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Foran årsmødet
i Sydslesvig
Den foreløbige mødeplan
— Fællesrejse for fynboerne —
Selv om årsmødet i Sydslesvig, når dette num
mer går i trykken, endnu ikke er fastlagt i alle
enkeltheder, kan der dog gives visse oplysninger
om mødeplanerne. Den endelige udformning vil
foreligge i aprilnummeret. Der holdes i løbet af
februar forskellige møder mellem foreningens
ledelse ved dens formand, gårdejer, civilingeniør
H. M. Markersen og de sønderjydske arrangører.
Den foreløbige mødeplan ser således ud:

Fredag den 21. maj.
Deltagerne møder om aftenen i Flensborg.

Lørdag den 22. maj.
Ca. kl. 10: Repræsentantskabsmøde på Flensborghus.
Dagen anvendes til besøg på Flensborgs se
værdigheder og til forskellig underholdning.
Søndag den 23. maj.
Ca. kl. 8: Udflugt med busser til Sydslesvig.
Isted, Gottorp, byens Slesvig, Dannevirke,
Rendsborg kan blandt andet nævnes som be
søgssteder.
Et besøg på proprietær Hans Ohem’s ca. 500årige slægtsgård »Honkoff« ved Rendsborg er
stillet i udsigt m. m.
Fynboernejog årsmødet.
Redaktionen har modtaget følgende til Slægtsgaardsforeningens fynske medlemmer:

1954

Foreningens medlemmer fra Fyn indbydes til
at deltage i en fællestur til årsmødet i Flensborg.

FORELØBIGT PROGRAM:
Fredag: Afgang fra Odense kl. ca.9 fmd. med
»De hvide busser«. — Deltagerne opsamles langs
hovedvej 1 mellem Odense og Lillebæltsbroen.
Turen går over Kolding-Løgumkloster-Tønder.
Grænsen passeres ved Sæd. Medbragt frokost
undervejs. Ankomst til Niebøl ved middagstid.
Herfra med tog til Sild, hvor der bliver et ophold
på ca. 6 timer. Evt. med fællestur til øens sevær
digheder. Ankomst til Flensborg kl. ca. 20.30.
Lørdag og søndag deltages der i foreningens
arrangementer, i forbindelse med hvilke vi benyt
ter vor egen bus.
Efter middagen søndag aften startes fra Flens
borg med hjemkomst til Odense kl. 23.30—24.
Almindeligt politipas nødvendigt, men ikke vi
sum.
Prisen bliver ca. 45 kr. pr. deltager for selve
busturen. Bindende anmeldelse afgives til gård
ejer H. Holmegaard, Rynkeby, i løbet af tre uger
fra bladets fremkomst. Indmeldelsesgebyr 20 kr.
medsendes. Anmeldelse til årsmødet sker der
efter ved undertegnede for alle busturens del
tagere.
H. Holmegaard.

B. Bjergskov.

IDERE gøres årsmødedeltagerne opmærk
som på, at der jo eksisterer en ikke ubetydelig
litteratur om de egne, vi skal besøge i maj. Særlig
anbefales af kyndige »Sydslesvig rundt« — mel
lem Flensborg fjord og Ejderen, kr. 6.85 heftet,
8.85 kart., samt »Oversigtskort over det historiske
Sønderjylland«, kr. 2.00.
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Af Slægtsgaardsforeningens formand

gårdejer, civilingeniør H. M. Markersen.

OM FØLGE af, at husmandsforeningen med
kestyre. Når man dertil, at staten ejer alle
værdier, vil der ikke længere være et folk,
henblik på at få jord til husmandsbrug har
fremsat ønsket om, at der også fra familiegårde men en stat at styre, og dette må ventes at
ved ejerskifte skal afgives jord til husmands
føre til diktatur.
brug, finder undertegnede som formand for
Når husmandsforeningen ønsker jord til nye
»Dansk Slægtsgaardsforening« anledning til
husmandsbrug,
bør de ikke gøre det ved midler,
fremsættelse af nogle betragtninger, såvel om
dette spørgsmål som om andre aktuelle land som kan undergrave private ejendomsforhold.
brugsforhold for tiden. Selvom jeg kender ho Det må være således, at jord til de fornødne
vedledelsen for »Dansk Slægtsgaardsforening«s husmandsbrug kan erhverves ved køb i fri han
indstilling til problemerne, er det således, at del, og indtil videre synes det ikke bevist, at de
nedenanførte vel fremsættes i min egenskab som ønskede nye husmandsbrug ved nugældende
formand for Slægtsgaardsforeningen, men dog love ikke kan oprettes på denne måde.
under personligt ansvar.
Landvindingsmuligheder.
Husmandsforeningernes ønske ved ejerskifte
for landbrugs-familieejendomme om tvangsafle
N HELT ANDEN MULIGHED for frem
vering af jord til husmandsbrug rører i virke
skaffelse af jord til husmandsbrug er ud
ligheden ved mange andre spørgsmål end frem
førelse af landvindingsarbejder. Der findes i
skaffelse af jord til husmandsbrug.
vort land mange vige og havbugter med ringe
Igennem mange hundrede års udvikling er vanddybde og med jordbund af god kvalitet til
Danmark nået frem til en så høj kultur, at det landbrug. Disse landvindingsarbejder kan ud
har fået folkestyre med deraf følgende pligt og føres med en anlægsudgift pr. ha, der for eks
ansvar for hver enkelt borger.
empel bliver meget mindre end for langt de fleste
Vi danske borgere mener så godt som alle, at lignende arbejder i Holland, og udførelsen af
vi er stolte af vort folkestyre, som vi ønsker sådanne arbejder er en virkelig god forretning
styrket og bevaret i fremtiden. I denne forbin samtidigt med, at de forøger vor produktion og
delse kan det være ønskeligt at klargøre, hvad vore beskæftigelsesmuligheder.
betingelsen er, for at et land kan have folkestyre.
Imod udførelsen af landvindingsarbejder pro
Betingelsen må formentlig være, at der i et fol testerer vore fiskere udfra den mening, at land
kestyret land er mulighed for privat ejendoms vindingsarealerne er af betydning for fiskeyngel.
ret, frie erhverv o. s. v.
Fiskerne holder vi alle af, og derfor ønsker vi
ikke fiskerimulighederne forringet, men forbed
I et moderne samfund er der så meget, som ret. Hav- og sødigerne udenom Danmark har
vi må være fælles om, men så meget som kolossale dimensioner i forhold til Danmarks
muligt må være under form af privat initia landarealer, og navnlig i forhold til størrelsen
tiv, hvorved skabes større produktion, høje af de vandarealer, som kan ønskes omdannet til
ste levestandard og de fleste dygtige borgere landbrugsarealer.
og lykkelige hjem.
Jo mere der arbejdes hen imod, at staten
Mon sandheden ikke er den, at fiskerired
skal eje al jord og alle værdier, desto mere
skaberne er blevet for gode, og at der fiskes
for megen fiskeyngel til industribrug. Mon
undergraves muligheden for bevarelse af fol
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ikke fredningslove for fisk og en bedre ord
ning af fiskeriets udførelse kan give mulighed
for større fiskeudbytte, og mon det ikke er
således, at indvinding af de forholdsvis me
get små vandarealer til landbrug er uden
betydning for fiskeriet. Vi har i vort land i
årenes løb tørlagt ikke få arealer til landbru
get, og resultatet har dog været, at udbyttet
af vort fiskeri er steget. Er der trods alt for
mange fiskere i forhold til fiskebestanden, er
der den mulighed, at nogle fiskere vil gå fra
fiskeriet over til at blive landbrugere på nye
landvindingsarealer.

når der blev høstet, var alle med i arbejdet,
også landsbyens smede, vævere, karetmagere
o. s. v.
Man indrettede sig efter forholdene, hvilket
var klogt, og man kan med rette spørge, hvor
for man i vor tid ikke forsøger de samme veje,
selv om det efter forholdene nu må gøres på
en anden måde.

