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Hvor er Kæmpehøjene symbolske.for det danske Landskab! Hvor 
passer de bløde Rundinger ind i hele Karakteren. Hedens flade 
Lyngtæppe giver lige saa smuk en Baggrund for Forfædrenes 
Kæmpemindegrave som der, hvor disse lagdes paa Bakketoppene. 
Den Vandalisme, der forhen skete med Beplantning af disse Grav
minder, er nu ophørt, heldigvis, og de fine Liniers egne, nøgne 

Skønhed anerkendes af os alle.
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Anmeldelse
Paa Gyldendalske Forlag er udkommet „Graa- 

bonden“ fortæller, af Pastor Kresten Lidegaard.
Det er den gamle Bonde J. C. Nielsen fra Thor

ning, Blichers „æ Bindstouw-Egn“, den gamle Kon
gevejs Egn og fra Grathe Hede, der fortæller. — 
Med lykkelig Forstaaelse af, hvad Overleveringen 
betyder for vore Folkemindesamlere og for For- 
staaelsen af hele vor nationale Kultur, har Pastor 
Lidegaard skrevet denne stoute, gamle Bondes ene- 
staaende Minder ned, ladet ham fortælle med egne 
Ord, hvad der i Generationer er fortalt, maaske 
rækkende helt ned til før den Tid, hvor Skrifttegn 
kendtes i Danmark?

Midt i Glæden over at læse denne Bog melder 
Sorgen sig over alt det, der gik tabt ved ikke at 
have fundet de to Faktorer i mange andre Egne, 
Bæreren af det overleverede og den, der kunde 
forme og nedskrive det!

Det er næsten en Pligt for alle Slægtsgaardsejere 
at erhverve denne Bog, og ingen vil angre det.

Jørgen Petersen.

DANSK ANDELS 

GØDNINGSFORRETNING

Smaanotitser
Hovedbestyrelsen og Arkivudvalget har holdt 

Møde i København, hvor forskellige Ting vedrørende 
Foreningen blev behandlet. — Et af Formanden god
kendt Referat vil komme i næste Nr. af Bladet.

Bl. a. vedtoges, at Ikke-Medlemmer kan faa fo
retaget Slægts- eller Gaardundersøgelser mod Be
taling af de direkte Udgifter.

Restancelisterne sendes nu ud til Amtsformæn- 
dene, der anmodes om at sørge for at tale med de 
Medlemmer, der har glemt at indløse Postopkræv
ningen.

Arkivar Hofmansen indtræder i Redaktionen af 
Bladet, dog kun saa vidt hans meget optagne Tid 
tillader det.

Man vil henstille til Lokalforeningerne, at de sø
ger at skaffe flere Medlemmer.

LANDMÆNDENES EGEN 
GØDNINGSFORRETNING

Hovedkontor:

Axelborg, København V.
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BLADET
Det har sikkert undret Medlemmerne, at Bladet 

kun er kommet saa sparsomt i denne Sommer! 
Grunden skal søges deri, at Formanden mente vi 
burde spare 3-4 Nr. for at faa Bund i vor Øko
nomi, noget der nu er lykkedes. — Med alle de 
Prisstigninger, der har været siden vi stiftede 
Bladet, kan det ikke undre, at vi har måttet være 
forsigtige, men, som nævnt, nu mener vi at være 
ude over de værste Vanskeligheder og tør derfor 
sende yderligere tre Numre ud. Det bliver saa de 
tre sidste Maaneder i Aaret; dette for Oktober, et 
for November samt vort Julenummer.

Som sædvanlig vil vi gerne have noget Stof fra 
Medlemmerne. Send os gamle Minder, Overleverin
ger eller andet, findes det egnet til Optagelse, kom
mer det med.

Rent personligt vilde Redaktøren gerne høre 
Medlemmernes Mening om Bladets Indhold! Vi har 
søgt at skabe et Blad, der kunde interessere, et 
Blad der ikke var videnskabeligt ånlagt, men som 
kunde bære Bud om Sæder, Skikke, Minder og an
det fra alle Landets Egne for derved at lære hin
andens Fortid bedre at kende. Om det er lykkedes, 
bliver saa. et andet Spørgsmaal. At gøre alle tilpas 
er sandsynligvis en Umulighed, men send Red. et 
Par Ord om Retningslinjer, Ønsker eller Kritik af 
Formen. Vi er lydhøre.

Vi takker for alle de venlige Breve, der er ind
løbet, ikke mindst Forespørgslerne om, hvornaar 
og hvorfor Bladet har ventet saa længe, og haaber 
hermed at have givet Forklaringen.

Red.

Hører dog, I Christenlande! 
Mærk engang Du døbte Flok! 
Førend Vredens stærke Vande 
Ikke levner Steen og Stok, 
Førend Guds Langmodighed 
Ingen mere Redning veed, 
Før vi sidder fast i Snaren, 
Og kan ej undløbe Faren.

Fra en af Brorsons Salmer i hans Udgave af 1742.

De nye Love
Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa, at 

de nye Love findes optrykt her i Bladet. Da man 
har ment at kunne spare Udgiften til Trykning og 
Udsendelse paa anden Maade, anmodes Medlem
merne om at gemme dette Blad.

Bladets meget sene Udsendelse 
denne Gang (det var berammet til 
Udsendelse først i Maaneden) skyl
des rent tekniske Aarsager i For
bindelse med Afslutningen af me
get store Arbejder i Trykkeriet.
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Den sidste TRÆHEST er forsvunden

OG VI VED MERE OM BORGERLIV I CHR. D. IV.s DAGE END OM DE

STAVNSBUNDNE

Hvor mærkeligt det end lyder, kan f. Eks. Borger
livet i Christian d. 4.s Dage gengives meget mere 
korrekt end Bondens Liv og Færden for blot 150 
Aar siden. Kun faa har haft Interesse for at ned
skrive de gamle Bønders Erindringer fra Hoveri
tiden, og selv søgte de at glemme disse Skyggeaar i 
deres Tilværelse.

Paa den Maade er desværre mange værdifulde 
historiske og folkelige Minder for stedse gaaet tabt 
for Eftertiden, forsvundne som den Sne, der faldt i 
Fjor. Ikke alene Minderne, men ogsaa en meget 
stor Part af Inventar, Redskaber og Klædedragter 
fra Hoveritiden er forlængst forsvundet. Ikke en
gang Stavnsbaandets Symbol, Træhesten, findes nu 
paa et eneste af Landets Museer (Nationalmuseet 
iberegnet). Skønt der omkring paa Landets Herre- 
gaarde findes og fandtes nok af uhyggelige Minder 
som Halsjern, Fodlænker osv., har det ikke været 
muligt at bevare den historiske Træhest eller „Skør- 
Øget“, som de rigtig gamle Odsherreds-Bønder be
nævnte dette Torturapparat. Herregaardene her i 
Odsherred havde selvfølgelig dette Monstrum i 
Gaarden til at hjælpe dens Ejer med at sprede 
Kultur og gode Sæder og Arbejdsenergi blandt God
sets hoveripligtige Bønder og Husmænd.

Træhesten paa Anneberggaarden
Den sidste Gaard, som have Træhesten opbevaret, 

var Anneberggaarden. Den blev i Kaptajn Buch- 
walds Tid brugt til at anbringe gammelt Seletøj 
paa. Det var i 1860erne. Interessen for gamle Ting 
var jo den Gang ikke bleven vækket her i Odsher
red, og den er da sikkert bleven slaaet i Stykker 
som gammelt Ragelse.
Stavnsbaandsfilmen „Kongen bød“ fortegnede Bil
ledet. — De onde Trældommens Aar skildret med 

for megen Farve og Fest
Paa Grundlag af dette vil man forstaa, at det har 

været et uhyre vanskeligt Arbejde at fremstille 
Stavnsbaandsfilmen „Kongen bød —“. Det er min 
Formening, at hvor omhyggeligt og korrekt alt er 
taget i Betragtning til Opbyggelse af denne Lands

film fra Hoveritiden, bliver den dog en Nationens 
brogede Billedbog med smukke, farverige Dragter, 
godt med hvide Skjorteærmer, smukke Typer osv., 
med andre Ord en Forherligelse af den danske Bon
des onde Trældomsaar. Den Realisme, der er søgt 
lagt i Høstscenen, har næppe ramt Datidens graa, 
elendige Arbejdsaar, som de var.

Af de faa Hentydninger, som findes til Hov
bonden, skal jeg her gengive efter gamle Beretnin
ger følgende Udpluk: „Vi lignede ikke raske Or- 
logsgaster, men en Flok Hovbønder, der drog til 
Herregaardens Hovarbejde“, eller „Vi blev kaldt 
Gadehusmænd, men i Klædedragten lignede vi næ
sten vore Forældre, naar de halvnøgne og pjaltede 
stavrede i Hovmarken i Høstens Tid“. Og saa sent 
som i 1845 udtalte en af de Stænderdeputerede, 
at i hans Egn (Holbæk Amt) var Afstanden fra Hus
mandens Hjem til Arbejdsstedet saa lang, at Hus- 
mændene af Udmattelse var bleven liggende i Grøf
terne om Natten, naar de havde slidt den lange Dag 
paa en ussel Kost. Og vi ved, at Arbejdet i Hov
marken var fra Sol stod op og mange Timer efter, 
at den var gaaet ned derude bag Vesterstrand. 
Hvordan var det saa gaaet med Fællesmarken? Ja 
— selvfølgelig var man ogsaa gaaet til Arbejdet paa 
den med udslidte Lemmer og uden noget større 
Haab om Resultat af Arbejdet.

Jeg tror ikke, at mange, naar de tænker nøjere 
over Sagen, gaar med til den Tanke, at Hoveribon
den med næsten fejende Dansetrin og i Kisteklæ
derne springer i Marken og med Glæde svinger 
Leen til Ridefogdens Piskeknald og haarde Ord. 
Kort efter Optagelsen paa Dragsholms Marker var 
der ogsaa en Indsender, der i et Indlæg i et Blad 
gav Udtryk for dette. Men som før nævnt findes 
der kun faa mundtlige Beretninger fra denne Pe
riode i Danmarks Historie.

