frederik Rostgaards Tid. Den 
ældste Slægtsgaard er sikkert Sognefoged Karl Jør
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gensens Gaard. Hans Slægt har rimeligvis boet der 
som Fæstere og Ejere siden 1591; med Sikkerhed 
kan det siges, at denne Gaard har været i Slægtens 
Eje siden 1660erne. Den næstældste Slægtsgaard er 
Borrebjergaarden, hvis Slægt kan spores tilbage til 
1662. Sogneraadsformand Jens Peder Andersens 
Gaard har været i samme Slægts Eje i godt 250 Aar. 
Tynebjerggaarden har været Slægtsgaard siden 
1715. Det er den eneste Gaard paa Sejerø, som stedse 
har gaaet i Arv fra Fader til Søn.

Der kan naturligvis ogsaa være andre Grunde 
end den førnævnte til, at en ny Slægt blev Fæster 
af en Gaard. Den gamle Slægt kunde f. Eks. være 
uddød med den sidste Fæster.

Skønt Gaardene i Kongstrup var lige store paa 
een nær, er der dog alligevel nu kun 2 Slægtsgaarde 
her. Slægten i den ene kan føres tilbage til 1729.

I Mastrup er der ogsaa 2 Slægtsgaarde. Den ene 
blev overtaget af den nuværende Slægt i 1788. Det 
er dog nu umuligt at sige, hvorfor en Gaard i Kong
strup eller Mastrup ved Fæsteledighed gik over til 
en anden Slægt, skønt Gaardene var lige store.

Der er kun en eneste Gaard, der har Navn, og det 
er Gaarden lige Nordvest for Kirken. Den kaldes 
Hovgaarden og nævnes af og til i Kirkebøgerne 
— men ikke i andre Dokumenter — i Aarene 1692- 
1772. Den har faaet sit Navn efter den hedenske 
Offerplads Hovet, som var der, hvor Kirken nu lig
ger. De lærde hævder ellers, at Kirken ikke blev 
bygget paa Hovet; men paa Sejerø skete det. Der 
er dog maaske gjort Forsøg paa at bygge Kirken et 
andetsted; noget bestemt kan naturligvis ikke siges 
herom; det er kun en Formodning. Der er en Bakke, 
som i de gamle Dokumenter kaldes Hr. Lefrebjerg. 
Hr. Lefre eller Lever er sikkert en af de første ka
tolske Præster paa Sejerø. Han har maaske tænkt 
paa at bygge en Kirke paa denne Bakke — ja, han 
har maaske ogsaa faaet en Trækirke opført der —, 
fordi han ikke syntes om Hovet. Sej er øboerne ud
talte i Tidens Løb Lefre eller Lever som Løvr, og 
da Hr. blev forandret til Ha — ligesom Per bliver 
til Pa foran et andet Navn, f. Eks. Per Jørgen til 
Pa Jørn —, blev Bakkens Navn ændret til Haløvr- 
bjerg.

I de Krige, som Danmark førte med Sverige, led 
Gaardene paa Sejerø ikke saa lidt.

Under Svenskekrigen 1658-60 afbrændte Sven
skerne alle Gaarde i Mastrup, Præstegaarden og 4 
Gaarde i Sejerby og Halvdelen af 3 Gaarde i Kong
strup. Desuden røvede de fra Bønderne, saa de blev 
fuldstændig forarmede.

I 1678 kom Svenskerne igen og afbrændte Præ
stegaarden, hvorved desværre den ældste Kirkebog 
fra ca. 1632-63 gik tabt, og de jagede Præsten bort 
fra Øen.

Sagnet fortæller, at Svenskerne i 1678 jagede alle 
Sejerøboerne bort fra Øen; det er maaske nok no
get overdrevet; men der var i hvert Fald en Del 
Sejerøboer, som var flygtet til Føllenslev Sogn.

I 1808 røvede og plyndrede baade Svenskerne og 
Englænderne paa Sejerø, og Myndighederne tænkte 
endogsaa paa at føre alle Sejerøboernes Ejendele 
(Kreaturer m. m.) til Sjælland; men det blev dog 
opgivet, da Sejerøboerne var imod det. I Stedet for 
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kom der en Del Soldater til Sejerø, og Plyndrin- 
gerne hørte saa op.

