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

Nr. 89

1957

Juni

I ARBEJDSGLÆDENS TEGN
Årsmødet i Aalborg vidnede om stor interesse for Dansk Slægtsgaardsforenings
arbejde og om levende kontakt med søsterorganisationen i Sverige
ET MA VÆRE et sundhedstegn for vor
forening, at for hvert årsmøde, vi har været
til, synes vi, at intet tidligere har været bedre.
ledes føltes det også i år. Det er ikke det svin
gende antal deltagere, der bestemmer successen,
men stemningen, hvori møde og udflugt foregår.
Deltagertallet kan svinge med stedet, men for
øvrigt var det også stort denne gang. Omkring
ved et par hundrede medlemmer med familie
havde givet møde. Blandt gæsterne sås flere sven
ske venner af foreningen og gode medarbejdere i
den kultursag, vi lægger navn og kræfter til.
Fra Bjäre Härads Hembygdsförening deltog
formanden, direktør Olof Nobel med frue, fra
Skånes Hembygdsförbund arkitekt Leon Nilsson
med frue, og endvidere deltog i en del af mødet
konsul Allan Könsberg fra Frostavallen i Skåne.
Et af årsmødets højdepunkter var den ypper
lige tale, direktør Olof Nobel holdt ved froko
sten i Blokhus, hvori han dybt grebet over, hvad
han på mødet havde hørt og på udflugten havde
set, tolkede glæden over kontakten mellem vore
foreninger og over det i fjor etablerede samar
bejde, som han tillagde den allerstørste saglige
og kulturelle betydning på langt sigt.
Direktør Nobel gav udtryk over sin glæde over
de store landvindingsarbejder og brugte betyd
ningen af dem i sindbilledlig henseende som sym-

D

Så

F ormanden i hyggelig snak med to mødedeltagere.

bolet for en skandinavisme, der ikke kunne inde
bære ringere betydning end det forrige århundre
des helt anderledes betonede. Endvidere udtalte
dir. Nobel, at mødet i året 1956 og nu i 1957 kan
opfattes som såre beydningsfulde kontaktdage
for sammenslutninger med samme formål på
begge sider af sundet. Sluttelig udbragte Nobel
et kraftigt besvaret leve for dette samarbejde, be(Fortsættes side 4)
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OM NAVNGIVNING AF FAST EJENDOM
Af sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg

1) er navn på en anden fast ejendom på egnen eller
byområdet (§ 1, stk. 1 a).
2) er tillagt slotte, hovedgårde eller ejendomme tilhø
rende staten, kommuner, klostre, hospitaler, stiftel
ser eller lignende, for så vidt navnet ikke er almin
deligt benyttet som navn på faste ejendomme (§ 1,
stk. 1 c).
3) er forbeholdt som familienavn, med mindre ejen
dommens ejer selv fører det pågældende navn eller
har opnået tilladelse til navngivningen fra den eller
de til familienavnet berettigede (§ 2 a).
ad 1. Formålet med denne bestemmelse er kun at for
beholde anvendelsen af et navn indenfor et lokalt
område, egnen eller byområdet. Ønskes et navn
tinglyst, skal der medfølge en erklæring fra ved
kommende kommunalbestyrelse om, enten
at ejendommen inden lovens ikrafttræden har
været kendt under det begærede navn, eller
at kommunalbestyrelsen ikke finder, at navngiv
ningen strider mod lovens regler.
ad 2. Denne regel går ud på at forbeholde et navn ikke
alene for et lokalt område, men for hele landet.
For så vidt loven gennemføres, vil ejendoms
navne som de fornævnte — Erholm, Klintholm
og Vennerslund — blive beskyttede for hele lan
det, og det er meningen, at dette skal gælde for
alle ejendomsnavne, der forinden 1.7.1905 er an
meldt
til justitsministeriet, selv om der ikke er
NAVNELOVEN af 22. april 1904, § 2 d, findes en
tale om en hovedgård.
bestemmelse om, at navne på faste ejendomme, der
Herfra gælder den undtagelse, at navnet ikke
i mindst 20 år har været almindelig kendt i egnen under
bliver
beskyttet, når det er almindelig benyttet
det pågældende navn, kunne blive beskyttede mod at
som navn på faste ejendomme. Dette må forment
antages som slægtsnavne, for såvidt .ejeren inden 1. juli
lig medføre, at sådanne gårdsnavne som Over
1905 indgav en anmeldelse herom til justitsministeriet.
gård eller Østergård ikke bliver beskyttede, selv
Over sådanne beskyttede ejendomsnavne findes en for
om der eksisterer hovedgårde af dette navn.
tegnelse i en bekendtgørelse af 16.6.1906. Heri findes
ad 3. Også denne bestemmelse tilsigter at beskytte an
f. eks. navnene Erholm, Klintholm og Vennerslund,
vendelsen af et navn for hele landet. Når et fa
hvilket betyder, at disse navne ikke kan antages som
milienavn er forbeholdt, gælder det for hele lan
slægtsnavne, men det forhindrer ikke, at landejendom
det, og beskyttelsen af et familienavn skal ifølge
me, der ikke har noget navn, tillægges et sådant navn,
forslaget også beskytte mod navnets anvendelse
og at dette tinglyses.
på fast ejendom, medmindre ejendommens ejer
De vigtigste bestemmelser i det forelagte lovforslag
selv fører navnet eller har fået tilladelse fra de
går ud på, at der ikke efter lovens ikrafttræden kan til
til familienavnet berettigede.
lægges en fast ejendom et navn, som

DECEMBER 1954 blev der af statsministeriet ned
sat et udvalg til overvejelse af spørgsmålet, hvorvidt
der burde søges tilvejebragt regulerende bestemmelser
med hensyn til navngivning af fast ejendom. Dette ud
valg afgav betænkning i februar 1956 indeholdende et
forslag til lov. I overensstemmelse hermed fremsattes
den 17. jan. d. a. i Folketinget af landbrugsministeren
»Forslag til lovgivning om navngivning af fast ejen
dom«. Forinden der gøres rede for de vigtigste bestem
melser i dette lovforslag, skal omtales den nuværende
retstilstand på dette område.
Der er 11. april 1821, altså i enevældens tid, udstedt
en plakat vedr. forandring af navne på landejendomme.
Dette kræver en bevilling af det danske kancelli, nu af
landbrugsministeriet, og navneforandringen skal af mi
nisteriet meddeles til Geodætisk Institut. Bestemmelsen
er vistnok væsentligst motiveret ved en militær interesse
i de topografiske korts pålidelighed, men den er dog af
landbrugsministeriet praktiseret således, at der ved med
delelse af bevilling er taget hensyn til allerede eksiste
rende ejendomsnavne. Derimod har landbrugsministeriet
ikke nogen mulighed for at gribe ind overfor navngiv
ning af ejendomme, som hidtil intet navn har haft. Med
hensyn til andre ejendomme end landejendomme findes
ingen bestemmelser, så der er ingen begrænsning i ret
ten til navngivning.
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VIS DENNE BESTEMMELSE skal forstås bog
staveligt, vil den føre meget vidt. Da sådanne
navne som Vestergård, Østergård og Overgård er
beholdt som familienavne, skulle dette udelukke, at der
fremtidig tillagdes ejendomme sådanne navne, men det
er formodentlig meningen, at bestemmelsen skal forstås
i overensstemmelse med bestemmelsen under 2, således
at der må gøres en undtagelse, når det er et almindeligt
benyttet navn på faste ejendomme, hvilket gælder for
de nævnte ejendomme.
Efter avisreferater at dømme fremkaldte lovforslaget
ved fremsættelsen i rigsdagen hverken større interesse

H

ÅRSMØDET
(Fortsat fra side 1)

svaret også af et firefoldigt svensk leve for gæ
sterne, udbragt af vor formand, civilingeniør,
gårdejer H. M. Markersen, som Nobel også
varmt havde hyldet for hans store uselviske ar
bejde for foreningen, der på årsmødet fik navne
forandring fra det noget tungt anvendelige »For
eningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde« til
det unægtelig mere bekvemme »Dansk Slægtsgaardsforening«.

F abriksbesøgene
Formiddagstimerne i årsmødebyen den 29. maj blev
anvendt til interessante besøg på De danske Spritfabrikber og C. W. Obels Tobaksfabrikker. Begge steder fik
det store selskab den bedste modtagelse og en masse at
se. På Spritfabrikkerne oplyste sekretær Arne Udholm

eller tilslutning. Hvis dette medfører, at der intet kom
mer ud af det, er det efter min mening beklageligt. Det
for
har ikke alene interesse for ejerne, at et navn beskyttes,
men det har også historisk interesse. Mange af vore
gårdsnavne går flere århundreder tilbage i tiden og kan
fortælle en del om fortiden. Det er uheldigt, at sådanne
navne vilkårligt kan overføres på andre ejendomme,
hvor de ikke hører hjemme, og til hvilke de ikke pas
ser. Det må derfor håbes, at forslaget, der nu er i ud
valg, igen kommer frem.

