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Ro. LANDSBYMARKEN
Forfatteren August F. Schmidt fortæller i denne 
Artikel interessant om vore Landsbyers Anlæg 
og Vækst gennem Aarhundrederne.

DET VAR de naturgivne Forhold: Nem Ad
gang til Ferskvand og Ler, der bestemte 

vore Landsbyers Plads i Terrænet, da de i den 
yngre Stenalder og senere gennem Aarhundre
derne blev anlagt, og det var de nærmest om
givende Overfladeforhold, der var afgørende for 
Landsbyens Byggeplan, efterhaanden som denne 
skred frem.

Derfor er alle vore Landsbyer i deres Oprin
delse Terrænbyer. Nogle faa Bygninger udgjorde 
den ældste Landsby. Som Tiden gik, voksede 
Byen, Gaard blev lagt ved Siden af Gaard, indtil 
de udgjorde en Række, der kunde gaa i lige Linje, 
hyppigst fra Øst til Vest, hvis Jordsmonnets 
Overflade tillod det. En Dam, en Bakkeknold 
eller lignende kunde give Gaardrækken en Sving
ning. Naar Rækken havde naaet en passende 
Længde, begyndte man, hvis det da var muligt, 
at opføre nye Gaarde paa den anden Side af 
Gadejorden. Hermed fremkom efterhaanden to 
Gaardrækker, og vi har nu Rækkebyen eller 
Landsbyen. Den ældste Gaardrække laa hyppigst 
mod Syd. Naturhindringer kunde give Lands
byen en anden Form end den lange og smalle. 
Den kunde blive rundagtig eller med Tiden tage 
Form som en skæv Firkant. Sadanne Byer har 
man kaldt Rundbyer.

REKONSTRUKTION MULIG
Af den enkle Terrænby har Langbyen og Rund

byen op gennem Middelalderen udviklet sig grad-

Nordlangelandsk Landsbygade.
* 

vis. Gaard blev lagt til Gaard, Vang til Vang, 
saaledes at en Rekonstruktion af de ældgamle 
Forhold meget vel lader sig udføre ved et taal- 
modigt Studium af de senere.

En storartet Hjælp til Forstaaelse af de gamle 
Landsbyformer har man nu faaet i det store 
Værk: »Danmarks Kirker«; thi heri ledsages 
hver Kirkes Beskrivelse af en Reproduktion af 
det ældste Kort over Sognebyen, hvor Kirken har 
sin Plads. Af disse Bykort kan den erfarne drage 
adskillige Slutninger, ikke mindst vedrørende den 
enkelte Landsbys Udviklingshistorie frå den lille 
Terrænby til de omkring Aar 1800 ofte ret store 
og usystematiske Anlæg.

De saakaldte Rundbyer er som oftest ganske 
uregelmæssige i deres Byggeplan. Paa fladt Ter
ræn har Byen med de to Gaardrækker haft de 
bedste Udviklingsmuligheder. Topografiske For
hold eller Bymarkens Lidenhed er Aarsag til By-'

Fortsættes Side 4.
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Slut op om „Slægtsgaarden“.
PAA DET SIDSTE Hovedbestyrelsesmøde i 

København blev, som saa mange Gange før, 
drøftet de foreliggende Muligheder fbr at gøre 

vort Medlemsblad til et saa effektivt Instrument 
for Foreningens Ide som muligt. De sidste Aar 
har været baade haarde ved smaa Aviser og 
Tidsskrifter, men stor Vilje til at holde vort Blad 
levende har gennem Foreningstilskudet sikret 
dets Eksistens. En anden Sag er, at der nu maa 
skabes Muligheder for Tilførelse af Annoncer til 
Bladet, og disse Muligheder er betinget af større 
Regelmæssighed i Udsendelsen end den, 4 a 5 
aarlige Numre giver. En anden Betingelse er, at 
Bladet trykkes paa bedre Papir. En Vending er 
sket i Papirprisernes Stigen, endnu er den ikke 
stor, men den vil langsomt kunne gøre sig gæl
dende og hjælpe frem ad den rigtige Vej. Men 
skal »SLÆGTSGAARDEN« gøres til det gode, 
smukke og stærke Foreningsblad, propagandi
stisk værdifuldt udadtil og effektivt som Binde
led mellem Medlemmerne indadtil, maa der gøres 
noget nu.

Forslag paa Hovedbestyrelsens Møde om Op
fordring til frivillige Bidrag til Bladet, blev en
stemmigt vedtaget, og i Dag finder De i 
»SLÆGTSGAARDEN« indlagt en Giroblanket, 
som vi beder Dem udfylde med det Gavebidrag, 
De kunde tænke Dem at yde til Bladet. Maalet 
er et Blad hveranden Maanedl

Vi har paa Følelsen, at vi ikke kommer til 
Medlemmerne forgæves. Vi har paa Fornem
melsen, at man vil paaskønne, at vi undgaar Ind
førelse af Abonnementspris, som blot vil faa Ka
rakter af den Kontingentforhøjelse, man gerne 
i Øjeblikket vil manøvrere udenom.

Gavmildhed overfor Medlemsbladet vil frigø
re til andet Formaal noget af det Tilskud, For
eningen maa yde til Bladet.

Den mørke Vinter staar for Døren og vi ved, 
at i mange Hjem modtages »SLÆGTSGAAR
DEN« som en meget velkommen Budbringer, der 
hidtil intet direkte har kostet Medlemmerne, ud
over hvad De selv ønskede at yde. Vi har før set 
smukt Resultat af vort Sammenhold. Lad os se 

det engang til. »SLÆGTSGAARDEN« er dit og 
mit Forum. Nu kalder Bladet paa Medlemmer
nes Offervilje. Send os en Hilsen paa Girokortet, 
og se Resultatet inden længe.

Mindeord.

Kontorchef Gunnar Knudsen.

DEN 15. SEPT. døde Kontorchef, cand. mag.
Gunnar Knudsen, siden 1948 Medlem af 

Tilsynsudvalget for Slægtsgaardsarkivet. Han var 
blevet valgt til dette Udvalg af Slægtsgaards- 
foreningens Hovedbestyrelse paa Grund af sit 
forbilledlige Arbejde i det danske Stednavne
udvalg, hvis Leder han havde været siden 1914, 
og i Foreningen Danmarks Folkeminder, hvis 
dygtige Kasserer han havde været i Aarene 1917 
til 1947, og hvis Næstformand han havde været 
siden 1948. Kontorchef Gunnar Knudsen deltog 
da ogsaa med stor Interesse i Slægtsgaardsarki- 
vets Udvalgsmøder og var Foreningens Gæst i 
Aarsmøderne i Randers, Rønne og Middelfart. 
Hans Ønske, virksomt at bidrage til, at Slægts- 
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gaardsarkivet kunde opnaa en meget tiltrængt 
Understøttelse af Tipsmidlerne til Undersøgelsen 
af de sønderjydske Frigaarde, blev desværre ikke 
til Virkelighed trods hans veltilrettelagte fortræf
felige Ansøgning til Undervisningsministeriet. 
Gunnar Knudsen kom ikke til at præge Slægts- 
gaardsbladet saa meget, som vi i Slægtsgaards- 
arkivet havde regnet med og kunde ønske. Den 
Underlivssygdom, der til sidst alligevel saa gan
ske pludselig lagde den 66-aarige Mand i Graven, 
havde fra 1948 begyndt at øve sin Indflydelse paa 
ham; men vi nød i Arkivudvalget godt af hans 
store, praktiske Indsigt og hans sunde Fornuft, 
der i høj Grad støttede den nye Vej for Arkivets 
Ledelse, som P. K. Hofmansen, Slægtsgaards- 
arkivets tredie Arkivar, havde betraadt, og som 
han gav sin fulde Tilslutning og Støtte. Vi har 
derfor i Slægtsgaardsarkivet kun alt for god 
Grund til at beklage, at Døden saa ubarmhjertigt 
rev Gunnar Knudsen bort fra hans velsignelses
rige og frugtbringende Virksomhed for dansk 
Kulturforskning i Almindelighed og for vort 
Slægtsgaards-arkiv i Særdeleshed. Æret være 
hans Minde.

Hans Ellekilde,
Arkivar i Dansk Folkemindesamling.

LANDSBYMARKEN
Fortsat fra Forsiden.

planer med kun een Gaardrække. Der skal mindst 
tre Gaarde til at udgøre en Landsby.

Da Kirkerne er yngre end Landsbyerne, kan 
man af deres Beliggenhed slutte et og andet. De 
fleste af vore Middelalderkirker ligger i Udkan
ten af Landsbyerne og ofte i Byens Vestside. El
ler ogsaa laa de helt uden for Byen. Den Del af 
Bebyggelsen, der er nærmest Kirken, tør man i 
de fleste Tilfælde regne med er Byens ældste 
Partier. Ikke saa tit, som mange vil tro, ligger 
Kirken inde midt i Landsbyen, naar vi kommer 
tilstrækkelig langt tilbage i Tiden.