Frederik Rostgaard, som ejede Sejerø fra 1710 til 
1741, holdt meget af Øen og besøgte den næsten 
hver Sommer. Han gjorde, som før fortalt, ca. 1723 
alle Gaardene i Sejerby lige store og nedlagde 2 
Gaarde i Kongstrup, saa der herefter kun blev 8 
Gaarde. Dette havde til Følge, at en Gaard herefter 
saa godt som altid gik i Arv fra Fader til Søn eller 
Svigersøn, idet der nu ikke længer var nogen For
del ved at fæste en anden Gaard end den, ens 
Slægt hidtil havde haft.

3 Slægtsgaarde er fra Frederik Rostgaards Tid, 
Østervanggaard paa Sejerby Mark, som nu ejes af 
Anders M. Andersen, har været i Slægtens Eje siden 
1724, „Fogedens Gaard“ paa sin gamle Plads i 
Sejerby, som nu ejes af Johannes Andersen, siden 
1735, og Lønmosegaard, ogsaa kaldt „Schrams 
Gaard“, paa sin gamle Plads i Kongstrup siden 1729, 
og den ejes af Peder Mogensen Pedersen.

En af de største Begivenheder paa Sejerø var 
Udskiftningen, som fandt Sted 1795-96. Hidtil havde 
Fæsterne i hver By i Aarhundreder drevet Jorden 
i Fællesskab. Nu fik hver Gaard sin egen Jord. I 
Sejerby fik Præstegaarden en Jordlod paa 26 Tdr. 
Land af den bedste Jord lige op til Gaarden samt 
en Fælledlod paa 23 Tdr. Degnen fik godt 8 Tdr. 
Land af den bedste Jord lige Syd og Øst for Kirken 
ved Skolen.

8 Gaarde fik hver kun een Jordlod, 6 Gaarde hver 
2 Jordlodder og 5 Gaarde hver 3 Jordlodder. Hver 
Gaard fik lige meget Hartkorn, nemlig 4 Tdr. 3 Skp. 
2 Fdk.; men da Jorden var af forskellig Godhed, 
blev Antallet af Tdr. Land ulige stort. Den mindste 
Gaard var paa 43 Tdr. Land og den største paa 88.

En Gaard blev nedlagt; af dens Jord blev der 
20 Huslodder, og af de øvrige Bøndergaardes Jord 
blev udlagt 16 Huslodder, af hvilke nogle er be
liggende paa de mest afsides Egne af Øen. Hus
lodderne var ikke ret store; den største var paa hen
ved 6 Tdr. Land. Det var heller ikke Meningen, at 
en Husmand skulde leve af sin Jordlod. Han skulde 
kun holde 1 eller 2 Køer, og ellers skulde han ar
bejde hos Bønderne. 9 Husmænd flyttede i Løbet 
af de følgende 3-4 Aar fra Sejerby ud paa Huslod
derne. 7 Gaarde blev flyttet ud.

Godsejeren — Herskabet — beholdt indtil videre 
117 Tdr. Land af Sejerbys Jord. Det var Meningen, 
at der skulde plantes Skov, da Øen helt manglede 
Skov; men der blev aldrig plantet nogen Træer, og 
da Bønderne i 1805 købte deres Gaarde, fik de alle 
Part i dette Jordstykke, som de benyttede til fæl
les Græsning, indtil de ca. 1854 delte det i 32 Lod
der, saa hver Gaard fik sin Lod, som for længst er 
solgt bort fra Gaarden. Sejerøboerne kalder dette 
Jordstykke for „Herskavens“.

I Kongstrup fik 2 Gaarde hver een Jordlod, og 
de øvrige 6 hver 2 Lodder. Hver Gaard fik 4 Tdr. 
6 Skp. 1 Fdk. 1/s Album Hartkorn. Den mindste 
Gaard fik 44 Tdr. Land og den største 62. Der blev 
4 Huslodder. 2 Gaarde blev flyttet ud.