De gamle landbrugsslægter«

ED HENSYN til den stigende grund- og
ejendomsskyldbeskatning af det danske
landbrug kan det siges, at sådanne tendenser er
faretruende, og at landbrugets ejendomsskatter
Landsbyindustrier«
intet har at gøre med landbrugets indtjeningsmu
T ANDET SPØRGSMÅL er landbrugets ligheder. Ejendomsskatterne svarer i virkeligheden
ejendomsskyldbeskatning. Danmark er et til tvangsprioriteter, som lægges ind på land
brugsejendomme, og disse prioriteter kan blive så
landbrugsland med lidt god og megen dårlig
jord, og vi har så godt som ingen undergrunds store, at de kan underminere værdien af kredit
værdier. Derfor er der måske nogen tilbøjelighed foreningslån m. m. i landejendomme. Der kan i
til fra befolkningens side at stille særlig store virkeligheden blive fare for, at privat ejendoms
ret til landbrugsejendomme kan blive tvivlsom,
krav til det danske landbrug.
Forholdet er det, at det er fantastisk, hvad den hvis ejendomsskatterne fortsat stiger.
danske landmand efterhånden kan få den dan
Dansk Slægtsgaardsforening blev stiftet i 1941
ske jord til at yde.
Når vi i det råstof fattige Danmark har en så — under den tyske besættelse af vort land. Be
høj levestandard, som tilfældet er, skyldes det tingelsen for medlemsskab er, at en gård har
ikke alene landbrugernes gode arbejde, men været i slægtens eje i mindst 100 år.
Af landets ca. 200.000 landejendomme opfyl
også, at vi har en udmærket handels- og hånd
værkerstand samt ikke mindst, at den danske der mellem 15 og 20.000 betingelsen om 100 års
arbejder er dygtig og kan præstere noget. Som slægtseje. Når man så tænker sig, hvor mange
følge af disse forhold er også den danske indu familieejendomme, der findes uden at opfylde
stri i stærk fremgang og har fået mulighed for ovenanførte betingelser, kommer man til det
at være med i konkurrencen. Under den nuvæ resultat, at et meget stort antal danske landbrug
rende tekniske udvikling må det være således, er familieejendomme.
Ved slægtsgårdsforeningens arbejde med un
at landbrugets behov for arbejdskraft forhøjes.
Der må følges med i tidens udvikling, og med dersøgelse af danske landbrugsejendommes slægtsglæde har jeg set, at regeringen vil stræbe efter og gårdhistorie er man kommet til det resultat,
at få industrivirksomheder spredt udover lan at så godt som hele det danske landbrug drives
det, således at der kan blive industri i hver af gamle landbrugsslægter, og dette forhold må
enkelt større landsby i Danmark. I den moderne anses for at være den væsentlige årsag til, at
industriudvikling må der være mulighed for no dansk landbrug er nået frem til nutidens høje
get sådant, idet den mindre industri kan opar stade. Når en dansk landmand dyrker sin jord
bejde specialartikler til den større industri. og med den hensigt, at ejendommen ønskes at
Spørgsmålet om god beskæftigelse for danske kunne gå i arv til en slægtning, lægger han sin
arbejdere må kunne klares, men det afhænger arbejdsplan på meget langt sigt i overbevisning
af, om vi har evne til at organisere arbejdet såle om, at de forbedringer på ejendommen og dens
des, at vi ikke alene er konkurrencedygtige, men drift, som han udfører, i hvert fald kan komme
efterkommerne til gode.
at også en god levestandard kan bevares.
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Hvad kan der være i vejen for, at der
rundt om i danske landsbyer oprettes mindre
industrier med specialartikler, og dog således,
at arbejdskraften hertil under landbrugets
sæsonarbejde kan gå ud i arbejde for land
bruget,
I gamle dage på landet var det således, at

Slægts- og arvegårde er ikke spekulations
ejendomme og bliver som regel ikke overka
pitaliseret, hvilket er til fordel for hele den
danske befolkning. Dansk Slægtsgaardsforenings formål er at arbejde for bevarelse af
slægtsgårde i slægtens eje, og dette arbejde
udfører foreningen i den overbevisning, at

Slægtsgaarden

Side 5

den derved udfører et arbejde i slægtsgårds
ejernes interesse, men hele dette arbejde er
uden værdi, hvis det ikke tillige er af afgø
rende værdi for hele den danske befolkning.
H. M. Markersen.

HANS BALLE 50

af kontormaskiner tog han et ni måneders kursus på
Sydsjællands Landbrugsskole og indmeldte sig derpå
på Landbohøjskolen, hvorfra han blev landbrugskandi
dat i 1935. I årene 1935—36 finder man ham som regn
skabsfører på Aunsøgårds godskontor hos godsejer,
cand. polit. Thomas Junker. I 1936—38 var han sekre
tær ved Sydjydsk Mejeriforening og ved Erhvervskon
toret i Kolding, hvorefter fulgte studierejser i Norge
og Tyskland. En tid var han regnskabsassistent i Aal
borg Amts Landboforening. I fire år fra 1941 var Hans
Balle knyttet til Hørfabriken Linum i Viby ved Aarhus
som konsulent, og nu har han i ni år som nævnt været
tilknyttet Hørfabriken i Tommerup.

ELV OM Balle i de sidste 13 år har viet hørindu
strien sin hovedkraft, har han dog ingenlunde
mistet kontakten med landbrugserhvervet. I sin fritid
dyrker han jagt og fiskeri i Nordby sø eller omgås
sine bier og holder sig i træning iøvrigt ved et ganske
lille landbrug, nær slægtsgården, med en kvart tønde
land i hvert skifte, jord han både ejer og driver for
ikke at slippe forbindelsen med jorden. Også den jydske hesteavl interesserer han sig stærkt for.
Undersøger man hans forhold til Slægtsgårdsforenin
gen, i hvilken han er en initiativrig medarbejder, som
aldrig skåner sig selv, finder man, at det skriver sig fra
EN 17.MARTS fylder arkivudvalgets formand og
1949,
da han blev medlem af Slægtsgårdsforeningen i
medlem af bladudvalget, landbrugskandidat, kon
Odense
amt. Hans privatinteresser er omfattende. Tid
sulent og inspektør ved Hørfabriken i Tommerup, Hans
ligere så man ham i hans Aarhus-tid i Fynsk Forening
Balle, 50 år. Fødselsdagsartiklen burde skrives i firs
for Aarhus og Omegn. Efter at være vendt tilbage til
kilometers fart rundt om et hus med nitten hjørner, for
Fyn
blev han bl. a. medlem af repræsentantskabet for
Balle er en travl og allestedsnærværende mand — altid
på farten og altid parat til at gøre folk — og ikke Vestfyns Hjemstavnsgård i Gummerup, i 1952 blev han
mindst Slægtsgaardsforeningen — en tjeneste. Det med medlem af Slægtsgaardsarkivet, hvis formandspost han
overtog ved Jens Jensens død.
de 80 km og de nitten hjørner har dog måttet afskrives,
Balle har interesseret sig levende for slægtsforskning,
for redaktionen har måttet love at overdrive mindst
muligt og har forlods måttet opgive ethvert tilløb til slægtsgårdshistorie og topografi og har også fået en
række skriftlige arbejder fra hånden, bl. a. pjecer, artik
blufærdighedskrænkende virak. For resten mener Balle
ikke, at 50 år er noget at tale om, og det er det natur ler og vejledninger indenfor hørdyrkningen. Manu
skriptet til hørfilmen o. m. a. skyldes hans evne.
ligvis heller ikke, når man er så dynamisk.
Hvad enten det nu passer Hans Balle eller ikke at
Han er født i slægtsgården i Nordby ved Assens som
blive draget frem i rampelyset, skal her lyde en kort
søn af gårdejer Anders Balle og Kirsten Balle. Faderen
og fyndig tak for såre effektivt samarbejde. Han ikke
overtog i 1903 ejendommen efter sin onkel, efter at
bare
snakker. Det gør så mange. Han er effektiv i alt,
slætgsgården var gået i arv fra forældre til børn i 176
år fra 1727. Der er dokumenteret slægtskabsforbindelse hvad der interesserer ham. Klar hjerne, koldt sigte og i
regelen et pletskud.
mellem gårdens besiddere i seks generationer, og selve
Til lykke med den åndelige konfirmationsdag ...
ejendommens historie kan føres tilbage til 1519 og mu
ligvis endnu længere, noget der vil blive efterprøvet
F ødselsd agsgrev e n.
ved forestående undersøgelser i Slægtsgårdsarkivet.
I over 200 år var gården i Nordby fæstegård under
Brahesborg, hvorfra den blev købt som ejendom i 1851.
Jeg søger plads til min søn,
Hans Balles karriere har flere spor og minder i den
henseende om hærvejen, uden at der dog er konstateret
18 år, fra maj til november på en gård fra
større spektakler langs med det. Han begyndte hjemme
100 til 200 tdr. land mod at modtage en søn
som landbrugsmedhjælpr på skift med brødre, blev
fra samme gård i samme tidsrum.
først landvæsenselev på Billeskov i 1922 og på VilChr. Lybye,
helmsborg i 1923, hvorefter fulgte en vinter på Rys
linge Højskole. Efter en læreplads med henblik på til
Haldborg pr. Skive.
egnelse af kendskab til handel og bogholderi og brug
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Kaldet fra slægtsgården
Redaktionssekretær Poul Nielsen, »Aarhus
Amtstidende«, har haft en samtale med gård
ejer, amtsrådsmedlem Richard Rasmussen,
Mundelstrup. Vi tillader os at gengive:

