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Arkivar Ellekilde - 60 Aar

IINGEMANNS EVENTYR, »Huldre-Gaver- 
ne«, fortælles, at det nyfødte Huldrebarn 
i Bjergmandens Favn fik sine Øjenlaag og Ører 

smurt i en vidunderlig Salve, der bevirkede, at 
Barnet blev »klarøjet og lydhør«, saa det kunde 
se og høre de interessanteste og skønneste Ting, 
hvor andre kun opfattede betydningsløse, daglig
dags Foreteelser. Man kunde fristes til at tro, 
at en eller anden Bjergmand fra Kulien med sin 
Salvekrukke i Lommen havde trodset Øresun
dets Bølger hin den 17. Februar 1891, da Hans 
Ellekilde, nu Magister i Folkemindevidenskab, 
Arkivar i Dansk Folkemindesamling og Slægts- 
gaardsbevægelsens gode Ven, blev født i Vogn
mand Peter Jørgen Hansens og Hustru, Anna 
Johanne Nielsens Hjem i Ellekilde.

Bjergmanden maa til den Lejlighed have rørt 
sin Salve med særlig Omhu uden især at spare 
paa nordiske Ingredienser, da Drengen senere 
hen blev saavel klarøjet som lydhør overfor alle 
folkelige Overleveringer, der blev ham fortalt i 
Barndomsaarene hjemme paa Nordsjællands- 
kysten. I Tidens Løb kom Kraften i Bjergman
dens Salve til at øve en endnu større Virkning 
paa ham. Som Gymnasiast paa Sorø Akademi 
var Ellekildes kæreste Læsning J. M. Thieles 
Folkesagn og især Joachim Junges Bog »Den 
nordsiellandske Landalmues Character, Skikke, 
Meeninger og Sprog« fra 1798. Denne hans dyre
bare Skat blev engang stjaalet fra ham af et Par 
Kammerater, der foregav at have overgivet den 
til en forsmædelig Tilintetgørelse i Luerne, hvil
ket bragte Ejermanden i et sandt Raseri, der gav 
sig Udslag i frygtelige, Trusler, og som først 
tabte sig, da Bogen atter var bragt til Veje.

Arkivar, mag. art. Hans Ellekilde.

Ellekilde blev Student fra Sorø 1908, og i de 
paafølgende Studieaar ved Københavns Univer
sitet kom han i Forbindelse med Professor Axel 
Olrik, der fik en dyb og livsvarig Betydning for 
ham saavel i personlig Henseende som med Hen
syn til hans senere videnskabelige Løbebane. 
Hos denne dygtige Forsker fandt Ellekilde Gen
klang for sine særprægede Interesser, og nok en 
Gang blev det bekræftet, at Forbindelsen mellem

(Fortsættes Side 4.)
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TI AAR ER GAAET
BEGYNDELSEN af Aaret 1941 paabegyndte 
»Illustreret Familie-Journal« en Artikelserie 

om gamle danske Slægtsgaarde. Aarsagen var, at 
Bladet ønskede at fremhæve noget af det, som 
igennem tusind Aar har knyttet os sammen som 
Nation, og den dybere Aarsag var formentlig, 
at man ønskede under den tyske Besættelse at 
fremhæve, at Danmark var et Land med æld
gammel Kultur og med gamle, stabile Ejendoms
forhold.

I første Omgang prøvede Familie-Journalen 
paa at finde de danske Gaarde, som havde været 
i Slægtens Besiddelse i over 200 Aar, og Inde
haveren af Ejendommen vilde faa et Fotografi 
af Gaarden. Indehavere af Gaarde, som havde 
været i Slægtens Besiddelse i over 500 Aar, fik 
et stort Dannebrogsflag.

Efter Indkaldelse af Journalist Chr. Damm, 
som havde skrevet de fleste Artikler til Familie- 
Journalen, afholdtes den 5. Juli 1941 et Møde i 
Odense, paa hvilket Møde »Foreningen til Beva
relse af danske Slægtsgaarde« blev stiftet. Til 
Foreningens første Bestyrelse valgtes Jørgen Pe
tersen, Gislinge (Formand), Jens Jensen, Sode 
(Næstformand), Proprietær Bent Bjergskov, Ro
senlund, Hans Petersen, Holmegaard, Andreas 
Kaad, Kaadsager. Journalist Damm blev For
eningens Sekretær og Regnskabsfører, og stats
autoriseret Revisor K. Foged blev Revisor.

SLÆGTSGAARDEN har altsaa i Aar 10
Aars Jubilæum. Det er en ung Forening, og 

man kan undre sig over, at en Slægtsgaards- 
forening ikke er blevet stiftet for mange, mange 
Aar siden — saaledes er det altsaa ikke — der 
skulde en tysk Besættelse til for at aabne Øjnene 
for en saadan Forenings Værdi for vort Land.

Foreningens Linie har i de forløbne Aar faaet 
mindre Ændringer, men i alt det væsentlige er 
Lovene uændrede fra Starten. For at blive Med
lem af Foreningen skal en Landejendom have 
været i Slægtens Besiddelse i mindst 3 Genera
tioner og i 100 Aar.

Foreningens Formaal er i Hovedtrækkene:
1. At hjælpe Medlemmerne til paa billigste

Foreningens Formand, Civilingeniør, Gaard- 
ejer H. M. Markersen, trækker i Anled
ning af Tiaarsjubilæet Linjerne op for For
eningens Tilblivelse og Arbejde og omtaler 
— med en Tak til Jørgen Petersen, Gislinge 
— Redaktørskiftet.

Maade at efterforske deres Slægts og 
Gaards Historie.

2. At hjælpe Medlemmerne ved juridisk Vej
ledning m. H. t. Familieoverdragelse og 
Testamenter.

3. At arbejde for at opnaa Lovgivningsmagtens 
Støtte til, at Slægtsgaardene kan forblive 

‘ i Slægtens Eje, navnlig ved Lovregler, der 
beskytter Slægtsgaarde mod unødvendig 
Ekspropriation, ved hensigtsmæssige Arve
regler for Landejendomme, ved Lovregler, 
der skal hindre, at Landejendomme gøres 
til Genstand for Spekulation, og ved en 
Slægtsgaardslovgivning, der skal sikre 
Ejendommenes Bevarelse for Slægten.

HVORLEDES har da Foreningen virket i de 
første 10 Aar? Det kan ikke nægtes, at 

Foreningen har haft Startvanskeligheder, særlig 
i Besættelsesaarene — og at den fik paadraget 
sig en Gæld paa ca. 10.000 Kr. Denne Gæld er 
ude af Verden, og i Stedet har Foreningen nu en 
Formue paa ca. 10.000 Kr., men skønt denne 
Startvanskelighed er der alligevel udrettet meget.

Foreningen har oprettet et Slægtsgaardsarkiv, 
som har Plads paa Det kgl. Bibliotek under 
Folkemindesamlingen. Dette Arkivs Arbejde 
vokser stærkt Aar for Aar, og igennem det kan 
ikke alene Foreningens Medlemmer, men ogsaa 
andre Landbrugsejere faa undersøgt Slægts- og 
Gaardhistorie paa meget billig Maade. Arkiva
rerne Ellekilde og Hofmansen leder Arkivarbej
det paa den allerbedste Maade.

Foreningen har juridisk Assistance af Sagfører 
Hesselbjerg, som ikke alene paa dette Omraade, 
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men ogsaa med sit historiske Kendskab til 
Landbrugslove er en værdifuld Kraft for For
eningen, og det kan noteres, at hans gode Ar
bejde i Foreningens Tjeneste vokser Aar for 
Aar.

Med Hensyn til Arbejdet overfor Lovgivnings
magten har Foreningen medvirket til, at Ejen
domme, som overdrages til Slægt ved Ejerskifte, 
er fritaget for Afgivelse af Jordareal.

I Henhold til Lovene skal Medlemmer kunne 
faa udstedt et Diplom som Bevis for Ejendoms
forhold i Aarenes Løb. Et saadant — meget 
smukt — Diplom er nu under Trykning. For
eningens Arbejde vokser nu stærkt, og det skal 
siges, at vel er Foreningens Opgave særligt at 
arbejde i Medlemmernes Interesse, men ifølge 
Sagens Natur bliver det saaledes, at Foreningens 
Arbejde viLvære af Interesse for hele det dan
ske Samfund. Det siger sig selv, at Foreningens 
Arbejde er hævet over partipolitiske Interesser, 
og det er tilmed saaledes, at Foreningen mener, 
at det er en Fordel at have Medlemmer, der til
hører de forskellige politiske Partier.