I Mastrup fik 3 Gaarde hver 2 Lodder, og 1 Gaard 
3 Lodder. Hver Gaards Hartkorn var 5 Tdr. 5 Skp. 
2 Fdk. 2 Album. Den mindste Gaard fik 51 Tdr.
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Land og den største 65. Ingen Gaarde eller Huse 
blev flyttet ud. Der blev 4 Huslodder, som blev lagt 
saa langt borte fra Mastrup som muligt.

Den næste store Begivenhed indtraf i 1805, da 
Gaardmændene og nogle Husmænd købte deres 
Ejendomme af Borgmester Jørgen Peder Romme- 
dahl i Kalundborg, og han havde købt hele Sejerø 
af Anton Adam von der Maase til Krogerup 19. Juli 
1805.

I Slutningen af det 18. Aarhundrede og i Be
gyndelsen af det 19. Aarhundrede var det helt gode 
Tider for det danske Landbrug. Sejerøboerne tjente 
ogsaa en Del Penge, og de besluttede derfor at købe 
deres Ejendomme.

Den første, som købte sin Gaard, var Jens Niel
sen i Tadebæksgaarden, og det skete i 1804. Hvor 
meget han gav for den, vides ikke. Det fortælles, 
at han fik Penge til at købe Gaarden for paa føl
gende Maade: Han kørte en Dag langs Stranden til 
Mastrup. Han fandt da en Kasse med Penge i, som 
var drevet i Land, og for dem købte han Gaarden. 
Hans Efterkommere ejer den stadig.

Alle de andre Gaardmænd købte i Forening de
res Gaarde den 26. August 1805.

Hver Gaard i Sejerby med Part i Kirken og dens 
Tiende samt i 10 Huslodder kostede 1400 Rdl. (2800 
Kr.). Hver Gaard i Kongstrup med Part i Kirken 
og 4 Huslodder kostede 1200 Rdl. (2400 Kr.). Hver 
Gaard i Mastrup med Part i Kirken og 4 Huslodder 
kostede 1000 Rdl. (2000 Kr.). De fleste Gaardmænd 
betalte straks 200 Rdl., mens Resten af Købesum
men blev staaende i Gaatdene.

15 Husmænd købte 20 Huslodder af Rommedahl 
den 28. Septbr. 1805. En Huslod kostede 100 til 266 
Rdl. efter sin Godhed og Beliggenhed.

Kort efter at Sejerøboerne havde købt deres 
Ejendomme, brød Ulykkerne ind over Danmark, 
idet vi kom i Krig med England, og inden ret længe 
blev det daarlige Tider. Flere Gaardmænd maatte 
sælge deres Gaarde, da de ikke kunde betale Ren
ter af de laante Penge og Skatter.

Efterhaanden som der blev flere og flere Menne
sker paa Sejerø, begyndte Bønderne at dele deres 
Gaarde. Een Gaard var dog allerede delt paa Ud
skiftningens Tid. Delingen er fortsat lige til vor Tid. 
„Fogedens Gaard“ var den sidste, der blev delt, idet 
dens Fælled for nogle Aar siden blev solgt.

Alle Gaarde og Huse paa Sejerø var i tidligere 
Tid opført af Klineler mellem lodrette Stolper, alt- 
saa en Slags Bindingsværk. De havde alle Straa- 
tag; men siden 1890, da Skolerne blev opført af 
brændte Mursten og forsynet med Tegltag, er der 
sket en stor Forandring i Byggemaaden, idet man 
begyndte at støbe Husene af Cement eller mure 
dem op af brændte Mursten og lægge Tegl eller 
andet fast Tag paa. Dette har man fortsat med til 
vor Tid, saaledes at mange Ejendomme nu er om
bygget. I Sejerby er der kun to Gaarde og et Par 
Huse med Straatag og Lervægge. Inden ret mange 
Aar vil Straatag og Lervægge sikkert helt være 
forsvundet paa Sejerø.

