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Øer!

M. Hemmingsen.

øn er en af de mærkeligste

ret i hele dens Udstrækning. Steges Oprindelse
ØER. — Med disse Ord indleder et ældre
kan der jo af gode Grunde kun gisnes om, men
Skrift Omtalen af den Egn, som Deltagernedeti vil vel være nærliggende at slutte, at man
Slægtsgaardsforeningens Aarsmøde i Aar faar har villet spærre Indsejlingen til Stege Nor ved
Lejlighed til at stifte Bekendtskab med. Øens et Pæleværk — et saakaldt Stik eller Stæk — i
Ejendommeligheder er ikke alene knyttet til dens Tilfælde af fremmedes uønskede Besøg, som i
Naturskønheder, som er omtalt i sidste Nr. af de Tider hovedsagelig foregik ad Vandvejen, og
»Slægtsgaarden«, men ogsaa dens Historie er man har saa opkaldt dette Sted efter dets Funk
ud over det sædvanlige. Fra de tidligste Tider tion. Det har naturligvis været nødvendigt at
har Møn været taget i Besiddelse af betydende træffe Foranstaltninger til Forsvar af dette vig
Folk. Herom vidner de storslaaede Gravmindes tige Punkt, hvorved Stegeborg er opstaaet, og
mærker og Fund fra Sten-, Bronce- og Jernalder, Byen er saa efterhaanden vokset op udenom Bor
som har vakt Opmærksomhed ud over Landets gen. I det 12. Aarhundrede begyndte Stege By
Grænser. »Grønsalen« ved Haarbølle, samt de at vokse stærkt. Aarsagen var, at Silden, som hid
to andre Langdysser ved Budsemark og Sprove, til havde holdt sig til Østersøens Sydkyster, nu
taler saaledes deres magtfulde Sprog om Stenal flyttede længere nordpaa, og Folk kastede sig
derens Kultur, og det samme gælder Runddys nu over Sildefiskeriet. Steges Beliggenhed var
serne ved Sømark og Raaby. Møns Frugtbarhed velegnet for dette Erhvervs Udøvelse, og saa
og Beboernes forholdsvise Velstand har ikke al stærkt tog Byen til i Udvikling, at den blev Lan
tid været til Fordel for disse, idet fremmede Fol dets næststørste By. Et Minde herom har Stege
keslag heraf lod sig friste og kom paa ubudne i sin Kirkebygning, hvis betydelige Størrelse
Besøg. I Vikingetiden og Middelalderen var Øen stammer fra denne Tid.
saaledes Genstand for idelige Plyndringstogter,
først fra Vendernes Side og siden fra LybækkerØN BLEV PAA ET tidligt Tidspunkt
gjort til Krongods, og som Kongsbønder
nes. Disse urolige Forhold har utvivlsomt ført til
Anlæg af de solide Befæstningsanlæg ved Stege,
har Befolkningen utvivlsomt haft bedre Vilkaar
og de Folk, der prøvede paa at indtage Byen, end deres Standsfæller under de private Gods
hentede sig da ogsaa Gang paa Gang braadne ejere, men Mønboerne blev dog heller ikke spa
Pander foran dens Mure. Man faar et Indtryk ret for Genvordigheder. Under Svenskekrigen,
af, hvor velfunderet Befæstningen var, naar man hvor Bønderne havde udfoldet et sandt Heltevandrer langs den gamle Voldgrav, som er beva
(Fortsættes Side 4).
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AARSMØDE
PAA MØN I DAGENE 30. OG 31. MAJ 1953

LØRDAG DEN 30. MAJ
Kl. 14: Vi samles i Skydevængets Pavillon, Stege,
til fælles Kaffebord. Her forefindes Bureau,
der giver alle Oplysninger.
Kl. 15.30: Repræsentantskabsmøde i Skydevængets Pavillon, Stege. For de Medlemmer, der
ikke deltager i Repræsentantskabsmødet, ar
rangeres der Tur til de gamle Volde og Besøg
paa Stege Sukkerfabrik.
Kl. ca. 18: Aftensmad i Skydevængets Pavillon.
Højskoleforstander Vagn Møller, Rødkilde
Højskole, fortæller Træk af Møns Historie.
Nationalmuseets kulturhistoriske Film »Fra
Jordhytte til Glashus« vil blive søgt fremvist.

SØNDAG DEN 31. MAJ
Kl. 9 prc.: Udflugt. Der køres fra Skydevænget
igennem Stege til Andelskostalden i Udby, der
beses under kyndig Ledelse. Herfra fortsættes
til Elmelunde Kirke, der er Øens ældste, rig
paa Kalkmalerier og med en Altertavle, skæn
ket af Corfitz Ulfeldt.
Efter Besøget i Kirken fortsættes Turen til
Liselund gi. Slot og Park, hvorfra der køres til
Hotel »Hunosøgaard«, hvor Frokosten (med
bragt Mad eller bestilt Frokostpakke) spises.
Efter Frokost køres ad den rigt afvekslende
Bilvej gennem Klinteskoven til Store Klint, og
efter Nydelsen af den storslaaede Natur køres
gennem et smukt Landskab til Slægtsgaarden
Klintholm Gods, hvis smukke Park og meget
moderne Landbrug beses. Turen gaar herfra
tilbage til Stege med en Afstikker omkring
Stege Nor med et kort Besøg i Rødkilde Høj
skoles Have.
Kl. ca. 18.30: Afsluttende Middag med efterføl
gende selskabeligt Samvær og Dans i Skyde
vængets Pavillon.

Ths. B. Thomsen.

EFTERLYST!
ELV OM VI i det sidste Nummer af
»Slægtsgaarden« burde have larmet paa
Skjolde og gjaldet i Lurerne, vil vi dog nu bag
efter lade lyse paa Tinge, at den Mand, hvis
Billede ses over disse Linier, og som forøvrigt
hører hjemme norden for Lands Lov og Ret, den
3. Marts fyldte 70 Aar.
Manden er Slægtsgaardssagens gode Ven og
Forkæmper samt tillige fra Slægtsgaardsforeningens Start til Dato Medlem af Foreningens Ho
vedbestyrelse, Rentier Thomas B. Thomsen, Ulstedlund. Rundet af godt Bonde- og Skovfoged
blod med Stænk fra de gamle Slægter Krog og
Kjærulf hører han til de Vendelboer, der »haar
sit Aalbaarre fraa Søjen«. Efter et Ophold paa
Vraa Højskole og Tjeneste som Korporal ved
9. Bataillon i Aalborg forlod han i en ung Al
der Hjemlandet med de vide Udsigter.
Fra Tybrind paa Fyn naaede han i 1907 til
Nørremølle ved Vester Sottrup i Sundeved. Her
fik han Sønderjydernes Kamp for at faa Lov til
frit at tænke, tro og tale paa nært Hold, og han
erhvervede en øget Forstaaelse af, hvad det vil
sige at være Dansker. Dernæst var han Lærer
paa Vivild Højskole ved Allingaabro et Par Aar,
og i 1912 vendte han rig paa Indtryk og Erfarin
ger tilbage til Hjemstavnen for at overtage Fade
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ren Niels Thomsens Gaard i Ulstedlund. Her
giftede han sig i 1920 med Ellen Kirstine Jensen,
Datter af Købmand P. L. Jensen i Sæby.
Ganske vist siger man, at Vendelboerne bliver
sorteret to Gange om Aaret, og Skidtet derpaa
sendt søndenfjords, men dette gælder aldeles
ikke i Thomas B. Thomsens Tilfælde. Efter
Hjemkomsten 1912 blev han i rigt Maal taget i
det offentlige Livs Tjeneste, hvor han fik Brug
for sin udstrakte Viden, sit Lune og sin gode
Vilje til med dulgt Selvironi at bestride de mange
Hverv, som blev paalagt ham. Fra Brandsyns
mand, Snefoged og Stævningsmand avancerede
han til Sognefoged og Sogneraadsformand og
har nu siddet i Ulsted Sogns Menighedsraad i
20 Aar. Desuden lagde Staten Beslag paa ham
som Tilsynsmand ved Ulsted Sparekasse. Ud
over alle disse Hverv har Thomas B. Thomsen
dog ogsaa fundet Tid til at ofre sig for »Søn
derjysk Forening«, »Sprogforeningen«, »Histo
risk Samfund for Aalborg Amt« og »Kulturhi
storisk Forening for Aalborg Amt«. Hans lokal
historiske Interesse bringer en Del af Forklarin
gen paa hans gode Medvirken i Slægtsgaardssagens Tjeneste, som vi er glade og taknemlige
for.
Digteren Thomas Olesen Løkken skriver et
Sted, at Godheden kan stige op af Vendelboens
Sind som en Kilde, der vælder op af stenet Jord.
Vi er mange, der Gang paa Gang, saavel privat
som under Forhandlinger, har erfaret Thomas
B. Thomsens formidlende Godhed og takker
ham derfor. Til Lykke, Thomas!
»Vorten«.