FORENINGEN har i ca. 8 Aar sendt Med
lemmerne Bladet »Slægtsgaarden«, hvori er 

givet Meddelelse om Foreningens Arbejde og 
Oplysninger særligt om gamle Dage. Det kan 
ikke nægtes, at Bladet har været Foreningens 
Smertensbarn i økonomisk Henseende.

Forening'ens Ledelse ønsker Bladet bevaret, og 
der arbejdes nu ikke alene paa at gøre Bladet 
billigere, men Foreningens Hovedledelse ønsker 
ogsaa, at Bladet fremtidigt bør indeholde Stof 
baade om gammelt og nyt.

Bladets hidtidige Redaktør Jørgen Petersen, 
Gislinge, har ikke ment at kunne paatage sig 
Redaktionen efter de nye Linier og er fratraadt 
Redaktørstillingen fra 1. Januar i Aar. Der er 
Grund til at sige Jørgen Petersen, der i de første 
Aar ogsaa var Formand for Foreningen, Tak for 
hans Arbejde for Foreningen og navnlig for hans 
Redaktørtid. I Foreningens første Aar har Jør
gen Petersen udført et stort Arbejde for For
eningen, og i de vanskelige Startaar, inden For
eningens Arbejde har taget rigtig Form, kan det 
tilføjes, at Jørgen Petersens Medvirkning har 
været et ikke altid taknemmeligt Pionerarbejde.

Efter Indstilling fra Foreningens Bladudvalg 
er Hr. Ib Paulsen, Odense, fra 1. Januar i Aar 
antaget som Redaktør af Bladet »Slægtsgaarden«.

VI ØNSKER Ib Paulsen velkommen til
Slægtsgaardsforeningens Bladopgaver. Der 

er ingen Tvivl om, at Ib Paulsens Indstilling 
slægtsgaardsmæssigt set er rigtig; og vi haaber, 
at hans fremtidige Arbejde for Slægtsgaardsfor- 

eningen vil blive til Glæde baade for Foreningen 
og ham.

Kontorchef K. Nielsen har Ledelsen af For
eningens Kontor, Købmagergade 67—69. Der skal 
her siges Tak til K. Nielsen som en utrættelig 
Arbejdskraft for Foreningen. Uegennyttigt har 
K. Nielsen vist sin Interesse for Foreningens Ar
bejde, og vi respekterer ham som en god og elsk
værdig Medarbejder i Foreningens Tjeneste.

Statsaut. Revisor Foged har vi ogsaa Grund til 
at sige Tak, ikke alene fordi han har været med 
fra Foreningens Start, men fordi han som Slægts- 
gaardsmand har været vor gode Medarbejder 
uanset økonomiske Hensyn.

Jens Jensen, Næstformand lige fra Forenin
gens Start; hans utrættelige Arbejde i Forenin
gens Tjeneste er respekteret af alle. Ham holder 
vi alle af, han er en værdig Repræsentant for 
danske Slægtsgaardsfolk, og hans Arbejde for 
Slægtsgaardsforeningen maa der siges en hjerte
lig Tak for.

Slægtsgaardsforeningens første 
10 Aar — formentlig de vanskeligste — er 

vel overstaaet, og Resultatet er, at Slægtsgaards
foreningens Arbejde fremover tegner til at blive 
af langt større Betydning — ikke alene for 
Slægtsgaardsejere, men ogsaa for vort Land — 
end man havde tænkt sig, da Foreningen blev 
startet.

H. M. Markersen, 
p. t. Fmd.

Arkivar Hans Ellekilde ^fra Side 1
Barnets Tankeverden og Sysler og Mandens se
nere Gerning er langt mere intim, end man ofte 
regner med. Tilskyndet af Professor Olrik ud
sendte Ellekilde allerede 1913 en Afhandling om 
»Lærerne og Folkemindearbejdet«, og i 1915 ud
gav han med en lang Indledning og fyldige 
Kommentarer sin Drengetids Yndlingsbog om 
den nordsjællandske Almue. I 1917, samme Aar 
som Ellekilde tog Magisterkonferens i Folke
mindevidenskab, fremkom han i »Festskrift til 
E. T. Kristensen« med en indgaaende Afhand
ling om »Bjørnemanden«, hvori han metodisk 
undersøger en bestemt Eventyrtype og paapeger 
Forskellen mellem dennes Overlevering hos Al
muen og dens æstetiske Behandling i Littera
turen. Siden er Ellekildes litterære Publikationer 
kommet Aar efter Aar. Foruden sit Hovedværk 
»Nordens Gudeverden«, hvortil der var gjort 
Forarbejde af Professor Olrik, og som begyndte 
at udkomme 1926, har Ellekilde med meget stor 
Flid i Tidens Løb udarbejdet og udsendt en lang 
Række Afhandlinger og Artikler, der har slaaet 
hans Navn fast i den almene Bevidsthed.
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Som en rød Traad gennem alt hans Virke gaar 
en dybtfølt Kærlighed til Land, Folk og Hjem
stavn, og trods en udpræget Sans for Ejendom
melighederne ved de forskellige Landsdeles Be
boere har han dog i særlig høj Grad været med 
til at paapege og »fastholde det, som gennem 
tusind Aar har knyttet os sammen som Nation«. 
Derved var han helt i Overensstemmelse med 
den Parole, hvorunder Slægtsgaardsbevægelsen 
blev startet i 1941, og allerede paa et tidligt Tids
punkt blev der knyttet Forbindelse mellem ham 
og denne. I 1943 blev han Medlem af Slægts- 
gaardsarkivets Tilsynsraad, og det skyldes i Sær
deleshed hans Forstaaelse af Slægtsgaardsbevæ- 

gelsens Betydning, at Slægtsgaardsarkivet fra 
1. Januar 1946 fik Plads i Dansk Folkemindesam
lings Lokaler paa Det kgl. Bibliotek, og derved 
fik Mulighed for en rolig, støt og organisk Ud
vikling. Foruden at være Medlem af Slægts- 
gaardsforeningens Arkivudvalg har Ellekilde 
ogsaa paataget sig at være Kasserer for Slægts
gaardsarkivet, saa der er al god Grund til, saavel 
fra Slægtsgaardsforeningens som Slægtsgaards- 
arkivets Side, at bringe ham de bedste Ønsker 
paa 60-aars Fødselsdagen med Tak for, hvad han 
var og stadigvæk er for Slægtsgaardsbevægelsen 
i Danmark.

P. K. Hofmansen.

Ln 
følsom 
Streg

‘'Den fine gamle Kunstner, Maleren Lauritz Mikkelsen, som er 

blevet kaldt »den femte Fynbo«, har i en Menneskealder boet ved 

Gadekæret i Saltofte paa Fyn. I de mange Aar har han med Pen og 

Pensel fæstnet Livet omkring G aard og Hus paa Papir og Lærred, en 

stille Kunstner, der har levet et saare tilbagetrukket Liv. For to Aar 

siden fyldte han 70 og skænkede da sit straatækte Hus ved Gadekæret 

til Akademiet. Efter hans Død vil unge Kunstnere her kunne arbejde 

paa Studieophold. Det er særlig Husdyrene og Arbejdet i Marken, der 

har udgjort Lauritz Mikkelsens væsentligste Motiver.

Her er tre Pluk af hans Tegnemappe. Faa fynske Kunstnere, ja faa 

danske Kunstnere i det hele taget, har i Dag en blot tilnærmelsesvis 

saa inderlig Kontakt med Arbejdet og Livet paa Landet som Mikkelsen. 

Man kan sige om ham, at han ogsaa i sin Kunst altid har traadt i Muld.
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Efter Maleri af Lars Larsen.

^Februar

Fygesne, Knygesne, 
Gobeliner af stormslængt Sne 
rives fra Masker for Barnefjæs, 
hvis Pludren i Kulden biir graa og hæs. 
Det tripper af frysende Fødder 
paa Jord over blundende Rødder.

En 
jernflittig 

Mand

Hilsen til Arkivar Hans Ellekilde 

i Anledning af 

hans 60-Aarsdag

Af Forfatteren August F. Schmidt.

Den 17. Februar 1951 fylder Arkivar Hans 
Ellekilde i Dansk Folkemindesamling 60 

Ar. Han kan på denne Dag se tilbage på en lang 
og travl Arbejdsdag, der har sat sig Spor i et 
omfangsrigt Forfatterskab indenfor Folkeminde
forskningens og Kulturhistoriens Område. Ar
kivar Ellekilde er en jernflittig Mand, fuld af 
Ideer og i Besiddelse af en mægtig Arbejdslyst. 
Han har i en Række Bøger og talrige Afhand
linger behandlet Emner indenfor næsten alle 
Områder af Folkemindernes vidtstrakte Felt. De

Fygesne, Knygesne, 
lighvid Røg saa langt jeg kan se. 
Ude paa Heden blev Korsnæb gift 
en Januardag saa skarp som et Pift, 
Nu ruger hun Æg i en Rede, 
som Februar ikke vil frede.