Mig bekendt har der ikke i noget Blad eller Skrift 
været gengivet personlige Optegnelser fra det dag
lige Slaveri paa Hovmarken. Men takket være Ods
herreds afdøde, flittige Folkemindesamleer Lars 
Andersen i Høve er det lykkedes at bevare følgende 
Beretninger for Eftertiden:
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Da de Højby Bønder var med til Frihedsstøttens 
Afsløring. — En Indbydelse, Sognefogeden ikke 

maatte se
Det Hus inde i Højby, som min Oldefar, Lars 

Madsen, fik efter Christen Larsen, havde Ret til en 
Sædager i Toften, tillige Græs til to Faar og en 
Gaas i Fælleden. Derfor skulde gøres en Hovdag 
om Ugen paa Ellinge. De andre Dage gik han paa 
Arbejde for Bønderne, mest Hovdage paa Ellinge, 
men for Betaling af Bønderne. Hos Degnen tær
skede han om Aftenen, for at denne skulde under
vise hans Børn, naar de ikke var hos Skoleholderen.

Lars Madsens Søn, Mads, kom som Dreng til 
Sognefogden, og der maatte han hjælpe til med at 
hente forskellige Ting paa Herregaards-Kontoret. 
Engang var der en Skrivelse, som en Skriverdreng 
lagde hen til ham, men da Skriveren saa den, sagde 
han, at den var det ikke værd, Sognefogden fik.

Men Mads havde da læst den. Det var ikke min
dre end en Indbydelse fra Hørsholm til Krongod
sets Bønder i Odsherred, om de vilde komme til 
København til Afsløring af Frihedsstøtten. Mads 
huskede godt, hvornaar det var, og da han kom 
hjem, fortalte han sin Fader derom.

Lars Madsen vilde gerne til København, men naar 
ikke Skrivelsen kom til Sognefogden, turde han 
ikke tale om det, for at der ikke skulde blive næg
tet ham Pas. Han talte med sin Ven, den saakaldte 
gamle Jon fra Gudmindrup, derom. Han vilde dog 
ikke rejse med, men hans Søn Lars vilde gerne 
tage med til Hovedstaden. De kørte saa til Køben
havn og deltog i Festen ved Frihedsstøttens Afslø
ring.

Der blev holdt Taler, og blandt andet blev der 
sagt, at naar nu Gaardene flyttedes ud paa Kronens 
Godser, skulde der ikke mere gøres Hoveri, uden 
der stod et bestemt Dagstal i deres Fæstebrev, men 
stod der ikke noget, skulde der ingen Hovdage gø
res, saa hvis det blev forlangt, var det Uret, og 
Bønderne kunde nægte det.

Lars Jon blev glad og sagde: „Det skal jeg huske 
paa“.

Lars Madsen glemte det heller ikke, men han 
spurgte en Herre, der var i Uniform, om det var 
sandt, og han bekræftede dette, og Lars Madsen 
var nu ganske sikker i sin Sag.

Da Bønderne førlod Hovmarken. — Lars Jon siger 
Ladefogden og Naadigherren Besked. — En bevæget

Dag paa Ellingegaarden
Da de kom hjem, talte de i Højby Bylav derom. 

Siden kom det paa Tale ved et Klinegilde i Gud
mindrup, vistnok 1803, da de flyttede ud der.

Højbyerne var saa om Foraaret paa Ellinge at 
pløje.

Lars Jon sagde, at de var nogle gode Tosser, de 
kunde blive hjemme. Anders Madsens Søn Jens sag
de, at han blev hjemme, og naar de alle gjorde det, 
saa fik Fogden paa Ellinge travlt. Men de ældre 
mente, det gik ikke an, de kom nok til at lystre. Og 
alt gik sin Gang i den gamle Trædemølle igen som 
forhen. Sommeren gik, og vi naaede nu hen ad den 
Tid, da Rugen skulde køres hjem. Da kom der Hov
bud til Gudmindrup en tidlig Morgenstund. De 

skulde komme om Eftermiddagen til Ellinge og 
køre Rugen ind samt tage Opstikkere med.

Lars Jon gik da til Lars Madsen i Højby og sagde, 
at nu gjaldt det. Han kørte i hvert Fald ikke mere, 
og hans Fader vilde, de skulde. Nu var gode Raad 
dyre.

Lars Madsen bad ham om at tage et gammelt og 
et nyt Fæstebrev og faa Per Svane nede i Nygaard 
til at læse dem (ikke alle Bønder var dengang i 
Stand til at skrive og læse).

Stod der saa ikke om noget bestemt Antal Hov
dage, da skulde han faa Bymændene til at løbe ned 
til Ellinge og tale med Naadigherren om det. Lars 
Jon løb da til Per Svane i Nygaard og fik læst Fæ
stebrevene. I det gamle stod der ikke noget om be
stemte Hovdage, og i det nye var det slet ikke 
nævnt. Da Lars Madsen hørte dette, sagde han, at 
saa var jo alt godt, Lars Jon bad ham følge med 
som Opstikker, og det var han paa Stedet villig til.

Saa om Eftermiddagen holdt der en Række Vogne 
ved Ellingegaardens store Ladeport — Lars Jon for
rest, saa holdt Anders Madsens Jens og derefter Sø
ren Madsen.

De to forreste var kendt af alle i Sognet for deres 
stærke Arme, og Ride- og Ladefogden holdt ikke 
af at have nogen af dem til Uvenner. Men nu paa 
denne Eftermiddag var det rent galt, de vilde slet 
ikke køre ind paa Hovmarken, men forlangte trod
sigt at tale med Naadigherren.

Ladefogden stampede og skreg, men intet hjalp. 
De forreste vilde ikke køre frem, og de bageste 
kunde ikke, skønt der var dem, som rystede som 
Espeløv af Skræk for den vrede Foged.

Tilsidst maatte der alligevel sendes Bud efter 
Naadigherren, som den unge Lars Jon standhaftig 
forlangte.

Da saa Herren til Ellingegaarden kom ud til dem, 
spurgte Lars Jon frimodig, om det var for Beta
ling, at de skulde køre Rugen ind, eller om de 
kom i Morgen og hjalp Bønderne at køre deres Rud 
ind, for det vilde han gerne vide?

Men Naadigherren var ikke til at tale tilrette. 
Han sagde, at de blot skulde køre om i Hovmar
ken og faa læsset Rugen, der var ikke Tale om 
andet.

Lars Jon sagde: Nej, for Betaling eller gensidig 
Hjælp kører jeg ind, ellers ikke. Der er ikke Tale 
om at gøre Hovdage mere, det staar der ikke noget 
om i mit Fæstebrev.

Men Herren blev nu vred og sagde, han skulde 
lystre Parole.

Da traadte Lars Madsen til og sagde: I tager fejl, 
Naadigherre, det er sagt os, at vi skylder ingen 
Hovdage paa Krongodset efter Udstykningen, og 
jeg vil raade til, at I svarer os høfligt og ikke gør os 
Uret.

Lars Jon tog nu igen til Genmæle og sagde højt, 
saa alle Bymændene kunde høre det: „Naar det 
ikke er for Betaling, eller jeg ikke faar Hjælp her
fra i Morgen til at køre min Rug ind, saa kører jeg 
den selv ind i Eftermiddag, for den er tør, og det 
er de andre Bymænds vist ogsaa“.

Dermed drejede han sin Vogn og kørte hjem, fulgt 
af de andre Bymænd,
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Der blev siden sagt, at de stolede paa, at Lars 
Madsen havde Ret, naar han turde sige det til sel
veste Herren, og de frygtede ved Lejlighed en paa 
Øret af Lars Jon eller Anders Madsens Jens, og 
derfor fulgte de alle Trop og gjorde som de.

Saadan endte den sidste Hovdag paa Ellinge
gaarden, og muligt Uen sidste paa Krongodset.

Der kom aldrig mere Bud til de Højby Bønder, 
men Herren til Ellinge sagde siden: Det var Lars 
Madsen, der var Skyld i, at alle Bønderne turde 
vende om og køre hjem igen, for de vidste, at han 
sagde ikke noget, naar han ikke havde Vished for, 
at det var rigtigt.

Hans Madsen fra Kohaven maa ride Træhesten. — 
Og Per Vig bliver slaaet til Krøbling i Tørvemosen

Den følgende Optegnelse er meddelt af fhv. Hus
mand N. P. Sørensens Hustru, Christiane Rasmus- 
datter i Højby, som var født i Ellinge Huse i det 
Herrens Aar 1844, og hun fortalte følgende:

Husmændene fra Kohaven og Ellinge Huse maatte 
ogsaa gøre Hoveri paa Ellingegaarden. Tidlig om 
Foraaret begyndte de med Tørveskæringen. De dyg
tigste skar Tørven, de andre trillede den. Per Vig 
gik saaledes en Dag og trillede. En af Jensens Søn
ner, der var Forvalter, kom da hen til ham og sagde, 
at han læssede for lidt, der maatte noget mere paa.

Men Per svarede, at han magtede ikke at trille 
mere.

Kan du ikke, saa skal jeg nok hjælpe dig til det, 
sagde Forvalter Jensen og gav ham et drabeligt Slag 
hen over Ryggen med sin svære Egestok, saa Per 
sank lige i Knæ. Efter denne Dag gik han forover
bøjet, og han forvandt det aldrig.

Forvalteren kom saa hen til min Fader, Rasmus 
Jepsen, som stod i Graven og skar Tørv op. Fader 
sagde til ham: „Havde De budt mig den, De gav 
Per Vig, saa skulde De aldrig have faaet Maane 
eller Sol at se mere“. „Der er heller ingen, der by
der dig“, svarede Forvalteren. Fader var en stor 
og kraftig Mand, som de havde Respekt for.

Hans Madsen fra Kohaven, som ogsaa dengang 
arbejdede paa Ellingegaarden, maatte der ride Træ- 
Hesten. Da han endelig blev løsnet, var han ble
ven saadan, at han hverken kunde gaa eller staa, 
den stakkels Mand.

Husmændene blev ved med Tørveskæringen til 
henved den Tid, de skulde til at begynde med Høet. 
Dette blev de i Reglen ikke færdige med, før de 
kunde tage fat paa Rugen. Naar da det sidste Neg 
kom ind, maatte de ind paa Langloen og tærske 
med Plejlen. Det var gerne de kraftigste,. der kom 
til det. Det varede til henad Foraaret.

