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Ung af år men med vægt af arv og fortid
Af Slægtsgårdsforeningens henvendelse
til udlandsdanske

BLADETS JULENUMMER nævnte vi den
henvendelse, Slægtsgaardsforeningen ved vel
vilje fra direktør Kamp, Dansk Samvirke, har
kunnet rette til 4500 udenrigsboende danske og
derunder den artikel, forfatteren Salomon J. Fri
felt skrev i samme anledning. I en særlig skri
velse opridsede hovedbestyrelsen Slægtgaardsforeningens hensigter og redegjorde for dens
organisation, derunder arkivet og samarbejdet
til de mange sider, samt for udstedelsen af slægts
gårdsdiplomet. I skrivelsen hedder det bl. a.:

I

Selvom der er grænser for, hvor meget slægtsforsk
ningsarbejde arkivet kan påtage sig, har foreningens
ledelse fået den tanke, at der måske findes mange
danske i udlandet, som på historisk forsvarlig og billig
ste måde ønsker en redegørelse om deres slægt og
slægtens hjem i Danmark, og derfor sender vi Dem
denne hilsen med forskellige oplysninger om mulig
heden for at få en oversigt udarbejdet.
Også vi herhjemme ved af egen erfaring, hvordan
sådanne tanker om hjemstavn og forfædre ofte vælder
frem, når vi synger sange som »Der dukker af disen
vor fædrene jord«, »I Danmark er jeg født — der har
jeg rod, derfra min verden går«, »Hvor smiler fager
den danske kyst«, »Som dybest brønd gir altid klarest
vand« og flere.
Hvis det har Deres interesse at få kontakt med For
eningen til bevarelse af danske slægtsgaarde, vil vi
herved give Dem mulighed for at blive medlem af
foreningen.
(Fortsættes side 4.)
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Loven af 17. marts 1954 om ændring i arveforordningen
Arveklasserne
Af sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg.

RUNDLAGET FOR DEN danske arveret
er arveforordningen af 21. maj 1845, i al
mindelighed kaldt arveloven. Den går helt
bage til enevældens tid og er forfattet af den
store jurist A. Sandøe Ørsted. Der er vel sket
nogle ændringer i denne i tidernes løb, men i
hovedsagen er den endnu gældende.
I 1936 blev der af justitsministeren nedsat en
kommission til at behandle arvelovgivningen.
Denne afgav betænkning i maj 1941, indehol
dende forslag til en ny arvelov. På grundlag af
dette blev der i rigsdagssamlingen 1946—47 frem
sat forslag til en ny arvelov, men forslaget nåede
ikke gennem en udvalgsbehandling, og senere
er det ikke genfremsat.
For nogle år siden blev der gennem udvalget
for nordisk samarbejde rejst spørgsmål om at
iværksætte et nordisk samarbejde mellem de 4
nordiske lande på arvelovgivningens område.
Dette har fundet tilslutning også fra dansk side,
og som følge heraf er det indtil videre opgivet
at gennemføre en ny arvelov.
Da regeringen har fundet, at der især var
trang for en ændring på et enkelt punkt, nemlig
med hensyn til den legale arvefølge, blev der den
4. nov. 1953 i folketinget fremsat et lovforslag
herom.
Den legale arvefølge vil sige arvefølgen ifølge
loven, den ret til at tage arv, der gælder, når
arveladeren ikke har truffet nogen testamenta
risk bestemmelse om, hvem der skal arve ham.
Hvis arveladeren ikke har nogen ægtefælle, børn
eller fjernere afkom, kan han indsætte som
arvinger, hvem han vil, medens personer med
ægtefælle eller afkom som regel kun kan råde
over en tredjedel af den efterladte formue ved
testamente.
Den legale arvefølge strakte sig ifølge arve
forordningen ud til fjerne slægtninge, for så vidt
ikke nærmere slægtninge fandtes. De arveberet
tigede slægtninge deltes i 5 arveklasser, således
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at slægtninge i en fjernere arveklasse kun arvede,
hvis der manglede slægtninge i en nærmere
til

klasse.
1. arveklasse omfattede afdødes legitime børn og
øvrige afkom.
2. arveklasse omfattede afdødes forældre, sø
skende og disses afkom.
3. arveklasse omfattede afdødes bedsteforældre
og deres afkom.
4. arveklasse omfattede afdødes oldeforældre og
deres afkom.
5. arveklasse omfattede afdødes tipoldeforældre
og deres afkom.
Det af regeringen fremsatte forslag gik ud på,
4. og 5. arveklasse skulle udgå, og retten for 3.
arveklasse begrænses til bedsteforældre og disses
børn, d. v. s. afdødes onkler og tanter, men ikke
disses afkom (fætre og kusiner og disses afkom).
Findes kun fjernere slægtninge, går den efter
ladte formue i statskassen.
Begrundelsen for forslaget var den, at slægt
ninge i de sidste arveklasser yderst sjældent har
forbindelse med arveladeren, at det kan volde
skifteretterne stort besvær at finde frem til de
arveberettigede, og at arven på den måde ofte
kan blive delt på et stort antal personer med et
forsvindende lille beløb til hver.
NDER LOVFORSLAGETS behandling i
folketinget d. 18. nov. 1953 var der da også
enighed om, at den legale arvefølge burde be
grænses, således at 4. og 5. arveklasse helt udgik.
Derimod var der uenighed med hensyn til 3.
arveklasse. Både venstre, konservative og rets
forbundet ønskede at bevare arveretten til hele
3. arveklasse, altså ikke alene til fætre og kusi
ner, men også disses afkom.
Under forslagets behandling i folketinget har
Slægtsgaardsforeningen rettet en henvendelse til
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det nedsatte udvalg, hvori der henstilles, at den
legale arveret bevares for bedsteforældrene og
deres afkom, altså for hele 3. arveklasse, se
»Slægtsgården« for april 1954.
Den vedtagne lov af 17. marts 1954 går en mel
lemvej mellem regeringens og oppositionens øn
sker, idet den giver arveret til bedsteforældre,
deres børn og børnebørn, men ikke disses afkom.
Dette vil sige, at afdødes fætre og kusiner har
legal arveret, men ikke disses afkom. Der er
således fra regeringens side gjort en indrøm
melse m. h. t. kredsen af legalt arveberettigede,
men desuden er der tilføjet en ny bestemmelse
af følgende indhold:
»Er der ingen arvinger efter loven eller testa
mente, tilfalder efterladenskaberne staten. Dog
kan justitsministeriet bestemme, at der ikke skal
rejses indsigelse mod et testamente, der vil kunne
anfægtes efter de herom gældende regler, men
må antages at være udtryk for afdødes sidste
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vilje. Justitsministeriet kan endvidere under sær
lige omstændigheder afstå arven til afdødes
slægtninge eller til andre, der har stået ham nær,
navnlig når han ikke har kunnet oprette testa
mente eller formuen hidrører fra en fælles
slægtning.«
Denne bestemmelse er taget fra arvelovskom
missionens forslag.
Slægtsgårdsforeningens særlige interesse i
denne sag er denne, at begrænsningen af den
legale arveret ikke skal bevirke, at en slægtsgård
går ud af slægten, fordi ejeren har forsømt at
oprette testamente til fordel for slægtning eller
ikke har kunnet, for eksempel på grund af sinds
sygdom.
Det vil ses, at den tilføjede bestemmelse giver
en mulighed for at bevare ejendommen i slægten,
selv om der ikke er oprettet testamente, og der
ikke findes så nære slægtninge som fætre og
kusiner.
M. Hesselbjerg.