Fygesne, Knygesne,
Rummet ryger med iskold Ve, 
tvinger saa mangen en Vildfugls Flugt 
ned mod en lukket, ugæstfri Bugt 
som Maal paa en Kant af en Vaage 
for Bøsser, der giammer i Taage.

Fygesne, Knygesne!
Løft dit Blik! Saa langt du kan se 
skal Fjordene blaane og glitre en Dag, 
naar Marts hænger Vinterkaaben paa Knag 
og smelter de klirrende Lænker 
om Mosernes frysende Blænker.

Ib Paulsen. 

fleste danske Egne kan glæde sig over, at han 
har været der på Forskningsjagt. Er der et folk
loristisk interessant Sted (som Klejtrup Voldsted, 
Niels Ebbesens Eg, Tis Enge i Thy) eller en 
tiltrækkende Personlighed som Palle Jæger, Elle- 
kongen på Stevns, Bonavedde på Bornholm o. 
m. fl., skal Arkivar Ellekilde snart være på Plet
ten, og han helmer ikke, inden alle Enkeltheder 
over Emnet er grundigt undersøgt i en omfangs
rig Afhandling.

Ellekildes Hovedværk er »Nordens Gudever- 
den« (påbegyndt 1926), hvoraf der til nu er 
offentliggjort 1008 Sider. Det bedste, man kan 
ønske for ham nu på hans runde Fødselsdag, er, 
at han må få År og Fred til at fuldende dette 
Jættearbejde, til Glæde for ham selv og til 
Gavn for hans Fædreland.
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Om konjunkturbestemt Rente af Landbrugets Pantegæld
Særtryk af Artikel af Sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg, anmeldt og kommenteret af fhv. Statsrevisor og 

Folketingsmand A. C. D. Petersen, Ryslinge.

SAGFØRER, cand jur. M. Hesselbjerg har 
skrevet et Par Artikler i Det kgl. Landhus
holdningsselskabs Medlemsblad, Tidsskrift for 

Landøkonomi, og disse er nu udsendt i Særtryk 
under Titlen »Konjunkturbestemt Rente af 
Landbrugets Pantegæld«. Denne lille Pjece, som 
kan faas paa Kontoret for »Foreningen til Beva
relse af danske Slægtsgaarde«, vil jeg gerne 
anbefale til Læserne. Jeg anbefaler den, fordi 
jeg ved, at mange ældre Landmænd sidder 
rundt om i vort Land og gerne vilde afstaa Gaar- 
den til en af Arvingerne, men som Forholdene 
er, tør de ikke, først og fremmest af den Grund, 
at de er bange for den Udvikling, vort Penge
væsen er inde i. Dette ligger saa usikkert; enten 
at Pengene intet bliver værd, saa de gamle ikke 
kan leve, eller saadan, at de Arvinger, der ikke 
faar Gaarden, men Pengene, intet faar. Den, der 
modtager Gaarden faar foræret en Formue, fordi 
kun Varer og fast Ejendom har Værdi, og alle 
de gamle, der sidder med en smuk Formue til at 

leve af, bliver fattige. Eller Kronen gaar opad, 
saa den, der overtager Gaarden til Nutidens høje 
Priser, ikke kan svare sine Forpligtelser, men 
maa gaa fra den. Til nærmere Forstaaelse heraf 
supplerer jeg denne Omtale med et Referat af 
nogle Udtalelser, jeg fremsatte ved Det kgl. 
Landhusholdningsselskabs Generalforsamling d. 
11. December 1947.

Nu har Hr. Sagfører Hesselbjerg udarbejdet 
et detailleret Forslag, som jeg har gennemlæst, 
og som i det væsentlige falder sammen med mine 
Tanker om Sagen, og som for Resten er næsten 
helt det samme som den Form, hvorefter jeg 1. 
April 1947 overdrog min gamle Slægtsgaard, 
»Forhaabningslund« i Ryslinge Sogn, til min 
Søn.

Jeg anbefaler først at læse mit lille Foredrag 
og dernæst at anskaffe sig Hr. Hesselbjergs Sær
tryk, og jeg vil tro, at mange deri vil finde det, 
de mangler i Overvejelserne om at lade Slægts
gaarden overgaa til den næste i Slægten.

A, C. D. Petersen.

Bør og kan 
Realkreditsystemet i Danmark 

udvides?

IDE SIDSTE PAR AAR har jeg i Tankerne ofte 
beskæftiget mig med Spørgsmaalet om Realkreditsy
stemet, som vi nu har det, er fyldestgørende, saaledes 
som Udviklingen er foregaaet.

Maa jeg her indskyde, at det jo slet ikke er -noget 
revolutionært at foretage Ændring i Realkreditsyste
met; ja, man kan vel endda sige, at dette i de sidste 
130 Aar har været i stadig om end periodisk Udvikling. 
Saaledes var indtil 1810 al Kredit bundet paa privat 
Udlaan. Først September 1810 oprettedes Danmarks 
første Sparekasse, nemlig Holsteinborg Sparekasse. 
Sparekassesystemet med delvis og stadig stigende Over
tagelse af Realkreditten udvikledes hurtigere og hur
tigere, indtil nu Landet er helt dækket af Sparekasser. 
Medens Sparekasser saaledes er begyndt paa Landet, 
blev den første Kreditforening oprettet i København 
allerede 1797, da København skulde opbygges efter den 
store Brand.

Først 1850 kommer Loven om Oprettelse af Kredit
foreninger, og 1851 oprettedes Østifternes Kreditfor
ening og Kreditforeningen for Landejendomsbesidderc 
i Jylland, 1860 fulgte Kreditforeningen for Fyns Stift 
og Vest- og Sønderjydsk Kreditforening. 1866 Kredit
kassen for Landejendomme i Østifterne og 1880 de 2 
Husmandskreditforeninger. Statutter for disse Kredit
foreninger begrænser Udlaanene til højst 60 pCt. af 

Vurderingssummen (saa højt er næppe mange Laan 
givet).

Hypotekforeninger og Personalkredit: Med den sti
gende Kapitalinvestering i Landbruget, som fremkald
tes ved Jordens Forbedring, Dræning, Mergling, Kulti
vering af Moser o. m. a., endvidere Landbrugsøkono
miens Omlægning igennem 80erne og 90erne med 
Overgang fra Kornsalgets ekstensive til Husdyrbrugets 
intensive Bedriftform, viste Realkreditsystemet atter 
manglende Fyldest.

Hypotekforeningernes Oprettelse: Den første opret
tedes 1895, Laanegrænsen udvides til 75 pCt. af Vur
deringssummen, og Amortiseringstiden fastlægges til 
30 Aar, medens Kreditforeningen havde 60 Aars Amor
tiseringstid.

Nu mente man, at Realkreditsystemet var godt un
derbygget, og det var vist ogsaa rigtigt, men Udvik
lingen skrider jo stadig fremad, og vi er aldrig færdige, 
men maa altid være paa Vej.

Landbruget staar, og har allerede i Aarevis staaet, paa 
Vej til ny Kapitalinvestering gennem den af Forhol
dene fremtvungne Rationalisering og Mekanisering, 
der kræver for den enkelte Bedrift forholdsvis store, 
nye Kapitalanlæg ved Modernisering af Bygninger og 
Indkøb af Maskiner, saaledes at man nu atter maa falde 
tilbage til Personalkreditten, som vi fra ca. 1800-Aaret 
stadig var gaaet mere fra.

Naar dertil kommer, at den moderne Skattepolitik 
hæmmer Opsparingsmulighederne og for Resten ogsaa 
ødelægger Sparsommelighedsintercssen, saa Opsparing 
trods det enorme Lønningsniveau ikke mere holder 
Stand med de Muligheder, der er for Opsparing, saa 
viser Realkreditsystemet atter, at det ikke er fyldest
gørende.
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Endvidere maa tages i Betragtning den moderne Fi
nanspolitik, hvor jeg synes, det demokratisk-politiske 
System viser en af sine største Brister derved, at man 
hæmmer Opsparingslysten og Fortjenstmulighederne, 
naar disse er til Stede i Erhvervene og derved hindrer 
Henlæggelse af Reserver, medens man uhindret lader 
Lønkravene stige og dermed Forbruget florere, og sam
tidig, for at de erhvervsudygtige kan følge med i Leve
standard, Gang paa Gang hæver Understøttelser, saa- 
ledes at den saakaldte »onde Cirkel« stadig er i fuldt 
Sving — Arbejdskonflikter med stigende Arbejdsløn, 
Ferie med fuld Løn, kortere Arbejdstid, og Pengene 
hertil kan kun fremskaffes paa een Maade, nemlig 
ved Vareprisstigning, saa med stigende Pristal, til sti
gende Tjenestemandslønninger og højere Skatter, atter 
stigende Pristal, og saa begynder det hele forfra, og 
Svikmøllen gaar. —

1 GAMLE DAGE, da Seddelbanken var et privat 
Aktieforetagende med Pligt til at holde Pengevæse

net i Orden, vilde man til Hæmning af alt dette have 
faaet et haardhændet Bankindgreb med banktekniske 
Midler, Kreditindskrænkning, Diskontoforhøjelse, Sed
delomløbsindskrænkning m. m. Nu, da Seddelbanken 
er Statens, maa Banken følge det politiske System, og 
derfor suspenderer man Guldindløseligheden og udvi
der Seddelmængden til Behovets Størrelse, hvilket vil 
sige, at hver Gang »den onde Cirkel« er drejet en Om
gang, maa Seddelmængden øges — Inflationen er i 
fuld Gang.