500 aartø Slæøtsøaavb
VED EJDEREN
Dansk Slægtsgaardsforening har nu virket i omkring
12 Aar. Skønt et saadant Arbejde maa betegnes som
et Arbejde paa meget langt Sigt, er der dog gennem
Foreningens Arbejde fremdraget mange meget inter
essante Kendsgerninger og mangt og meget er bevaret
fra Forglemmelse. Den første store Indsats, Forenin
gen ydede, var Oprettelse af dansk Slægtsgaards Arkiv,
der nu har til Huse i Folkemindesamlingen paa Det
kongelige Bibliotek i København. Arkivet er indrettet
saaledes, at der for hvert Sogn i Danmark henstaar
en Kapsel, hvor Interesserede kan finde alt, hvad man
ved om vedkommende Sogn. Hvis vi blot fra hvert
Sogn har en Undersøgelse fra en af de gamle Slægtsgaarde, saa er meget naaet, da dette griber ind i mange
andre Slægter.
Hovedformaalet med Foreningens Arbejde er Beva
relsen af de danske Slægtsgaarde, men desforuden gør
den en meget betydelig Indsats, nemlig ved at under-

(Fortsat fra Side 1).
mod i Forsvaret af deres 0, fik de til Gengæld
deres Gaarde lagt øde af Svenskerne, og da man
var ved at overvinde Følgerne heraf, fik de Ind
kvartering af den kgl. Hestgarde, hvis Overgreb
og Vilkaarligheder atter bragte Bønderne ud i
Uføret. I 1769 solgte Kronen sit mønske Gods,
og det lykkedes for en Del af de mønske Bøn
der at blive Selvejere, medens andre maatte for
blive som Fæstere paa de private Godser, der
blev oprettet.
Mønboeme er i Besiddelse af en stærk Slægtsskabsfølelse, og har stor Interesse for Slægtens
og Hjemstavnens Historie. Dette har da ogsaa
givet sig Udtryk i den store Mængde gaardhistoriske Undersøgelser, der er udarbejdet herfra.
Ialt har ca. 60 Gaarde faaet deres Historie ud
forsket, og hvis man gaar ud fra Øens oprinde
lige godt og vel 500 Gaarde, er altsaa 1—12 pCt.
undersøgt. Blandt disse er to store samlede Un
dersøgelser, nemlig Landsbyen Østermark med
Ouregaardene i Elmelunde Sogn, omfattende 15
Gaarde, og Landsbyen Askeby i Fanefjord Sogn,
bestaaende af 8 Gaarde. Denne Metode med Un
dersøgelse af en hel Landsby paa een Gang by
der paa store Fordele. Man faar et Overblik over
hele Byens Historie, ligesom der ogsaa er Mu
ligheder for at fremdrage flere Begivenheder,
desuden vil Arkivarbejdet jo i høj Grad lettes
herved. Det skyldes historisk interesserede Folk
i de to Byer, at Undersøgelserne har kunnet gø
res saa omfattende. Vi er dem Tak skyldig, fordi
de tog Initiativet hertil, og haaber, at Eksemplet
maa blive taget op til Efterfølgelse andre Steder.
bygge den nedarvede Slægtstradition. Denne har ikke
mindst Betydning for Grænseegne. For Sønderjyllands
Vedkommende viser den os, at vor Afstamning har
været dansk, saa langt der kan vises tilbage, at den
Jord, vi bor og bygger paa, har været dansk fra Arilds
Tid og det Sprog, vi taler, altid har været Landsdelens
Sprog. Dette har været et afgørende Moment ved
Afstemningen i 1920. Vel ingen Steder er denne
Slægtstradition saa udviklet som i Sønderjylland. Af
Chr. Lassen, Lysabild Sogn paa Als, er til SlægtsgaardsArkivet skænket et Værk, der indeholder Undersøgel - •
ser af 61 Slægtsgaarde i Lysabild Sogn, der beviseligt
har været i Slægtens Eje i over 100 Aar. Ogsaa Syd
slesvig viser den samme Afstamningslinje. Det med
deles af Chr. Reinholdt, Oksgaard, at han ved Ind
vielsen af Vestermølleskolen ved Rendsborg traf Eje
ren af en gammel dansk Slægtsgaard ved Ejderen i
det gamle Hohn Herred. Slægten havde faaet Gaarden
foræret af Christian den I. for ydede Tjenester. Det
drejer sig om »Hohnerhof«, der ejes af Hans Ohem,
Hohnerhof pr. Hohn. Gdr. Ohem vil modtage en Ind
bydelse til at deltage i Slægtsgaardsforeningens Re
præsentantskabsmøde paa Møn den 50. Maj.
»Dannevirke«, 12. Marts 1953. ] e n s Jensen, Soed.
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SLÆGTSGAARDENE
(Referater og Citater af vedrørende Emner)

HENHOLD TIL Slægtsgaardsforeningens
Love og specielt dens Formaalsparagraf,
Punkt c., fremkommer der ofte Spørgsmaal fra
Medlemmer af Foreningen om Forhold vedrø
rende Overdragelse af Slægtsgaarde til Børn eller
Familie.
Der efterlyses Orientering om, hvilke Love og
Regler, der er gældende, naar en Slægtsgaardsejer sælger Gaarden til en Søn eller Datter eller
til andre nære Slægtninge (Familiehandeler),
hvor Statens Jordlovsudvalg hidtil ikke har haft
Forkøbsret.

I

Med Henvisning til, hvad der skrives i Dags
pressen og siges i offentlig Debat om Begrebet
»Ejendomsrettens Ukrænkelighed« og om For
slag til Ændring af de saakaldte smaa Jordlove,
saaledes at Statens Jordlovsudvalg ogsaa faar
Forkøbsret ved Familiesalg, efterlyses ligeledes
Oplysninger om, hvad der siges og skrives om
disse Spørgsmaal, som mange Slægtsgaardsejere
følger med største Interesse ved Overvejelser af
forestaaende Salg af Slægtsgaarde til Børn eller
nære Slægtninge.

Bladudvalget forstaar Betydningen af, at
Slægtsgaardsforeningens Medlemmer stadig hol
des underrettet om hvilke Lovforslag, der frem
kommer og hvilke Love, der vedtages vedrørende
Salg af Landbrugsejendomme, Ekspropriation af
Jord, Arveregler, Landbrugets Kreditforhold,
Konjunkturbestemt Rente o. 1. — Naar der frem
kommer saadanne aktuelle Problemer, kan der
gives korte Uddrag eller Henvisninger her i
»Slægtsgaarden«, men Bladet er ikke en parti
politisk Tumleplads, og saadant Stof vil derfor
kun fremkomme som Referater og Citater af,
hvad der siges og skrives om saadanne Sporgsmaal i Dagspressen, Rigsdagstidende, Tidsskrif
ter o. 1.

