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Nr. 95 Juni 1958

Tak for årsmødet
Først vil jeg gerne takke for den tillid, der blev 
vist mig ved årsmødet. Jeg skal prøve at gøre mig 
værdig til den, men jeg ved, at det er svært at 
fylde pladsen, efter det fortrinlige arbejde H. M. 
Markersen har udført i en lang årrække.

Dernæst vil jeg gerne takke de mange, der, trods 
landbrugets dårlige vilkår, deltog i mødet og var 
med til at gøre det så værdifuldt og festligt som 
kun få af foreningens møder har været. Jeg takker 
på Slægtsgaardsforeningens vegne de mange, der 
har bidraget til at skabe de smukke rammer om 
årsmødet og ikke mindst familien Mathiasen for 
gæstfrihed på »Munkhøjgård«.

Jeg vil også gerne sende en hilsen til de mange, 
der gerne ville have været med, men som af en 
eller anden grund har måttet resignere. Forhåbent
lig vil forholdene udvikle sig sådan, at vi kan mødes 
ad åre. Foreløbig kalder Salomon J. Frifelt til 
møde næste år i Ribe og Esbjerg med udflugt til 
Fanø eller til Eventyrets Land ved Vejrs og Henne.

Men også i år er der muligheder for møde. En 
række amtsforeninger plejer hvert år at indkalde 
til møder og udflugter af mere lokal karakter. Når 
økonomisk modgang gør deltagelsen i årsmødeme 
uoverkommelig, er der mere end nogensinde grund 
til at arrangere de mindre sammenkomster, og 
hovedbestyrelsen beder om, at man i så vid ud
strækning som muligt tager fat herpå. Mange af 
vore medlemmer glæder sig til disse ture.

Den gamle og den nye formand, gårdejer, civilingeniør 
H. M. Markersen og gårdejer, amtsrådsmedlem

C hr. R. Christensen.

De nye vedtægter har åbnet mulighed for ny 
tilgang til vor forening. Det skulle gerne føre til 
øget styrke, så foreningen med øget vægt kan tale 
medlemmernes sag udadtil og i videre omfang stå 
dem bi ved løsning af en række af deres problemer 
indadtil.

Mange opgaver kalder i den kommende tid. 
Jeg håber, vi må få held til at løse dem i fællesskab.

Med venlig hilsen til alle.
C hr. R. Christensen.
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Vor forening i dr et, der gik
Formandens, gårdejer, civilingeniør H. M. Markersens beretning om Slægtsgaardsforeningens 

arbejde i det forløbne år.

PÅ Slægtsgaardsforeningens årsmøde i Hel
singør i dagene 31. maj og 1. juni aflagde forenin
gens formand, gårdejer, civilingeniør H. M. Mar
kersen, Rødby, denne beretning:

I det forløbne år har hovedbestyrelsen arbejdet 
med sager af interesse for foreningen i henhold til 
foreningslovenes formålsparagraf og i henhold til 
beslutninger ved tidligere repræsentantskabsmøder.

Om de opgaver, hovedbestyrelsen i det forløbne 
år har arbejdet med, skal anføres følgende:

Lovgivningsarbejdet.
Slægtsgaardsforeningens ledelse har som bekendt 

i flere år henledt regeringens, folketingets og land
boforeningernes opmærksomhed på faren ved de 
senere års stærke stigning i ejendomsskatter såvel 
til amt som til kommune. Denne skat har intet 
med landbrugets indtægter at gøre - det er en sær
beskatning af landbruget. For landbrugsejendom
me, som er i slægts- eller familieeje - og ejen
domme, som ønskes bevaret fremefter i familieeje 
- virker de stigende ejendomsskatter som tvangs
prioriteter, hvad de i virkeligheden er for alle land
brugsejendomme.

Bevarelse af landbrug i slægts- eller familieeje 
er en fordel for det danske samfund, fordi driften 
af sådanne ejendomme kan tilrettelægges på meget 
langt sigt, og fordi prioriteringen af sådanne ejen
domme, der ikke kommer i fri handel, søges holdt 
så langt nede som muligt.

Ejere af danske slægts- og familieejendomme 
ønsker ikke fordele på andre danske borgeres be
kostning - de ønsker kun vilkår på lige fod med 
andre borgere.

Dansk Slægtsgaardsforening ønsker at sige til 
vor regering og folketing, at vi anser det for urig

tigt at særbeskatte det danske landbrug og særligt 
i en tid, hvor man i andre lande fra statens side 
yder store subsidier til landbruget. Tror man vir
kelig, at dansk landbrug under sådanne vilkår fort
sat kan konkurrere med landbrug i andre lande.

Slægtsgaardsforeningen ønsker at udføre sit ar
bejde hævet over politiske partiinteresser. Vi frem
sætter vore anskuelser og meninger, men det er re
geringen og folketinget, som har ansvaret for vort 
lands styre, og vi må overlade til dem at bestemme, 
om der bør tages hensyn til Slægtsgaardsforenin
gens meninger eller ikke.

Under hensyn til den krise, vort landbrug nu er 
inde i, sendte Slægtsgaardsforeningen i december 
1957 følgende skrivelse til alle folketingets med
lemmer:

»/ en tid, hvor prisfald på landbrugets salgs
varer og stigende produktionsomkostninger truer 
tusinder af danske landbrugshfem, opfordrer 
Dansk Slægtsgaardsforening folketinget til ved 
aktive indgreb at imødegå den farlige udvikling, 
som fra landbruget vil brede sig til vide kredse 
af befolkningen.