Alt dette vil øge de Kriser, som Landbruget er ude 
for, og da det som ovenfor anført grundet paa Skatte
princippet er udelukket at skabe de nødvendige Reser
ver, vil Landejendomme i saadanne Kriser være udsat 
for Paniksalg. Da Kapitalinvesteringerne er saa høje, 
som Forholdene nu kræver det, kan Personalkreditten 
ikke klare disse Krisesituationer.

Saadanne Krisesalg vil være ruinerende for den 
enkelte og give store nationaløkonomiske Tab for Sam
fundet, idet en Landejendom, før den gaar til Tvangs
salg, vil være ribbet og afklædt for Besætningsværdier, 
Gødningsværdier og mangelfuld Vedligeholdelse af 
Bygninger og Driftsmateriel, saa der vil gaa en halv 
eller hel Menneskealder, før den atter er fuldtydende.

Men kan nu alt dette undgaas — ikke helt — men 
hvis man kunde faa Slægten til at staa solidarisk, saa- 
ledes at den hele Søskendeflok fik Fordel af de gode 
Tider, men samtidig resignerede i de daarlige, saa 
kunde, synes jeg i hvert Fald, de gamle Slægtsgaarde 
bestaa.

Jeg tænker her paa Slægtsgaarde i virkelig Forstand 
— der er det Sted, hvor Familien i Generationer samles 
og oplever Slægtens Minder og selv skaber nye Min
der for kommende Generationer, saadanne Minder, der 
giver Livsværdier, meget mere værdifulde i Livet end 
nogle tusinde Kroner i mere eller mindre paritetiske 
Sedler.

Det kunde undgaas eller i hvert Fald begrænses i 
nogen Grad ved at gøre Forretninger konjunkturbe
stemte, saaledes at Gældsbeviserne ikke lød paa saa og 
saa mange Procent Rente, men i Stedet paa saa og saa 
store Kvanta Naturalier til Gennemsnitspris beregnet 
hvert Aar, saa vilde Mulighederne for at kunne betale 
saavel under Høj- som Lavkonjunktur være til Stede 
for Debitor. Laanedokumentet vilde vel saa under Høj
konjunktur være meget værd og under Lavkonjunktur 
mindre, men f. Eks. som Anlægspapir vilde det være 
lige meget værd, da de virkelige Værdier, Vareværdien 
har, altid vil være til Stede.

NAAR VI NU SER, at de, der i disse Højkonjunk
turtider er daarligst stillet, jo ikke er Arbejdere, 

ja, ikke engang de offentlige forsørgede, men i Virke
ligheden de, der skal leve af en mindre sammensparet 
Kapital, frigjort ved et Ejendomssalg, takket været Skat
terne og ikke mindst den meningsløst høje Formuebe
skatning, skal der en ret formidabel Kapital til, for at 
ældre Mennesker skal kunne leve af Renten i disse 
Tider. Rentesatserne har jo været nedadgaaende, sam
tidig med at selve Pengeværdien er gaaet tilbage. Hvis 
der nu i Obligationer havde været fastsat bestemte 
Naturalier i Stedet for en Renteprocent, saa vilde disse 
Renteydere være særdeles bedre stillet nu, og naar 
Tiden for Prisfald kommer — og med Historiens Sik
kerhed ved vi, det kommer — eller hvis vi atter faar en 
Regering, der vil fremskaffe en ærlig Krone, saa vilde 
Debitor være i nogen Grad assureret, idet han stadig 
kun skal betale det stipulerede Kvantum Naturalier, 
men Kreditor vilde ikke være ringere stillet, for han 
faar stadig de Naturalier, han ved Salget eller Laanet 
regnede med at skulle bruge.

Det, det her gælder om, er at finde den rette Faktor 
i Naturalier, men saadan som Tiden nu ser ud, vilde 
jeg tro, at lige Fordeling paa Smør, Flæsk, Byg og 
Hvede eller Rug vil være passende; maaske man og- 
saa skulde tage Æg med og paa visse Egne f. Eks. Kød 
ogsaa. Man kunde ogsaa tage Sødmælk med 4 pCt. 
Fedt i Stedet for Smør. Det vilde dække, hvis Oste
produktionen til sin Tid skulde slaa Smørret ud.

Jeg har ogsaa overvejet at bruge samme Konjunktur
beregning, som man i Statens Jordlovsudvalg bruger, 
men mener ikke, den er holdbar igennem længere Tid, 
hvis Inflationen fortsætter. Derved bliver Handelsvær
dien nemlig højere og Renteberegningen som Følge 
deraf lavere, og det er jo ikke Meningen, at Debitor 
paa denne Maade skulde lave sig Kapital paa Kreditors 
Bekostning.

JEG VILDE TRO, at med tilstrækkelig autorativ 
Paavirkning vilde man kunne faa vore Kreditfor

eninger til med fornøden Lovhjemmel at oprette nye 
Serier for saadanne Obligationer, saaledes at de Fa

miliemedlemmer, der skulde bruge Kontanter, kan af
sætte en saadan Obligation til en god Kurs selv i de 
daarlige Obligationsaar og en Normalkurs i de gode 
Aar. De Slægtninge, der ikke skal bruge Kontanter, 
vil have en varende Prioritet i Slægtsgaarden — et 
System, synes jeg, der tenderer mod det nu afløste 
Majorat, men ikke som Majoratet gav alt til den ældste 
i Søskendeflokken og intet til de yngre; og man var 
som før nævnt med til i nogen Grad at assurere Slægts- 
gaardens Bevarelse i Slægten.

(Jeg har ikke nævnt Afdrags- og Administrations
omkostninger ved disse Obligationer, dette er jo kun 
en teknisk Beregning, som ikke vil volde større Van
skeligheder.)

Det er muligt, der ogsaa burde sættes ind for, at Ting
lysningsbegrænsningen bliver hævet eller udvidet. Hvis 
ikke man mener, at dette er forsvarligt, kunde man 
ogsaa ved at hæve Driftsmateriellets bogførte Sum, faa 
Panteværdien sat op. Det er nemlig mit Indtryk af de 
Landbrugsregnskaber, jeg kender, at man her har været 
noget for forsigtig i Landbruget; ved at ansætte Drifts
materiellet højere, vilde man opnaa en større Plads 
inden for Panteværdien. Man behøver jo ikke at være 
alt for bange for, at Formuestigningen skal blive et 
nævneværdigt Formueskatteobjekt, selv om Driftsma
teriellet staar noget højere. Det vil jo altid være af 
Værdi, at Obligationerne ligger inden for Pantevær
dien, da det jo helst skulde kunne tinglyses.

A. C. D. Petersen.
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I Ravnholt Dyrehave ved Kyndelmisse.

IRpnbelmtsse og jfastelavn

KYNDELMISSE, 2. Februar, var i det gamle 
danske Bondesamfund en af Arets store 
Mærkedage. Kyndelmisse var i den katolske Tid 

den Dag, da Lysenes Messe (missa candelarum) 
fejredes, da Kirkelysene indviedes. Der blev 
denne Dag taget Varsel om det kommende Ars 
Afgrøde, der betød så meget for et agerdyrkende 
Folk, og man betragtede Dagen som Vinterens 
Zenith. Halvdelen af Foderet skulde endnu 
være i Behold. Om Vejret er der også Rim fra 
Lysmessedagen:

Kyndelmisse Knude
holder herude med to hvide Stude.

DET ER HVIDT HERUDE
Linjerne hentyder til, at Vinteren den Dag 

når sin højeste Kulde med Sne og Fog. Blicher 
har udnyttet det gamle Vejrrim i sit skønne Vin
terdigt: »Det er hvidt herude«. Megen Vejrtro 
er ligeledes knyttet til 2. Februar, der naturligvis 
var en god Dag at sidde og hygge sig i inden 
Døre. Derfor holdt man i en Del Landsbyer Ol- 
dermandsgilde denne Dag, bl. a. i Ørsted (Båg

Forfatteren August F. Schmidt fortæller 
om Begivenhederne i det gamle Bondesam
fund ved Kyndelmisse — Lysenes Fest i Vin
terens Klimax, om Kjørmesgildet og den 
muntre Fastelavn.