LOVFORSLAG OM AFSTAAELSL
AF JORD
VED FAMILIEHANDLER
Fhv. Landbrugsminister Carl Petersen har paa So
cialdemokratiets Vegne foreslaaet en Ændring til Stats
husmandsloven, saaledes at Familiehandler herefter kan
inddrages under Forkøbsretten.
I Statshusmandsloven Paragraf 8 Stk. 3 hedder det nu:
Statens Forkøbsret kommer ikke til Anvendelse,
naar Køberen er den hidtidige Ejers Ægtefælle eller
staar i nært Slægtskabsforhold til ham som Forældre,
Livsarvinger, Søskende eller disses Børn eller i lige
saa nært Svogerskabs- eller Adoptionsforhold.
Hertil ønsker Socialdemokratiet nu føjet følgende
Bestemmelse:
I det omhandlede Tilfælde kan Landbrugsministeren,
saafremt Ejendommens Grundbeløb overstiger 56.000
Kr., efter Indstilling fra Statens Jordlovsudvalg kræve
Jord afstaaet efter Reglerne i Paragraf 8a Stk. 2.
I sin Forelæggelsestale vedrørende denne Ændring
udtalte CarZ Petersen i Folketinget:
Bestemmelsen i den nugældende Lovs § 8, Stk. 5,
som fritager Familiesalg for at komme ind under For
købsretten, har sin store Andel i, at der ikke gennem
Forkøbsretten fremkommer saa megen Jord, som det
var ønskeligt og nødvendigt. Dette ikke videre straalende Resultat prøver Modstanderne af vore Tanker at
forklare derhen, at der slet ikke er Trang til Tillægs
jord, som vi har givet Udtryk for, og man finder en
Motivering i den Omstændighed, at den Ret, som gives
i § 8, Stk. 2, til at anmelde Ret til Jord, naar vedkom
mende Ejendom sælges, kun i ringe Grad er udnyttet.
Jeg tror ikke, at der her i findes noget Bevis for, at
Trangen til Jord ikke er til Stede. Jeg synes, det er
forklarligt, hvis denne Bestemmelse ikke regnes for
realistisk. Den virkelige Trang bliver først konstateret,
naar Behovet kan blive dækket indenfor en rimelig
lid, og det kan det ikke efter den nugældende Be
stemmelse.
Vi foreslaar derfor, at for at frigøre sig for Forkøbs
retten for de Ejendomme, som sælges til de i § 8 an
førte Familiemedlemmer, maa der som Betaling afgives
Jord til Udstykning. Det er vor Opfattelse, at en saadan Ændring vil give Forkøbsretsbestemmelsen mere
Effektivitet.

Side 6
I den anden Paragraf, som Socialdemokratiet foreslaar indføjet som en ny Paragraf 8 a, hedder det bl. a.:
Stk. 1.: Naar Ejeren af en Landejendom med mindre
Jordtilliggende, end hvad der svarer til 8 ha middelgod
Jord, i Henhold til Paragraf 8, Stk. 2, eller Paragraf
28 har ansøgt om Bistand til Fremskaffelse af Tillægs
jord og ikke har andet Erhverv end Landbrug eller lig
nende Arbejde og en Arealforøgelse skønnes nødven
digt for, at Ejendommen kan danne Grundlag for Fa
miliens Eksistens, men ikke kan paaregnes tilvejebragt
indenfor en rimelig Tid ved frivillig Jordoverdragelse
eller efter Reglerne i Paragraf 8, kan Statens Jord
lovsudvalg — saafremt det finder, at et passende Areal
af egnet velbeliggende Jord uden betydelig Ulempe
for Arealets Ejer eller Bruger kan kræves afstaaet til
Formaalet, og at en saadan Afstaaelse vil være for
svarlig under Hensyn til Ejerens Anvendelse af Are
alet og Driften af anden ham tilhørende Ejendom og
ønskelig under Hensyn til Størrelsen af og Driftsfor
holdene paa Ansøgerens Ejendom, indstille til Land
brugsministeren, at Staten overtager Arealet. Jordafstaaelse fra en Landejendom kan kun kræves, for saa
vidt Restejendommens Grundbeløb vil udgøre mindst
35.000 Kr., og det skønnes, at Fraskillelsen fra Hoved
lodden ikke vil virke skadelig for Ejendommens Drift,
og at Rest-Ejendommens Jordtilliggende vil staa i pas
sende Forhold til og være velbeliggende for Ejendom
mens Bygninger. Tiltræder Landbrugsministeren Jord
lovsudvalgets Indstilling, kan Afstaaelsen kræves gen
nemført straks eller til et af Ministeren fastsat Tids
punkt, og Afgørelsen kan straks tinglyses som Servitut
med Paataleret for Statens Jordlovsudvalg samt efter
eventuelt fornøden Udstykning tinglyses som Adkomst
paa Arealet. Kan der ikke opnaas Enighed om Afstaaelsessummen og de øvrige Vilkaar for Jordafstaaelsen,
fastsættes disse af et for vedkommende Landsretskreds
nedsat Vurderingsnævn.
Stk. 2.: Inden en Ejendom, som omfattes af Bestem
melserne i § 8, Stk. 1, ved tinglyst endelig Adkomst
erhverves af nogen af de i § 8, Stk. 3, a, omhandlede
nære Paarørende mod helt eller delvis Vederlag, paa
hviler det Overdrageren — evt. hans Bo — at anmelde
Ejerskiftet til Statens Jordlovsudvalg efter nærmere af
Landbrugsministeren fastsatte Regler. Inden 8 Dage
efter Modtagelsen af behørig Anmeldelse afgiver Jord
lovsudvalget Kvittering herfor til Anmelderen. Saa
fremt der ikke i Anledning af Erhvervelsen finder
Jordafstaaclsc Sted efter Reglerne i Paragraf 8, Stk. 4,
i Loven om Landbrugsejendomme, eller der ikke paa
Ejendommens Blad i Tingbogen er foretaget Notering
om den i nævnte Lovs § 11, Stk. 1, omhandlede Fri
tagelse, kan Jordlovsudvalget, dersom det finder, at
der uden betydelig Ulempe kan fraskilles Ejendommen
Jord, som er egnet og velbeliggende til Anvendelse efter
denne Lov, fortrinsvis til Oprettelse af nye selvstæn
dige Brug, indstille til Landbrugsministeren, at de paa
gældende Arealer overtages af Staten. Jordafstaaelsen
kan, beregnet efter Grundbeløbet, omfatte indtil Vs af
Ejendommens Jorder, for saa vidt det skønnes, at Rest
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ejendommens Grundbeløb ikke derved nedbringes un
der 100.000 Kr., og eller indtil Vio af Jorderne, dog
højst saa megen Jord, at Restejendommen skønnes at
bevare et Grundbeløb af mindst 56.000 Kr. Tiltræder
Landbrugsministeren Jordlovsudvalgets Indstilling, kan
Afstaaelsen kræves gennemført straks eller til et af
Ministeren fastsat Tidspunkt, og Afgørelsen kan straks
tinglyses som Servitut med Paataleret for Statens Jord
lovsudvalg samt efter evt. fornøden Udstykning ting
lyses som Adkomst paa Arealet. Kan der ikke opnaas
Enighed om Afstaaelsessummen og de øvrige Vilkaar
for Jordafstaaelsen, fastsættes disse af det i Stk. 1,
sidste Punktum, jfr. Stk. 3, omhandlede Vurderings
nævn.
Stk. 3.: Til det i Stk. 1, sidste Punktum, omhandlede
Vurderingsnævn udpeger Landsrettens Præsident to
Dommere, som henholdsvis Formand og Suppleant for
Formanden. Nævnet bestaar iøvrigt af 3 faste Med
lemmer, som tillige med en Suppleant for hver udpeges
af henholdsvis De samvirkende danske Landboforenin
ger, De samvirkende danske Husmandsforeninger og
Statens Jordlovsudvalg samt et Medlem, som tillige
med en Suppleant udpeges af Arealets hidtidige Ejer.
Formanden og de tre faste Medlemmer samt de paa
gældendes Suppleanter udpeges for 6 Aar ad Gangen,
første Gang dog for Tiden indtil Udgangen af 1958.
Ved Fastsættelsen af Afstaaelsessummen og de øvrige
Vilkaar for Jordafstaaelsen skal Nævnet tage Hensyn
til den afstaaede Jords Beskaffenhed og Beliggenhed,
Ejendommens hidtidige og den eventuelle Restejendoms
fremtidige Afkastningsevne, Handelsprisen paa Egnen
for Jord af tilsvarende Beskaffenhed og særlige Ulem
per, som ved Afstaaelsen af et Areal af en Ejendom
maatte blive forvoldt Restejendommen, saaledes at Eje
ren opnaar fuldstændig Erstatning. Nævnets Afgørelse,
som er endelig, træffes efter Stemmeflerhed. Kan
Stemmeflerhed ikke opnaas, er Formandens Stemme
afgørende.
Dette Lovforslag om Afstaaelse af ]ord ved Familie
handler blev forelagt paa Rigsdagen i Februar.
Mange Ejere af gamle Slægtshjem, som samme Slægt
ved Slid og Sparsommelighed har forbedret, værnet om
og bevaret i Generation efter Generation, imødesaa
med Spænding, hvad dette Forslag vilde medføre, om
deres gamle Slægtsgaard skulde udstykkes ved næste
Overdragelse til den efterfølgende Slægtsgeneration
eller nærmeste Slægtninge.
I Dagene omkring 10. Februar fremkom der mange
Bemærkninger til Forslaget, som mange Blade adva
rede skarpt imod.

