
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er 
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og 
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som 
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre 
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk
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Studiet af den danske landbefolknings historie
Af arkivar P. K. Hofmansen

Enhver lokalhistoriker, der biot 
een gang har haft fat i en af de gamle 

tingbøger på vore landsarkiver, vil vide, hvor 
vanskeligt det er at finde frem til det stof, der 
kunne give fremstillingen fylde og faste holde
punkter. Men han vil også vide, hvor uhyre rigt 
og mangfoldigt et stof, der gemmer sig i disse 
bøger. Det gamle landsbysamfund bliver levende 
gennem det utal af småsager og vidneudsagn om 
dagligliv og arbejdsforhold, som findes refereret 
på tingbøgernes tætskrevne blade. Tydningen af 
skriften er imidlertid ofte meget vanskelig, og 
stoffet er altid uoverskueligt, fordi enhver form 
for registre mangler, ligesom de enkelte sager 
kommer i den udformning og rækkefølge, hvori 
de har været forelagt tinget.

Udfra disse kendsgerninger har et nydannet 
udgiverselskab, der kalder sig »Udvalget for ud
givelse af kilder til landbefolkningens historie«, 
sat sig for bl. a. at få udgivet vigtige rækker af 
de ældre danske tingbøger. Med støtte fra Carls- 
bergfondet er tre rækker nu under udgivelse, og 
første hæfte foreligger allerede. De tre rækker 
omfatter de ældste bind af tingbøgerne fra Her- 
lufholm birk (1616—19 og 1630—33), fra Asum 
herred (1640—48) og fra Skast herred (1636— 
40). Sjælland, Fyn og Jylland er således allerede 
repræsenteret, og såfremt penge kan skaffes, vil 
senere andre egnede tingbøger blive udgivet. Det 
foreliggende hæfte, der gengiver de første år af 
Herlufholms birks tingbøger, giver god besked 

om de principper, hvorefter tingbogsstoffet ud
gives. Teksten aftrykkes bogstavret, og de en
kelte sager forsynes med fortløbende numre, 
sådan at det er muligt at orientere sig endog i 
det foreliggende hæfte, der ikke er forsynet med 
registre.

Sådanne registre, der omfatter person- og til
navne, stednavne, ordlister og — ikke at for
glemme — registre over sager ordnet efter emne, 
vil følge med tingbøgerne med jævne mellem
rum.

MANGE ANDRE KILDER

Kilderne til landbefolkningens historie udgøres 
imidlertid af andet end tingbøger, og udvalget 
har da også planer om udgivelse af andet stof

Fortsættes side 10.

På Hohngården: fra venstre L. Hybschmann, Jessen 
Reinholdt og Hans Öhem.
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Vort mål er et stærkt og et lykkeligt

DANMARK
Repræsentantskabsmødet i Flensborg blev en meget 
smuk bekræftelse på styrken i samhørigheden i vor 
forening. 195 deltagere fik tre oplevelsesmættede dage.

o

Årsmødet i Flensborg fik et storar
tet forløb. 195 deltagere var tilmeldt, og 

programmet var rigt varieret mellem forhand
linger og busture til historiske og naturskønne 
steder. Man kan sige, at det var tre anstrengen
de dage, men ingen rejste hjem uden på den 
ene eller anden måde at have følt berigelse ved 
Sydslesvigrejsen. Ikke mindst føltes mødet med 
landsmænd og dansksindede syd for grænsen 
værdifuldt, og omkring ved en snes sydslesvig
ske gæster deltog da også i den afsluttende fest
middag på hotel Flensborghus søndag aften. Det 
kan siges, og bør siges straks, at der var fuld 
tilslutning hos forsamlingen til takken, som ret
tedes til arrangørerne, gårdejer Jessen Reinholdt, 
hotelforpagter Janz, viceskoleinspektør Chr. Stenz, 
Chr. Paulsen-skolen, og vandrelærer Jørgen 
Jørgensen, som ikke havde skyet nogen anstren
gelse for at tilrettelægge et program, der i en
hver henseende viste den gæstfrihed, sydslesvi
gere kan lægge for dagen, når de rigtig vil! 
Just den hjertelige modtagelse var årsmødets 
allersmukkeste blomst.

Formandens beretning.

SELVE REPRÆSENTANTSKABSMØDET på
Flensborghus lørdag den 22. maj kl. 9.30 fik et 

hurtigt og for hovedbestyrelsen meget opmuntrende 
forløb. Der blev givet udtryk for stor tilfredshed med 
arbejdet. Ingen kritik blev øvet.

I sin beretning slog formanden, gårdejer, civilinge
niør H. M. Markersen fast, at når Dansk Slægtsgaards- 
forening i år holdt sit årsmøde i Flensborg og Syd-

N. Slemming og H. M. Markersen.

slesvig, betød det, at årsmødedcltagerne kom som tu
rister og samtidig som stærkt interesserede i oplevelsen 
af de talrige minderige steder i det tidligere danske 
land.

Formanden fortsatte: Dansk Slægtsgaardsforening 
har sine egne opgaver og kan ikke blande sig i 
spergsmål, der vedrører grænsebefolkningens danske 
eller tyske sindelag, men Dansk Slægtsgaardsfor- 
enings oplysninger om foreningens virksomhed i 
Danmark og dens oplysninger om, at det er de 
gamle og stedbundne landbrugsslægter, der dyrker 
dansk jord, kan måske være af interesse ikke alene 
for landbrugere i Sydslesvig, hvadenten de er dansk
sindede eller tysksindede, men også for den tyske 
stat. Når dansk landbrug er nået frem til at blive 
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kendt verden over, er årsagen den, at gamle land
brugsslægter igennem århundreder har fået lov at 
dyrke landets jord. Igennem åndelige bevægelser, 
bl. a. Grundtvigianismen, skabtes højskolebevægel
sen og derigennem andelsbevægelsen, hvis fordel bl. 
a. er den, at der i Danmark er eksistensmulighed 
også for husmandsbrug, skønt vor mekaniserede tid 
synes at hjemle de større brug bedst rentabilitets
mulighed. I Danmark har man gjort den erfaring, 
at jorden giver bedst udbytte, hvis man lader de 
gamle landbrugsslægter dyrke landets jord (kraftigt 
hør).

Fortsat rige muligheder.
Under hensyn til mødestedets særlige art optrak for

manden linjerne for Dansk Slægtsgaardsforenings til
blivelse og virksomhed og for de betingelser, som stil
les til en ejendom, for at den i henhold til foreningens 
statutter skal kunne opfattes som slægtsgård, nemlig 
at den har været i slægtens eje i mindst hundrede år 
og i mindst tre generationer. Arbejdet er fortsat i hen
hold til beslutningerne på årsmødet i Stege i fjor, og 
medlemstallet er 4000. Af Danmarks ca. 200.000 land
brugsejendomme regnes mellem 12 og 20.000 at op
fylde betingelserne for medlemsskab i Slægtsgaards- 
foreningen, som altså fortsat har rige arbejdsmulighe
der. Mindst halvdelen af Danmarks landbrug kan an
ses for at være i, hvad man kan betegne som familie
eje, og foretagne undersøgelser bekræfter, at gamle 
landbrugsslægter dyrker så godt som al Danmarks 
jord.

Formanden gennemgik foreningens organisation, om
talte bl. a. amtsorganisationerne og hovedbestyrelsens 
sammensætning af 11 medlemmer, som vælges for fire 
år ad gangen, dog med det mål, efterhånden som for
eningen vokser, at få hovedbestyrelsen udvidet sukees- 
sivt med et medlem for hvert amt.

Videre omtalte gårdejer Markersen slægtsgårdsarki
vet, hvis formand efter gårdejer Jens Jensens død er 
konsulent Hans Balle, samt nævnte samarbejdet med 
arkivarerne P. K. Hofmansen og Hans Ellekilde, hen
holdsvis Slægtsgårdsarkivets leder og Dansk Folke
mindesamling. Gennem Slægtsgårdsarkivet kan ikke 
alene slægtgårdsejere, men ejere af danske landbrug 
i det hele taget, på billigste måde få undersøgt deres 
slægts- og gårdhistorie. På langt sigt har Slægtsgårds
foreningen på den måde lagt arkivarbejdet til rette 
således, at målet efterhånden kan nås ... at få skabt 
et dansk bondegårdsarkiv, som indeholder oplysninger 
om slægts- og gårdhistorie for alle danske landbrug. 
Det er klart, at løsningen af en sådan opgave koster 
penge, men arbejdet er ikke desto mindre nu taget op, 
og en plan er lagt. Der arbejdes støt på opgavens 
løsning efter princippet »hjælp til selvhjælp« hvad 
angår oplysningernes fremskaffelse. Disse tilvejebringes 
på den måde billigst muligt, idet omkostningerne be

tales dels af landbrugsejeren, dels ved de midler, 
Slægtsgårdsforeningen ved egne indtægter, dels ved 
støtte fra fra andre sider, disponerer over.