Herred), på Bøjden (Helnæs Sogn), i Egense 
ved Svendborg, Vornæs og Skovballe på Tåsinge, 
i adskillige sjællandske Egne samt i Landet mel
lem Horsens og Randers. Navnlig i Arhusegnen 
var Kyndelmisse den store Festdag i Landsby
erne i gammel Tid. Eksempelvis kan nævnes, at 
i Oldrup ved Odder blev den 2. Februar Byens 
officielle Årsregnskab opgjort og berigtiget ved 
»Kjørmelsgildet«. Byens Gårdmænd mødte i Ol- 
dermandens Gård Kl. 9 Formiddag til Forhand
ling om Lavets forskellige Anliggender. »Skors- 
manden« ankom med sin »Kjæp«, og nu blev 
Bødeskurerne ud for hver Mands Navn sammen
talte, hvorved Bødernes Størrelse blev angivet, 
og først når de var betalte, kunde Kæppen renses, 
d. v. s. Skurerne kunde udslettes, så »Byssens 
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Kjæp« kunde tages i Brug til næste Ars Regn
skab. Ved Gilderne betaltes også Bøder for at 
komme for sent, 1 Skilling for hvert Kvarter, 4 
Skilling for en hel Time, og som yderligere Straf 
måtte vedkommende ved Ankomsten drikke en 
stor Snaps, d. v/s. en halv Pægl Brændevin. Når 
Forhandlingerne om Lavets Sager var forbi, blev 
Mændene opvartede med Smørrebrød, Snaps og 
01. Opdækningen var meget enkel, de lange 
Borde var dækkede med hjemmevævede Duge 
(o. 1850), hvorpå stod Brødfade, Smørkopper og 
Tallerkener med Fårekød fordelt langs ad Bor
dene, men enhver bragte selv Kniv og Gaffel 
med. Drikkevarerne var derimod ikke anbragt 
på Bordene, dette sørgede Skafferne for, idet de 
gik rundt og skænkede Brændevin i et Glas, som 
alle drak af, ligesom af Ølkovsen, der gik fra 
Mund til Mund. Var man færdig med at spise, 
blev der serveret Kaffepunche, men her fik dog 
hver en Kop eller Spølkumme at drikke af, og 
her gik Brændevinsflasken rundt, så enhver 
kunde tage lidt og meget efter Behag. ■

ORNEGILDE OG FASTELAVNS FEST
Kyndelmisseskikke og Fastelavnsskikke løber 

tit over i hinanden, hvad man nok kan forstå, 
når man betænker, at Fastelavn tidligst kan ind
træffe 1. Februar og senest den 7. Marts; det vil 
altså sige, at Fastelavnen med visse Mellemrum 
kan falde sammen med Kyndelmisse. De Bylavs
fester, der holdtes enten Kyndelmisse eller i 
Fastelavnen, var i det store og hele identiske, 
men Fest ved begge Lejligheder kunde selvsagt 
ikke holdes i en og samme Landsby. Men hist 
og her kunde en By holde Bylavsgilde på Kyn
delmissedagen, mens en Naboby holdt sit tilsva
rende Gilde i Fastelavnen. Oldermandsgilde, 
hvor Byens nye Oldermand valgtes, fandt Sted 
i mange sjællandske Egne samt enkelte Steder 
på Lolland og Falster, på Tåsinge, Drejø, i 
enkelte fynske Landsbyer (Gudbjærg, Ryslinge) 
samt på Tunø i Kattegat. Oldermandsbytte i 
Fastelavnen var ret udbredt, Sjælland indtager 
her Førstepladsen. I Midtsjælland holdtes Byens 
Ornegilde hyppigst sammen med Oldermands- 

KONERNE GAV MØDE
Om Eftermiddagen mødte Konerne (Kl. 2), og 

når de så alle var forsamlede, skulde Hovedmål
tidet indtages. Det var solidt: Hvidkål med Flæsk 
og Sennep, og det siger sig selv, at Mændene 
ikke altid skyllede Maden ned med 01, men at 
det fede Flæsk også fik et Par Dramme at 
svømme i. — Efter Spisningen blev der gjort 
ryddeligt til Dansen, som gik med Liv og Lyst 
til omkring ved Midnat. Under Pauserne gik 
Skafferne rundt med den klare, smallivede Flaske 
og skænkede rundt til de mandlige Gildesfolk, 
en stærk medvirkende Arsag til, at Humøret 
efterhånden sattes op på de muntre Grader. — 
Nogle Dage efter det egentlige »Kjørmesgild« 
blev der holdt Legestue for hele Bylavets Ung
dom. Da blev der danset til henad Morgen
stunden. Senere blev Kyndelmissegildet i Oldrup 
ændret således, at der kun mødtes om Efter
middagen både af Mænd og Kvinder, og i Stedet 
for Kål og Flæsk blev der nu serveret Oksekød
suppe og Oksekød med Peberrodssauce.

Af ovennævnte Oplysninger får man et ret 
levende Indtryk af den hyggelige Landsbyfest i 
Vinterens hårdeste Tid. Da Oldrup ligger i en 
af Danmarks frugtbareste Egne, kan man regne 
med, at Beværtningen her var rigeligere end i 
mere magre Dele af Landet. Hertil kommer, at 
Oplysningerne vedrører Gildet, som det har væ
ret fejret i afvigte Århundredes Midte og vel 
nogle Artier før og efter 1850. I ældre Tider 
har Traktementet været tarveligere; thi i Lands
byfællesskabets Dage var Bønderne også arme i 
selv de bedste Egne af vort Land. Den glade og muntre Fastelavn.
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gilde og Fastelavnsfest i selve Fastelavnen. Efter 
at Oldermandsinstitutionen var ophørt ved 
Sogneforstanderskabets Indførelse 13. August 
1841, blev man dog mange Steder ved med at 
holde fælles Byorne. Når dette Avlsdyr en Gang 
om Aret skulde have en ny Fodervært (som 
Regel den ny Oldermand), blev Orneregnskabet 
for det svundne År opgjort, og der holdtes da 
et stort Ornegilde, der nok mange Steder har 
været identisk med Oldermandsbyttegildet.

ORNEN IND I STUEN
Fra Midtsjælland har man den righoldigste 

Overlevering om Ornegildet, der på denne vor 
største 0 endnu mange Steder var gængs Skik 
så sent som i 1890erne. Der blev spist og drukket 
godt ved Ornegilderne, hvor grov Skæmt kunde 
finde Sted, således i Vrangstrup, hvor Byornen 
blev ført ind i selve Gildestuen. De gamle Tiders 
Bønder var jo ikke sippede. Svarende til Oplys
ninger fra Vrangstrup er en Meddelelse fra 
Allerslev ved Præstø. Her kom Ornen også ind 
i Stuen, hvor der blev drevet Løjer med Dyret. 
Men det var ikke muligt at få Meddeleren, en 
Kone i Kalkerup, Fensmark Sogn, til at rykke 
ud med, hvori Løjerne bestod. »Man kan ikke 
være bekendt at sige det«, sagde hun, — og det 
kan der vel være noget oml

FASTELAVNENS NAVN
Til Fastelavnen var jo ellers knyttet adskillige 

andre Fest- og Gildesskikke end sådanne, som 
havde Forbindelse med Landsbyernes gamle 
Styre og Organisation, og i Overleveringen om 
Fastelavnen er Bylavsskikkene derfor ikke så 
fremtrædende som Fastelavnsridning, Ringrid
ning, slå Katten af Tønden, Karnevalslege med 
Maskering o. s. fr. Alle disse Skikke kan i Til
knytning til Fastelavnen i visse Tilfælde godt 
være yngre end de gamle Gildesammenkomster, 
der havde noget at gøre med Bystyret. Nå, noget 
bestemt herom kan dog ikke udtales. — Festens 
Navn »Fastelavn« er lånt fra Middelnedertysk 
»Fastelabend« (vastel-avent), Aftenen før Fa
stens Begyndelse, hvilket straks får os til at 
erindre katolske Kirkeskikke. Fastelavnsugens 
Dage kaldes »Flæskesøndag«, »Flæskemandag«, 
Lørdagen før undertiden »Flæskelørdag«, et 
Minde om den sædvanlige Skik i Middelalderen 
før Fastens Begyndelse at spise lutter Flæske- og 
Kødretter, før den kedelige Fastekost tog sin 
Begyndelse.