der en række udmærkede artikler, hvori arbejdet for at
bevare betydningsfuldt kildestof af det danske erhvervs
livs historie fremgår. Blandt andet indeholder årsberet
ningen en skildring, skrevet af den kendte politiker H.P.
Hanssen’s farbror, Hans Peder Hanssen, i halvfem
serne, der over Amerika rejste til Kina.

EG TROR, vi mennesker er under en vis førelse,
der ligger over vor egen vilje. Vi kan tænke og
handle frem mod bestemte mål, og alligevel kan højere
kræfter lede os til en anden plads i tilværelsen, end vi
havde tænkt os, frem til vor naturlige plads, hvor vi
kan rodfæstes og føle os hjemme. For mig pg min kone
har livet formet sig sådan, at det, jeg her har sagt, har
måttet blive vor tro. Sådan udtrykker gårdejer, amt
rådsmedlem Richard Rasmussen, Mundelstrup, noget af
sit livssyn under en lille passiar på slægtsgården.
Var det da ikke i Deres unge år tanken at blive
landmand og engang føre slægtsgården videre som ene
ste søn af gården?
— Nej, hverken min kone eller jeg havde, mens vi
var unge, særlig lyst til den landmandsgerning, som
skæbnen efterhånden ledte os til og lod os føle så helt
i pagt med vor natur, at vi aldrig siden, vi kom her,
kunne tænke os noget bedre sted at øve vor indsats i
livet. Min kone, der jo er datter fra nabogården, lod
sig uddanne som sygeplejerske. Jeg havde efter at have
taget realeksamen tanker om at læse til ingeniør.
Men skæbnen ville ikke sådan. Tanken om at nå
videre, end under de hjemlige forhold, ledte mig til at
søge uddannelse på store gårde. Jeg var først på Ro
senholm, derefter på Løvegaard ved Slagelse hos gods
ejer Lawaetz, gik så på Dalum Landbrugsskole hos
Madsen-Mygdal og var en tid underforvalter på Haxholm, til jeg blev indkaldt til sikringsstyrken. Som Secondlojtnant var jeg ved at blive indfanget af militær
livet. Men det var altid, som noget holdt igen, når jeg
søgte helt bort fra landbruget. Jeg blev efter militær
tjenesten forvalter på Løvegaard, lod mig uddanne på
Landbohøjskolen og havde derefter en stilling i land
brugsrådet. Men så kom kaldet her fra slægtsgården.
Stilfæl digt Jebruarsceneri.
Mor, som selv havde drevet gården fra 1902, da min far
døde, til 1922, spurgte mig, om jeg ville overtage den.
Da jeg tog afsked med mine kammerater i København
for at rejse hjem og blive gårdmand, troede de så lidt
på, at det ville ligge for mig, at de regnede med snart
at kunne byde mig velkommen tilbage.
Men nu gik det op for mig, at jeg var ført til min
naturlige plads, at jeg af natur var landmand, bundet
Redaktionen henleder opmærksomheden på, at
til mit hjem og jorden.
vi meget gerne modtager referater fra de møder,

J

»Slægtsgaarden« og amtsmøderne

★ ERHVERVSARKIVET. - I det forløbne år har
Erhvervsarkivet i Aarhus ifølge årsberetningen, som er
udsendt på Rosenkilde og Baggers forlag — den femte
i rækken — modtaget 4790 bind. Beretningen indehol

der holdes rundt om i amterne. Amtskredsformændene anmodes om selv at sende os referater
eller i hvert fald drage omsorg for, at andre til
stedeværende gør det. Disse mødeomtaler er godt
propagandamateriale for vor forening!
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En kvindes bedrift...
Redaktør Chr. Nyborg Madsen, »Politiken«, aflagde
for en tid siden besøg på Hinnumgaard ved Grindsted,
der drives af gårdejerske Caroline Hansen. Fru Hansen
blev enke i 35-års alderen. Hendes mand havde været
syg længe, og sygdommen havde kostet mange penge.
Nu er hun 60, og den dengang forgældede slægtsgård
er blevet et mønsterbrug under hendes dygtige hænder.
Redaktør Nyborg Madsen skrev, da hun i vinter blev
tildelt De jydske Landboforeningers sølvmedalje:
Fru Hansen har en forunderlig evne til også at få de
mørke tider, hun har gennemgået, til at lyse. Der måtte
spinkes og spares, naturligvis. Men bagefter er der ble
vet råd til så meget. Sidste år kunne hun tage en ferie
rejse til Norge og var helt oppe i midnatssolens land.
Allerede i 1954 var man nået så vidt, at de gamle,
smalle og utidssvarende længer kunne rives ned og er
stattes med moderne stald- og ladebygninger. Gennem
hele fru Hansens beretning strømmer en grænseløs tak
nemmelighed for alt og alle. Gælden blev nedbragt, og
alt blomstrede under hendes milde og venlige hænder.

— A tænkte, siger hun, at A nok aldrig fik anden
arvepart at overdrage mine børn end det at lære
dem at bestille noget.
At det har været en god arv, ser man i dag. Alle
børnene har slået sig ned i nærheden af barndoms
hjemmet, som de hænger ved med rørende hengi
venhed.
— A brugte at give mine drenge løn for deres
arbejde, og de lagde til side som andre unge, og nu
har de fået deres eget. .. ]a, med undtagelse af Elgaard, som hjælper mig hjemme i bedriften, og som
engang skal overtage den. Den ene af drengene fik
en lille gård her nordenfor. Den er på 58 tønder
land og stykket ud fra vor gård, som i gamle dage
var en af de største på egnen. Der var nogle hede
lodder, som han gerne ville have. Vi hjalp ham med
en traktorpløjer. Nu er der blevet en dejlig lille
gård. Den anden søn bor ude ved sogneskellet. Han
har også fået et bette kønt sted på 22 tønder land,
og datteren, der er gift, har også sit eget. Men det
havde min svigersøn allerede, da de blev forlovet.
— Og De har kunnet hjælpe drengene til deres
egne bedrifter?
Fru Hansen smiler samtykkende. To af drengene
kom også på landbrugsskole og datteren på hus
holdningsskole. Da den tredje af drengene skulle på
skole, blev han indkaldt og brugte i stedet de 1000
kr. til hjælp, da han købte sin egen gård.
★ HEGN OG MARKFRED. - Slægtsgårdsbladets flit
tige og indsigtsfulde medarbejder, forfatteren August
F. Schmidt har i efteråret 1953 udsendt en ny bog,
»Hegn og Markfred«, som vi senere skal anmelde. Her
skal blot nævnes, at Schmidt har tilegnet mindet om
vennen, arkivar H. Grüner-Nielsen, der døde i februar
1953, bogen med disse smukke ord: ».. .hvis rige sind

og sjældne lærdom jeg gennem mere end 30 års be
kendtskab har modtaget stærke indtryk af.« Carlsbergfondet og Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencrone’ske
Stiftelse har understøttet forfatterens studier, og Carlsbergfondet og Det Finneske Legat har bekostet bogens
udgivelse.