Set fra to sider.
Formanden understregede endvidere, at nytten af 

foreningens arbejde kan anskues fra to sider. For det 
første fra den som er indeholdt i slægtsgårdsejernes 
interesse i, at gården kan bevares i slægtens eje, for 
det andet i landets interesse som helhed i, at der fortsat 
i Danmark findes slægts- og arvegårde. Til det første 
kan endvidere siges, at slægtsgaardsejeren elsker den 
fra fædrene arvede jord og at det er utroligt, hvad 
man kan finde sig i, blot man får lov at arbejde med 
slægtsgården og at udføre de forbedringer på langt 
sigt, som kan komme efterkommerne til gode.

Til landets interesse i slægts- og arvegårdenes 
bevarelse kan føjes den opfattelse, at når dansk 
landbrug arbejder så godt, som det gør i dag og er 
anerkendt verden over, skyldes det en dygtig land
befolknings systematiske arbejde gennem mange 
slægtled. Derfor må hele landets befolkning være 
interesseret i, at de gamle landbrugsslægter får lov 
at fortsætte arbejdet og i, at familie- og arvegårde 
ikke gøres til spekulationsobjekter, samt i at de 
ikke prioriteres så stærkt som landbrug i fri handel. 
Det vil være til fordel for hele Danmarks befolk
ning om noget sådant ikke sker.

FORMANDEN NÆVNTE i sin beretning de i 
sidste nummer af Slægtsgårdsbladet gengivne hen

vendelser til folketinget, foranlediget af forslaget om 
ændringer i arveloven, samt forslaget om tillæg til 
statshusmandsloven. Hvad det første angår, har forenin
gens ledelse med glæde konstateret, at bestemmelsen 
i de gældende arvelove om, at ejeren af et landbrug 
har ret til at bestemme prisen for gårdens overgang 
til slægtsarving, bevares. Derimod har vi til folketings
udvalget om arvelovsændringerne fremsat ønske om, 
at den legale arveret ikke begrænses så stærkt som 
foreslået. Vi får i det spørgsmål sikkert ikke opfyldt 
alle vore ønsker om arveret så langt ud i slægten, som 
vi kunne tænke det, men der er dog udsigt til en for
bedret ændring af lovforslaget også i denne henseende.

Hvad det andet lovforslag angår, har Slægtsgårds
foreningen naturligvis intet imod oprettelse af hus
mandsbrug, men vi mener, af jord til sådanne kan 
fremskaffes, uden at der tages jord fra familie- og 
arvegårde. Gamle gode og prøvede traditioner for 
dansk landbrug bør bevares i videst mulig udstræk
ning, og vi håber, at lovforslaget bliver ændret så
ledes, af slægts- og familieejendom beskyttes mest 
muligt.
Endelig har foreningen i årets løb fået forelagt 

spørgsmålet, om en privatperson ved navneforandring 
har ret til at antage navnet på en gård. Vor juridiske 
konsulent, sagfører Hesselbjerg, vil om lidt sige noget 
om dette spørgsmål.

Slægtsgårdsbladet er i det forløbne år udkommet i 
seks numre, og der arbejdes fortsat på at gøre dette 
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medlemsforbindende forum så godt som muligt både 
indholdsmæssigt og i økonomisk henseende, hvad det 
sidste angår især med hensyn til annoncer, som intet 
medlem bør undse sig for at tegne, når mulighed by
der sig.

H. M. Markersen sluttede sin beretning således:
Danske slægtsgårdsejere ønsker deres forening holdt 

fri af partipolitik. De ønsker de bedst mulige levevil
kår for både by- og landbefolkningen. De ønsker at 
arbejde for et godt og et lykkeligt Danmark! (Stærkt 
bifald.)

Arkivets historie.

OGSÅ FORMANDEN FOR SLÆGTSGÅRDS-
ARKIVET, konsulent Hans Balle, benyttede sig, 

foranlediget af årets særlige rejsemål, af lejligheden 
til at give en mere grundig oversigt over arkivets hi
storie og arbejde, end årsmøder nord for grænsen sæd
vanligvis opfordrer til. Hans Balle udtalte:

Den beretning, jeg på arkivudvalgets vegne aflæg
ger, bliver en kort omtale af slægtsgårdsarkivets op
rettelse og dets virksomhed i de første år indtil 1946. 
Derefter nogle bemærkninger om, hvorledes spørgsmå
let om arkivlokaler og arkivar blev løst i 1946, og om 
arbejdets tilrettelæggelse og om opgaver og resultater 
i de forløbne år.

Foreningen til bevarelse af danske slægtsgårde blev 
stiftet den 5. juli 1941.

Slægtsgårdsarkivet blev oprettet i foreningens første 
virkeår.

Foreningens kulturelle formål er nævnt i forenin
gens love § 1 stk. a.

Om arkivets første år kan oplyses, at journalist Chr. 
Damm var leder fra dets oprettelse, til han blev såret 
ved tyskernes pistolattentat 30/i2 43. Følgerne af atten
tatet gjorde det nødvendigt at antage en anden arkiv
leder, og fra 1ln 44 til slutningen af 1945 lededes ar
kivet af genealog Wilhelm von Antoniewitz.

Fra 1. januar 1946 har slægtsgårdsarkivet haft loka
ler i Det kgl. Biblioteks bygning i samme fløj som 
Dansk Folkemindesamling, hvor arkivaren har kontor 
og hvor de slægtsgårdshistoriske samlinger er opbe
varet.

Fra samme tidspunkt har arkivet været ledet af ar
kivar P. K. Hofmansen, som i årene forud, samtidig 
med sin virksomhed som kursuslærer i København, 
har beskæftiget sig meget med personalhistorie og to
pografi (egnsbeskrivelser), og i de 8 år, han har ledet 
arkivets daglige arbejde, har han vist, at han har de 
ønskede kvalifikationer til at bestride stillingen, som 
netop kræver en omfattende viden, interesse for detail
ler, sans for orden og nøjagtighed, og evne til sprog
lig korrekt og let forståeligt at sammenfatte de histori
ske oplysninger, der er resultatet af undersøgelserne 
af hver slægts og gårds fortid, i en velformet, maskin
skreven redegørelse, der omhandler slægtens spor i 
stort og småt.

Arkivar Hofmansens nærmeste medarbejdere ved ef
terforskningen af slægts- og gårdhistorie er:

Pensioneret politikommissær Albert Larsen, som 
varetager udskrivningen af folketællingsundersøgel
serne, og

overlærer P. Rønn Christensen og landbrugskan
didat A. M. Hemmingsen, som overvejende medvir
ker ved efterforskning af historisk stof til de store 
undersøgelser.

P. K. Hofmansen og Ccderfeld de Simonsen.

Endvidere har slægtsgårdsarkivet medarbejdere ved 
landsarkiverne i Aabenraa, Odense og Viborg, som 
varetager afskrivningen af de historiske oplysninger, 
arkivar Hofmansen rekvirerer til udarbejdelse af 
slægts- og gårdhistorie.

Til at planlægge arkivets arbejde er der nedsat et 
arkivudvalg, som består af foreningens forretningsud
valg og arkivar, magister Hans Ellekilde (kulturhistori
ker), dr. phil. Albert Fabritius (personalhistoriker), Sa
lomon J. Frifelt (forfatter) og Hans Balle (konsulent).

Arbejde og samlinger.

MANGE GÅRDE i Danmark har været i samme 
slægts besiddelse (eje eller fæste) i flere hun

drede år.
Slægtsgårdsforeningen har ved oprettelsen af slægts

gårdsarkivet gjort det muligt for medlemmerne at få 
deres gårds og slægts historie efterforsket, samlet og 
nedskrevet på bedste og billigste måde.

Udskrift af folketællingslisterne:
Medlemmer af slægtsgårdsforeningen, som udfylder 

og indsender spørgeskema (slægtsoversigt) ved indmel
delsen, får alle en gratis udskrift af folketællingslister
ne, som for de fleste gårdes vedkommende kan give 
oplysning om gårdbeboerne i tiden fra 1787. — I Søn
derjylland kan en del af folketællingsafskrifterne dog 
kun fores tilbage til 1855.

Store undersøgelser af slægts- og gårdhistorie:
Ved de store undersøgelser af slægts- og gårdhisto- 

ric, som udfores efter bestilling — i reglen for et forud 
aftalt beløb, f. cks. 100, 200 eller 300 kr., hvoraf der 
dog kun skal betales, hvad der virkelig medgår til un
dersøgelsens omkostninger, — er det i mange tilfælde 
muligt at følge gårdens historie og slægtens liv og vir
ke i mange generationer længere tilbage i tiden. — På 
nogle enkelte almindelige gårde kan historien føres til
bage til årene 1420--1500. F. eks. kan nævnes Jensens 
gård i Soed i Haderslev amt, hvis historie går tilbage 
til 1468. — Og Veilgård i Malling i Aarhus amt, som 
har været i samme slægts besiddelse i 14 generationer, 
foreligger der oplysninger om fra 1421.
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På mange herregårde, som har været i kongers, bi
spers eller gamle adelsslægters besiddelse, kan historien 
om stedet, oygningerne og besiddelsesforhold følges til
bage til årene 1100—1200, enkelte til før 1100.