BYFORM OG AGERORDNING
Der kan ikke findes nogen Samenhæng mel

lem Byformen og den Agerordning, der var her
skende i Landsbyfællesskabets Tid. En Hoved
kilde til Forstaaelse af Markfællesskabet og Land
skiftet før Udskiftningens Tid (o. 1780—1810) er 
Markbøgerne, der opbevares i Matrikelsarkivet i 
København. Markbøgeme er fra 1683. I disse — 
der findes een for hvert Sogn — er der detaille- 
rede Oplysninger om hver Plet Jord i Danmark. 
Markbøgeme er en enestaaende værdifuld histo
risk Kilde, »en gylden Rulle« er de med Rette 
blevet kaldt. De er navnlig gjort til Genstand for 

Undersøgelse af P. Lauridsen, Henrik Larsen, 
Svend Aakjær, Poul Rasmussen, Troels Fink og 
Ole Widding.

Markbogsforskeme opererer med tre Former 
for Landskifte: Fornskifte, Solskifte og Bolskifte.

Fornskiftet er ganske uregelmæssigt, Solskiftet 
er helt regelmæssigt, og det yngste, Bolskiftet, 
omfatter i den enkelte Landsby Grupper af Gaar
de, der har Solskifte (fra Øst til Vest efter Solens 
Gang paa Himmelen), men indenfor de forskel
lige Bolgrupper ligger Gaardene uden Orden.

Inden for den nyeste Forskning af Landskif
terne indtager Ole Widdings og Poul Rasmus
sens Undersøgelser en bemærkelsesværdig Plads. 
Begge de to Forskere, der hyppigt vedkender, 
hvad de har lært af Henrik Larsens og Svend 
Aakjærs dybtgaaende Studier i Markbøger og 
her tilgrænsende Arkivmateriale, arbejder med 
stor Stringens og metodisk Sikkerhed, og de har 

,hver især ydet Førstehaandsbidrag til vor agrar
historiske Forskning.

WIDDINGS DISPUTATS
Ole Widding har i sin Disputats: »Markfælles

skab og Landsskifte« (1949) fremlagt en Række 
Studier i lollandske Markbøger fra 1681 og 1682. 
Han gør heri opmærksom paa, at de Steder, hvor 
Jorden var uregelmæssig skiftet eller var bolskif
tet, var der blevet taget Hensyn til Boniteten ved 
Udlodningen til den enkelte Bymand. Det er 
selvsagt Jordens Godhed og den lettere eller 
sværere Adgang til at faa den under Plov, der har 
bevirket, at Billedet af Landsbymarkeme er saa 
kompliceret, som Tilfældet udviser ved en sy
stematisk Undersøgelse, saaledes som ikke mindst 
Poul Rasmussen har vist det for flere Sogne i 
Aarhusegnen.

Fra de ældste Tider har man i første Række 
taget Hensyn til Jordens Beskaffenhed, naar nyt 
Areal besluttedes indtaget til Dyrkning. De nye 
Markstudier viser os, hvor besværligt det i Vir
keligheden er for Mennesker af i Dag at sætte 
sig ind i de gamle Agerfordelingssystemer, der 
til Forudsætning har aarhundredgamle Frem- 
gangsmaader, der, hvad enten det var Bolskifte, 
Solskifte eller Fomskifte, hver især havde til 
Hensigt at fordele Bymarkerne saa retfærdigt 
som muligt mellem Gaardmændene i Byen. Ingen 
maatte lide Uskel, men alle skulde have lige Lod 
og Del i den Jord, der gav Udkommet til Folk 
og Fæ.

AFSONDRET BELIGGENHED
De enkelte Landsbyer laa førhen af sondrede, 

idet der tit kunde være langt til Nabobyen, og 
ude paa Bymarkerne var der i Fællesskabets Tid 
ingen Bebyggelse, hvilket gav Landskabet et 
Præg, som vi ikke kender nu, da man ikke i be-
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tiJL at shah,

...et stærkere Blad

Send Deres Bidrag 
til Gavn for vort Blad!

Benyt Giroblanketten!

Gør det
før De glemmer det!

Gemt er let glemt!

GENNEM FLERE AAR har det dels hos mange Med
lemmer, dels i Bestyrelsen været et Ønske at skabe 

et smukkere Blad, udsendt hveranden Maaned. Hidtil har 
det kun ved betydelige Ofre fra Foreningens Side været 
muligt at opretholde 4 a 5 aarlige Udsendelser. Større 
Regelmæssighed vil øge Bladets Annoncemuligheder, og 
et Nummer mere aarlig vil forøge »SLÆGTSGAAR- 
DEN«s Propagandaværdi. Det sidste Aarsmøde viste til 
fulde, hvor værdifuld denne Propaganda er.

I DETTE NUMMER af »SLÆGTSGAARDEN« er 
indlagt en Giroblanket, som vi beder Dem udfylde 

med et Gavebeløb til Bladet, et frivilligt Bidrag, som vil 
blive brugt til Trykning paa bedre Papir og til regelmæs
sig Udsendelse af 6 Numre. Hvad De saaledes skænker 
til Bladet, skænker De til Foreningens Arbejde udadtil. 
Hvad der spares til Bladet, spares til Løsningen af andre 
Opgaver.

GLOSEN »BLADDØD« er blevet hyppigere i de 
senere Aar. Bedre funderede Aviser og Skrifter er 

gaaet ind, skønt de havde langt bedre Annoncemulig
heder end »SLÆGTSGAARDEN«s hidtil uregelmæs
sige Udsendelse betinger.

VÆR MED TIL at gøre vort Medlemsblad til det 
bedst mulige agitatoriske Forum for Slægtsgaards- 

folkenes Sag og for Medlemsforbindelsen indbyrdes.

EN UDVEJ vilde det være i strenge Tider at. indføre 
et Abonnementsbeløb som Forudsætning for vort 

Blads Opretholdelse, men selv det mindste »Abonnement- 
Tillæg« til Kontingentet vilde faa Karakter af den Kon
tingentforhøjelse, vi saa vidt muligt vil undgaa i Øjeblik
ket. Det frivillige Gavebidrag er en af de Veje, vi kan gaa, 
og den har vi valgt.

Slut wn,
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boede Egne træffer den Uberørthed, som sær- 
tegnede det gamle Bondeland, der ved sin ringe 
Opdyrkning var malerisk og yndefuldt. Paa alle 
Udmarker og Overdrev fandtes Lunde og Krat 
og prægtige Træer eller smaa Trægrupper, spredt 
over de brune Hedestrækninger, der bredte sig, 
hvor Skoven mistede Terræn. Over de sure, sum
pede Kærstrækninger lyste hvide Birketræer, og i 
Buskads og Skrup var der en Rigdom af Vildt 
og Fugle. I de- østdanske Kulturlandskaber har 
Menneskenes skovfjendtlige Virksomhed været 
med til at ændre Landskabets Præg.

Studiet af det gamle, danske Bondeland har og- 
saa tillokket Hugo Matthiesen, der i sin Bog: 
»Det gamle Land« (1942) henførende har an- 
skueliggjort for os, hvor skønne Danmarks 
Landsbymarker var før o. 1800. Med Mesterskab 
skildrer han dette Land for os:

»Ved Sommertid, naar Gedeblad, Slaaen, Ro
ser og Hvidtjørn stod i Blomst og mættede Luf
ten med Vellugt, var Overdrevet skønt som et 
Eventyr, farveprægtigt og straalende om Efter- 
aaret med de rødmende Bær i Buskene og stor
ladent i sin Barskhed, naar Skyerne kom jagende 
over en forreven Høsthimmel, og vissent Løv fløj 
som Fugle fra de ensomme Bøge«.

GAMMELT SAMFUND 
I LIKVIDATION

Landsbymarkernes Udskiftning var en fuld
stændig Omkalfatring af det tilvante. Det gamle 
Landsbysamfund traadte hermed i Likvidation. 
Udskiftningens Gennemførelse var Forudsætnin
gen for andre Fremskridt, for Overgangen til nye 
Driftsformer og for Anvendelsen af nyttige Fo
derplanter.

Og Fremskridtene kom. I intet Tidsrum har 
vort Land været udsat for saa store Ændringer 
som i de sidste ca. 125 Aar. Skove er blevet ryd
dede, Hedestrækninger opdyrkede, Bakker, 
Skrænter og lidet dyrkelige Arealer er blevet be
plantede, Jorderne drænede, saa Overfladevand 
nu sjældent ses, Søer er udtørrede eller gjort min
dre i Udstrækning, Enge afvandede, Vandløb og 
Veje regulerede, Høje sløjfede, Stengærder og 
Diger kørt sammen og senere sløjfede, — men 
ikke mindst Planering og moderne, solid Bebyg
gelse har været med til at skabe store Forandrin
ger i vort Lands Fysiognomi, saa nu er der saa 
at sige intet tilbage — uden enkelte gamle Byg
ninger hist og her — der erindrer om den gamle 
Landsby og dens Agerbrug, hvorom der i det 
ovenstaaende er meddelt nogle Bemærkninger, 
som muligvis vil være af Interesse ikke mindst 
for Folk, der bor paa Landet, eller som paa en 
eller anden Maade har Tilknytning til Landbrug.