redigeret af gårdejer Jørgen Petersen, nu af redaktør Ib
Paulsen. Dels gennem samværet ved foreningens års
Ung afår møder. Disse årsmøder holdes skiftevis omkring i lan
Indmeldelse foregår ved at sende anmodning derom
dets forskellige egne og virker ved deres forhandlinger
til Slægtsgaardsforeningens kontor, Købmagergade
og udflugter med til at lukke det danske land op for
61—69, København K.
deltagerne
og give nye udsyn.
Kontingentet for danske i udlandet er 15 kr. årlig.
De medlemmer, der var med til Slægtsgårdsforenin
(For passive medlemmer i Danmark — d. v. s. de,
der ikke besidder en slægtsgård — er kontingentet
gens årsmøde i Flensborg 1954 og udflugterne omkring
10 kr., da portoudgifter og udgifter til forsendelse af
i Sydslesvigs skønne og egenartede egne, fik sikkert
medlemsbladet er mindre).
her en oplevelse, der langt stærkere end mange fore
Medlemmer af foreningen har ret til at få foretaget
drag og bladartikler gav dem forståelse af de danske
slægtsundersøgelser i Slægtsgaardsarkivet samt at få
gamle historiske dokumenter, samlinger af danske
sydslesvigeres vilkår og var med til at knytte bånd
familiebilleder, stamtavler o. 1. opbevaret.
mellem slægtsgårdsejere fra alle Danmarks egne og
Medlemsbladet Slægtsgaarden udsendes 6 gange
helt
ned til det danske riges sydligste slægtsgård, Hohnårligt.
gården på Ejderens bred, her hvor en kernedansk ung
Frifelts artikel
dom gror op og går ind i arbejdet for at hævde jord
bar titlen: »Foreningen til bevarelse af danske slægts
og slægt.
De fleste slægtsgårdsejere ved en hel del om deres
gårde og dens idé« med undertitlen »En sammenslut
gård og slægt, men de allerfleste vil gerne vide endnu
ning ung af år, men med vægt af arv og fortid« og
mere. Også her tilbyder Slægtsgårdsforeningen en hjæl
omhandlede foreningens stiftelse og indeholdt endvi
pende hånd, idet kyndige arkivfolk under arkivar P. K.
dere følgende passage efter en omtale af de gamle
Hofmansens sikre ledelse for en meget rimelig pris
slægters tilknytning til slægtsgårdene nu og da i op
fremskaffer arkiv undersøg eiser om gårdens og slægtens
imod 500 år:
historie — mindre undersøgelser endog helt gratis.
Ud fra grundige arkivundersøgelser kan da udstedes
ISSE MANGE SLÆGTER med tilknytning til
jorden og gamle gårde i landets forskellige egne
det smukke og særprægede slægtsgårdsdiplom, der både
har hver sine traditioner og minder at holde i hævd.
er en dekorativ vægpryd og for slægten et hæderfuldt
Men fælles for dem alle er kærligheden til det hjem
ejermærke.
og den jord, deres slægt gennem mange led har haft
Dansk Slægtsgårdsforening er upolitisk, derfor kan
tilknytning til. Forståeligt nok, om de, der har så meget
sammenslutningen med des større vægt give råd og
til fælles, også kan få udbytte af at mødes og drøfte
henstillinger til lovgivningsmagten, når det gælder
det, som er fælles, og det, som er forskelligt fra lands
områder inden for arve- og jordlovene.
del til landsdel.
I de senere år er fra en vis side sat stærke angreb
Et sådant sammøde kan nu ske gennem »Dansk
ind mod ejendomsretten til jorden. Her er Slægts
Slægtsgaardsforening«, dels gennem foreningens smukke
gårdsforeningen ifølge alle sine forudsætninger gået
lille medlemsblad: »SI ægt s g aard en«, de første år
stærkt ind for retten til den jord, som slægterne gen
(Fortsat fra forsiden.)
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nem hundreder af år har dyrket og holdt i hævd. For
manden, civilingeniør H. M. Markersen, har her
med stor klogskab og mådehold gjort en betydelig
indsats. En landssammenslutning som Slægtsgårdsfor
eningen, bygget op af landets gamle, jorddyrkende
slægter, vil i disse forhold tale med en vægt og myn
dighed, der ikke godt kan overhøres.
Som et symbol for den samhørighed mellem tider
og slægter, foreningen er et udtryk for, er også formet
Slægtsgårdsforeningens emblem og mærkat. Emblemet
viser i sølv på sort og hvid emaille en sædemand under
slægtstræet: fortid, nutid og fremtid anskueliggjort med
enkle virkemidler.
Og mærkatet, der nu i hundredtusindvis følger breve
kloden over, er Gustav Hjortlunds smukke firefarvede
tegning af Truegården i Frilandsmuseet med Aakjærs
strofe som motto: »Din egen dag er kort, men slægtens
lang------ «. Kortere og mere rammende kan ikke no
gen anden finde udtryk for Slægtsgårdsforeningens
idé: Den enkeltes virke som et led i slægternes kæde.
For selv om Slægtsgårdsforeningen som sammenslut
ning er ung, så har dens grundlag og idé tusindårs
hævd og må ses i sammenhæng med de gamle danske
landslove, der igen var en videreførelse af ældgamle
tiders lovbud og leveregler — »Loven af Arild«, som
gang på gang nævnes i de gamle lovværker. Det vil
sige loven af ælde, som ingen kender udspring eller
alder for. Og kernen i alle de gamle danske love er
kort udtrykt:
Værne jorden, styrke ætten, hævde arven!
For jord, slægt og arv er ligesom de tre mærketegn,
der mer end noget andet bærer et folks livsvilje og
samler det til et rige.
Og jorden, slægten og arven er både grundlag og
idé for Slægtsgårdsforeningens virke. Derfor har denne
sammenslutning, så ung den end er af år, dog i sin
bærende idé vægt af arv og fortid.
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fra mulighed for at deltage. Om søndagen bliver
der fællesudflugt til en lang række nordvestjydske seværdigheder, derunder Spottrup. I sam
arbejde med proprietær Lybye har Skives turist
chef, K. Ellesøe, tilrettelagt turene.
Tilmeldelsesblanket til årsmødet samt møde
plan, dagsorden m. v. vil forefindes i »Slægtgaarden«s aprilnummer som sædvanlig.

Hofjægermesteren 60

Cederfeld de Simonsen.

EN 16. FEBRUAR fyldte hofjægermester Ceder
feld de Simonsen, Erholm, 60 år på rejse i
udlandet. Hofjægermesteren, der er et såre aktivt med
lem af vor forening, bl. a. som medlem af hovedbesty
relsen og som formand for bladudvalget, overtog sit
fædrenegods i 1936, efter at han siden 1922 havde be
styret dele af landbrugsbedriften. Han er den første
ikke-jurist i en lang række ejere af Erholm. Slægten
ÅRSMØDET I SKIVE
stammer fra Sønderjylland, og dens tilknytning til god
set går tilbage til den Karen Borchenfeldt, som i 1720
i en alder af 70 år giftede sig med den da kun 40-årige
krigskommissær
og hus- og ridefoged i Haderslev amt,
RRANGØRERNE af årsmødet i Skive lør
dag den 21. og søndag den 22. maj er Andreas Simonsen. Efter ham gik Erholm i arv til
broderen, senere stiftamtmand og konferensråd Hans
forlængst i fuld gang med arbejdet. Det er vort
hovedbestyrelse smedlem, proprietær Chr. Lybye, Simonsen, der igen testamenterede godset til den unge
Haldborg pr. Skive, der på foreningens vegne ætling af Karen Borchenfeldt, Lorentz Chr. Ernst de
forestår arrangementet. Repræsentantskabsmødet Cederfeld, mod at han giftede sig med en ung pige af
finder sted på »Hotel Royal« kl. 15 lørdag den slægten, Anne Sophie Simonsen fra Tønder. Hans
21. Medlemmer, som tilmelder sig, kan deltage Simonsen udvidede Erholm med store jordtilliggender,
heri. Arsmødedeltagere, som ikke ønsker at over således at stamhuset — det nu afløste — kunne opret
være selve repræsentantskabsmødet, kan komme tes, »Søndergårde« iberegnet. Fra 1798 fik Lorentz Chr.
på busudflugt lørdag eftermiddag. Kl. 17 om lør Ernst de Cederfeld kongelig tilladelse til at føje slægts
dagen bliver der byvandring og kl. 18.50 fest navnet Simonsen til sit adelsnavn. Siden ham er Er
middag. Denne er i år forlagt til årsmødets første holm i ubrudt linje gået fra far til søn.
(Fortsættes side 10.)
dag, for at give flest mulige deltagere langvejs

A

D

Side 6

Slægtsgaarden

SLÆGTSGÅRDSDIPLOM
med oplysninger om gård og slægt i 5 generationer

A NÆSTE SIDE er gengivet et slægtsgårdsBillederne til venstre i egeløvet kendetegner
diplom i formindsket størrelse (normal stør genforeningen (Danmarks og Sønderjyllands
relse er 38 X 50 cm). Navnene på en gårdsvåbenmærker), grundloven, stavnsbåndets løs
fæstere og ejere i 5 generationer er påskrevet for ning og. et vikingeskib (henvisende til, at nogle
at vise et udfyldt diploms udseende.
gårdes historie kan føres tilbage til vikingeti
De diplomer, der hidtil er udfærdiget i slægts den). I højre side findes billeder af landbrugets
gårdsarkivet, og som nu er indrammet og op trækkraft og redskaber fra forskellige tidsafsnit
hængt ude i de gamle slægtshjem, er genstand samt en tegning af guldhornene.
for overmåde stor interesse, når der kommer
Ved stammens rod findes Aakjærs strofe som
gæster tilhuse. Diplomet taler sit stille sprog motto:
om tidens gang, skiftende generationer og levet
»Din egen dag er kort, men slægtens lang;
liv.
læg øret ydmygt til dens rod forneden«.
Meningen med et slægtsgårdsdiplom er at ære
mindet om de slægtsmedlemmer, som i tidens
MEDLEMSBLADET »Slægtsgaarden« nr.67,
løb har beboet og lagt deres arbejde på slægts
gården.
oktober 1953, har arkivar P. K. Hofmansen
givet en udførlig redegørelse for betingelserne
Arkivudvalgets formand fra 1941—53, afdøde
for at få et slægtsgårdsdiplom udstedt. Hoved
gårdejer Jens Jensen, Soed i Haderslev amt, som
opnåede at få sin gårds og slægts historie belyst betingelsen er, at ejendommen i mindst 100 år
tilbage til 1468 — ialt 14 generationer — beteg har været i slægtens besiddelse (eje eller fæste),
nede et diplom i en slægtsgård som udtryk for og at besidderen er medlem af Slægtsgaardsforeningen.
ærbødighed og tak til dem, der gik forud. I sin
Alle øvrige oplysninger kan fås ved henven
beretning om slægtsgårdsarkivet ved årsmødet på
Bornholm i 1951 sagde Jens Jensen: »Når jeg delse til SLÆGTSGAARDSARKIVET, Det kgl.
ophænger et sådant diplom i min stue, så føler Bibliotek, København K.
jeg det som en afbetaling på gæld til slægten.
Hvis man ikke skylder sine forfædre andet, så
Bestilling af slægtsgårdsdiplom
skylder man dem i hvert fald at bevare deres
minde«.
indsendes direkte til slægtsgårdsforeningens ho
Politikeren, minister I. C. Christensen (1856— vedbestyrelse, Købmagergade 67—69, Københ. K.
1930) formede sætningerne:
H. H. Balle.
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»Det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig
minder, og det er en ringe mand, som ikke vil
værne om disse minder«.

På hosstående diplom læses følgende:

SLÆGTSGAARD,

Slægtsgårdsdiplomet er et bevis for den sam
hørighed, der i en lang årrække har været mel
lem jord og slægt, og det giver udtryk for den
enkeltes virke som et led i slægtens kæde.
Diplomet er fremstillet af firmaet Egmont H.
Petersen, kgl. hof-bogtrykkeri, København, med
assistance af tegneren Guttorm Pedersen.
På pladsen i diplomets midte skrives gårdens
matrikelnumre (navn), stedbetegnelse, navne på
forskellige fæstere og ejere m. m.
Tekstens baggrund er et egetræ, og udenom
teksten er trykt en ramme med egeløv, hvori
der er indsat motiver, der kendetegner forskel
lige tidsafsnit.

Matr. nr. 27 a og 33 b af Odden Hovedgaard, Mygdal
sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt.
Christen Jensen.
F. i Kabbeltved, hjemmedøbt 17/9 1741, søn af Jens
Christensen og Margrethe Larsdatter, d. i Store Grønt
ved 24/4 1820 (Kb.).
Fæstede gården af Stensbæk gods 23/1 1770 og af
stod den som selvejer 13/10 1813. Trolovet 26/1 1770
(Bindslev Kb.) m. Anne Marie Andre asdatter, f. i
Nørre Indslev, Bindslev sogn 28/12 1748, datter af An
dreas Christensen Molsen og Maren Pedersdatter, d. i
Store Grøntved 21/9 1835.
(Fortsættes side 11.)
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Af gårdejer

Jørgen Petersen, Gislinge.