Naadigherren undte ikke Husmødrene Ost paa 
Brødet

Hver af Husmændene, som arbejdede paa Gaar- 
den, fik hver Dag to Snapse paa deres Flaske og 
tillige tre Potter Kærnemælk. Naar de holdt Maal- 
tid, sad de saa og søbede af denne Mælk, som de 
havde i deres Mælkebøtte, og spiste dertil bart 
Brød.

En Dag kom Fru Holm ned i Stalden og saa, de 
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sad og spiste Mad. Hun gik da straks op til Naadig- 
herren og sagde, at han gav dem for stor Dagløn, 
for det var dog for galt, at nu havde de Raad til at 
spise Paalæg paa deres Mad. Det blev saa opklaret, 
at det famøse Paalæg var kun noget sej g Ost, som 
de endda havde paa Gaarden.

Husmændene afkaster Aaget. — En oprakt Høtyv 
var Signalet

Da Loven om Hoveriets Afskaffelse kom ud, fik 
Husmændene straks anskaffet sig den. Der stod i 
den, at de skulde møde Kl. 5% Morgen og blive ved 
til Kl. 7% Aften, men der maatte være to Timer til 
Middag, en halv Time Halgemiddag og en halv Time 
til Midaften. Holm mødte ogsaa med Loven, men 
han holdt paa, at der var tolv Timers daglig Ar
bejdstid foruden Spisetiden,

Den største Part af Husmændene blev da enige 
om, at naar Klokken var 7%, saa skulde min Fader 
række sin Høtyv i Vejret. De kørte den Dag Sæd 
ind, og han var Opstikker ligesom de andre Hus- 
mænd. Paa den fastsatte Tid satte Fader Høtyven 
i Vejret. Saa holdt alle Opstikkerne op, og hele 
Arbejdet gik i Staa. Nogle havde Vognhækkene 
fulde,, andre havde lidt mere eller mindre paa, 
men de maatte alle køre hjem. Naadigherren var 
selv ude i Marken og bad dem om, at de Vogne, 
de havde begyndt paa, kunde blive læsset færdig. 
Men det gjorde de ikke. Dagen efter sagde Holm, 
at de af Husmændene, der vilde have deres Hov
dage afløst med Penge, kunde komme op hos ham. 
Største Parten af dem kom ogsaa. Der var vistnok 
kun fem, der ikke gik med. De var bange for, at 
det ikke kunde gaa an at gøre Holm imod.

Hver Husmand havde aarlig 64 Hovdage. Min 
Fader gav hvert Aar 16 Rigsdaler for Afløsningen. 
En Tid efter vilde Holm ogsaa have afløst de øv
rige. Men for hver Hovdag, de havde haft, maatte 
de give 2 Mark. Den gamle Per Mogensen i Ellinge- 
husene, som hørte til dem, der sidst fik afløst, sad 
engang og snakkede med Fader om det, og han 
sagde: „At vi kunde være saa tossede, at vi ikke 
gik med den første Gang“.

Disse to smaa Beretninger, fortalt uden Had eller 
Opstyltethed, men jævnt og ligefrem, som det alle 
Dage har været karakteristisk for Almuen i Ods
herred, giver et lille troværdigt Indblik i den længst 
forsvundne Stavnsbaandstid.

Generationer af udslidte Hovbønder og strenge 
Herremænd er forlængst muldnet op paa Danmarks 
gamle Kirkegaarde. Men Kredsløbet er sluttet:

Fra Oldtidens frie Bonde igennem Vornedskab og 
Stavnsbaand til den selvbevidste danske .Landmand 
af i Dag.

Og som det gamle nordiske Håvamaal siger:
Fæ døer — Frænder døer, 
selv døer man tilsidst.
Et ved jeg aldrig døer: 
Dom over hver en død.

Sophus Jensen, 
Nykøbing Sj.
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Oldermandsvalg og Oldcrmands- 
pligter paa Alrø

Det tidligere Jordfællesskab indenfor Landbru
get gjorde det nødvendigt, at Bønderne i hver 
Landsby dannede et Bylag med egne Love, hvilke 
blev optegnet i det saakaldte Vide- eller Vedtægts
brev. I hvert Bylag fandtes en Oldermand, der tu
dede til Bystævne i Byhornet og ledede Forhand
lingerne, som drejede sig om Tiden for de fælles 
Arbejder, Afgørelser af Klagerne over Flytning af 
Markskel, Misbrug af Græsningsret o. s. v.

Efter Jordenes Udskiftning blev denne Bystævne- 
og Oldermandsinstitution i det store og hele over
flødig, men selv langt ned mod vor Tid har man 
hist og her haft Levninger af Indretningen. Dette 
har saaledes været Tilfældet for Alrø i Horsens 
Fjord. Efter Oplysninger, der med stor Velvilje 
er givet Slægtsgaardsarkivet af nu afdøde Stations
forstander P. Christensen i Nærum, som var født 
paa Alrø 1884, skal her fortælles om Oldermands- 
valget og Oldermandspligterne paa Øen i Slutnin
gen af forrige Aarhundrede.

Oldermandsbestillingen paa Alrø gik paa Omgang 
blandt de Bymænd, der havde over 30 Tdr. Land, 
og Skiftet af Oldermand fandt Sted hvert Aar paa 
Sankt Knudsdag den 7. Januar. Oldermandsvalget 
kom man let over, idet Oldermændenes Rækkefølge 
i Stillingen bestemtes af deres Gaardes Beliggen
hed i Byen og begyndte paa Løkken for at ende 
paa Alhale. Foruden 19 Helgaardsmænd var der dog 
ogsaa 4 Halvgaardsmænd, der havde Oldermands- 
pligt, men disse slap dog fri hveranden Gang, naar 
Turen ellers vilde have været deres. Præstegaarden 
havde ingen Oldermandspligt.

Medens Færgeforbindelsen fra Alrø gik til Skab- 
lund i Hundslund Sogn, skete den kørende Forbin
delse fra og til Øen over Vadegrunden, som udgik 
fra Øens østligste Punkt, til Gyllingnæs i Gylling 
Sogn. Fjordbunden paa Vadegrunden bestod af 
Sand, og den smalle Vej kunde under Lavvande 
hver sjette Time befærdes af Køretøjer og Ryt
tere. Kreaturer, der skulde overføres, maatte gaa 
bag efter en Vogn eller en fladbundet Pram. For
skellen mellem Høj- og Lavvande beløb sig til ca. 
1% Alen, men selv under Lavvande var der dog saa 
meget Vand paa det dybeste Sted, at det gik op 
over Vognfadingen, saa Folkene, medens de passe
rede dette Sted, maatte op at sidde i Agestolen. Af 
samme Grund havde alle Stadsvogne paa Øen et 
Hul i Vognbunden, for at Vandet kunde løbe ud 
igen, naar man atter naaede ind paa mere grundt 
Vand. Denne Vadegrund gik langtfra efter en ret 
Linie og var de fleste Steder ikke stort bredere 
end en almindelig Landevej, hvortil kom at der paa 
begge Sider af Vejen var et meget dybt Lag Dynd, 
som man maatte vogte sig for at komme ud i. 
Grunden var derfor afmærket med lange Pilegrene, 
der kaldtes „Steg“, og det var Oldermandens første 
Pligt hvert Foraar, naar Isen var væk, ved sit 
eget Arbejde at sørge for, at der blev sat en Steg. 
Denne Forpligtelse varede ved helt til 1931, da 
Dæmningen kom fra Alhale til Jensnæs.

Oldermandens næste Forpligtelse var for Øens 
samtlige Beboere at afholde det aarlige Fastelavns
gilde, som udelukende var til Fornøjelse og varede 
i 3 Dage. 1. Dag var for de ældre, 2. Dag for de 
unge, og 3. Dag holdtes „Drengeliegstouw“.

Oldermandens tredie Pligt var om Sommeren at 
afholde det saakaldte Fruegilde, der ogsaa varede i 
3 Dage og forløb efter samme tredelte Mønster som 
Fastelavnsgildet. Fruegildets Oprindelse skyldtes en 
Gang, vist omkring 1820-1830, da Øens Marker 
havde været saa fyldt af Morgenfruer eller vel sna
rere gule Okseøjne („Onde Urter“), at alle Øens Be
boere i disse Aar en Dag om Sommeren maatte gaa 
ud for at afplukke og indsamle de udsprungne 
Blomster, inden disse satte Frø. Paa denne Dag var 
det Oldermandens Pligt at beværte Øens samtlige 
Beboere, men selv længe efter, at Planterne var 
udryddet, opretholdtes Traditionen med Gildet. Til 
dette kom i Forvejen hver Husstand med sit „Send“, 
hvis Størrelse varierede efter Hartkornet. Meddele
rens Fader Husmand Jens Christensens Send var 
saaledes 2 Pund Sukker. Foruden af Sukker bestod 
Sendet væsentlig af Smør og Æg, og dets Størrelse 
blev kontrolleret af Oldermanden. Alt det øvrige 
til Gildet skulde Oldermanden selv levere, hvorfor 
han gerne slagtede 1 Kvie og 1 Gris, men til Gen
gæld havde han Lov til at beholde alle Gildets Re
ster, der f. Eks. kunde beløbe sig til flere Snese Æg. 
Oldermanden havde saa endvidere Pligt til at til
berede og opdække Gildet, som altid holdtes i Gaar- 
dens Overstue. Dets første Dag indlededes med, at 
Gaardmændene om Formiddagen kom ridende ind 
i Oldermandens Gaard, hvor de fik Frokost, der be
stod af stegt Aal og Brændevin. Derefter red de i 
mere eller mindre bedugget Tilstand hjem og tog 
sig en Middagslur, inden de Kl. 6 om Eftermiddagen 
fulgtes med Konen til Oldermandens Gaard for at 
spise Suppe og Steg, hvorefter der dansedes til den 
lyse Morgen. Man dansede Turdansen „Kontrasvej“ 
eller „Kontradans“ i otte Ture og ellers Valse og 
Polka. Beværtningen om Natten bestod af Kaffe
punch.