August F. Schmidt.

Slægtsgaards 
Diplomet.

1SLÆGTSGAARDSFORENINGENS Love § 2 fyr
ste Stykke staar: »Til Medlemmer, hvis Ejeiidom i 
mindst 100 Aar har været i Slægtens Besiddelse, ud

stedes der, naar det ønskes, af Foreningens Hoved
bestyrelse efter forudgaaende Undersøgelse et Diplom 
mod et nærmere fastsat Gebyr.«

Tanken med dette er, at man dermed i Ærbødighed 
og Taknemmelighed ærer Slægtens Minde. Dette kan 
kun være i dyb Taknemmelighed, da hver især ved, at 
vor Eksistens i Dag er betinget af forrige Slægters 
Indsats.

Foreningen har ladet fremstille et Diplom hos konge
lig Bogtrykker Egmont Petersen, København. Det dan
ner en meget stilfuld Ramme, selvom det vigtigste ved 
Diplomet naturligvis er de forskellige Optegnelser, som 
bliver udført med Kunstskrift i Tusch.

Af Hensyn til Slægtsgaards Diplomets Anseelse, og 
da Foreningens Formand, Næstformand og Arkivets 
Leder maa sætte deres Navn under Diplomet for at 
garantere for dets Rigtighed, maa Indholdet være uan
gribeligt. Gaarden maa have været i Slægtens Besid
delse i 100 Aar eller mere, og Data for Besidderforhold, 
Fødsel, Giftermaal og Død maa være lovformeligt be
kræftet.

Diplomets Udstedelse.
De allerfleste Diplomer udstedes paa Grundlag af 

en Undersøgelse gennem Slægtsgaards Arkivet. Naar 
det ved Bestilling af en Undersøgelse bemærkes, at 
den skal bruges til Udstedelse af et Diplom, er alt i 
Orden. Det kan ogsaa forekomme, at et Diplom øn
skes udstedt paa Grundlag af en anden Undersøgelse. 
I saa Tilfælde afgør Arkivleder Hofmansen, om Grund
laget er fyldestgørende til Udstedelse af Diplom. Hvis 
ikke, maa Rekvirenten betale for de Rettelser, der even
tuelt skal foretages. Det hænder ogsaa, at et Diplom 
bestilles af et Medlem uden foregaaende Undersøgelse. 
I saa Tilfælde maa Rekvirenten enten lade foretage en 
Undersøgelse gennem Slægtsgaards Arkivet eller selv 
fremskaffe de nødvendige Attester fra lovformelige In
stitutioner for de Data, der ønskes opført paa Diplo
met.

Gebyret, der betales for Diplomet, dækker Omkost
ningerne ved dets Udstedelse. Det blev i første Omgang 
ansat til 25 Kr., men har vist sig at være for lille i 
de fleste Tilfælde. Der var regnet 4—5 Generationer, 
men vi har allerede nu ved Diplomudstedelsen været 
oppe paa 17 Generationer. Gebyret vil ved næste Be
styrelsesmøde blive ændret.

Vi bør stræbe imod, at der i hvert Slægtshjem op
hænges et Slægtsgaards-Diplom til Ære for vore Fæd-
res Minde. Jens Jensen.
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Slægtsstævne paa Slotsgaard.

Slotsgaard i Egebjerg, tegnet af Maleren Henry Bailurn, Holstebro, der paa sin Farmors Side 
horer til Slotsgaardslægten.

ØNDAG DEN 27. JULI holdt Familien 
Mortensen fra Slotsgaard i Egebjerg, Ejsing 

Sogn pr. Vinderup, en Slægtsfest hos Slægtsgaar- 
dens nuværende Ejer, Gaardmand og Sognefoged 
Niels Kristian Mortensen, der sammen med sin 
Hustru Jensine Mikkelsen havde skabt den smuk
keste Ramme om Stævnet paa den gamle Slægts- 
gaard.

Festens Anledning var den for kort Tid siden 
paa Vestjydsk Forlag i Vinderup udkomne Bog 
»Slægterne fra Slot i Egebjerg« ved Sognepræst 
Niels Bundgaard i Ejsing, hvis første Afsnit, der 
for en Del handler om Gaardens Historie, er ud
arbejdet af Arkivar P. K. Hofmansen, Slægts- 
gaardsarkivet. Af ca. 300 nulevende Descenden
ter efter Ægteparret Poul Mortensen (f. i Slægts
gaarden 1787, d. smst. 1871) og Ane Nielsdatter 
(f. i Estvad 1785, d. i Slægtsgaarden 1856) var der 
mødt omkring 200.

Festen begyndte med Deltagelse i Gudstjene
sten ved Pastor Bundgaard i Ejsing Kirke, hvor
efter der blev nedlagt Kranse paa Slægtens Grave 
paa Kirkegaarden. Derefter samledes man i 
Slægtsgaarden til fælles Kaffebord og frit Sam
vær, under hvilket Pastor Bundgaard og Arkivar 
Hofmansen holdt Foredrag for Forsamlingen. 
Pastor Bundgaard talte om Slægtens Historie fra 
det Tidspunkt i 1752, da dens Stamfader Poul 
Mortensen Kjellerup fra Sønderbygaard i Hand- 
berg Sogn blev gift med Jens Thomasen Pilgaards 

og Hustru Annas Datter Kirsten »paa Slottet i 
Egebjerg«.

DEN IRONISKE PRÆST
Dette »Slot« var dog ikke Oprindelsen til den 

nuværende Slægtsgaard »Slotsgaard«, men »Slot
tet« i Egebjerg var et lille Hus med 2 Skæpper 
Hartkorn, i hvilket, som opbevarede Skrifter rø
ber, der tilmed ikke fandtes megen Velstand. 
Denne Omstændighed i Forhold til det stolte 
Navn gav da ogsaa Sognets daværende Præst, 
Jens Nielsen Muller, Lejlighed til forskellige iro
niske Bemærkninger i Kirkebogen. Da Kirstens 
ældre Søster Maren i 1751 blev trolovet, skrev 
han saaledes: »Torsdagen d. 4’de Febr. 1751 troe- 
lovedes Poul Madtzsøn af Lem og Maren Jens
datter paa Slottet i Egebjerg. Nu maa Byen vene- 
reres«. Ved det paafølgende Bryllup fortsatte Pa
stor Muller sin Ironi, idet han i Kirkebogen til
føjede: »Som Slottet, saa Brøllupet. N.B.«. Her 
tænkte han aabenbart paa sit Offer. Nej, saa var 
et Herskabsbryllup paa Herregaarden Landting 
Aaret i Forvejen anderledes givtig. Han skrev i 
den Anledning i Kirkebogen: »— hvorfor jeg 
blev aflagt med 30 Croner. N.B.: det bedste Brøl
lup jeg i min Leve-Tiid har haftt«.

Poul Mortensen Kjellerup døde i Soldatertje
neste langt fra Hjemmet, hvorefter hans Enke 
Kirsten Jensdatter den 6.-7.-1769 giftede sig med 
Enkemand og Gaardmand Peder Nielsen Hede- 
gaard, der paa det Tidspunkt ejede den nuvæ
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rende Slægtsgaard i Egebjerg. Ved dette Gifte- 
maal kom Slægten Mortensen til Gaarden, idet 
Poul Mortensen Kjellerup og Kirstens Søn Mor
ten Poulsen (f. 1754) arvede den og blev Fader 
til den tidligere omtalte Poul Mortensen (f. 1787), 
Oldefar til Gaardejer N. K. Mortensen.

Af Slægtens talrige Medlemmer har de aller
fleste i Tidens Løb været Bønder, og Pastor 
Bundgaard havde gennem sine Studier i Slæg
tens Historie faaet det Indtryk, at dens fornem
ste Egenskaber var Jævnhed, Flid, Nøjsomhed og 
Gudsfrygt. Hertil kunde han tilføje, at i de 30 
Aar, han havde været Præst i Sognet, mente han 
ikke, at han havde holdt en eneste Søndagsguds
tjeneste i Ejsing Kirke, uden at flere eller færre 
af Slægten Mortensen havde være til Stede. Den 
havde været lige saa sikkert at træffe i Kirken 
som Præsten selv, og mange af dens Medlemmer 
hørte i sin Tid til Vækkelsesfolkene i Sognet.

Der var Grund til at takke for Guds Barm
hjertighed fra Slægt til Slægt, og Gud skal have 
sin Ære fra Slægt til Slægt.