VORFOR VI ØBOERE ikke som jyderne næv
ner landsdelene i sysler og herreder, ved jeg
ikke; kunne for resten godt lide at få det opklaret!
Men vi har dog et par herreder, der i daglig tale be
nævnes som sådan, nemlig Odsherred og Hornsherred.
Af det første, som her skal omtales, fik deltagere i
foreningens udflugt for fire år siden et ganske kort
indtryk, men heller ikke mere.
Uden at ønske nogen diskussion med folk fra andre
egne, ønsker jeg at påstå, at Odsherred er Danmarks
smukkeste egn! Nu må der ikke skydes mig lokal
patriotisme i skoene, jeg bor nemlig »udenherreds«,
omend som nærmeste nabo.
I Odsherred kan man finde et udsnit af hele Dan
marks geografiske, geologiske og historiske struktur.
Mægtige morænebakker, dybe slugter, fede lerjorder,
magre sandjorder, helt op til flyvesandet og herlige
Høve Stræde, Odsherred.
bøgeskove, ja endog lyngen er repræsenteret derinde.
I baggrunden Sjællands odde.
Afgrænset af hav og fjorde på alle sider lå Odsher
red, inden entreprenante mennesker fandt på at ud
tørre den sydlige grænsefjord, Lammefjorden; derfor
Landskabelige overraskelser.
blev befolkningen af noget egenartet karakter. Herre
det havde egentlig ingen virkelige herregårde, kun så
Som herredet er rigt på genfortalte og optegnede
langt som Dragsholm rakte sit gods, kendtes der til
minder, viser de mange oldtidsminder, kæmpehøje,
hoveri, bønderne fik derfor en betydelig rankere ryg,
torper og pragtfulde oldtidsfund, at her har været en
end hvor herremandsvældet knugede alt initiativ. Iso
tidlig beboelse og en høj kultur. Tænk på solvognen
lationen var så udpræget, at den eneste forbindelse
fra Trundholm mose! Eller på de to kendte konge
»udenherreds« gik over den smalle, vestlige tange,
valgsteder Isøre- og Kongsøretingene; allerede Saxo
»Draget« eller »Vejlen«, ellers måtte man benytte et
fortæller om begivenheder fra disse steder.
af de tre færgesteder, enten Gundestrup-Audebo,
Men skønheden! Jo, hele herredet er en eneste
Kongsøre-Kisserup eller Rørvig-Hundested. Inden
kæmpemoræneafsætning afvekslende med store, svung
herredet blev »landfast« eller dog betydelig længere
ne bakkepartier, smeltevandsdale og bratte klinter snor
tilbage var et giftermål uden for herredet ret sjældent,
vejene sig ud og ind snart gennem et fladt, noget
noget, kirkebøgerne tydeligt fortæller; derved bevare
kedeligt landskab til en pludselig overraskelse med et
des penge og ejendom i slægterne, men tillige blev den
mægtigt udsyn som f. eks. ved Høve stræde. Eller kom
mundtlige overlevering af sagn og minder også bevaret
mer man gennem Ebbeløkke bakkerne og Lumsaas ud
i en udstrækning som næppe andre steder.
til Sjællands ydérste nordspids, Gniben, hvor to have
For resten var 'egnsdialekten også særpræget, man
mødes, og over hvis rev en strid brænding kan stå,
kunne altid kende odsingerne på deres mål; en udpræ når nordvestenvinden raser; mange skuder har løbet
get aversion mod f. eks. at anvende bogstavet »g« i
sin stævn til evig hvile på de lumske revler derude.
visse ordendelser gav os udenherreds lejlighed til at
Følges Kattegatkysten, når man over Klint til de
anvende følgende ordspil: »Derinde sidder de ba ii
store amtsplantager, der dækker flyvesandets vandring,
den baeste Aaestol, naar de skal te Nøkøvin med et
over den mærkeligt beliggende Dybesø, hvis ferskvand
Brøv!« Men dygtige var de Odsherreds bønder, et par
næsten når havet. Rørvigs højsand, færgestedet med
af vore første landbrugsskoler eller forsøgsgårde så
den smukke gamle lodsoldermandsbygning, videre
lyset derinde, Frenderupgaard og Dragebjerggaard, om
spidsen af herredet med Nakke, langs vestsiden ned til
det nu kun blev til famlende forsøg, viser det dog en
Nykøbing, den hyggelige lille by ved inderfjorden,
fremdrift, Mer først langt senere viste sig andet sted.
langs statsskovene til Kongsøre Næbbe, Siddinge ind
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dæmningen, Lammefjorden! Jo vist, skønt altsammen.
Meget, meget mere kunne nævnes, men der må også
blive plads for det historiske, selv om også dette stof
kunne fylde Slægtsgaardens spalter adskillige gange.

Middela Iderslottet Dragsholm.
Lad os begynde ude i den yderste vestlige del og
nævne Dragsholm! Middelalderslottet, fæstningen, hvis
oprindelse fortaber sig i en ukendt tidlig middelalder
tid. Skænket til Roskilde bispestol af dronning Mar
grethe, ved reformationen overtaget af kronen, blev
len, Dragsholm len. Blandt de lensmænd, der reside
rede her, bør nævnes Arild Hvidtfeldt, hvis Danmarks
Krønike endnu kan læses med glæde og udbytte. Bedst
kendt blev dog nok Dragsholm som statsfængsel og
ikke mindst med den skotske Jarl af Bothwell, James
Hepburn. Gift med en dronning, måske kongemorder?
På en noget tarvelig måde taget til fange af Frederik
den Anden, blev livsfange i Dragsholms kældre, døde
som vanvittig efter at have været slået i jern — nu
en makaber turistattraktion i sin mumificerede tilstand
i Faarevejle kirkekrypt.
Under Svenskekrigen 1658—59 havde Dragsholm
meget nær mødt sin skæbne. Svenskerne kunne på
denne tid sejle næsten helt ind under fæstningen, og
efter at have beskudt og ødelagt de svære mure erob
rede de slottet, men så ødelagt var det, at da gene
ralen, Prinsen af Anhalt, havde beset det, erklærede
han det for ubeboeligt og tog kvarter på Rødegaard,
en funktionærgård et par km fra borgen. Dette kom
ham dog dyrt til at stå. En kaptajn, der havde ophold
på Samsø, fattede den dristige plan sammen med en
flok samsinger at sejle over og fange prinsen. En mørk
nat lykkedes denne ekspedition til fuldkommenhed, et
par vagtposter blev slået ihjel, og samsingerne sejlede
bort med deres fange, en løsesum på 20.000 rdl. blev
afslået, og prinsen måtte sidde som fange i Odense, til
krigen var forbi.
Meget mere historie kunne vi nævne, men lad os
nøjes hermed og kigge lidt på det, der ikke kan doku
menteres fra arkiver eller andet skriftligt bevaret, men

Faarevejle kirke.

Dragsholm slot.
som lever som en fra generation til generation mundt
lig overlevering. Her må vi atter nævne Højby sogn,
ikke alene fordi Næsholm ruinen og ruinresterne ved
Drosselholm ligger i dette sogn, men også fordi en af
vore ældste folkeviser fortæller om en begivenhed, der
kan nogenlunde bevises. Det er sagnet om de to søstre,
der julenat under julemessen dræbte deres forførere,
to brødre. Om dette har historisk baggrund, vides ikke,
men at kirken blev lyst i band, er korrekt nok, lige
som den tomt, hvor et kapel blev bygget og benyttet
under den syvårige bandlysning, endnu kan påvises
ved Helenebjerg.
Nævnes skal også, at som sikkert enhver ved, på
Oddens kirkegård hviler Willemoes og hans kamme
rater, ialt 70, der omkom, da en overmægtig engelsk
flådestyrke sønderskød det linieskib, han førte, så det
sprang i luften. På den mindesøjle, der er rejst på
kirkegården, har Grundtvigs kendte vers fået plads:
»De Snekker mødtes i Kvæld paa Hav, og Luften
begyndte at gløde ...«

»Dette må være løgn«.
Måske har vi ikke hørt om alt det skønne, jeg ind
ledte med at antyde? Nej, men hvor skal man begynde,
og hvor skal der endes, når det hele egentlig burde
tages med. Lad os gå op på en af de højeste af mo
rænebakkerne, Vejrhøj, Esterhøj, Maglehøj eller —
ja, næsten ligegyldigt og kaste et blik ud over havet;
i klart vejr kan man skimte Mols bjerge i vest, Jægers
pris slotstårn i øst, næsten til Sorø amt i syd, og alle
steder lige smukt. Man kan ærgre sig over, at istids
afsætningen ikke økonomiserede med sit røvede mate
riale; havde dette været gjort, ville den øjensynlige
forbindelse, der er over Sejerø, Samsø, Hjelm til Mols
være udfyldt og Danmark adskillige kvadratmile større.
Da jeg for nogle år siden kørte for en københavnsk
redaktør, der ville se, »om der virkelig var så smukt
i Odsherred«, kom vi fra det noget flade, lidt kedelige
højland, gennem Høve by, og pludselig åbenbarede
sig så det storslåede panorama ved Hove Stræde for
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os. »Stop«, udbrød han, hvorefter han stille sagde:
»Dette må være løgn!« Og lad os så forlade det gamle
herred, fattigt blev kun, hvad jeg fik med; lad det dog
være en hyldest til både egnen og befolkningen. Som
landskabet er anderledes i sin struktur, er bønderne
der også noget for sig selv, støtte og stoute, mere fri
gjorte end mange andre — selv »herremænd« på deres
jord, herlig fri for snobberi og dygtige.
Endnu bevarer de minderne og mange traditioner;
endnu rider kong Valdemar og hans stab ved Næs
holm, og endnu ramler den tunge karrosse gennem den
lukkede port på Drosselholm, og få steder i vort land
har folkemindesamlere optegnet så righoldigt et mate
riale som her. Navne, som lyder Højer, Lars Andersen,
Anders Andersen, og sidst, men ikke mindst, den i
fjor afdøde Jens P. Pedersen, skal nævnes med tak.
Jovist findes der noget udenfor Fyn!