AL Hesselbjerg.

på sin bortrejste direktørs vegne om fabrikkens drift, at
produktionen er 13.5 mili. liter råsprit om året, og at fa
brikkerne ejer fire forsøgsgårde og har flere afdelinger
rundt om i landet. 320 kontraktavlere leverer kartofler.
Sekretæren fortalte om de forskellige afgiftstal i tidens
løb og de forskellige produktioner, samt oplyste, at for
bruget af spiritus i Danmark i dag er 0.5 liter mod før
første verdenskrig 5 liter om året. Der produceres rundt
regnet en helflaske akvavit pr. indbygger i Danmark
p.a.
Hos C. W. Obel fyldte vi vore næser med dejlige dufte
af tobakker under forarbejdning og modtog bl. a. den
oplysning, at Middelfarttobakkerne i sin tid efterhånden
havde opnået en så udmærket kvalitet, at de meget vel
stadigvæk kunne bruges, men folk ville ikke vide af
dem. Blandt øvrige oplysninger under den store rund
gang noterer vi, at dyre cigarer sorteres i ikke færre end
200 farvenuancer, hvilket kræver skarpt øje og total af
holdenhed fra f. eks. — solbriller.
Ved frokosten i Skydepavillonen lige før repræsen
tantskabsmødet samme sted gav spritfabrikkerne likør
til kaffen og modtog megen tak derfor.

Foreningens arbejde i 1956-57
Mens damerne var på udflugt snakkede mandfolkene.
Formanden bød velkommen, revisor Foged valgtes til
dirigent og sagfører Hesselbjerg til protokolfører, hvor
efter H. M. Markersen aflagde nedenstående udførlige
beretning for arbejdet i det forløbne år:
Den 2. juni 1956 havde Dansk Slægtsgaardsforening
årsmøde i Båstad med efterfølgende udflugt den 3. juni
i Skåne. Det var »Bjäre Härads Hembygdsförening«,
som med hofjægermester Cederfeld de Simonsen som
mellemled havde opfordret os til at afholde vort års
møde i Båstad, og resultatet af mødet blev, at der mel
lem de skånske Hembygdsföreninger og Dansk Slægts
gaardsforening nu er indledet et samarbejde, som vi
både fra svensk og dansk side fremtidig venter nytte og
glæde af.
I det forløbne år har slægtsgaardsforeningens hoved
bestyrelse arbejdet med opgaver af interesse for forenin
gen og dens medlemmer.

Dansk Slægtsgaardsforenings opgave er:
at arbejde for slægtsgaardenes bevarelse i slægtens eje,
at arbejde for at fremskaffe oplysninger om slægts- og
gårdhistorie ikke alene for slægtsgårde, men for alle
danske landbrug, og

at foreningens arbejde gøres på en sådan måde, at
slægtsgaardsforeningen holdes fri af partipolitik, så
ledes at vi frit kan henvende os til vort lands politi
ske partier og til landbrugsorganisationer m. m.
Slægtsgaardsforeningen ønsker, at de værdier vore
fædre har skabt både i kirkelig, kulturel og materiel
henseende — herunder også folkestyret — skal bevares,
og at fremtidens Danmark føres videre med alt dette
som grundlag.
Folkestyret i vort land ønskes bevaret af alle, men det
må aldrig glemmes, at betingelsen for folkestyre er en
højt kultiveret og ansvarsbevidst befolkning, og at der i
vort land findes frie erhverv og privat ejendomsret. I
et land, hvor staten ejer alle værdier, er der ikke mulig
hed for folkestyre — der vil der kun være en stat og
ikke et folk at styre.
Om de opgaver slægtsgaardsforeningen i det forløbne
år har arbejdet med skal anføres følgende:

FORÆLDET BESKATNINGSFORM
Ejendomsskatter: Slægtsgaardsforeningen har — som
tidligere — henledt opmærksomheden på, at staten i
henhold til bestående love om ejendomsskatter i virke
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ligheden har magt til at bringe disse skatter op i en så
dan højde, at i hvert fald landbrugsejendomme — det
være sig husmandsbrug, almindelig gårde og større land
brug — kan blive statsejendomme, og at disse ejere kan
ende med at blive statsfæstere.
Der ønskes sikkert ikke fra nogen side noget sådant,
men slægtsgaardsforeningen ønsker at henlede opmærk
somheden på, at begrebet ejendomsskatter i virkelighe
den ikke er en skat i dette ords rette betydning.
Begrebet skat står i forbindelse med afgivelse af en
procent af indtægt, men da ejendomsskat intet har med
indtægt at gøre, svarer ejendomsskatter i virkeligheden
til indlæggelse af tvangsprioritet på ejendommene.
Ejendomsskatten er en forældet beskatningsform, og
slægtsgaardsforeningen henstiller til regering, folketing
og organisationer at tage hele dette spørgsmål op til
undersøgelse. Sikkerheden for kreditforeningslån eller
andre prioriteter i landejendomme er i de senere år ble
vet forringet ved de stigende ejendomsskatter.
For slægts- og familiegårde, som ved overdragelse til
slægtsarving holdes nede på den lavest mulige overdra
gelsespris — et forhold som er til fordel for hele sam
fundet — virker de stigende ejendomsskatter som prio
riteter, samfundet lægger ind på ejendommene.

Lov om sammenslutningers og
institutioners landbrugsjord
Vedrørende dette lovforslag, som har været til be
handling i det forløbne rigsdagsår, er det således, at det
indeholdt forbud imod, at dansk landbrug drives under
aktieselskabsform. Til folketingsudvalget vedrørende
dette lovforslag har slægtsgaardsforeningens hovedbe
styrelse indsendt protest imod lovens vedtagelse. Vor
motivering for denne protest var, at vi fra slægtsgaards
foreningens side i videst muligt omfang ønsker det per
sonlige ejerforhold til landejendomme, men under de
nuværende vanskelige økonomiske forhold ved overdra
gelse af en landejendom til slægtning kan det meget vel
blive således, at bevarelse af en landejendom i slægtens
eje bedst kan ske ved oprettelse af et familieaktieselskab,
og endvidere anførte vi, at der med hensyn til aktiesel
skabsform for landbruget ikke bør gælde andre regler
end for andre erhverv. Resultatet blev at loven blev ved
taget, men at der i loven kan dispenceres fra forbudet.

Lov om navngivning af fast ejendom
Landbrugsminister Smørum har i sidste folketings
samling fremsat forslag til »lov om navngivning af fast
ejendom«, som ikke fik nogen god modtagelse i tinget.
Vi fra slægtsgaardsforeningens side fandt lovforslaget
godt — vi har takket landbrugsministeren for dets frem
sættelse — og vi har til folketingsudvalget indsendt en
motivering for ønskeligheden i lovens vedtagelse.
Loven er ikke blevet vedtaget, men udskudt til næste
folketingssamling.
Forholdet er det, at slægtsgaardsforeningen, som ar
bejder med gård- og slægtsundersøgelser for dansk land
brug, anser det for godt og praktisk, om hver eneste
landejendom — fra de mindste til de største — har
navn, og et lovforslag, som letter arbejdet med en sådan
navngivning af ejendomme, er derfor fra vor side øn
skelig.

S lægtsga a vdsa r kivet
Foreningens slægtsgaardsarkiv arbejder støt og roligt
under vor lagte plan med efterhånden at få fremskaffet
oplysninger om slægts- og gårdhistorie for alle danske
landbrug. Det skal indrømmes, at denne opgave er af
meget stort omfang, men planen er lagt og vi arbejder
altså med den på langt sig^t.

Lybye, fru Bjergskov og Chr. R. Christensen synes, der
er højt til Aalborgtårnets top, men vovede turen . . .

Med hensyn til slægtsgaardsarkivets arbejde i det for
løbne år vil arkivudvalgets formand aflægge beretning.
Bladet »Slægtsgaarden«: Vort foreningsblad »Slægts
gaarden« udsendes med 6 blade om året, og igennem det
ønsker vi at holde vore medlemmer underrettet om for
eningens virksomhed. Vi ønsker, at foreningens med
lemmer til vort blads redaktør eller til foreningens kon
tor i København vil fremsende artikler og ønsker om
spørgsmål, som foreningen bør tage op til behandling.
Angående bladet »Slægtsgaardens« virksomhed hen
vises til bladudvalgets beretning.
Medlemsforhold: Vedrørende slægtsgaardsforenin
gens medlemsforhold er det således, at der selvfølgelig
hvert år er en naturlig afgang og tilgang, men da mindst
16.000 ejere af landbrugsejendomme opfylder betingel
serne for at være medlemmer af slægtsgaardsforeningen
og vi endnu kun har ca. 4000 medlemmer, forestår der
et stort arbejde med at få vort medlemstal forøget.

FOR SLÆGTEN OG FREMTIDEN
Når slægtsgaardsledelsen for eksempel har forhandlet
med et folketingsudvalg om ønsker i anledning af et
eller andet lovforslag, og når vi oplyser, at betingelsen
for medlemsskab i slægtsgaardsforeningen er ejendom
men i slægtens eje i mindst 100 år og i mindst 3 genera
tioner og at foreningens medlemstal er ca. 4000, får vi
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bemærket, at vore medlemsbetingelser er for strenge, og
at vort medlemstal er for ringe.
Hertil svarer vi, at slægtsgaardsforeningen endnu er
en ung forening — den blev stiftet i 1941 under den
tyske besættelse af vort land, men ca. 8 pct. af ejerne
af dansk landbrug (mindst 16.000) opfylder betingelsen
for medlemsskab i slægtsgaardsforeningen.
Ved nyere undersøgelser i så godt som alle landets
sogne er vi kommet til det resultat, at ejerne af mel
lem 17 og 20.000 landejendomme faktisk opfylder betin
gelserne for medlemsskab i slægtsgaardsforeningen, men
undersøger man tillige antallet af familiegårde, kommer
vi til det overraskende resultat, at langt over halvdelen
af landbrugsejendomme i vort land (sandsynligvis 75
pct.) er slægts- og familiegårde. Dertil kommer, at mange
købegårde erhverves af andre arvinger fra slægts- og
familiegårde. Med andre ord drives så godt som hele
det danske landbrug af gamle landbrugsslægter.
De formål og de opgaver, slægtsgaardsforeningen ar
bejder for, er ikke alene af interesse for ejere af land
brugets slægts- og familiegårde, men også for alle andre
ejere af landbrug og for alle borgere i vort land.
Vel arbejder slægtsgaardsforeningen for bevarelse af
gårdene i slægtens eje, men fra slægts- og familiegårde
udgår mange arvinger til andre erhverv.
Det er naturligt, at en ejer af en slægts- eller familie
gård ønsker rimelige vilkår for driften af ejendommen
og således, at der bliver mulighed for ejendommens
overdragelse til slægtsarving.
Som regel kan kun en arving overtage en slægtsgård,
men det er naturligt, at ejeren af en slægtsgård ønsker,
at gården skal være et ståsted — et holdepunkt — for
de andre arvinger, der udgår fra en slægtsgård til andre
erhverv.

Dansk Slægtsgaardsforening ønsker at arbejde
for bevarelse af gården i slægtens eje, men der er
intet hold i det, hvis et sådant arbejde kun kan
gøres med ofre fra andre erhverv i vort land. Det
er slægtsgaardsforeningens opgave at oplyse for
hele den danske befolkning, at ejere af slægtsgårde
kun ønsker lige vilkår med alle andre erhverv i vort
land, og at bevarelse af slægts- og familiegårde er
en fordel for hele den danske befolkning.
Dansk Slægtsgaardsforening ønsker at arbejde
for sin opgave på en sådan måde, at den ønsker de
bedst mulige levevilkår for alle danske hjem.

ved bladets udsendelse nær forestående og oplyste, at
skovrider Wielandt på Fyn fremtidig, foruden at tage
sig af medlemstegning for foreningen, også vil søge at
skaffe Slægtsgaardsbladet nogle hårdt tiltrængte an
noncer.
Redaktøren henviste til bladregnskabet under Fogeds
regnskabsaflægning og sluttede med at opfordre med
lemmerne til at indsende stof og billeder vedrørende
deres ejendomme, slægtshistorie og egn. Ingen behøvede
at være bange for ikke at kunne konkurrere med hver
ken Drachmann eller Kelvin Lindemann. Stoffet skal
nok få en saglig behandling, bare råmaterialet fore
ligger.
Redaktøren gennemgik endvidere i store træk bladets
indhold i det afvigte års seks numre og gav også op
lysninger om klichepriser etc.

Diskussionen
Under debatten efter beretningen takkede Chr. Vestergaard, Braulstrup pr. Sønderup, formanden for pro
testerne med særlig adresse til aktieforslaget, hvortil
Markersen svarede, at laver man landbrug om til aktie
selskaber, kan man m. h. t. regnskab og henlæggelser
lave noget, man ikke kan i det øvrige landbrug. Aktie
selskaber kan lave udbyttefonds, det kan landmanden
ikke. Vi kommer igen.
Søren Hansen, Stolpehusene, erklærede, at de høje
ejendomsskatter er vanskelige at komme om ved og
nævnte, at han kendte adskillige tilfælde, hvori der er
dannet interessentselskaber, men intet hvori der er ble
vet lavet aktieselskab af et landbrug. Vi må vogte os
for i slægtsgaardsforeningen ikke at foretage os noget,
der får karakter af partipolitik.
Amtsrådsmedlem, tidligere folketingsmand Chr. R.
Christensen, Badstrup, replicerede til Søren Hansen,
der havde nævnt, at søskende ved at danne interessent
selskaber kunne undgå virkningerne af loven om aktie
selskaber, samt at man kunne ansøge landbrugsministe
riet om dispensationer, at det principielt må. anses for
forkert at bede noget ministerium om at måtte få sin
ret. Selve disse lovgivninger oprører mig i mange hen
seender. For halvandet år siden blev jeg ringet op af en
mand, netop udskrevet fra sygehuset, men ikke rask.
Han ønskede at få lov til at danne et aktieselskab af
sin gård på 50 td. Id., som han ikke kunne overdrage
børnene, uden at staten havde forkøbsret. Han fik den

Umiddelbart herefter fulgte konsulent H. Balles lige
så udførlige beretning for arbejdet i Slægtsgaardsarkivet
med tak til de mange flittige medarbejdere. Denne be
retning er så væsentlig for oversigten over foreningens
virksomhed, at vi har foretrukket at udskyde den til
augustnummeret for at kunne bringe den som helhed.

SEND STOF TIL BLADET
På den sygemeldte bladudvalgsformands, hofjæger
mester Cederfeld de Simonsens vegne aflagde »Slægtsgaarden«s redaktør, Ib Paulsen, efter at have bragt en
hilsen fra Cederfeld de Simonsen, en kort beretning, i
hvilken han takkede medarbejderne såvel blandt med
lemmerne som i arkivet, bladudvalget, bestyrelsen og
på Andelsbogtrykkeriet i Odense for ypperligt samar
bejde med det formål at udsende det bedst mulige blad.
Redaktøren nævnte, at der ikke skønnes fordyrelser

1 Nørrekær Enge.
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svartelegram. I oplæsningen af regnskabet udtalte revi
tilladelse, men måtte altså først bede staten om at måtte
dele gården mellem sig og børnene. Jeg er enig i, at man
sor Foged stor anerkendelse af bladudvalgets initiativ til
skal ikke blande sig i politik i denne forening på parti udsendelse af julekort julen 1956. På samme vis som
politisk basis, men når man træder på danske slægts tidligere udsendelsen af mærkaterne, havde denne ak
gårdsfolks interesser, må vi bide fra os, således som vi tion givet foreningen betydelige midler. I år var det
da også har gjort det. En ting mere oprører mig, og jeg julekortene, der stimulerede det svigtende regnskab.
Rytter Rosenbech, Kongerslev, nævnte, at studerende
beder Dem tænke over det. To søskende har en gård,
som de ville overdrage til den enes søn. Men selv om de på Landbohøjskolen gerne ville tjene en ekstraskilling
er lige indehavere af denne gård, havde staten forkøbs ved at tegne medlemmer til foreningen.
ret. Her er vi ved et punkt, hvor foreningen må sige,
Navneændringen til Dansk Slægtsgaardsforening blev
at selv om to søskende har delt lige een gang, skal sta foretaget hurtigt og uden protester.
ten ikke kunne komme og gøre en forkøbsret gældende
Som suppleant for medlem af hovedbestyrelsen Chr.
overfor nogen af lige linje. Ellers borttager man noget R. Christensen valgtes folketingsmand Simon From. Re
af det vigtigste, dansk landbrug har at byde sine inde visoren Foged genvalgtes.
havere. Derfor tak, Markersen, fordi du protesterede
Næste årsmøde skulle holdes på Fyn. Hvor er endnu
her.
ikke endelig fastlagt, men Nyborg er i forgrunden.
Formanden: Det er slægtsgaardstanken og ikke parti
Salomon J. Frifelt indbød foreningen til ved første
politik, der optager mig. Vi er bekymret for vore ar lejlighed at henlægge et årsmøde til Vestjylland, f. eks.
bejdsforhold på landet, for arbejdet og medhjælperfor Ribe, Esbjerg eller Varde.
holdet. Det er årslønnen, der er problemet, og ikke time
Dansk Slægtsgaardsforening vil være meget velkom
lønnen. Vi ønsker det godt for alle i vort land, men vi men ovre hos os. Formanden kvitterede med tak for
må have rimelige arbejdsvilkår og -muligheder, og vil på indbydelsen.
den baggrund tilstræbe samarbejde om
den bedste styring af Danmark.
Kirketerp, Nr. Onsild: Vi glider ud i
kommunisme, socialisering og radikal
Yder mere,
isme, og vi må sætte vor produktion
bag vore krav, ellers går det galt. De
renser bedre,
ord, jeg hørte i radioen af Chr. R. Chri
giver Dem
stensen i vinter, var værd at høre, men
de burde være udsendt på en tid, så
MEJETÆRSKER 4’ og 5’
større udbytte
også politikerne kunne have lyttet.
Nielsen, Hvorup: Vi er nogle dum
rianer til at vælge folketingsmænd!
Arkivar P. K. Hof mansen udtalte i
forbindelse med arbejdet i arkivet, at
han havde det som en, der har sået for
mange roer og står uden arbejdskraft
nok. Det strømmer ind med skemaer
vedrørende folketællingsundersøgelser,
og svarene på dem skal nok komme
efterhånden som »udtyndingen« skri
der frem. Tak til arkivformanden Balle
for særdeles godt samarbejde og til
magister Ellekilde for husly i Det kgl.
Bibliotek og ligeledes for samarbejde af
anden art.
Aage Herlevsen, Bukkehavegård,
Mariager, rettede forespørgsler om ind
meldelser, han havde foretaget og
5. »AQU1LA« har friløb for cylin
1. »AQUILA« har det for store
mente, at medlemmerne burde <rå ud og
der og blæser.
afgrøder ideelle »lige igennem«
skaffe hver ti nye; talte også om inten
princip.
6. »AQUILA« er derfor driftssik
siveret propaganda for foreningen og
ker, har stor ydelse og minimum
2. »AQUILA« har 2 tærskecylinbad om at få medlemslisterne ført a
spild.
dre, en slaglecylinder og en pig
jour til hjælp for tegningsarbejdet ude
cylinder.
Roterende stråskillesnegl, pick-up
omkring i amterne, så man ikke spilder
vinger, samt sortér- og kømertrom3. »AQUILA« har fuld cylindertiden på henvendelser til gamle med
le med flere sold er standard.
og rysterbredde, samt stort sold
lemmer. (Tilsagn herom blev givet.)
areal.
]ohs. Nielsen, Vejstrup, talte også
Ekstraudstyr:
om medlemstegningen og foreslog
4. »AQUILA« er forsynet med
Pick-up, avnesuger og cyklone,
filmsagitation for foreningen. Frifelt
halmpresse med 2 bindeapparater
gummisejl, samt rullekæder i
elevatorerne.
samt hjælpemotor.
kan jo skrive et udmærket manuskript.
Chr. R. Christensen bragte en hilsen
Til opsamling og presning af halm og hø: »PALADIN« pick-up presser.
fra skovrider Wielandt, som vil forsøge
Forlang brochurer.
ny medlemstegning. Tag venligt imod
ham og hjælp ham til rette, når han
kommer til Dem. Og find også, når De
er i København, op på Slægtsgaardskontoret, hvor kontorleder H. C. An
dersen vil være glad for et besøg.
v/ ERLING GAD
Der blev sendt en telegrafisk hilsen
Peder Skramsgade 1 - København K - Telf. Palæ *9301
med ønske om god bedring til Cederfeld
de Simonsen, og senere på dagen indløb