Man skal herunder pege på, at ejendomsskat
terne er en byrde, der ikke står i forhold til 
landbrugets indtjeningsevne, og som ved deres 
fortsatte stigning virker som en hård og urimelig 
belastning på erhvervet.

En revision af dette forhold er særdeles på
krævet, og en nedsættelse af særbeskatningen bør 
gennemføres snarest muligt.

Udviklingen har navnlig ramt de unge land
mænd, der gennem generationsskifte eller ved 
køb har erhvervet ejendomme de senere år. Disse 
unge, der skal svare til en stor gæld med betyde
lige afdrag, bliver belastet med en indkomst
beskatning, der forøges i takt med de øvrige 
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forpligtelsers højde, som som de ikke magter at 
udrede, Slægtsgaardsforeningen finder det på
krævet, at der gennemføres sådanne lettelser i 
beskatningen af den del af indkomsten, der an
vendes til afdrag på fast gæld, at den ikke be
lastes hårdere end den del, der anvendes til 
investeringer, fra hvilke der kan foretages af
skrivninger, eller fra den del, der henlægges til 
investeringsfonds. Herigennem kan ydes en vir
kelig lettelse for de hårdest ramte landmænd.

Slægtsgaardsforeningen opfordrer til en posi
tiv indsats for, at der under tidens vanskelige 
forhold ydes landbruget sådanne lettelser i de 
pålagte offentlige byrder, at der skabes rimelige 
eksistensmuligheder for landbrugserhvervet, så
ledes at ungdommen ikke i stigende grad tvin
ges til at forlade det erhverv, til hvis gerning den 
har uddannet sig.«

Resultatet af lovgivningsarbejdet er blevet en vis 
lettelse af landbrugets amtsskatter. Vel ved vi, at 
mange landbrugere betragter dette resultat som 
ringe, men det er dog et foreløbigt resultat.

Navngivning af danske landbrug.
Da Smørum var landbrugsminister fremsatte 

han et lovforslag om navngivning af danske land
brugsejendomme. Dette forslag var Slægtsgaards- 
foreningens ledelse meget glade for, men folketin- 
gets øvrige partier gav forslaget en ilde behandling.

Vi fra Slægtsgaardsforeningens side mener, at 
det var et værdifuldt lovforslag. Vi ønsker navne 
til alle danske landbrug.

Smørums forslag blev ikke til lov, men vi har 
opnået, at rigsdagens andre partier har indset, at 
de har været forhastet i bedømmelse af Smørums 
lovforslag, og der er ingen tvivl om, at hvis et lig
nende forslag - hvad der er håb om - atter frem
sættes i rigsdagen, bliver det vedtaget.

Slægtsgaardsarkivet.
Som bekendt har Slægtsgaardsarkivet plads på 

Det kgl. Bibliotek, og arkivar P. K. Hofmansen er 
vor værdifulde leder af arkivet. Forholdet er det, at 
Det kgl. Bibliotek har pladsmangel, og at der fra 
visse sider er ønsker om at blive af med Slægts
gaardsarkivet. Heldigvis er Ellekilde arkivar for 
»Dansk Folkemindesamling«, og Ellekilde er 
Slægtsgaardsforeningens ven og gode medarbejder, 
men der er alligevel den fare, at Det kgl. Bibliotek 
på grund af pladsmangel kan se sig nødsaget til at 
sige både til »Dansk Fokemindesamling« og til 
Slægtsgaardsarkivet, at de må søge andre lokaler.

Hele dette spørgsmål er vi opmærksom på, men 
vi håber, at ordningen af disse forhold kan finde 
en naturlig løsning.

Planen for Slægtsgaardsarkivets arbejde er lagt. 
Vi ønsker skabelse af et dansk landbrugsarkiv med 

oplysninger om slægts- og gaardhistorie for alle 
danske landbrug.

Slægtsgaardsforeningen er klar over, at frem
skaffelse af disse oplysninger for alle danske land
brug kræver lang tid og koster mange penge, men 
ikke desto mindre er vor plan lagt, og det er vort 
håb, at vi til dette kulturelle og historiske værdi
fulde arbejde kan få økonomisk støtte fra forskel
lige sider.

Samarbejdet med Skånes Hembygdsförbund.
Siden Slægtsgaardsforeningens årsmøde i Båstad 

i 1956, foranlediget ved indbydelse fra Bjäre Hä
rads Hembygdsförening, har vor forening haft kon
takt med »Skånes Hembygdsförbund«, der er en 
sammenslutning af alle hembygdsföreninger i 
Skåne.

De skånske hembygdsföreninger kan sammen
lignes med vore amtshistoriske foreninger, men 
virker mere alsidigt og levende.

Efter indbydelse fra svensk side har vor for
ening været repræsenteret ved Skånes Hembygds
förbunds årsmøde i Falsterbo i august 1957 og 
ved förbundets møde den 19. januar 1958 i Lund.

Det har været en stor oplevelse for os at deltage 
i disse møder.

Dansk Slægtsgaardsforening er også en historisk 
forening, hvis program kan angives på følgende 
måde:

a. Vi ønsker at bevare danske slægtsgårde i 
slægtens eje.

b. Vi ønsker gamle møbler og lignende opbe
varet (ikke på museer), men på slægtsgår
dene.

c. Vi ønsker historiske og værdifulde papirer 
vedrørende slægtsgårde opbevaret i vort 
slægtsgårdsarkiv.

d. Vi ønsker de af vore fædre igennem mange 
hundrede år skabte værdier både i kulturel, 
kirkelig og materiel henseende bevaret frem
over i det levende liv.