melighed over, at det nu er faldet i vor lod for en
tid at vogte det, som fædrene overlod os — jorden
og ejendommen.
— Vel ikke bare vogte, men også udbygge og videre
føre? Slægtsforpligtelse er jo også identisk med en
afleveringspligt.
— Fuldkommen rigtigt! Og her forekommer det mig
i høj grad at være et spørgsmål, om ikke de økono
miske magter i langt højere grad burde samle sig om
landvindingsproblemet, ikke mindst med henblik på
landvinding fra søterritoriet, i stedet for åt bruge kræf
terne til at skære ned på jorderne. Der burde skabes
nye jorder ved mere udstrakt landvinding, idet jeg
unægtelig også tror, at den faglige opdeling i størrelses
grupper indenfor landbruget, som vi i dag kan se hen
på, næppe med held vil kunne disponeres om. I hvert
fald er dette en sag, jeg ville føle mig endog meget
betænkelig ved at se gennemført.

Thorsgaard, i februar 1955.

Jørg. Petersen.

AR RATIONALISERINGEN efter Deres opfat
telse væsentlig konsolideret de store brug for
fremtiden?
(Fortsat fra side 5.)
— Det er svært at svare på, for ikke mindst er de
store brugs fremtid tillige i meget høj grad også et
Hofjægermesteren 60
politisk spørgsmål. Men i hvert fald har rationaliserin
gen medført også sociale goder som bedre huse og
ANLEDNING af 60-årsdagen blev hofjægermeste
bedre logiforhold for de mennesker, som er knyttet
ren interviewet af Fyens Stiftstidende ved Ib Paul til landbrugsarbejdet. Dette kan kun glæde. Men mange
sen og udtalte her om sit medlemskab af Slægtsgaards- ukendte faktorer spiller ind i bedømmelsen af frem
foreningen på følgende bemærkning fra intervieweren:
tiden. En af dem er vandringen fra land til by, som har
— Vi var før inde på skovbruget omkring Erholm.
stået på i mange år. Hvordan vil på denne baggrund
— Skoven er ganske særlig smuk på de terrænformer,
der omgiver denne gård, og skoven er nok det led i
bedriften, som er mest egnet til at lede tanken både
tilbage og langt frem, fordi det, den ene generation
såede, først vil kunne høstes af den næste eller den
RANDERS AMT
næstfølgende. Der står mere end 200-årige ege og mere
end 100-årige bøge i Erholms skove. De drager tanken
tilbage til Karen Borchenfeldts tid og frem over mod
den, som følger efter os. Det ansporer bl. a. til at
plante skov. Hvad den ene sår, skal andre om mange
år høste.
Det er også sådanne tanker og betragtninger,
som fylder mig i arbejdet med Slægtsgaardsforeninholder
gen, hvori det har været mig en oplevelse at møde
så mange slægtsgårdsfolk og sammen med dem
GENERALFORSAMLING
at se egne af vort land, som jeg ellers ikke ville
onsdag den 2. marts kl. 14
have set på den måde. Jeg er overbevist. om, at
på HØJSKOLEHOTELLET i Randers
disse mennesker, som føler sig knyttet til deres
jord på en så inderlig måde, også er børn af folk,
som under de mange kriser har været villige til at
Formanden aflægger beretning.
lide betydelige personlige afsavn for den gamle
Foredrag ved forfatteren Salomon J. Frifelt.
gårds skyld. Det er ikke et lands ringeste borgere.
Tag damerne med!
Fælles kaffebord.
På mig virker samkvemmet med slægtsgårdsfol
kene endvidere mentalt udjævnende mellem de
Amtsbestyrelsen
forskellige størrelsesgrupper indenfor landbruget
— de af politikerne i tidens løb i alt for høj grad
dyrkede størrelsesgrupper. Vi samles der, trods
vore brugs vidt forskellige størrelser, i vor taknem
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situationen arte sig om bare 15 år? Allerede nu kan
man ane det tidspunkt, da der på langt nær ikke vil
være mandfolk nok til landbrugsarbejdet, endsige kvin
der. Driftsformen for Danmarks landbrug kræver begge
parters medvirken. Det store husdyrhold skal passes
meget tidligt og meget silde. Hvordan vil det gå?
Ændrer situationen sig derhen, at det bliver umuligt
at opretholde en husdyrbedrift med den otte timers
arbejdsdag, der tales mere og mere om, kan jeg kun
sige, at jeg inderst inde ikke tror, at løsningen bl. a. er
de såkaldte andelsstalde, der jo i virkeligheden bare
vil sige en tilbagevenden til det fællesskab, man på
landboreformernes tid med så stor jubel forlod. Selv
om der mod forventning skulle kunne skabes udvej
for en »flugt« tilbage fra byen mod landet og dermed
være skabt udvej for mandlige afløsere på langt sigt for
ejerne af landbrugsbedrifterne, tror jeg ikke, at kvin
derne i byerne vil vende tilbage til landbrugssliddet.
Kort sagt: Vil det overhovedet være muligt hos disse
kvinder at genvække interessen for en landmands
kones opofrende gerning? Dermed står og falder
sagen ...

Til de mange lykønskninger, som utvivlsomt indløb
på dagen, trods fraværet, føjer »Slægtsgaardsforeningen« og »Slægtsgaardsbladet« her sin og en tak for
udmærket arbejde gennem årene og for stor interesse
for den fælles sag ...

(Fortsat fra side 6.)
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Ejer af gården 13/10 1813 (1.18/10 1813) — 25/2
1859. G. i Tolne 27/10 1816 m. Kirsten Christensdat
ter, f. i Dværgetved, Tolne S., 12/6 1793, datter af
Christen Andreasen og Ane Nielsdatter, d. i Store
Grøntved 5/10 1839.

Lauritz Kristian Andreasen.
F. i Store Grøntved 27/11 1824, søn af Andreas Chri
stensen og Kirsten Christensdatter, fik 1876 erindringsmedaille for deltagelse i krigen 1848—50, d. i Grøntved
24/7 1904. Ejer af gården 25/2 1859 (1.14/3 1859) —
28/11 1896. G. i Mosbjerg 26/4 1859 m. Ane Chri
stensdatter, f. i Mosbjerg by, Mosbjerg s., 24/7 1836,
datter af Christen Christensen og Gjertrud Andersdatter, d. i Grøntved 8/4 1912.

Kristian Larsen (Grøntved).
F. i Grøntved 17/9 1864, søn af Lauritz (Lars) Kri
stian Andreasen og Ane Christensdatter, navneforan
dring til Grøntved 12/2 1906, sognefoged 14/3 1929—
1/2 1945, d. i Grøntved 31/10 1952.
Ejer af gården 28/11 1896 (1.30/11 1896) - 23/11
1933. G. i Bjergby 6/11 1896 m. Ingeborg Kristensen,
f. i Krattet, Bjergby S., 8/2 1871, datter af Niels Peter
Kristensen og Florine Kristensen, d. i Grøntved 16/11
1949.

Holger Grøntved.