FORENINGENS
MEDDELELSER
Den 2. december 1953 holdtes på hotel »Hafnia«,
København, fællesmøde af forretningsudvalget, Udval
get for økonomiske og lovmæssige sager samt blad
udvalget.
Af forretningsudvalget havde Chr. Lybye meldt for
fald. De øvrige medlemmer var mødt. Endvidere var
mødt kontorchef Nielsen og sagfører Hesselbjerg.
1. Jordlove. På mødet blev lagt plan for slægtsgårds
foreningens arbejde i anledning af husmandsforenin
gernes fremsatte krav om afgivelse af jord til husmands
brug fra slægts- og familiegårde, hvilke krav Slægts
gårdsforeningen modsætter sig så meget mere, som
sådanne jordspørgsmål må kunne ordnes på anden
måde.
2. Arvelove. Med hensyn til de i folketinget fremsatte
forslag til ændringer i arvelovene vedtoges det, at
foreningen henvender sig til folketingsudvalget for at
få lejlighed til at fremsætte bemærkninger om slægts
gårdsejernes interesser i arvelovene.
3. Medlemsforhold. Skønt interessen for Slægtsgårds
foreningens arbejde er nået dertil, at en del slægts
gårdsejere selv melder sig for at blive medlem af for
eningen, er det ønskeligt, at foreningen kan finde en
mand til at tegne nye medlemmer. Indtil videre anmo
des foreningens nuværende medlemmer indenfor deres
bekendtskabskreds om at arbejde for tilgang af nye
medlemmer til foreningen.
4. Foreningens årsmøde i Flensborg 1954.
En del spørgsmål om tilrettelæggelse af dette møde
blev behandlet. Repræsentantskabsmødet agtes afholdt
lørdag den 22. maj 1954 kl. 10 på »Flensborghus«, og
søndag den 23. maj bliver der udflugt til Sydslesvig.

Kampestenshus på Taasinge.
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SLÆGTSGÅRDENE
(Referater og citater af vedrørende emner)

oprettes en del nye selvstændige brug, navnlig på
e kredse og befolkningsgrup år
jord, der erhverves fra storbruget og ved udstykning
per, der ønsker jordlovene ændret, så bringes ind under husmandsbrugets højere produktivi
ledes at statens forkøbsret ved gårdens ejertet,
 men også på ny landbrugsjord, der fremskaffes ved
skifte også kommer til at omfatte slægtsgårde opdyrkning eller landvinding.
ved overdragelse til børn eller nære slægtninge
(familiehandler), har siden medlemsbladet nr. 66 Modstand mod nye jordlove.
udkom i august, og hvori dette spørgsmål var
Ved mange landboforeningsgeneralforsamlinger har
belyst, fortsat agitationen, og i begyndelsen af
formændene erklæret sig på linie med Hans Pinstrup
februar har landbrugsministeren ved møder ud og Petersen-Dalum, og der tilkendegives ved disse mø
talt sig om forslaget, som nu er til behandling i der et stærkt ønske om at sige stop for nye jordlove.
Formanden for Sorø amts landøkonomiske selskab,
folketinget.
I følgende oversigt refereres udtalelser og de Neergaard, Førslevgaard, udtalte iflg. Sorø Amts
Dagblad (6/12) ved foreningens generalforsamling
artikler fra forskellig side om dette spørgsmål i bl. a.:
de sidste måneder.
Et af de emner, der har været stærkest omtalt i den

D

Udbygning af statens forkøbsret
og begrænsning af undtagelses
reglen ved familieoverdragelsen.
Ved et møde i Aulum den 14. november udtalte land
brugsminister Smørum ifølge referat efter hans manu
skript:
En tilfredsstillende løsning anser jeg kun for mulig,
hvis staten får ret til at ekspropriere den nødvendige
tillægsjord i det omfang, det kan ske uden betydelig
ulempe for de ejendomme, hvorfra jorden tages. Fra
socialdemokratisk side er der gentagne gange gennem
mere end 20 år fremsat lovforslag om en sådan ekspro
priationsadgang, men det har ikke været muligt at få
den nødvendige tilslutning hertil. Den politiske situa
tion i dag giver heller ikke regeringen nogen mulighed
for at få gennemført en ekspropriationsret.
Derimod synes der at være mulighed for at få den
nødvendige tilslutning til at udbygge statens forkøbs
ret derved, at den nugældende undtagelsesregel for
familieoverdragelser begrænses, og at der åbnes adgang
til at tinglyse forkøbsret på de frie landbrugsarealer,
som ikke hidtil har kunnet bringes ind under forkøbs
retten. I overensstemmelse hermed vil jeg i nær frem
tid fremsætte lovforslag, bl. a. om tinglysning af for
købsret på de frie arealer og om, at kun overdragelser
til ejerens ægtefælle, livsarvinger og svigerbørn und
tages, såfremt der er behov for tillægsjord fra ejen
dommen. Endvidere vil jeg foreslå en række tiltrængte
ændringer, som skal gøre statens benyttelse af for
købsretten mere effektiv end hidtil, således at der for
uden mere tillægsjord også skulle blive mulighed for
at fremskaffe jord til oprettelse af nye brug i større
antal hvert år, end tilfældet har været i årene under
og efter den sidste krig.
Jeg anser det for meget betydningsfuldt, at der hvert

sidste del af det forløbne år, er jo nu igen det såkaldte
jordspørgsmål. Tidligere var det mest overladt herre
gårdene at kæmpe imod udstykning på bekostning af
veldrevne og velproportionerede landbrug, men nu er
det i stigende grad det mellemste landbrug, der føler
sin ejendomsret til slægtsgårde truet.
Ser vi på, hvordan industriens udvikling er forløbet,
siden den afløste håndværket på så mange områder,
kan vi godt drage en parallel m. h. t. landbruget. Hånd
værket blev industri ved, at flere små virksomheder
samledes i større, og disse er igen gået op i endnu
større og endnu færre virksomheder. Dette er sket, for
at man fuldt ud kunne udnytte de tekniske fremskridt,
som ikke kan undværes i konkurrencen, og det har
altsammen ikke betydet, at en mængde små håndvær
kere blev arbejdsløse i årevis, men tværtimod, at tusin-

Naturskønhed i en drænrende.
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der, som befolkningstilvæksten er blevet forøget med,
er blevet beskæftigede. Samtidig er levestandarden for
højet enormt, den enkeltes fritid har kunnet forøges
stærkt, og boligforholdene er blevet bedre, alt i sam
menligning med forholdene i håndværkets tid, da me
get af dette foregik på gårdene ved siden af det egent
lige landbrugsarbejde.
Når det ligger således, at der 1) udbydes mere jord
til salg, end jordlovsudvalget behøver, og når der 2)
forefindes parceller, i hvert fald i Jylland, som ikke
kan afsættes, og når 3) man, efterhånden som der fin
der ejerafgang sted, vil kunne slå indeklemte brug
sammen, så de får den størrelse på 8—12 ha, der nu
anses for minimum, vil det så være for stærkt at fast
slå, at vi overhovedet intet jordspørgsmål har.

Landbrugsministeren beroliger.
Ved de Lolland-Falsterske landboforeningers møde i
Nakskov sidst i november udtalte landbrugsminister
Smørum iflg. Bladet »Ny Tid« (28/11) bl.a.:

Vel skal vi udnytte alle muligheder for at få ny
landbrugsjord indvundet — veje, byer og militær tager
hvert år noget af landbrugsarealerne — men spørgs
målet er, om vi vedblivende kan opretholde så mange
store gårde. Jeg vil aldrig være med til at forbyde, at
en fader lader bedriften gå videre i arv til søn eller
datter, men er det urimeligt, om der, når en godsejer
med f. eks. 1000 tdr. land overdrager godset til en son,
inddrages lOpct. af jorden — 100tdr. land?
Hele samfundet er interesseret i, at de unge, som
har anvendt hele deres tid på landbruget, og som har
en god uddannelse, får del i deres hjemstavns jord.