Der er nu 18 Slægtsgaarde. For ca. 30 Aar siden 
var der 25.

Fra Napoleonstiden!
Til Krigsministeriet,

Slotsholmsgade 10, Nykøbing S., d. 1. Dec. 1943 .
København K.

Ved Udarbejdelse af en Slægtstavle har jeg bl. a. 
vedrørende min Hustrus Oldefar, Ole Olsen fra 
Brendt i Vig-Asmindrup Sogn, født 17./4. 1794 og 
død 21./10. 1865, 71 Aar gi., fundet følgende ned
skrevet:

„Ole Olsen var den ældste af Søskendeflok
ken og skulde efter den Tids Skik havt Gaar
den, men blev, mens han var Dragon i Randers, 
afgivet til Frankrig som Hjælpetrop —.

De red baade derned og hjem, og Munderingen 
var rød Trøje og hvide Skindbukser. De red fra 
Danmark i Efteraaret 1815 og holdt derés Indtog 
i Busjeng i Frankrig den 17. Januar 1816.

De havde den sidste Manøvre den 23. Oktober 
1818, hvorefter de blev hjemsendt. 25 havde gif
tet sig dernede.

Prins Vilhelm af Hessen var Kommandant over 
den danske Afdeling, og der hørtes kim Lovtaler 
fra Franskmændene over deres Opførsel“.

(Ole Olsens Sabel er endnu bevaret.)
(Men da det varede flere Aar, og ingen vidste, 

om han var levende, fik Broderen Lars Gaarden, 
og da Ole endelig kom hjem, fik han som Arv 
Hestehavelodden. Han gav sig saa til at være 
Tømrer og købte senere Gaarden i Skaverup.

Ole arbejdede som Tømrer sammen med Mu
rer Hans Jensen fra Gellebjerg, naar de bygge
de for Staten, bl. a. byggede de Asmindrup Kir- 
ketaam i 1827 —.) *)
Af Interesse for Slægtens og i Forbindelse der

med de historiske Minder vil vi være Dem meget 
taknemmelig for nogle Oplysninger om Hjælpe
troppernes Færd til Frankrig med Oplysning, om 
der findes Billeder heraf, som der kan faas en 
Genpart af.

L. Jensen-Nybjerg.
(sign.)

NB. Ifl. Kirkebogen er Ole Olsen ikke født, men 
døbt den 17./4. 1794.

HÆRENS ARKIV
Slotsholmsgade 10 København K., d. 6I12 1943.

Hr. L. Jensen-Nybjerg.
I Anledning af Deres Brev af 1. ds. skal Arkivet 

oplyse, at Ole Olsen Brendt blev udskrevet 
fra Holbæk Amts 36. Lægd, Asminderup, og 30./6. 
1817 mødte ved „Prins Frederik Ferdinands Regi
ment lette Dragoner“. Han var dengang 22 Aar, 
proportioneret af Statur, havde blondt Haar og 
blaa Øjne, han var luthersk. Efter endt Rekrutud
dannelse blev han sammen med 17 andre den 27./11.

*) Dette sidste var i den Tid, da Odsherred var 
Krongods, og er nævnt i Bogen „Kirken med de 
6 Præstegaarde“ af Pastor Aarup, Nr Asmindrup. 
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tildelt Regimentets 4. Eskadron, hvorfra han 1./4. 
1819 blev overført til 1. Eskadron, hvorfra han 
26./5. 1825 blev slettet „formedelst udtient“. Man 
kan ikke finde meget om ham i den Tid, han var 
i Frankrig, thi han har ikke forsømt en eneste 
Dag. Men det kan maaske have Interesse at vide, 
at han fra Ansættelsen ved 4. Eskadron i 1817 har 
faaet udleveret 1 Kjole for Dragoner, 1 Par Kir- 
seis Buxer, 1 Fourager Kittel, 2 Par Strømper, 1 
Halsbind og 1 Par Støvlefødder, og i 1818 fik han 
yderligere ombyttet 1 Par Ridebuxer, 1 Par Støv
ler, 1 Par Sporer, 1 Hælebeslag, 2 Skjorter og 1 
Halsbind.