Slægtsgårdsdiplomet
Andreas Christensen.
F. i Store Grøntved, døbt i Mygdal 25/5 1785, søn
af Christen Jensen og Anne Marie Andreasdatter, d.
i Store Grøntved 27/6 1865.

F. i Grøntved 23/9 1907, søn af Kristian Grøntved
og Ingeborg Kristensen, sognefoged fra 1/2 1945.
Ejer af gården fra 23/11 1933 (1.25/1 1934). G. i
Mygdal 27/3 1934 m. Erna Nielsen, f. i Bakkegaard,
Mygdal s., 12/3 1914, datter af Hans Peter Nielsen og
Anette Kirstine Jacobsen.

AF GÅRDEN SKOVHUS HISTORIE
Assistent Gudrun R Christensen
fortæller i denne artikel træk om en af de ældste gårde
i Vester Hassing sogn i Nordjylland.

KOVHUS er blandt de ældste gårde, der samme navn kronen; denne gård findes endnu,
findes i Vester Hassing sogn, Kjær herred, men da skovstrækningen blev ryddet, opførtes
Aalborg amt. Den ejes af Theodor Munch, derher en del ejendomme, deriblandt Skovhus. Nav
repræsenterer 5. generation af den slægt, der si net er meget betegnende, ikke alene fordi gården
den 1804 har boet der. I det 16. århundrede var ligger på et sted, der tidligere var skovklædt,
der en større skov nordvest for byen. Den kald men også fordi den nu ligger meget idyllisk om
tes Døskov og tilhørte sammen med en gård af givet af plantager. Måske kan Skovhus komme
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ind under det, der betegnes som et historisk
sted, for i året 1770 døde fæsteren, Christian
Hartvig Stær, i en alder af 69 år. På et eller
andet tidspunkt mellem 1746 og 1760 kommer
Anne Stær til Vester Hassing; hun havde været
gift med parykmager Gedeon Blanbois (Blambois), der døde 1746 i København. I ægteskabet
var 2 børn: Suzanna og Zacharias. Det er natur
ligt at mene, at denne Anne Stær har tilknyt
ning til egnen; hvorfor skulle hun ellers søge
hertil, da hun bliver enke, men hvordan slægts
skabet er med den ovennævnte Christian Hart
vig Stær, er ikke løst. Endvidere får sønnen
Zacharias et lille sted i nærheden af Skovhus,
men senere bliver han møller i Hals, og moderen
har ophold hos ham.
Men hvad bliver der af datteren? Jo, hun bli
ver til den bekendte mamselle på Visborggård,
og om denne dames meriter kan der læses mangt
og meget i årbøgerne for Himmerland og Kjær
herred 1917 og 1931. I 1804 holder den nuvæ
rende slægt sit indtog i Skovhus. Det sker efter,
at fæsteren Christian Pedersen frasiger sig fæstet,
formedelst tiltagende alder og hans kones be
standige sengeleje. Den nye fæster er Anders
Thomsen, søn af tømmermand Thomas Ander
sen i Byghaven. Fæstebrevet viser, at Anders
skal betale 4 rigsdaler og 4 mark til hvert års
mortensdag og til hvert års mikkelsdag 1 td.
4 skp sæderug og et lam. Da Skovhus er mensal
sted til præsteembedet, skal Anders forrette årlig
to dages arbejde i høbjergningen og i korn
høstens tid, bestående af to kørende eller to
spænddage, og ligeså skal han grave og hjemage
tørv til præsten i to dage.

nders var gift to gange, og i

A

sidste ægteskab var en datter og fire søn
ner, heraf døde den ældste søn ret ung, og
næste søn, Anders Christian Andersen, bliver
fæster og senere ejer af hjemmet. Dette sker
1854, da Anders og hans kone lægger op, men
de bliver hos sønnen, og der oprettes aftægtskon
trakt, hvor Anders Christian forpligter sig til at
yde dem 4 td. rug, 2 td. byg og 4 skp. malt årlig,
samt 1% lispund mellemflæsk, 2 lispund fersk
fårekød, % lispund talg, % skp. salt og 4 pund
uld. Hvert efterår skal han levere 2 lispund
gode ål og V2 ol sild. Daglig ydes 2 potter nymalket mælk, og hver uge % pund godt smør.
Når aftægtsfolkene ønsker at komme til sognets
kirke, eller besøge slægt og venner, skal der gives
dem en anstændig befordring. Det er ikke så
lidt, der her pålægges Anders Christian, nu hvor
han har fået foden under eget bord, og at få sig
en kone at dele arbejde og pligter med ville være
på sin plads.
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Sønden for byen ligger en dejlig gård, hvor der
er en ferm og god pige, og i forvejen er der for
bindelse mellem Skovhus og denne gård, Kjærsgård, idet Anders Christians søster er gift med
sønnen der, og i 1856 vies så i Vester Hassing
kirke Karen Marie Christensdatter af Kjærsgård
og Anders Christian Andersen af Skovhus. Gen
nem 30 år lagde de to et livs arbejde i det gamle
hjem, stræbsomme og nøjsomme var de, og de
delte livets glæder og sorger sammen. To store
sorger fik de, da de først mistede deres ældste
datter, kun 15 år gammel. Nogle år efter døde
atter en datter, der var gift med en gårdejer på
egnen; hun døde efter 2 års ægteskab 24 år gam
mel. Nu var så den yngste datter tilbage, det
var Sine Marie, som i 1887 blev gift med Søren
Christian Munch, og de overtog Skovhus. Aret
før var Karen død, og Anders Christian nød en
god pleje hos de to unge, indtil han døde i 1897.
ØREN MUNCHS HJEM var en lille ejen
dom i nærheden af Skovhus, og den havde
det mærkelige navn Sørvehus. For mange år
siden kunne gamle folk fortælle, at deres foræl
dre huskede, der var et buskads ved vejen, der
fører fra Vester Hassing til Horsens, og når folk
passerede dette sted, knælede de en lille stund.
Ingen vidste hvorfor, men det var gængs skik.
Dette sættes i forbindelse med det overfald, som
i længst forsvunden tid skal være sket der. Ove
Mørch til Døskov kom en dag ridende på denne
vej, da han blev revet af hesten og pryglet så
råt, at han blev krøbling resten af sit liv. Voldsmændene var to brødre, og årsagen til overfaldet
var en strid mellem deres far og Ove, en strid,
der varede i 20 år. Siden kaldtes buskadset for
Sørvebuskene, og den stille stund, vejfarende
folk holdt, har måske været for at ære Ove
Mørchs minde — eller var det måske for at bede
den
om beskyttelse mod onde magter!
Sørvehuset blev opført her, da buskadset var
ryddet bort flere år før, men navnet overførtes
til ejendommen. Sørens far var murer, og da der
var mange børn i det lille hjem, kom Søren tid
ligt ud at tjene; han blev en dygtig, ung mand,
og står nu for at drive Skovhus, og det bliver
snart kendt, at det er en driftig landmand, der
med energi tager fat på arbejdet. Han tildeles
offentlige hverv, blandt andet i sognerådet og
menighedsrådet, men hjemmet er hans et og alt,
det hjem som han sammen med Sine Marie ska
ber for deres 8 børn, og hvor der leves et rigt
liv i gudsfrygt og nøjsomhed. To gange bygger
Søren gården op efter ildebands hærgen, og sid
ste gang havde han kort forinden mistet Sine
Marie, der døde i 1915. Selv døde Søren i 1939;
hans stoute skikkelse og hans jævne færd vil
mindes af egnens folk i mange år.
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Pløjning med stude på den jydske højderyg. Tegning af Rie. Juul Jacobsen.

des i en slægtsgård. Theodor Munch og hans
A SKOVHUS JORD står i 1930 en ung
mand som en ny tids bonde og ser ud over hustru, Elna, værner med stor pietet om den
mark og agre. I det fjerne skimtes de store skovegamle gård, og mindernes lønlige kildespring har
de givet deres børn: Gerda, Søren og Karen, et
ved Dronninglund, i modsat retning pulser røgen
op fra de store skorstene på industrivirksomhe indblik i, på en sådan måde at de unge altid vil
derne i storbyen, som skilles fra Vendsyssel af mærke, at Skovhus er:
Limfjorden. Nede fra Vester Hassing lyder
Hjem! — til hver en tid
svage klokker fra kirken ud mod den unge
en kraft i al vor id.
mand, som er Sørens yngste søn, Theodor, der
Barnedrømmens blomsterleje,
nu har taget slægtsgården i arv og skal føre
støttestav på ungdomsveje,
mandens bedste borg og eje
den videre, måske ikke i fædres spor, men dog i
under livets strid.
fædres ånd, og i mindet om forældrenes virke
vil han fortsætte de traditioner, som altid vil fin
G.R. C.