AF EGEBJERGS HISTORIE
Efter Pastor Bundgaards Indlæg holdt Arkivar 

Hofmansen et Foredrag om Byen Egebjergs Hi
storie og kom i Tilknytning til denne ind paa det 
for denne Lokalitet ejendommelige Navn »Slot«.

Talrige Stednavne i Ginding Herred som Gin- 
déskov, Stubkjær, Lindholt, Ravnholt, Egebjerg 
m. m. fl. røber, at Egnen i gammel Tid har været

FORENINGENS 
MEDDELELSER

Den 23. September Kl. 9.30 holdtes paa Hotel »Haf- 
nia« i København

FÆLLESMØDE
af Forretningsudvalget, Udvalget for økonomiske og 
lovmæssige Sager samt Bladudvalget.

Alle Medlemmer af Udvalgene var mødte.
Endvidere var mødt Revisor Foged, Kontorchef Niel

sen, Redaktør Paulsen og Sagfører Hesselbjerg.
Udvalgene gennemgik Dagsordenen for Hovedbesty

relsesmødet den følgende Dag, og man enedes om at 
foreslaa Hovedbestyrelsen, at det var meget ønskeligt 
til næste Aar at udsende 6 Foreningsblade; men da 
Foreningens økonomiske Stilling ikke tillader forøgede 
Udgifter, vil man foreslaa, at der næste Aar foretages 
en frivillig Pengeindsamling blandt Foreningens Med
lemmer.

Mange andre Spørgsmaal blev drøftet.
☆

Den 24. September Kl. 9.30 holdtes paa Hotel »Haf- 
nia« i København

HOVEDBESTYRELSESMØDE
Foruden Bestyrelsen var mødt Revisor Foged, Kon- 

særdeles rig paa Skove. At Egebjerg tillige fra 
ældgammel Tid har været befolket, findes der 
flere haandgribelige Vidnesbyrd om. Saaledes 
blev der i sin Tid fremdraget et stort Ravsmykke
fund fra den yngre Stenalder i Tværmose, og et 
sjældent smukt Broncesværd med guldbelagt 
Fæste, der nu hører til en af Nationalmuseets 
store Skatte, blev fundet i en Høj paa Krogager 
Mark. I de bevarede Kildeskrifter nævnes Ege
bjerg første Gang 1422. Amtsstuematriklen 1664 
omtaler i Egebjerg »It Hus kaldis Slott, beboet 
af Povl Schreder« og tilhørende Herremanden 
Jacob Lindenov til Hundslund Kloster (Dron
ninglund). Som det eneste Bosted i Ejsing Sogn 
skulde der af dette Hus betales Ledingsafgift 
som Afløsning for gammel Ledingspligt, og ud 
fra denne Omstændighed tør man i Forbindelse 
med en nærmere Undersøgelse fastslaa, at Povl 
Schreder i 1664 har boet paa Resterne af en gam
mel Selvejergaard, hvis Beboere i en langt ældre 
Tid som Selvejere ikke har kontribueret til nogen 
Herremand, men til Kongens Slot Lundenæs. 
Denne Særstilling i Sognet har uden Tvivl givet 
Anledning til at kalde Stedet for »Slot«, hvilket 
Navn det sammen med Ledingsafgiften har be
varet længe efter, at Selvejerherligheden var gaaet 
tabt. I 1683 var Slotshuset i Egebjerg beboet af 
Jens Nielsen Brun og hørte da under Landtings 
Godskompleks, hvilket Forhold stadigvæk be
stod, da Jens Thomasen Pilgaard og Hustru Anna 
Jensdatter i første Halvdel af det 18. Aarhun- 
drede beboede Stedet. P. K. H.

torchef Nielsen, Arkivar Hofmansen, Sagfører Hessel
bjerg og Konsulent Balle.

Formanden bød velkommen og udtalte Mindeord over 
Medlem af Arkivudvalget, Kontorchef Gunnar Knudsen, 
der var afgaaet ved Døden i denne Maaned.
1. Foreningens Økonomi.

Formanden redegjorde for sit Syn paa Forenin
gens Økonomi, herunder Aarsagerne til Tilbagegan
gen i Foreningens Formue, og fremsatte det Dagen 
før drøftede Forslag om et frivilligt Bidrag til Støtte 
for Bladet, saaledes, at det kunde udkomme 6 Gange 
aarligt og paa bedre Papir. Dette Forslag blev ved
taget. Der vil i Bladet fremkomme en Opfordring til 
at indsende Bidrag, og der vil blive tilsendt Med
lemmerne et Girokort sammen med Bladet. Paa Gi
rokortet trykkes »Frivilligt Bidrag«, men intet Beløb, 
idet Medlemmerne selv afgør Beløbets Størrelse.

2. Foreningens Arbejdsprogram.
Formanden omtalte Spørgsmaalet om Størrelsen 

af Ejendomsskatterne samt Forslaget fra Husmands
foreningerne om, at der ogsaa kunde forlanges af
givet Jord til Husmandsbrug ved Familieoverdragel
ser. Det vedtoges at indhente nærmere Oplysning 
om, hvad Husmandsforeningernes Forslag gik ud 
paa.
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3. Slægtsgaårdsarkivet.
Formanden oplyste, at der var andraget om Til

skud fra Carlsbergfondet, men at dette ikke havde 
givet noget positivt Resultat.

Gåardejer Jens Jensen oplyste, at m. H. t. de af 
Arkivet foretagne Undersøgelser er man paa nuvæ
rende Tidspunkt omtrent paa Højde med tidligere 
Aars Arbejde.

Det vedtoges at arbejde videre med Spørgsmaalet 
om udefra at faa økonomisk Støtte til Arkivets Ar
bejde.

4. Medlemsforhold.
Man drøftede Ejendomsskyldvurderingen som 

Grundlag for Kontingentet. Hidtil var kun benyttet 
9. Ejénddmsskyldvurdering. Der var Enighed om, 
at det vilde være for besværligt at ændre Kontingen
tet efter 10. Ejendomsskyldvurdering, men at der 
eventuelt kunde paalignes en vis procentvis Stig
ning for alle Ejendomme.

Det vedtoges at forelægge disse Spørgsmaal for 
Repræsentantskabet ved dettes Møde næste Aar.

Endvidere drøftedes Spørgsmaalet om at finde en 
mere påssende Betegnelse for de saakaldte passive 
Medlemmer.

5. Budget for 1955.
Revisor Foged fremsatte i Henhold til Forretnings

udvalgets Forhandlinger Dagen før et Forslag til 
Budet for 1953. Det vedtoges at udsætte dette Spørgs
maal til Hovedbestyrelsesmødet i Februar næste 
Aar.

6. Aarsmødet 1955.
For Kredsbestyrelsen paa Møn var mødt Gaard- 

ejer Audun Jørgensen, Elmelunde, der gjorde Rede 
for Planerne til Aarsmødet paa Møn 1953. Det ved
toges at stile efter Afholdelsen af Mødet den 25. og 
26. Maj.

7. Valg.
a. Til Formand og Næstformand genvalgtes Mar

kersen og J. Jensen.
b. Til Medlemmer af Forretningsudvalget genvalgtes 

Markersen, J. Jensen og N. Slemming og som Se
kretær for dettes og Hovedbestyrelsens Møder 
Sagfører Hesselbjerg

c. Til Arkivudvalget valgtes:
H.M.Markersen, Jens Jensen, N.Slemming, Jør
gen Petersen, Konsulent Balle, Magister Hans 
Ellékilde, Dr. Fabritius, Salomon Frifelt og Dr. 
phil. Sigurd Jensen, Rigsarkivet. — Med Hensyn 
til Dr. Sigurd Jensen bemærkes, at Valget er af
hængigt af, at han er villig til at modtage Valg, 

d. Det særlige Legatudvalg ophævedes.
e. Til Medlemmer af Udvalget for økonomiske og 

lovmæssige Sager genvalgtes H. M. Markersen, 
J. Jensen, N. Slemming, Cederfeld de Simonsen 
og N. Larsen med Hesselbjerg som Sekretær.

f. Til Medlemmer af Lovudvalget genvalgtes H. M. 
Markersen, Chr. Lybye og Hesselbjerg.

g. Til Medlemmer af Bladudvalget valgtes J. Jensen, 
Cederfeld de Simonsen, Bjergskov, Balle og Re
daktør Paulsen.

8. Eventuelt.
Det blev drøftet, om der var Mulighed for at ar

rangere et Aarsmøde i Sydslesvig med Mødested i 
Flensborg. Bestyrelsen vil undersøge dette.

FORENINGENS EMBLEM
Ved Aarsmødet paa Fyn i Maj 1952 blev 

Slægtsgaardsforeningens Emblem første Gang 
baaret af Foreningens Medlemmer.

Emblemets Tilblivelse og Motiv er omtalt i 
Medlemsbladet Nr. 59, April 1952.

Ved Aarsmødet og Udflugten var Emblemet 
Samlingsmærke og Kendetegn baade paa Rejsen 
til og fra Mødet og under Mødet.

Det kan diskuteres, om Emblemet burde være 
2—3 Bogstaver (Foreningens Initialer) eller et 
symbolsk Landmands- og Slægtsmotiv. Hoved
bestyrelsen vedtog i sin Tid enstemmigt at præge 
et Emblem med Slægtstræet og Sædemanden. 
Fremstillingen af Emblemet blev tilrettelagt saa- 
ledes, at det kunde foreligge til Aarsmødet, da 
der var Enighed om, at det er nyttigt, formaals- 
tjenligt og rigtig at have et Emblem i Stedet for 
en Sløjfe eller andet tilfældigt Mødetegn, hvor 
Slægtsgaardsfolk samles.

Nogle af Aarsmødets Damer tilkendegav deres 
Glæde over at kunne erhverve Emblemet og 
bruge det som Smykke, idet det til enhver Tid 
vil kunne bæres som Broche.

De Medlemmer af Foreningen og deres Slægt
ninge, som har anmodet om at faa et Emblem 
tilsendt, bedes skrive derom til Slægtsgaardsfor
eningens 'Kontor, Købmagergade 67—69, Køben
havn K.

Prisen er Kr. 5.50 pr. Stk. + Efterkravsporto. 
Af første »Oplag« er der nu kun 52 Stk. tilbage.
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EN SLÆGTSGAARD i
Af Kommunelærerinde Mette Hansen.

SKOVKILDEGAARD i Svanninge By, hvis 
Navn er af meget ny Oprindelse, hentet 

fra den sprudlende Kilde i Skoven bag Gaarden, 
er en Slægtsgaard fra omkring 1700. Gaardens 
Beliggenhed har fra fjerne Tider været paa den 
samme Plads tæt ved Jættestuen »Skerninghøj«, 
i hvis Nærhed der har været Boplads for Sten
alderfolket. Thi for en Del Aar siden, da Gaar
dens Stuehus blev restaureret, og der skulde gra
ves Kælder, blev der i ca. 1 Meters Dybde fundet 
et velbrolagt Gulv med 4 store Sten i Midten, 
som var bleven brugt til Ildsted.

Saa længe Gaarden var Fæstegaard, hørte den under 
»Østrupgaard«s Gods i Haastrup Sogn, ligesom de 
fleste Gaarde i Svanninge By, og Fæstebønderne dér 
førte en tryg Tilværelse, skabt af Jomfru Karen Brahe 
til »Østrup gaard«, som senere under de skiftende Lens
besiddere af Slægten Bille-Brahe. Og dog fandt de 
Anledning til Klage over deres lange Hoverivej.

1664 var Gaarden beboet af Fæstebonden Anders 
Rasmussen, og efter ham kom Anders Andersen, som 
antagelig var hans Søn.

Skovkildegaard.

SLÆGTSHISTORIEN begynder ca. 1700, da Jørgen 
Rasmussen har faaet Gaarden i Fæste og er bleven 
gift med Karen Hansdatter. I deres første Ægteskab 

fødtes tre Pigebørn: Elisabeth Jørgensdatter 1701, Ma
ren Jørgensdatter 1702 og Anne Jørgensdatter 1712. 
Jørgen Rasmussen dør 1722, og Enken bliver gift med 
den næste Fæster.

Den 4. April 1722 fæster Oluf Madsen Gaarden og 
gifter sig med Enken Karen Hansdatter. Han er Søn 
af Matz Rasmussen i Svanninge, som var Fæster af 
den daværende »Svanninge Mølle«, som hørte til Gaar
den ved Bækken (Matr. 25a, Fritzdal). Karen Hansdat
ter døde den 27. Februar 1736, og Arvingerne er hen
des tre Børn af første Ægteskab. Oluf Madsen gifter 

sig anden Gang med Maren Larsdatter, ca. 1736. Oluf 
Madsen dør 1753, og der er Skifte efter ham d. 13. Sep
tember, hvor han har efterladt sig 3 mindreaarige Børn:

1. Maren Olufsdatter, der er 13 Aar og født 1740.
2. Lars Olsen, der er 9 Aar og født 1744.
3. Mads Olsen, der er 2 Aar og født 1751.

Værge for disse Børn var deres Farbroder, Gaard- 
fæster Niels Madsen i Svanninge (Matr. Nr 17a, Flæ- 
skegaarden). Enken bliver gift med den næste, som faar 
Gaarden i Fæste.

DEN 21. NOVEMBER 1753 fæster Peder Andersen
Gaarden efter Ole Madsen og gifter sig med 

Enken Maren Larsdatter. Peder Andersen var Søn af 
Gaardfæster Anders Olufsen og Maren Pedersdatter i 
Svanninge (Matr. Nr. 13a, Kildemosegaard). I deres 
Ægteskab fødtes een Søn, Oluf Pedersen. Den 14. 
April 1781 afstaar han sin i Fæste havende Gaard til 
denne Søn, og af Maren Larsdatters Børn af 1. Ægte
skab er Datteren Maren Olufdatter bleven gift med 
Gaardfæster Unge Hans Nielsen Skræder i Svanninge 
(Matr. Nr. 30—31a, Ulvsbjerggaard).

Den 15. Marts 1781 faar Ole Pedersen Fæstebrev paa 
Gaarden efter sin Fader Peder Andersen. Han bliver 
gift omtrent samtidig med Bodil-Marie Henrichsdatter, 
som er Datter af Husfæster Henrich Keysen i Kistrup 
Skovhuse. Hun dør efter 10 Aars Ægteskab, og der 
var Skifteforretning efter hende den 7. Januar 1791. 
Hun efterlod sig to smaa Børn, Maren Olsdatter, 5% 
Aar, født 1785, og Anne Olsdatter, 3 Aar, født 1788. 
Værge for disse Børn var deres Morbrødre, Gmd. og 
Sognefoged Niels Henrichsen Key i Horne (Matr. Nr. 
31a, Hvilenlund) og Gmd. Key Henrichsen i Svanninge 
(Matr'. Nr. 25a, Fritzdal). Ole Pedersen bliver gift 
2. Gang den 18. Februar 1791 med Johanne Jensdatter, 
der var Datter af Gaardfæster Jens Jacobsen i Svan
ninge (Matr. Nr. 6a, Gammel-Strand). I dette Ægteskab 
fødtes Børnene:

1. Bodil-Maria Olsdatter, døbt 20. November 1791.
2. ]ens Olsen, døbt 26. April 1793.
3. Henrich Olsen, døbt 25. Januar 1795, død 24. Au

gust 1799.
4. Bodil-Maria Olsdatter, døbt 25. Juni 1797.
5. Peder Olsen, døbt 10. Marts 1799.
6. Niels Olsen.

Efter Ole Pedersens Død 1829, hvor der er Skifte
samling efter ham den 24. November, faar hans Enke 
Johanne Jensdatter ved Kongelig Bevilling under Frede
rik VI Tilladelse til at hensidde i uskiftet Bo, indtil 
Sønnen Jens kan faa Fæstebrev. Hun døde den 14.
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November 1835 som Aftægtskone hos sin Søn i Gaar
dens Aftægtslejlighed, som endnu kan ses. Anders 
Plougs Gaard, som laa bag Gaarden her ved Broen 
ved Branddammen, var ca. 1803 bleven udflyttet til 
Sundet ved Faaborg (Matr. Nr. 27a, Sundagergaard), 
og den gamle Gaards- og Haugeplads var tillagt Ole 
Pedersen at hegne og drive.

DEN 15. SEPTEMBER 1836 faar Jens Olsen ud
stedt Fæstebrev paa Gaarden; den har nu Matr. 

Nr. 11a og bestaar af en Toftelod ved Gaarden og en 
tilgrænsende Hovedlod nordøst for Byen, en Udlod 
østen og en Lod sønden for Byen i Vænge-Marken. 
Denne Gaard har desuden Rettighed til Tørveskær hos 
Matr. Nr. 16a i Strentelong. Til Gaarden hører ca. 91 
Tdr. Land og staar for Hartkorn Ager og Eng: 6 Tdr. 
3 Fdkr. 8/9 Album og svarer i aarlig Afgift 36 Rigs
daler Sølv, 1 Td. 4 Skpr. Rug, 3 Tdr. Byg og 2 Tdr. 
Havre. I 1855 har Jens Olsen bygget Gaarden om, den 
østlige Længe nybygget, og 1857 blev Gaardens Byg
ninger vurderet saaledes: 
a) Stuehuset mod Nord bestaar af 17 Fag — 680 Rdl.
b) Længen mod Øst .....................  14 » — 480 »
c) Længen mod Syd ....................  12 » — 300 »
d) Længen mod Vest ....................  19 » — 480 »
e) Tilbygn. til søndre Længe i Øst 8 » — 280 »
f) Et fritstaaende Hus øster.......... 5 » — 130 »

Summa...... 2350 RdL

Jens Olsen blev gift 1. Gang den 26. August 1831 
med Pigen Johanne Pedersdatter fra Allerup. Hun dør 
den 23. Juli 1836, 42 Aar gi., og efterlader sig en Søn, 
Ole Peder Jensen, født 1. December 1831. Skiftefor
retningen afholdtes den 20. August og sluttede den 9. 
Septbr., hvor Boets Masse var 612 Rdl. 2 Mark 8 Ski. 
Kreditorerne i Boet var Skolelærer Jensen^ som for
drede 100 Rdl., og Aftægtsgaardmand Rasmus Jensen 
(Matr. Nr. 8a) 240 Rdl. Omkostningerne ved Skiftet 
og forlods til Enkemandens Begravelse beløb sig til 
44 Rdl. 2 Mk. 4 Ski. Boets beholdne Formue var da 
228 Rdl. 1 Mark 1 Ski., som blev delt mellem de to 
efterlevende.