Regimentets Chef var Prins Frederik Ferdinand 
(Arveprinsen); men Oberst Wildenradt førte Kom
mandoen over det i Frankrig, saalænge Olsen var 
dernede. Eskadronchefen hed Ritmester Seidelin. 
Uniformen var rød Kjole med sort Besætning, blaa 
Bukser. Estandarterne var sorte med det store 
Rigsvaaben i Midten. I øverste Hjørne ved Stangen 
var Dannebrog og i de andre Hjørner Kongens 
Navnetræk. Uden om Dugen var en Sølvfrynse. I 
Stedet for Od endte Stangen i en Laurbærkrans.

Regimentet marcherede til Frankrig i Efter- 
aaret 1815 og laa indkvarteret i Egnen om den 
lille Fæstning Bouchain som en Del af et 5000 
Mand stort Korps under Prins Frederik af Hessen. 
Dette Korps indgik i en større Styrke paa 150,000 
Mand, som under Feldmarskalk, Hertugen af Wel- 
lington, holdt det nordøstlige Frankrig besat fra 
1815-18. Korpsets hele Forhold, saavel naar det 
sammenlignes med de andre Troppekontingenter, 
som i dets Forhold til Befolkningen, var fortrinlig 
og har kun efterladt gode Minder.

Af Litteratur om Korpset kan først og fremmest 
nævnes E. Bodenhoff: „En Officers Optegnelser“, 
København 1894, og „Svundne Tider“, København 
1917, der begge er bygget over senere Generalmajor 
Fr. Gottlob Mullers Papirer fra hans Ophold i 
Frankrig som Løjtnant netop ved Prins Frederik 
Ferdinands Regiments lette Dragoner, og dernæst O. 
Bauditz: „De danske Tropper i Frankrig 1816-1818“ 
i Gads danske Magasin 1921, Side 657, H. F. Bilsted: 
„Fra det danske Armékontingent i Frankrig 1816- 
18“ i Vort Forsvar 1906, C. V, Nyholm: „Optegnel
ser fra et Ophold i Frankrig fra 1815-18 af Felt
præst Kristoffer Nyholms efterladte Papirer“, Kø
benhavn 1897, Oberst Jakob Thode Ræders Barn
doms- og Ungdomserindringer i Serien Memoirer 
og Breve XVI. Underskriften.

(ulæ. Navn).

Sagn og Fortællinger fra Sejerø
Dorthe Kathrine Nielsdatter, født 1855 

i en Gaard i Kongstrup, gift med Gdr. Peder Mo
gens Thorsen i samme Gaard, har fortalt mig, at da 
hun var 7 Aar, vilde hun en Eftermiddag i Høstens 
Tid gaa ud paa Marken for at* se paa, at Gaardens 
Folk høstede. Da hun skulde til at gaa ned ad Bak
ken Sønden for Gaarden, saa hun en Trold, iført en 
lang, sort Kappe, kravle ud af Bakken, ikke langt 
fra en Brønd.

Verser_>
Vi er Bondefolk flest og lidt knudret vor Gren, 
og vor Stamme er furet af Tusindaars Ar.
Vi har Rødder tilbage, hvor Flintpilen hven, 
til Flintflækkefolket og Dyssernes Sten 
og alle de Slægter, der var.
De smuldrer i Høje, i Urner og Jord.
Vi tog deres Arv, og af Arven vi gror.

Vi er Frænder til Egen — er bunden og fri.
Vi har Mærker af Tusindaarstidernes Flod.
Se, Løvhanget vifter: Far ud! Vi er fri!
Men Rødderne graver i Urgrundes Hi.
Og hvem kan vel sprænge sin Rod?
Vi løstes af Tvangen, fik Frihed og Ret
— dog stavnsbundne er vi ved Odel og Æt!

Salomon Frifeldt.
Efter Digtsamlingen „Det skete en Søndag“.

„Det var bestemt en Trold og ikke et Menne
ske“, sagde hun til mig.