P

Af en tidligere Røddingslægtsgårds annaler
En pilgrimsfærd til det tabte land, slægtens og
barndommens egn.
--------------------------------

Af forfatteren August F. Schmidt.

---------------------------------

MKRING 1850—70 var Rødding i Sønder ker på hver. Lidt udenfor gårdrækken lå den
jylland en gammeldags landsby med sam tidligere herredsfogedgård, der i 1844 blev ind
rettet til verdens første folkehøjskole.
me udstrækning fra øst til vest som nu og med
10—12 bøndergårde samt mange gamle huse på
I Rødding Østerby lå indtil 1856 en gammel
begge sider af vejen, der på den ene side be slægtsgård, der gennem lange tider havde været
grænses af bækken, over hvilken tre broer bragte i slægten Schmidts eje, i hvert fald fra o. 1750
forbindelse med boligerne på den anden side. til 1856 hørte gården udelt til denne familie, der
På alle gårdene var der storkereder, 2—3 styk var gammel i egnen og havde mange familie
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forbindelser. Slægtsnavnet siges at stamme fra
en af slægtens forfædre, der var smed, hvad
navnet betyder.
Til oplysning om forholdene på den nævnte
gård i Østerbyen tjener, hvad der findes ind
skrevet i en Regnskabsbog over gårdens land
gildeafgifter. Bogens regnskab er skrevet med
blæk med de forskellige ejeres håndskrifter og
de forskellige fogeders underskrifter. På dens
første blad står: »Quittering Buch flir Peter
Petersen Schmidt aus Orte Rødding, Kirchspiel
Rødding unter Frøs Herred«.
Kvitteringsbogen begynder i 1782 og slutter
17. juli 1851. Første ejer af bogen hed som nævnt
Peter Petersen Schmidt, der havde arvet gården
efter sin fader. Peter Petersen Schmidt, der var
min tip-tip-oldefar, ejede gården til 1793. Der
efter havde min tipoldefar, Søren Truelsen, gård
og bog indtil 1827. Den følgende ejer, min olde
fader Peder Sørensen Schmidt, residerede her
fra 1827 til 1852. Han var gift 3 gange, var
stærkt nationalt interesseret og medlem af Den
slesvigske Forening. Hans søn, Nis Petersen
Schmidt (1823—1899), min bedstefader, ejede
gården 1852—56.
Landgildebogen indledes straks med den op
lysning, at P. Petersen Schmidt soli bezahlen
landgilde pro 1782: 4 rigsbankdaler 31 skilling
courant. 1790 stiger afgiften til 4 rgbkdl. 35 ski.,
hvilken sum holder sig uforandret til det gale
pengeår 1813, da udgiften stiger til 7 rgbdl. 3
mark 7 ski., en afgift, der forbliver uforandret
til 1836, da den bliver 7 rgbkdl. 95 ski. Fra 1837
til 1843 er udgiften årlig 11 rgbkdl. 43 ski. 1844
stiger udgiften til 19 rgbkdl. 411/s ski. 1845 daler
udgiften til 9 rgbkdl. 683M ski. 1846 er udgiften
7 rgbkdl. 943/s ski. 1848: 15 rgbkdl. 3^2 ski. Der
efter er et par år mindre forskelle, og i sidste
regnskab 1851 er udgiften 15 rgbkdl. 133A ski.
Således var altså landgildeudgifterne på en
gård på c. 85 tønder land i tidsrummet 1782—
1851. Store summer var det ikke sammenlignet
med nutidens skatteudgifter, men jævnført med
datidens forhold har det vel ikke været så lidt
endda, hvad gården har måttet yde alene i land
gilde (gilde betyder her gæld). Der var jo også
andre udgifter at afholde end landgilde, således
skatter, tiende o. s. v. Landgilden var en årlig
afgift i korn eller penge, som fæstebonden be
talte af den gård, han drev. Når regnskabsbogen
hører op 1851, har det sin grund i, at i dette år
fandt den endelige hoveriafløsning for fæste
gårde sted for hele landets vedkommende.

Landmåler-forfatteren.
Da Nis Petersen Schmidt i 1856 solgte sin
fra fædrene arvede gård, lod han dens vidtspredte jorder opmåle, og arealerne blev afteg

nede på et kort, der også lærer os en del om
gamle landboforhold. Der er en litteraturhisto
risk detaille knyttet til gårdens opmåling og kor
tets tegning, idet dette arbejde blev udført af
den senere så kendte historiske romanforfatter
Herman Frederik Ewald (1821—1908), der var
uddannet som landmåler. Den 10. november
1854 fik han bestalling som kongelig landmåler
og nedsatte sig foreløbig som sådan i Toftlund
i Sønderjylland. Den 14. juli 1855 blev han gift
med Julie Caroline Oest (1836—1907) og flyt
tede snart efter op til den smukt beliggende
ejendom Bredelykke tæt nord for Gram. Her i
denne skønne egn boede H. F. Ewald til 1864.
Han var straks det første år efter ankomsten
hertil, i 1856, lærer på Rødding højskole, og det
er ikke utænkeligt, at det første større landmå
lingsarbejde, han kom til at udføre, just var op
målingen af Nis P. Schmidts gård; det var i
hvert fald i 1856, dette arbejde fandt sted, og
markkortet over gårdens jorder blev tegnet.
Kortet over »Nis Petersen Schmidts ejendoms
gård i Rødding by og sogn« er 62 cm højt og 82
cm bredt. Der er på det pynteligt aftegnet 12
forskellige mark-stykker, der viser os, hvor
upraktiske forholdene var i de gamle landsby
tider, idet gården, her er tale om, havde sin
jord liggende så mange steder rundt i bymarken.
De enkelte arealer er af forskellig form og stør
relse, og de fleste af dem har deres særlige navn,
hvorfor kortet også er af lidt interesse for sted
navneforskere. — Marknavnene er følgende:
Aamai (Mai = Made, betyder eng). Toft. Bir
ket. Tragt (navn efter markstykkets form). Søndre-Mose. Søndre-Hede. Højmose. Øster Hede.
Øster Lykke (lykke, løkke er en gammel beteg
nelse på et indhegnet stykke jord, jfr. Brede
lykke). Desuden skoven og gården med have.
På kortet er dog ikke meddelt alle den opmålte
gårds marknavne. Markstykket, der på kortet
bærer navnet Birket (æ Birke), havde flere nav
ne knyttet til sig, således Trindengen (trind =
rund). Buskene (et stykke mark med buskvækst,
hvor man tidligere slog græsset med leen mel
lem buskene). Krogen, et lavtliggende stykke
jord, der lå i et hjørne af marken, og som sva
rede til sit navn. Aaen, der på kortet er aftegnet
som løbende igennem Aamaden, er Hjortvad å.
Bækken ved siden af gårdens bygninger inde i
Rødding by er Rødding bæk.
De 12 tegninger på kortet er af vidt forskellig
størrelse og form. Mose- og hedestykkerne er
meget smalle og lange arealer, ligesom æ Towt
og æ Østeløk’g — således som de til gårdene i
landsbyfællesskabets tid tildelte jorders form
var det. »Æ Birke« og »æ Skov« er større, mange
kantede jordarealer. »Æ O’mad« (Aamaden) er
et omtrent firkantet stykke jord. Kortet med den
gamle slægtsgårds vidtspredte jorder indtegnet