Vore fædre gav os blandt andet folkestyre.
Folkestyre - det mest ideelle styre et land kan 

have - kan kun findes i frie lande - lande med 
høj kultur, og hvor de enkelte borgere føler pligt 
og ansvar over for samfundet, men til gengæld er 
betingelsen for folkestyre i et land, at det har frie 
erhverv og at den private ejendomsret respekteres.

I lande, hvor staten ejer alle værdier, kan der 
ikke være folkestyre - der er der kun en stat og ikke 
et folk at styre.

Opgaven er vanskelig.
I Sverige findes ingen slægtsgårdsforening, men 

det burde der være, og vi ser gerne, at der dannes 
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en svensk slægtsgårdsforening, som vi kan sam
arbejde med.

Vi har fået den opfattelse, at der for tiden i 
Sverige nedlægges mange små slægtslandbrug - de 
lægges ind under de større landbrug. Mon dette kan 
være rigtigt? Bør Sverige ikke have en slægtsgårds
forening, som kan føre denne bevægelse ind i et 
andet spor, og har det svenske landbrug i det hele 
taget ikke brug for en slægtsgårdsforening?

Vi danske slægtsgårdsejere ønsker ikke en sær
beskatning til skade for landbrugserhvervet og der
næst sikkert videre til skade for hele den danske 
befolkning. Vi ønsker ingen fordele frem for andre 
erhverv. Vi ved, at i almindelighed kan kun en af 

arvingerne på en slægtsgård overtage denne. En del 
af de andre arvinger går til andre erhverv.

Vi erkender, at samfundet kan sammenlignes 
med en maskine med en masse hjul (et for hver 
borger) af mange forskellige størrelser.

Alle disse hjul skal passes, for at maskinen kan 
arbejde godt, og det er vor regerings og vort folke
tings pligt at ordne forholdene på bedste måde.

Lad os ærligt indrømme, at opgaven for rege
ring og folketing er vanskelig, men vi slægtsgårds
ejere ønsker held og lykke til på bedst mulig måde 
at løse opgaverne, og vi ønsker de bedst mulige 
levevilkår for alle danske borgere.

ÅRSMØDET I HELSINGØR
Vellykket møde med godt hundrede deltagere. Foreningens formand, gårdejer, civilingeniør 
H. M. Markersen trak sig tilbage fra formandsposten og blev afløst af gårdejer, amtsråds

medlem Chr. R. Christensen, Badstrup, Fyn

Slægtsgaardsforeningens årsmøde i Nordsjæl
land var først og fremmest kendetegnet ved for
mandsskiftet og fik det bedste forløb. Gårdejer, 
amtsrådsmedlem Chr. R. Christensen, Badstrup, 
Fyn, afløste gårdejer, civilingeniør H. M. Marker
sen som foreningens formand igennem en lang år
række.

Ved frokosten på hotel Prins Hamlet lørdag den 
31. maj bød H. M. Markersen velkommen til års
møde, specielt til de svenske gæster, fru landshøv
ding Per West Ung, Kristianstad, kaptajn Axel 
Berg von Linde, Båstad, landsantikvarie Sven E. 
Noreen og frue, Kristianstad, og landsantikvarie 
Harald Olsson, Lund.

Mens herrerne holdt repræsentantskabsmøde kl. 
14, drog damerne på udflugt dels i Helsingør og 
omegn og dels over sundet til Helsingborg.

Årsmødet blev ledet af statsautoriseret revisor 
Kr. Foged, mens sagfører, cand. jur. M. Hessel- 
bjerg tog sig af protokollen. 25 amtskredse var re
præsenteret foruden hovedbestyrelsen. Årsmødet 
havde ca. 140 deltagere.

Gerne aktuelle bladartikler.
Efter formandsberetningen, som gengives foran

stående, tog arkivudvalgsformanden, landbrugs

kandidat H. Balle ordet for arkivberetningen, som 
vi bringer i det næste nummer af »Slægtsgaarden«.

Næste beretning blev aflagt af bladudvalgets for
mand, hofjægermester Cederfeld de Simonsen, der 
beklagede, at bladets redaktør, Ib Paulsen, var ble
vet forhindret i at være til stede på mødet. Det 
havde rettelig tilkommet ham, der havde fingeren 
på pulsen og med ihærdighed og interesse forfæg
tede »Slægtsgaarden«s interesse i bladets spalter, at 
aflægge beretningen, men nu bliver det mig, der på 
bladudvalgets vegne må spørge repræsentanterne, 
om de finder, at bladet »Slægtsgaarden« er nødven
digt og ønskeligt i en forening som vor. For det 
kan jo ikke nægtes, at bladet er temmelig dyrt.

Indenfor bestyrelsen mener vi, at bladet er et 
nyttigt bindeled for medlemmerne, og medlem
merne og bestyrelsen imellem, et bindeled, som 
man nødigt vil undvære. Men vi må se i øjnene, at 
annoncørerne ikke er interesseret i at rykke an
noncer ind i et blad, der kun kommer seks gange 
om året. Med så lange perioder som to måneder 
er det også svært at gøre indholdet aktuelt, idet 
artikler om aktuelle ting skal være skrevet lige før 
bladet går i trykken, og det er vanskeligt at få 
kendte mænd til at påtage sig opgaven med så kort 
varsel.

Hofjægermesteren understregede, at bladledel
sen gerne ville have indlæg fra medlemmerne - 
ikke alene historiske, men også aktuelle, og han 
nævnte i denne forbindelse, at Slægtsgaardsfor- 
eningen lige fra bladets start burde have været den 
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første til at advare medlemmerne mod opkøbere 
af gamle ting og til at fortælle, at det sikreste, man 
kan have sine penge stående i, er antikviteter.