Hun blev naturligvis forskrækket og skyndte sig 
hjem. Ingen af Høstfolkene havde set Trolden eller 
nogen Mandsperson paa Bakkeskraaningen.

*
Jens Hansen, f. 1847 i Skelbjerggaarden, 

fulgtes en mørk Aften omkring 1860 med sin Fader 
fra Mastrup til Skelbjerggaarden. Da de havde 
gaaet lidt, sagde Jens „God Aften“, og lidt efter 
sagde han atter „God Aften“. Det gentog sig flere 
Gange. Hans Fader sagde da til ham: „Hvem er 
det, du siger „God Aften“ til?“ Jens svarede: „Kan 
du ikke se alle de mange Folk, vi møder?“ Hans 
Fader kunde ingen se.

En anden Aften — det var Maaneskin — fulgtes 
de atter fra Mastrup til Skelbjerggaarden. Jens 
Hansen saa da, at der stod nogle Folk nede ved 
Brobjerg — en lille Bakke mellem Mastrup og 
Skelbjerg — og maalte Sæd med en Skæppe; men 
hans Fader kunde ingen se.

*
En Efteraarsaften lige i Tusmørket — vistnok i 

1899 — fulgtes en Mand med nogle andre Mænd. 
Lidt foran dem gik deres Koner. De skulde til et 
Gilde. Efter at de havde passeret hans Sviger
moders Gaard saa han, at hans lille Datter fulgtes 
med og havde fat i Moderen. Han mente nu, at Dat
teren var kommet fra hans Svigermoders Gaard, da 
hun var gaaet hjemme fra om Eftermiddagen. Da 
de naaede det Sted, hvor Gildet skulde holdes, fik 
han at vide, at hans Datter allerede om Eftermid
dagen var kommet dertil. Ingen af de andre Mænd 
havde set Datteren gaa ved Moderens Side.

Rasmus Nielsen, 
Overlærer i Næstved.



FÆSTEVÆSENET
Rasmus Nielsen

I.
I vore Dage tales der somme Tider om, at 

Staten burde eje al Jord i Danmark, og at 
Landbrugerne saa blot burde være Fæstere 
eller Lejere; men det maa aldrig ske; thi 
aldrig har den danske Bondestand haft det 
saa usselt som dengang, den var Fæster, og 
aldrig har der vist været gjort saa meget 
for nogen Sag som for at ophæve Fæste
væsenet.

I Oldtiden var det meste af Danmark dækket af 
store Skove. De faa Mennesker, som var her, boede 
især ved Kysterne ud mod det aabne Hav eller 
inderst ved Fjordene. De levede af Jagt og Fiskeri.

Efterhaanden som der blev flere Folk, begyndte 
man at rydde Skovene og opdyrke Jorden, som de 
betragtede som deres Ejendom. De første Bønder i 
Danmark var derfor Selvejere.

I Tidens Løb opstod der en Landsby paa det 
ryddede Jordstykke. Den fik ofte Navn efter den 
Mand, som først begyndte at fælde Træerne. Han 
blev maaske ogsaa Stamfader til en Slægt, som 
gennem Aarhundreder boede i denne Landsby. Be
boerne delte undertiden Jorden, saa hver Mand i 
Landsbyen fik sit bestemte Stykke; men ofte ejede 
de al den dyrkede Jord i Fællesskab og drev den i 
Forening, da det var det fordelagtigste.

Enkelte Mænd hævede sig i Magt og Anseelse op 
over de andre. De blev kaldt Stormænd eller Høv
dinge. Der kan f. Eks. nævnes Skjalm Hvides 
Slægt paa Sjælland.

Høvdingene ejede tit Jordegods forskellige Ste
der. De var Ledere og Førere for Bønderne. Alle 
Bønder var frie Mænd, som mødte paa Tinge og 
var med til at vælge Kongen. Kongevalg fandt i 
gamle Dage i Almindelighed Sted i Ringsted for Be
folkningen paa Øerne og i Viborg for Beboerne i 
Jylland.