Det er imidlertid ikke muligt her at komme 
ind på en Omtale af alle vore Fastelavnsskikke. 
Det har blot været Hensigten at give nogle Op
lysninger om Fastelavnens Bylavsskikke og deres 
tilsvarende Skikke på Kyndelmissedagen først i 
Februar. August F. Schmidt.

»Eskelund« set fra Luften.

ESKELUND
paa Langeland

Af Skriveren.

DEN 30. December 1950 var det 100 Aar siden, 
Gaarden »Eskelund« i Tressebølle, Snøde Sogn 

paa Langeland, ved Køb udskiltes fra Egeløkke Gods. 
I den Anledning holdtes en Fest for de af Slægten, som 
direkte eller indirekte har Tilknytning til »Eskelund«.

ÆLDSTE FÆSTEBREV
Ved denne Lejlighed oplyste den nuværende Ejer, 

Kjeld Andersen, at før den Tid havde Slægten drevet 
Gaarden som Fæstere. Det ældste Fæstebrev, som kom
mer Slægten ved, er fra 11. Januar 1779 og er affattet 
saalydende:

»Jeg Carl Frederik von Steensen til Steensgaard og 
Egeløkke, Hans Kongelige Maiestæts Administrator, 
Oberst af Kavaleriet, tilstaar at hawe stædt og fæst 
som jeg og herved stæder og fæster til Mads Rasmus
sen af Hou, der har tient mig som Ladefoged ved min 
Gaard Egelokke, den Gaard i Snøde Sogn Tressebøllc 
Bye, som Rasmus Hansøn forhen har beboet og ved 
Døden er fragaaet, den under No. 4 skyldsat for Hart
korn efter nye Landmaaling Matrikuleret Ager og Eng 
4 Tdr. 5 Skp. 2 Fj. 1 Ab., Skovskyld 1 Fj., 2 Alb.

Hvilken Gaard bemeldte Mads Rasmussen hans Livs
tid maae bruge og i Fæste beholde, naar han deraf 
Aarlig og nøie udreder og betaaler alle Kongelige Skat
ter og Contributiones, som endten ere eller paabydes, 
samt udreder Landgilde, Aarlig: Byg 4 Tdr. 6 Skp. 
Gæs 1 Høns 2 Stk. forrette Hovcrie med Ægt alt efter 
Tilsigelse som en Fæstebonde efter Lov og Forordnin
ger tilkommer, holder Besætningen og Gaardens Byg



Side 12 Slægtsgaarden

ning altid i god og forsvarlig Stand, dyrke og drive 
dens Tilliggende Jorder som det sig bør, og indtet deraf 
bortgiver eller til upligt Forbruger, item efter Loven 
poder og planter, være sit Herskab og de som paa dets 
Veine noget haver at befale, hørig og lydig, og ellers 
i alle Maader retter og forholder sig efter Hans Konge
lige Maiestæts allernaadigste Love og Forordninger, alt 
under dette Fæstes Fortabelse.

Det stadfæstes under min Haand og Signelse.
Steensgaard; den Ilde Januari 1779.

C. F. Steensen.
Mads M. R. S. Rasmussen.

EFTERSLET FRA SVENSKEKRIGEN
Der er intet nævnt i Fæstebrevet om nogen Sum i 

Indfæste, hvilket vel maa betragtes som en Følge af, 
at Langeland endnu ikke har forvundet Svenskekrigens 
Ødelæggelser, da ikke mindre end 2133 af Øens 5658 
Tdr. Hartk. blev lagt øde. I den Periode, da dette 
Fæstebrev er skrevet, var det ellers almindeligt, at Ind
fæstet laa paa fra 3—20 Rdl. Sølv paa denne Gaard- 
størrelse.

Det synes ogsaa meget uskyldigt, at Landgildet kun 
er paa 4 Tdr. og 6 Skp. Byg, og i Naturalier til Her
skabet 1 Gaas og 2 Høns, samt udrede kongelige Skat
ter og Contributions; jeg har undersøgt, hvad disse to 
Benævnelser dækker.

Landgilde til Snøde-Stoense Sogns Fattigvæsen: 3 
Skp. 2 Fjd. Byg aarlig. Kongetiende: 2 Skp. 3V2 Fjd. 
Rug, 1 Td. 6 Skp. 2V2 Fjk. Havre. Kirketiende: 2 Skp. 
3V2 Fjk. Rug, 1 Td. 6 Skp. P/4 Fjd. Havre. Præste- 
tiende: 4 Skp. P/4 Fjd. Rug, 2 Skp. 2V2 Fjk. Byg, 1 Td. 
1 Skp. P/2 Fjk. Havre. Kvægtiende til Præsten og Kir
ken: 1 Td. 2 Skp. 2V2 Fjd. Havre, 1 Fjk. Byg. Smaa- 
redsel til Præsten: 3 Fjd. Byg. Smaaredsel til Skolelæ
reren: 2V2 Fjd. Byg.

I Fæstebrevet staar ogsaa: forrette Hoveri med Ægt, 
alt efter Tilsigelse, og her har vi det alvorligste, men 
vi maa ikke glemme, at det var en Part af Fæsteafgiften.

Til almindeligt Markarbejde var Regelen, at der 
skulde gødes, piøjes, harves, saas, høstes, derunder Bin
ding, Opstilling, eventuelt Kastning og igen Opstilling, 
saa ofte det var fornødent, og Hjemkørsel af 1 Td. Ld. 
pr. Td. Hartkorn.

I Tærsketiden, som begyndte 8 a 14 Dage før Micha
elis’ Dag og ikke ophørte, før der var udtærsket; sæd
vanligvis omkring 1. Maj, stille 1 Mand 2 Gange om 
Ugen.

Ialt foruden omtalte Tærskedage kunde fordres 82 
Spanddage; til en Spanddag hørte 2 Heste med Kusk, 
Vogn eller det Redskab, der var Brug for, og 112 Gang
dage; regner vi Tærsketiden til 30 Uger, bliver det 152 
Gangdage om Aaret.

(Uddrag af Forenings-Contract imellem Egeløkkes og 
Steensgaards Gods og dets Fæstebønder, hvor Mads 
Rasmussen var Medunderskriver d. 15de Maj 1794.)

Hoveriet til Egeløkke holder sig uforandret til 15de 
Februar 1840, da det afløses for 7 Rdl. Sølv aarlig pr. 
Td. Hartk. + noget Hegnsarbejde, 1 Dags Gødnings- 
'kørsel og 2 Klapjagtsdage.

Denne sidste Rest bliver for denne Gaards Vedkom
mende af Herskabet eftergivet d. 30te November 1850.

SLÆGTEN PAA ESKELUND
Det bliver i Mads Rasmussens Fæstetid, at Byfælles

skabet ophæves. 1790 bliver Udskiftningen foretaget for 
Tressebølles 10 Gaarde, nemlig 4 Egeløkkegaarde, 3 
Nedergaardsgaarde, 2 Grevskabsgaarde og 1 Mensal- 
gaard. Dog bliver de fire Egeløkkegaarde ved at drive 
deres Jord i Fællesskab til 1825.

Mads Rasmussen er født 1743 paa Hou; hans Hustru 
Maren Hansdatter er fra Skattebølle. De faar tre Børn: 
Rasmus, Maren Kirstine og Johanne.

Maren Hansdatter dør 1785, kun 6 Aar efter at de 
har overtaget Fæstegaarden. Skifte blev foretaget fra 
Steensgaard Gods af Fuldmægtig og Skifteforvalter 
Rasmus Anthon Funch, tilligemed tiltagne tvende 
Mænd, Hans Nielsen og Claus Pettersen, begge af 
Staaense.

Alt blev beskrevet og vurderet til ialt 189 Rdl. 3 Mk. 
4‘/2 Sk.

Mads Rasmussen gifter sig igen, denne Gang med 
Anne Chatrine Jensdatter fra Snøde, født 1765 og 
ved Giftermaalet imellem 20 og 21 Aar gammel. De 
faar 6 Børn: Jens, Maren Kathrine, Niels, Peder, Frede- 
riche og Hans. Anne Chatrine dør 1803 kun 38 Aar 
gammel. Igen blev der foretaget Skifte, denne Gang 
af en Frederich Meyer som Fuldmægtig og Skiftefor
valter for Steensgaard og Egeløkke Gods med Sogne
fogderne Hans Kaarse, Staaense, og Hans Nielsen, Snø
de, som Vidner. Boet blev opgjort til 157 Rdl. 2 Mk. 
10 Sk.

Mads Rasmussen dør 16de April 1821.
I 1811 overtager hans ældste Søn, af første Ægte

skab, Gaarden.
Rasmus Madsen er født 1775, gift med sin Soldater

kæreste Sidsel Marie Hansdatter, Datter af Husm. Hans 
Christiansen og Hustru Karen Larsdatter, Dalby, Krog
strup Sogn, Frederiksborg Amt; hun er født Maria Be
budelsesdag 1777.