Slægtsgårdsdiplomet,
som også udfærdiges på slægtsgårdsarkivet, blev ud
stedt første gang i september 1951. — Et sådant diplom 
bør efterhånden komme til at pryde mange slægtsgårde 
og tale sit stille sprog om tidens gang, skiftende gene
rationer og levet liv. — Et slægtsgårdsdiplom i en 
smuk ramme, anbragt i entré eller forhal sammen med 
gamle sognekort eller i en stue på en væg med gamle 
familicbilleder, er værd at eje. Udførlig omtale om er
hvervelse af slægtsgårdsdiplomet har flere gange været 
fremme i medlemsbladet. Hovedbetingelsen for diplom
udstedelse er, at gården har været i samme slægts be
siddelse i mindst 100 år.

Arkivets samlinger:

I slægtsgårdsarkivet opbevares genparter af alle de 
undersøgelser, der foretages. I sognckapslerne samles 
talrige avisudklip vedrørende danske gårde og slægter, 
og der samles billeder af slægtsgårde og andre gårde 
med historisk tilknytning. Endvidere opbevares der 
samlinger af gamle dokumenter, der er skænket arki
vet eller overladt dette til henlæggelse. Der opbevares 
familiearkiver med broget indhold af breve, dagbøger, 
optegnelser, billeder m. m. — Der er også trykte stam
tavler og en del trykt litteratur af topografisk art i ar
kivets samlinger. — Alle disse arkivalier vil for frem
tiden være af stor betydning som kildeskrifter.

Alle arkivets ejendele er ordnet efter det topografi
ske nummereringssystem, der anvendes i stednavneud
valget, Dansk Folkemindesamling og i Nationalmuse
ets egnsregistrering.

Arkivar Hofmansen træffes personlig på slægtsgårds
arkivet tirsdag, onsdag og fredag kl. 14—16.

Interesserede, der søger oplysninger om gård, slægt 
og egn, er velkomne på arkivet, hvor arkivaren gerne 
vil give vejledning og oplysninger om, hvad der fin
des i arkivets samlinger.

Folketællingsundersøgelseskopierne er vel endnu det 
vigtigste aktiv i arkivmæssig henseende. — I årenes 
løb er der ialt udsendt ca. 3800 stk. folketællingsun
dersogelser, deraf ca. 1000 stk. før 1946, og 2805 stk. 
cr udsendt af arkivar Hofmansen efter Vi 1946.

I 1953 er udsendt 254 stk., som af arkivets midler cr 
betalt med en gennemsnitspris på 4.78 kr.; pr. 31/i2 53 
var der 363 stk. folketællingsundersogelser at afskrive 
for at være på siden af indmeldelserne, hvormed der 
cr sendt slægtsskema.

Om dc store undersøgelsers antal kan oplyses, at der 
cr udført 270 stk. ialt, deraf 19 stk. før 1946 og 251 
fra Vi 1946 til Vi 1954.

I 1953 cr der udført 40 stk. til en samlet betaling af 
3810.55 kr., pr. :1Vi2 1953 var der 20 store undersøgel
ser i arbejde og 6 stk. var bestilt til påbegyndelse.

Fra 1951 til 3Vi2 1953 er der udfort 26 diplomafskrif 
ter, deraf 14 stk. i 1953.

Der cr i 1953 indgået 214 breve til arkivet, og der 
cr ialt udsendt 575 breve i 1955.

Antallet af gæster på slægtsgårdsarkivet har været 
84 i 1953.

Om slægtsgårdsarkivets administration.
De store undersøgelser og udstedelsen af diplomer 

hviler i henhold til bestillingerne i sig selv og påvirker 
ikke arkivets årsregnskab.

Regnskab for 195 3.
Indtægt. 

Kassebeholdning pr. Vi 1953..................... 31.33 kr.
Modtaget fra Slægtsgårdsforeningen ...... 6500.00 -

Balance... 6531.33 kr.

Odgift.
Arkivar Hofmansens løn ......................... 4100.00 kr.
Små folketællingsundersogelser ............... 1262.80 -
Kontorhold og porto ................................ 893.87 -
Kassebeholdning pr. 31/i2 1953......   274.66 -

Balance... 6531.33 kr.

Vi håber, at der efterhånden må blive institutioner 
eller fond, der vil yde tilskud til det kulturelle arbejde, 
Slægtsgårdsforeningen udretter i arkivet ved efterforsk
ning af slægts- og gårdhistorie.

På forskellig måde mærkes der en stigende interesse 
for gårdhistorie, erhvervshistorie og slægtsforskning, 
det gælder ikke alene i landbokredsc, men også blandt 
byboere og i forskellige erhvervsgrene.

Det arbejde, der udføres i arkivet, påskønnes af 
mange, og glæder mange i vor tid, men der er ingen 
tvivl om, at de oplysninger om gårde og slægter, der 
samles fra hvert sogn, vil blive læst med endnu større 
interesse af vore efterkommere i de følgende århun
dreder.

Slægtsgårdsarkivets opgaver er at samle trådene mel
lem fortid, nutid og fremtid. Også ved dette arbejde 
gælder ordene:

(Bifald.)

Lev i nutiden, 
lær af fortiden, 
arbejd for fremtiden.

Bladudvalgsberetningen.

DERPÅ tog Jens Jensens efterfølger som formand 
for bladudvalget, hofjægermester Cederfeld de Si

monsen, Erholm, ordet og udtalte de andets steds sam
men med formandens mindetale gengivne mindeord 
over Jens Jensen, Soed, og fortsatte med følgende beret
ning: Vi er i bladudvalget af den opfattelse, at Slægts
gårdsbladet er en nødvendighed som mcdlemsfor- 
dende organ, og vi håber, at det mere og mere må få 
karakter af et bindeled. Men for at det kan få tilstræk
kelig vægtighed i den henseende, er det nødvendigt, at 
alle forstår, at de må bidrage på en eller anden måde, 
bl. a. ved artikler om vor forening vedkommende em
ner, slægtshistorie, etc., såvel som referater af slægts
sammenkomster etc., der altid vil være velkomne, som 
jubilæer og store mærkedage vil være det. Af dette 
stof har bladet endnu ikke haft meget, og på det om
råde må enhver fole sig som medarbejder. Det er dyrt 
at udgive et blad i dag. Også vi må støtte udgivelsen 
på annoncer. Enhver kan hjælpe på bladets økonomi 
ved at tegne annoncer til det, eksempelvis stille en an
noncering som betingelse ved køb af større landbrugs
maskiner, som fornylig sket er i eet tilfælde. Det hjæl
per ganske overordentlig meget, hver gang nogen tæn
ker på medlemsbladet på den måde.

Slægtsgaardsbladet er udkommet siden 15. oktober 
1942 i ialt 70 numre indtil aprilnummeret 1954, gen
nemsnitlig i seks numre pr. år. Prisen for seks numre 
om året tynger hårdt på foreningens budget. Skønt jeg 
så kort har været formand for bladudvalget, finder jeg 
anledning til at takke for det store arbejde, som læg
ges i dets udgivelse. Redaktør Ib Paulsen har nu igen
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nem ca. tre år redigeret bladet, og jeg håber, at De er 
af samme opfattelse som jeg, at bladet har været præ
get af fremgang i den periode. Efter redaktøren skal 
nævnes konsulent Hans Balle, som er medlem af blad
udvalget og udfører et stort arbejde for »Slægtsgaar
den«.

Hofjægermesteren ledsagede sin opfordring til teg
ning af annoncer med uddeling af blanketter med 
Slægtsgaardens annoncepriser og oplyste, at bladudval
get havde indhentet tilbud på stripbind til en billig 
indbinding af »Slægtsgaarden« med to-tre årgange i 
hvert til en pris af 3—4 kr. pr. bind. I dette num
mer er indlagt en tryksag sagen vedrørende. Man 
sættes derved i stand til lettere at kunne op
bevare medlemsbladet, end ved at have det stå
ende i løse årgange i sin reol, og det vil være en 
fordel, for der kan være så meget, man før eller siden 
onsker repeteret, ikke mindst vedrørende de mange 
emner vedrørende jordlovgivningen i disse år. Der 
sker så meget betydningsfuldt i øjeblikket også for 
slægtsgårdsfolkene. Bladudvalgsformanden nævnte spe 
cielt indførelsen af rubriken »Talt og skrevet om 
slægtsgårdene«, som har vakt påskønnelse fra mange 
sider, og nævnte også mærkatsagen, iværksat af blad
udvalgets fynske medlemmer og gennemført med ind
til videre et overskud på ca. 5000 kr. For disse midler 
er købt kontormaskinel, bl. a. en adresseringsmaskine, 
der kommer foreningen til gode. Der er stadig et mær
katoplag til rådighed (bifald).

Forhandling.