X.ANTKACO
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Festmiddagen
Første mødedags aften holdtes der festmiddag med
mange gæster i »Kilden« med nydeligt udsmykkede
borde i forsommerens lyse farver. Foruden skåningerne
sås ved hovedbordet bl. a. stiftamtmand Lorch-Madsen
med frue, fru direktør Kirkeby, DDSF, sekretær Arne
Udholm og Aalborgs turistchef med fruer, samt fru
præsident Hans Pinstrup o. m. fl.
Chr. R. Christensen blev ordstyrer ved bordet og cite
rede et smukt vers, som også Balle havde benyttet i sin
arkivberetning, der som nævnt bringes i næste nummer
af bladet. Det lyder:

Den. ager, du dyrker, har fædrene avet
og lagt under plov.
Og hundrede slægtled har hakket og gravet
og ryddet en skov.
Sæt fødderne fast i den fædrene jord,
thi jorden er din; den er arvet.
Men far dog med lempe, hvor fædrene for.
Det er ikke ene din skyld, om det gror,
hvor andre har pløjet og harvet.
Derefter talte Chr. R. Christensen smukt for Dan
mark og vor konge. Det danske monarki er blandt de
snart få, der er meget populære. Taleren nævnte også
fremtiden og erklærede sluttelig, at vi ville begynde vor
sammenkomst med at tænke på det land, vi har arvet
og som vi skal overgive til kommende slægtled. Dan
mark og vort kongepar længe leve. (Der er et yndigt
land blev sunget.)
Derefter takkede formanden til mange sider for gæst
frihed i Aalborg og byens institutioner og glædede sig
over de mange gæsters nærvær, hvor iblandt adskillige
landvindingsfolk fra Nordjylland, derunder landinspek
tør Monrad med frue. Formanden takkede endvidere
pressen for samarbejde og udbragte et leve for gæsterne,
fulgt af »Du gamla, du fria« til svenskernes ære.
Arkitekt Nilsson fra Skåne* takkede på de svenske gæ
sters vegne og udtalte glæde over den måde, hvorpå
formanden tidligere på dagen havde deklareret forenin
gens formål. Vi har ikke i Sverige nogen tilsvarende or
ganisation og nærer dyb beundring for Slægtsgaardsforeningens karakter og arbejde. Arkitekten redegjorde
for sin egen organisation, Skånes Hembygdsförbunds,
arbejde og glædede sig over det iværksatte samarbejde
mellem den svenske og den danske forening.
Stiftamtmand Lorch-Madsen nævnte sig som søn af
en bondepige og glædede sip over samarbejdet med
landmænd i mange af embedets opgaver. Bønderne er
landets gamle kærne, og derfor har denne forening sin
meget store værdi, den bevarer noget af den gamle kul
tur og påtager sig praktiske opgaver, forener altså det
åndelige med det praktiske og havner ikke bare oppe i
skyerne. Jeg lykønsker foreningen til arbejdet, og håber
det må lykkes for Dem at nå de mål, De sætter Dem.
Et leve for Slægtsgaardsforeningen.
Proprietær Velling, Hornsgård ved Nibe, bad fru
Pinstrup tage en hilsen fra festen med hjem til sin
ma’nd, når han vender tilbage fra Amerika.
Ejnar Petersen, Kikhavn, holdt derefter en meget
charmerende tale for damerne om alt det, vi til daglig
aldrig får dem sagt tak for. Men iøvrigt har jeg det i
øjeblikket, som da jeg ikke kunne få sagt de afgørende
ord til min kone for længe, længe siden. Det var nu
heller ikke nødvendigt, for en pige med to blanke øjne
havde alligevel forstået. Tak her fra manden for det
daglige samarbejde på mange områder, for kærlige
blikke og lyse smil og den hvide hånd, der glatter ryn-

På stranden ved Blokhus.

ker og bekymringers spor, for overbærenhed og for den
fylde, I gi’r os i hjertet til erstatning, når I har lettet
vor tegnebog til en ny kjole, eller strømper spindevævstynde eller en hat med blomster i. Leve vore kvinder.
(Danmark nu blunder den lyse nat.)

Et mindeår
Derefter talte arkivar P. K. Hofmansen om 1958 som
mindeåret for vort tab af Skåne.
Arkivaren præciserede bl. a., at Skåne, Halland og
Blekinge før afståelsen efter Svenskekrigene i sin tid,
i 1000 år havde haft tilhørsforhold til Danmark og
nævnte, at der er kræfter i gang på både svensk og
dansk side med henblik på at fejre dette minde på en
for begge nationer værdig måde, som stater gør det,
der forlængst er nået ud over opkomlingsstadiet.
Intet sår har, målt med den historiske alen, været
smerteligere i Danmarks historie, thi for ingen anden
landsdel har vi kæmpet og lidt og stridt som. netop for
Skåne. Netop på den baggrund kan vi sige, at de skå
ninger, som gæster os i aften, repræsenterer et folk, som
på ypperlig måde har sammensmeltet deres danske for
tid med deres svenske nutid, så det, der er sket, danner
et ædelt smykke i Nordens kulturhistorie.
Danmark og Sverige tabte så meget ved fortidens
mange krige, men skåningerne har sådan set vundet ved

Side 9

Slægtsgaarden

deres menneskelige bedrift. Hils i Skåne. (Dejlige Øre
sund.)
Sluttelig talte landinspektør Monrad, Aggersund, om
kærlighed til slægt og hjem og en forenings afhængig
hed af den ledelse, den har. På det område synes Slægtsgaardsforeningen vel faren. Et leve for foreningen
adresseret til dens formand.
Ths. Thomsen (Thommes fra bakken) talte om sin
glæde over, at medlemmerne skulle til Vendsyssel næste
dag og læste et digt om sin landsdel. »Den mørkeblon
de«, alias ålborggenseren Povl Sabroe, causerede under
hjerteligt bifald om Aalborg og udførte hyggelige bal
lonkunster. Bagefter drak man kaffe, og nogle tog sig
en svingom.
Udflugten til store landvindingsarbejder nord og syd
for limfjorden med frokost i Blokhus og besøg også ved
vikingmindet Lindholm Høje fik et strålende forløb, og
vil blive omtalt i bladets augustnummer.