Ud over de allerede nævnte Ting havde Older
manden ogsaa Pligt til at forvalte Indtægterne ved 
Harejagten paa Øen. Jagten blev lejet ud til de paa 
Fastlandet boende Herremænd Hofjægermester 
Neergaard paa Aakær og Ritmester Grevenkop-Ca- 
stenskjold paa Gyllingnæs, der begge ofte havde 
fornemme Jagtgæster med over paa Øen. Man dan
nede en Klapperkæde paa Alhale, og da Øen var 
lang og forholdsvis smal, kunde denne Kæde naa 
tværs over fra Kyst til Kyst, saa alt Vildtet blev 
drevet Vest paa mod Løkken. Indtægten ved Hare
jagten brugtes til at vedligeholde Kirken samt By
smedens Bolig.

Naar Oldermanden paa Alrø skulde have en el
ler anden Meddelelse ud til Øens Befolkning, skrev 
han en Seddel i 2 Eksemplarer, hvoraf det ene blev 
sendt mod Øst og det andet mod Vest. Det var en 
ufravigelig Pligt at lade Meddelelsen gaa fra Sted 
til Sted saa hurtigt som muligt, og i Løbet af en 
Time var Indholdet af Oldermandens Skrivelse 
modtaget i samtlige Gaarde og Huse. Øvrige offi- 

(Fortsættes Side 8)
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Nordboerne i Grønland forsvandt ud af Historien 
antagelig engang i det 16. Aarhundrede, og dermed 
ophørte for et Tidsrum af flere Hundrede Aar en
hver Form for Landbrugsvirksomhed herude. Den 
gamle, nodiske Bondekultur afløstes helt af den 
eskimoiske Jæger- og Fiskerkultur. Eskimoerne slog 
sig fortrinsvis ned ude ved Kysterne, og alt Liv 
ophørte inde paa Nordbogaardene, hvis Bygnin
ger sank sammen, og hvis Marker lidt efter lidt 
groede til med Pilekrat.

.Efter at den danske Kolonisation var begyndt 
med Hans Egedes Ankomst til Landet 1721, blev der 
saa smaat forsøgt med lidt Kvægavl og Havebrug, 
saaledes var Hans Egede selv ivrig derfor; men 
det var dog først i 1780, at det første alvorlige For
søg paa at genoplive Middelalderens Landbrug i 
Grønland blev foretaget. I dette Aar slog en Nord
mand, Anders Olsen, der i en Aarrække havde op
holdt sig i Grønland, sig ned ved Nordboernes 
gamle Bispegaard, Gardar (nu Igaliko), en af de 
allerbedste Nordbopladser. Anders Olsen startede 
her et ikke ubetydeligt Kvæghold, og hans norsk
grønlandske Efterkommere — Anders Olsen var 
grønlandsk gift — og enkelte grønlandske Familier, 
der flyttede til, fortsatte trods alle Vanskeligheder 
sejgt og ikke uden Held Kvægavlererhvervet. Der 
udviklede sig her ved Igaliko en hel lille Kvæg
avlerklan, der i væsentlig Grad kom til at adskille 
sig fra den øvrige Befokning. Igaliko-Bønderne har 
stadig, til den Dag i Dag, ligget i Spidsen med 
Kvægavlen i Grønland, med 20—30 Kreaturer, en 
væsentlig Procentdel af Landets samlede Kvæg
bestand, der i en Aarrække har været paa 50-60 
Stykker.

Foruden ved Igaliko blev der fra o. Midten af 
forrige Aarhundrede forsøgt med Kvægavl ved 
Narssak nord for Julianehaab — og hvor der stadig 
er ret stort Kvæghold —, ligesom de danske Em- 
bedsmænd ved de sydligere Kolonier i Reglen havde 
1 å 2 Køer og nogle Geder. Men bortset herfra ind
skrænkede Landbruget i Grønland sig i hele det 
19. Aarh. til lidt Havedyrkning.

I Aaret 1906 begyndte den initiativrige grønland
ske Præst, Pastor J. Chemnitz, Forsøg med Faare- 
avl (med færøske Faar) ved Frederiksdal, tæt ved 
Kap Farvel, og hermed var Begyndelsen gjort til 
den moderne Epoke i Grønlands Landbrug, hvor

Nogle af Faareavlsstationens Bygninger i Julianehaab.

Istids LAND
Af Museumsinspektør,

Faareavlen er den altbetydende Faktor. I de føl
gende Aar forsøgte enkelte andre sig med Faare- 
hold; men rigtig Gang i Faareavlen kom der dog 
først, da Staten i 1914 oprettede en Faareavlsstation 
ved Julianehaab. Til denne Station, hvis Leder var 
Løjtnant I. Walsøe, blev der fra Island importeret 
175 Faar, der kom til at udgøre Hovedstammen i 
den grønlandske Faarebestand.

Siden da er der, i Løbet af godt 30 Aar, sket en 
kolossal Udvikling indenfor det grønlandske Land
brug — hvis Leder nu er Faareavlsbestyrer, Land
brugskandidat K. N. Christensen — og ganske sær
lig indenfor Faareavlen, ikke mindst under den sid
ste Krig. Antallet af Moderfaar anslaas i Efteraaret 
1945 til ca. 16,000, hvoraf alene de 15,000 i Juliane- 
haabs Distrikt, Nordboernes gamle Østerbygd. I Dag 
er Faareavlen et af Grønlands vigtigste Erhverv, og 
det er betydelige Værdier, der herigennem tilgaar 
det grønlandske Samfund. Med denne næsten utro
lige Udvikling forholder det sig — kort fortalt — 
som følger.

Ved Faareavlsstationen — eller rettere Statio
nerne; der er i 1930 oprettet yderligere een ved 
Godthaab — har man lige fra Starten arbejdet paa 
at forbedre den oprindelige Faarestamme, hvorved 
der efterhaanden er udviklet en til Grønland særlig 
tilpasset udmærket Faaretype. Sammesteds foregaar 
Forsøg med Jorddyrkning for at finde de bedste Me
toder til Jordens Behandling, og de mest egnede 
Planter, et overmaade vigtigt Arbejde i et Land, 
hvis Jordbund og Klima lægger Planteavlen saa 
store Hindringer i Vejen. Paa Faareavlsstationerne 
gives der ogsaa Undervisning i Faareavl og andet 
Landbrug til unge Grønlændere, der saa efter endt 
Uddannelse flytter ud i Distriktet og begynder selv
stændigt Erhverv som Faareholdere, til at begynde 
med med en Flok Faar til Laans fra Faareavlsstatio
nen. Det er denne Udflytning, der begyndte i 1920- 
erne, og som i de senere Aar er foregaaet i stærkt 
Tempo, der har betinget Faareavlens store og hur
tige Opsving. En lang Række af de bedste Pladser 
i Julianehaabs Distrikt og enkelte i Frederikshaabs 
og Godthaabs er nu beboet af driftige grønlandske 
Faareholdere. De fleste af disse Folk klarer sig øko
nomisk godt, ja enkelte maa efter grønlandske For
hold betegnes som velstillede, med Flokke paa 6-700 
Faar foruden andre Husdyr. Overalt paa Fjeldene 
og i Dalene kan man træffe Faar, i Egne, der ind
til for faa Aar siden laa næsten øde hen, og nede 
ved den grønlandske Landmands Gaard græsser i 
Reglen 1-2 Køer og et Par islandske Heste, nogle 
Høns løber omkring, og maaske har han ogsaa et 
Svin eller to. Antallet af andre Husdyr end Faa-
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rene er dog ikke stort og vil — maaske bortset 
fra Hønsene — næppe nogen Sinde blive betydeligt. 
Erfaringerne viser, at det er forbundet med for store 
Vanskeligheder og for lidet rentabelt at holde Krea
turer og Svin i større Tal; om nogen Genopliven 
af Nordboernes store Kvægbesætninger vil der sik
kert aldrig blive Tale.

De Steder, hvor vore Dages grønlandske Bønder 
bosætter sig, er næsten uden Undtagelse de samme, 
hvor i Middelalderen Nordboerne havde deres 
Gaarde. Ved Siden af eller paa den gamle Hjem- 
memark ligger de moderne Bygninger, der for Ud
husenes Vedkommende i Reglen er bygget af Sten 
og Græstørv, ganske som Nordboernes. Boligen der
imod er som Regel opført af Træ, ligesom de mo
derne Grønlænderhuse i Kolonierne. Ved Gaar- 
den findes næsten altid en Have, hvor der dyrkes 
hurtigtvoksende Havesager, der i gunstige Aar kan 
give pænt Udbytte. Almindeligt dyrkede i de grøn
landske Haver er Radiser, Gulerødder., Salat, Spi
nat, Kørvel, Grønkaal og Rabarber. Af nok saa stor 
Betydning er dog Dyrkningen af Roer — særlig 
Majroer og Bortfelder — og Kartofler. De første 
har man med udmærket Resultat dyrket i mange 
Aar, nærmest som en Haveplante, til Menneskeføde. 
Kartoflerne er derimod først kommet rigtigt frem 
i de senere Aar; men denne nyttige Plante er ble
vet et værdifuldt Tilskud til Befolkningens Ernæ
ring, og der gøres fra dansk Side et stort Arbejde 
for at fremme Kartoffelavlen. Af væsentlig Betyd
ning for det grønlandske Landbrug er det, at flere 
større Arealer i de sidste Aartier er taget under 
Kultur og nu fortrinsvis bærer Græsafgrøder. Gan
ske vist findes der rundt om i Dalstrøgene ikke saa 
lidt Græs; men da det er nødvendigt at'have store 
Kvanta Hø til Vinterfoder, er det vigtigt at have 
store og gode, indhegnede Græssletarealer helst lige 
ved Husene.

Medens de grønlandske Bønder selv forbruger 
alt, hvad deres Jordbrug og Kvæghold kan frem
bringe, ér det kun en forholdsvis ringe Del af de
res store Faareavl, som indgaar i eget Forbrug. 
Hvert Efteraar sendes fra alle Nybyggerpladser i 
Julianehaab, hvorfra de slagtede Dyr for største 
Delen forsendes til Kolonierne nordpaa langs Ky
sten, hvor Kødet anvendes til Vinterforraad. At det 
drejer sig om store Kvanta og betydelige Værdier 
fremgaar af Tallene for 1945, hvor der opsendtes 
ca. 45,000 kg Lammekød. Særlig under Krigen har 
man desuden gjort store Fremskridt med Anven
delsen af Affaldsprodukterne. I 1944. fremstilledes 
ved Julianehaab 4000 Daaser Leverpostej å kg, 
4000 Daaser Lammesylte å Vi kg, 10,000 kg Rulle

staldene paa en grønlandsk Nybyggers Gaard.

pølse og 13,000 kg røget Kød. Ogsaa Faarenes Uld 
er nu blevet en stor Artikel. Under Krigen er der 
blevet spundet og farvet ca. 20,000 kg grønlandsk 
Uld.