De faar 5 Børn: Mads, Lars, Hans, Peder og Marie 
Dorthe.

Dette Slægtleds Fæstebrev og øvrige Dokumenter er 
forsvundet.

Deres ældste Søn, Mads, paadrager sig som Dreng 
en Hofteskade og bliver uarbejdsdygtig for Livstid; den 
næstældste Søn, Lars, dør 23 Aar gammel, og det bliver 
saaledes den 3die Søn, Hans, der kommer til at føre 
Gaarden videre.

Hans Rasmussen er født 1ste August 1817. Han gifter 
sig med Gertrud Sophie Pedersdatter af Pederstrup, 
Datter af Gdm. Peder Godtfredsen og Hustru Bodil 
Hansdatter, hun er født 3die September 1815.
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I 1844 fæster Hans Gaarden og giver 1000 Rdl. i Ind
fæste. Landgilde til Herskabet er nu 4 Tdr. Byg og 4 
Tdr. Havre samt i Smaaredsel en mager levende Gaas, 
2 Høns og 2 Snese Æg. Den aarlige Godtgørelse for 
Hoveriet er nedsat med 1 Rdl. pr. Td. Hartk. Kongelige 
Skatter og Contribution er ret uforandret.

Ved Fæstesynet findes Gaardens Bygninger, Besæt
ning og Jorder i forsvarlig Stand.

Hans Rasmussens Ægteskab med Gertrud Sophie 
blev ikke af lang Varighed, hun dør d. 6te September 
1848, kun P/2 Aar efter at deres Datter Boline er født.

Skifte blev foretaget d. 13de December s. Aar, men 
af Herredskontoret i Rudkøbing; nu er Skifterne ikke 
nær saa omfattende og ikke nær saa interessante, som 
da Godserne foretog disse. Enkemanden erklærer at 
kunne anslaae, hvad han ejer af Ind- og Udboe, Krea
turer o. a. til ialt 1200 Rdl., hvilken Sum hans Svoger, 
Godtfred Pedersen, Pederstrup, anerkender, og derud
fra blev Skiftet foretaget.

BEGIVENHEDSRIG TID
Den 10de Februar 1849 gifter Hans Rasmussen sig 

for anden Gang, denne Gang med Maren Kathrine 
Zacariasdatter, Datter af Gdm. Zacarias Christensen, 
Snøde; hun er født 30te Marts 1821, og de kommer til 
at opleve en begivenhedsrig Tid sammen.

Aaret efter at de er gift, køber de Gaarden af Ege
løkke Gods for 3.000 Rdl. Købecontrakten er under
skrevet d. 30te December 1850. At gengive Købecon- 
trakt, Skøde og Panteobligation finder jeg ikke kan 
have nogen Interesse.

Det var den første Gaard i Tressebølle, der blev 
Ejendomsgaard, og den første, der blev flyttet ud fra 
Byen, hvilket skete Sommeren 1851.

Sælgeren, Kammerjunker Carl Steensen de Leth, 
Egeløkke, havde forbeholdt sig Ret til at være med
bestemmende, hvor Gaarden skulde ligge. Efter Over
levering kom han ridende og saa paa Markerne og 
bestemte, at her skulde den ligge, og den skulde hedde 
»Eskelund« efter Marken fra Fællesskabets Tid.

1852 faar Hans Rasmussen Indenrigsministeriets Til
ladelse til fra Gaarden at udstykke Strandlodderne. De 
35 Tdr. Ld., der er tilbage, passer han godt, rydder de 
sidste kratbevoksede Steder, indgrøfter og indplanter 
Markerne med levende Hegn.

Hans Rasmussen og Maren Kathrine faar fire Børn: 
Rasmus, Hans Peder, Jette Theresia og Laurits.

Det blev Jette Theresia og hendes Mand, Hans Han
sen, der kom til at føre Gaarden videre som fjerde 
Led af Slægten. De overtager den 1886. De forøger og 
forbedrer Bygningerne ikke saa lidt. 1912 erhverves 15 
Tdr. Ld., som med Ministeriets Tilladelse lægges under 
den gamle Gaard.

De faar to Børn: Thora og Margrethe.
Margrethe og hendes Mand, Svend Andersen, over

tager Gaarden 1916. Ret hurtig efter forøges Ejendom
men med 11 Tdr. Ld., saa Gaarden nu er paa ca. 60 

Tdr. Ld. En passende stor Tærskelade blev bygget i 
1925 og udvidet i 1942.

De faar fire Børn: Grethe, Bodil, Kjeld og Asta.
Som det 6te Led i den Kæde, som vi haaber maa 

fortsætte, overtog Kjeld og hans Hustru, Anna, født 
Rasmussen, Gaarden i 1948. Resten er et ubeskrevet 
Blad. Vi kan kun ønske dem Held og Lykke med Frem
tiden. Skriveren.

Gaardejer Peter Grau, Graugaarden, Pøl. 
Fotograferet i Januar.

INGEN kan i Dag se paa den gamle, alsiske Kæmpe, 
Gaardejer Peter Grau, Graugaarden, Pøl paa Als, 

at han for 15 Aar siden passerede det saakaldte »Stø
vets Aar«. Den 25. Februar bliver Peter Grau 85 — 
om hans Ønske opfyldes — i Stilhed. Peter Grau, der 
har haft et langt Kampliv, har forlængst trukket sig 
tilbage og nyder sit Otium paa den skønne Gaard paa 
Nordals. Men derfor har han ikke givet Afkald paa 
Kontakten med Omverdenen. Han følger opmærksomt, 
hvad der sker omkring ham, og en Samtale med ham 
er i Dag som for en Menneskealder siden en Oplevelse. 
Hvad kan den Mand ikke fortælle! Peter Grau har 
aldrig anglet efter Offentlighed. Men er man først 
indenfor den lange Gaards Mure, faar man en hjerte
varm Modtagelse. Dyb Slægtstradition ligger bag. Spør
ger man i Dag den aldrende Stridsmand om hans Syn 
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paa de sidste Tiders Udvikling i Forholdet mellem Dan
ske og Tyske i Nordslesvig, lyder hans Svar kort og præ
cist: »Der er heldigvis sket en Afspænding. Nok følte 
vi, der havde været med i det nationale Arbejde i den 
tyske Tid, efter 1945, at det længe ikke havde været 
saaledes, som vi altid havde haft som Parole: »Hvad 
du ønsker andre skal gøre mod dig, det skal du gøre 
mod andre«. At det nu nærmer sig den Fuldbyrdelse, 
som vi indtrængende ønsker, det maatte faa, betragter 
jeg som en Selvfølge for et Land med vore Kulturtra
ditioner«.

FORENINGENS , 
MEDDELELSER

DEN 8. December 1950 Kl. 9.30 afholdtes paa 
Hotel »Hafnia« i København

Forretningsudvalgsmøde.
Medlemmerne af Forretningsudvalget var mødt. 

Endv. var mødt Kontorleder K. Nielsen, Sagfører 
Hesselbjerg og Revisor Foged.

1. Foreningens Økonomi.
Kontorleder Nielsen gjorde Rede for den fore

liggende 1 Situation, hvorefter der i indeværende 
iXar vil blive Balance mellem Indtægter og Ud
gifter. *

2. Bladsagen:
Efter Indbydelse var mødt Medlemmerne af 

Bladudvalget, Bengt Bjergskov, Cederfeld de 
Simonsen, Jørgen Petersen, Jens Jensen og Kon
sulent Balle.

Jens Jensen gjorde Rede for Bladudvalgets 
Arbejde baade med Hensyn til Retningslinier for 
Bladindhold, Annonceordning m. m., og Udval
get indstillede enstemmigt, at Journalist Ib Paul- 
sen, Odense, blev antaget som Redaktør fra 1. Ja
nuar 1951, til hvilken Tid den nuværende Redak
tør Jørgen Petersen ønsker at fratræde. Skønt 
Holbæk Amts Bogtrykkeri hidtil har trykt For
eningsbladet og betjent Foreningen godt, ønskede 
Udvalget den fremtidige Trykning af Bladet fore
taget paa et Trykkeri i Odense af Hensyn til, at 
den nye Redaktør bor i Odense.

Med Hensyn til Bladets Trykning i Odense 

oplyste Udvalget, at Udgifterne ikke blev større 
end hidtil.

Journalist Ib Paulsen kom derefter til Stede og 
udtalte Haabet om ved godt Samarbejde mellem 
Slægtsgaardsforeningens Hovedledelse og ham 
fortsat at faa skabt det bedst mulige Forenings
blad under Hensyn til de foreliggende økono
miske Muligheder. Han ansaa det for bedst, om 
Bladet udkom i 6 Numre aarligt, og han haabede 
paa, at dette blev muligt ved, at Bladets Annon
ceindtægter blev forøget.