KOMMENTARER I PRESSEN
»Socialdemokraten« henviste i en Kommentar til, at
»de smaa Jordlove« ikke havde svaret til Forventnin
gerne.
»Frederiksborg Amts Avis« skrev bl. a. følgende:
Forslaget er ikke alene et Brud paa de bestaaende
Loves Forudsætninger, men betyder tillige en stejl
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Smuk gammel Gaard ved Gadekæret i Barløse paa Vestfyn.

Modsætning til Grundlovsændringernes Sikring af
Ejendomsretten. Ekspropriationer maa bygge paa Hen
syn til Almenvellet, men her er der Tale om at tage
fra den ene Borger og give til den anden. Vælgermæs
sigt betyder Ejere af Jord over 35 ha ikke saa stort,
men kan man krænke Ejendomsretten for et lille
Mindretal, kan det ogsaa gøres for et større.
Forslaget aabner højst utrygge Muligheder for ned
brydelse af Ejendomsretten. »Social-Demokraten« la
der, som om et saadant Forslag maa mødes med Vel
vilje af demokratiske Partier, men Demokrati styrkes
ikke af Uretfærdighed eller Magtmisbrug.

»Holbæk Amtstidende« skriver bl. a.:
I Radikal Presse er der nylig fremsat skarpe Advars
ler mod det, man nu fra socialdemokratisk Side læg
ger op til. Nogen nærliggende Fare for, at Ekspropria
tionen skal have Fremgang er der altsaa ikke. (End
videre skrives om Forslaget): Man tør heller ikke for
sværge, at dette vil faa Virkninger. Mest tror vi nu,
det bliver Virkninger, Socialdemokratiet ikke har reg
net med. Udstykningsbevægelsen skades ved det, og
det burde de, der kalder sig dens Venner, holde den
for god til.

»Middelfart Venstreblad«:
Men hele denne Agitation fra Socialdemokratiets
Side giver da ogsaa kun Indtryk af at være »til ind

vortes Brug«. Efter at Partiet delvis fulgte sin forrige
Landbrugsminister, Hr. Carl Petersen, i dennes nyvundne Anskuelse om, at Udstykning til Husmands
brug i det hele taget var af det Onde, i al Fald ikke
stemmende med Nutiden, er det blevet klart, at det ta
ber Terræn i Husmandskredse. Nu skal dette genop
rettes ved Ekspropriations-Forslaget, som vel tænkes
egnet til at fange de mindre tænksomme Sjæle. At det
vil blive en Skuffelse baade i og udenfor Rigsdagen,
hindrer jo ikke, at Partiets Valgbog faar et nyt Kapitel,
som nok skal blive brugt.
Men Realpolitik er Ekspropriation over for danske
Bøndergaarde ikke, og alene Fremsættelse af Tanken
kan kun gøre en forstemt.

»Det radikale Venstres Pressebureau« har udsendt
cn Leder, hvori det bl. a. hedder:
Ekspropriationen blev ved Gennemførelsen af de
smaa Jordlove opgivet, fordi man erkendte, at Jorderhvervelse ad den Vej ville rejse en betydelig Mod
stand mod Udstykningen i Landbruget og forskærtse
den Sympati, som i vide Kredse er skabt om Arbejdet
for at skaffe flere nye selvstændige Bedrifter til Ung
dommen paa Landet.
Ved Debatten om Ekspropriationsforslaget i Folke
tinget den 10. Marts blev det afvist af et stort Flertal.
— Aage Fogh (Radikal) sagde bl. a. »om det ikke var
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lidt vel hurtigt at slutte, at Jordloven af 1948 ikke
havde givet det rigtige Resultat«.
I Anledning af, at fhv. Landbrugsminister Carl Pe
tersen i sit Forsvar for Forslaget udtalte:
»Det er for sentimentalt at tale om de stakkels Men
nesker, der skal afgive et Par Tønder Land,«
skrev Bladet »Dannevirke« i Haderslev bl.a.:
Forslaget viser, hvor vanskeligt, ja, umuligt det er i
en Grundlov virkelig at sikre Ejendomsretten. I den
nye Grundlov sikres Erstatningsmulighederne paa en
bedre Maade end i den nugældende Grundlov, men
selve Ejendomsretten kan tilintetgøres eller undergra
ves paa mange Maader. Man kan — som Socialdemo
kraterne vil det — gennemføre Ekspropriationslove, der
kan slaa de nuværende Bondebrug i Stykker.
Man kan — som det bruges i Østzonen — paalægge
Bondebrugene saa store Afleveringspligter, at de over
hovedet ikke kan efterkommes. Det har i Østzonen
tilfølge, at Bønderne flygter for at undgaa Straf for
deres »Forbrydelse« mod Folkefællesskabet —, og Sta
ten kan gratis overtage Gaard og Jord. — Ejendoms
retten sikres ikke i Lovparagraffer, men gennem hele
den Respekt, Mennesker har for denne Ret. I et Sam
fund af Egoister, hvor enhver blot tænker paa at
kræve mest muligt for sig selv, vil Ejendomsretten
hurtigt gaa tabt. Det kan begynde med »et Par Tøn
der Land« — det vil ikke slutte, før de sidste Par Tøn
der Land er ophørt at være Privatejendom.

I dette Nummer
af »Slægtsgaarden« er indlagt
en Tilmeldelses - Blanket til

Aarsmødct paa Møn.

Udfyld den venligst

Foreningens Regnskab.
1. Januar—31. December 1952.
INDTÆGTER

Regnskab Budget
Indgaaet Kontingent..................... 34.570,00 32.000,00
Annonceindtægt ...........................
1.826,75
1.800,00
Renter ............................................
264,63
450,00
Tilskud til Bladet .........................
2.217,60
200,00
Slægtsgaardsdiplomet:
Indtægter ..................... 300,00
Udgifter (Tegning) ... 190,00
----------- ------------ 110,00_________
38.988,98 34,450,00
Underskud ..............................
2.015,64
1.250,00
41.004,62 35.700,00
UDGIFTER
Tryksager og Kontorartikler ......
1.165,76
700,00
Porto ............................. 3.219,86
Refunderet .................... 2.313,20
---------------906,66
700,00
Slægtsgaardsemblemet .
552,50
Indgaaet .......................
512,00
------------------------------- 40,50

Gager:
Kontorlederen .......................
5.000,00 5.000,00
JuridiskKonsulent ....................
500,00
500,00
Revisor .......................................
500,00
500,00
Diverse ............................................ 1.176,31
500,00
Rejse- og Mødeudgifter 2.920,16
Aarsmødet .................... 3.212,95
------------------------------- 6.133,114.000,00
Agitation .......................................
7.792,64 6.000,00
Husleje, Telefon, Reng. og Varme
1.481,70 1.550,00
Medlemsbladet (Udgifter: 9.807,94
— Budget: 9.750,00):
Trykning — 5 Blade 4.913,50
Bonus .......................
414,88
----------------- 4.498,62 5.000,00
Forsendelse ...............................
3.402,27 3.000,00
Redaktionshonorarer ..............
830,00
750,00
Klicheer, Artiklerog Provision
1.077,05
1.000,00
Arkivet:
Tilskud ................................
6.500,00 6.500,00
41.004,62 35.700,00

Status

snarest muligt og indsend den

pr. 31. December 1952.

efter de Regler, som angives

AKTIVER
Kassebeholdning ..............................................
300,00
Postgiro ............................................................
1.267,72
Privatbanken, Nørreport Afd., Kontokurant
6523 ...........................................................
1.537,63
Amagerbanken, Islands Brygge Afd., Bank
bog 14200 ................................................. * 1.012,04
Amagerbanken, Islands Brygge Afd., Bank
bog 988 (spærret) .....................................
305,28
Slægtsbøger .....................................................
1,00
Slægtsgaardsdiplomer .....................................
1,00
Inventar:
Saldo den 1. Januar 1952..........
130,50
Afskrevet ...................................
129,50
----------1,00
Forudbetalt Leje (15/4 1953) .........................
350,00
4.775,67

paa Tilmeldelsen.