Det grønlandske Landbrug og særlig dets Hoved
bestanddel, Faareavlen, er nu en økonomisk Fak
tor af den største Betydning for Landet, og denne 
Betydning vil ikke blive mindre, naar de store 
Fremskridt er gennemført, der er planlagt til de 
nærmeste Aar. Det er Hensigten at opdyrke flere 
Arealer, at udsende gode Markredskaber til de 
grønlandske Landmænd, at udbygge Faareslagteriet 
med et Fryseværk, at udvide Fabrikationen af Kon
serves, fremstillet af Faareprodukter, at søge Ul
den bedre udnyttet o. s. v. Ikke mindst væsentlig er 
den Forbedring af Landmandsuddannelsen, der er 
planlagt, gennem udvidet teoretisk Undervisning, 
gennem et Faareholder-Blad o. s. v.

Det Spørgsmaal vil maaske interessere nogle, om 
der skulde være Muligheder for danske Landmænd 
oppe i Grønland; men hertil kan kort svares, at det 
er der ikke. Nogle faa Foregangsmænd vil der maa
ske kunne blive Tale om, ikke om nogen egentlig 
dansk Nybyggervirksomhed; dertil er Mulighederne 
i Grønland simpelthen for smaa og for faa, og de, 
der er, bør forbeholdes den indfødte Befolkning, som 
man maa ønske Held og Lykke i de kommende Aars 
Arbejde indenfor dette Erhverv.

Faarene samles ved Efteraarstide i Grønland,
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Skemaet, De ser til ven
stre er en Copi fra den første 
Folketælling. Denne fandt 
Sted 1769, hvor det blev be
falet, „at hver Præst skulde 
ride rundt og tælle hvad Sog
nene havde af Mandfolk og 
Qvindekøn, Rangspersoner 
og Gemene.“ Denne Tælling 
skulde derefter opføres paa et 
Skema, som trykt tilsendtes.

Et af vore interesserede 
Medlemmer, Sognearkivar 
Møller, Korinth, har elsk
værdigt tilsendt mig Skemaet 
som her gengives, det er for 
Hagested-Gislinge Sogne.

Møller tilføjer, at des
værre er mange af disse Ske
maer gaaet tabt, men han har 
dog skaffet en Del til inter
esserede.

J-'P-

Oldermandsvalg; . . . (Fortsat fra Side 5.) 
cielle Meddelelser blev slaaet op paa Smediedøren 
eller læst op af Degnen udenfor Kirken efter Guds
tjenesten.

Meddeleren, ovennævnte Stationsforstander 
Peder Christensen, der døde 23/8 1948, 
blev født paa Alrø 11/5 1884 som Søn af Hus
mand Jens Christensen (Torup) og 
Hustru R a sm i n e Jensen. Oldeforældrene 
Christen Sørensen (f. ca. 1765) og Hu
stru Maren Pedersdatter (f. paa Alrø 
ca. 1774) var Gaardfolk paa Alrø. Imod Øens 
Skik arvede deres yngste Søn Søren Chri
stensen (f. paa Alrø ca. 1809) Gaarden og 
giftede sig med Ane Jørgensdatter (f. 
paa Alrø ca. 1816). En ældre Søn Peder 
Christensen (f. paa Alrø ca. 1806) fik en 

Sum Penge og bosatte sig som Gaardmand i 
Torup, Hundslund Sogn, hvor han døde 1864. 
Hans Enke Ellen Marie Jensdatter 
(f. paa Alrø ca. 1813) beholdt Gaarden til sin 
Død 1906. Deres Søn, ovennævnte Jens Chri
stensen (Torup), blev født i Torup 27/3 1842, 
men flyttede allerede 10 Aar gammel over til 
en Faster paa Alrø. Han var i 1864 Marine
soldat paa en Kanonbaad og blev efter Krigen 
hos Fasteren paa sin Faders Fødeø, hvor han 
siden ernærede sig som Husmand i Ægteskab 
med Rasmine Jensen (f. paa Alrø ca. 1855). Søn
nen Peder arvede i rigt Maal Airøboernes 
aabne Karakter og var med sit humørfyldte 
Lune og store Velvillighed mod alle en vær
dig Repræsentant for Slægtens Hjemstavn.

P. K. Hofmansen.
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Erhvervelse afJord
TIL OPRETTELSE OG SUPPLERING AF MINDRE LANDBRUG

M. Hesselbjerg

I Bladets Nr. 22 (Februar-Marts 1946) har jeg i en 
Artikel behandlet ovenstaaende Emne. I Artiklen 
er bl. a. omhandlet et Forslag, fremsat af det ra
dikale Venstres Rigsdagsgruppe i Juni 1944. For
slaget gik ud paa, at der til Fremskaffelse af Jord 
til Oprettelse og Supplering af mindre Landbrug 
blev givet Statens Jordlovsudvalg en Forkøbsret til 
alle Landejendomme med over 40,000 Kr.s Grund
værdi, Jord og Bygninger, naar disse var til Salg. 
Forkøbsretten skulde dog kun gælde for Ejendomme 
i fri Handel, men ved Overdragelser indenfor Fa
milien skulde paalægges en Pligt til at afgive Jord, 
der var egnet til Udstykning, efter en Skala, sti
gende efter Ejendommens Størrelse, saaledes at 
Ejendomme fra 40,000 Kr. til 60,000 Kr. kunde til
pligtes at afstaa Ve af Arealet, større Ejendomme 
mere og Ejendomme med over 200,000 Kr.s Grund
værdi Halvdelen af Arealet, hvilket var Maksimum.

Siden denne Artikel blev trykt, har Spørgsmaalet 
staaet paa Dagsordenen, idet der har været lang
varige Forhandlinger paa Rigsdagen, først paa 
Grundlag af et af Venstreregeringen fremsat For
slag, senere paa Grundlag af et Forslag, fremsat 
af den socialdemokratiske Regering. Disse Forhand
linger er endelig resulterede i en Lov, der er stad
fæstet af Kongen den 9. Juni 1948, og som træder 
i Kraft den 1. November 1948. Det kan formentlig 
være af Interesse at give en Oversigt over Hoved
punkterne i disse Forslag og den vedtagne Lov.

Det skal først bemærkes, at de omstridte Regler 
kun er en mindre Del af en større Lov, Statshus
mandsloven, der samler alle gældende Regler paa 
dette Omraade i 59 Paragrafer. Reglerne om Er
hvervelse af Jord til Oprettelse og Supplering af 
mindre Landbrug findes navnlig i Lovens § 8, og 
det er alene denne, der har givet Anledning til store 
Meningsforskelligheder.

A. Venstreregeringens Forslag
Den 19. April 1947 fremsatte Venstreregeringen et 

Forslag i Folketinget. Efter dettes § 8 fik Jordlovs
udvalget ved Salg i fri Handel Forkøbsret til Land

ejendomme med en Grundværdi paa mindst 40,000 
Kr. eller Dele heraf, til nedbrændte Ejendomme 
med mindst 12,000 Kr.s Grundværdi, og Ejendomme, 
der ønskes solgt af et Dødsbo eller sættes til 
Tvangsauktion, for saa vidt Grundværdien er 
mindst 20,000 Kr. For saa vidt angaar andre Land
ejendomme gav Forslaget ikke nogen umiddelbar 
Forkøbsret, men til Fremskaffelse af Tillægsjord til 
mindre Landbrug skulde Landbrugsministeren 
kunne bestemme, at Forkøbsretten tillige skulde 
omfatte bestemte Ejendomme med mindre end 
40,000 Kr.s Grundværdi. Det var en Betingelse her
for, at et i Kommunen nedsat Tremands-Udvalg 
havde givet Indstilling herom, og Ejendommen 
skulde have en saadan Størrelse, at den tilbage
blivende Jord skønnedes at staa i passende For
hold til Ejendommens Bygninger.

For saa vidt angaar disse Bestemmelser var der 
ingen Uoverensstemmelse mellem Regeringens og 
det radikale Venstres Standpunkt, men paa to 
Punkter var der Uenighed. Regeringen afviste For
slaget om Afstaaelse af Jord ved Familieoverdra
gelser, og med Hensyn til Prisen for Jord eller 
Ejendom var der den Divergens, at det radikale 
Venstre i Mangel af Enighed mellem Parterne vilde 
lade den fastsætte af et Vurderingsnævn, medens 
Regeringen vilde tillade en Ejer at sælge Ejendom
men til en Køber, der gav mere for den, end Jord
lovsudvalget havde budt.

Da Regeringen fremsatte sit Forslag efter en 
Kommissionsbehandling, fastholdt det radikale 
Venstre sit Standpunkt paa disse 2 Punkter og for
mulerede det i et Ændringsforslag til § 8.

Fra Socialdemokratiet fremsattes ikke noget For
slag til § 8, men dets Medlem i den nedsatte Kom
mission stillede mere vidtgaaende Krav end det 

'radikale Venstre, idet han vilde sætte Grænsen for 
Pligt til Afgivelse af Jord ved 25,000 Kr.s Grund
værdi og gjorde gældende, at der ikke kunde skaf
fes Tillægsjord til de „indeklemte Brug“ paa an
den Maade end ved egentlig Eksproprition.

Det lykkedes ikke at opnaa noget Kompromis 
mellem de fremsatte Forslag i Løbet af Sommeren 
1947, og da Socialdemokratiet dannede Regering ef
ter Rigsdagsvalget i Oktober, forelaa en ny Situa
tion. Den socialdemokratiske Regering fremsatte 
den 28. Januar d. A. i Folketinget et Forslag, der 
med Hensyn til § 8 var meget forskelligt saavel fra 
Venstres som* det radikale Partis Forslag.