IDEN FØLGENDE DRØFTELSE spurgte sognefo- 
ged, gårdejer L. Hybschmann, Fausbjerg pr. Nu

strup, om hans ejendom var cn slægtsgård, når den 
var opstået ved deling for 97 år siden af jord, hans 
bedstefar ejede, hvorefter hans far og senere han selv 
fulgte som ejere af den udskilte gård, men den oprin
delige var efterhånden gledet ud af slægtens eje. Jor
den havde slægten overtaget i 1720’erne.

Cand. jur. sagfører M. Hesselbjerg, foreningens ju
ridiske konsulent, svarede hertil, at Hybschmann’s 
ejendom er en slægtsgård, som i enhver henseende op
fylder foreningens betingelser for at kunne akeepteres 
som sådan.

Formanden føjede til Hesselbjergs bekræftelse på 
slægtsgårdsstatus for Hybschmann’s ejendom den op
lysning, at begge gårde, den oprindelige som den ud
skilte, om de begge fortsat havde været i Hybschmann
slægtens eje, ville være at betragte som slægtsgårde.

Hybschmann: Desværre er den anden som sagt kom
met på fremmede hænder.

Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund pr. Kølstrup, 
bemærkede til medlemmer, som måtte finde mærkater
ne for store, at han selv som optimist altid klistrede 
mærket og frimærker på konvolutten først, og endnu 
aldrig havde været ude for ikke også at kunne finde 
en plads til adressen. Mærkater bør have en rimelig 
størrelse for at kunne virke.

Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm, op
fordrede arrangørerne af slægtsfester til at sørge for 
referater af sådanne til medlemsbladet, og erindrede 
iovrigt om, at nu var fremstillingen af historier til 

årets julehefter i fuld gang, og at det således også 
måske var hensigtsmæssigt at sørge for indkøb af mær
kater med slægtsgårdsmotivet til årets julcbreve! (Ud
talelsen blev hilst med imødekommende munterhed.)

Propaganda for foreningen.
Revisor K. Foged oplæste det i aprilnummeret of

fentliggjorte regnskab, som godkendtes, ligesom de tre 
beretninger godkendtes enstemmigt. Derpå fulgte cn 
drøftelse af agitationsmulighederne for medlemsskab 
af Slægtsgårdsforeningen.

Gårdejer Anker Sørensen, Tostrup pr. Stege, opfor
drede til brug af pressens rubriker »Ordet frit« eller 
»Breve fra læserkredsen«. Hvad om slægtsgårdsejere 
nu og da skrev lidt om foreningens formål.

Revisor K. Foged, der dirigerede mødet: Det er en 
glimrende ide!

Sognefoged, gårdejer L. Hybschmann, Fausbjerg: 
Hver af os skulle sørge for 5 a 10 nye medlemmer til 
vor forening!

Sagfører M. Hesselbjerg oplyste om navntagning ef
ter ejendom, at en sådan ikke umiddelbart kan anses 
for at være beskyttet. Der skulle i sin tid i forbindelse 
med den nye navnelov foretages anmeldelse, inden en 
vis frist var udløbet. Nogle gjorde det, andre undlod 
det, men i hvert fald sikrede hofjægermester Ceder- 
feld de Simonsen sig ved den lejlighed, at navnet Er
holm ikke kunne bruges af andre. Man kan nu sikre 
sig ved samtidig med, at man giver en gård navn og 
selv antager det, at anmelde det behørigt. Først da kan 
navnet betragtes som beskyttet.

Hofjægermester Cederfeld de Simonsen udtrykte sin 
glæde over de fremkomne forslag til propaganda i 
pressen for foreningens virksomhed. Det er fattigdom, 
når vi ikke oftere viser vort ansigt f. eks. i dagbladenes 
annoncespalter eller i bladene, som fremstilles til læs
ning for udlandsdanskc. Jeg kunne meget ønske, at 
foreningen således formidlet engang fik en arveonkel 
i Argentina eller USA, og har nogen af medlemmerne 
een, så bed ham tænke på os.

Valgene.
På valg var Cederfeld de Simonsen, Chr. Lybye, 

Ths. B. Thomsen, H. Grøntved og formanden. De gen
valgtes alle, formanden med akklamation, hyldet spon
tant af forsamlingen.

1 stedet for afdøde ]ens Jensen, Soed, valgtes Chr. 
lossen Reinholdt, Hellevad. Da Niels Larsen, Veddin- 
ge, Holbæk amt, af helbredsmæssige hensyn havde øn
sket at trække sig tilbage fra sit bestyrelsesmandat, 
valgtes i stedet Harald Jensen, Østermark, Møen. Re
visoren K. Foged genvalgtes, og der valgtes supplean
ter for de forskellige nye bestyrelsesmedlemmer.
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Næste år til Skive.
Formanden forespurgte proprietær Chr. Lybye, 

Haldborg pr. Skive, om nordjyderne, som i fjor fore
slået, var parat til at modtage næste årsmøde i Skive. 
Da svaret var bekræftende, valgtes Skive til mødested!

Hofjægermester Cederfeld de Simonsen mindede om, 
at det eneste glædelige, der for Norden kom ud af 
den anden verdenskrig, var det udbyggede gode bro
derskabsforhold mellem de nordiske lande, og min
dede om, at vi nærmer os 300-året for Sveriges over
tagelse af Skåne, en mindedag, man på begge sider af 
sundet gerne ser gennemført med værdighed. Videre 
fortalte hofjægermesteren om Bjåre Herreds Hjem
bygdsforenings arbejde og foreslog, at man overvejer 
i mindeåret at henlægge et årsmøde til den danske 
sundkyst, således at en udflugt kunne arrangeres til 
de gamle danske landskaber, eventuelt i samarbejde 
med hjembygdforeningen, et samarbejde, som kunne 
udvides også til andre områder og blive frugtbart for 
begge parter. Hofjægermesteren opfordrede årsmødet 
til at mindes alle, der taler de nordiske sprog og som 
gennem tiden på forskellig måde har knyttet os nær
mere sammen i kulturel samhørighed. (Forsamlingen 
rejste sig.)

Proprietær Chr. Lybye, Haldborg, Skive, støttede de 
tidligere fremsatte forslag om agitation for foreningen 
så meget mere, som man indenfor bestyrelsen havde 
arbejdet med lys og lygte efter agitationsmuligheder.

Muligvis kunne en skrivelse, udarbejdet af hoved
bestyrelsen til støtte for medlemmer, som vil gøre et 
sådant arbejde i deres lokale presse, være værdifuldt.

Slægtsgårdsbladets redaktør Ih Paulsen fandt, at den 
virkningsfuldeste agitation kunne gennemføres, dersom 
slægtsgårdsfolk i landets forskellige egne kunne inter
essere deres lokale presse for interviews og slægtsgårds
reportager, evt. i forbindelse med slægtsfester, og 
isprængt redegørelser for foreningens arbejde og struk
tur. Det er at foretrække for både indlæg under »ordet 
frit« og fællesskrivelser, lige meget hvor gode sådanne 
end måtte blive udformet. Lokalkoloritten må være 
bærende i propagandaen, og dagbladene foretrækker 
den frem for alt andet af propagandistisk art. Bladets 
redaktør takkede iøvrigt bladudvalget, såvel som arki
var Hofmansen og kontorchef K. Nielsen for fortrin
ligt samarbejde.

Skåneideen anbefales.
Arkivar P. K. Hofmansen: Jeg vil gerne lægge et 

varmt ord ind for hofjægermesterens Skåne-ide.
Sluttelig understregede proprietær Bent Bjergskov 

den store værdi også af den personlige agitation for 
foreningen, som medlemmerne kan udvikle.

Dirigenten, revisor K. Foged, sluttede mødet med en 
tak for let arbejde.

De danske skoler
og turen til Glücks borg.
Smuk mindestund ved fællesgraven 
på Flensborg gamle kirkegård.

EFTER REPRÆSENTANTMØDET blev bordene 
dækket i festsalen, hvor alle årsmødets deltagere 

spiste frokost kl. 12.30.
Kl. 14.30 begyndte eftermiddagsudflugten med et be

søg på Duborgskolen, som er oprettet som en dansk 
realskole i 1920 og som ligger højt med en storslået 
udsigt over Flensborg by.

De store, smukke, velindrettede skolebygninger, som 
opførtes i 1922—-23, ligger på det sted, hvor dronning 
Margrethes slot, Duborg, lå.

I Skolens festsal talte overlærer Niels Christensen 
om Duborgskolens historie, og særlig tiltrak de store 
vinduer med Danmarksmotiver af farvet glas sig op
mærksomheden.

Derefter gik forsamlingen, som nu var på over 200 
deltagere, til den minderige, gamle Flensborg kirke
gård.