Efter at have udtrykt sin tak for pressens om
tale, bl. a. af foreningens årsmøder, hvilken om
tale havde været til stor hjælp, opfordrede Ceder- 
feld de Simonsen endnu en gang repræsentanterne 
til at udtale sig om deres mening med hensyn til 
bladets eksistens og de muligheder, der var for at 
bevare det som et levende blad. Vor redaktør be
stræber sig for at få ting i bladet, som virkelig har 
interesse for slægtsgårdsejere, og han er stærkt in
teresseret i, at vort blad kan fremtræde så godt som 
overhovedet muligt, sluttede han.

Efter de tre beretningsaflæggelser blev ordet 
givet frit.

Slægtsgaardsarkivet må udvides.
Arkivar P. K. Hofmansen lagde for med at takke 

for de smukke ord, der var henvendt til ham i be
retningen, og for den tillid, der var vist ham, 
ligesom han takkede magister Ellekilde for daglig 
velvilje på Det kgl. Bibliotek.

Efter 17 års forløb er Slægtsgaardsarkivet mo
den til en udvidelse, fortsatte han. Arkivets virk
somhed er en sag, der vedrører den allerstørste del 
af landets befolkning, og som vil aftvinge interesse 
hos omtrent lige så stor en del, hvis denne bliver 
tilstrækkelig orienteret. Jeg har kun mødt få men
nesker, der ikke har været interesseret, når man 
først rigtig kom til at tale med dem om deres slægt 
og dennes tilknytning til landets forskellige egne.

Nu er forholdet dette, at hvis man skaffer sig 
oplysning om, hvilke institutioner og kulturelle 
virksomheder, der nyder virkelig økonomisk støtte 
såvel fra private som fra offentlige kilder, finder 
man, at disse institutioner og virksomheder for 
manges vedkommende faktisk beskæftiger sig med 
emner, der kun kan afvinde interesse hos en min
dre del - ofte endda en meget ringe del af landets 
befolkning, men som denne dog direkte eller indi
rekte må være med til at holde i drift.

I modsætning hertil har Slægtsgaardsarkivets 
virksomhed en ganske anderledes bred basis, når 
det drejer sig om befolkningens interesser, men på 
trods af dette er Slægtsgaardsarkivet til dato kun 
holdt oppe af særdeles beskedne, private midler, 
som Slægtsgaardsforeningen har stillet til dets 
rådighed. Disse midler kan nok holde arkivet i 
gang, men er ikke tilstrækkelige til udvidelse og 
stabilisering.

Det forekommer mig, at såvel de private som 
offentlige bevilgende myndigheder, når det drejer 
sig om tilskud til kulturelle formål, i en alt for 
ringe grad har taget hensyn til, hvor stor interesse 
vedkommende formål har ude i den betalende 
befolkning.

Ud fra denne betragtning mener jeg, at der må

Et udsnit af årsmødet.

være baggrund for at rette en kraftig appel til 
såvel offentlige som private om at støtte Slægts
gaardsarkivets arbejde. Dette arbejde har nemlig 
langt videre perspektiver end netop at tjene speci
fikke slægtsinteresser, idet arbejdet også hjælper 
folket til at kende dets egen rod og derved til en 
stabilisering af hele det danske samfund.

Arkivar Hofmansen sluttede med at give ud
tryk for håbet om, at der måtte blive skabt mulig
hed for, at han kunne stille endnu mere af sin tid 
til arkivets rådighed.

Og så fulgte en meget lang forhandling om de i 
beretningen berørte spørgsmål. Heri deltog bl. a. 
sognefoged Johs. Nielsen, Lindegård, Vejstrup, 
gårdejer, amtsrådsmedlem C hr. R. Christensen, 
Badstrup, Uggerslev, husmand Søren Hansen, 
Fiona, Holmstrup, gårdejer Chr. Jessen Reinholdt, 
Oksgård, Hellevad, gårdejer Einer Petersen, Kik
havn, Hundested, proprietær Chr. Lybye, Hald- 
borg, Skive, statsaut. revisor Kr. Foged, forman
den og fru Sørensen, Fredericia.

En fin rekord.
Den sidste, der ikke var repræsentant, fik ordet 

efter hofjægermester Cederfeld de Simonsens an
befaling. Fruen, der har rekord i at tegne med
lemmer til Slægtsgaardsforeningen, fortalte incite
rende om dette arbejde. Hun var absolut for at 
bevare bladet »Slægtsgaarden« og kunne ønske, 
at det kom hver måned.

Fruen fortalte om en udstilling, man havde haft 
i Vejle amt. »Gammelt og nyt« havde man kaldt 
den, og den havde givet en nettoindtægt på 2000 
kr. De forskellige kredse burde tage idéen op. Der 
lå penge til slægtgårdsarbejdet i den.

Også Einer Petersen var for bevarelsen af 
»Slægtsgaarden«, og med de tre beretningers en
stemmige godkendelse lå det samtidig fast, at bla
det fortsat skal tjene sit formål.
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Lovændring om optagelsesbetingelserne.
Statsaut. revisor Kr. Foged forelagde regnskab 

og budget, der har været offentliggjort i sidste nr. 
af »Slægtsgaarden«, og begge dele godkendtes 
enstemmigt.

Man var nu nået frem til repræsentantskabs
mødets vel nok vigtigste punkt, nemlig forslag til 
ændring af lovenes § 2 og 3. Det var hoved
bestyrelsen, der foreslog disse ændringer, hvorefter 
§ 2 kommer til at lyde:

Som medlem af foreningen kan optages enhver, 
der er interesseret i dennes virke. Ved foreningens 
møder har samtlige medlemmer stemmeret, men 
til medlem af repræsentantskabet kan kun vælges 
slægtsgårdsejere.