UNGE JUGOSLAVER
i dansk landbrug

I de foregående 2 år har en del unge jugoslaviske
landmænd været anbragt for sommerhalvåret 1. maj—
1. november i pladser i danske landbrugsbedrifter. I
sommeren 1955 var anbragt ca. 70, i 1956 ca. 55, og i år
vil man fra jugoslavisk side også gerne have en del her
op i pladser fra 1. maj til 1. november.
Hele arrangementet varetages af de jugoslaviske an
delsorganisationer, som i Jugoslavien også tager sig af
landboforeningsopgaverne. Andelsorganisationerne ud
vælger de unge mennesker i samarbejde med den her
L P.
værende jugoslaviske ambassade, der sørger for op
holds- og arbejdstilladelse, så jugoslaverne, der kom
mer her op, automatisk er inde under Landbrugets
Ulykkesforsikring. Redaktør Niels Duusgaard, »Dansk
Husdyravl«, Vigerslev allé 70, København, Valby, der
er konsulent for ordningen vedrørende de unge jugo
slaviske landmænds ophold i Danmark, træffer aftale
med de enkelte danske landmænd om anbringelsen.
I de foregående 2 år har der blandt de danske værter
n sundevedsk bondeslægts historie
været
en særdeles god tilfredshed med de unge jugo
udsendes til efteråret på Folkeligt Forlag, Engels
Naturligvis kan der være enkelte, som ikke er
holm pr. Bredsten. Bogen er skrevet af afdøde forstanslaver.

så
fortrolig
med landbrugsarbejde efter dansk mønster,
der P. Andresen, som var født 1860 på den gamle slægts
men
hensigten
med disse jugoslavers ophold her i lan
gård i Ullerup i Sundeved. Gården har været i slægtens
det er jo også udelukkende at lære dem, hvorledes dansk
eje siden 1660. Bogen er ikke, hvad man kunne kalde et
landbrug drives samtidig med, at de kan få et godt og
»arkivarbejde«, men bygger i hovedsagen på mundtlig
varigt
indtryk af dansk levesæt og kultur. De unge ju
tradition, altså på erindringer, som min fader i sin ung
goslaver, som har været her opne, er karakteriseret som
dom i 80erne og 90erne har opnoteret hos gamle folk i
hjemegnen, der selv gennem deres forældre kunne hu høflige, behagelige og velopdragne mennesker.
Det anbefales, at de under opholdet her indmeldes i
ske et par hundrede år tilbage. Sønderjyderne har altid
været gode fortællere, så der var stof nok. Bogens ind den lokale sygekasse, hvis formand næppe vil have
noget imod dette. I de foregående 2 år har mange af
hold er således virkeligt originalt, og den er levende og
værterne fulgt denne praksis.
interessant fortalt. Den handler ikke blot om familjen
Lønnen er de danske værter i nogen grad selv herrer
på gården, men om slægten og egnen. Min fader fik
over.
De unge jugoslaver kan ikke være lige dygtige
manuskriptet færdigt kort før sin død i 1925, og siden
allesammen
og derfor heller ikke den samme løn værd.
har det ligget og ventet på »bedre tider«. Jeg har ikke
villet ændre nævneværdigt ved teksten, så stoffet frem Praksis har været, at der udbetales dem 225—250 kr. pr.
måned, og synes man, den unge mand er mere værd,
kommer, som min fader har noteret det ned efter de
kan
lønnen suppleres op efter eget skøn, men det er
gamles fortælling. Hvis bogen skulle omarbejdes i mo
mest hensigtsmæssigt, at man da »gemmer« supplemen
derne stil som en egnshistorie, ville den ganske miste
tet til kort tid før de unge menneskers hjemrejse.
sin ægthed og originalitet. Den skal få lov at stå, som
Ifald De skulle kunne bruge en ung mand for som
den er: et levende bidrag til Sønderjyllands, Sundeveds
meren
1957 og kunne tænke Dem at antage en af de
og slægtsgårdenes historie.
unge jugoslaver, vil hr. redaktør Duusgaard være tak
nemlig for snarest at høre fra Dem.
Bogen vil egne sig udmærket til fødselsdagsgave eller

En bondeslægts historie

E

julegave til alle, der har interesse for sønderjydske for
hold eller slægtsgårdsforhold. Alle, som erindrer P. Andresens bog: »Hjemstavnsminder fra Sundeved og Als«,
der udkom året før hans død, vil vide, at P. Andresen
evnede at skrive levende og spændende. Bogen koster
15 kr. Forudbestilling kan sendes til: Folkeligt Forlag,
Engelsholm pr. Bredsten. (Se annoncen side 2).

Sune Andresen.
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havde to dejlige dage på Fyn 80 medlemmer af Bjäre Härads Hembygdsförening fik meget at se, bl. a. også
i tilslutning til Sveriges egen historie...

FTER SLÆGTSGA ARDSFOREN INGENS vel
lykkede årsmøde i Båstad 2.—3. juni 1956, hvor
Bjäre Härads Hembygdsförening med direktør Olof
Nobel og kaptajn Axel Berg von Linde i spidsen på
bedste måde havde tilrettelagt det uforglemmelige besøg
for de danske gæster, blev det besluttet, at Hembygds
föreningen i 1957 skulle gøre en genvisit i Danmark.
Denne fandt sted på Fyn i dagene 1.—2. juni, efter at
hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm, og kon
sulent Hans Balle, Tommerup, i forening havde gjort et
stort forberedende arbejde med at få arrangementet i
stand.
De skånske gæster, der med kaptajn Axel Berg von
Linde som rejseleder, talte ca. 80 medlemmer fra Bjäre
Härads Hembygdsförening, ankom direkte fra Båstad
i to store busser til Knudshoveds nyåbnede færgeleje
lørdag eftermiddag den 1. juni, hvor de blev modtaget
Vore skånske gæster ved mødet i Aalborg: Fra venstre:
af Slægtsgaardsforeningens formand, civilingeniør, gård dir.
Olof Nobel, Bjäre Härads Hembygdsförening, i
ejer H. M. Markersen og direktør Olof Nobel, begge
midten arkitekt Leon Nilsson, Skånes Hembygdsför
med fruer, der alle kom fra Slægtsgaardsforeningens
bund, og til højre konsul Allan Könsberg, Frostavallen.
årsmøde i Aalborg. Endvidere var ved ankomsten mødt
konsulent Hans Balle, gårdejer Chr. R. Christensen,
der efter behag kunne bese alt både ude og inde. Gæ
Badstrup, og arkivar P. K. Hofmansen, København, der
sterne befandt sig særdeles vel i dette smukke hjem,
i forening ledede eftermiddagens køretur fra Nyborg
og sangpædagogen, fru Märta Palm fra Lund, der også
over Svendborg og Faaborg til Middelfart. Strålende
kendes fra sin optræden i den danske radio, udløste en
solskin over Sydfyns blomstrende gærder og haver, de
latent bundet følelse, da hun under besøget satte sig til
nyudsprungne bøgeskoves lysegrønne skrud og de vide
klaveret og under selvakkompagnement med sin smukke
udsigter over det blå hav mod Langeland, Taasinge og
stemme sang Gunnar Wennerbergs kendte strofer »Här
øerne syd for Fyn gjorde køreturen til en uforglemme är gudagott att vära« fra »Gluntarne«. Senere samledes
lig oplevelse for alle deltagerne.
selskabet ved stenhøjen i gårdens smukke have, hvorfra
Efter et interessant besøg på Hesselagergård, kansle man i det fjerne hinsides Lillebælt skimtede Sønderjyl
ren Johan Friis’ gamle borg fra 1538, hvor såvel de
lands kyst.
gamle sale som det fuldstændig bevarede skytteloft med
Konsulent Balle mindede gæsterne om de svenske og
de fremragende vægtergange blev beset, fortsattes turen
norske frivillige, der i 1848—50 og 1864 strømmede til
over Bjørnemose, Svendborg og Hvidkilde til gymna Danmark for at være med til at værne Nordens syd
stikhøjskolen i Ollerup. Skolen, der som bekendt er op grænse, og som netop i længere tid lå indkvarteret på
ført i tiden 1920—50 af Niels Bukh med frivillig indsats
denne egn. Direktør Olof Nobel takkede for den ud
af dansk ungdom, blev på udmærket måde forevist gæ viste gæstfrihed, og selskabet sang »Der er et yndigt
sterne af lærerinde, frk. Addia Frost, og vakte udelt in land«.
teresse hos alle deltagerne.
Efter ankomsten til Middelfart samledes gæsterne til
middag på hotel »Melfar«, hvor direktør Olof Nobel,
I en fynsk stue
civilingeniør, gårdejer Markersen og arkivar Hofmansen
alle tolkede samhørighedsfølelsen mellem de nordiske
På den fortsatte tur fra Ollerup over Faaborg, Haarby, Frederiksgave, Brahesborg og Sandager til Middel lande og folk. Arkivar Hofmansen gjorde i sin tale op
mærksom på, at det netop denne dag — 1. juni — var
fart, besøgtes gårdejer Marius Andersens veldrevne
gård »Gundershøj« i Sønderby Bjerge, hvor gårdeje 300 år siden, at Danmark udstedte sin skæbnesvangre og
ulykkelige krigserklæring til Sverige, som førte til Dan
ren og hans hustru gæstfrit tog imod det store selskab,

E
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marks tab af det skønne land Skåne hinsides Øresund.
Her ved Lillebælt, hvor Stenderup Hage skyder sig over
mod Fønsskov, og Hejlsminde ikke ligger langt fra Tybring Vig, var det, at kong Carl X Gustav den 30. januar
1658 foretog sin vovelige overgang over isen og derved
drejede historiens hjul til Sveriges gevinst og Danmarks
tab. Lad denne dag og lad dette sted mane os til efter
tanke og til dåd i dagens stævne for den allerbedste for
ståelse og det dybeste venskab mellem vore nationer i
tiden, som kommer. Lad det være sagt fra dansk side,
at vi her i vort fælles gamle fædrenehjem Danmark glæ
der os hver gang, vi hører, hvor godt I har det i eders
nye hjem Sverige, men lad det også være sagt, at vi
glæder os over enhver bestræbelse fra skånsk side til
at bygge den hjerternes bro mellem det svenske og det
danske folk, som i de kommende år af al kraft må vide
reføres til fælles tarv for begge vore nationer.
I dag drejer det sig ikke om det gamle spørgsmål, om
Skåne er svensk, eller om Skåne er dansk. I dag drejer
det sig om, at Skåne, som både Danmark og Sverige
elsker og har kæmpet og lidt så meget for, kan blive
det klenodie i et fællesnordisk samfund, som dets be
liggenhed, natur, minder og kultur berettiger det til
at være.
Aftenen sluttede med en køretur til Hindsgavl slot,
fra hvis bådebro selskabet i den skønne, lyse aften sej
lede gennem Fænø sund og Lillebælt under Lillebælts
broens gigantiske buer tilbage til Middelfart.