Husmændene er også blevet
lidt mere moderate.
Ved et møde i Gudum udtalte formanden for de
jydske husmandsforeninger, Andreas Søndergaard, ifl.
Ringkøbing Amts Dagblad (24/11) bl.a.:

Vi kræver endvidere, at den forkøbsret, som staten
har i henh.t. §8, skal udnyttes på bedre måde — og
det samme siger Petersen-Dalum og Pinstrup. Ved
familiehandeler har staten imidlertid ikke forkøbsret,
og desværre viser det sig, at godserne og herregårdene
går fri, medens det er overfor bøndergårdene, forkøbs
retten gøres gældende, og det er ikke dem, der skal
udstykkes. Derfor kræver vi, at staten også på en vis
måde skal have forkøbsret, når det drejer sig om
familiehandeler. Det er ikke rigtigt, at vort forslag er
udtryk for, at en far ikke mere må sælge sin ejendom
til en søn eller datter. Selvfølgelig skal en ejendom
kunne gå i arv til børn og børnebørn, men når det
drejer sig om familie længere ude, mener vi, at staten
bør kunne gøre forkøbsret gældende ved ejerskifte, og
når det drejer sig om store brug over 100.000 kr.s
grundværdi, kræver vi, at der skal afstås jord efter
stigende skala, således at når en ejendom har 100—
125.000 kr.s ejendomsskyld, skal der afstås 10 pct. af
jorden — d. v. s. nok til et husmandsbrug — 125—
150.000 kr.s grundværdi jord til to husmandsbrug, og
over 150.000 kr.s grundværdi jord til tre husmands
brug. Endvidere kræver vi, at staten skal have forkøbs
ret til den såkaldte »fri jord«, når den kommer i
handelen. Det er jorden fra de store godser, vi skal
have udstykket. Hvis man udstykkede alle jorder ned
til 12 tdr. hartkorn, ville der blive jord til 25—30.000
husmandsbrug.

Skibssætningen i Glavendruplund på Nordfyn.
På linie med Andreas Søndergård har andre husmandsforeningsformænd herefter udtalt sig.

Et medlem af jordlovsudvalget siger:

»Vi må hellere lempe
end skærpe jordlovene.«
Gdr. Sven Grue-Sørensen, som er medlem af jord
lovsudvalget og formand for Hjerm-Ginding herreders
landboforening, har (iflg. Information d. 2/12) udtalt:
— Det er mit indtryk, at der i diskussionen om
anskaffelse af jord til nye landbrug er sket mange og
store fejltagelser. Spørgsmålet er, om den jordlovgiv
ning, vi nu har, ikke byder de tilstrækkelige muligheder
for den ønskede udstykning. I hvert fald finder jeg,
at man snarere burde lempe end skærpe jordlovgiv
ningen. For Vestjyllands vedkommende kan jordud
stykningen ikke være noget stort problem. Der er
jord nok at få, og der er og bliver udstykket megen
jord her.
Hvor står det skrevet, at en ung mand på Fyn, som
gerne vil have eget brug, absolut skal bo på Fyn eller
måske på Sjælland. Hvis ikke de unge mænd kan få
jord på øerne, må de tage den, hvor den er. Når der
er så mange, der er interesseret i udstykning, skyldes
det sikkert de gode finansieringsmuligheder, vi har i
dag, men antallet af ansøgninger er ikke noget sikkert
udtryk for, hvor mange der i virkeligheden vil ind til
landbruget.
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Grænsen for statens forkøbsret
hinsides fætre og kusiner.
Regeringens ændringsforslag til jordlovene indehol
der bl. a. forslag om, at statens forkøbsret skal udvi
des til at omfatte familiehandler ved salg af landbrugs
ejendomme til fætre og kusiner.
Formanden for statens jordlovsudvalg, Nielsen Man,
udtalte ved de Lolland-Falsterske landboforeningers
delegeretmøde følgende: (Lollands Tidendes referat
30/11):
Det er mit private indtryk, at det frivillige udbud
af jord er i stigning og vil være det i højeste grad frem
over. Et prisfald på 20 kr. pr. tønde korn skal nok
medvirke hertil. Forkøbsretten har været omstridt, men
jeg synes ikke, der er noget at sige til den, når græn
sen ligger på den anden side fætre og kusiner.
I sidste finansår kunne statens forkøbsret benyttes i
68 tilfælde, men den blev kun benyttet i 28. De 40
tilfælde, der ikke blev akeepteret, kunne jeg nok have
lyst til at vise Petersen-Dalum, som kritiserer, at for
købsretten ikke udnyttes. Hvor jord og bygninger
står i passende forhold til hinanden, er det destruktion
af værdier, hvis forkøbsretten benyttes. Det kan ikke
være meningen, at vi bortødsler jordfondsmidlerne.
☆

Den 25. november udtalte prof. Jørgen Pedersen i
»Socialpolitisk forening« i København (iflg. »Politiken«):
Man må derfor se i øjnene, at vi i fremtiden skal
have ringere kvalificerede folk til at drive ejendom
mene, eller at ejendommenes antal skal formindskes
væsentligt, f. eks. ved at et stort antal mindre land
brug sammenlægges til større enheder.
☆

Den 14/12 udtalte den tidligere forstander for Rød
ding højskole, Hans Lund, ifl. »Thisted Amtstidende«
bl. a. følgende ved landboforeningen »Northy«s gene
ralforsamling:
Jeg vil gerne have nogen udstykning, men enhver
forcering er uden kontakt med de faktiske forhold.
Problemet bliver mere og mere at klare, hvordan man
får unge til ejendommene.

Socialdemokratiets ændringsforslag
til jordlovene fremsat i folketinget
den 3. februar 1954.
I dagbladenes folketingsreferat fra 5/2 er givet en
redegørelse for forslagets hovedpunkter. Om udvidelse
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af statens forkøbsret refererer »Fyns Tidende« bl. a.
følgende den 4/2:
Landbrugsminister Smørum fremsatte i folketinget i
dag forslag om ændringer til statshusmandsloven af
1948, hvorefter statens forkøbsret udvides.
I henhold til de gældende bestemmelser om forkøbs
ret skønnes det ikke at være muligt indenfor en rime
lig tid at fremskaffe den fornødne tillægsjord til sup
plering af brug, som har for ringe jordtilliggende til
at kunne ernære en familie.
De skærpede regler.
Regeringen må derfor anse det for påkrævet, at de
gældende bestemmelser udbygges, dels ved at der til
vejebringes hjemmel til at tinglyse forkøbsret på land
brugsarealer, som hidtil har ligget udenfor forkøbs
rettens rækkevidde, fordi de ikke er vurderet til ejen
domsskyld sammen med en landbrugsnoteret ejendom,
dels derved, at den for familieoverdragelser gældende
undtagelse fra forkøbsretten begrænses til ejerens
ægtefælle, livsarving eller livsarvings ægtefælle i til
fælde, hvor der er behov for fraskillelse af tillægsjord.
Efter forslaget vil jordlovsudvalget, uanset om der
foreligger en henvendelse om tillægsjord, kunne på
lægge landejendomme med lavere grundbeløb end
56.000 kroner forkøbsret for staten til fremskaffelse af
tillægsjord til husmandsbrug, og ligeledes vil udvalget
kunne pålægge hidtil fritagne jorder forkøbsret, når
der findes behov for jorden til de af statshusmands
loven omfattende formaal.