Side 10

B. Den socialdemokratiske Regerings 
Forslag

Dette Forslag bevarede Forkøbsretten ved ned
brændte Ejendomme, men iøvrigt opgav man denne 
og foreslog i Stedet tvungen Afstaaelse af en Del 
af Jorden saavel ved almindelige Salg som ved Fa
milieoverdragelser, dog saaledes at der ved Familie
overdragelser kun skulde afgives °/io af, hvad der 
gjaldt for almindelige Salg. Pligten til Afstaaelse 
af Jord skulde paahvile alle Ejendomme med over 
25,000 Kr.s Grundværdi og stige progressivt paa 
lignende Maade som foreslaaet af det radikale Ven
stre ved Familieoverdragelser. Ogsaa ved Tvangs
auktioner skulde Staten have Ret til at overtage en 
Del af Ejendommens Jord, og saavel her som ved 
frivillige Overdragelser skulde Prisen paa Jorden i 
Mangel af Enighed fastsættes af et Vurderings
nævn.

Ved dette Forslag nærmede man sig en egentlig 
Ekspropriation, og en saadan blev da ogsaa fore
slaaet med Hensyn til Fremskaffelse af Tillægs
jord til mindre Jordbrug, naar der ikke var Udsigt 
til, at denne paa anden Maade kunde tilvejebrin
ges indenfor en rimelig Tid. Der kunde da ekspro
prieres Jord fra Ejendomme med mere end 25,000 
Kr.s Grundværdi, dog saaledes at Restejendommen 
ikke maatte gaa under nævnte Grundværdi.

Dette Forslag til § 8 indeholdt saa omfattende 
Bestemmelser, at det fyldte omtrent 5 Gange saa 
meget som det tidligere Regeringsforslag, men da 
kun faa af disse Bestemmelser har haft Indflydelse 
paa den vedtagne Lov, findes det unødvendigt at 
referere dem i Enkeltheder.

C. Den vedtagne Lov
Det var allerede efter Forelæggelsen givet, at 

Regeringens Forslag ikke kunde vedtages, da ikke 
alene Venstre og Konservative, men ogsaa de Ra
dikale tog Afstand fra det, navnlig Ekspropriations
bestemmelsen. Derimod kunde der nok være blevet 
et Flertal for det radikale Forslag, men Regeringen 
foretrak at gennemføre et Forslag, som alle Parter 
kunde enes om, fremfor at gennemføre et mere 
vidtgaaende Forslag med -et lille Flertal. Fø!gen 
heraf er blevet, at den gennemførte Lov omtrent 
svarer til Venstreregeringens Forslag. Ganske vist 
har Loven paa flere Punkter ændret dette, men disse 
Ændringer vedrører ikke Stridspunkterne. Loven 
indeholder hverken nogen Bestemmelser om Eks
propriation eller tvungen Afstaaelse af Jord ved 
Ejerskifte, og Fastsættelsen af Prisen ved et Vur
deringsnævn er ligeledes udgaaet.

Den vedtagne Lovs Hovedbestemmelser er føl
gende:

S t k. 1. Staten har Forkøbsret til Landejendom
me, hvis Grundbeløb udgør 35,000 Kr. eller der
over samt til Dele af saadanne Ejendomme.

Grundbeløbet vil sige Grundskylden ved Vurde
ringerne i 1934-36. At dette lægges til Grund i Ste
det for Grundskylden medfører, at Forkøbsretten 
ikke paavirkes af senere Stigninger i Grundskyl
den, hvilket er meget praktisk.

______________________ :_____ Slægtsgaarden

Ifølge § 7 Stk. 3 skal der ved Tvangsauktion over 
enhver Landejendom uden Hensyn til dennes Stør
relse af Fogden sendes Indkaldelse til Jordlovs
udvalget, saaledes at dette faar Lejlighed til at byde 
paa Ejendommen ved Auktionen.

De særlige Bestemmelser om nedbrændte Ejen
domme og Dødsboejendomme er bortfaldet, hvil
ket er en behagelig Simplificering.

Stk. 2. Endvidere kan der paalægges Ejendomme 
med et mindre Grundbeløb end 35,000 Kr. For
købsret for Staten til hele Ejendomme eller Dele 
heraf til Fremskaffelse af Tillægsjord til Ejen
domme med et mindre Tilliggende, end hvad der 
svarer til 8 ha middelgod Jord. Det er en Betin
gelse, at Ejeren af det mindre Brug inden 1./10. 
1953 har rettet Henvendelse til Husmandsbrugs
kommissionen eller det for Kommunen nedsatte 
Tremands-Udvalg om Arealforøgelse. Efter Ind
beretning af disse Myndigheder kan Jordlovsudval
get fastsætte, at Staten skal have Forkøbsret til en 
eller flere Ejendomme af nævnte Grundbeløb, for 
saa vidt Tillægsjorden skønnes at kunne fraskilles 
Ejendommen uden betydelig Ulempe under Hensyn 
til Ejendommens Størrelse og Driftsforhold, saaledes 
at Jordtilliggendet efter Fraskillelse af Tillægsjord 
vil staa i passende Forhold til og være velbelig
gende for Ejendommens Bygninger, eller for saa 
vidt Bygningerne skønnes egnet til Anvendelse som 
Landarbejderbolig eller findes tjenlige til Nedriv
ning. Naar Beslutning om Forkøbretten er truffet, 
foranlediger Jordlovsudvalget Notering herom fore
taget paa Ejendommens Blad i Tingbogen.

Efter Venstreregeringens Forslag var det en For
udsætning, at der efter Afgivelse af Tillægsjord 
blev et selvstændigt Brug tilbage, men efter Loven 
kan Forkøbsretten ogsaa lægges paa saa smaa 
Ejendomme, at de efter Afgivelse af Tillægsjord 
helt forsvinder som Landbrug.

Forkøbsret til Dele af en Ejendom kan kun gøres 
gældende, hvis Ejeren ønsker at sælge denne sær
skilt. Ellers maa Staten overtage hele Ejendommen, 
hvad enten der er Tale om en Ejendom paa over 
eller under 35,000 Kr.s Grundbeløb.

Stk. 3. Statens Forkøbsret i Henhold til Stk. 1 
og 2 kommer ikke til Anvendelse.
a. naar Køberen er den hidtidige Ejers Ægtefælle 

eller staar i saa nært Slægtskabsforhold til ham 
som Forældre, Livsarvinger, Søskende eller dis
ses Børn eller i lige saa nært Svogerskabs- eller 
Adoptionsforhold.

b. naar Auktionsskøde er udstedt uden mellemlig
gende Transport til Auktionskøberen, eller Fo
gedudlægsskøde er udstedt uden mellemliggende 
Transport til den paa Auktionen højstbydende, 
ufyldestgjorte Pant- eller Udlægshaver, for hvis 
Bud Ejendommen udlægges i Forbindelse med 
Auktionens Standsning, eller saadant Skøde er 
udstedt inden 1 Aar efter Auktionen til en 
Transporthaver, eller

c. naar Overdragelsen alene omfatter en Del af 
en Landejendom,
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1) saafremt Arealet ikke overstiger 3000 m2 og 
afhændes som Byggegrund,

2) saafremt Arealet ikke overstiger 10 ha, og 
Arealet sammenlægges med Køberens Ejen
dom paa en saadan Maade, at det ikke kan 
fraskilles uden fdrmelig Udstykning, samt 
Køberens Ejendom ikke overstiger 8 ha, eller

3) saafremt vedkommende Husmandsbrugskom
mission til Statens Jordlovsudvalg eller Land
brugsministeren har afgivet Indstilling om 
Laan i Henhold til denne Lov til Arealets Er
hvervelse.

S t k. 4. Statens Jordlovsudvalg kan give Afkald 
paa Forkøbsretten, evt. paa visse Betingelser.

S t k. 5 indeholder nærmere Bestemmelser om 
Fremgangsmaaden, naar Ejeren af en Ejendom, 
hvortil Staten har Forkøbsret, ønsker at sælge denne 
eller Dele heraf. Han skal da indgive Salgstilbud til 
Statens Jordlovsudvalg med Angivelse af Salgssum
mens Størrelse og de øvrige Salgsvilkaar. Ønsker 
Jordlovsudvalget at købe paa disse Vilkaar, eller 
opnaas Enighed med Ejeren om andre Vilkaar, skal 
Udvalget inden 14 Dage forelægge Salgstilbudet 
for Landbrugsministeren, og denne skal inden en 
Uge efter Modtagelsen godkende eller forkaste Ind
stillingen. Ønsker Jordlovsudvalget ikke at købe 
paa de tilbudte Vilkaar, eller vil Landbrugsministe
ren ikke godkende Udvalgets Indstilling, har Eje
ren Ret til at sælge til andre for den af Jordlovs
udvalget tilbudte eller højere Pris, for saa vidt Sal
get tinglyses inden et Aar, og der ikke i Mellem
tiden er foretaget særlige værdiforøgende Foran
staltninger paa Ejendommen.

S t k. 6 paalægger Tinglysningsmyndighederne at 
paase, at endeligt Skøde paa en Ejendom eller en 
Del heraf, til hvilken Staten har Forkøbsret, ikke 
tinglyses, uden at det er dokumenteret, at Lovens 
Bestemmelser er overholdt. Er Betingelserne for 
Adkomstens Berigtigelse ikke opfyldt, kan Land
brugsministeren efter Indstilling af Jordlovsudval
get fastsætte, at Staten indtræder i Handelen i Kø
berens Sted mod at godtgøre denne den udbetalte 
Købesum og Værdien af eventuelle efter Købet fo
retagne Forbedringer. Bestemmelse herom skal ske 
indenfor de samme Frister, som er fastsat i Stk. 5.

S t k. 7 giver nærmere Regler om, hvad der skal 
forstaas ved en Landejendom.

Stk. 8 fastsætter Bødestraffe for Omgaaelse af 
Statens Forkøbsret eller Forsøg herpaa, Afgivelse 
af urigtig Erklæring eller svigagtig Fortielse.

Dette er i Hovedtræk Bestemmelserne i den ved
tagne Lov om Erhvervelse af Jord til Oprettelse og 
Supplering af mindre Landbrug. Fra Slægtsgaards- 
foreningens Side er der især Grund til Tilfredshed 
med, at Overdragelser indenfor Familien i saa vidt 
Omfang er undtaget fra Lovens Bestemmelser, og- 
saa med Hensyn til Fremskaffelse af Tillægsjord. 
Der er ogsaa al Grund til Tilfredshed med, at det 
vanskelige Spørgsmaal har fundet en Løsning, der 
ikke efterlader Bitterhed og Strid mellem store 
Dele af Befolkningen.