Ved mindehøjen med de mange marmorplader med 
inskription over officerer fra treårskrigen, nær ved 
den store grav, hvor der hviler over 2200 danske 
soldater, som faldt i treårskrigen — det sted hvorfra 
Istedløven blev bortført af tyskerne i 1864 — talte 
Journalist Jensen, Flensborg Avis, om nogle af krigens 
begivenheder og om de faldne. Efter hans tale, som 
stemte sindene til andagt og tørte ved dybe følelser, 
sang den store forsamling dæmpet 3 vers af »Slumrer 
sodt i Slesvigs jord« og »Dejlig er Jorden«. Man var 
Journalist Jensen taknemlig for, at besøget ved kriger
gravene ikke blev blot et ret og slet turistbesøg, men 
blev løftet op i et højere plan, hvor genskæret af

På Flensborg gamle kirkegård.



Slægtsgaarden Side 9

morgensolen fra Isted hede varmede og lyste op i 
hjerterne.

Fra kirkegården kørtes i bus til Chr. Paulsen-skolen, 
hvor viceskoleinspektør Chr. Stenz omtalte skolens 
historiske udvikling. Af den udmærkede redegørelse 
fremgik det, at der er udført et stort skolearbejde i 
årene, før den nye skole blev bygget. Grundstenen 
blev lagt i 1949, og de nye skolebygninger, som blev 
forevist og beundret, blev taget i brug i 1951. Det er 
en realskole med 16 klasser og over 400 elever.

Lørdagsudflugtens sidste besøg var
Gliicksborg slot, som er bygget i 1587 af hertug 

Hans den yngre. Det var interessant at høre om 
Gliicksborg slots historie og at se den smukke renæs
sancebygning, hvor danske konger har boet, og hvor 
mange fyrsteslægter fra andre lande har været på 
besøg — bl. a. sås de værelser, hvor den tyske kejser
inde har boet og hvor dronning Alexandrine boede, 
når hun var på besøg på Gliicksborg.

Ved ankomsten til slottet samledes man i slots
kirken, hvor der blev givet en orienterende indledning 
om stedets og slottets og dets beboeres historie, og der
efter blev mange af slottets store sale og værelser fore
vist, og der blev under forevisningen givet en udførlig 
omtale af det historiske og værdifulde inventar. Mange 
store, smukke, sjældne og kostbare gobeliner, malerier

Tørstslukning på Duborgskolen.

og møbler blev beundret, og man så nogle samlinger 
af gamle faner, våben m. m.

Frederik VII, som døde på Gliicksborg slot, boede 
ofte her med grevinde Danner. — Christian IX (Euro
pas svigerfader) er født på Gliicksborg slot.

Besøget på dette historiske sted var en god afslut
ning på lørdagens udflugt, og turen gik derefter til 
aftensmaden i festsalen på Flensborghus. Resten af 
aftenen var til frit samvær.

Jens Jensen, Soed,
min det på årsmødet

VED ÅBNINGEN af Slægtsgårdsforenin
gens repræsentantskabsmøde på Flens

borghus lørdag den 22. maj udtalte foreningens 
formand, gårdejer, civilingeniør H. M. Marker
sen, Rødby, følgende mindeord over medlem af 
hovedbestyrelsen og formand for bladudvalg og 
arkivudvalg, gårdejer Jens Jensen, '.Soed, der 
døde den 7. september 1953:

Inden vi går over til beretningen, vil vi tænke 
på vor gamle næstformand, Jens Jensen, som 
døde ret pludselig i september i fjor. Det var 
med stor sorg, vi erfarede dette store tab for 
foreningen. Jens Jensen var af meget stor værdi 
for slægtsgårdsarbejdet. Ligemeget, hvad han på
tog sig, blev det udført med personlighed. Han 

var en mand, man følte som sin ven og følte sig 
tryg overfor i enhver henseende. Han havde en 
meget stor værdi som menneske. Ingen af os er 
uundværlige, hedder det. Men jeg frygter for, at 
vi ikke vil kunne finde en erstatning for Jens 
Jensen i vort arbejde. Slægtsgårdsforeningen vil 
længe ære Jens Jensens minde.

JENS JENSENS efterfølger som formand for 
bladudvalget, hofjægermester Cederfeld de 

Simonsen, Erholm, indledte sin beretning med 
disse mindeord :

Det er med beklagelse fra min side, at det er 
mig De ser som aflægger af beretningen for 
slægtsgårdsbladet ved dette årsmøde. Også inden 
for bladudvalget havde vi hvad jeg vil kalde den 
oplevelse at arbejde sammen med Jens Jensen. 
Det var en mand af en meget høj karat. Også 
i bladudvalget vil han blive savnet. Da han døde, 
valgte udvalget mig til dets formand, og mine 
første ord skal være et: Æret være Jens Jensens 
minde.
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Fortsat fra forsiden.

Studiet af den danske landbefolknings historie.

både fra 1600- og 1700-årene. Den sjællandske 
jordebog fra 1567, der indeholder værdifulde 
oplysninger om præstegårdenes jordtilliggender 
m. v., er under udarbejdelse og ventes at kunne 
foreligge i 1955. Tilsvarende materiale fra den 
øvrige del af landet vil senere blive udgivet. 
Ligeledes søges udgivet Danske adkomstdoku
menter 1513—59, det jyske landstings skøde- og 
panteprotokoller før 1660.

Udvalget, der er stiftet i 1952, består af yngre 
historikere, sprogvidenskabsmænd og museums
folk. De indledninger og kommentarer, der nød
vendigvis må udarbejdes til de enkelte udgaver, 
skulle derfor kunne belyse de udgivne kilder fra 
alle sider.

Medlemmer af »Foreningen til Bevarelse af 
danske Slægtsgaarde« vil kunne erhverve ting
bogsudgaverne til nedsat pris, nemlig 4 kr. pr. 
hæfte å 64 sider (bogladeprisen bliver 6 kr.). 
Der søges udsendt 3—4 hæfter årligt af hver 
række. Herlufsholms tingbog for de ovennævnte 
år anslås at fylde ca. 40 ark å 16 sider. Åsum 
herreds tingbog ca. 52 ark og Skast herreds ting
bog ca. 80 ark. Henvendelse angående abonne
ment til nedsat pris rettes til: Udvalget for ud
givelse af kilder til landbefolkningens historie, 
adr.: Rigsarkivet, Folketingsgården 5, Køben
havn K.

Interesserede opfordres til at tegne sig for et 
støtteabonnement af 100 kr. årligt til fortsat 
udgivelse af tingbøger og modtager, såfremt det 
ønskes, udvalgets publikationer frit tilsendt i det 
tidsrum, støtteabonnementet gælder.

P. K. Hofmansen.

I DE LÆNKEDE TRÆERS LAND
Søndagens udflugt til friser gården »Rote Hauberg« 

og den sydligst beliggende danske slægtsgård, Hohngården i Hohn. 
En dejlig tur gennem et skønt landskab.

SØNDAGENS LANGE udflugt gennem det maj- 
skonne Sydslesvig, bl. a. til Husum, hvor der 

gjordes holdt på torvet og hvor »Husums Trine«, sta
tuen af en frisk friserpige, blev inspiceret, blev en dej
lig oplevelse.

For fynboernes vedkommende var rundfarten til 
minderige og naturskønne steder allerede begyndt på 
udturen om fredagen, for så vidt som man inden an
komsten til Flensborg bl. a. havde besøgt Christians
feld, hvor frokosten blev nydt, efter at redaktør Niels 
Bodholdt på udmærket måde havde forevist en lang 
række af byens seværdigheder, derunder brødremenig
hedens gamle, ejendommelige kirkegård.

Et hjem på pæle.

UDFLUGTSSØNDAGENS første mål var marsk
gården Rote Hauberg i Husummarsken, en 360 

årig frisergård på en havbakke midt i græshavet, og 
fra hvilken indtægterne kommer sociale institutioner i 
Husum tilgode. Her viste bestyreren Claus Johannsen 
rundt, og turens ledere, vandrelærer Jørgen Jørgensen 
og viceskoleinspektør Chr. Stenz, kommenterede. Ikke 
alt, hvad der har flydt fra og omkring denne marsk
gård i tidens løb, har været lige gavnligt for menne
sker. Der var år, hvor det var en hård tørn at have 
fæstnet bo i marsklandet. Med sine 360 år over tag-

Marskgården Rote Hauberg.

rygningen har Rote Hauberg eksisteret under den 
forfærdelige springflod, som hærgede både den søndre 
og nordre marsk på begge sider af den nuværende 
grænse i året 1634, der blev et ulykkesår som aldrig 
glemmes på disse egne. Den værste af alle springflo
derne betød 44 digegennembrud og oversvømmelse af 
de 7000 af 11.000 hektar marskjord. 6125 af 9000 men
nesker druknede, og der omkom 50.000 stk. kvæg og 
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heste; 1339 huse blev udslettet af havet, og af den 
store og rige ø Nordstrand forsvandt de tre fjerdedele 
i det frådende hav. De rester, det lod tilbage, da det 
atter faldt til ro, kalder man i dag — som dengang — 
Nordstrand, men også øerne Pelworm og Nordstrand 
Mor er rudimenter af øen, der blev splittet af spring
floden for 320 år siden.

Ukendt med naturkatastrofer af den art kunne dati
dens marskboerc ikke være, så lidt som marskens bøn
der er det i dag, skønt havet en tid lang ikke ligefrem 
har truet dem på livet. En anden af de store over
svømmelsesulykker, historien om Friser- og Husum- 
marsken har noteret, var springfloden i 1362, der som 
springfloden 1634 var identisk med et enormt tab af 
menneskeliv, land og kvæg. Så sent som i 1949 truede 
nye ulykker en stormnat fra vest bakkeøerne i græs
havet, men i det kritiske øjeblik slog vinden om, og 
højvandet alene kunne ikke brække digerne. Skulle 
havet endnu en gang bryde igennem på disse egne, vil 
katastrofer, som i historisk tid har ramt marskbøndcr- 
nc, blive for intet at regne mod dem, der da vil kunne 
registreres, først og fremmest fordi langt flere menne
sker i dag må sætte deres lid til havværnene mod 
Nordsøen og Vadehavet.

Aldeles hjælpeløse er de ikke på de store, gamle 
marskgårde, om havet en stormnat skulle beslutte 
sig til forsøg på generobring. En stor og gammel 
gård som Rote Hauberg, der blev nævnt før, er 
bygget på en genial og dog ganske enkel måde.

Beboernes skæbne afhænger i sidste instans af fire 
enorme egepæle, rammet ned i marskhøjens ryg i en 
regelmæssig firkant. De kan holde til en del! Fore
løbig har de altså holdt i halvfjerde hundrede år. 
Over dem er den lukkede gårdsplads' enorme tag
konstruktion rejst. Herhjemme har vi firelængede 
gårde med Vorherres eget tag øverst oppe. Dernede 
forlader de sig kun på deres eget og har tagdækket 
også gårdspladsen med strå.

1 dette store centralrum stakkes hen på sommeren 
marskens enorme høst af hø til brug, når de nye 
stude hen mod den mørke tid ikke længere kan fær
des i det fri, skønt de betjener sig af langhårede, 
uldne pelse.

Bestyrer Claus ]ohannsen fortæller, at Rote Hau
berg stammer fra tiden, før marskdigerne blev byg
get, og at gårdens beboere i meget gammel tid nu 
og da havde været udsat for at måtte bjærge livet 
i det høje tags konstruktion af svære bjælker. Der
oppe sad de og så deres kvæg gå i drift med storm
floderne, hørte bolgerne hamre på ydermurene og 
så dem trænge igennem og skylle murværket bort, 
men træ»stilladset« blev stående, dybt forankret i 
marskens bløde, men tillige sejge bund, og s å meget 
lod sig ikke bortskylle af havet, at det formåede at 
trænge ned til egepælenes »rod« dybt i dyndet og 
sandet. Når stormen var borte, fyldtes hullerne i 
murene op på ny, og arbejdet i græshavet kunne 
fortsætte.

Rotc Hauberg ejer 300 kreaturer på 150 hektarer 
land, som Johannsen også sagde på sit brede mål: 
»ein hektar, zwei båsterei.«

Og en skole på »stylter«.

IFREDERIKSSTAD gæstede vi, efter en dejlig køre
tur ned over roden af halvøen Ejdersted, hvis grænse 
i syd er selve Ejderen, Frederiksstads meget smukke 

danske skole, hvor skoleinspektør Henriksen holdt et 
kort og udmærket instruktivt foredrag om byen og 
skolen og stedets historie iøvrigt. Hans Helgesens be

rømte kamp mod overmagt fandt i 1850 sted netop, 
hvor den danske skole nu er bygget. Festklædte her
rer og pyntede damer med parasoller og blomster ven
tede syd for byen på oprørshærens sejr over de belej
rede og havde beredt sig på storstilet indtog, men blev 
i stedet kostet på flugt med visne buketter.

Frederiksstad er en nydelig, ikke særlig gammel by. 
Den har en meget smuk og ny dansk skole, hvad man 
som dansk naturligvis noterer sig, og søde små dansk
talende piger, som plukker stenbræk og fandens mæl
kebøtter og sælger dem for en ispind, når der kommer 
danske busser på torvet. Det er med til at gøre et 
sommerbesøg i Frederiksstad til en lys fornøjelse.

Frederiksstad blev oprindelig bygget af hollændere, 
indkaldt af hertug Frederik III af Gottorp, en mand, 
som højt må have værdsat vegetabile lækkerier, subsi
diært tulipaner, der også altid har klæbet ved hollæn
derne. Noget hollandsk er der stadig over byen med 
de mod gaden gavlvendte huse med de svære udhæng 
opefter, hvilket skal være foranstaltet for at hindre 
regnvandet i at risle ned over det nedre murværk. Det 
siges, at Frederiksstad altid har rådet over murere med 
elegant øjemål. En blev engang kritiseret og hentede 
for et syns skyld en loddesnor, som til overmål viste, 
at han havde haft intuition for begrebet lodret, da han 
byggede gavlafsnittet på sit hus. Det rummede den 
uomtvistelige fordel, at murværket ville styrte udad, 
hvis det ikke kunne hænge sammen, hvorved også ser
vanten havde udsigt til at undgå skrammer. Manden, 
som på fortovet kunne risikere at få det hele i ho’det, 
kerede hverken denne eller nogen anden murer i Fre
deriksstad sig en døjt om.

En skygge i beretningen om byen ved Ejderen er 
jødernes skæbne under den anden verdenskrig. Oprin
delig talte byen ni religiøse samfund og havde fem 
gudshuse, hvoriblandt en synagoge for Frederiksstads 
12—15 jødiske familier. Nu er de alle borte. Nazisterne 
tog livet af dem. Synagogen eksisterer ikke som syna
goge mere.

' Også på dette sted i Sydslesvig har det været både 
vådt og blødt at bygge. Den danske skole, som ligget' 
just der, hvor Hans Helgesen i treårskrigens sidste år 
langede oprørerne nogle drøje hug, måtte bygges på 
pæle, som marskgårdene blev det: 72 stykker a tolv 
meters længde vil i virkeligheden sige en skole på styl
ter. Den blev bygget i 1946 og skulle være opkaldt 
efter Helgesen, men af forskellige grunde brød lands
regeringen sig ikke om at blive mindet om de visne 
chrysanthemer i 1850.

De lænkede træer og den
500#årige Hohngård.

TUREN ?4ELLEM Frederiksstad og Rendsborg er 
en bekræftelse på, at den grænse, som engang 

gik her, gik gennem et førsteklasses grænseterræn, ran
det af Ejderen og i øvrigt bestående af dybe, sure mo
ser, vidtstrakte hededrag og småskove. Lidt længere 
ovre i vest ligger den ældste del af Rendsborg, bygget 
på hvad der oprindelig var tre bakkeøer, Ejderøen kal
det, efter at være groede sammen til en. Her var det, 
Uffe efter sagnet ved en anden lejlighed fremkaldte den 
blå og røde farve på aggressive fra syd, den, som 
endnu mindes i det trefarvede slesvig-holstenske ban
ner, som ses alle vegne. Eller er det en aldeles forkert 
udlægning af historiske kendsgerninger?

Her ses også et andet kuriøst udslag af fanatisme 
af ældgammel art, de sammenlænkede egetræer, plan
tet og tvunget i jern, fordi de skulle symbolisere en 
ubrydelig samhørighed. Meningen var, at når jern-
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Ankomsten til Hohngården.

lænkerne, hvormed træerne blev gjort til en slags 
kreaturer, brast, skulle en sammenvoksning have 
fundet sted, hvorved udeleligheden også blev mani
festeret fra naturens hånd. Det gik dog gerne ilde, 
fordi botanikken ikke altid ville, hvad plantørerne 
havde til agt. Egetræer især finder sig ikke i at få 
halsbånd på. Så går de hellere ud. Og det gjorde de 
— det ene eller dem begge to, hvorved udelelighe
den i begge tilfælde henvistes til det hinsides.

Før frokosten på et af Rendsborgs strategisk skøn
neste steder, Coventgarten. havde slægtsgårdsfolkene 
besøgt den fornemme Hohngård, der drives af proprie
tær Hans Ohem og hans søn Detlef, som sammen med 
husets frue deltog i sammenkomsten i Coventgarten. 
De 16 slægtled på denne store og smukke gård har 
været forposter for Sydslesvigs danskhed, som slægten 
stadig er det. Hohngården har i hvert fald i mere end 
500 år været i slægtens eje. Den første på ejendommen 
hed Sievers, men havde det held et par gange at redde 
Christian den Førstes liv på jagt. Kongen tilstod ham 
et ønske, og han valgte Hohngården, skønt han vel 
sagtens kunne været blevet ejer af hele Hohn by. Der
med har slægten siden været overmåde godt tilfreds. 
To takstræer i Hohngårdens have siges at have 500 
år i veddet, men de har heller aldrig været belagt med 
jern med eller uden nationalfanatisk låsetøj. Navnet 
Ohem opstod ved, at kongen i taknemmelighed mod 
Hohnmanden erklærede, at denne havde reddet ham 
som en frænde og Ohem, det vil sige onkel, og under
forstået: »Ikke som en fremmed«. Hohngården er den 
sydligst beliggende danske slægtsgård overhovedet.

Gårdens jordtilliggende er 150 ha, og de nuværende 
bygninger blev rejst i 1801 efter en brand. Hans Ohem 
er en dygtig landmand, og sønnen Detlef, som en 
dag skal videreføre den ældgamle slægtsgård, træder 
med fremsyn i faderens spor. Man har spurgt Hans 
Ohem, hvorfor han, der er så dansk, ikke rykker sine 
teltpæle op og drager mod nord. Hans svar var karak
teristisk. Det lød i al dets korthed: »Skulle jeg flytte, 
som har 500-årig rod i denne hjemstavn, — nej, jeg 
har så god ret som nogen til at leve og virke her. 
Derfor bliver jeg!«

Det samme lykkedes ikke for bønderne på halvøen 
Svans længere mod nord, da de prøjsiske godsejere i 
sin tid byggede deres slotte her og helt fortrængte den 
gamle danske bondebefolkning eller gjorde den liv
egen. Derfor blev Svans godsejernes himmerig, men 
det ser her og der i dag en kende misrøgtet ud, hvad 
der ganske naturligt også eksisterer en forklaring på.

Således kan man blive ved med på en tur i det

VELKOMMEN HILSEN!

ED LØRDAGSFROKOSTEN på 
Flensborghus modtog samtlige årsmø

dets deltagere en kærkommen hilsen fra 
Flensborg Avis, som havde lagt et num
mer af bladet ved hver kuvert. Bladet inde
holdt bl.a. en fortrinlig artikel af slægts
gårdsforeningspioneren, journalist C hr. 
D amm, som i denne bl. a. siger, af 
Slægtsgaardsforeningens formål er en vi
dereførelse af ældgammel dansk kultur og 
lovkunst.

gamle land at finde interessante enkeltheder frem til 
nærmere beskuelse. Det være sig ved Ejderen såvel 
som oppe ved Slien, hvor en konge engang gjordes et 
hoved kortere, hvad der den dag i dag i mørke storm- 
nætter sætter uhyggestemning i sindet. Men der er hel
digvis længe til, før det atter sker. For i disse lyse 
dage voltigerer svalerne virtuost over Sliens blå vande.

ARSMØDEDELTAGERNE skulle endvidere have 
besøgt Slesvig by, men dette blev forpurret ved 

en meget stor brandøvelse, som forårsagede afspærring 
af en række af byens gader og stor ophobning af til
skuere og materiel fra hele landsdelen. Politimesteren 
fandt, at det ville blive for vanskeligt for udflugtens 
store busser at manøvrere i den gamle by. Men Slesvig 
kan måske komme på programmet en anden gang, om 
ikke andet så individuelt. Hjemturen over Arnæs og 
K appel efter en køretur forbi Hytten bjerge, Vitten sø 
og videre til Flensborg afrundede på den smukkeste 
måde den kørende side af sagen på årsmødets sidste 
dag i Sydslesvig.

Slægtsgaardsejere
benytter stadig

Sparekassen 
for Haderslev Byes Omegn 
Gravene — HJØRNET — Nørregade

Stiftet 1856
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Vi drageer hjem rig-ere
end da vi kom hertil

Festmiddagen på Flensborghus blev en lødig og 
stilfuld afslutning på besøget i Sydslesvig.

VED MIDDAGEN, SOM AFSLUTTEDE 
den officielle del af årsmødet på Flens

borghus søndag aften, bød formanden, gårdejer, 
civilingeniør H. M. Markersen velkommen i den 
fyldte sal, først og fremmest til en snes særligt 
indbudte fra Sydslesvig. Gårdejer Chr. Jessen 
Reinholdt overtog hvervet som ordstyrer. Salen 
var smukt pyntet med blomster og flag, og der 
herskede en glimrende stemning.

Først talte forfatteren Salomon ]. Frifelt om vort be
søg i det frodige, majskønne Sydslesvig, det gamle 
land, hvis skønhed gik os alle nær til hjertet. Fornem
melsen af en ældgammel samhørighed med dette land 
var i høj grad blevet forstærket ved rundturene under 
vandrelærer Jørgensens og viceskoleinspektør Stenz’ 
ledelse, såvel som ved mødet med børnene, der rundt 
om i de egne, vi besøgte, havde budt os velkomne med 
ordene: »Goddav, goddav«. Er vort land af flademål 
end kun småt i forhold til den store nabo i syd, er 
vor kulturarv stor. Vi rejser i morgen hjem med gre
bethed i vort sind, og rigere end da vi kom. Hver for 
sig kan vi også på den baggrund være med til at gøre 
vort land større i vor dagligdag. Hver eneste slægts
gård i Danmark burde tage et sydslesvigsk feriebarn 
til sig. Så var det problem løst een gang for alle! Der
ved kunne vi lade børnene vinde indblik i vor arv og 
vor kultur i det hele taget, og således være med til at 
udvide vort land åndeligt talt, thi dets udstrækning er 
ikke bare bestemt af en grænse, som engang er sat ved 
vold eller diplomati, men alene af, hvor langt dansk 
kultur rækker. Salomon J. Frifelt sluttede med at ud
bringe et nifoldigt leve for kongen og dronningen, 
fulgt af »Der er et yndigt land«.

Gårdejer Karl Larsen, Farum, der udbragte et leve 
for foreningen, motiveret med den glæde enhver 
slægtsgårdsejer føler ved at dyrke fædrenes jord. Vi 
må håbe, at skatte- eller andre væsener ikke teer sig 
værre, end at der endnu i mangfoldige år vil bestå 
slægtsgårde i vort land. Vi priser foreningen for det 
arbejde, den udfører. Ikke alle kan mønstre 16 gene
rationer på deres gård, som proprietær Ohem i Hohn, 
men vi håber, at flere og flere vil kunne melde, at de 
nu har nået de 100 år i slægtseje. Karl Larsen adres
serede sin tak til formanden og bestyrelsen.

Herefter fulgte »Slægtsgårdssangen.«

Et leve for et lykkeligt Sydslesvig.
Formanden takkede på hovedbestyrelsens vegne for 

skålen for foreningen og udtalte sin store glæde over 
årsmødets meget smukke forløb i enhver henseende. 
Vi har intet øjeblik i denne sal kunnet fornemme, at 
vi i virkeligheden befinder os på tysk område, og 

rundturen i går og i dag har bekræftet, at foråret har 
gjort dette land, som rummer så mange minder for os, 
dobbelt skønt. Vi er glade for al den venlighed, vi fra 
alle sider har mødt. Formanden nævnte derefter en 
række af aftenens gæster og takkede hjerteligt hotel
forpagter Janz, Flensborghus, vandrelærer Jørgensen 
og viceskoleinspektør Stenz, fordi de så udmærket 
havde tilrettelagt alt for årsmødets deltagere. Lad os 
råbe et trefoldigt leve for et lykkeligt Sydslesvig!

Det danske fælles „salt“.
Redaktør Tage Jessen, Flensborg, mindede spøgefuldt 

om, at en kegleklub nord fra ved en lejlighed i Flens
borg havde nævnt sig som saltet i sin by. Om forsam
lingen her i aften tør jeg i hvert fald fastslå, erklæ
rede Tage Jessen, at den virkelig er udtryk for saltet 
i det danske folk, ikke fordi jeg tror, at bønder skulle 
være bedre folk end andre, men fordi de dyrker lan
dets jord. Tage Jessen mindede om, at til anerkendelse 
af en slægtsgård forlangtes 100 år, og slog fast, at for 
100 år siden boede højst ti procent af Danmarks be
folkning i byerne, hvilket igen indeholder, at vi kob- 
stadmennesker blot behøver at søge nogle få genera
tioner tilbage for at kunne støde på slægtninge, som 
er vandret ind til byerne fra landet. Min fætter Jessen 
Reinholdt og jeg havde fælles bedstemor, og nedstam
mer dermed begge fra en slægt, som i 400 år har sid
det på den samme jord. Det kan man da kalde en 
slægtsgård! Videre skildrede Tage Jessen den sydsles
vigske presseudvikling og hyldede Slægtsgårdsbladet: 
Gid det må få god udbredelse! Jeres redaktør er jo 
halvt slesviger, for så vidt som han er født på Æro, 
hvor hans far så tidligt som i 1919 tegnede landets 
forst rejste genforeningssten.

Redaktør Ib Paulsen kvitterede for de venlige ord 
om Slægtsgårdsbladet og lod takken ledsage af hjerte
lige ønsker for den sydslesvigske presse, som var så 
udmærket repræsenteret ved festen.

„Vi vil ikke være uforberedt 
næste gang.“

Dernæst talte skoledirektør Bernhard Flansen, Flens
borg, der netop kom fra indvielsen af en tilbygning til 
den danske skole i Sørup i Angel.

Skoledirektøren takkede Slægtsgårdsforeningen, fordi 
den også havde ønsket det danske skolevæsen i Syd
slesvig repræsenteret ved dens årsmøde. Han minde
des, hvorledes han for 32 år siden under et besøg i 
Angel ved Sørup kirkegårdsdige var kommet i tale 
med en gammel mand, der talte dansk, og som kunne 
huske 1864. Det viste sig dog, at manden var tysk i 
sind og benyttede lejligheden til at håne de danske
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soldaters tilbagetog fra Danevirke. I dag var 300 dan
ske kvinder og mænd mødt op i Sørup for at indvi 
deres nye skolehus. Med dette talende eksempel som 
indledning holdt skoledirektøren et særdeles interes
sant og oplysende foredrag om det danske skolevæsens 
udvikling syd for Skelbækken. Ved Nordslesvigs gen
forening med Danmark i 1920 forstod man, at den 
danske skolevirksomhed i Sydslesvig foreløbig måtte 
indskrænke sig til Flensborg og nærmeste opland, men 
i de forløbne 34 år er skolernes antal vokset fra 0 til 
90. Efter 1920 var den danske presse den eneste skan
se, som danskheden havde tilbage i Sydslesvig, men i 
1926 fik man 4 små danske skoler i gang ude omkring 
Flensborg. Det var dette år, at den dansksindede Hans 
Brodersen i Tarup (Adelby sogn) kom og bad om at 
få oprettet en dansk skole, idet han sagde: »Vi vil 
ikke være uforberedte næste gang«. I 1929 blev der 
oprettet nok et par små privatskoler, og i 1930 kunne 
man åbne den første danske skole i Slesvig by. 1935 
kom skolen i Tønning, men under nationalsocialismens 
fremmarch måtte den yderligere udbygning af skole
væsenet foreløbig standses. Medens den sidste verdens
krig, der for Duborgskolen alene krævede 125 af dens 
gamle elevers liv, rasede, måtte det danske skolevæsen 
ride stormen af, indtil den store befrielse ved tyskernes 
nederlag 1945 fremkaldte ønsker fra sogn til sogn om 
oprettelse af danske skoler. Man kunne ikke på langt 
nær imødekomme alle disse ønsker, især da den engel
ske besættelsesmagt ikke forstod et ord af det hele og 
endda lod det vare et helt år, inden den første tilla
delse til nye skolevirksomheder forelå.

Skoledirektøren mindedes Grundtvigs ord i hans 
Kærmindesang fra 1850 om, at hvis det danske sprog 
nogensinde atter skulle blive levende i Angel, måtte 
der sket et under. Grundtvig selv troede på underet, 
og i dag er det sket. Fra Angel til Frisland synges nu 
danske sange, og vi skal blive ved, til der er en dansk 
skole i hvert eneste sogn hernede. I øjeblikket har det 
danske skolevæsen i Sydslesvig megen modvind, men 
alligevel går man fra skoleindvielse til skoleindvielse, 
samtidig med at man prøver på at konsolidere de be
stående.

Skoledirektøren sluttede med at udtale, at sædeman
den, der pryder Slægtsgårdsforeningens emblem, også 
er symbolet for den danske skolevirksomhed i Sydsles
vig. »Vi vil gerne hernede være sædemænd, så kom
mer der vel en dag, hvor vi kan tale om slægtsskoler. 
Når sæden er sået og falden i muld, vil den også gro 
og grønnes og bære frugt. Tak alle landsmænd!«

Arsmødedelt agere i Husum.

sejre! Den nuværende grænse skiller ikke vore hjerter, 
og Gud give atter os et kort, hvor alt dansk igen er 
vort.«

Den nuværende grænse
skiller ikke vore hjerter.

Fhv. landråd Oldsen fra Frisland indledede sin tale 
med at betone, hvilken økonomisk og folkelig rigdom 
de gamle slægtsgårde var for et land. »Jeg kan kun 
ønske Danmark til lykke med denne forening,« sagde 
Oldsen og fortsatte: »Vi Frisere er klar over, at vi bor 
på gammel dansk jord, men mon vi ikke ved at bygge 
120 diger på denne jord har vundet nogen hjemstavns
ret. Til trods for at vi ikke hørte noget i skolen om 
Danmarks ret til Sønderjylland, opdagede vi dog efter 
den første verdenskrig, da 2000 Frisere stemte dansk, 
at vi stod med begge ben i dansk jord fra Ejdersted 
langst kysten til Før og Sild. Vi opdagede, at vi havde 
meget tilfælles med eder, og vi ønskede, at vore børn 
skulle opdrages i menneskelighedens og retfærdighe
dens ånd. I dag har de danske skoler opfyldt dette 
ønske, og vi vil hædre deres landsmænd, som har op
givet gode stillinger i Danmark for at tjene os. Vejen 
er lang endnu, men med håb og udholdenhed vil vi

Et møde med Sydslesvigs ungdom.
Landrådens fyndige tale vakte stort bifald, der fort

sattes da den nye Chr., Paulsen-skoles pigekor, iført 
klædelige hvide bluser og sort nederdel, med danebrog 
i spidsen gik op gennem salen. Forsamlingen istemte 
»Hil dig, vor fane! Korsbanner hvidt!« hvorefter koret

SLÆGTSGAARDSKONTORET
er lukket i dagene

3.-25. juli, begge dage inclusive 
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under ledelse af lærer Tandrup flerstemmigt fremforte 
Jørgen Jessens smukke sang »Vi Sønderjyllands ung
dom«, hvis enkelte vers hvert toner ud i strofen »Vi 
vil stride landet hjem igen til Danmark«. Efter sangen 
reciterede en ung, dansk spejderdreng fra Flensborg af 
Duborgkantaten »Fjorden blåner« (1947):

Vort Hjemland rummer minder 
som intet sted i nord.
Ansgar har signet folket, 
og Thyra hegnet jord. 
Uffe stred ved Ejd’rens flod, 
hvor grænsens sten i sekler stod.

End hvisker Isteds bøge 
om sejrens sommerdag, 
og bølgenyn ved Sankelmark 
om dåd og nederlag.
Lyrskov kender kamp og mod, 
og Slien suk af Eriks blod.

Og Sønderjyllands have 
blev Danmarks sønners grav. 
Her brast de gyldne strenge, 
da unge livet gav.
Hvor døden blev på våren pant, 
blev tåren håbets diamant.

Hver sommer blomstrer roser 
på Flensborg kirkegård.
Og lærkesang i sommersol, 
hvor faldnes minder står, 
et tonevæld om livet selv, 
en dag, der gryr af tidens elv.

Der var mange duggede øjne, da den lyslokkede, 
kække spejder sluttede sin recitation, og koret sang 
Eske M. Eskesens »Det er sagt, at vi unge skal bære 
vort land«, der påfulgtes af J. Ottosens altid magtfulde 
»Det haver så nyligcn regnet«. Slægtsgårdsforeningens 
formand, H. M. Markersen, ønskede Sydslesvigs ung
dom lykke og held for fremtiden, inden koret atter 
begav sig bort.

Forsamlingen sang »Slesvig, vort elskede, omstridte 
land«, hvorefter Slægtsgårdsforeningens nye hoved- 
bestyrelsesmedlem, rentier Chr. Jessen Reinholdt, Oks- 
gård, holdt et oplysende foredrag om, hvorledes tyske 
præster og embedsmænd med selve den danske rege
ring i ryggen i gammel tid efterhånden havde fortyskct 
det gamle danske land. »Vi fordanskede Norge, men 
fortyskede Sydslesvig«.

Aftenfesten opløste sig derpå i et godt og hyggeligt 
samvær. En del mødedeltagere rejste hjem, men ad
skillige blev natten over i Flensborg.

MEJETÆRSKERE
er kvalitetsmaskiner med

Claas 8 fod selvkørende, med original indbygget halmpresser, avne- 
blæser, pick-up rigle, kr. 44.500,00 
pick-up tromle med 3 hastigheder, kr. 1.550,00

Claas 7 fod super, med original indbygget halmpresser, pick-up tromle 
med 3 hastigheder, kr. 23.350,00

Claas 5/2 fod super junior, med original indbygget halmpresser og 
pick-up tromle med 3 hastigheder, kr. 18.850,00

Claas piek~up presser for hø og halm er de bedste. Største kapacitet og 
driftssikkerhed. Udtalelser fra brugere sendes på forlangende.

Dansk Høstmaskine Compagni A/a
Nikolaj Flads 5 . København K.

Palæ 127 . Palæ 6057

} største arbejdsydelse

} største driftssikkerhed

} største anvendelighed
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Køb
SLÆGTSGAARDS-EMRLEMET 

------------------------------------------------------
SLÆGTSGAARDEN 

hOS de trykkes i 4600 eksemplarer,

firmaer, ______________________

der

annoncerer c-^ndelsbogtrykkeriet 
i Odense 

i vort blad

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: 
Gyldenløvesgade 3 

KØBENHAVN V

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