Ved slægtsgårdsejere forstås landbrugere, der 
ved arv eller familieoverdragelse har erhvervet det 
land- eller skovbrug, som han eller hun er ejer af, 
når ejendommen i mindst 3 slægtled, medregnet 
den nuværende ejer, har været i slægtens besid
delse (eje, fæste eller forpagtning).

Hovedbestyrelsen afgør i tvivlstilfælde spørgs
mål vedrørende medlemsoptagelse.

Medlemmer af foreningen, der har været slægts
gårdsejere, kan vælges til medlem af repræsentant
skabet, for så vidt ejendommen stadig er i slæg
tens besiddelse. Æresmedlemmer kan vælges af 
repræsentantskabet efter enstemmig indstilling fra 
hovedbestyrelsen.

Til medlemmer, hvis ejendom i mindst 100 år 
har været i slægtens besiddelse, udstedes der, når 
det ønskes, af foreningens hovedbestyrelse efter 
forudgående undersøgelse et diplom mod et nær
mere fastsat gebyr.

1 § 3 fastsættes kontingentet for medlemsskabet.

Formanden anbefalede ændringsforslagene.
Gårdejer H. Chr. Flytkjær, Rindom, Ring

købing, oplyste, at man i Ringkøbing amt var 
stemt for at beholde de gamle love. Når man ser, 
hvad husmands- og landboforeningerne får ud af 
deres henvendelser til regering og folketing, tror 
jeg ikke, sagde han, at det betyder noget, at vi 
bliver de mange.

Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, Køl
strup, konstaterede, at der i de senere år er fore
gået en lille tilbagegang i medlemstallet. Når med
lemmerne har fået, hvad de kan få af favører, 
hvorfor skal de så blive i foreningen længere? 
Sådan er der en del, der tænker, mente han, og 
derfor var han stemt for, at alle, der har den for
nødne interesse, bør have frit lejde til at blive 
medlem.

Gårdejer Chr. R. Christensen forstod godt, at 
lovændringerne var et spørgsmål, der optog sindene 
stærkt. Hvis vi vil sige noget til befolkningen, fast
slog han, noget, der kan blive hørt, så må vi ud 
til et bredere lag.

Vi skal gøre en indsats for danske slægts
gårde. Vi skal gøre alle slægtsgårdsejere lige. 
Hvorfor skal nogle af os føle os bedre end de 
andre. Vi kan få og skal have flere med. Det 
afgørende er, at de nye love sikrer, at forenin
gen ledes af slægtsgårdsfolk, samtidig med at de, 
der har fælles interesser med os, optages på 
lige fod.

Landbrugskandidat H. Balle foreslog nogle re
daktionelle ændringer, som vedtoges, idet han 
ønskede ordene eje eller fæste tilføjet forpagtning. 
Han var iøvrigt stemt for de nye loves vedtagelse, 
idet disse gav mulighed for flere medlemmer.

Efter endnu en række bemærkninger for og imod 
de nye love vedtoges disse.

Ny formand.
Til hovedbestyrelsen genvalgtes H. M. Marker

sen, Cederfeld de Simonsen, Chr. Lybye, Ths. B. 
Thomsen, Grøntved og Jessen Reinholdt.

For Vejle og Ringkøbing amter, der hidtil ikke 
har været repræsenteret i hovedbestyrelsen, ny
valgtes henholdsvis gårdejer Hans Buhl, Elkjær- 
hus, Børkop, og gårdejer H. Chr. Flytkjær, Rin
dom, Ringkøbing-

Til revisor genvalgtes statsautoriseret revisor Kr. 
Foged.

Med hensyn til næste års mødested var der 
stemning for Ribe, ligesom der blev inviteret til 
Svendborg i 1960.

Før valgene tog deres begyndelse havde forman
den stillet sit bestyrelsesmandat til rådighed med 
den begrundelse, at han var kommet ind i de 
ældres rækker. Som årene gik, fik han stadig mere 
og mere at bestille indenfor sit erhverv. Derfor var 
det nødvendigt, at han blev aflastet på andre om
råder, og af den grund måtte han træde tilbage 
som formand for Slægtsgaardsforeningen.

Repræsentantskabet bøjede sig for dette argu
ment, men ønskede at bevare H. M. Markersens 
arbejdskraft og store indsigt i Slægtsgaardsforenin- 
gens virke indenfor bestyrelsen, hvorfor man med 
akklamation genvalgte ham til denne.

Umiddelbart efter repræsentantskabsmødets 
slutning samledes bestyrelsen til et kort møde, 
hvor man sagde H. M. Marker sen tak for mange
årigt godt formandsskab. Det var ham, der i en 
vanskelig tid havde fået foreningen ind i en god 
bane, og man var derfor taknemmelig for, at han 
fortsat ville stille sin store indsigt og erfaring til 
rådighed som bestyrelsesmedlem.

Til ny formand valgte man enstemmigt gårdejer, 
amtsrådsmedlem Chr. R. Christensen, Badstrup, 
Uggerslev.
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Den hyggelige festmiddag.
Ved festmiddagen, som fandt sted lørdag aften 

på hotel »Prins Hamlet«, fungerede den nyvalgte 
formand som ordstyrer, medens H. M. Markersen 
præsiderede med fru landshøvding Per Westling, 
Kristianstad, på sin højre side.

Traditionen tro var den første tale for Danmark, 
og her tolkede hofjægermester Cederfeld de Simon
sen, Erholm, højtideligt og smukt slægtsgårdsfolke
nes følelser for deres land.

Taleren havde valgt at køre til Helsingør ad 
Strandvejen og i bus. På den skønneste forsommer
dag lå i øst det friskblå, vidunderlige Øresund, der 
bandt Nordens riger sammen. Hele naturen åndede 
stemning og gav den rette baggrund for et besøg 
i Helsingørs gamle kirker og i det gamle kloster. 
Her sank jeg ned i minderne, sagde taleren, og blev 
bragt tilbage til de tider, da reformationen kom 
over Danmark, over Norden, da et gammelt system 
blev afløst af noget helt andet. Ligesom jeg i klo
stret savnede lidt røgelsesduft, savner vi vel alle 
i det daglige, at ikke mere er bevaret fra den tid. 
Det gamle var måske ikke bedre end det, der er 
trådt i stedet - men det var klogere. Vi føler ær
bødighed for disse gamle minder, Kronborg slot, 
kirkerne og klostret. Vi føler ærbødighed for den 
svundne tid og mindes de konger, som var knyttet 
til de skiftende slægtled. Lad os i dag, i vor tids
alder, hvor verdensforholdene er så mørke, lade 
vore tanker gå til vort kongehus og til kongehuset 
på den anden side sundet, hvorfra vor dronning 
kom. Kronens vægt er tung, men et helt og samlet 
folk kan med sine bønner og gode tanker ophæve 
tyngden. Vort kongepar står for os som verdens 
smukkeste; vore tanker og bønner følger den 
kongelige familie - også den unge tronfølger. Gud 
bevare vor konge!

Den smukke og hjertevarme tale fulgtes af et 
nifoldigt leve og »Der er et yndigt land«.

Så bød H. M. Markersen velkommen til for
eningens medlemmer og en række gæster, specielt 
til de skånske venner. Det er nu 300 år siden, 
at Skåne mistede Danmark, sagde han, eller var 
det omvendt? I mange hundrede år er der arbejdet 
på at samle Nordens lande. Nu er vor kultur, 
sociale forhold og meget andet ens. Dette skulle 
muliggøre en samling. Samarbejdet må i gang. Vi 
slægtsgårdsfolk er glade for det samarbejde, vi 
har fået med Skåne. Nu er målet hele Sverige - 
og så følger Norge.

Chr. R. Christensen bragte H. M. Markersen en 
tak for godt udført arbejde og for mange års per
sonligt venskab. Han tolkede slægtsgårdsfolkenes 
dybe taknemmelighed overfor deres formand gen
nem alle årene. Vi er så lykkelige, at vi ikke skal 
tage afsked med dig i dag. Du står stadig i vor 
midte. Vi glædes med dig over dit samfundsnyttige 
arbejde med at forvandle sumpe og enge til frugt

bare agre, hvor hvede og andre kulturer kan vokse, 
men når dit arbejde på dette område måske om 
mange år er glemt, vil din indsats for vor forening 
stadig været bevaret.

Talen fulgtes af »Slægtsgaardssangen«, og så 
takkede landsantikvarie Sven E. Noreen, Kristian
stad, fordi skånske gæster havde fået lov til at 
være med ved dette lærerige møde. Vi skåninger 
savner en slægtsgårdsforening, sagde han, men 
gennem kontakten med jer har vi lært så meget, 
at vi vil gå i gang med at samle slægtsgårdsfolkene 
i Skåne.

Helsingørs viceborgmester, rådmand, civilinge
niør Berg, bragte en hilsen fra byens borgmester 
og gav en række interessante oplysninger om Hel
singørs gamle bygninger. Han fortalte bl. a., at 
dronning Ingrid jævnlig besøger Vor Frue Kloster, 
og det gav et gib i samtlige tilstedeværende, da han 
oplyste, at banegårdspladsen årligt passeres af mere 
end 5 millioner mennesker.

Kaptajn Axel Berg von Linde bragte en hilsen 
fra Bjäre Härads Hembygdsförening, specielt fra 
formanden, Olof Nobel, der var forhindret i at 
være til stede. For fire år siden traf jeg min gamle 
ven, hofjægermester Cederfeld de Simonsen, som 
jeg har kendt siden 1921, oplyste han. Vi disku
terede et samarbejde, der resulterede i Slægts
gaardsforeningens besøg i Båstad for to år siden. 
1 fik set Bjäre Härad og en del af Skåne fra dets 
smukkeste forårsside. I aflagde besøg på to af vore 
gamle slægtsgårde, Axelvold og Dufeke, og på vort 
museum, Palmagården, ved hvilken I plantede en 
eg, som trives i bedste velgående, og hvor vi af
slørede en mindesten for begivenheden. Siden har 
vi skåninger aflagt besøg på Fyn i fjor og i Syd
sjælland i år. Vi er taknemmelige for, at I åbnede 
vore øjne for slægtsgårdenes store værdi og for det 
venskabsforhold, der gennem jert initiativ er skabt 
mellem Sverige og Danmark.

Kaptajnen sluttede sin tale med at dekorere 
arkivar P. K. Hofmansen med Hembygdförenin- 
gens hæderstegn som en påskønnelse for Hofman- 
sens store interesse og indsats.

Tak for godt samarbejde.
Hofmansen takkede for æresbevisningen, lige

som han takkede foreningens mangeårige formand, 
H. M. Markersen, for altid godt samarbejde og 
aldrig svigtende forståelse, når opgaverne og van
skelighederne trængte sig på.

Dansk Slægtsgaardsforening er en forening, der 
ikke findes mage til noget sted i verden, fortsatte 
han. Intet andet land har en tilsvarende sammen 
slutning. Den blev født i en af Danmarks mørkeste 
nætter, da fremmedåget lå tungt over os alle, og 
kun lysenes perlerækker derovre på Skånes kyst 
kastede et glimt af håb om frihed ind i vort sind.