Det vedtoges derefter at antage Ib Paulsen 
som Redaktør af Bladet Slægtsgaarden fra 1. Ja
nuar 1951, og Bladuvalget fik Bemyndigelse til at 
træffe en Ordning om Bladets Trykning med et 
Trykkeri i Odense samt til at træffe Aftale om 
Annonceordning. Som fastlagt i Budget regnes 
der foreløbig med Udsendelse af 4 Blade i 1951.

3. Diplomsagen.
Da Kunstmaler Guttorm Petersen var syg, 

mødte i Stedet Hr. Henriques fra Firmaet Eg
mont H. Petersen.

Det vedtoges at faa udført et Prøvetryk af 
Diplomet.

4. Legatspørgsmaalet.
Formanden oplyste, at Foreningen den 10. Ok

tober d. A. havde indsendt et Andragende til 
Direktionen for Carlsen Langes Legatstiftelse i 
Køge om Støtte.

Forretningsudvalget.

☆ Slægtsgaarden »Tjørnegaard« i Kondrup ved Ran
ders blev i Januar af Gaardejer Niels Chr. Wegger 
solgt til Gaardejer -Poul Timm, »Bjørnekær«, Hou 
ved Odder, for 220.000 Kr. Tjørnegaard har været i 
Slægtens Eje i ca. 150 Aar og har et Tilliggende paa 
75 Tdr. Ld. I Handelen følger en værdifuld Besæt
ning. Gaardejer Poul Timm har solgt »Bjørnekær« til 
Læge Arnold Nielsen, Spørring, der vil drive Praksis 
fra Gaarden, som har 65 Tdr. Ld. prima Jord, og blev 
solgt for 200.00 Kr. Gaardejer Niels Chr. Wegger over
tager sin afdøde Fader, Anders Weggers Gaard »Bjerg- 
bygaard« i Bjergby, samme Sogn, som det, hvori hans 
hidtidige Ejendom laa.

(Randers Amts Avis, 11. Jan. 1951.)
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Nogle Aalum-Navne

MENS LANDSBYEN AALUM, ca. 12 km 
vest for Randers, i Dag fremtræder for

trinsvis som Boplads for Arbejdere, Smaahaand- 
værkere og Handlende, var den i svunden Tid 
mere præget af Bøndernes Gaarde, fortæller B. 
Laugesen i en Kronik i Randers Dagblad, og han 
føjer til, selvom Herregaarden Fussingø’s Be
liggenhed i Sognet altid betingede, at en Del 
Haandværksfolk her kunde finde Udkommet.

Kirken paa Kulien var Byens Midtpunkt, me
dens en lille halv Snes Gaarde dukkede sig i 
større eller mindre Afstand fra den. Men efter 
Udskifningen fra Fællesskabet rykkede Tid efter 
anden de fleste ud paa Markerne, og kun et Par 
Stykker har bevaret deres oprindelige Tilknyt
ning til selve Byanlægget.

Sted- og Marknavne, hvoraf Landsbyerne tvun
get af Fællesskabet havde et Utal, er nu for 
Størstedelen gaaet i Glemme, men Arkiverne 
gemmer dem trofast.

Ved de større Matriculeringsarbejder, der ud
førtes paa Christian den Femtes Tid, blev de alle 
opnoterede. Markbøgerne fra den Tid fortæller, 
at zXalum By havde tre Marker: Over-Vangen, 
Vester-Vangen og Øster-Vangen, som var ind
delt i Agre og Fold.

Overvangen bestod af: Hedebaksager, Ler
gravsager, Kudelund, Kajdal, Grønhøjsager, Vej- 
le-Langefald, Taufhøjs-Stykker, Gammeljords- 
fald, Hjordager og Haldager.

Vestervangen: Kirkeskovfald, Stensagerfald, 
Svarretofterne, Skidenagre, Brokholmsagre, Kils- 
agrefald, Gadeagre og Langløkkefald.

Østervangen: Kajdalsagre, Vilandsfald, Lang
agrefald, Rødbæksklepper, Lunddalsklepper, 
Overgaardstoft, Bredagerfald, Tunsagerfald og 
Hummelgaardsagre.

Bønderne i Aalum var Fæstere under Fussingø 
og havde deres Gaarde i Livsfæste indtil 1775, 
da Godsets Ejer overlod dem Gaardene i Arve
fæste, et Forhold, der i det væsentlige bestod til 
op mod Aar 1920, da den aarlige Afgift, Landgil
det, kapitaliseredes og indbetaltes.

Vest for Byen laa de ret udstrakte, magre og 
grusede Arealer, der vel ofte forhen næppe gav 
stort mere end Udsæden. Dette Forhold er i 
indeværende Aarhundrede blevet totalt ændret. 
Ja, fra at være et forblæst Stykke Vestjylland, 
er det nu blevet forvandlet til et Landskabs
billede med Præg af Fyns Blidhed og Ynde. — 
Bag de mange levende Hegn mellem Agre og i 
Skel skjuler sig yppige Frugtplantager og Plante
skoler, og en Tur langs Skovbrynet ved Bakker
nes Fod er en ikke ringe Oplevelse af land
skabelig Skønhed i Forening med Jordbrugets 
Kultivering.

☆ Gaardejer H. P. Jacobsen, Snoldelev, har overdraget 
sin Gaard, »Svælgsgaard«, paa 70 Tdr. Ld. og med 
stor Jerseybesætning til sin Svigersøn, Martin Rhod, 
der i nogle Aar har haft Gaarden i Forpagtning. 
»Svælgsgaard« har i 250 Aar været i Slægtens Eje. 

(Østsjællands Folkeblad, 25. Jan. 1951).

# Gaardejer Gerhardt Ostergaard, Alsiggaard, Blen
strup ved Randers, har solgt sin Ejendom til Ejendoms
handler C. Krabbe, Randers. Gaardens Tilliggende cr 
ca. 100 Tdr. Ld., og den har været i Slægtens Oster
gaards Eje i henved 160 Aar.

(Randers Dagblad, 27. Jan. 1951).

Vejen til selvforsyning med linnedvarer. . .

HJEMMEINDUSTRI - STORINDUSTRI
Arbejdet fra avl og ruskning til den smukke fær
dige hørvare skabte den danske bondestands selv
forsyning med uforgængelige linnedvarer, der gik 
i arv fra slægtled til slægtled ... i dag sender 
man den avlede hør til

TOMMERUP

HØRVARER

AKTIESELSKABET
HØRFABRIKEN I TOMMERUP

Kontrakt paa avl
og behandling af dugrødnet straa fra mindre arealer 
(dog mindst 2 skp. Id.) og urødnet straa fra større 
arealer kan endnu faas.
Frøbestillingsseddel og dyrkningsvejledning med
sendes.



KØLESKABE KONSERVATORER. FROST-ANLÆG

Langt mere økonomisk, fordi intet 
gaar til Spilde - og mere hygiejnisk 1

København.
Fa. Helweg-Jørgensen, 
Ingeniør- og Handelsfirma, 
GI. Kongevej 74, København V. 
Telefon Vester 7112.

Enhver Husmoder ønsker at kunne opbevare 
sine Fødevarer friskt og køligt hele Aaret rundt. 
Tal med den nærmeste FRIGIDAIRE*Forhand* 
ler om Deres Køle*Problem. FRIGIDAIRE kan 
løse det, uanset Størrelsen af de Krav, De stil* 
ler. De kan faa en selvstændig Frysebox eller 
leje den i et af de mange Anlæg, som opret
tes hele Landet over.
Aarhus.
Fa Reck’s Opvarmnings Comp. A/S 
Aaboulevard 39, Aarhus. Telefon 9520.

Esbjerg:.
Fa. Anton Jensen & Co. A/S 
Torvegade 57, Esbjerg.
Telefon 350.

Ularibo.
Fa. P. Hatten & Co. A/S 
Maribo.
Telefon 26-126-526.

De ser her et FRIGIDAIRE Frost* 
Anlæg udvendig og indvendig. Hver 
har sin aflaaselige Box, hvori man 
selv kan nedlægge og hente de 
Varer, man ønsker.

Odense.
Fa. K. T. Knudsen A/S 
Slotsgade 21. Odense. 
Telefon 1065-6095.

Slægtsgaardsejere!
Sikker Dem mod Haglskade

gennem

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910
Store Torv 5 . Aarhus

Slægtsgaardsejere!
Tegn Deres Forsikring 

mod Stormskade i

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade
Store Torv 5 . Aarhus

Østifternes Land-IIypothekforening>
Gyldenløvesgrade 3 

KOBEMIAVX V

yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme 
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne


