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330,000 slægtsgårds-mærkater nu klar til udsendelse...
Den første udsendelse i maj af det nye
SLÆGTSGARDSMÆRKAT til en række »gam
le« medlemmer, var en prøveballon, der blev
sendt op og øjensynlig
nåede meget højt i med
lemmernes gunst. Så højt,
at mærkatets fædre på
årsmødet i Stege kunne
glæde sig over virak fra
alle sider. — Cederfeld
de Simonsen kundgjorde
ved den lejlighed, at man
snarest ville søge udsendt
et nyt stort oplag, så
alle kunne erhverve det
smukke mærkat. Det fo
religger nu, klar til ud
sendelse. Gustav Hjort
lunds smukke SLÆGTSGARDSMÆRKAT med
Truegården i Frilandsmuseet som motiv er her
efter trykt i 330.000 eksemplarer i fire farver hos
A/S Beckers Papirindustri, København. Mærkatet
forhandles å 5 øre stk. i bundter på 100. Tag vel
imod mærkaterne, når de i nærmeste fremtid
bringes rundt af posten og udfyld det hoslagte
girokort. Det er den nemmeste måde for alle in
teresserede at få mærkatet i hænde på.
»Lurmærket af Nationalmuseet«, »en genial
idé«, »ypperlig propaganda for Slægtsgårdsfor
eningen«, »en pryd for enhver forsendelse« er
blot nogle af mange rosende omtaler, som ved
årsmødet faldt om det nye mærkat.
Bladudvalget, som foranstaltede udsendelsen,
takker gennem disse linjer de »gamle« medlem
mer, som reagerede så positivt ved en første ud
sendelse. Udvalget føjer til: »Når nu de »yngre«

medlemmer modtager en gul kuvert, indehol
dende SLÆGTSGARDSMÆRKATET og et
giro-indbetalingskort, håber vi meget, at mod
tagerne snarest vil indbetale de 5 kr. For os er
der ingen tvivl om, at SLÆGTSGARDSMÆR
KATET på enhver konvolut fra en slægtsgård
vil være den ypperste propaganda for vor sag, og
tillige vil det pynte på forsendelsen, festliggøre
den og sige noget om, hvad hensigten bag arbej
det for slægtsgårdene er.«
Ud over de udsendelser af mærkatet, som eta
bleres, vil vort kontor i København kunne mod
tage bestillinger på SLÆGTSGARDSMÆRKA
TER, som ikke foreløbig kan ventes genoptrykt.
Også blandt samlere har der vist sig stor inter
esse for mærkatet, som har fået en overordentlig
smuk modtagelse i pressen, og som af landsfor
eningen »Skandia«s medlemsblad er nævnt som
»særlig bemærkelsesværdigt«.
Skulle et firma på Deres egn — som tilfældet
har været på Fyn — være interesseret i at købe
mærkatet til sine forsendelser, bedes De indgive
ordre.
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PROLOG til Slægtsgaardsforeningens Møde
Denne smukke Prolog, som er skrevet af Gaardejer Lauritz Larsen, Møn,
blev oplæst ved Aarsmødet i Maj.

JU/EjR LIGGER Vækst i Livets gode Minder,
og Mulden taler, der hvor Slægten gik.
Hvert Skridt, vi frem i nye Dage vinder,
har Undergrund af Kræfter, der forgik.
Slægtsarv er Marven i de unge Kræfter,
Slægtsgaard og Slægtsgods er et hegnet Sted,
Marker og Mure maner: Følg kun efter,
gør gammelt bedre, deraf gror Din Fred.

Han gik med Sædeposen ved sit Hjerte
hver Foraarsdag den brave Bondemand,
hans Aand blev vaagen, saa han saa og lærte,
at egen Velfærd gavnede hans Land.
— Godt Sædekorn bag ny og bedre Harver
og Vekseldrift til Ukrudtets Fortræd,
Vildgræsset væk for lilla Kløverfarver
og Roemarken skiftet ind i Sæd.

Hvor er den Tanke skøn at kunne samle
saa mange Egnes Folk om fælles Sag;
det er som smiler halvt forglemte Gamle
til Talens Ord og Sangens Aandedrag.
Maaske er de et Navn kun i et Skøde,
maaske et Skifte viser, hvad der var;
i Kirkebogen staar der, naar de døde,
men intet om de Byrder, som de har.

Et Slægtled eller to saa jævnt og stille
de ny Metoder snart forandre alt.
Maskinerne begyndte paa at spille,
hvor ellers det var Kroppens Slid, det gjaldt.
Og der kom nye, stærke Murstensvægge,
hvor Bindingsværk og Klinestaver faldt;
det danske Folks Produkter kunde række
ud over Verden og blev godt betalt.

Men de holdt sammen paa, hvad Sliddet evned
i Haabet, at den næste Slægt tog fat,
de Kræfter, der var Avl og Grøde levnet,
blev dog den unge Fremtids bedste Skat,
for al den Omsorg, man kan Jorden give
er ikke glemt, den lønner Aar for Aar,
og Fold for Fold kan Slægters Møje blive
til Fred og Tryghed i en Mønstergaard.

Men lykkeligst var den, der træt og gammel
med sløret Blik saa Aftensolens Skær
og vidste, at nu gav han Sliddets Hammel
til een af dem, hans Hjerte havde kær
— om Datter eller Søn — en Aftægtsstue
bag eget Tag og egne Vægges Fred,
det gav et Aftenlys, en Arnelue,
som Hjertet taktfyldt, ydmygt dvæled ved.

Hvor mange Slægter har da slidt sig trætte
paa Avlingen, vi dyrker hver især,
vi som fra Bakkeland og F l adl andsslette
er samlet til et Slægtsgaardsstævne her?
— Sad de i Fæste eller købte Hjemmet
før Fællesskabets Jorder deltes ud —
forblev de Byfolk — eller har de nemmet
Udflytterensomhed i Mulm og Slud?

Saadant kan mangen gammel Slægtsgaard melde,
selv om kun lidet prentet blev i Skrift,
hver Fodsbred ]ord har noget at fortælle
om trofast Vandring i et Hjems Bedrift.
Og paa den samme Plet stod lave Stuer,
hvor flittig Haand og flittig Bøn holdt ud,
der saas ved Graavejrsdag og Stjerneluer
mod Naade og Velsignelse fra Gud.

Men hvor de var, blev Gaard og Avl dem givet
til første Omsorg: Stuer, Lo og Stald,
hvor Folk og Dyr dog kunde bjerge Livet,
og Markens Røgt blev Pligtens næste Kald.
Til Bygning tog man Muldens Leer og Stene,
lidt Pindeværk af Træ og Straa til Tag,
en Bygning var solid, blot den stod ene
foruden Støtter til de skæve Fag.

Lad os da give Haandslag paa at værne
— om Markerne er store eller smaa —
de Hjem, der blev vort Samfunds sunde Kærne
og flere Slægters Gerning bygged paa,
at det, som ærligt Landbosind har hegnet,
som Arv og Eje for den næste Slægt,
maa staa i Landslov og i Bykort tegnet
som viet Sted med Odelsguldets Vægt.

— Og Markens sure Pletter skulde tvinges
til bedre Grøde — Vandet grøftes va^k,
de tunge Mergelkasser skulde bringes
fuldlæssede — i Rækker Aar i Træk.
Det hjalp — saa vidt som Slid, der vaagent gives
for Eng og Mark sin Løn jo nok skal faa,
thi Dyr, der passes vel, kan bedre trives,
og trofast Pleje husker Jorden paa.

Ja, lad os samle alle gode Kræfter
til Værn for Hjem med gode Samfundssind.
Se som i gamle Dage rigtig efter
de Gærder, hvorfra Ufred kommer ind;
skøt den Plet Muld af Danmarks Slettelande,
hvor Slægten bygged op sit stille Værk,
og smil fra 0 til 0 i solblaa Vande,
at gamle Slægters Enighed gør stærk.

Lauritz Larsen
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(Referater og citater af vedrørende emner)

A given foranledning fortsættes her den
orientering, der blev begyndt i »Slægtsgår
den« Nr. 64 (april 1953) om spørgsmål vedrø
rende jordlovene.
I de sidste 3—4 måneder er der fremkommet
fornyede krav om ændring af jordlovene. Hus
mandsforeningerne og de kredse, der foreslår
udstykningen af landbrug forøget, har gentaget
kravet om, at statens forkøbsret ved landejen
dommenes ejerskifte skal udvides til også at om
fatte familiehandler, hvilket betyder, at gamle
slægtsgårdes overdragelse fra fader til søn eller
datter eller nære slægtninge ikke må finde sted
uden tilladelse fra Statens jordlovsudvalg, som
ifølge de fremførte krav skal have ret til at fra
skille jord til statshusmandsbrug eller skaffe til
lægsjord til indeklemte husmænd og eventuelt
foretage ekspropriation, hvis der ikke kan skaffes
jord nok på anden måde.
I den debat kravene om afgivelse eller ekspro
priation af jord har foranlediget, er der frem
kommen advarsler mod forceret udstykning og
mod krænkelse af ejendomsretten.
Følgende uddrag af taler og artikler giver ud
tryk for den stilling, der fra forskellig side er
taget til sagen.

P

— Som situationen er med hensyn til den tekniske
udvikling og tilgangen af unge, og navnlig, som den
tegner til at blive, tror jeg, det vil være forkert at for
cere væsentlige forskydninger imellem driftsformerne
inden for landbruget. Jeg tror, det er mest hensigts
mæssigt at bevare dem nogenlunde, som de er. Det er
ikke, fordi jeg har noget imod de mindre brug, tvært
imod mener jeg, at husmændene udgør et meget værdi
fuldt element i samfundet i kraft af den flid og nøj
somhed og den sociale forståelse, der præger disse
hjem.
Alligevel tror jeg ikke, det rent samfundsmæssigt vil
være klogt at bevare hele det overskud af arbejdskraft,
der endnu findes ved landbruget, ved i tilstrækkelig
grad at forøge bedrifternes antal, jeg tror i og for sig
heller ikke, at det er gørligt.
Hertil kommer så også, at det i dag er så uhyre kost
bart at etablere nye brug. Det er jo en gammel erfaring,
at landbrug købes sammen i gode tider, og at der ud
stykkes i dårlige tider.

Tillæisjordpvoblemet
overdimensioneret.
ED de fynske husmænds sendemandsmøde i Odense

den 22. maj talte formanden for Statens Jordlovs
Vudvalg,
fhv. landstingsmand Nielsen-Man, om jord

lovene. I »Fyns Tidende« refereredes bl. a. følgende:
Som baggrund for hele jordspørgsmålet fortalte Nielsen-Man, at der hvert år er en tilgang af unge par fra
landbostanden på 10—20.000, mens afgangen fra land
bruget, altså antallet af ledige ejendomme, kun er 7000.
Samtidig kræver veje, sportspladser, byer, militære an
Advarsel mod forceret
læg o.s.v. 10.000 ha landbrugsjord om året, eller hvad
der svarer til en tredjedel af Bornholms landbrugsareal.
udstykning.
Dette turde være nok til at understrege underskudet af
NDER DISKUSSIONEN om udstykning og brugs jord.
størrelser argumenteres der ofte med »det sam
Man regner med, at der er knyttet en million menne
fundsøkonomiske udbytte iflg. Landøkonomisk Driftssker

til dansk landbrug på ca. 203—205.000 ejendomme.
bureau«. — Det kan derfor være interessant at se, hvad Heraf er 120.000 at regne som husmandsbrug med
lederen af denne anerkendte institution selv mener, da grundværdi under 10.000 kr., 75.000 har fra 10.000 til
han har de bedste muligheder for at vurdere proble 50.000 kr.s grundværdi, — 5—6000 fra 50.000 til 100.000
merne.
kr.s grundværdi og ca. 1300 over 100.000 kr.s grund
I et interview med »Østsjællands Folkeblad« (18. maj)
værdi.
omtalte forstander Johannes Ridder, hvor mange der i
En vis udjævning er derfor rimelig og fornuftig, ja,
de senere år er gået ind i landbrugserhvervet, og hvor nødvendig bl. a. af hensyn til de 10.000 ha, som afgives
mange der går fra årlig (tilgang af unge og afgang af til byerne, selv om vi hvert år indvinder nye arealer ved
ældre). Endvidere omtalte han landbrugets teknisjce ud kyster, moser o.l.
Normen for de brug, der søges oprettet, har hidtil
vikling og de unges beskæftigelses- og uddannelses
været 8 ha middelgod jord eller 4 ha bonitetsjord med
muligheder.
takst 24, og det er naturligvis ikke en tilfældig valgt
Om udstykningen sagde hr. Ridder bl. a.:
I øjeblikket er der stærk rift om landejendommene og brugsstørrelse, men skabt på basis af, kan jeg godt sige,
stærke krav om øget udstykning, men billedet kan snart generationers erfaringer.
Jeg vil i denne forbindelse gerne gøre mig til tals
vende, og vi skal passe på, at vi ikke om nogle år kom
mand for en særlig husmandsbrugs?orm, hvor man ikke
mer i den situation, at vi savner unge til at overtage de
uden videre kopierer gårdmandsbrugene.
bedrifter, de ældre må forlade.
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På det sidste har spørgsmålet om brugsstørrelsen fået
fornyet aktualitet, idet fhv. landbrugsminister Carl Pe
tersen går ind for 20 ha som minimum. Jeg vil til alle
tider være modstander af en sådan tanke, der går di
rekte imod den udvikling, som jeg anser for ønskelig,
nemlig en udligning af arealfordelingen. Der ville efter
et sådant forslag være muligheder for langt færre.
Jeg holder mig foreløbig til familiebruget på 8 ha
som type for nye brug.
Nielsen-Man redegjorde herefter indgående for de
lånemuligheder, der bydes på. Møder et ungt menne
ske med en passende opsparing — den bedømmes ud
fra den enkeltes forudsætninger — er det offentlige vil
lig til at investere op til 74.500 kr. i et nyt brug. Heraf
er kun de 42.000 kr. rentepligtige. Det kan nævnes, at
flere end tidligere udnytter lånemulighederne fuldt ud.
Skal man angive retningslinjer for det byggeri, der
finder sted ved nye brug, så er der ikke plads for stads
stue, men stalden bør indrettes til en stor produktion.
Lade og redskabsbygning kan udmærket være af lettere
struktur. Det er heller ikke, som man undertiden hører
det., husmanden uvedkommende, hvordan der bygges.
Han er bygherren og bør handle som sådan.
Om udvælgelsen sagde Nielsen-Man, at faglig dygtig
gørelse tæller stærkt, og det samme gør en god kone,
hvorimod en mand med alt for stor opsparing kan falde
for lovens sociale bestemmelser.
Nielsen-Man kom videre ind på spørgsmålet om indeklemte brug. Han understregede stærkt deres værdi
som familiebrug, og erfaringen viser, at de, som vil
frem, i reglen også kæmper sig til større brug.
Tillægsjordproblemet forekom ham derfor i nogen
grad overdimensioneret. Han advarede mod tinglysning
af forkøbsret de mindre brug imellem, da det kan blive
en slags forhåndsafgørelse. Sker det, hør tinglysning
være gensidig.
Suppleringsønskerne er heller ikke altid lige rene.
Nogle steder ønsker man mere jord for at kunne holde
karl og pige, andre steder for at kunne afhænde ejen
dommen til en større pris, og endelig er man stødt på
ren grundspekulation.
Kun hvor der er tale om at få det rette familiebrug,
bør fremgangsmåden anbefales.
Om forkøbsretten, som blev nedfældet i jordlovene
af 1948, sagde han, at den stort set er i stand til at op
fylde de forventninger, man nærede til den. Ikke mindst
under et konjunkturomslag, som man måske snart kan
vente, f. eks. for gårde med kvægløst landbrug, vil den
få betydning, når de bliver til fals.
Men der skal naturligvis tages hensyn til forholdet
mellem bygninger og jordstørrelse. Det er et rimeligt
samfundshensyn, og det modsatte ville bringe udstyk
ningen i miskredit.

Høstligt vejr over Danmark.

Angående spørgsmålet fortsatte han:
Har vi jord nok til udstykning? Som svar herpå kan
fremføres: Der er her i landet ca. 2.000 ejendomme over
12 tdr. hartkorn hver. Blev den jord, der hører disse
ejendomme til udover de 12 tdr. hartkorn, frigjort, kun
ne der på disse oprettes et antal selvstændige landbrug,
der ville ligge et sted imellem 20.000 og 30.000. Endnu
skal der være ca. 75.000 ha brugelig hedejord, der kan
kultiveres. Det kan vel give 5.000 brug. Hvor store
arealer, der ved dæmning kan indvindes, er ikke let at
sige. For de projekter, hvorom der tales, ligger det om
kring 130.000 ha. Herpå kan der vel blive 13.000 brug,
og når dertil kommer den udstykning, der kan ske fra
gårde under de 12 tdr. hartkorn, kan det vel give 50.000
Fovstæeket kvav om 1OOO nye brug
ialt.
bvu£ om året.
Alt dette er ikke umuligt, og da behovet for nye
vil ligge omkring 1.000 om året, var spørgsmålet
ED husmændenes landsmøde i Odense den 29.—30. brug
løst for de første 50 år. Altså er der jord nok.
juni blev der formuleret krav om fremskaffelse af
Ang. spørgsmålet om tillægsjord er jeg af den me
mere jord til udstykning. — Af referatet i »Fyns Venning,

at det må løses efterhånden, og jeg ser gerne, at
streblad« fremgår bl. a. følgende:
tremandsudvalgene fortsætter, fordi det er af betydning
at vide, hvor der er lokalt kendte mænd, som man kan
De jydske husmands formand, medlem af Statens
Jordlovsudvalg, Andreas Søndergaard, Mors, som frem rådføre sig med.
Socialdemokratiet har på rigsdagen fremsat forslag
førte en række nye krav til jordlovgivningen, oplyste
bl. a., at der, siden de nye jordlove af 1948 trådte i om aflevering af jord til supplering af for små brug,
kraft, kun er oprettet 2—300 ejendomme om året. Men således at Statens Jordlovsudvalg skulle kunne indstille
selve antallet af husmandsbrug er ikke blevet større, til landbrugsministeriet, at ejendomme med over 35.000
fordi der gives hvert år tilladelse til at nedlægge lige så kr.s grundbeløb afstod suppleringsjord mod passende
vederlag.
mange, som der oprettes.
Det bliver spændende at se, hvor mange ansøgninger
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om tillægsjord, der ved lovens udløb til 1. oktober i år
er indkommet til landbrugsministeriet, og jeg vil tro, at
vi skal vente med at tage endelig stilling til socialdemo
kratiets forslag til efter den tid.
Afkastningen fra jordfondens 200 millioner slår ikke
nær til, og fonden skal forøges og må under ingen om
stændigheder spises op. Derfor må der fra statens side
stilles betydelige midler til rådighed. Men da der skabes
et aktiv, som skal forrentes og afdrages, og landets
produktion forøges derved, må dette forhold nok kunne
ordnes.
Til 1.000 nye brug om året vil der for tiden medgå 80
millioner kroner.

Søndergaard sluttede:
Hvad her er fremført, er drøftet inden for husmands
foreningernes ledelse, og vi fremsætter ikke disse ideer
og krav, fordi vi ønsker at gribe ind i nogle menneskers
ganske vist forkerte, men legale rettigheder, men i er
kendelse af, at man ikke fortsat kan udelukke den
ubemidlede landboungdom fra at få jord at dyrke, og vi
tror, at dersom vore ideer tages til følge, vil der for
holdsvis hurtigt blive udstykningsjord til rådighed i
langt større udstrækning end hidtil.

Resolutionskravene.
usmandsforeningerne vedtog på lands
mødet en resolution på 12 punkter, hvoraf flere,
hvis de gennemføres, vil få en afgørende indflydelse
på slægtsgårdsejeres dispositioner i bestræbelsen for at
bevare deres gård og derfor bør kendes af vore med
lemmer.
I resolutionens punkt 2 hedder det således: »Vi øn
sker øget udstykning og bedre mulighed for tillægsjord
med en udvidelse af statshusmandslovens bestemmelser
om forkøbsrettens anvendelse til også at omfatte fa
miliehandler, således at der, når disse angår ejendomme
over en vis størrelse, skal afgives jord til udstykning og
tillægsjord.« Punkt 2 slutter således: »Såfremt der ikke
ad disse veje kommer jord nok frem, må man skride til
ekspropriation.«

H

Landboforeningerne
gaar imod.
Reaktionen herpå udeblev ikke, og selv fra landbru
gets faglige organisation kom protester, således udtalte
formanden for De samvirkende fynske Landboforenin
ger, forstander Johs. Petersen-Dalum, ved Det fynske
Fællesskue den 11. juli:
— Jeg tror, at man lige så godt kan sige det rent ud,
at vi ikke ønsker at befare de veje, som det senest er
anbefalet at gå for at skaffe jord. Det er, som man un
der en eller anden form søger at angribe den sikker
hedsfølelse, hvormed enhver jordbruger føler sig knyt
tet til hjem og bedrift.
Derfor tror jeg, at når man nu foreslår, og det synes
at være en jydsk vind, der blæser her, at staten skal til
at gribe ind i salg af ejendomme inden for familien i en
grad, som man ikke kan overskue følgerne af, og som
rører ved noget fundamentalt inden for dansk jordbrug,
så er vi mange, der ellers er sympatisk indstillet over
for spørgsmålet om at skaffe jord til ungdommen, som
må sige fra.
Vi kan også sige, at så længe forkøbsretten ikke er
bedre udnyttet, end tilfældet er, kan der Ikke være
mening i her at tage andre og stærkere midler i brug.
(»Fyns Tidende«.)

Fornyet afvisning.
ED ÅBNINGEN af Det jydske Ungskue i Thisted
den 16. juli sagde Hans Pindstrup, som er formand
for Foreningen af jydske Landboforeniger, at det var
altid selvhjælpsviljen og fremskridtsviljen, bygget på
den private ejendomsret, der bar fremgangen i dansk
landbrug. Det var den enkeltes fri dispositioner, som
grundlag for udnyttelsen af landbrugsorganisationernes
oplysningsarbejde, der bragte fremskridtene. Denne
udviklingslinie bør fortsættes, og landboforeningerne vil
på det stærkeste modsætte sig, at den brydes.

V

Sten på sten er løsnet.
I anledning af husmandsforeningernes fornyede krav
om statens forkøbsret til jord ved familiehandler, eks
propriation af jord til naboer, der ønsker deres ejendom
gjort større o.L, udtalte Hans Pindstrup:
Vort skue i år er foreningens 50. I disse 50 år er der
ryddet og dyrket, bygget og plantet ved titusinder af
landbohjem. Ny hjem er rejst på udmarksjord. Jyllands
øde overdrev blev klædt i skov og frodige marker om
havehegnede hjem.
Det var den private ejendomsret, visheden om, at ar
bejdet og sliddet kom slægten til gode, der bar dette
mægtige opbygningsarbejde med dets afsavn og slid.
Nu er der gennem de senere år løsnet sten på sten i
fundamentet, der sikrer ejendomsretten, og der er gen
nem husmandsforeningernes 15 punkter lagt op til et
afgørende grundskud, hvor man tager fra naboen, der
har mere end en selv.
På landboforeningernes vegne vil jeg advare herimod.
Det ville være kortsynet handlet. Se på udviklingen i
Sverige med sammenlægning af brug og mangel på bru
gere til ejendommene. Se på de landbrugsmæssige resul
tater i diktaturlandene mod øst. Husk endvidere slægt
leds erfaringer om, at den, der ej vil være med til at
værne sin nabos rettigheder, han vil selv stå uden værn
den dag, det gælder ham. Stærkt og ubetinget vil land
boforeningerne stå som værner af en fremadskridende
udvikling og udstykning på ejendomsrettens grund. Jeg
ønsker det sagt så afgjort, at ingen kan være i tvivl om
vor stilling. Store fremskridt kan nås ad denne vej. In
gen, der i disse spørgsmål vil løsne sten på sten, får vor
støtte, og det er min bestemte opfattelse, at kun et lille
mindretal af landbrugere ønsker den nuværende besid
delsesform afviklet.

Jord nok foreløbig.
Det radikale »Middelfart Venstreblad« skriver i en
bemærkelsesværdig artikel:
— Naturligvis skal husmandsforeningerne have lov
at fremsætte krav om og gå i ilden for en dyberegående
udstykning end den, de nuværende jordlove viser sig at
resultere i, men vi må give Petersen-Dalum ret i, at hvis
disse jordlove blev udnyttet i større grad, end tilfældet
er, og hvis de offentlige og halvoffentlige jorder blev
genstand for udstykning, ville der foreløbig være jord
nok.

En sjællandsk røst.
E SJÆLLANDSKE HUSMÆNDS formand, Peter
Jørgensen, Slagelse, udtalte den 17. juli på de sjæl
landske husmænds sendemandsmøde i København:
Vi er ikke ude efter bøndergårdene, vi kan blot ikke
tillade, at mange af de store godser unddrages jordafgift
ved at gå i arv den ene gang efter den anden. Det er
en tilsnigelse, når Pindstrup hævder, at husmændene vil
afskaffe den nuværende besiddelsesform. Det er ikke
vor hensigt. Derimod ønsker vi ejendomsrettens græn

D
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ser reguleret efter samfundets udvikling (fremhævet
her), så at også den ungdom, der vokser op i hus
mandshjemmene og uddanner sig til landbruget, har
chancer for at få foden under eget bord.
De sjællandske husmænd sluttede på sendemands
mødet den 17. juli 1953 op om Odense-resolutionen med
tilføjelsen: »Ikke vendt mod gårdbrugene.«
☆

Gennem årene har der været lagt stærk vægt på at
bevare det bedst mulige samarbejde mellem landboforeniger og husmandsforeninger, men det kan ikke skju
les, at de stadige husmandskrav om udstykningslovgiv
ning og grundskyld har belastet dette samarbejde tem
melig meget, og de sidste krav måtte naturligvis føre til
et svar fra landboforeningerne. Svaret er kommet, og
det er blevet modtaget med almindelig tilfredshed, at
det er klart og utvetydigt, selv om det skal føre til
nogle brydninger i den kommende tid.

I KAN KOMME TIL at stå uden unge til 6000

brug om året, udtalte forstander Johs. Ridder
Vledige
i et foredrag på de sjællandske husmænds sendemands
ennem de nugældende jordlove fra 1948 og 1949 er
møde den 18. juli 1953. På de små gårdbrug og store
husmandsbrug med en karl har vi de bedste lærepladser G der indført forkøbsret for staten ved salg af land
brugsejendomme med grundbeløb over 56.000 kr. (sva
for landbrugets unge, men den fortsatte mekanisering
kan føre til, at man på disse småbrug — og med ud
bytte — anskaffer en traktor, så den unge medhjælper
kan undværes. I 1939 var tilgangen til landbruget 14—
15.000 årlig, mens tilgangen nu er nede på 8000 unge
mænd. Jeg frygter for, at mekaniseringen kan føre os
videre ad denne linie, og så står vi en dag uden unge
blot til de 6000 brug, som skal overtages, sagde taleren.
Husmændene må overveje problemet.
☆
AND OG FOLK’s Ugeblad citerer 24. juli 1953 føl

afsnit af Hans Pindstrups tale i Thisted:
L—gende
Støt og ubetinget vil landboforeningerne stå som

værnere af den fremadskridende udvikling på ejendoms
rettens grund. ]eg ønsker dette sagt så afgjort, at ingen
kan være i tvivl derom ... Ingen, der i disse spørgsmål
vil løsne sten på sten, vil få vor støtte!
Bladet fortsætter: Så kan husmændene og deres børn
selv om, hvor de vil få jord fra — Pindstrup vil værne
godserne til det sidste!

Jens Sønderup am ejendomse
retten.

rende til bøndergårde mellem 40 og 60 tønder land mid
delgod jord) samt mulighed for at lade tinglyse for
købsret også for mindre ejendomme, hvor der er trang
til tillægsjord. Endvidere er der gennemført bestem
melser om, at ingen kan få skøde på mere end 2 ejen
domme over denne størrelse, med mindre der afgives
20 pct. af det overskydende areal.
Disse love er i realiteten kun lige begyndt at virke,
idet godsernes anmeldelsesfrist for at få forholdene ord
net, hvor der ejes mere end 2 gårde, først udløber 1. ok
tober 1953. Anmeldelserne her er netop i færd med at
indløbe, medens der kun i meget få tilfælde er truffet
aftaler om en ordning, og i intet tilfælde er disse aftaler
endnu ført ud i livet. Man står altså ved begyndelsen af
en vidtrækkende ordning.
Fristen for ansøgning om tillægsjord udløber ligeledes
1. oktober i år. Så har der været en frist på 5 år til at
indgive ansøgning. Her har man imidlertid oplevet det
mærkelige, at der i forhold til de store tal, der var op
givet om trang til tillægsjord kun er kommet ansøgnin
ger fra et meget begrænset antal husmænd.
Man kan altså sige, at tidspunktet for at rejse en ny
jordkamp er højst mærkeligt. Man skulle dog mene, at
det under alle omstændigheder ville være rimeligt at af
vente resultaterne af de gældende love.

ED ET MØDE på Dannerhøj søndag den 5. juli

ET ER MED SORG, man modtager husmandsfor
landbrugsminister Jens Sønderup ind på den
Vkom
sidste tids krav om skærpelse af jordlovgivningen, bl. a.D eningernes krav. Sammen med ledende husmands
gennem øget adgang til at gribe ind over for familiehandeler. Landbrugsministeren udtalte ifølge »Vendsys
sels Tidende«s referat herom:
For at modvirke vanskelighederne ved ejerskifter på
grund af de høje ejendomspriser tilstræbes en fornuftig
udstykning, men jeg er ikke tilhænger af en ejendoms
standardisering, for det kan være af betydning, at vi har
ejendomme af forskellig størrelse. På rigsdagens bord
ligger et socialdemokratisk forslag om betingelsesløs
ekspropriation af jord til indeklemte husmænd, men
skal det gå vel fremover, må man respektere ejendoms
retten, og jordreserverne er ikke udtømt, ligesom der
gennem den såkaldte jordindvindingslov vil kunne til
vejebringes jordreserver af betydeligt omfang. Sandsyn
ligvis kan vi også lidt efter lidt komme ud i den situa
tion, at jordefterspørgselen ikke bliver så stærk som i
dag ...

Det urimelige.
EDLEM af Statens Jordlovsudvalg, gdr. Chr. R.
Christensen, Badstrup, skrev i en artikel i »Fyens
Stiftstidende« den 29. juli bl. a.:
På husmandsforeningernes landsmøde rejstes nogle
meget voldsomme krav om udvidelse af jordlovgiv
ningen med indførelse af forkøbsret for staten også ved
arv og familieoverdragelse af landbrugsejendomme.

M

føreres udtalelser om, at man ikke anerkender ejen
domsretten til jorden, kan de kun opfatets som kamp
signaler. For den, der havde håbet på en sund udvik
ling og et harmonisk samarbejde inden for landbruget
med gensidig respekt for hinandens særpræg, kan disse
begivenheder kun være en skuffelse. Fællesinteresserne
skulle dog så langt overgå modsætningerne. Men nu
bærer det altså mod strid inden for landbrugsorganisa
tionerne, og denne strid skal hurtigt sætte sig spor i det
politiske liv, hvis den ikke allerede har gjort det. Og det
bliver i hvert fald ikke landbruget, der får glæde af det.
Men der skal nu engang to parter til at forliges, og
man må tage vilkårene, som de byder sig. Ingen har
fred længere, end ens nabo vil. Man har endnu lov til
at håbe, at sommerens begivenheder kun er krusninger
på overfladen, men skal man have strid, må man tage
den. I hvert fald må krav om en ny vidtgående jordlov
givning besvares med et ubetinget nej.
Hvis ikke en fader må overdrage en gård til sin søn,
uden at staten og naboerne skal blande sig i det, er man
ude i det helt urimelige, og man kan være sikker på, at
det borttager noget af det værdifuldeste for landbruget.
Og var kravene så endda fremsat for at skabe nye hjem
til landboungdommen, men hovedformålet er nu engang
at skaffe tillægsjord.
For 20 år siden, da jorden var billig, blev der ikke
talt om tillægsjord, og hvem ved for øvrigt, hvor aktuelt
hele spørgsmålet vil være 2—3 år frem i tiden.
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Klintekongen på Møn.
Af arkivar i Dansk Folkemindesamling Hans Ellekilde.
ER ER KUN FA egne af Danmark, hvis

D sagnoverlevering vi kender i det omfang,
som den lille ø Møn, som Slægtsgårdsforeningens
medlemmer fra alle egne af landet for kort tid
siden har gæstet. Ikke blot har vi en stor masse
nutidsoptegnere fra alle sogne på Møn, men vi
har det store held, at vi fra 1671 har en beskri
velse af Møn, der giver udmærkede oplysninger
om det daværende Møns sagnverden. Denne be
skrivelse er forfattet af sognepræsten i Stege Hans
Jensen Viborg. Han er, som navnet antyder, født
i Viborg den 3. dec. 1618, og han blev sognepræst
i Stege 1655, og her døde han den 27. sept. 1682.
Hans beskrivelse af Møn er forfattet 1671 på til
skyndelse af hans elev fra hans huslærertid i bi
skop Hans Hansen Resens hjem, borgmesteren i
København Peder Hansen Resen (1625—88). Den
var bestemt til at optages i Peder Resens Atlas
Danicus, den første danske Trap. Beskrivelsen af
Møn er desværre affattet på latin, men der ken
des en dansk oversættelse o. 1715 ved Jens Jen
sen Witt, præst i Kjeldby 1710—42, og det er
denne oversættelse, der i nutiden er udgivet un
der titelen »En gammel Mønsbeskrivelse« ved
J. K. Jensen i Stege, 1902. Her vil jeg særlig om
tale, hvad Hans Jensen Viborg fortæller om
klintekongen på Møn, som mønboerne tænkte sig
at bo i Møns klint, hvorfra han værger øen imod
fjendtlige hæres angreb.
Herom siger Hans Jensen Viborg 1671:
»Da svenskerne for 27 år siden (1644) havde erobret
Jylland og Skåne, så man på toppen af Møns klint
uhyre hære, som undertiden stod rede til at tage imod
fjenden og undertiden løb frem og tilbage, som om de
ville gå løs på modstanderne. Deraf er mønboerne ble
vet så tåbelige, at de har troet, at Møn skulle være sik
ker som følge af denne hærs værn. Ja, der gaves også
dem, som før Møn i næste krig, 1658—59, blev erobret
åbenlyst, sagde, at Møn så længe ville være uovervinde
lig, som klintekongen holdt sin vagt for øen.« Men
tilføjer Viborg: »Gud har straffet denne ugudelighed,
på det at vi kunne lære at forstå, at klintens uvætte
intet kan gøre til vort forsvar, når Gud vil straffe vore
synder.«

Et andet sted i sin Møns beskrivelse fortæller
Viborg, at der endnu på Møns klint vises et sted,
som kaldes Kongsbjerg, hvori en småkonge, som
de nu kalder klintekongen eller jætten af Upsal,
havde sit hof. Naturligvis forklarer Viborg Up
sal som ens med Upsala i Sverige, i virkeligheden
er Upsal et digterisk navn, den højtliggende sal,
opsalen, hvor jætten eller rettere jødden, i nu
tiden udtalt jøing af Upsal, havde sin bolig.
Klintekongens kone var en meget smuk og an

selig, meget berømt og heltemodig kvinde, og
hun havde en titel af dronning. Der vises nemlig
på den yderste spids imod syd (dvs. øst) en sten,
overtrukken med græs eller mos, som adskilt fra
den øvrige klint stikker lidt frem over bølgerne,
og som* har form af en trone. Dette sted kaldes
fra gammel tid Dronningstolen. Ikke langt fra
dette sted viser der sig en anden sten, som hæver
sig pyramideformigt i luften, og som kaldes Dronningespiref. Men nu har bønderne forandret
denne benævnelse, og i stedet for Dronningespiret siger de Sommerspiret. Herved forstås det
spir, som bønderne plejer at bære ved deres maj
fester, når de fører sommer i by.
Viborg mener, at disse navne er vidnesbyrd
om, at der engang må have været en dronning,
der herskede på denne klint, men han er ærlig
nok til at indrømme, at hvad navn denne dron
ning havde, hvorfra hun kom, og af hvad æt hun
var oprunden, det kan man efter så lang tids for
løb næppe få at vide. Hendes husbond, klinte
kongen på Møn, har efter Viborgs fortælling
været ven med Stevns klints hersker, i nutiden
kendt som klintekongen i Stevns klint eller som
ellekongen i Stevns. »De har ofte arbejdet i fæl
lesskab, dels med at fordrive mægtige fjender,
dels med både til lands og til vands at samle rig
domme. Men klintekongen på Møn havde der
imod en fjende, en sørøver Grap fra Rygen, med
hvem han adskillige gange kæmpede heldigt i
søslag, som det kan ses af denne strofe:
Grap han sejler fra Rygen ud
med fem og fyrre Snækker,
Vi gaar og ud med lystigt Mod
ved Tolken hannem frister.
Slet intet Bytte han her skal faa,
hans Agt skal ham her fejle.
En blodig Pande og Kroppen blaa
dermed skal han bortsejle.
Grap, du kom fra Kulien i Fjor
med Guld og Sølv beladet,
det miste du her bag ved Njord,
af Jætten det blev taget.
Det gaar i Aar langt værre til,
det skal du vel befinde.
. Denne rimkrønikestrofe mener jeg er en sen
middelalderlig mønsk omdigtning af en tidlig
middelalderlig mønsk folkevise om mønboernes
kampe med venderne på Rygen i Valdemar den
Stores tid. Det er et spottedigt over den rygenske
sørøver Grap, som hånes for, at han året før har
lidt skibbrud mellem den lille ø Niord og Møns
klint som følge af klintekongen, jødden af Upsals
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virksomhed, hvor Grap mistede ret rigt bytte af
guld og sølv, han havde taget ved Kulien i Skåne.
Den mønske digter truer ham med, at hvis han
dette år prøver at løbe ind i Grønsund, skal det
på grunden »Tolken« gå ham endnu langt værre
end bag ved Niord året før, Grap skal komme til
at sejle hjem med blodig pande og gennembanket
krop.
Den store danske middelalderhistoriker Sakse
omtaler ikke et plyndringstogt til Kulien, fore
taget af nogle vendiske skibe med efterfølgende
skibbrud på Møns nordkyst. Derimod omtaler
Sakse vendernes planer om et hævntog til Møn,
vistnok 1176, røbet Absalon af en vendisk over
løber. Det var vendernes mening, at Møn skulle
angribes både fra nord og syd. Da det endelige
angreb fandt sted, blev en stor vendisk flåde, der
løb ind i Grønsund, ødelagt af en vældig storm;
kun to vendiske skibe undslap undergangen.
»Dette skete på Hellig Niels dag (6. dec.), og ham
kan vi da takke for,« siger Sakse, »at siden den
tid og lige til nu har ingen venderhær vovet at
hjemsøge Danmark.« Jeg antager, at det er min
det om dette vendernes skæbnesvangre og afgø
rende nederlag i Grønsund 0.1176, der har været
bevaret 500 år i den mønske overlevering og lever
i det lige anførte krønikerim om Grap på Rygen.
Vi kan være fuldt ud sikker på, at datidens mønboere 0.1176 har tilskrevet klintekongen i Møns
klint, at hans elskede ø var blevet reddet fra den
truende undergang.
Denne forestilling lever ned igennem tiden
trods Møns dobbelte erobring i den store sven
skerkrig 1658—59, og jeg skal anføre nogle en
kelte vidnesbyrd derom.
Således fortæller Just Mathias Thiele i Dan
marks Folkesagn 1843: »På Møns klint skal der
være to huler; i den ene bor »Jon Opsal« selv,
i den anden hans hund og hans hvide hest. To
gange har han allerede »redet kongeridtet« og
frelst landet ud af fare, nu skal han snart ride
tredie gang. Da gør han alle stenene på stranden
til hestfolk, og med dem slår han landets fjen
der.« Med de to gange, klintekongen har redet
kongeridtet, tænker Thieles ukendte hjemmels
mand formentlig på englænderkrigene 1801 og
1807—14; det spændte forhold til tyskerne i Sles
vig og Holsten, der fik udløsning ved krigen i
1848, kan have givet ham indtryk af, at klintekon
gen snart skulle ride ud for tredie gang. Tolv år
senere skriver en mønsk højskoleelev på Hinds
holm i en stil til Svend Grundtvig: »Der levede
engang en mand på Møn ved navn Gjøde Opsal.
Man fortæller, at han skal have været en mægtig
kæmpe, og man føjer til, at når Møn engang kom
mer i fare og er nær ved at falde i fjendens hæn
der, da skal han komme sine betrængte lands
mænd til hjælp, og da må fjenden være, hvem
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Denne frønnede stub findes i Liselunds park på Møn
og inspirerede H.C. Andersen til eventyret om fyrtøjet.

han vil, mønboerne skulle dog nok sejre over
ham.«
Niels Andersen af Elmelunde fortæller senere
om en karl, der lod sig hejse ned til Gjøde Opsals
hule i Dronningestolen. Han hører bag en mar
mordør en stemme, der var så stærk og frygtelig,
at den bragte ham til at skælve: »Ræk mig din
hånd, at jeg kan fornemme, om der endnu er no
gen rigtig kraft i mønboerne.« Karlen rækker
ham en jærngreb, som Gjøde Opsal knuger med
de ord: »Det glæder mig, at der endnu er lidt
kraft tilbage i mine landsmænd!«
Nu er spørgsmålet: Hvem er egentlig denne
Gjøde Opsal eller, som han i regelen kaldes, jødden
af Upsal, i nutiden vistnok oftest Jøing Upsal?
Dette spørgsmål besvarer en af Viborgs eftermænd, Morten Clausen Reenberg, præst i Stege
1693—1707. Han har fortalt sin levnedstegner,
præsten Frederik Monrad, derom: »Jeg fik at
vide, at sognemændene på landet kastede en neg
af hver ager hen til jødden af Upsal, således kalde
de Odin, og så længe (altså siden det nordiske
hedenskabs dage) havde denne overtro vedvaret.
Jeg lod derpå nogle folk køre ud om nattetide for
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»Sommerspiret«.

at samle alle negene og føre dem bort til de fat
tiges bedste, og dermed hørte det tøj op.« I et
brev fra 1707 hedder det: »I gamle dage var det
en overtro på Møn at lade en neg stå i den sidste
stak, som høstedes ind; men siden, at den sidste
havreneg, der blev bunden op, kastedes i age
ren med disse ord: »Det er for jødden af Upsala (dvs. Upsal), det skal han have til sin hest
juleaften.« De troede, at når de ikke gjorde det,
døde deres kvæg.«
Vi har mange vidnesbyrd om dette mønske
offer af det sidste neg til jødden af Upsal, dvs.
guden Odin i Møns klint. Et af de mærkeligste
af disse stammer fra frk. Annette Jensen i Udby
o. 1885: »Når vi havde has med at binde havre
om høsten, skulle vi tilsidst have skrabet en lille
neg sammen til Jøing Upsals hest. Så tog vi vore
river, og så red vi på dem, til vi fik revet en lille
neg sammen, og så havde vi det værste sjov. Når
vi havde fået så meget, at vi kunne binde en neg,
så bandt vi en, og så lagde vi hende i en fure og
lagde en stor sten over, og den neg skulle så
Jøing Upsal have til sin hest, for det han havde
stridt for land og rige.«

Ovre på Vestmøn kaldes guden Odin i den
mønske folkeoverlevering ikke for jødden af Up
sal eller klintekongen, han kaldes Grøn, efter
Grønsund mellem Falster og Møn, og hans hu
stru Frigg benævnes Fane efter Fanefjord. Bøn
derne på Viborgs tid o. 1670 troede, at Grøn og
Fane lå begravet i en langdysse, Jettens Høj, ved
landsbyen Frenderup. Vestmønboerne havde det
vers om Grøn og hans hustru Fane:
Nu hviler Grøn med Fane sin,
som trætted rasken hjort og hind.
Tak, bonde god, den dyre Gud.
Nu går du tryg af sundet ud!
Den dyre Gud må betyde den dyrebare Gud
Grøn, dvs. Odin, der ved vendernes afgørende
nederlag i Grønsund 1176 har sørget for, at hans
gode vestmønboere trygt kunne sejle ud af Grøn
sund uden at være bange for, at de skulle blive
opsnappet af de grumme vender.
Det vil føre for langt her at nå nærmere ind på
de ganske mærkelige ting, der lige fra Viborgs
dage fortælles om Grøn Jæger på Vestmøn, jeg
må henvise til min store afhandling Odinsjægeren på Møn i festskriftet til den svenske folke
mindeforsker Wilhelm v. Sydow 1928. Ligesom
for 25 år siden mener jeg stadig, at der bag disse
vestmønske sagn om Grøn Jæger ligger gamle
danske myteforestillinger om Odin, som vestmøn
boerne har bevaret med sjælden troskab: Odin
ridende med sit guldlagte spyd, der lyser af sig
selv, til værn mod Mønslands fjender. Desuden
højst mærkelige einherieforstillinger: Odin falder
i kamp og må ride hjem med blodigt spyd og af
hugget hoved og genoplives af sin hustru til ny
kamp den næste morgen. Vestmønboerne har be
varet nogle træk, og østmønboerne andre træk i
deres sagnverden af en ældgammel folkelig dansk
odinsdyrkelse. Vi kan gennem disse sagnover
leveringer om klintekongen og Grøn Jæger skøn
ne, at oldmønboerne for over tusind år tilbage
har troet, at gudekongen Odin boede i Opsalen,
den strålende hvide Møns klint, og at han red ud
på sin hvide ganger, væbnet med et vældigt, guld
indlagt, selvlysende spyd til sejrrig kamp mod
Mønslands farlige, tilsyneladende så overmægtige
fjender. Med negoffer har de dyrket Odin i Møns
klint, for at han skulle sikre, at også høsten næste
år kunne vælde frem af den rige, frugtbare møn
ske jord, og for at han kunne få kraft deraf til at
tugte sine og Mønslands fjender. Vilde de hjem
søge den udsatte, frugtbare ø, skulle Odin i Op
salen nok sørge for at bringe deres skibe til at
synke i sin vældige storm. Selv da kristendom
men blev indført på Møn som over alt i Dan
mark, ville mønboeme ikke slippe deres tro på
deres ældgamle, trofaste, hjælpende gud, Odin i
Møns klint, men de har fastholdt og bevaret
denne tro helt op imod vor egen tid.
Hans Ellekilde.
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£n gammel slægtsgård på mors.
Forfatteren August F. Schmidt fortæller i
denne artikel om Halkjærgaard i Dragstrup
sogn.
"----------------- .

NDTIL somemren 1930 lå i en dalsænkning i Drag

I strup sogn (Morsø Nørre herred) en gammel gård,
om hvis historie vi her skal høre. Dens navn var Hal

kjærgård, givet efter de omliggende naturforhold. For
ledet Hal- (Hald) betyder skråning, hældende flade.
Gårdens plads ved slutningen af et svagt hældende
markstykke var, som man kan forstå, årsag til navnegivningen. Marken førte ned til de store kærdrag, der
fra Dragstrup vig fører østpå ind over øen langs Lyngs
bro bæk helt ind til landsbyen Elsø. Ret ensomt og
skjult lå det gamle hjem, der her havde haft sin plads
siden 1785, da Dragstrup sogn blev udskiftet. I 145 år
havde beboerne af Halkjærgård her levet deres stille,
ensomme liv ved kæret.
Halkjærgård havde oprindelig været en fæstegård
under den fordums herregård Frøslevgård i nabosognet
mod øst. Frøslevgård ejedes 1764 til 1773 af Karen Hvistendal (død 1798), der var enke efter Niels Mortensen
Børgesen, som før sin død 1764 havde ejet Frøslevgård.
Karen Hvistendals svigersøn, Jens Wandborg, besad
Frøslevgård sammen med svigermoderen. Efter Jens
Wandborgs død 1811 skødede hans enke i 1812 Frøslev
gård til sønnen Jens Hvistendal Wandborg, der 1817
solgte gården til Niels Stenild (død 1819) til Vorgård
og købmand Fr. Juul i Hobro, der blev eneejer og døde
1858 som kancelliråd.
]ens Hvistendal Wandborg flyttede efter salget af
Frøslevgård i 1817 til Halkjærgård i Dragstrup, hvor
han boede til 1829, da han solgte gården til Anders
Johansen Hovmøller fra Rakkeby på Midtmors. I købe
kontrakten, skrevet i Nykøbing M. 18. marts 1829, op
lyses, at Halkjærgård er 6 tdr., 7 skp., 2% album i
hartkorn. Med sit jordtilliggende, huse, samt konge-,
kirke- og korntiende kostede gården 2000 rigsdaler
rede sølv, for hvilken sum Wandborg overdrog til A.
J. Hovmøller Halkjærgård »med samme Herligheder
og Rettigheder, som jeg (ø.:W.) samme selv haver eiet
ifølge Skjøde af 9. December 1817«.
Allerede i slutningen af det følgende år (1830) solgte
Hovmøller Halkjærgård til sin søn Peder Andersen for
1000 rigsdaler rede sølv (skødet skrevet 14. december
1830). Peder Andersen døde imidlertid den 1. juli 1831.
Længe sad hans efterlevende hustru, Dorothea Sørens
datter, ikke i enkestand; thi allerede den 2. december
samme år blev hun ægteviet i Dragstrup kirke til ung
karl Søren Jensen Kjær fra Emb på Sydmors. Hans
forældre var gårdejer Jens Kjær og hustru Ane Jens
datter. Søren Jensen Kjær blev født 6. tnarts 1808, vak-

Halkjærgård i Dragstrup 1930. Bag gavlvinduet
storstuen.

cineret 1822 den 20. september og blev konfirmeret
1823 af pastor Mossin i Vejersten.
Siden 1831 har Halkjærgård uafbrudt været i slægten
Kjærs eje.
Søren Jensen Kjær afstod i en alder af 72 år gården
til sin søn Jens Sørensen Kjær (født 1836, død 1921).
Det var i 1880, han fik gården overdraget. Skødet blev
skrevet nævnte års 10. maj. Halkjærgård kostede da
30.000 kr. i fast ejendom, desuden for Løsøre 9000 kr.
og så aftægten, der skulle ydes til de to gamle resten
af deres levetid. I skødet er aftægten anslået til en ka
pitalværdi af 3100 kr.
Det må her bemærkes, at der siden 1831 var blevet
købt nogle småparceller til Halkjærgård, så den i 1880
var henimod 8 tdr. hartkorn stor. Men alligevel er der
et stort spring fra 2000 rigsdaler i 1829 til over 40.000
kr. i 1880. Og hvad kan gården ikke koste i 1953!
Jens Sørensen Kjær solgte gården i 1916 til sin søn
Valdemar Kjær, der stadig ejer den og som i somme
ren 1930 lod alle de gamle bygninger nedrive, samtidig
med at han lod bygge en stor, ny og statelig gård et
højt sted på marken. Herfra er der en herlig udsigt
over et storlivet og dejligt landskab. Tæt ved gården
findes det ejendommelige middelaldersminde, voldste
det Kobbervold, og ret i vest lyser Dragstrup vig med
Thylands mørke skrænter i baggrunden.
Halkjærgård har nu et tilliggende på 127% tdr.
land (i hartkorn 7 tdr., 3 fdk., 234 alb), deraf ca. 90
tdr. agerland. På dens jorder findes følgende mark
navne: Hulagre, Porsemark, Stodbjerg, Læsbjerg og
Dewel.
ET VAR SÆRDELES lærerigt at besøge den

D gamle gård i dalsænkningen, idet man her så en
bygning af betydelig kulturhistorisk interesse. Halkjærgårds stuehus stod nemlig uforandret fra opførel
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sesåret 1785 og til 1930, da det faldt for pighammeren.
Kort før det blev nedrevet, opmålte jeg det (i april
1930) og udarbejdede en grundplan over den gamle
bygning, der gav et levende indtryk af gammel mors
landsk byggeskik. Bygningen var 27 m og 76 cm langt
og var i vesterenden 6 m 75 cm bredt, i østerenden 5 m
31 cm bredt. Grunden til den forskellige gavlbredde
var at søge i, at der på' bygningens vestparti (sydmu
ren) fandtes et udskud, der havde en bredde på 96 cm
og strakte sig 15 m fra vest til øst. På stuehusets nord
side (ud til gårdspladsen) var en udbygning, der i vest
havde et fremspring af 70 cm og i øst 1 m 78 cm. Hu
sets almindelige murhøjde fra jordsmon til tagskæg var
2 m 3 cm. Udskudsmuren var på sydsiden (havesiden)
kun 140 cm høj til tagskægget! Hele bygningen var 22
fag langt, dets tag (af strå) var 14 lægter højt. Halkjærgårds gamle stuehus har efter gamle tiders forhold væ
ret rummeligt og anseligt, men det kan jo ikke vel
sammenlignes med et moderne stuehus på en større
bondegård.
Den gamle bygning havde i sit østparti en storstue,
der var 4 m 10 cm bred og 4 m 76 cm lang. Højden fra
gulv til loft var 1 m 96 cm. I vore dage synes man ikke,
der her har været megen plads til gæstebud, legestuer
med dans el. lign, i denne storstue, men på de fleste
andre bøndergårde var storstuerne ikke større end den
på Halkjærgård.
Udenfor gangen var et sengekammer, i hvis ene
hjørne loftstrappen fandtes. Trappen bestod af syv
trin. Sengekammeret svarede til vor tids gæstekammer.
— Dernæst kommer vi til dagligstuen, der lå praktisk i
længen. Den var 4 m 65 cm lang, 2 m 98 cm bred. Her
fandtes fast bænk langs vinduerne og et langt, smalt
bord. I vesterenden af stuen var en gammel bilægger
ovn, hvorpå kunne læses navnet Halden, det gamle
navn på byen Frederikshald i Norge, hvor der var en
kakkelovnsfabrik. Man fyrede i bilæggeren ude fra
køkkenet. Det er om en sådan ovn, man har gåden:
»Hvad er det, man går bagtil og giver — og fortil og
fornemmer, om det har fået nok?«.
Vest for dagligstuen var ud til gården sengekamme
ret, i hvis ene side fandtes to brede alkovesenge, der
var i brug endnu i 1930. I bunden af disse senge var
halm, og deres ydersider ud til muren var beklædt
med et fletværk af halm, så den kolde mur mærkedes
ikke så slemt om vinteren. Foran sengene var om da
gen et forhæng tæt trukket for. Køkkenet var 3 m 42
cm langt og 3 m bredt. I dets ene hjørne fandtes kom
furet, og langs vinduerne var et langt, smalt bord, der
stod helt ind til udskudsvæggen. Der kunne endnu
nævnes nogle forskellige smårum i våningen, men vi
skal her nøjes med at omtale, at husets vestparti opta
ges af et stort tørvehus, hvor der ikke fandtes loft. Man
kunne se helt op til mønningen. I tørvehusets nordside
var to små lavloftede rum, på hvis lofter dels kunne
lægges tørv, dels forskellige redskaber. I det ene af
disse små rum var plads til det svin, der skulle fedes
til jul. Svinetruget var en stor, udhulet kampesten, der
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var anbragt således i muren, at man kunne stå i tørvehuset og fylde det. Gulvet i den lille svinesti, hvortil
ingen lysstråle kunne bane sig vej, uden når døren åb
nedes ud til gangen, bestod af marksten. For at grisen
ikke skulle rode stenene op, fik den en ring i næsen.
Overfor svinestien fandtes et andet lige så lille og
mørkt rum, hvori hønsene havde deres plads om nat
ten. Imellem de to små rum var en gang, der førte ud
til gårdspladsen og indkørslen til gården.
Det eneste, der blev ændret ved stuehuets grundplan
i de 145 år, det eksisterede, var, at der i 1832 af Søren
Kjær blev bygget en frembygning ud til gårdspladsen.
Udhusene til Halkjærgård skal ikke nærmere om
tales her, da de ikke frembød noget af særlig interesse.
Laden blev nyopbygget i 1849 og stalden i 1883, så der
var ikke noget synderligt gammelt præg over dem
med hensyn til indretning.
ER VAR naturligvis sagn knyttet til en så gam

mel gård som den, vi beskæftiger os med her.
D
Den ældre Wandborg (der døde i 1811) skulle således

have tilegnet sig — på mindre agtbar vis — et stykke
jord fra Vester Jølby præstegård og lagt det til Hal
kjærgård. Han kom fra Frøslevgård med jord i sine
støvler og aflagde ed på, at han stod på egen jord.
Derved fik han det pågældende jordstykke, der bærer
navnet Porsmark, nu gran- og fyrreplantage syd for
Dragstrup kirke, under Halkjærgård. Wandborg var
landvæsenskommissær.
Historien og mensvoren jord og jord i støvlerne er
et udbredt sagnmotiv, kendt rundt omkring fra, og det
er af en eller anden grund blevet knyttet til Wandborgs
navn. Om der var noget snyderi bagved handlen om
Porsmark lader sig nu ikke afgøre. Det behøver jo ikke
at være usandsynligt, siden almuen senere så stædigt
har erindret Wandborg d. æ. som en, der svor falsk.
Wandborg gik igen på Halkjærgård. Han kom i mør
ket slæbende ind ad østerindkørslen og ind i fårestien.
Når han som genganger kom derind, blev fårene med
rette bange og løb omkring truget, der stod midt i
stien. Men når Jens Sørensen Kjær kom derud og så

Den gamle gård set fra en anden side. Korsbygningen
er fra 1852.
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efter, lå fårene helt stille. — I marken Hulagre sønden
for den nye Halkjærgård løber en hovedløs gris.
Nu er der vel ikke mere at se på den gamle gårds
plads. Selv om der i dens bygninger var lavt til loftet
og væggene slog buler, kan det dog være, at man en
gang imellem oppe i den nye Halkjærgård kommer til
at længes efter det gamle hjem i. dalen. I dets små stuer
talte minderne fra hver krog til det modtagelige sind.
Måske Jeppe Aakjærs inderligt bevægede ord til det
lille barn — i digtet »Barnet og den gamle gård« — da
kan udløse den rige stemning, der bjergtager sindet
ved ihukommelsen af det, der er borte, og som kun
lever i hjerterne:
Der lå på toften en gammel gård
med vinde vægge og side tage.
Dens syld er sunken, men mindet slår
sin kreds derom alle dage.

Hvor er nu henne den gamle gård,
dens svalereder bag møre lægter?
Det gamle falder, det ny består —
er lov for skiftende slægter.

Og når barnet bliver stort:
Så står du vel, som vi andre står,
og tryller ranker om sunkne stene —
og stirrer ud mod en falden gård,
mens solen synker bag grene.
August F. Schmidt.
Fra Munkebo hakke, Fyn.

Iworfor så Rønne
gamle præstegårttsDaneri
OGNEPRÆSTEN havde besøg af en ungdomskam

merat, der også var præst. Begge sad ved bordet
S
sammen med byens to gamle håndværkere, smeden og

maleren, ved en kaffetår.
I samtalens løb sagde smeden: »Som barn beundrede
jeg, og jeg gør det endnu, præstegårdenes store haver
— og det er jo næsten det samme, i hvilket sogn man
kommer, så ligger der ved præstegårdene en meget stor
have med gamle træer og høje jorddiger omkring.
I min barndom var det kun sognets præstegårdshave,
jeg kendte og beundrede, dog mest for de mange æbler,
som præsten avlede. I alle landsbyens haver var der
ikke et eneste æble- eller pæretræ. Derfor ganske na
turligt, at vi børn holdt af præstens have, og stor var
glæden ved bare at få lov til at se ind i dette drømme
land«.

»Hvor kan det være,« fortsatte smeden, »at der er
vokset sådanne store, kønne haver op omkring præste
gårdene? Det må da have sin grund i, at præsterne var
dygtigere og klogere end alle andre i sognet.
Præsten, der var på besøg, tog ordet og sagde: »Jeg
bor i Vestjylland, og ved min præstegård er der også
en stor have med mange frugttræer. Ved havens vest
side er der et meget højt dige, som værner for den
sviende vestenvind. De store, gamle træer, der står lige
op mod diget, er krumbøjede af vinden, og mange tørre
grene eller skud sidder visne og forkrøblede i trætop
pen. Det er et sørgeligt syn at se haven fra vestsiden.«

RÆSTEN fortsatte: »Jeg vilde ønske, at vi præster

havde og kunde føle ligeså stor arbejdsglæde som
P
håndværker og bondemand ved sit arbejde i værkste

det eller på marken med dyr og planter. Når du, smed,
står i din smedie og hamrer et jernstykke til, f. eks. et
par porthængsler og smeder disse med snirkler og sving,
samt former mandens og konens initialer og årstal, læg
ger du i arbejdet al mulig snilde og kærlighed og ska
ber et kunstværk. For det er nemlig et kunstværk, når
håndværkeren har lagt sin kærlighed i det.
Ligeså med maleren; en kiste, dragkiste, chatol eller
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andet, der er malet og udstyret med blomst, bort eller
årstal, er noget af malerens eget jeg, nedlagt i arbejdet.
For vi præster er det noget helt andet, det er slet ikke
så ligetil. Gør vi et virkelig stort arbejde, for at kunne
møde menigheden i kirken med en god søndagsprædi
ken, — da ved vi ikke om vort arbejde ikke er glemt,
inden vi når mandag aften eller måske allerede samme
dag.
Jeg tror, sagde præsten, at vore store kønne præste
gårdshaver er anlagt og opelsket af præsterne, fordi de
trængte til at plante, — se noget spire og gro, — som
derved giver dem håb og tro på, at også helligdagenes
og søndagens arbejde i kirken og sognet måske dog har
grøde og spirekraft i sig.
De høje tykke jorddiger er bygget op for at skaffe
læ og lunhed. Blomsterløgene og de små frø synes så
tilfredse, når deres spirer i forårstiden pipper frem, og
de mærker den lune og stille luft i haven bag det høje
dige. Da nikker præsten til de tittende spirer og disse
igen til præsten og siger tak for den lune plet, han har
beredt dem: »Vi vil derfor om nogle måneder skænke
dig den skønneste blomst, som hver enkelt af os for
mår at frembringe.«
Præstegårdshaverne er ikke så kønne, fordi præsterne
er klogere og bedre end andre mennesker. Nej, det er
af nød og trang, at vi præster tørster efter synligt re
sultat af vort arbejde, noget vi kan se, der spirer, gror
og glæder mennesker, — og derved glæder os selv.
T. Kragelund.

Gdr., sognefoged Rasmus Andersen,
Dalbyover, død.
»Randers Amtsavis« har meddelt, at gårdejer,
sognefoged Rasmus Andersen, Dalbyover, er af
gået ved døden i sit hjem efter længere tids syg
dom, 64 år gi. Dødsfaldet indtraf på hustruens,
Marie Andersens fødselsdag.
Bladet skriver videre: Afdøde var en flink og
behagelig mand med et tiltalende væsen.
Gennem årene har han haft en lang række til
lidshverv, blandt andet har han været formand
for Dalbyover brugsforening, formand for Dalby
over vandværk, formand for hesteavlsforeningen
»Kronjyden«, formand for frugtavlerforeningen,
bilioteket, medlem af sognerådet, har siddet i
auktionsudvalget og i repræsentantskabet for
amtshusholdningsselskabet.
Afdøde efterlader sig sin hustru. Deres eneste
barn døde for halvandet år siden.
Rasmus Andersen var et af Slægtsgårdsfor
eningens gode, aktive medlemmer og har bl. a.
virksomt støttet medlemstegningen til vor for
ening. Foruden de ovenstående nævnte tillids
hverv var Rasmus Andersen formand for Ran
ders amts sognefogedforening samt medlem af
Slægtsgårdsforeningens bestyrelse for Randers
amt.
Æret være hans minde.

Da Oksby’s straatækte Kirke
blev flyttet Aar 1891.
I æ Hus ve æ Kle’t, æ et saa rolle o Stel’l.
La’m Hans" legger i æ Seng, o ka slet et bestil.

Han æ jo ow gammel, o ves snaaer ska fly’t.
Han stritter imued, — men hwa ka et ny’t.

Han legger o tænker. — Æ Kjerk æ brækket nier,
o æ Kjærgor ska flyttes. — Hwa æ et da der skier?
Vi trower jo da o, — te vi aa’ld ska sto op, —
ow, — lissom vi goer, — mæ Sjæl o mæ Krop.

Mi Beslutning æ tejen, — næer no a ska fly’t. —
Te den heer ny Kjærgor, — de ka slet et ny’t.
I wo gamme Kjerk, — mi Plads a kun fi’nd.
O æ Kjærgor deer haaej a, — jo mi Forælders
Mi’nd.

Elmelunde kirke på Møn.
Det er årsmødets biler, man ser i forgrunden.

Deer vel a begraves, — o væer regte væend,
saaen a stoer op sammel, mæ æ Folk a haaer
kjæend.
y
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naar det i nærmeste fremtid
tilsendes Dem.

AARSANNONCE
til »SLÆGTSGAARDEN«
Den læses af et tusindtal
ligt, købedygtigt Publikum.
Den, der saaledes støtter
Bladet, støtter Foreningen
og dermed sig selv ...

o/ndelsbogtrykkeriet
i Odense

Køb hos Bladets Annoncører!

Slægtsgaardsejere!

Slægtsgaardsejere!

Sikker Dem mod Haglskade

Tegn Deres Forsikring

gennem

mod Stormskade i

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade

Store Torv 5 . Aarhus

Store Torv 5 . Aarhus

Østifternes Land-Hypothekforening:
Gyldenløvesgrade 3

KØBENHAVN V

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