En slægtsgåædssag
Afgørelse ved landsretten
»Aalborg Stiftstidende« bragte 22. november 1953
denne artikel fra sin Viborg-korrespondent:
Gårdejer Christian Tolstrup, Ellidshøj, købte i novem
ber 1951 en landejendom i Nøvling af fire søskende
Dybro Jørgensen, hvoraf de tre bor i Aalborg, den
fjerde er skotøjshandler Dybro Jørgensen, Græsted.
Ejendommen var de fire søskendes barndomshjem, og
for at hindre udstykning stillede sælgerne som betin
gelse, at Tolstrup ikke måtte videresælge gården, med
mindre han på grund af sygdom blev ude af stand til
at drive den.
(Fortsættes side 15).
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Vellykket fremstad i Svendborg* amt
for Slægtsgaardsforeningen
Et godt besøgt møde i Svendborg i januar.
SVENDBORG AMT er der i de. fleste
sogne et stort antal gårde, som har været i
samme slægts besiddelse i mange generationer,
og mange slægtsgårdsejere i amtet har stor inter
esse for det arbejde, der gøres i »Foreningen til
Bevarelse af danske Slægtsgaarde«. Det er na
turligt, at denne interesse øges i en tid, hvor der
fra forskellige befolkningsgrupper stilles krav
om ændring af jordlovene med det formål at
fratage slægtsgårdsejerne retten til ved ejer
skifte at kunne overdrage slægtens hjem og jord
ubeskåret til børn eller nære slægtninge.
Ved repræsentantmødet i Stege i maj 1953
gjorde nogle af Slægtsgaardsforeningens med
lemmer fra Svendborg amt opmærksom på, at
det lokale foreningsarbejde i amtet var ophørt,
efter at amtsformanden var afgået ved døden,
og at man ønskede amtsbestyrelsen reorganise
ret og organisationsarbejdet genoptaget i amtets
sogne, hvor slægtsgårdsejere ønskede at blive
medlem af foreningen.
I anledning heraf blev slægtsgårdsejere i
Svendborg amt indbudt til et møde på Industri
hotellet i Svendborg mandag den 25. januar kl.
14.30. — Der var god tilslutning, deriblandt også
damer og slægtsgårdsejere, der ikke var medlem
mer af foreningen.

1

Valg af amtsbestyrelse.

B. Bjergskov, Rosenlund, Kølstrup, bød for
samlingen velkommen og overtog ledelsen af
mødet.
Han indledede med at omtale Slægtsgaardsfor
eningens oprettelse i 1941, og nævnte, at for
eningens tilblivelse i nogen grad kom som et
spontant udtryk for, at det gjaldt om at holde
sammen om det man havde, og om noget man
gerne ville bevare.
Efter omtale af foreningens formål, betingel
serne for at blive medlem og kontingentets stør
relse, blev der givet oplysninger om repræsen
tantskabet, som vælges af amtskredsene, og om
det årlige repræsentantmøde og hovedbestyrelsen
og dens opgaver og arbejdsdeling ved særlige
udvalg m. m.
Endvidere omtaltes jordlovene og arvelovgivningen, som nu også er draget frem til behand
ling i folketinget. I denne forbindelse nævnte

Vinterstranden.

Bjergskov, at det hidtil havde været sådan, at
en fribonde har haft ret til at testamentere sin
gård til et hvilken som helst af sine børn til den
pris, han selv bestemte. Denne lovparagraf er
gået uændret gennem de forskellige arvelove lige
fra Griffenfeldts udarbejdning af Christian V.s
danske lov til vore dage.
Endelig berørtes til slut i korte træk spørgs
mål som konjunkturbestemt rente af panteobligationer, tinglæsning af deklarationer om slægts
gårdes overdragelse til familiemedlemmer, og
problemer vedrørende ejendomsskatter, ejen
domsskyld og landbrugets kapitalforhold.
Gaardejer Arnold Nielsen omtalte lovenes pa
ragraf 4, der omhandler amts- og kredsorgani
sationer og foreslog, at der i Svendborg amt væl
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ges en amtsbestyrelse på 7 medlemmer. Han
nævnte, hvorledes amtsbestyrelsen virker i As
sens amt og udtalte sin glæde over den interesse,
der sporedes i Svendborg amt, hvor det ikke var
medlemmer der manglede, men blot en ledelse.
Han foreslog, at der til sommer arrangeres en
fællesudflugt på Sydfyn for medlemmerne i
Assens, Odense og Svendborg amter, og henvi
ste til, at der sidste sommer havde været afholdt
en vellykket udflugt til Langesø, Vosemose og
Blommenslyst (omtalt i Slægtsgaarden Nr. 67).
En sommerudflugt i Svendborg amt i år bør
også omfatte en historisk herregård, en almin
delig slægtsgård og afslutning på en af amtets
landbrugs- eller højskoler eller på en kro ell.
lign., hvor den medbragte mad kan spises ved
selskabeligt samvær med taler eller anden un
derholdning. Sluttelig omtalte Arnold Nielsen
Slægtsgaardsforeningens årsmøde, som afholdes
i Sydslesvig i maj, og hvortil der evt. vil blive
arrangeret fællestur med busser fra de fynske
amter.
Herefter foretoges valg af amtsbestyrelse og
suppleanter.
Følgende blev valgt:

Sognerådsform., gdr. Herman Nielsen, Egen
se pr. Egense, tlf. Svendb. 1098.
Sognerådsform., gdr. Rasmus Hansen, Dines
gård, Landet pr. Svendborg, tlf. Landet 22.
Landboforeningsfmd., gdr. Niels Bild, Dysse
marksgård, Horne F., tlf. Horne 78.
Sognefoged, forpagt. Johs. Nielsen, Linde
gård pr. Vejstrup, tlf. Vejstrup 57.
Lægdsmand, gdr. H. H. Rytter, Odensevej 118,
Svendborg, tlf. Svendborg 998.
Gårdejer Gustav Søkilde, Fleninge pr. Korinth, tlf. Korinth 83.
Gårdejer Niels Hansen, Østerlund, Lakkendrup pr. Gudbjerg, tlf. Vejstrup 151.
Suppleanter:
Gårdejer P. L. Pedersen, Maegaard, Gestelevlunde pr. Espe, tlf. Vantinge 55.
Gårdejer Ejner Rasmussen, Søbæksgård pr.
Espe, tlf. Vantinge 108.
Gårdejer Mads Hansen, Solbjerggård pr. Millinge.
Den nyvalgte bestyrelse holder senere møde
og vælger formand.

Medlemsbladet.
Under dagsordenens punkt 5 talte konsulent
H. Balle, Tommerup. Han omtalte medlemsbla
det SLÆGTSGAARDEN, som er bindeleddet

mellem foreningens ledelse, medarbejdere og
medlemmer, og gav en redegørelse for bladstof
fets deling i foreningsmeddelelser, aktuelle ar
tikler om landbrugslove, arvelove, finansierings
forhold o. 1. og artikler om slægts- og gård
historie, egnshistorie, gamle landbrugsskikke
med mere.
Endvidere omtaltes bladudvalgets overvejelser
om nye emner i bladets indhold, f. eks. konjunk
turoversigter (bl. a. svingninger i ejendomspri
serne og byggeomkostninger), moderne aftægts
forhold, forpagtningsforhold m. m. — Han hen
stillede til medlemmerne at medvirke ved tegning
af annoncer til bladet hos de firmaer og
institutioner slægtsgårdsejerne har forretnings
forbindelse med. Endvidere opfordres medlem
merne til at indsende artikler til bladets redak
tør.

Slægtsgaardsarkivet.
H. Balle gav herefter en oversigt over slægts
gårdsarkivets opgaver og virksomhed, og de
slægtshistoriske samlingers opbevaring og deres
kulturhistoriske værdi.
Han nævnte bl. a., at slægtsgårdsarkivet blev
oprettet i foreningens første virkeår, og at arkiv
arbejdet planlægges af et af hovedbestyrelsen
nedsat arkivudvalg og arkivaren. Arkivet har
tre faste medarbejdere i København samt med
arbejdere ved landsarkiverne, som afskriver
slægternes og gårdenes historie efter gamle kir
kebøger, markbøger, jordebøger, dokumenter og
kildeskrifter af meget forskellig art. Endvidere
omtaltes folketællingsundersøgelserne, de store
undersøgelser af slægts- og gårdhistorie og
slægtsgårdsdiplomet, samt hvorledes og hvor bil
ligt foreningens medlemmer kan få deres slægts
og gårds historie belyst, blot det fornødne
grundlag gives ved at udfylde og indsende det
spørgeskema (slægtsoversigt), der modtages ved
indmeldelsen, og hvorpå de tidligere ejere og
fæstere af gården der kendes, samt matrikel nr.,
beliggenhed og flere oplysninger skal opgives.
H. Balle sluttede med en omtale af slægts
gårdsarkivets samlinger af værdifuldt historisk
materiale, og hvorledes dette er registreret og
nummereret i en for sognene fastsat nummer
orden, og han nævnte, at der spores en stigende
interesse, både hos landboere og byboere, for at
få oplysninger om deres forfædres liv og virke,
hvilket er god og fornuftig interesse efter prin
cippet »Lev i nutiden, lær af fortiden, arbejd for
fremtiden«.
Under eventuelt havde sognefoged Johs. Niel
sen. Vejstrup, og sognerådsformand Herman
Nielsen. Egense, ordet, og de udtalte deres til
fredshed med, at mødet var blevet arrangeret, og
at der nu er valgt en amtsbestyrelse til at vare
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tage Slægtsgaardsforeningens lokale opgaver i
Svendborg amt.
Ved kaffebordet diskuteredes mange slægts
gårdsproblemer, og der udveksledes oplysnin
ger om slægtsgårde i forskellige sogne i Svend
borg amt.
H. B.