Jens Olsen blev nu gift anden Gang den 11. Novem
ber 1836 med Karen Rasmusdatter, som var Datter af 
Gaardfæster Rasmus Jørgensen og Gjertrud Marie Ras
musdatter i Svanninge (Matr. Nr. 33a, Tidselkroggaard). 
I dette Ægteskab fødtes:

Rasmus Jensen, 14. August 1837.
Johanne Jensen, 5. Maj 1839.
Gjertrud Marie Jensen, 16. Maj 1841.
Da Jens Olsen blev Enkemand, oprettede han den 

16. Decbr. 1861 Aftægtskontrakt med sin Svigersøn, og 
der blev indrømmet ham den i Gaarden værende Ind
sidderlejlighed med alle deri værende Indretninger. 
Han faar aarlig 5 Rdl. samt alle Fornødenheder i Føde
varer og lidebrændsel, dertil et Faar med sin Grøde 
frit paa Foder og Græs, og i hans Alderdoms-Træng
sel gaar de ham til Haande med Opvartning og Pleje.

DEN 16. Marts 1861 udstedtes Fæstebrev til Hans 
Povlsen af Home, Søn af Gaardfæster Povl An

dersen og Kirsten Nielsdatter af Home Mark (Flinte- 
næsgaard); han var født 28. Juli 1834. Den 28. Juli 
1860 holder han Bryllup med Datteren i Gaarden, Gjer
trud Marie Jensen. I deres Ægteskab fødtes:

1. Karen Kirstine Povlsen.
2. Andreas Povlsen, Træskomand i Odense.
3. Jens Povlsen, Dyrlæge i Allindelille paa Sjælland.
4. Niels Povlsen, som faar Gaarden.
5. Emma Povlsen, gift med Niels Larsen, Turup ved 

Assens.
6. Maren Povlsen, gift med Peder Hansen, Frede

riksberg ved Sorø.

Hans Povlsen var Sogneraadsformand fra 1. Januar 
1874 til 31. December 1877. I 1898 overlader de til 
Sønnen Niels at styre Gaarden og flytter ind i Af
tægtslejligheden. Hans Povlsen døde den 15. Februar 
1908, og hans Hustru døde 27. November 1909.

NIELS POULSEN, som var født paa Gaar
den den 26. Juni 1869, har staaet for Styret 

siden 1898 paa Faderens Fæste. Efter Forældrenes 
Død køber han den til Selveje af Grevskabet 
Brahesminde under Østrupgaards Gods den 3. 
Marts 1910 for 22.000 Kr. Gaardens Hartkorn er 
da: 5 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. 1% Album, men efter 
at Bjergelodden og mere er solgt fra, er Gaardens 
Tilliggende nu 23. Tdr. Land. Niels Poulsen blev 
gift med Marie Vilhelmine Kirstine Hansen, der 
var født i Falsled den 6. Marts 1875 som Datter 
af Urmager Lorenz Hansen. I Ægteskabet fødtes 
2 Sønner:

Hans Lorenz Poulsen, f. 13. November 1909. 
Niels Ludvig Poulsen, f. 3. November 1911. 
Marie Poulsen døde den 3. December 1948, 

og Niels Poulsen døde den 9. Juni 1950. I 1915 
blev en Del af den vestlige Længe, som var den 
ældste og meget gammel, brudt ned, og den er 
ikke senere opført, saa den sorte Port, som er 
typisk for disse gamle firlængede Gaarde, er her 
forsvundet.

NIELS LUDVIG POULSEN overtog Gaar
den efter sin Fader, og Broderen Hans 

Poulsen, der er gift med Anna Rasmussen af 
Svanninge, har købt en Ejendom paa Millinge 
Mark- Mette Hansen.

ANNONCEPRISER:
Vi Side...... 100 Kr. Vs Side....... 55 Kr.
V4 Side......  30 Kr. Vs Side........ 20 Kr.
Vi® Side......  10 Kr. (dog kun for Skolean

noncer).
Priserne gælder pr. Gang for Seks-Ganges Annon

cering.
For Een-Gangs Annoncering tillægges 10 pCt. 
Annonceekspedition: Bladets Kontor i København.
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De gamle Slægtsgaarde.
Redaktør Carl Kauffeldt har i Ugebladet »Landet« skrevet en 
udmærket Artikel om’vor’Forenings Arbejde. Med Forfatterens 
Tilladelse optrykker vi nedenstaaende Uddrag af den.

INTERESSEN for de gamle Slægtsgaardes Historie 
er i stærk Stigen i disse Aar. Egentlig kan man vel 

sige, at Grunden til denne Interesse blev lagt allerede 
ved Staynsbaandets Ophævelse og den Udvikling, som 
dette førte med sig i- Retning af Fæsteafløsning, hvis 
endelige Praktisering Loven af 1919 skabte Mulighed 
for. Men vi skulde helt frem til 1941, før Slægtsgaards- 
forskningen sattes i System. Der skulde en tysk Besæt
telse med dens Trang til Erkendelse af alt, hvad der var 
særpræget dansk, til at give Stødet til Oprettelse af en 
Slægtsgaardsforening. Pionerarbejdet for Dansk Slægts- 
gaardsforening blev gjort af Redaktør Chr.Damm, og 
i Dag tæller Foreningen godt 4000 Medlemmer jævnt 
fordelt over hele Landet. Den har Repræsentanter i 
hvert Amt, Tillidsmænd i mange Sogne, Tilslutning fra 
saavel smaa som større Landbrug, der gennem Genera
tioner har været i samme Slægts Eje, og i Slægtsgaards- 
arkivet indgaar nu Aaret igennem den ene Gaards Hi
storie efter den anden. I Spidsen for Foreningen staar 
de lollandske Digers Bygmester, Civilingeniør P. M. 
Markersen, Rødby, selv Ejer af en gammel Slægtsgaard 
i Taagerup Kommune, hvor hans Slægt har virket som 
Gaardmænd i mere end 250 Aar.

S LÆGTSGA ARDSFOREN INGEN har store og 
mangesidige kulturelle Opgaver. Den lægger stærk 

Vægt paa at bevare de gode Traditioner, som er knyttet 
til Livet paa en Gaard, saa baade Ejere og Medhjælpere 
har Interesse i Bedriftens Trivsel, og saaledes at ogsaa 
Medhjælperne føler Gaarden som et Hjemsted.

Et omfattende og værdifuldt Arbejde er taget op gen
nem Slægtsgaardsarkivets Virksomhed. Arkivet, der har 
til Huse paa Det kgl. Bibliotek og allerede kan tale med 
om Pladsmangel, styres af et af Hovedbestyrelsen ned
sat Udvalg med Arkivarerne Hans Ellekilde og P. K. 
Hofmansen som daglige Ledere. De to Arkivarer ud
fører et meget betydeligt Arbejde med Udforskning af 
Slægtsgaardenes Historie, og de kan glæde sig ved at 
have Hjælpere spredt over hele Landet.

Gennem Arkivets Arbejde har man fundet ud af, at 
ca. 8 Procent af Ejerne af danske Landbrug er Slægts- 
gaardsejere, og det viser sig tillige, at saa godt som alle 
Ejere af Landbrug enten er i Familie med Slægtsgaards- 
besiddere eller Efterkommere af gamle Landbrugsslæg
ter. Ingen Steder er Traditionen for, at Far skal følges 
af Søn, saa udpræget som i Landbruget.

I Konsekvens af denne Konstatering er det, Slægts- 
gaardsforeningen nu har besluttet at udvide Slægtsarki
vets Virksomhed, saaledes at det. ikke blot paa den bil

ligst mulige Maade skal kunne foretage Undersøgelser 
af Slægts- og Gaardhistorie for Slægtsgaardene, men 
ogsaa inddrage samtlige danske Landbrug i sine Under
søgelser. Foreningen har sat sig det store Maal efter- 
haanden at faa skabt et dansk Bondegaardsarkiv, som 
indeholder Slægts- og Gaardhistorie for samtlige Land
brugsbedrifter. Det er en Opgave, som det vil tage 
mange Aar at løse, men at den har stor kulturhistorisk 
Værdi, turde være en Selvfølge.