Side 15

Slægtsgaarden

på har sin ikke ubetydelige kulturhistoriske
værdi, idet det belærer os om de danske bønder
gårdes markformer i landsbyfællesskabets dage.
Der er muligvis ikke opbevaret andre af H. F.
Ewald tegnede markkort end det her omtalte,
som jeg i maj 1946 skænkede til Rødding høj
skole, hvor det bedst hører hjemme, og hvor
man formentlig kan bruge det i undervisningen
om den danske landsbys såvel som Røddingegnens historie.

Om slægten Schmidt.
Om den schmidtske slægtsgård er endnu at
nævne, at i 1856 blev dens spredt tilgængelige
jorder solgt til forskellige nabogårde, men et
areal beholdt N. P. Schmidt, det, der havde
navn efter gammel birkebevoksning: æ Birke,
beliggende lidt sydøst for Rødding, På denne
lille gård lod han opføre den nødvendige byg
ning og havde her sit hjem i de følgende åringer.
Den gamle gård inde i Østerbyen kom på frem
mede hænder; således boede her i årene omkring
genforeningen en farver. — På de ældre dage
solgte N. P. Schmidt sin ejendom »Birket« og
flyttede sammen med sin hustru ind til Rødding,
hvor de henlevede deres alderdomsdage i en fløj
af den da tomme højskole. Her døde hans hu
stru, Maren Boisen Jensdatter (f. i Brem 28/is
1820) den 31. august på højskolen. Hendes grav
findes på Rødding sognekirkegård, hvor jeg i
sommeren 1919, efter at have sneget mig over
den endnu spærrede Kongeågrænse, fandt hen
des gravsten. Da jeg kom der året efter, var
stenen forsvundet og alle eftersøgninger for
gæves. Nis Petersen Schmidt flyttede efter sin
hustrus død op til sin søn, mejeribestyrer ]ens
Boisen Schmidt (1854—1905) på mejeriet »Kron
borg« i Gjesten sogn ved Kolding. Her døde
den fordums Røddinggårdmand i sommeren
1899; hans grav er på Veerst kirkegård.
N. P. Schmidts to børn, sønnerne Jens og
Peter, fik begge deres livsgerning nord for
Kongeåen, men de glemte aldrig barndommens
og slægtens by Rødding. Det var med en sær
egen dyb glæde, den længstlevende af de to
brødre, Peter Sørensen Schmidt (1858—1948), på
afstemningsdagen 10. februar 1920 kunne tage
ned til Rødding og give Danmark sin stemme.
Ved denne lejlighed fik han talt med sin fjerne
barndomskammerat, præsten og lokalhistorike
ren Hans Kau, der også havde fået sin mand
domsgerning nord for Kongeåen. Pastor Kau
prædikede denne dag i sin barndomskirke. Da
man under afsyngelsen af »Den signede Dag«
kom til slutverset: »Saa rejse vi til vort Fædre
land«, blev den ellers så fuldtonende sang næppe
hørlig. »Gråden kvalte Røsten«.

På Brem kirkesti.
I juli 1923 tog jeg med Peter S. Schmidt, der
var min farbror, en tur til Rødding. Her var det
helt mærkeligt at gå med den 65-årige mand og
høre ham fortælle om, hvem der tilforn havde
boet i gårde og huse langs Rødding bygade. Han
kunne fortælle om, hvem der boede i de enkelte
hjem i 1860—70’erne, men hvem der nu var be
boere her, vidste han, efter de mange års adskil
lelse, naturligvis ikke. — Ude på Rødding mark
vest for barndomshjemmet »æ Birke« viste han
mig Brem Kirkesti, som vi så vandrede ad ind
efter Rødding til. Han kunne endnu se for sig
de Brem mænd, når de i 1860’erne gik til kirke,
iført langskødede frakker, lange støvler, salme
bogen i frakkelommen og hver rygende på en
lang pibe. Billedet af de Brem mænd, der i de
gamle, stille landsbytider gik deres retsindige
gang til gudstjenesten, står ejendommelig klart
i ens bevidsthed, efter at man havde gået ad
deres kirkesti og fået deres færd meddelt' af en,
der aldrig kunne glemme dette syn fra barn
dommens kirkesti, i hvis nærhed den sagnom
spundne »Præstekilde« findes. Forårssynet fra
kirkestien, der er uforglemmelig for ethvert
landsbybarn, giver Grundtvig i bibelvisen om
disciplenes gang til Emaus: »Luk Øjne op, al
Kristenhed — se, hist hvor Fuglen synger — sig
Bakke op og Bakke ned — end Kirkestien slyn
ger. — Den snor sig over Mark og Eng — imel
lem Korn og Blommer — forbi saa mangen
Lærkeseng — i Vaar og tidlig Sommer«.
I pinsesalmen dufter stien af sommerens varme
og væde, og mest hvor den er lavest og glemmigejerne myldrer omkring gangbrædtet over
bækken: »Det aander himmelsk over Støvet —
det vifter hjemlig gennem Løvet — det dufter
liflig under Sky — fra Paradis, opladt paany —
og yndig risler ved vor Fod — i Engen Bæk af
Livets Flod«. — Og i Efterårsly »under aaben
Himmel og vaaden Sky« — ses den samme sti i
et dejligt digt (af Grundtvig) om barnetroen:
»Hyrder, som paa Marken her — over Hjorden
himmelkær — Nattevagten holde — tælle trindt
om Davids By — under Høsttids vaade Sky —
Ævred-Nætter kolde — lytte til den lille Fugl
— der end kvidrer smaat i Skjul — om hvad
Nat mon volde«.
Ja, det myldrede med tanker i et af minder
bevæget sind, da den gamle Røddingbo van
drede med sin yngste brodersøn ad barndom
mens kirkesti. Det var en pilgrimsfærd til det
tabte land — barndommens og slægtens kære
egn — de to foretog hin skønne sommerdag i
1923. Turen endte på Rødding kirkegård, den
hegnede plet for sognets bortgangne slægter.
I det ovenstående er givet et lille indtryk af,
hvad gamle gårdhistoriske papirer kan fortælle.
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I mange af Danmarks gårde har man historisk
materiale af forskellig slags liggende. Det bør
man agte på, da det altid er af værdi for slægtsog gårdhistoriske undersøgelser.
A. F. S.

Brug slægtsgårdsmærkatet
100 stk. 5 kr. på postgiro nr. 83 142

ofNDELSBOGTRYKKERIET

hos de firmaer,

i Odense

der annoncerer
i vort blad

Slægtsgaardsejere!
Sikker Dem mod Haglskade

Tegn Deres Forsikring

gennem

mod Stormskade i

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade

Skolebakken 11 . Aarhus

Skolebakken 11 . Aarhus

Østifternes Land-IIypothekforening*
Gyldenløvesgrade 3
KOBEMIAVX V

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