£ove
for

Foreningen til Bevarelse af danske 
Slægtsgaarde

§ i.
Foreningens Formaal

Foreningens Formaal er at værne og bevare de 
danske Slægtsgaarde, saaledes at de forbliver i 
Slægtens Eje, og derigennem ogsaa at give de Med
lemmer af Slægten, som ikke forbliver paa Føde- 
gaarden, 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 Slægtsgaards- 
sammenkomster 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.

Til Fremme af Kendskab til Slægtsgaardenes 
Historie er der af Foreningen oprettet et Slægts- 
gaardsarkiv, der foruden efterhaanden at ind
samle og opbevare saa meget Stof af slægts
historisk Art som muligt ogsaa paatager sig 
slægtshistoriske Undersøgelser for Medlemmerne.

Arkivet er en Del af Foreningen og ledes af et 
af Hovedbestyrelsen nedsat Udvalg. Foreningen 
yder aarligt til Arkivets Drift et Tilskud, hvis 
Størrelse fastsættes af Hovedbestyrelsen. Arkiv
udvalget aflægger Beretning og Regnskab for Re
præsentantskabet.

b. gennem juridisk og økonomisk Vejledning til 
Medlemmerne m. H. t. Familieoverdragelser og 
Testamenter vedrørende deres Ejendomme, Ar- 
veskifter 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 i Slægten, saa 
længe noget arveberettiget Medlem af denne har 
Vilje og Evne dertil.
Saafremt der i andre nordiske Lande findes eller 

dannes Foreninger af samme Art, vil Foreningen 
søge Samarbejde med disse.
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§2.
Medlemmer

Aktive Medlemmer
Som aktivt Medlem af Foreningen kan optages 

enhver dansk Landbruger, der ved Arv eller Fa
milieoverdragelse har erhvervet det Land- og/eller 
Skovbrug, som han eller hun nu er Ejer af, naar 
Ejendommen i mindst 3 Slægtled har været i Slæg
tens Besiddelse (Eje eller Fæste). Til Medlemmer, 
hvis Ejendom i mindst 100 Aar har været i Slæg
tens Besiddelse, udstedes der, naar det ønskes, af 
Foreningens Hovedbestyrelse efter forudgaaende 
Undersøgelse et Diplom mod et nærmere fastsat 
Gebyr.

Hovedbestyrelsen afgør i Tvivlstilfælde Spørgs- 
maal vedrørende Medlemsoptagelse.

Medlemmer af Foreningen kan fortsætte som ak
tive Medlemmer, efter at de har afstaaet deres 
Ejendom ved en Familieoverdragelse, for saa vidt 
Ejendommen stadig er i Slægtens Besiddelse.

Passive Medlemmer
Som passive Medlemmer kan optages Enkeltper

soner og Institutioner, som for at støtte Sagen be
taler mindst 10 Kr. om Aaret. Livsvarigt passivt 
Medlemsskab kan opnaas ved at betale mindst 200 
Kr. een Gang for alle. De passive Medlemmer har 
ingen Stemmeret, men faar tilsendt Medlemsbladet 
samt andre Publikationer, som gratis tilstilles for
eningens Medlemmer, og har Ret til mod Betaling 
at benytte „Slægtsgaardsarkivet“ til Foretagelse af 
Undersøgelser.
Æresmedlemmer

kan vælges af Repræsentantskabet efter enstem
mig Indstilling fra Hovedbestyrelsen.

§ 3.
Kontingent

Kontingentet for aktive Medlemmer er fastsat 
saaledes: For Ejendomme med højst 20,000 Kr.s 
Ejendomsskyld 5 Kr. og derefter stigende med 1 Kr. 
pr. 10,000 Kr.s Ejendomsskyld indtil ialt 20 Kr.

Kontingentet betales ved Begyndelsen af hvert 
Regnskabsaar, der svarer til Kalenderaaret. Med
lemmerne binder sig ikke til andet og mere end 
Kontingentet.

Udmeldelse af Foreningen kan ske med 1 Aars 
Varsel til en 1. Januar.

§ 4.
Amts- og Kredsorganisationer

Foreningen opretter Amtsorganisationer med en 
særlig Amtsbestyrelse paa mindst 5 og højst 10 
Medlemmer i hvert Amt. Der vælges en Tillidsmand 
for hvert Sogn, hvori der er Slægtsgaarde.

Amtsorganisationen foretager paa et Møde Valg 
af Amtsbestyrelse og Sognetillidsmænd. Amtsfor
eningens Bestyrelse vælger Repræsentanter til 
Foreningens Repræsentantskab og kan udpege de 
Sognetillidsmænd, der ikke vælges paa Amtsmødet. 
For alle Valg er Valgperioden 4 Aar, og der vælges 
en Suppleant for hver enkelt Medlem af Arnts- 

__________________________  Slægtsgaarden

bestyrelsen og for Amtets Repræsentanter. Der 
kan i et Amt oprettes Kredse for Dele af Amtet 
med egen Bestyrelse. Valg af Repræsentanter fore
tages dog i saa Fald af Kredsenes Bestyrelser i 
Forening.

Til Foreningens Repræsentantskab vælger hvert 
Amt 1 Repræsentant fra Amtskredse med under 
200 Medlemmer, 2 Repræsentanter fra Amtskredse 
med fra 200 til 400 Medlemmer og 3 Repræsentan
ter fra Amtskredse med mere end 400 Medlemmer.

Amtsorganisationen holder Møder, naar dens Be
styrelse finder Anledning dertil, eller naar mindst 
20 Medlemmer ved Henvendelse til Amtsbestyrel
sen ønsker det.

De af Amts- og Kredsformændene afholdte rime
lige Udgifter til lokale Møder, Rejser, Porto m. m. 
godtgøres af Foreningen efter Regning.

§ 5.
Repræsentantskabet

Foreningens højeste Myndighed er Repræsentant
skabet. Dette afholder et Aarsmøde i April Kvar
tal, skiftevis i de forksellige Landsdele. Ekstra
ordinært Repræsentantskabsmøde kan indkaldes, 
dersom Flertallet af Repræsentanterne eller Fler
tallet af Hovedbestyrelsens Medlemmer ønsker 
dette. Alle Afgørelser træffes med almindeligt 
Flertal.

Repræsentantskabet bestaar af de i Amterne 
valgte Medlemmer til Repræsentantskabet (jfr. § 4) 
samt af Medlemmerne af Foreningens Hovedbesty
relse. Endvidere kan Repræsentantskabet efter Ind
stilling af Hovedbestyrelsen vælge indtil fem Med
lemmer af Repræsentantskabet. Denne sidste Be
stemmelse gælder paa Grund af det ønskelige i 
at kunne knytte særligt fremragende Mænd eller 
Repræsentanter fra andre Institutioner nærmere 
til Slægtsgaardsforeningen.

Paa Repræsentantskabsmødet vælges en Dirigent. 
Der aflægges Beretning og Regnskab, der vælges 
Hovedbestyrelse og Revisor, og der tages Stilling 
til foreliggende Spørgsmaal. Til Repræsentant
skabsmødet kan være knyttet Foredrag samt Ud
flugter m. m.

Repræsentanternes Rejseudgifter refunderes af 
Foreningen med Billet til Fællesklasse, Bane eller 
Skib og Diæter, der fastsættes af Repræsentant
skabet.

§ 6.
Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen bestaar mindst af 10 Medlem
mer, der vælges for 4 Aar. Halvdelen afgaar hvert 
andet Aar. Genvalg kan finde Sted. Der vælges 
en Suppleant for hver af Hovedbestyrelsens Med
lemmer.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med For
mand og Næstformand. Medlemmer af Hovedbesty
relsen faar ingen Løn, og deres Rejseudgifter re
funderes af Foreningen efter de samme Regler, som 
gælder for Repræsentantskabet.

Hvervet som Formand og Næstformand kan ikke 
forenes med en Stilling som lønnet Medarbejder 
for Foreningen.



§ 7.
Revision og Medhjælp

Foreningens Regnskab revideres af en stats
autoriseret Revisor, der vælges af Repræsentant
skabet.

Bestyrelsen antager den nødvendige Medhjælp 
til Ledelse af Hovedkontoret, til Besørgelse af Kor
respondance, Kassevæsen og Bogholderi samt Red
aktionen af Medlemsbladet. Bestyrelsen kan end
videre antage Medhjælp ved Organisationsarbejdet 
og speciel sagkyndig Medhjælp.

§ 8.
Reservefond

Af Foreningens aarlige Overskud henlægges et 
Beløb til en Reservefond, hvoraf kan afholdes 
ekstraordinære Udgifter, f. Eks. ved Udgivelse af 
Skrifter til Fremme af Foreningens Formaal. Fri
villige Bidrag, der ydes af Medlemmerne, henlæg

ges til dette Fond. Til Fonden overføres endvidere 
betalte Beløb for livsvarigt Medlemsskab, og af 
disse Beløb maa kun Renterne bruges, saa længe 
vedkommende Medlem er i Live .

Bestemmelse om Anvendelse af Reservefondens 
Midler træffes af Repræsentantskabet eller af Ho
vedbestyrelsen, for sidstnævntes Vedkommende dog 
kun, naar % af dens Medlemmer tiltræder det.

§ 9.
Ophævelse af Foreningen

Foreningen kan ophæves, dersom dette vedtages 
paa to ordinære Repræsentantskabsmøder, eller 
Flertallet af Medlemmerne skriftligt kræver dette.

Disse Love er vedtagne paa Foreningens ordinære 
Repræsentantskabsmøde den 5. Juni 1948 og afløser 
Vedtægterne af 13. November 1943 med Ændrin
ger af 17. Maj 1947.