Naar man tænker paa, at Danmark har ca. 210.000 
selvstændige Landbrugsbedrifter, ser man, hvilket om
fattende Arbejde Slægtsgaardsark'ivet hermed har lagt 
op til.

OGSAA en anden stor Plan arbejder Slægtsgaards- 
foreningen paa at faa løst. Af Hensyn til, at 

man ønsker at gøre en saa stor Kreds som muligt inter
esseret i Slægtsgaardshistorien, paatænkes det at samle 
og udgive et Værk, hvori samtlige Slægtsgaardes og dis
ses Beboeres Skæbne gennem Tiderne er optegnet. En 
Opgave som denne vil dog ikke kunne løses med de Mid
ler, Foreningen raader over i Øjeblikket, selv om man 
fik samtlige Slægtsgaardsejere til at binde sig til at købe 
et Eksemplar heraf.

Slægtsgaardsbogen skulde udarbejdes efter et lignen
de System som »Danske Gaarde«. Den skulde indeholde 
Oplysninger om hver enkelt Gaards Ejere og Fæstere, 
forskellige historiske Kendsgerninger, omtale særlig 
kendte Medlemmer af Slægten og i øvrigt samle, hvad 
der er særlig karakteristisk netop for den enkelte Ejen
doms Historie.

HVOR mange Slægtsgaarde har vi i Danmark?
Der findes ikke noget nøjagtigt Tal herpaa. Men 

formentlig drejer det sig om mellem 15.000 og 20.000. 
Foreløbig har Slægtsgaardsforeningen faaet Tilslutning 
fra godt 4000 af disse, og nye Medlemmer melder sig 
hver Dag eller tegnes af en Repræsentant for Forenin
gen, som rejser Landet rundt.

Er Interessen nu størst hos det almindelige Bonde
brug eller hos andre Kategorier? Naar man spørger 
Foreningens Formand, der ofrer meget af sin Tid paa 
den Hobby, Slægtsgaardenes Organisationer er blevet 
for ham, vil han svare, at Tilslutningen er jævnt fordelt 
mellem forskellige Brugsstørrelser, og at den største 
Interesse for Sagen snarest er at spore hos Ejerne af de 
mindre Brug. Omkring Halvdelen af Foreningens Med
lemmer er Ejere af Landbrug med under 50.000 Kroners 
Ejendomsskyld, og atter godt 300 af disse har under 
20.000 Kroner i Ejendomsskyld.

ADSKILLIGE af de Slægtsgaarde, hvis Historie Ar
kivet har undersøgt, er flere Hundrede Aar gamle, 

og kunde Stenene tale, vilde de kunne fortælle om 
baade Hoveriarbejde og Militærtjeneste til Fordel for
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Gaavdens Sang.
Melodi: Marken er mejet.

Her er mit ældgamle, rodfaste Leje, 
runden er jeg af det rige fynske Bondeland.

Aar efter Aar saa jeg Karlsvognen dreje, 
Morgenhimlen tændte mine Ruder i Brand.

Venner vandt jeg her,
Sol og Stjerneskær, 

Sommerblide, Løvfaldstide, Danmarks Vind og
Vejr.

Langt nede i Dalene Regnbuen spændte 
Straalebaand, der funkled i syvfarvet Pragt.

Haglbyger isned og Høstsolen brændte, 
Stormen rusked i min gamle graa og brune Dragt. 

Dog med Kunst og Flid 
henved Pinsetid

stod jeg smykket til at holde Sommer skær og 
blid.

Bierne summed fra halmtækfe Stader, 
Humlen klatred overmodigt ad sin ranke Stang, 

Hølæs og Kornlæs og duftende Lader 
fyldte alle Krogene med Liv og munter Sang.

Leg og Strengespil 
— aa jeg lo dertil, 

naar de unge traadte Dansen, helst som Ungdom 
vil.

Søvngænger sikkert i Dagenes Kæde 
spandt de gamle Traaden i det skridende Aar, 

aandede roligt i jævnmodig Glæde, 
fulgte trolig Slægtens Sæd i Vinter og Vaar.

Ej blev Sindet sygt, 
Livet bar dem trygt 

i den dybe Sammenhæng imellem Æt og Bygd.

Uaar og Trængsler har Slægterne baaret, 
Lykken har de fristet i Stigen og Fald.

Nu er de borte — men mig har I kaaret 
til et stort og herligt, et jævnt og muntert Kald. 

Midt i Tidens Strøm, 
mild og moderøm, 

skal jeg vogte Mindets Arv og Ættens dunkle 
Drøm.

Olaf Andersen.

den nærmeste Herregaard. Er Gaarden bygget op i ny 
Skikkelse i Løbet af den Periode, man har kunnet ud
forske, er der ofte ført et eller andet fra de ældre Byg
ninger med over i de nye. Og karakteristisk er det, at 
Slægtsgaardene gennemgaaende er velholdte og vel
drevne Landbrug. De Kriser, der har ramt Erhvervet, 
er dog heller ikke gaaet sporløst hen over Slægtsgaar
dene. Baade Firsernes og Tredivernes svære Aar kan 
afgive Beviser paa, at Slægter, der har siddet i samme 
Bedrift gennem Generationer, har maattet opgive denne, 
fordi de ikke har kunnet modstaa Tidernes Tryk.

Danmarks foreløbig ældste Slægtsgaard er beliggende 
i Haderslev Amt. Den tilhører Næstformanden i Slægts- 
gaardsforeningens Hovedbestyrelse, Gaardejer Jens Jen
sen i Soed og er nær 500 Aar gammel. Dens Historie 
fylder et Værk paa 141 maskinskrevne Kvartsider og 
fortæller adskillige interessante Træk til Belysning af 
Bondekulturen gennem den Periode, der er gaaet siden 
Erik af Pommerns Tid.

DET er imidlertid ikke blot Udforskning af Slæg
ternes og Gaardenes Historie, Slægtsgaardsfor- 

eningen tager sig af. Foreningen har tillige til Formaal 
at hjælpe sine Medlemmer med juridisk Vejledning med 
Hensyn til Familieoverdragelse og Testamenter, og den 

søger paa forskellig Maade at interessere Lovgivnings
magten for sine Formaal og udvirke dens Støtte til, at 
Slægtsgaardene kan blive i Slægternes Eje, saaledes at 
de er beskyttet mod unødige Ekspropriationer og mod 
at blive Genstand for Spekulation. Der eksisterer ingen 
faste Regler for, paa hvilke Vilkaar en Slægtsgaard skal 
overdrages til en Arving. Det sker efter Traditionsregler 
— uskrevne Love kan man sige. Der er i Bondearve
loven taget Hensyn til dette, og Foreningen arbejder 
paa, at denne Lovs Principper kan føres videre til frem
tidige Arvelove. Man ønsker endvidere, at Reglerne 
skal udvides til at gælde for alle Ejere af Landbrug. 
Formaal: Åt stabilisere Landbruget som Helhed og der
med i videre Forstand hele Samfundet. En Opgave, der 
ikke alene har kulturel Værdi, men ogsaa kan virke 
konsoliderende i materiel Henseende.

DET er med andre Ord »Folkets Arv af dybe, 
stærke Minder«, som Jeppe Aakjær skrev om, 

Slægtsgaardsforeningen sætter ind paa at bevare. Navn
lig efter den besluttede Arkivudvidelse kan man fast- 
slaa dette. Slægternes Spor skal søges i stort og smaat, 
hvert skimlet Skrift og hver skjoldet Alterbog kan gem
me noget om deres Liv og Virke gennem Tiderne.

Carl Kauffeldt.
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Erindringer fra Barndomstiden.
Af Forfatteren T. Kragelund.

JEG ER FØDT I AARET 1879. Min Barndomstid 
faldt i en meget fattig Tid. I Firsernes fortvivlede 

Periode maatte mange Landmænd forlade Gaard og 
Hjem, men i denne fattige Tid lærte Landmændene 
ogsaa Sammenhold, og Resultatet blev bl. a. Andels
mejeriernes Opstaaen. Jeg husker endnu tydeligt, at 
Mor siede Mælken op i Fade, som sattes paa Hylder 
for dér i Ro at kunne sætte Fløde. Fadene blev skum
met og Fløden sat i Flødebøtte for at sy mes, før den 
blev kærnet. Jeg husker ogsaa, at Mor var meget for
tvivlet, naar der ikke vilde dannes Smør af Fløden. Det 
var nemlig ofte vanskeligt at træffe den rigtige Varme. 
Var Fløden for varm eller for kold, gav den ikke Smør, 
selv om der arbejdedes nok saa ihærdigt op og ned 
med Kærnestaven i Kærnen med Fløden.