Bernadottes garniture
Før afrejsen fra Middelfart søndag morgen den 2. juni
samledes de skånske gæster i byens smukke kirke, hvor
pastor With på udmærket måde fortalte om dette gamle
Gudshus, der i sin tid var blevet indviet til søfolkenes

og fiskernes skytshelgen Set. Nikolaj. På trods af det
tidlige tidspunkt var både kirkens organist og kor mødt
i kirken og fremførte til stor glæde for alle de tilstede
værende Grundtvigs »Den signede dag« og Ingemanns
»Dejlig er jorden«.
Formiddagens besøg gjaldt Erholm slot, hvor hofjæ
germester Cederfeld de Simonsen og frue på den elsk
værdigste måde bød selskabet velkommen og modtog
det i slottets sale. Hofjægermesteren fortalte interessant
og levende om godsets og slægtens historie og fremviste
nogle af Erholms skatte, hvor iblandt navnlig Rem
brandts elev Jürgen Ovens store maleri af hertug Chri
stian Albrecht (1641—1694) af Holsten-Gottorp samt
Karl Gustav Pilos smukke portræt af dronning Caroline
Mathilde vakte opmærksomhed. Med stor interesse besås også marskal Jean Bernadottes (fra 1818 konge i
Sverige under navn af Karl XIV Johan) franske felt
garniture, der efter kong Karl XV’s død 1872 var ble
vet solgt på en auktion i Stockholm.
Fra Erholm gik turen gennem godsets smukke skove
til Gribsvad og derfra videre mod Odense. Efter froko
sten på restaurant »Skoven« i Hunderup skov besøgtes
Sankt Knuds kirke med Claus Bergs vidunderlige alter
tavle, hvorefter man tog til H. C. Andersens hus i Hans
Jensensstræde med alle minderne om Danmarks store
eventyrdigter. En uventet oplevelse var det, da et hold
elever fra Ryslinge højskole i den store mindehal fler
stemmigt sang H. C. Andersens »I Danmark er jeg
født« med Poul Schierbecks skønne melodi.
Det vellykkede 2-dages besøg på Fyn sluttede med
et ophold i landbygningsmuseet »Den fynske landsby«,
før busserne satte kursen mod Knudshoved, hvor den
nye bilfærge »Halsskov« lå parat til at føre selskabet
over til Sjælland, hvorfra rejsen fortsattes over Hel
singør—Helsingborg til Båstad.
H.

Bøger i slægtens eje
----------------------------------

Af gårdejer Jørgen Jacobsen, Vosemose, Fyn.

IDEN JOHAN GUTENBERG i året 1430 opfandt
I aftægtstuen var det en daglig foreteelse at se den
bogtrykkerkunsten, er der sket en mægtig udvik ældre mand læse højt af spændebibelen, medens konen
ling på dette område, men der skulle gå mange årandægtig hørte efter. Boglig syssel var der for almin
fremover endnu, før bøger rigtig vandt indpas i de
delige bønder ikke tid til at beskæftige sig med, og
gamle bondehjem. Langt tilbage i tiden fandtes der de
landbrugsblade fandtes der ikke — i hvert fald langt
fleste steder ikke andre bøger end de kirkelige, som
tilbage. For at kunne drive jorden på samme primitive
bibel, huspostil, katekismus og salmebog samt en alma måde som forgængerne, skulle der ikke mere uddan
nak, og det almindelige var, at når den unge mand
nelse til, end den faderen lod gå videre til sønnen. Det
havde overstået skolegangen og konfirmationen, gik
var ret naturligt, at datidens bønder ikke var særlig
der mange år, før han igen åbnede en bog, nemlig i
ivrige efter bøger, for arbejdsdagen var lang og bryd
reglen først, når han blev gammel og ikke længere
som, og belysningen var ikke så overvældende, at det
kunne deltage i arbejdet, når han følte, det lakkede mod
fristede til aftenlæsning. Den knap tilmålte fritid an
livets afslutning, gav han sig til at læse i bibelen.
vendtes langt hellere til ungdomssværmeri, legestue,
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gilder, marked og handel — alt efter hvilken alder man
befandt sig i.

ET KIG I BOGSKABET
Ved en gennemgang af slægtens efterladte bøger ser
det ud til, at der findes lidt flere bøger her end de
fleste andre steder, men mon det ikke skyldes den om
stændighed, at slægten stadig har boet på samme sted,
og at gårdens beliggenhed var ret isoleret fra andre
mennesker, samt at slægter forud har værnet om de
ting, der fandtes.
Nogle af de ældste bøger er en tysk lærebog i krigs
kunst fra 1630, to tyske bønnebøger fra 1610, Kong
Valdemar Sejrs lovbog, også kaldet »Jydske Lov«,
trykt efter et eksemplar fra 1590, Kong Christian den
V’s danske lov fra 1683, 4 bibler og huspostiler fra
tiden 1632 til godt 1700, og flere mindre bøger og
gamle almanakker fra årene heromkring.
På begge sider af 1800 findes der bøger som: »Anvis
ning paa at drive Teglværk«, »Historisk Jordbeskri
velse«, »Revolutionen i det spanske Amerika«, »Jomsvikinga Saga«, »Jeppe paa Bjerget«, »Magazin for
Natur og Menneskekundskab«.
I tiden mellem 1800 og 1850 begynder der at frem
komme bøger og månedsskrifter angående landbrug, og
hvoraf kan nævnes: »Husdyrenes behandling« af Dal
gas, »Agerdyrkning for den driftige Bonde« af selvejer
R. Hansen, »Den fynske Landbotidende«, »Bondens
Magazin« o. fl. a.
I årene omkring 1850 vokser bogsamlingen ret ken
delig og præges særlig af min faders interesse.
Han er født 1833 og tog som ungt menneske præli

minæreksamen, og det var hans plan at læse jura og
blive sagfører, men så fik han løfte om at overtage
slægtsgården, hvis han ville opgive læsningen, og han
har aldrig fortrudt, at han valgte gården. Fra dette
tidsrum findes der: »Danmarks Historie fra Christian
den I til Nutiden« af Flamand, »Felttoget 1848—49
—50« af Vilh. Holst, »Slagene ved Fredericia og Isted«
af Flamand, det samlede værk af »Danmarks Riges
Historie« af Baden, »Verdenshistorie« af Kofoed, »De
tre Musketerer« af Dumas, alle Ingemanns historiske
romaner, »Nordisk Penning Magazin« og mange andre
bøger, deriblandt skolebøger.

PRÆGEDE AF TIDENS TAND
Bogen om krigskunst må være en bog, som sven
skerne under indkvarteringen 1659 har glemt her, eller
den har ligget i furerens krigskasse og fulgt med til
bage fra slaget ved Nyborg.
Den jydske lov fra 1241 nåede kun at få gyldighed
for Jylland og Fyn, medens Sjælland og Skaane stadig
beholdt de ældre retsvedtægter, som var optegnede i
forskellige lovbøger. Nu er den jydske lov forlængst
ophævet i hele kongeriget og afløst af Kong Christian
den V’s danske lov, men i Sønderjylland har den lige
til 1900 været gældende ret i adskillige spørgsmål.
Mange af disse her nævnte bøger er stærkt præget af
tidens tand, og de ikke altid lige gode opbevaringsfor
hold, men i flere af disse bøger har tidligere ejere af
slægtsgården indskrevet deres navne og årstal, hvad jo
ikke gør bøgerne mindre værdifulde for efterkom
merne.

Sejerø beboet i 3000 aar
-------------------------------

Af gårdejer Jørgen Petersen, Gislinge.

VIS VI SKAL fortsætte med vore »nordlige«
øer og blive i den føromtalte forbindelse mellem
Sjælland, Odsherred, Nekselø, Sejerø og Samsø
Mols, plus Tunø og Hjelm ibefattet, standser vi så
ved den næststørste: Sejerø.
Vel kender jeg noget til Sejerø, til nogle af bebo
erne; men når jeg trods dette ikke ret store bekendt
skab alligevel vover at fortælle lidt om den smukke ø,
må jeg ty til bøger og artikler, hvis forfattere har in
timt kendskab til øen, og blandt disse — for det allervæsentligste — til min desværre alt for tidligt afdøde
ven, overlærer R. Nielsen, Næstved. Nielsen var ind
født Sejerø-boer; efter sin studentereksamen gik han
lærervejen, men fik tid til en mængde historisk arbejde,

H

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

hvoraf vel nok »Sejerø Sogns Historie«, der udkom i
1923, er den betydeligste og burde kendes af alle, der
interesserer
sig for hjemstavnsforskning.
til
Fra denne bog »stjæler« jeg så det væsentligste.
Sejerø har givet navn til det hav, der på de tre
sider omgiver øen: Sejerøbugten, Den er en gren af
Kattegattet, der her bøjer sig ned mod Sjællands nord
kyst; på den fjerde side, mod vest, kommer Samsø
bæltet, fortsættelsen af Storebælt mod Kattegattet.
Fra sydøstspidsen er der til Sjælland kun 9 km, til
Samsø 25 km og til Helgenæs ca. 35 km. Øen har en
morsom langstrakt form, således at dens længde er 11
km og bredden kun ca. 1.8 km. Øen er et sogn med 4
byer: Sejerby, Kongstrup, Mostrup og Nordby med
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snart 1000 indbyggere. Dialekten, der tales derovre,
er jeg en gang kommet tosset af sted med at sige, be
står af 80 pct. sjællandsk, 5 pct. samsøisk, 5 pct. kalundborgjydsk, 5 pct. fynsk og resten — sejerøsk! At
jeg slap heldigt fra eksperimentet skyldes udelukkende,
at jeg ikke på det tidspunkt havde læst magister P. K.
Thorsens »Sprogarter paa Sejerø«, en fejl, jeg senere
har rettet, uden dog at skulle komme dybere ind på
et emne, jeg ingen forstand har på, kun at man som
samsingerne har 3 køer, hvor en sølle sjællænder får
nøjes med 2.
Øen hører til Skippinge-Arts herred, Holbæk amt.
Man har haft færgeforbindelse til Kalundborg, men
nu regnes der kun med forbindelsen Haunsø—Sejers,
en dejlig ny færge med plads til flere biler og smukt
og velindrettet plads til passagerer, sejler daglig et par
ture. Øen er mere end et besøg værd.

LIDT HISTORIE
Første gang, Sejerø omtales skriftligt, er omkring år
1200. Saxo omtaler Sejrø insula — insula = 0. —
Navnet Sejerø fastslås efter mange andre stavemåder
endelig omkring 1800.
At øen har været beboet i mere end 3000 år, for
tæller forskellige oldtidsfund.
Såre naturligt ville det være, om en så udsat post i
havet ikke skulle have haft et befæstet punkt, hvor
man kunne ty til, når ufredsfolk fra havet gjorde
landgang. Måske er det netop et sådant, der har ligget
på den høje, isolerede bakke Borrebjerg tæt vest for
Sejerby, en mængde skår, dyreknogler samt rester af
stensætninger er fundet ved gravning, nogen bygnings
rest bekræfter dog ikke teorien; men da der også er
fundet ikke få spydspidser af jern og ben, tør antagel
sen måske fastholdes.
Et mægtigt fund af sølv i form af smykker og møn
ter fra vikingetiden — fundet vejede 1880 gram —
giver nogen mistanke til de gæve Sejerøboere om at
have haft en finger med i vikingetidens sørøveri, idet
hele fundet kan dateres til tiden lige før år 1000.
Herfra vides betydeligt mere om Sejerø. Det fejler
næppe, at et Thing, der hedder »Sayvarting«, der 993
under kong Svend Tveskæg er afholdt her. Grunden
til tinget var, at kongen og jarl »Strut-Harald« og en
jarl på Bornholm mødtes til forlig angående nogle
plyndringer, som de henholdsvis havde ladet foretage i
de andres landsdele. Kongen kom sejlende med 60
skibe, Strut-Harald med 10 og bornholmeren med 3.
Selve domskendelsen og de impliceredes indlæg før
denne er meget interessante; men det ville føre for vidt
at referere.
Efter den bevægede tid, der fulgte på Knud Lavards
drab i Haraldsted 1131, kæmpedes der både til lands
som til søs, stod der et stort slag ved Sejerø mellem
Erik Emune, Knud Lavards bror, og kong Niels og
sønnen Magnus, hvor Erik vandt.
Da Valdemar den Store ville flygte fra Roskilde

Sejerøsk landskab.
efter kongemordet 1157, måtte han på grund af uvejr
og storm overnatte på Sejerø, og senere kæmpede han
især ved hjælp af Absalon og Esbern Snare mod ven
derne i Sejerøbugten. — (Det var under en sådan
venderinvasion, at Esbern fandt på at narre venderne
med ildsignaler fra mastetoppen, nævnt under Nekseløartiklen).
I Valdemar Sejrs jordebog 1231 nævnes Sejerø som
krongods, og der nævnes ordet »Hus«, der muligvis
henviser til Borrebjerg, eller er det kirken, der tænkes
på? Denne er nemlig tydeligt opført med forsvar for
øje, skydeskår m. m. — 1370 er øen bispegods, og i
årene 1534—35 ejes den af den sidste katolske bisp,
Joachim Rønnow.

VRØVL MED KALUNDBORG
Efter at reformationen havde skaffet kongen al kir
kens gods og jord, blev Sejerøs beboere fæstere under
kronen, og kongen fik tillige brug for Sejerøboernes
sømandskundskab, således i 1564 10 »bådsmænd«, ma
rinere, 1565 30 bådsmænd og 4 tømmermænd; vel var
de tvangsudskrevne, men de erholdt dog 4 gylden om
måneden som betaling.

Slægtsgaardsejere
benytter stadig

Sparekassen
for Haderslev Byes Omegn
Gravene — HJØRNET — Nørregade
Stiftet 1856
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Dette synes at bevise, at Sejerøboerne ikke alene
var bønder; men at de i høj grad henter deres indtægt
på havet, og at de gerne ville handle, får man at vide
af klager fra Kalundborg købstad over, at Sejerø
boerne brød sig fejl om købstadprivilegier, og i stedet
for at lade de Kalundborg købmænd tage fortjenesten,
sejlede ned til Korshavn i Saltbæk vig og ilandsatte
deres varer, som de derefter »droge langt ned i landet
og forhandlede«. Det var sild, kalk, tømmer og sten,
og i bytte fik de korn, som de så solgte videre søværts.
Klagen gik til kongen; men Sejerømændene hævdede,
at de fra Arilds tid havde ret til denné handel, og kon
gen gav dem medhold, dog måtte de ikke drive »forprang«, d. v. s. købe varer med videresalg for øje. Yder
ligere klager fra Kalundborg købmændene beviser dog,
at Sejerømændene brød sig pokker om kongens påbud,
så der måtte et nyt kongebud til, det blev dog et kom
promis og formentlig til,begge parters tilfredshed, da
ingen senere klager foreligger.
Svenskernes husering og plyndring 1658—59 gik
frygteligt ud over Sejerø, mange gårde afbrændtes,
kirkens hellige kar røvedes, hele den store handels
flåde bortførtes, og jordebogen siger: »At hele øen
var yderst forarmet«.
En ny handelsflåde fik Sejerø aldrig mere, og frem
tiden blev derfor væsentlig bondebrug.
Skiftende ejere og forpagtere af øen gjorde deres til
at pine fæsteafgift af de forarmede bønder uden at
gøre noget for ophjælpning. Først da den bekendte
Jens Rostgaard købte øen, kom der en mand til, der
ydede noget til gengæld for indtægterne, og endnu
bedre blev det, da brodersønnen Frederik Rostgaard i
1710 blev ejer. Han byggede skole, udskiftede jorden
i Sejerby, gav kirken nye kar, anlagde 4 lunde, fik
udvirket hos kongen, at bådsmandsskatten, der var
trådt i stedet for tvangsudskrivningen, blev ophævet.
Rostgaard boede ikke til stadighed på øen; men havde
et hus, hvor han ofte slog sig ned i nogen tid.

Slægtsgaarden

En gammel Sejerobocr har fortalt mig følgende, som
han havde hørt fra sin bedstefar: »Præsten var meget
stor og så stærk, at han kunne rette en nysmedet
hestesko ud med de bare hænder!« Samt »En gang gik
han ned på kroen, hvor der sad en hel del mænd og
drak midt i kirketiden; da de begyndte at true, smed
han dem ud allesammen, nogle gennem døren, andre
gennem vinduerne, så glas og sprosser fulgte med!«

Om det nu var Grundtvigs kejserlige optræden eller
anden årsag, synes moralen dog at bedre sig; men at
det ikke blev helt godt, kan man læse af en beretning
i kirkebogen for 1660—1724. Her var på græsk skrevet
»Et misundeligt folk, lovløst, opsat på svig og vinding,
der dyrker deres kvinder og deres lastefulde sæder
mere end et fromt liv!« Og i en anden antegnelse be
mærker han, »at Pauli ord om indbyggerne på Kreta,
»Kretere er altid løgnere, slemme dyr og lade buge«,
kan anvendes på Sejerøboerne!«
Hans søn og efterfølger i embedet Jørgen Grundtvig
har her tilføjet »En stor sandhed, dette vidnesbyrd er
sandt«.
Men dette er næsten halvtredie hundrede år siden,
vel er Sejerøboerne næsten alle efterkommere af disse
ryggesløse fyre; men der må siges, at hvis gamle
Grundtvig nu skulle give beboerne skudsmål, ville det
komme til at lyde helt anderledes. Indre Mission har
et stærkt indslag, øen er tørlagt for spiritus i forret
ninger og kro, og fordragelighed, dygtighed og enighed
passer langt bedre på den ranke befolkning.
Lad så forfædrenes misligheder ligge som et minde,
der kan tages op, når bedstemor fortæller om en tid,
der for længe, længe siden skabte et kuld mennesker,
der i bar selvhævdelse gik for vidt og skabte deres
egen moral og livslov.
(Eftertryk kun efter aftale med forfatteren).
Jørg. Petersen.