Læs paa Bagsiden
om

Slægtsgaardsforeningens

Slægtsgaardsmærkater,

den

nye Form for Propaganda for
Foreningsarbejdet, som nu er
iværksat.
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PASSIVER
Skyldige Omkostninger ..................................
Kapital Konto:
Saldo den 1. Januar 1952..........
5.345,47
Lovmæssig Reservefond (Bidrag
fra livsvarige Medlemmer) ...
300,00
Dispositionsfond .......................
744,94

400,90

6.390,41
Tabs- og Vindings Konto:
Underskud iflg. Driftsregn
skab ....................................... 2.015,64
----- - —

4.374,77
4.775,67

Ovenstaaendc Driftsregnskab og Status er udarbej
det paa Grundlag af det for Foreningen førte Boghol
deri, som vi har revideret.
København, den 20. Februar 1953.
Poul Nielsen,
Revisor.

K. Foged,
statsaut. Revisor.

Forslag til Budget for 1953.
Jugeret Kontingentindtægt .......... 34.000,00
Renteindtægter af Bank- og Giro
beholdninger .............................
300,00
----------- 34.300,00

Tryksager, Duplikering og Kon
torartikler ..............................
Porto ..............................................
Gager:
Kontorchef K. Nielsen 5.000,00
Juridisk Konsulent....
500,00
Revision ....................
500,00
----------Husleje .........................
1.200,00
Telefon .........................
200,00
Rengøring, Lys, Varme
150,00
----------Aarsmøde .....................................
Andre Mødeudgifter.....................
Diverse ............................................
Medlemsbladet:
Trykning
(6X1.000,00) ... 6.000,00
Forsendelse .............. 4.500,00
Redaktionsudgifter ... 1.000,00
Klichéer og Artikler . 1.000,00

750,00
750,00

6.000,00

1.550,00
3.000,00
3.000,00
500,00

12.500,00
1800,00
----------- 10.700,00
Tilskud til Arkivarbejde ..............
6.500,00
----------- 32.750,00
Annoncer ................

Overskud...

1.550,00

Fra et østlollandsk Herresæde
Af Forfatteren AUGUST F. SCHMIDT
erregaarden fuglsang i Toreby

H

Sogn (Musse Herred) gik i 1819 over i
Slægten Neergaards Eje. Dette Aar købtes den
smukt beliggende Gaard af P. J. Neergaard, der
døde 1835. Efter ham gik Herresædet i Arv til
Sønnen, Amtmand J. F. Neergaard, der først var
Amtmand i Ringkøbing, senere for Præstø Amt
med Bopæl paa Lindersvold. Amtmand Neer
gaard døde 1849, hvorefter hans Enke ejede Fugl
sang til sin Død 1866. Da overtog Sønnen, cand.
politt Rolf Viggo Neergaard, Fuglsang. Han
opførte i 1868—69 Hovedbygningen, der afløste
en i 1840—41 opført Bygning. Det var en Slægt
ning af R. V. Neergaard, Arkitekt J. G. Zinn,
der forestod Opførelsen af den nuværende i
gotisk Renæssancestil opførte Bygning. Omkring
Fuglsang er anlagt en stor og prægtig Park, hvor
der findes mange sjældne Træer.
R. V. Neergaard var meget kunstinteresseret,
ikke mindst Musik optog ham. Da han tilmed
var meget gæstfri, kom der mange interessante
Folk i Besøg paa Fuglsang. Saaledes fortæller
Arkæologen og Tegneren Magnus Petersen
(1827—1917) i sine Erindringer fra 1909 om,
hvorledes han sammen med Professor C. F. En
gelhardt i Juni 1879 kom til Musse Herred for

der at undersøge og aftegne Oltidsminder. Deres
faste Ophold var da paa Fuglsang, hvortil den
gæstfri Ejer havde indbudt de to Oldforskere,
mens de afsøgte de nærliggende Sogne. »Hos
denne bekjendte Musikelsker var samlet en stor
Kreds af Gæster, nemlig Emil Hartmann med
Frue og 2 Døtre, Komponisten Winding og en
norsk Maler Roos, der tillige var en udmærket
Sanger. I 2 Uger opholdt vi os her, dog forsømte
vi ikke vort Arbejde med Kirke- og Højundersø
gelser, men efter fuldendt Dagværk mødte vi til
den splendide Middag, og derefter spadserede vi
om i den skjønne Have og Park, og jeg lyttede
til de utallige Fugles — navnlig Nattergales Sang
— der lød fra alle Træer. Stedet bar med Rette
sit Navn »Fuglsang«, — men de sidste Timer af
Aftenen holdtes en anden lille Koncert af de
udmærkede Musikere, der var forsamlede her, og
længe vil jeg bevare Minderne om dette Ophold
hos den venlige og gæstfri Vært.«
AGNUS PETERSEN fortæller videre om sit
arkæologiske Arbejde i Musse Herred, men
om dette skal vi ikke høre mere her. Det har blot
været Hensigten at fremdrage af hans smukke
Meddelelser om sit Ophold paa Fuglsang i 1879.

M
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Hans Erindringer danner nemlig et lærerigt Sup
plement til Fru Bodil Neergaards Memoirebog:
»Spredte Træk af mit Liv« (1942). Heri fortælles
bl. a., hvorledes Fru Neergaard blev bekendt med
sin Mand Rolf Viggo Neergaard, der var en kær
Gæst i hendes Hjem i København. Bodil Neer
gaard er Datter af Komponisten Emil Hartmann,
og hun var just en af de 2 Døtre, Magnus Pe
tersen fortæller om opholdt sig paa Fuglsang i
Sommeren 1879. Men dengang kunde ingen
tænke, at den smukke, purunge Bodil Hartmann
senere skulde blive Frue paa Gaarden, men saadan gik det.
Under Hartmannsfamiliens Sommerbesøg paa
Fuglsang blev efterhaanden det altoverskyggende
for Bodil Hartmann den dybe Følelse for Gods
ejer Neergaard, der betog hende. Hun mente
at mærke, at denne var gensidig, og i December
1884 blev de forlovede. Der var en meget stor
Aldersforskel, 29 Aar, og Kritik var der vist nok
af; men det ligesom angik ikke Parret, der var
besluttede paa at vandre Livet sammen. Den 2.
Maj 1885 stod dets Bryllup f Jacobskirken i Kø
benhavn, hvor Biskop J. Schousboe viede dem.
Fru Bodil Neergaard havde nu opnaaet sit
Ungdoms-Ideal, at komme til at bo paa et Sted,
hvor der var Have og Park, med gamle knudrede
Træer og Kanaler, Fuglesang og Skønhedsvær
dier i Hjem og Stuer.

M

Slægtsgaarden

Herregaards Vedkommende. Derfor er det nok
værd at henlede Opmærksomheden herpaa ved
bl. a. at paakalde i Erindringen Magnus Petersens
og Bodil Neergaards Mindebøger.

IL SIDST SKAL FREMSÆTTES en Bemærk
ning af en hel anden Art, end hvad der
ellers er skrevet om i denne Artikel. Her tænkes
paa Stednavnet Fuglsang. Man kunde fristes til
at tro, at det er et ungt Navn, givet i en roman
tisk Nytid, hvor man har lagt Mærke til den iv
rige Fuglesang i Skovene her ved Guldborgsund.
Men saadan er det ikke. Det er givet Herresædet
i Middelalderen, Allerede i Aaret 1423 er Navnet
nedskrevet i Formen Fuglesank. Igennem alle
Aarhundrederne har den yndigt beliggende
Herregaard haft sit træffende og poetiske Navn,
der saa smukt hentyder til Smaafugles Sang og
ikke til Hejrernes Skrig i den fredede Hejre
koloni i Storskoven tæt derved.