Slægtsgaardseem biem et
bør bæres til årsmødet. Fås på kontoret,
Købmagergade 67—69, København K. —
Bestilling bedes foretaget snarest.

UD AF SLÆGTENS E]E
Skønt der var fem børn, havd ingen af dem lyst til
at drive fædrenegården, skønt den havde været i slæg
tens eje i mere end 200 år. Sådan gik det med Søren
Daniel Kristensens gård, Dagsgaard i Svostrup sogn.
Hans slægt har drevet den siden 1836, og selv overtog
han den for 50 år siden efter sin fader, ]ens Daniel
Kristensen. Nu er Søren Daniel 81 år, og når han først
nu har givet slip på fødegården, skyldes det, at det har
gjort ham ondt, at den skulle gå over til fremmede.
Han og hans hustru har fem børn, men ingen af dem
havde lyst til landbruget. De gik »den læsende vej«,
som man siger. En søn blev landinspektør, en anden
ingeniør, to døtre blev lærerinder, en tredie blev gift,
men ikke med en landmand. Så blev de to gamle altså
ene, og nu er de flyttet ud af slægtens bostavn.
At det berører Søren Daniel særlig stærkt, vil man
forstå, når man hører, at han netop har interesseret sig
i udpræget grad for slægts- og egnsforskning. Han har
samlet overmåde meget sammen både hjemme i sognet
og i landsarkivet og har lagt det frem for offentlig
heden i en bog, Svostrup sogns historie, som blev ud
sendt i 1948. Desuden har han belyst forskellige Svostrup-slægters Oprindelse og levnedsløb.
At sognets folk nærer stor taknemmelighed over for
den gamle forsker, behøver næppe at understreges.
(»Jyllandsposten«, nov. 1953.)

SLÆGTEN

En slægtsgårdssag.

(Fortsat fra side 10).
Denne forpligtelse har imidlertid givet anledning til
en retssag, idet gårdejer Tolstrup påstår, at hans hel
bredstilstand nu er blevet sådan, at han ikké er i stand
til at varetage driften. Gårdejeren krævede ved lands
retten de fire søskende dømt til at anerkende, at servi
tutten skulle ophæves.

_

Kan ikke sælges.

Landsrettens afgørelse, der faldt nogle dage senere,
gav de fire søskende medhold. »Aalborg Stiftstidende«
bragte meddelelsen i følgende Viborg-telegram:
Gårdejer Chr. Tolstrup, Ellidshøj, tabte i dag ved
landsretten sin proces mod de fire søskende frøken
Petra Dybro Jørgensen, Nr. Tranders, frøken Karen
Dybro Jørgensen, Ordrup, landmand Kjær Dybro Jør
gensen, Nr. Tranders, og skotøjshandler Dybro Jørgen
sen, Græsted.
Landsretten fandt det ikke godtgjort, at Tolstrup lider
af en sådan sygdom, at han varigt vil være ude af stand
til at drive ejendommen, og de fire søskende blev derpå
frifundet. Parterne skal hver især bære deres omkost
ninger ved retssagen.

og

GÅRDEN

------------ En skildring af forfatteren T. Kragelund.------------GERMARKEN skrånede ned mod engene, hvor
den lille å bugtede sig i smukke slyngninger.
Vandet gled stille af sted. Der var næsten ikke fald i
engdraget, og derfor havde vandet i åen ingen hast.
Engen på den anden side åen endte ligeledes med
agre på bakkeskråninger. På disse lå med passende af
stand en hel række gårde. Agermarken var god jord.
På den jævne overgang fra ager til eng var der særdeles
frugtbar græsjord. Det var tydeligt at se på de store
træer, der prydede gårdene. Hver gård lå gemt som i
en lille skov.
Hvor var det herligt at stå oppe på de høje agre og
se ned mod gårdene og de smukke haver med de store
træer og videre ud over engen til ligeså mange gårde
på den anden side.

A

Gårdene kaldtes Dalgårdene. På den ene side Sønderdal og på den modsatte side Nørredal. Hans Knudsen
havde slægtsgården i Sønderdal.
Det var i foråret 1884. Hans Knudsen stod oppe på
højderne og så ned over det gamle, kære hjem, slægts
gården. Navnet havde en egen klang, når der fortaltes
slægtshistorie. Ligeledes når et eller andet arbejde skulle
udrettes i marken, haven eller gården. Det var, som om
slægterne levede i gården endnu.
Hans Knudsen sank sammen. Tårerne trillede ham
ned over kinderne. I morgen skulle han med familie
forlade slægtsgården. De dårlige tider og renterne af
gælden havde slået ham ud. Hans Knudsen og Else var
halvgamle; til næste år havde de været gift i 25 år.
Deres to Børn, Knud var 22 og Marie var 20 år, var
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meget dygtige og havde sat alle Kræfter i for at holde
det gående.
Hans Knudsen hulkede højt. Han så fremtiden for
sig. Fattiggården oppe ved kirken ville fra i morgen
være hans og Elses hjem. Knud måtte ud at tjene eller
også gå som arbejdsmand. Marie var forlovet med Jens
Hansen fra Nørredal, han havde mange Søskende, så
det ville blive svært for dem at få et hjem.
Hans Knudsen mærkede ikke, at Knud var kommen.
En klar og rolig røst lød i hans øren. »Kom nu hjem.
Der er rådslagning. Jens Hansen er kommen og fore
slår, at han og Marie tager til Amerika. Mor siger, det
er klogt, og nu venter vi på at høre, hvad du siger.«
»Jeg siger, kan de to ikke få det til at gå i Amerika,
så er der irigen, der kan. Selv ville jeg gerne med, men
ene tilbage skal du og mor ikke være. Det kan blive
hårdt nok for jer endda.«
Hans Knudsen tog sønnens hånd. »Tak,« sagde han,
»nu går vi hjem og råder, som du har sagt.«

EMTEN LANGE AR er gået. Hans Knudsen og
Else er begge døde. Sønnen Knud var i en del år
arbejdsmand. Han var dygtig og flink, derfor kunne
han få mere arbejde, end han kunne overkomme.
Han var indesluttet, talte meget lidt, og det var med
virkende til, at folk gerne ville have ham på arbejde.
Ingen hørte, at han nogensinde fortalte noget fra det
ene hjem til det andet, hvor han var.
Så snart dagen var gået, var Knud også væk.
Helt og fuldt ofrede han sig for forældrene. I det
lille hus ved kirken levede disse tre mennesker deres
eget stille liv. Slægtsgården nævnedes aldrig. Det var
ligesom en stille overenskomst mellem dem, derfor var
der ingen, der forsnakkede sig. Afvekslingen i det dag
lige liv var, når posten kom med brev fra Amerika. Da
var der endnu levnet de to gamle forældre noget af det,
der kaldes længsel efter fremtiden.
Marie og Jens Hansen lovede at komme hjem på
besøg, den gang de rejste; dobbelt blev glæden, da der
var gået en tre års tid, og der kom brev fra dem, at de
havde fået en datter, der hed Else.
Således gik 10 år. Da kom pludselig døden til det
lille hus ved kirken. En stærk influenza-epidemi hær
gede sognet, og mange måtte bukke under. Hans Knud
sen og Else døde samme dag og kom i samme kiste.
Knud fik det ordnet således, at de blev begravet i
slægtsgårdens gravstykke.
Det gav en hel omvæltning i tilværelsen for Knud —
men større blev denne omvæltning, da han året efter
blev gift med degnens datter. De var på samme alder
og havde gået i skole sammen. Hun og Knud havde
ikke set hinanden i mange år. Tidligt var hun rejst
hjemmefra, havde lært sygepleje og i adskillige år haft
plads på sygehuse. Derfra var hun taget på jordemoderskole og havde som sådan besluttet at nedsætte
sig i sit fødesogn.
Knud blev en hel anden. Det var, ligesom livet og
livsmodet vendte tilbage, hans tilværelse blev lysere og
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lettere, han gik ikke på arbejde mere, men passede
haven og huset, samtidig blev han klokker og graver.
Knud fik også munden på gled. Nu ville han gerne
tale om slægtsgården, om far og mor. Det var, som
såret var lægt. Knud var lykkelig.