Man kan vist sige, at Slægtsgaardsforeningen har 
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trådt sine børnesko og er ved at overstå sine børne
sygdomme. Vi, der har været med i foreningens 
udvikling gennem mange år og nøje kender de 
enkelte faser i denne, har jo efterhånden fået det 
sådant, at Slægtsgaardsforeningen er blevet en del 
af os selv, en del som vi aldrig kan løsrive os fra, 
og som vi også meget nødigt vil miste.

Men som alle andre organiske foreteelser er 
Slægtsgaardsforeningen jo underkastet udviklingens 
lov, og vi må ønske og håbe, at de nye lovbestem
melser, der i dag er blevet vedtaget på repræsen
tantskabsmødet, må føre til fremgang, gavn og 
glæde for vor bevægelse.

Den inderste baggrund for alt vort virke for at 
bevare Danmarks slægtsgårde kan vist ikke ud
trykkes mere sublimt, end det er gjort af digteren 
Jeppe Aakjær, når han synger:

Hvad var vel i verden det fattige liv 
med al dets fortærende tant, 
om ikke en plet med en dal og lidt siv 
vort hjerte i skælvinger bandt, 
om ikke vi drog fra det yderste hav 
for bøjet og rynket at stå 

og høre de kluk, 
de mindernes suk 

fra bækken, vi kyssed som små.

Den, hvis hjerte aldrig har skælvet af glæde i 
hjemmets dal, har ingen forudsætninger for at 
forstå os - og hvad vi vil, og han hører ikke 
hjemme mellem os.

Vi takker Slægtsgaardsforeningen for de år, der 
er gået, og vi giver den alle vore varmeste ønsker 
om fremgang med ind i tiden, der kommer.

For damerne talte forfatteren Salomon Frifelt 
på sin sædvanlige djærve og humørfyldte måde. 
Talen gjorde stor lykke.

På bestyrelsens og medlemmernes vegne rettede 
gårdejer N. Slemming, Hammelev, Grenaa, en tak 
til den afgåede formand, H. M. Markersen, man
den, der fra kommandobroen var vant til at give 
ordrer og på en sådan måde, at man gerne fulgte 
dem, og manden, der havde en sådan sans for det 
økonomiske, at foreningen var blevet ført ind i 
velordnede og velkonsoliderede forhold. Han øn
skede den nye formand, Chr. R. Christensen, vel
kommen til opgaverne, som nu lå for, og som alle 
måtte stå sammen med formanden om at løse til 
gavn for slægtsgårdsbevægelsen.

H. M. Markersen sluttede talernes række med 
en tak til pressen for aldrig svigtende forståelse.

Det selskabelige samvær fortsattes endnu nogle 
timer, men det blev ikke sent, inden alle var til ro 
for at kunne møde veloplagte til søndagens udflugt 
i Nordsjælland. P. V. N.

Gennem Nordsjællands forår
Fra Slægtsgaardsforeningens årsmøde-udflugt.

For mange af deltagerne i Slægtsgaardsforenin
gens årsmøde var det første gang, der var blevet 
en velkommen lejlighed til at aflægge et besøg 
i det skønne Nordsjælland, hvis natur og seværdig
heder er velkendte fra omtale, beskrivelse og fra 
sangtekster.

På turen til og fra Helsingør med udsigt over 
sundet og på sejlturen til Helsingborg eller ved 
udsynet fra Kronborgs vold lededes tankerne hen 
på Johannes V. Jensens verslinier om stedet i san
gen: »Hvor smiler fager den danske kyst«.

Flere andre har givet udtryk for denne landsdels 
natur og omgivelser. Nogle husker måske sangen 
»Ved Øresunds kyst«, som havde sin glansperiode 
omkring 1920 (tekst af Wilhelm Hansen, Hel
singør, aftrykkes andet steds i bladet).

Årsmødets egnsudflugt på andendagen, søndag 
den 1. juni, var begunstiget af solskin og gode 
udsigtsforhold. Det var medlem af hovedbestyrel
sen, gdr. Einer Petersen, Kikhavn, som havde 

planlagt turen og gjort det store forarbejde, som 
han fik megen ære og deltagerne megen glæde af.

På Munkhøjgård.
I to store busser og en lang række privatbiler 

kørte selskabet fra Helsingør gennem de byer, der 
var nævnt i programmet i sidste nummer, til det 
første besøg, som gjaldt slægtsgården »Munkhøj
gård« i Borsholm.

Gården, som ejes af proprietær Otto Mathiasen, 
Hornbæk, drives af sønnen, forpagter Vagn Ma- 
thiasen. Munkhøjgård har været i samme slægts 
eje i over 250 år, måske meget længere. Den har 
tidligere hørt under Kronborgs rytterdistrikt.

Munkhøjgård, som er på ca. 100 td. Id., bærer 
i høj grad præg af slægtsarv og kulturarv. På en 
bjælke over indkørselsportalen er udskåret års
tallene 1705 og 1942, som angiver, hvornår den 
nuværende og den tidligere lade på stedet er byg
get. I det smukke stråtækte stuehus, som er over 
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100 år gammelt, beundredes mange ting. Ved 
indgangsdøren er anbragt to gammeldags vogn
lygter med indlagt elektrisk lys. På flere af dørene 
mellem stuerne sås messing-dørhåndtag. Man be
mærkede bl. a. møbler med smukke farvestribede 
olmerdugsbetræk, en ægte bornholmerklokke, en 
pragtfuld standkiste med jernbeslag og initialer og 
årstallet 1735 påmalet i blomsterkranse. En stor 
blodbøg og navnløse æbletræer med knudrede 
stammer fra de gamle landsorters tid gav sammen 
med blomsterbuske og stauder haven præg af den 
gode, gamle, solide landsby- og bondekultur. - 
Under gennemgangen af gårdens avls- og stald
bygninger, der ligesom stuehuset er restaureret 
eller moderniseret - nogle lader er ombygget - 
vakte det speciel interesse, at der i ajlebeholdere 
er indrettet et gødningstankanlæg til afprøvning.