T

August Schmidt.

ed r.v. neergaards giftermaal

med Bodil Neergaard voksede Venneskaren, og den fik samtidig en lidt anden Karakter.
Dette mærkedes maaske yderligere efter Neer
gaards Død i 1915. Fru Neergaard blev ved at
eje og bebo Fuglsang, der nu efterhaanden som
Tiden gik blev et Centralsted for kirkeligt og
filantropisk Arbejde. En Række af vor Kirkes
førende Mænd og Kvinder blev Gæstevenner
hos Fru Neergaard, der som Aarene er gaaet
har ofret megen Tid og mange Penge paa kriste
ligt Arbejde. Man kan blot her tænke paa Som
merlejren »Fuglsang« og Sønderskovhjemmet for
umiddelbart at faa et Indtryk af det værdifulde
og uselviske Arbejde, der med Fru Neergaard
som Igangsætter blev udført fra Fuglsang i
Samarbejde med en Række af Kirkens mest
kendte og ansete Mænd.
Men om Livet paa Fuglsang i Fru Bodil Neer
gaards Tid og hendes kristelig-filantropiske Ar
bejde kan man læse udførligt og fængslende i
hendes værdifulde Erindringer, der som ovenfor
nævnt udkom i 1942. Foruden disse Erindringers
menneskelige Værdi indeholder de selvsagt ogsaa
meget Gavn for den direkte Oplysning om Livet
paa det østlollandske Herresæde, der i Neergaardslægtens Tid blev et Kulturcentrum — af
en Art, der ikke er saa almindelig for en gammel

Aprilsol over Horne Rundkirke, Fyn.
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FORENINGENS
MEDDELELSER
Den 23. Februar 1953 holdtes paa Hotel »Hafnia«
i København
Fællesmøde af Forretningsudvalget, Udvalget for øko
nomiske og lovmæssige Sager samt Bladudvalget.
Alle Medlemmer af Udvalgene var mødt med Und
tagelse af Redaktør Ib Paulsen. Endvidere var mødt
Revisor Foged, Kontorchef Nielsen og Sagfører Hesselbjerg.
1. Der blev ført mange Forhandlinger om Foreningens
Økonomi, Medlemsforhold, Foreningsbladet, Ar
bejdsprogram og Arkivforhold, og der henvises til
det, som er anført under Hovedbestyrelsesmødet
Dagen efter.
2. A a r s mø det paa Møn. Sognefoged A. Jørgen
sen, Elmelunde, Møn, deltog i Forhandlingerne
herom.
Det vedtoges at fastsætte Hovedbestyrelsesmødet
den 30. Maj Kl. 11 i Pavillonen i Stege, Frokost
samme Sted til Kl. 12.30 og Repræsentantskabs
møde Kl. 15 samme Sted.
Kl. 18 spises Aftensmad, og derefter vil blive af
holdt et lokalhistorisk Foredrag af Højskoleforstan
der Vagn Møller.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen foreslog, at
man forhandlede med Nationalmuseet om Forevis
ning af dennes bygningshistoriske Film »Fra Jord
hytte til Glashus«. Dette vil blive nærmere drøftet.
Udflugten den 31. Maj begynder Kl. 9. Frokosten
paa Hunøsøgaard sættes til Kl. 12. Deltagerne kan
medtage Frokostpakke. Efter Kl. 14 beses Klinten
til Kl. 16. Derefter besøges Klintholm, Liselund, evt.
Rødkilde Højskole.
Ved Tilbagekomsten til Stege spises Middag i Pa
villonen Kl. ca. 18.
Den 24. April 1953 holdtes paa Hotel »Hafnia«,
København,
Hovedbestyrelsesmøde:
Foruden Medlemmer af Foreningens Hovedbesty
relse var mødt Konsulent Balle, Arkivar Hofmansen,
Revisor Foged, Kontorchef Nielsen og Sagfører Hesselbjerg. Af Hovedbestyrelsen var fraværende Gaardejer Jørgen Petersen, der dog mødte Kl. 12.

Hovedbestyrelsen vedtog endvidere for Repræsen
tantskabet ved Mødet i Maj at forelægge Spørgsmaal
om Kontingentforhøjelse fra 1. Januar 1954 i Henhold
til Slemmings Forslag.
Cederfeld de Simonsen fremsatte Forslag om at
skaffe Foreningen en Indtægt ved Udarbejdelse af et
Mærkat og Salg af dette til Medlemmer, og der fore
vistes nogle Udkast til et saadant Mærkat. Cederfeld
de Simonsen tilbød paa Bladudvalgets Vegne som For
søg at udsende Mærkater, hvilket Tilbud med Tak blev
modtaget.
For at lette Kontoret i Arbejdet med Opkrævning
af Kontingenter og lignende fremsættes Forslag om
Anskaffelse af Adresograf, hvilket alle var enige om
var meget ønskeligt. Af Hensyn til at en Adresograf
vil koste op imod 4000 Kr., blev Spørgsmaalet dog ud
sat indtil videre.

5. Foreningsarbejdet.
Kontorchef Nielsen oplyste, at der var indgaaet fri
villige Bidrag fra 271 Medlemmer, til Dato 2.448 Kr.
60 Øre. Dette er selvfølgelig en god Hjælp, men man
havde dog haabet paa frivilligt Tilskud fra mange flere
Medlemmer — forhaabentlig kan det komme endnu.
Man var glad for det nye og bedre Papir til Bladet,
og der arbejdes fortsat med at skaffe flere Annoncer
til Bladet.
4. Foreningens Arbejdsprogram.
En Række Spørgsmaal af Betydning for Bevarelse
af Slægtsgaarde blev drøftet.
5. Slægtsgaardsarkivets
Regnskab og Arbejde blev gennemgaaet. Man var enige
om at Arkivarbejdet ligger i en god og fast Ramme.
Af Hensyn til forøgede Udgifter ved Udstedelse af
Diplomer vedtoges det at forhøje Prisen pr. Diplom
fra 25 til 35 Kr.

6. Aarsmødet paa Møn.
Her henvises til Forhandlinger paa Mødet Dagen før.
Det vedtoges at lade Kontorcnef Nielsen forhandle
med Nationalmuseet om Filmen »Fra Jordhytte til
Glashus«.

1. F or éningens Økonomi:
Revisor Foged fremlagde Driftsregnskab for Kalenderaaret 1952 og Status pr. 1.1.1953.
Aaret havde givet et Underskud paa 2.015 Kr. 64
Øre og Formuen var pr. 1.1.1953: 4.374 Kr. 77 Øre.
Budget for 1953 blev gennemgaaet og vedtaget.

2. Medlemsforhold.
Kontorchef Nielsen oplyste, at Medlemsantallet nu
androg 4.111. Tilgangen var i 1952 730 Medlemmer, Af
gangen 158 Medlemmer. Tilgangen i 1953 var 59 Med
lemmer.
Gaardejer Slemming oplyste, at Sekretær Brahc i
Aarene 1951 og 1952 havde tegnet 1460 nye Medlem
mer, han var imod at Arbejdet med Tegning af nye
Medlemmer blev standset, og han foreslog en mindre
Kontingentforhøjelse paa 2 Kr. pr. Medlem, og at høje
ste Kontingent forhøjes fra 20 til 30 Kr.
Hovedbestyrelsen var enig om det ønskelige i at
fortsætte Arbejdet med Nytegning af Medlemmer, men
vedtog foreløbig at standse dette Arbejde ca. 1. April
d. A.

ii

Foraarsidyl.

Læs Bladets Bagside!
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LUNDE VANDMØLLE
i Skads Sogn, og om den gamle Møller.
Hans Jensen.