SELVSTÆNDIGE FOLK
Om nu øens isolerede beliggenhed, det manglende
herremandsplageri, somandsblodet, eller hvad der kan
tænkes, havde gjort Sejerømændenes nakke betydelig
stivere end andre fæstebønders, kan vel kun tænkes,
ikke bevises; men at de var stridbare, selvstændige,
kort sagt nogle »hårde halse«, bevises derimod af tal
rige processer, voldshandlinger og »umoral«. R. Niel
sens bog vrimler med lange, tætskrevne processer, kla
ger over præster, præsteklager over bønder, ikke alle
lige hyggelige at læse; men gode at bruge som beviser
for selvstændighed og selvtægt. Fordrukne præster og
degne, uhæderlige sognefogeder, ildspåsættelse af præ
stegården, slagsmål og drikkeri bliver Sejerøs historie
gennem nogle snese år. Endelig kommer der en præst
til øen, som får krammet på beboerne, det er Grundt
vigs bedstefar Otto Jørgensen Grundtvig, præst for
Sejerø fra 1732—60.

Sejerø kirke.
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SOGNEFOGEDGÅRDEN I TRUE
Af August F. Schmidt.

EN STORE LANDSBY TRUE i Brabrand knyttet til familien Frandsen og gården, hvorfor
sogn ved Arhus har i sin tid været en sog den bærer navnet Sognefogedgården.
neby med egen kirke. Men efter reformationen Peder Rasmus Frandsen var sognefoged i 41
1536 blev kirken nedbrudt, og True blev lagt år, fra 12. januar 1875 til sin død 1916. Han havde
under Brabrand sogn. På den fordums store som dragon været med i krigen 1864, og deltog
plads mellem byens gårde har man indtil nutiden da i flere fægtninger. Han førte en endnu beva
kunnet finde rester af den gamle kirke, og i kirke ret dagbog over sine rejser og oplevelser under
gårdens jord er adskillige skeletdele blevet frem felttoget. Han var tømrer af profession og kom
draget. På kirkens plads blev i 1814 opført True til True 1870. Her friede han sig ind på gården
skole.
mtr.-nr. 7, hvor han blev gift med den oven
True har i sin gamle byplansform lighed med nævnte Else Pedersen, der efter sin broders død
en skæv firkant. 1682 var her ikke mindre end 17. oktober 1870 var blevet eneejer af gården. De
19 gårde, der lå i kreds omkring bypladsen, der i to søskendes moder, Ane Marie Pedersen, født
vore dage er bebygget, så man får rigtig ind Nielsdatter (1801—1890), gift med den Peder
trykket af en stor landsby, når man kommer til Pedersen Thøgersen, der døde 1859, var ovre fra
nabogården, som nu ejes af Søren Thomsen.
den højtliggende by.
Fra Ane Marie Pedersen har de senere slægt
Nær den sydvestlige udkørsel af True ligger
gården matrikel-nummer 7, der 1688 havde i led på sognefogedgården hovedparten af deres
hartkorn 3 tønder, 4 skæpper, 1% album. Ar rige viden om det gamle True. Hun kunne huske
1680 boede på denne gård Albert Mikkelsen. Spaniolerne i 1808 og så i 1849 Olaf Rye ride
1680—83 Søren Lauridsen og 1700—1719 Søren gennem byen med sin stab. Efter Peder Rasmus
Lauridsens søn Laurids Sørensen. 5. februar 1764 Frandsens død 11. marts 1916 blev hans søn
hed ejeren Peder Pedersen, der boede her til sin Peder Thøger Rasmus Frandsen sognefoged.
død 1810. Han fik senere tilnavnet Thøgersen. Han var bestyrer af slægtsgården, som han først
Gården var fæstegård under Marselisborg, men overtog efter sin moders død 1926. Han var med
blev 1792 selvejende. Efter Peder Pedersen Thø- lem af sognerådet 1929—33. Som kommunal
gersens bortgang 1810 gik gården i arv til hans mand var han særdeles dygtig. Hans gode hu
søn af samme navn (død 12. august 1859). Hans kommelse og betydelige personalkendskab kom
søn igen, der ligeledes hed Peder Pedersen Thø arbejdet i sognerådet til betydelig gavn. Efter
gersen (1830—1870), var ugift. Efter hans død lange og svære lidelser (kræft) døde han 17. juni
arvede hans søster, Else Pedersen (1841—1926) 1939. Et mægtigt følge fulgte den afholdte mand
gården. Hun blev gift med Peder Rasmus Frand til graven på Brabrand kirkegård. Han var i
sen fra Jeksen (1838—1916), der herefter, fra historisk henseende en ejendommelig begavet
oktober 1870 til sin død i 1916, var ejer af den mand. Han erindrede overmåde meget om de
smukt beliggende gård, fra hvis have der er en gamle slægter i True og omegn, og da han var i
prægtig udsigt over Arhusdalen.
besiddelse af et frodigt fortællertalent, var det
Peder Rasmus Frandsens søn Peder Thøger meget underholdende at høre på denne mand,
Frandsen (1876—1939) overtog gården efter sin hvis tale var fuld af gamle ord og vendinger, og
moders død 1926. 8. marts 1938 overdrog han den hvis dialekt var ren og oprindelig. Han var byens
til sine sønner Peder og Rasmus Frandsen, der historisk kyndige mand, og hans gode minde er
stadig ejer den gamle slægtsgård, hvis ejerliste, stadig levende i egnen.
som vi har set, det er lykkedes at føre ned til
P. Th. Frandsens søn, Peder Rasmus Frandsen
den anden side af 1680. Man tør formode, at der (født 16. april 1910) blev sognefoged (fra 8. aug.
har været slægtskab mellem de forskellige ældst 1939) efter sin afdøde fader.
kendte ejere; efter 1764 har der i hvert fald været
Endnu må omtales den sidste i Sognefoged
uafbrudt slægtskab.
gården af det gamle slægtled, P. Th. Frandsens
Den gamle gårds bygninger nedbrændte 1911, søster, Kirsten Frandsen, der blev født 7. februar
så nu findes der en stor, moderne gård på den 1882. Hun forblev ugift og opholdt sig alle dage
plads, hvor der uden tvivl siden oldtid eller ældre i den gamle slægtsgård, indtil hun 11. oktober
middelalder har ligget en gård. Landsbyens syd 1954 gik til sine fædre. Hendes grav ligger nu i
række af gårde, hvortil mtr.-nr. 7 hører, er sik linje med slægtens mange grave på den skønne
kert de ældste i True.
kirkegård i Brabrand.
Siden 1875 har sognefogedbestillingen været
Det er ikke overdrevet at sige, at Kirsten
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Frandsen var den i den gamle slægtsgård, der
besad den største viden om alt, hvad der vedrørte
det gamle True. Hun var i besiddelse af en stærk
hukommelse, huskede sikkert og vidste besked
om sin slægt tilbage til omkring 1750. Men også
de øvrige Truegårde vidste hun forbavsende god
besked med. Hun kunne uden tøven udrede de
mange indviklede slægtskabsforbindelser, der
forekommer i et noget isoleret landsbysamfund.
Hun kunne huske årstallene for oprettelsen af
købmandsforretninger her, håndværkeres an
komstår, gårdhandler, ejerskifter, vejforbedrin
ger, gårdombygninger, skolevæsen, gamle sagn,
trosforestillinger og skikke.
Hele det fortidige landsbysamfund levede i
hendes stærke minde. Dog ikke alene det, også
en stor omegns historie vidste hun detailleret
besked med, og hun fulgte stærkt med i den store
verdens mangeartede begivenheder. Det var altid
udbytterigt at tale med den nydelige, gamle
dame, der befandt sig såre vel i den hjemlige
kreds. Om få landsbyer i Danmark besidder man
nu så mange enkeltoplysninger som fra True.
Dette skyldes i høj grad det forhold, at man i
sognefogedgården har haft folk, der havde inter
esse og hukommelse for historie.

Nu er der kun ganske få aldrende folk rundt
i sognene, der husker noget af den tidligere tra
dition, og om et slægtled er der ingen, som erin
drer mere af det gamle folkelivs mange skikke,
ligesom også alle de gamle bondearbejder da vil
være ganske glemte. Til den tid er der ingen
tilbage, som har kendt de gamle fortællere. Den
moderne teknik, trafikkens uhyre udvikling,
radioen og alle andre meddelelsesmidler forårsa
ger, at alt det gamle, hele den fortidige tilværelse
på land og i by, går i glemme. Hjemlivet har
allerede nu et andet præg end det havde i lands
byerne omkr. 1910—20. Hvad der taltes om ved
lampens skær i de lave bondestuer, er gået i gra
ven med de gamle folk, der i det sidste par årtier
har nedlagt vandringsstaven. En bondekultur,
der havde et årtusind bag sig, er nu gået over i
glemselens hav. Kun hvor der hist og her har
boet gamle folk med historisk interesse, kan man
endnu en stakket tid hos et yngre slægtled op
tegne afblegede minder om et fordums Dan
mark. — Et af de gamle hjem, hvor megen viden
om fortiden huskedes — og stadig huskes — er
omtalt her.
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