EMTEN ÅR 1 AMERIKA er endda et stykke
tid af et menneskeliv. Det var hårdt den aften,
Marie og Jens Hansen sagde farvel og vinkede afsked
til hjemmet i Dalgårdene. Det var langt, langt værre,
end de først havde tænkt. Værre blev det vel også, at
skibet, de kom med, var overfyldt, dårligt vejr var det,
og da de endelig nåede til Amerika, var der ingen, der
tog imod dem. En hel uge måtte de vente. Da kom en
delig Jens Hansens ungdomsven fra lowa-staten, hvor
han havde været et par år.
De to første år var forfærdelige------- alt det nye
og så det at begynde med ingenting. Det var, som om
dem derhjemme hver morgen råbte dem i Ørene:
»Hvorfor blev I ikke hos os?«
Ingen af dem talte om hjemmet, kun når der kom
brev. Ellers var det, som viljen og nøden jog alt på
flugt. Nu var de kommen til Amerika og var nødt til
at blive der, men så snart de fik penge, ville de hjem.
Således gik tiden. Det tredie år var det, som om alt
forandrede sig; det var, som alt pludselig lykkedes for
dem---------- og så dette, at de mod årets slutning fik
en lille pige. Hun gjorde, at Amerika blev noget gan
ske andet for dem. Jens Hansen og Marie sad ved den
lille seng og drømte ind i fremtiden. Når engang hun
blev stor, hvad så? Så var hendes hjem Amerika, det
sted, hvor de følte, at de aldrig blev hjemme.
I sådanne timer var det, som om deres kræfter vok
sede, og viljen øgedes rigtig til at tage fat. Nu gjaldt
det bare hurtigere end før at tjene penge og så komme
hjem. Deres lille pige måtte ikke vokse fra dem og få
et andet hjem end det, de elskede så højt: Dalgårdene
i Danmark!
Else, deres lille pige, voksede og blev både køn og
indtagende. Hun arvede moderens kønne sangstemme,
som blev benyttet ikke blot til salmer søndag og helg,
men også til de kære fædrelandssange. Atter og atter
blev disse sange sunget, og de gamle fortællinger for
talt. Else levede sig ind i faderens og moderens hjem
længsel. Det var et hårdt slag for familien, da der kom
brev, at gamle bedstefar Hans Knudsen og bedstemor
Else var død, men hårdest var det, at Marie det sidste
års tid ikke var som tidligere. Det var helbredet, der
svigtede. Jens Hansen så med stille ængstelse, hvor
ledes det stadig gik tilbage.

F

Å FEMTENARSDAGEN for deres ankomst til
Amerika døde Marie. Else var 12 år, og hun var
gammel nok til at forstå, hvor stort et tab hun led ved
moderens død. Else var på en måde blevet gammel før
tiden, hun var med i alt, hvad der optog far og mor, og
derfor var det dobbelt tungt for hende.
Hen på sommeren var der stort skandinavisk stævne
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i lowa. Til dette stævne rejste Jens Hansen og Else, det
var, ligesom de følte længsel efter at komme sammen
med mange danskere. På en stor, åben plads blev der
givet underholdning, musik, skuespil, foredrag og sang.
I en pause sagde Else til faderen: »Nu løber jeg op
på platformen og synger en af moders sange.«
Faderen holdt på hende og sagde: »Det må du ikke,«
men inden han vidste af det, var Else væk, og et øje
blik efter stod hun på platformen. Hun så ud over den
store forsamling. Der var mange tusinder, og så sang
hun så smukt og kraftigt, som hun aldrig havde sunget
før:
Om glæder end betegned
hvert fjed, vi vandre frem,
dog længsel sjælen fylder
ved tanken om vort hjem.
Og aldrig du i verden
vil finde noget sted,
hvor som i barndomsegne
dit hjerte føler fred.
Hjem, hjem, mit kære hjem.
Nej, ingen plet på jorden
er skøn som du, mit hjem.

Der var åndeløs stilhed, da hun sang. Alles øjne var
rettet mod det lille, smukke, ukendte barn med den
rene stemme. Da hun var færdig og løb hen til faderen,
som modtog hende med åbne arme, var der også stil
hed. — der fulgte ingen klapsalver, men så man ud

over det store folkehav, var det, som om det hele var
hvide lommetørklæder — det var tårerne, der måtte tør
res bort.
Elses sang var festens store oplevelse. Hun blev
midtpunktet, alle kappedes om at trykke den lille piges
hånd og takke for sangen. Hun havde mere end alt
det andet bragt bud hjemmefra.
Havde Else ved sin uskyldige og rene barnestemme
kaldt følelser til live i den store forsamling, så havde
hun også selv oplevet noget, som hun først adskillige
år efter forstod. Så meget havde hun oplevet, at hun
med mellemrum spurgte faderen: »Hvornår skal vi
hjem til Danmark?«
Jens Hansen længtes hjem, men han kunne ikke
magte det endnu. Han ville ikke hjem for at arbejde.
Når han skulle hjem, var det for at hvile. — Så var
der jo også Maries grav — Marie, der mere end han
havde længtes og håbet at komme hjem. — Han tør
rede øjnede og tog fat igen.
Tiden gik, en dag kom der kørende fremmede. Det
var handelsmænd, der ville købe Jens Hansens Jord.
Det gik hurtigere end tænkt. Handelen blev afsluttet,
og Jens Hansen kunne, om han ville, rejse hjem med
det samme.

JEMKOMSTEN for Else blev mere end et besøg.
På slægtsgården kom hun daglig, og på års
dagen efter hjemkomsten drog hun ind som kone på
den gamle gård.
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Else forstod på en udmærket måde at føre slægtens
gamle historie videre. Hun havde set og hørt noget,
som havde værdi, når det blev forenet med slægtskær
lighed og slægtsminder. Else længtes aldrig efter Ame
rika. Jens Hansen rejste nogle år efter tilbage for at
lægge krans på Maries grav. — Det blev også en krans
på hans egen grav; han døde nogle dage efter ankom
sten og fik plads ved Maries side.
Vennernes brev kom til Else, fra Amerika, om fade
rens død samt begravelse. — Hun modtog brevet lige
op til Jul, og med tårefyldte øjne stod hun med brevet
i hånden, da hendes mand kom ind. Else tog hans hånd
og sagde: »Nu kan jeg holde jul. Det har hele tiden,
mens jeg har været hjemme, næsten hver dag pint
mig, at både far og jeg rejste fra mor — mor, der altid
følte sig fremmed i Amerika og længtes hjem. — Mor
er nu ikke mere ene — nu kan jeg rigtig sige tak til
livets Gud og synge, som jeg gjorde, da jeg var 12 år:
Landflygtig jeg mod hjemmet
igennem tårer ser,
ak, skal min elskte hytte
jeg aldrig skue mer?
Sødt fuglene dér synge
med den mig kendte røst,
der atter fred neddaler
i sorgopfyldte bryst.
Hjem, hjem, mit kære hjem.
Nej, ingen plet på jorden
er skøn som du, mit hjem.

Da Else havde sunget sangen, sagde hun: »I dag for
står jeg fuldt og helt den store forsamlings følelser, da
jeg som barn sang for dem.«
Fædres jord og slægt kan ikke skilles. Men heldigvis
er det også således, at ny slægt på ny jord kan forenes
i kærlighed.
T. Kragelund.
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