ANS JENSEN, Lunde Møllegaard, født i
1868, blev den 25. Marts 1953 85 Aar.
Den høje Alder har ikke i stærk Grad præget
Hans Jensen, rask og spændstig færdes han næ
sten som altid.
Hans Jensen følger godt med i Tidens Spørgsmaal og Dagens Tummel om baade stort og
smaat, og det er altid en Fornøjelse at tale med
ham — der maa straks tilføjes, at han har en
god Hukommelse og kan fortælle om en svun
den Tid, da alt var helt anderledes end det, vi
oplever i vor Tid.
Hans Jensens Barndom og Ungdom gik i
Hjemmet med Arbejde ved Mølleriet og Land
bruget. Han sprang dog fra, som man siger, og
arbejdede i 7 Aar som Mejerist.
Imidlertid blev der kaldt paa ham fra Hjem
met, at nu maatte han tage Stilling til Spørgsmaalet, enten fortsætte ude, eller komme hjem
for at overtage Gaarden og Møllen.
I 1898 modtog Hans Jensen Skøde paa Ejen
dommen og Møllen, og i 1899 gift med Karen,
f. Nielsen, fra Gildbjerg i Hejnsvig Sogn.
Hans Jensen og Karen tog fat med frisk Mod
— økonomisk var det ikke let — mange Vanske
ligheder og Uheld stødte, til. Men ved Sammen
hold og godt Mod gik det til den rigtige Side
for Hjemmet i den gamle, historiske Mølle og
Møllegaard.

H

ANGE KENDER ikke Lunde i Skads
Sogn, fordi Byen ligger mellem to asfal
terede Landeveje.
Lunde er et af vort Lands gamle Bosteder —
Navnet Lunde er udledt af Fortidens gamle
Skove, der en Gang dækkede det meste af vort
Land, og endnu findes der i Lunde Rester af
Skoven. De tre ældste af Gaardene har hver et
Stykke af Egelunden.
Det er et smukt Syn i Sommertiden at gøre et
lille Ophold i Lunde, og der se den gamle Old
tidsrest af Egeskoven; mellem Træerne findes
den rigtig gamle Skovflora og Kaprifolierankerne
klatrer fra Træ til Træ og danner et helt Vildnis.
Til Møllegaarden var der i sin Tid ogsaa et

M

Stykke af Lunden, Hans Jensen bliver helt høj
tidelig stemt, naar han fortæller om de gamle
Egetræer.
CHRISTIAN DEN FEMTES Matrikel af
1688 er Lunde anført med 3 Gaarde. Møllen
omtales ikke, fordi den først blev anlagt i Be
gyndelsen af 1800 Tallet.
Møllen blev fra Begyndelsen anlagt som Stam
pemølle, senere betydelig udvidet, d. v. s. tilbyg
get Møllehus og stort Vandhjul.
Da Mølleriet var paa sit højeste, havde den 2
Grovkærne, Pillekværn og Boghvedekværn samt
Sigte. Møllen var specialiseret i Fremstilling af
Bygmel. Kunderne kom langvejs fra for at blive
godt betjent.
Den store Forandring, der skete, da der danne
des Sammenslutninger om Oprettelse af Brugs
foreninger med Kornhandel, førte dette med sig,
at Møllenæring blev en daarlig Næringsvej.
Lunde Mølles store Vandhjul med 7 Alens
Diameter var et Overfaldshjul, og derfor havde
den forholdsvis lille Vandmængde en meget stor
Kraft til at drive Møllekvæmene.
Som anført gik det stærkt tilbage for Mølle
riet, og det ramte selvfølgelig ogsaa Lunde Mølle.
I 1920 drejede Vandhjulet Kværnene for sidste
Gang. Det eneste, der er tilbage, er den lille,
kønne Møllesø, som ligger og smiler mellem Bak
kerne og de høje Træer.

I

HANS JENSENS BARNDOMSMINDER

Torshøj ligger paa Lunde Bys Mark, og i dens
Nærhed havde vi Agermark, hvor jeg passede
Køerne, fortæller Hans Jensen.
En Dag, jeg trak med Køerne efter Marken
ved Torshøj, lagde jeg Mærke til, at der hele
Vejen hjemmefra laa Halmstraa. Jeg kunde ikke
forstaa, hvad det skulde betyde; da jeg naaede
i Nærheden af Højen, saa jeg, at der hang Tøj
paa de smaa forkrøblede Egetræer paa Vestsiden
af Højen.
Hjemkommen fortalte jeg om de tabte Halm-
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straa, og det meget Tøj, jeg havde set ved Tors
høj.
Alt imens jeg fortalte det, kom Moder græ
dende udefra og sagde, at alt hendes Vasketøj
var stjaalet.
Da jeg senere paa Dagen skulde ud i Marken
for at flytte Køeme, gik jeg til Højen for at se
paa Tøjet, som var baade slidt og snavset, og
aldrig hverken før eller siden har jeg set saa
mange Lus, som der. sad paa et Stykke af Tøjet,
Solen havde allerede virket tørrende paa de utal
lige smaa Dyr.
Jeg fortalte Fader, hvad jeg havde set, og
føjede til, Jens Dusks Trøje kender jeg, den
hængte ogsaa paa et af Træerne.
Om Aftenen, da jeg hentede Køerne, sad der
otte Mænd og Kvinder paa Sydsiden af Torshøj
og talte sammen.
Fader havde i Dagens Løb bestemt, at Tors
høj ikke skulde være Opholdssted for den Slags
Folk. Vort Vasketøj kunde ikke faas tilbage,
men jage dem fra Højen, maatte dog kunde lade
sig gøre.
Samme Aften stod Fader, min ældste Broder,
Morten Tobiassen og Laust Forpagter fra Briks
bøl, samt en Del flere, bevæbnet med Bøsser,
Forke og Spader, og saa drog de af Sted til
Torshøj.
Det gjaldt nu Rakkerne, der skulde drives
bort, men Højen den var tom. Der var kun den
Halm tilbage, som Natten før var stjaalet i vo
res Lade.

Jeg var meget optaget af at se deres Jordhus,
og dertil kom at der omkring Huset sprang et
Utal af Kaniner.
Hjemkommen sagde jeg til Moder: Tror du
ikke, at Skorstensfejerens lever mest af Kaniner,
for jeg tror, der var over 100, der sprang rundt
i Lyngen omkring Jordhytten.
Hvor mange Børn, Skorstensfejerens havde,
ved jeg ikke. En Dreng har jeg kendt, ham gik
det godt, har var godt lidt i sine Tjenester og
blev en dygtig Mand.
I Tradsborg laa der et Fattighus, og i dette
boede der fire Kvinder, der alle gik paa Tiggeri.
Hvert Aar til Jul kom de altid ind til Moder,
som var god mod de fattige.
Den ene af Konerne kaldtes altid »7—6«. Da
hun døde og blev begravet paa Sneum Kirkegaard, blev der sagt, at der aldrig var begravet
saa mange paa een Dag, nemlig 13, Konen kald
tes jo 7—6.
Folkelunet er altid parat.
Menneskeskæbner var saa forskellige den
Gang som nu, og lad mig tilføje, nu som den
Gang, men paa en hel anden Maade.

IGGERE hørte i min Barndom til det selv
følgelige og kunde være en daglig Begiven
hed, dog mest op til Julen.
Heden var disse frie Menneskers sikre og ro
lige Hjem. Enkelte Familier, hvis man kan sige
saaledes, boede eller levede ogsaa i Nærheden af
beboede Steder og helst ved den Tids Landeveje.
Saaledes husker jeg, at Jens Dusk boede sam
men med en Kvinde paa Heden, et Stykke Nord
for Korskroen. Huset var bygget af Hedetorv
og Rafter med Tørv paa til Tag.
Jens Dusk gik paa Daglønsarbejde i Høst og
Slæt, og sommetider tog han Tærskearbejde om
Vinteren. I længere Tid tog han bort og gik da
paa Tiggeri.
Paa Heden Nord for Øllufvad Kro var der
ligeledes et Tørvehus (Jordhus), her boede Skor
stensfejeren sammen med Kone og Børn.
Skorstensfejeren kom hvert Aar, Foraar og
Efteraar, til alle Gaarde og Huse i Omegnen for
at feje. Hver Gang han kom hos os, gav Moder
ham et Rugbrød med hjem til Konen og Børnene.
Jeg var flere Gange gaaende over til Skorstens
fejerens for at faa ham til at komme en be
stemt Dag.