I DEN GAMLE Sognefogedgaard PAA SAMSØ

Træk fra samsk Folkeliv 
gennem et Aarhundrede

Ane Dorthe Øster var en gæv Kone endnu da 
hun var naaet op i en Alder af 93 Aar. Hun var 
Enke efter Sognefoged, Dannebrogsmand Morten 
Øster i Brundby paa Samsø og havde levet hele sit 
Liv paa Samsø, saa hun kendte den skønne Katte- 
gatsø som faa. Hun kendte de gamle Sæder og 
Skikke, ikke blot fordi disse Skikke havde raadet 
i hendes Barndom, men ogsaa fordi hun og hendes 
afdøde Mand altid havde værnet om de gamle 
Samsø-Skikke paa Slægtsgaarden i Brundby, hvor 
mange af de gamle Skikke endnu raadede længe 
efter, at de var gaaet i Glemme andet Sted.

Ane Dorthe var som sagt 93 Aar, da jeg besøgte 
hende i Sognefogedgaarden i Brundby, men hun 
fortalte levende og interessant om et langt Liv i 
Glæde og Sorg, i Hverdag og Fest.

— Jeg gik i Skole hos flere Skolemestre i Ørby. 
Jeg kan ikke saadan huske deres Navne, men kon
firmeret blev jeg af Pastor Hansteen. Han var en 
dygtig Landmand, men en haard Herre. Vi skulde 
staa op hele Tiden, mens vi var i Konfirmandstuen, 
Øjnene skulde vi have paa ham hele Tiden. Flyd- 
vadskolde var vi tit, naar vi kom, saa det var 
strengt. Selv sad han tæt ved Kakkelovnen. Vore 
Træsko stod udenfor, og de kunde tit være fyldt 
med Regn eller Sne, naar vi skulde hjemad. Vi var 
tre Piger sammen fra Ørby, og til mig sagde han: 
„Er du Jens Jensens Datter?“ — Ja, det var jeg 
jo da.

Engang vi var inde hos ham til Konfirmations
forberedelse og han tog sin Pengepung op, trillede 
en Specie fra ham og ned under en Maatte, saa han 
ikke kunde se den. „Du kan vel nok se, hvor den 
blev af“, sagde han til mig. Det kunde jeg ogsaa 
nok, og jeg samlede den op, men ikke saa meget 
som vi turde røre os, før han sagde til. Og naar vi 

gik hjemad, skulde vi være forsigtige og gaa or
dentligt. Han kunde godt finde paa at gaa inde bag 
Hegnene og Digerne og høre efter os.

En Dreng spurgte ham fra sin Far, der sejlede, 
om han ikke kunde faa Lov at tage en Tur med 
ham og være fri en Dags Tid — men Nej, det var 
der ikke Tale om.

Jeg var hjemme paa Gaarden til jeg godt 20 Aar 
gammel blev gift med Morten Øster her i Gaarden. 
Han var da 25 Aar. Jeg kom hertil den 21. Februar 
1861, men vi havde først Gilde den 14. November. 
Der var aldrig Gilde straks — saadan brugte man 
det nu dengang. Gilder blev altid holdt om Efter- 
aaret — ja, der var vel ikke een eneste, der den
gang blev gift til anden Tid. Min Mands Mor var 
død i Januar det Aar. Hans Far hed Jens Morten 
Øster. Han blev en gammel Mand paa 84 Aar, inden 
han døde.

Gildet stod i min Fødegaard. Der var saa mange 
Vogne til Kirken og to Forridere. Der var Byde- 
mænd, Musikanter, to Violiner spillede udenfor 
Døren, naar hver Vogn kom med Gildesfolk, og 
naar Stadsen kom tilbage. Det var saa net at høi;e 
— noget helt andet end nu til Dags.

Saa fik vi Gildesmad: Suppe, Steg og Kage. Bas
balle var med. Det var saadan en rar Skolemester 
— Nejmen, Præsten han var nu da ikke med, men 
Skolemesteren han holdt da saa nydelig en Tale for 
os — det gjorde han, ja.

Musiken spillede for Borde, og de gik fra Stue 
til Stue, hvor der var Gæster. Og saa gik Musikan
terne med en Tallerken tre Gange, til dem selv, til 
Fattigfolk og en Gang til — ja, jeg husker ikke til 
hvem det var. Og naar Tallerkenen kom rundt, saa 
lagde alle en Mønt deri — det ku’ jo godt blive til 
slet ikke saa lidt endda.



Naar Folk saa havde spist, gik de en Tur i Mar
ken og lidt rundt i Byen, og bagefter var der jo 
saa Dans og Trakteren til den lyse Morgen.

Den gamle Kone smiler ved Tanken og sit eget 
og andres muntre og glade Bryllupsgilde.

Men saa kom jo Krigen i 64, fortsætter Ane Dor
the, ak ja. Baade min Mand og hans Bror, Ole 
Øster, maatte jo afsted. Jeg var med ved Kaasen, 
da de rejste. Det var strengt Vejr, vi kunde knap 
se Jollen, da den kom ud ad Damperen til, som tog 
dem'med. Men de kom jo da godtnok hjem igen 
begge to efter den gruelige Krig.

Min Mand var Sognefoged i 34 Aar. Hans Fætter, 
Havnefogden i Ballen, kom en Dag ind og sagde, at 
Birkedommeren vilde tale med ham. Hvad han 
vilde, kendte han ikke noget til, men altsaa Birke
dommeren havde sagt det. Min Mand var nu ikke 
saa godt gaaende i de Dage, for et af Bæsterne 
havde slaaet ham, men han gaar da hen til Birke
dommeren .... Ja, altsaa saadan og saadan, Sogne
foged var Meningen.

Men Morten siger: Det er jeg ikke vant til med 
den Slags Sager! Og saa nævner han den og den i 
Byen, der bedre kunde. Men det hjalp ikke, for 
Birkedommeren sagde: Nej, han der kan ikke styre 
sine egne Sager, og ham der vil jeg ikke ha’, og nu 
skal De ha’ Tak for dem, De saadan har remset op, 
men det skal nu være Dem og ingen anden. Tre Aar 
kan De ikke slippe for, og er der noget. De skal 
hjælpes med, saa kom trøstigt herhen til mig.

Ja, saa blev Morten Sognefoged, og det blev til 34 
Aar. Da han havde været Sognefoged i 25 Aar, gav 
de andre Sognefogder ham et Skrivebord, og det 
var pænt .... Ja, og saa siden blev han da ogsaa 
Dannebrogsmand. Jov han gjorde.

Øster-Slægten er- gammel i Gaarde. I 250 Aar 
har Slægten siddet paa den gamle Gaard i Brundby, 
og det det giver Soliditet og Tradition. I en gam
mel Bibel paa Gaarden staar indført et helt Slægts
register. Bibelen selv bærer Aarstallet 1589.

Optegnelserne begynder med Morten Mortensen 
Øster, født 17. Maj 1689, død 15. December 1761. 
Hans Kone Maren Jørgensdatter var født 29. Ja
nuar 1700. „Den 11. Oktober 1718 stod vort Bryllup 
i hendes Forældres Hus i Stauns, og siden har Gud 
velsignet vort Ægteskab med 2 Børn“. Der tilføjes 
efter Datoen og Aarstallet for hendes Død 1724 
„Teksten over hende (hvilket vel vil sige Ligtalen) 
findes i Jeremiæ Begravelsesbog 1. Kap. 16. Vers“ 
og tillige kapitelfæstes et Ord af Joel Profete“.

Af deres Børn er Morten Mortensen Øster født 
Mortensdag 1720, og Datteren Mette Mortensdatter 
er født 27. Marts 1723.

2. Gang blev han den 5. Juli 1725 gift med Maren 
Sørensdatter fra Brundby, der var født 1688. Ogsaa 
i dette Ægteskab er der Børn. Men med Sønnen af 
første Ægteskab Morten Mortensen -Øster fortsæt
tes Linjen for Mændene i Gaarden, Søn efter Far, 
lige ned til Sognefoged Morten Øster.

Indførslerne er ikke originale, men foretaget af 
Sognefogdens Fætter Peder Øster, der boede i Bal
len. Hvad han har skrevet det efter kan nu ikke 
oplyses — „Men jeg kan huske Peder skrev dem 
ind, for han skrev saa godt“, sagde Ane Dorthe, 
„han var Broder til Havnefogden i Ballen og til 
Michael og Frederik Østers Far, der hed Morten 
Øster ligesom min Mand gjorde“.

Inden vi forlod den gamlel Sognefogedgaard, 
talte vi med Manden i Gaarden, P. Hjortshøj, der 
er gift med Morten og Ane Dorthes Datterdatter 
Anni. Han oplyste, at Gaarden skal være opført 
1704, men i Tidernes Løb er der de fleste Steder 
sat Klinker mellem Bindingsværket i Stedet for 
den gamle Klining. Gaarden har interesseret arki
tektstuderende, saaledes var der et Aar et helt Hold 
herovre paa Samsø. De opmaalte Gaarden paa 
Kryds og tværs — og det er ikke underligt, for den 
er maaske en af de mest velbevarede af de gamle 
Samsøgaarde.

De mente, at Stuehusets Døre var i Stilen 1750- 
70. Ogsaa et gammelt Skab inde i en af Stuerne var 
stilrent og et værdifuldt gammelt Møbel. Og i Gaar
den stod det store Kjeldtrug ved Brønden. Det er 
af Granit og bærer følgende Indhugning „I M 0 
1848“.

Ane Dorthe Øster følger os ud af Gaarden, da 
vi tager Afsked. Hun staar og ser lidt paa Markerne 
og paa den gamle Slægtsgaard, der ligger der saa 
skøn i Eftermiddagens Sollys, og saa kommer det 
stille fra den kloge, livserfarne Kvinde: — „Ja, nu 
skal en jo snart herfra. Jeg har levet her paa Jor
den længere end de fleste andre — ja, og her har 
en saa oplevet Glæder og Sorger, og naar man har 
levet saa længe, saa er det egentlig ikke saa svært 
at sige Farvel til det altsammen hernede paa Jor
den — ja, men det forstaar I unge vel slet ikke!“

Jens A.

Hagested og Omegns Kontrolforening
søger til 1. Novbr. en Assistent. Foreningen har ca. 
500 Køer. Helst ønskes en øvet Assistent.

Forespørgsler samt Lønkrav sendes til Forenin
gens Formand.

Jørg. Petersen,
Tlf. Gislinge 32. Thorsgaard, Gislinge.

Creditkassen for Landejendomme i Ostifterne
(Landcreditkassen)

Anker Heegaardsgade 4 . København

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