Bønderne var heller ikke bange for ved visse 
Lejligheder at træde op mod Kongemagten. Det var 
saaledes Sjællands Bønder, som med Skjalm Hvi
des Sønner og den sydsjællandske Høvding Peder 
Bodilsen i Spidsen paa Ringsted Torv i 1131 tvang 
Kong Niels til at lade sin Søn Magnus landsforvise, 
fordi man beskyldte ham for Mordet paa Knud 
Lavard.

I tidligere Tid maatte Bønderne deltage i Kri
gene, naar Kongen sendte Bud efter dem. Knud den 
Hellige befalede saaledes Bønderne at møde med 
deres Skibe ved Limfjorden (1086), da han havde i 
Sinde at gøre et Krigstogt til England. Der mødte 
ogsaa en Mængde Bønder, men da Knud selv stadig 
ikke kom, og da det blev Høsttid, blev de kede af 
at vente paa ham og sejlede hjem for at høste. Da 
Knud saa omsider kom til Limfjorden, var der næ
sten ingen Bønder tilbage. Han blev nu vred, fordi 
Krigstogtet til England saa maatte opgives for 
denne Gang. Han forlangte af Bønderne, at de nu 
skulde betale den Tiende, som de hidtil havde væ
ret uvillige til at yde; men de nægtede det og gjorde 
Oprør imod ham, og det endte med, at han blev 
dræbt i St. Albani Kirke i Odense.

Paa Valdemar den Stores og Knud den Sjettes 
Tid (1157-1202) opstod der en helt ny Krigerstand, 
idet Bondehøvdingene og de rigeste Bønder blev 
Kongens svorne Mænd eller Herremænd, som ud
gjorde Rytteriet i Krigstider. De betragtede sig som 
en højere Samfundsklasse og følte sig højt hævet 
over Bønderne. De skaffede sig mere og mere Jor
degods.

Imidlertid kom der efter Valdemarernes lykkelige 
Tid urolige Forhold i Danmark. Ikke saa faa Bøn
der søgte om Hjælp og Beskyttelse hos Herremæn- 
dene eller Adelsmændene, som de nu kaldte sig. 
Til Gengæld for Støtte fra Herremændenes Side 
overlod Bønderne deres Gaarde til dem imod at de 
blev Fæstere og svarede en vis aarlig Landgilde 
(Fæsteafgift) i Korn og Kvæg til dem. De skulde 
saa ogsaa betale de Skatter til Kongen, som Bøn
derne hidtil havde betalt, eller i hvert Fald sørge 
for, at Bøndernes Skatter blev betalt. Der er ingen 
Tvivl om, at denne Ordning dengang var fordel
agtig for Bondestanden; men i Tidens Løb blev den 
til stor Ulykke for denne Stand.

Landgilden holdt sig uforandret gennem flere 
Aarhundreder og var ikke ret stor, saa Bønderne 
i Almindelighed let kunde svare den. Men foruden 
Landgilden maatte de fleste Bønder udføre noget 
Arbejde gratis for Herremanden; dette kaldes Ho
veri. Til at begynde med bestod Hoveriet kun i 
nogle faa Dages Arbejde i Foraars-, Høst- og Ef- 
teraarstiden, og Bønderne regnede det for en nem 
Maade at betale en Del af Fæsteafgiften paa. Men 
i Tidens Løb blev Hoveriet en meget stor Plage for 
dem, idet Herremændene undertiden paalagde Bøn
derne saa mange Hovdage, at de ikke fik Tid til 
at passe deres egne Gaarde.

Endvidere skulde en Bonde betale en vis Sum 
Penge i Indfæstning, naar han overtog en Gaard. 
Den kunde være stor eller lille efter Herremandens 
Forgodtbefindende.