I

T

T. Kragelund.

Vort Led maa vi smede

i Slægtens Kæde —
FØVLING SOGN Syd for Holsted ligger Sønderager Enggaard. Den blev i sin Tid ved Udskiftnin
gen af den første Ejer flyttet ud fra Stenderup By. Den
har siden da ligget frit i sine Jorder, fornemt tilbage
trukket og forskaanet for Vejens Støv. Her er gennem
Tiderne blevet levet et jævnt og muntert, virksomt Liv.
Der er blevet værnet om de gode Overleveringer;
Gæstfrihed, Trofasthed og andre gode Dyder var

Den smukke Slægtsten.
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Betragt det som en

GOD OPGAVE
at tegne en
Mest centrale, smukkeste og billigste Rute mellem
Fyn og Sønderjylland.
Ang. Sejltider se Rejselisten.

AARSANNONCE

til »SLÆGTSGAARDEN«
Den læses af et tusindtal
ligt, købedygtigt Publikum.
Den, der saaledes støtter
Bladet, støtter Foreningen
og dermed sig selv . . .
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Hjemmets Pryd. Jorden kom i stigende Grad i Kultur,
Hegn blev plantet, Besætningen forbedret, som Tiden
bød det. Dagens Spørgsmaal optog Sind og Tanker, og
Sangen hørte Hjemmet til. I 1917, da Stuehuset blev
restaureret, blev Gravstenene over det første Ejerpar
indsat i Kvistgavlen ud mod den store, velplejede Have,
hvor Konen havde plantet den Eg, der nu skygger langt
ud, en Pryd for Gaarden og en Glæde for Beboerne
og Himlens fjedrede Flok.
Da der har været fuld Klarhed over dem, der har
levet og virket her, er Tanken om at sætte en Slægt
sten ved Gaarden nu og da dukket op. Den sidste
Ejer, L. Elbæk-Jessen, drøftede det baade med sin Kone
og hendes Bror, der færdes viden om i Landet, og
som kunde fortælle om en Slægtsten paa Samsø. Inden
Tanken blev fuldført, endte et Fald fra et højt Træ
Elbæk-Jessens Liv. Han var i Færd med at bygge
Fuglebo, da Stigen gled.
Imidlertid kunde hans Hustru ikke slippe Tanken,
og den 16. September i Fjor blev Stenen rejst ved
Vejen, der fører ind til Gaarden. Den bærer Ind
skriften :
Slægtsten over Ejere af Sønderager Enggaard Jeppe
Jensen og Kirstine Margrete Elbæk 1787—1842. Mads
Jepsen Elbæk og Gunder Hansen 1842—1868. Peder
Læk Jessen og Ingeborg Nissen 1868—1910, Ludvig
Elbæk-Jessen og Agnes Pinstrup 1910—19
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nu cr ført ud. Dette kan være en god Tilskyndelse
for andre.
For de yngre, der nu er rykket ind, vil det altid
være en god Paamindelse, at Arv er Ansvar, og for
den Borneklynge, de daglig glædes ved, vil Mindet om
Slægtstenen fra Barndomshjemmet følge Livet igen
nem.
(Redaktør J. N. Jensen, Flensborg Avis).

En Arv er et Ansvar —
Et Krav og en Glæde.
Vort Led maa vi smede
I Slægtens Kæde.

Oven over dette Motto er der anbragt en smuk
blomstrende Egegren med Tanken henvendt paa hende,
der langt tilbage i Tiden plantede Hjemmets Eg. Selve
Løsenet er, let omskrevet, hentet fra Mads Nielsens
Digtsamling »De gamle Gaarde«. Agnes Elbæk-Jessen
havde sammen med sin Mand Forstaaelse af Arvs
Værdi. Som Datter af P. P. Pinstrup var hun vokset
op under denne Indstilling paa en af Landets gamle
Gaarde »Godensgaard« oppe ved Limfjorden, nær ved
Nibe.
Det var naturligt, at Mads Nielsen blev kendt og
afholdt af dem, der havde deres Hjem paa de gamle
Gaarde. Hans Digte om og til de gamle Gaarde er saa
jævne og sande, saaledes naar det hedder: Jeg mindes
end saa mangen Aftenstund, naar Folk om Arnen
flokked sig i Klynge, og Skæmt og Alvor veksled, mens
Katten tog et Blund, naar Rokken gik og Snakken
med, og Sangen bar saa langt afsted. Min Barndoms
Folk, hvor kunde I dog synge. Jeg mindes tit, vi sad i
munter Klynge om Arnens Ild en stille Aftenstund.
I gav mig det, jeg aldrig miste maa. I gamle Gaarde,
der nu selv maa falde. I gav mig den Erfaring, de gamle
bygged paa, som endnu gælder Jorden rundt, at godt
er godt, og ondt er ondt. Den store Livets Grundlov,
der gør Ret og Skel mod alle.
Den smukke Slægtsten er et godt Udtryk for de to,
der undfangede Idéen og arbejdede med Tanken, der

DE DANSKE MEJERIERS MASKINFABRIK
Koldina

A M a A

Telf. 2036

SLÆGTSGAARDSMÆRKATET
Her ser De SLÆGTSGAARDSFOREN INGENS nye Mærkat efter Tegning af
Kunstneren Gustav Hjortlund.
Beckers Papirindustri A/S, København, har trykt Mærkatet, og vi haaber, De vil
synes om det.

ORMAALET MED UDSENDELSEN af
Mærkatet er, at der bringes en Hilsen og
kaldes til Samling om Slægtsgaarden, symbolise
ret ved den gamle firlængede Gaard fra True
ved Aarhus, nu paa Frilandsmuseet ved Sorgen
fri. — Vi tror, De vil give os Ret i, at Tidspunk
tet for Udsendelsen af Mærkatet er meget vel
valgt, naar De har læst omstaaende Indhold af
vor nye Rubrik, »Talt og skrevet om Slægtsgaardene«. Udsendelsen af Mærkater er stærkt frem
me i Tiden, og Slægtsgaardsforeningen har ogsaa
ment at burde vise sit Ansigt. Prisen for et Mær
kat er sat til 5 Øre.
Den første Udsendelse af SLÆGTSGAARDS
MÆRKATET vil foregaa paa følgende Maade.
Sidst i April Maaned vil de ca. 950 ældste Med
lemmer — de laveste Medlemsnumre — som
Tryksager modtage et Bundt paa 100 Stk. Et
Giro-Indbetalingskort vil være bilagt, og saafremt De, hvad vi meget haaber, vil beholde
Mærkaterne, bedes De omgaaende indsende Kr.
5.00 paa Girokortet. Saafremt De mod Forvent
ning ikke ønsker Mærkaterne, bedes de snarest
tilbagesendt.
Vi haaber at kunne forelægge et meget flot
Resultat af denne første Udsendelse ved Aarsmødet den 50. Maj, hvor der vil blive taget Be
stemmelse om Trykning af næste Oplag.
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Til et forhaabentlig stort Antal Medlemmer og
andre Interesserede, som ønsker Mærkater, maa
vi sige, giv Tid, vi haaber at faa udsendt Mær
kater til alle Medlemmer i Løbet af nogle Maaneder, men den praktiske Ordning af denne se
nere Udsendelse er endnu ikke fastlagt, og Kon
toret beklager, at der endnu ikke kan modtages
Bestillinger. Om dette vil der fremkomme Med
delelse i Medlemsbladet.
Til Slut er der saa kun et Forhold, vi gerne
vil henlede Opmærksomheden paa. — De kender
vel ikke Folk fra Slægtsgaarde eller andre, som
nu leder store Virksomheder, saa De kunde faa
dem til at interessere sig for Sagen ved at aftage
et Parti SLÆGTSGAARDSMÆRKATER. De
res Leverandør af Maskiner o. 1. kunde maaske
ogsaa gøres interesseret, det er jo om faa Mær
katet ud i saa vide Kredse som muligt.
Har De Forbindelse. med Pressen, kan De
maaske faa Slægtsgaardsmærkatet omtalt. En
Kliche deraf kan hurtigt sendes Dem.
Har De en god Ide eller noget paa Hjerte, da
skriv venligst snarest til en af Underskriverne.
(Eksemplarer af dette Nummer af Bladet kan
rekvireres gratis.)
Lad os staa sammen om denne Sag under De
visen Slægtsgaardsmærkatet paa alle Slægtsgaardsejeres Postforsendelser.

Venlig Hilsen fra »Slægtsgaarden«s Bladudvalg.
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