Det var en meget stor Dag, da den nye Mælkevogn 
med de mange nye Mejerispande blev kørt rundt til 
samtlige Hjem i Sognet. Spandene blinkede i Solen.

Jeg var kun et Barn den Gang og forstod ikke den 
Revolution, der nu indledtes for dansk Landbrug. Det 
varede dog ikke mange Aar, før Forandringen var tyde
lig-

SKOLEN TOG MIG forøvrigt fuldstændig fangen, 
vistnok fordi vi havde en udmærket Lærer, der 

forstod at tale med Børn, saa skolearbejdet gik som en 
Leg. ,

Om Sommeren havde vi meget lidt Skolegang, det 
var først den 15. Oktober, Skolegangen rigtig begyndte, 
og saa varede det ikke længe, før vi begyndte at glæde 
os til Julen.

Paa Tamperdag i December Maaned var det Skik at 
sende Bindebreve, og hvert Aar fik Degnen et Binde
brev (Gækkebrev). Det var gerne de store Piger, der 
skrev Bindebrevet — Skrivningen var ikke det værste 
— værre var det at faa Brevet afleveret. Den, der 
skulde have et Bindebrev, skulde tage det med Hæn
derne. Kunde han eller hun undgaa at røre Brevet, var 
det hele mislykket, — og vi vidste, at hvis Degnen ikke 
blev »bundet«, fik vi ikke Juletræ med Dans. — Derfor 
var alle vi Børn meget spændt paa, hvorledes det gik. 
Vi vidste ogsaa, at Degnen passede meget paa, at intet 
kom ham i Hænderne paa Tamperdagen. Derfor skulde 
der Opfindsomhed til..

Et Aar kom Sognefogedens Datter med det som et 
Brev fra Faderen. Degnen tog det i god Tro. Et andet 
Aar var der en af de store Piger, der stoppede Brevet 
i Degnens Lomme, uden at han mærkede det, og saa- 
ledes ikke kunde undgaa at røre det senere.

En Dag eller to efter, at Degnen havde faaet Binde
brevet, tog han det frem i Skolen og læste det, og saa 
sagde han: »Nu er jeg bundet og kan ikke løses uden 
at gøre Gilde; vi mødes saa her i Skolen til Dans og 
Juletræ.«

DET VAR ALTID Dagen før Juleferien begyndte, 
vi havde Gildet (Paa Set. Thomasdag den 21. De

cember). Vi kaldte den Tammasesdaw. Vi mødte i Sko
len Kl. 2 (14) og begyndte Dansen. Kl. 4 fik vi Kaffe 
med Kage, og Kl. 6 (18) blev Døren lukket op til den 
lille Skole, hvor Træet stod pyntet. Mellem Grenene 
laa der Gaver, saa hvert Barn kunde faa en lille Ting.

Om Eftermiddagen havde vi trukket Numre, og i 
Rækkefølgen fra Nr. 1 og fremefter fik vi nu 4 ad Gan
gen Lov at gaa ind til Træet og selv tage en Foræring. 
Naar vi alle havde været inde og faaet en Gave, blev 
der danset lidt igen. Saa gik hver til sit.

Julen var Barndommens store Fest; der var saa meget 
at glædes til og meget at høre og se. — Der skulde 
slagtes Gris, brygges 01, støbes Lys, og den allerstørste 
Dag var Bagedagen. Aftenen før blev der, foruden Brød 
og Kage, lavet Smaakager og Pebernødder. Hvor var 
det spændende. — Saa kom Juleaften med Højtiden. 
Moder var glad over at være færdig med de mange 
Forberedelser, der var gaaet forud.

Jeg kendte ikke til Juletræ, før jeg var 7 Aar. Vi 
havde i de Aar hver Sommer en bestemt Skolepige til 
at passe Køerne; hun var saadan en lille, god Pige. Det 
Aar, jeg var 7 Aar, havde hendes Far og Mor stillet 
an med Juletræ, og saa fik hun Lov at faa en af de 
store Grene nederst fra Træet, og den kom hun med til 
mit Hjem, for at jeg ogsaa skulde have Juletræ.

Pigen og Moder fik fat i en stor Urtepotte, i hvilken 
Grenen, som vi kaldte Træet, blev sat. Saa blev der 
klippet Papir i Strimler og lavet Poser. Lysene var nogle 
af vore hjemmestøbte Tællelys, der blev skaaret i 
Stykker og med Snor bundet til Træet. Jeg var helt 
benovet over at se en saadan Pragt Juleaften. ,

Den næste store Fest var Nytaarsaften og Nytaars- 
dag, for da gik alle Børn rundt og skød Nytaar ind. 
Alle Gaarde og Huse i Landsbyen blev besøgt, og hvert 
Sted fik vi Smaakager og Pebernødder. Flere Gange 
maatte vi hjem for at tømme vore Skoletasker.

Hellig tre Kongersdag var sidste Fridag. Dagen efter 
begyndte Skolegangen igen.

I lang Tid havde vi den Kasse med Kager og Peber
nødder at tage af, hjembragt fra Nytaarsskydningen.

Skolens Arbejde gled efter Julen lidt mere i Baggrun
den. Naar bare vi lige passede vore Lektier, skete der 
os ikke noget slemt. Vi brugte Fritiden til at løbe paa 
Skøjter eller køre med Slæder, som var ganske simple. 
Der var ikke tale om at købe en Slæde, en saadan 
maatte man selv lave.

FASTELAVN glædede vi os ogsaa til. Noget sær
ligt skete der dog ikke, men da havde vi fri fra 

Skolen i to Dage, og saa fik vi naturligvis Fastelavns
boller.

En kendt Mand i Sognet var den Gang »Eskild Ba
ger«. Han gik rundt med to store Kurve med en Rem 
imellem til at hænge over Skulderen, saaledes at der 
hang en Kurv paa Ryggen og en foran paa Brystet. 
Kurvene var fyldt med Kager.
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Hvor var vi spændt paa, om Eskild Bager skulde 
komme i Fastelavnen, da det flere Gange skete, at Ka
gerne var solgt, inden han naaede til Ende i Landsbyen.

Jeg vidste nok, at Moders hjemmebagte Boller var de 
solideste og bedste, men det at faa en rigtig Fastelavns
bolle af Bagerens, var alligevel langt ud over det dag
lige.

Saa begyndte endelig Hverdagen igen. Det varede 
dog ikke længe, før Tankerne rettedes mod Paaske med 
Paaskeæggene, der alle havde en særlig smuk Farve, 
fordi Mor kom lidt Løgskind i Vandet, hvori Æggene 
blev kogt. Vi maatte spise saa mange, vi kunde. Sikken 
en Herlighed og Fraadseri.

Efter Paaske begyndte vi at længes efter Foraar. Ar
bejdet i Marken havde saa smaat begyndt, og det paa
virkede Tankerne i Hjemmet.

Skolegangen havde stadig ikke nævneværdig Inter
esse. Nu var det Foraaret og Sommeren, der tog alle 
Tanker fangen.

De fleste af Skolebørnene skulde ud at tjene for at

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

TOMMEPUP

HØRVARER 
Indr. Varemark«

AKTIESELSKABET
HØRFABRIKEN I TOMMERUP 

passe Køer, og Resten skulde næsten alle passe Køer 
hjemme.

Alle Børn, der var over 10 Aar, havde fri for Skole 
fra 15. April til 15. Oktober (alle de yngre havde Som
merskole). Det var, trods meget Arbejde, alligevel dej
ligt at være fri for Læsning, Regning, Skrivning, Geo
grafi og Danmarkshistorie i den lange Tid.

Vi glædede os alle til Sommeren. T. Kragelund.

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.

DE DANSKE MEJERIERS MASKINFABRIK 
Kolding AM « * Telf. 2036



Mest centrale, smukkeste og billigste Rute mellem 
Fyn og Sønderjylland.

Ang. Sejltider se Rejselisten.

1902
I. JULI

1 9 5 2

Andelsbogtrykkeriet 
i Odense

Et Epos om den danske Landmand

Fridlev Skrubbeltrang

DA STAAR 
EN NYTIDS BONDE

Landbrug og Landbokaar 
siden 1860'erne 

»Man oplever Bondens Forvandling gennem 
denne Bog. Han, der før drog Foden saa tungt 
efter sig, han staar frem som Højskolebonde 
og Andelsbonde, en helt ny Mand«.

»Landet«.

Kr. 6,50 - indb. kr. 14,50

DET DANSKE FORLAG
København V.

Slægtsgaardsejere I
Sikker Dem mod Haglskade

gennem

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910
Store Torv 5 . Aarhus

Slægtsgaardsejere I
Tegn Deres Forsikring 

mod Stormskade i

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade
Store Torv 5 . Aarhus

Østifternes Land-Hypothekforening* 
Gyldenløvesgade 3 
KØBENHAVN V

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