Bønderne havde det daarligst paa Sjælland, Lol
land og Falster. Der var til Tider Mangel paa Ar
bejdskraft i Landbruget. Undertiden laa en Fæste- 
gaard øde, fordi der ikke var nogen Bondemand til 
at overtage den. Herremanden maatte ikke selv 
drive den; men alligevel skulde de svare de Afgif
ter, som hvilede paa den. Derfor gjorde Adelsmæn
dene alt, hvad de kunde for at hindre Bønderkar
lene i at slippe bort fra det Gods, hvor de var født 
og vokset op. Allerede i det 14. Aarhundrede ser 
det ud til, at Herremændene prøvede paa at binde 
Bønderne til Hjemstavnen; thi i Kong Olufs Haand- 
fæstning blev det fastsat, at Bønderne efter lovlig 
Opsigelse havde Ret til frit at rejse til en anden Egn. 
Efter Dronning Margrethes Tid var det lettere for 
Adelsmændene at tvinge Bønderne til at blive paa 
Godserne. Ganske vist havde Margrethe søgt at be
grænse Adelens Magt; men Bønderne brød hun sig 
ikke om at støtte. I Løbet af det 15. Aarhundrede 
blev det paa Sjælland, Lolland og Falster en almin
delig Regel, at en Bonde var pligtig til at blive 
paa det Gods, hvor han var født, saa længe han 
levede, og modtage i Fæste den Gaard, Godsejeren 
vilde give ham. Man kaldte det, at Bonden var 
v o r n e d, hvilket egentlig betød v æ r n e d, det vil 
sige, at Adelsmanden skulde værne Bonden, hvad 
han ogsaa i de ældste Tider havde gjort, saa vidt 
han formaaede, men med Tiden kom det til at be



tyde, at Bonden var bundet til sin Hjemstavn, som 
han kun kunde forlade med Herremandens Tilla
delse. Han havde nu fuldstændig Bonden i sin 
Magt. Hvis en Herremand opdagede, at en Bonde 
drev sin Gaard godt, kunde han tage den fra ham 
og give ham en forsømt Gaard i Fæste. Dette havde 
selvfølgelig til Følge, at Bønderne slet ingen Inter
esse havde i at gøre saa meget ved deres Gaarde 
som muligt. Fællesskabet forhindrede ogsaa ofte, at 
den enkelte Bonde kunde forbedre sin Gaard; han 

maatte drive den paa samme Maade som de øvrige 
Bønder i Landsbyen.

Fællesdyrkningen af en Landsbys Marker holdt 
sig nærmest uforandret gennem flere Aarhundreder 
lige til Slutningen af det 18. Aarhundrede. Bymar
ken blev delt i 3 Vænger til Rug, Foraarssæd og 
Græsning. Hvert Vænge hvilede hvert tredie Aar 
som Fælled eller fælles Græsgang.

(Fortsættes i næste Nummer)

Creditkassen for Landejendomme i Østifterne
(Landcreditkassen)

Anker Heegaardsgade 4 . København

Laan mod 1. Pr. i Landbrug, Skov? og Havebrug samt Grundforbedringslaan 
Kasseobligationer kan noteres paa Navn og kan indskrives

Den gensidige Forsikringsforening 
for Haglskade

for mindre Jordbrugere i Sjællands Stift
(Hagl Sjælland)

afholder sin ordinære Generalforsamling Lørdag 
den 26. Juni 1948 Kl. 13 paa Hotel »Axelhus« i 
Næstved med følgende Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent.
2. Beretning om Foreningens Virksomhed i 

det forløbne Aar.
3. Regnskabet for 1947-48 forelægges til for

ventet Godkendelse.
4. Forslag om Forandring af Vedtægtens § 1, 

saaledes at Kartofler ogsaa kan forsikres.
5. Forslag om Forandring af Vedtægtens § 4 

og 11, saaledes at nye Medlemmer, der ind
melder sig efter 1. April, fritages for at be
tale Indskud, og at nye Ejere af Ejendomme, 
hvorfor der er betalt Bidrag for det kom
mende Aar, fritages for at betale saadant.

6. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
7. Fastsættelse af Revisorernes Løn.
8. Valg af 1 Revisor.
9. Valg af 2 Amtstaksatorer for Havesager.

10. Eventuelt.
»Bakkegaard«, Slaglille, den 5. Juni 1948.

V. Larsen.

Sommerferie
Grundet paa Ferie er Foreningens 
Kontor lukket i Dagene
2.—23. August, begge Dage incl.