I Tegners museum.
Turen fortsattes over Hornbæk og Dronning

mølle til Tegners museum. Billedhuggeren og male
ren Rudolph Tegner (født i København 1873, død 
i Paris 1950) har selv gennemført og bekostet 
museets oprettelse i 1938. Selve museumsbygnin
gen indeholder hele kunstnerens livsværk i gips, 
marmor og bronce, ialt 181 skulpturer og 214 
malerier, hvoraf mange er fra det mangeårige 
ophold i Frankrig, Italien og andre lande.

Til museet hører den fredede, men offentligt 
tilgængelige statuepark med 14 store broncestatuer 
og grupper. Arealet består af et lyngbevokset 
højdedrag på 34 td. Id., hvorfra der er et vidt 
udsyn over Nordsjælland.

Desværre evnede foreviseren ikke at fremvise 
museet og dets kunstværker med den ærbødighed, 
hvormed kunstneren og mange af de skulpturer, 
der omtaltes, burde behandles. Hans forsøg på at 
gøre det til en lystig i stedet for en saglig gennem
gang af kunstværkerne resulterede i nogle tilfælde 
i bemærkninger, der efter fleres bedømmelse lå på 
et for lavt plan.

Ved den fortsatte tur til Esrom og øst om Esrom 
sø gennem Fredensborg og Grib skov til Hillerød 
fik man et glimt af Fredensborg slot og den be
rømte trappe, hvor danske konger har modtaget 
fyrster og store statsmænd fra mange lande, ikke 
mindst i Europas svigerfaders, kong Christian IX’s 
regeringstid.

Efter spisepausen på Slotspavillonen i Hillerød, 
hvor H. M. Markersen og Chr. R. Christensen 
o. fl. havde ordet, fortsattes til Statens forsøgs
gårde ved Hillerød.

På Statens forsøgsgårde.
På plænen i haven foran hovedbygningen på 

Trollesminde bød inspektør V. Krohn velkommen 
og gav en interessant oversigt over gårdenes historie 
og om de mangeartede husdyrbrugsforsøg, der

Foran stuehuset på Munkhøjgård. Fra venstre gdr. Einer 
Petersen, Kikhavn, H. M. Markersen, proprietær Otto 
Mathiasen, forpagter Vagn Mathiasen og Chr. R. Chri

stensen samt Mathiasens kvindelige familie og børn.

gennemføres på gårdene under »Landøkonomisk 
forsøgslaboratorium« i København, der ledes af 
Statens husdyrbrugsudvalg under landbrugsmini
steriet.

Favrholm, hvortil der hører 310 ha, er en gam
mel hovedgård, som er nævnt allerede 1366, da 
ejeren pantsatte den til Valdemar Atterdag.

Trollesminde, som er på 240 ha, er oprettet 
1838. Denne gårds jorder har tidligere hørt under 
Favrholm og Hillerødsholm. Gården har fået navn 
efter søhelten Herluf Trolle, som i sin tid havde 
ejet Hillerødsholm.

Inspektør Krohn gav i korte træk oplysninger 
om hvad husdyrbrugsforsøgene omfatter.

Kvægavlsforsøgene begyndte med »Rød dansk 
Malkerace«, senere kom »Sortbroget jydsk Kvæg«, 
Korthornskvæg og Jerseykvæg med. Igennem årene 
har her været udført fodrings-, opdrætnings-, fed
nings-, fordøjelses- og ensilageforsøg.

Forsøgene med svin omfatter fodring af fedesvin, 
grisesøer og pattegrise, og der er udført forskellige 
undersøgelser vedrørende isolation og ventilation 
af svinestalde.

Forsøgene med høns omfatter bl.a. fodrings-, 
udrugnings- og fedningsspørgsmål. Der er kontrol
station for høns, hvor der foretages afkomsunder
søgelser.

Kaninforsøgene omfatter bl. a. fodringsforsøg 
med kød- og pelskaniner og kontrol med kød- og 
skindkvaliteten af forskellige racer. Angorakani
nernes uld bliver klassificeret og vejet.

Pelsdyrforsøgene omfatter fodring af mink og 
sølvræve, og der gøres iagttagelser over fodermid
lernes indflydelse på skindenes kvalitet og dyrenes 
helbredstilstand.
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Forsøgsresultaterne offentliggøres i forsøgslabo
ratoriets beretninger og meddelelser.

Efter inspektør Krohns orienterende redegørelse 
åbnede fru Krohn dørene til den 120 år gamle, 
smukke inspektørbolig, som deltagerne fik lejlig
hed til at se - en ikke almindelig gestus, som man 
glædede sig over.

Derefter blev staldene på begge forsøgsgårdene 
gennemgået under ledelse af landbrugskandidat 
S. Grabowski, som besvarede spørgsmål. 

og Corfitz Ulfeldt boede her, og det var fra Hørs
holm, at Struensee udstedte mange af sine kabinets
ordrer.

Efter Struensees fald og henrettelse og Caroline 
Mathildes forvisning blev Hørsholm ikke benyttet 
af hoffet, det forfaldt og blev nedrevet 1810-11.

I vor tid kommer der mange besøgende til Hørs
holm for at se Jagt- og skovmuseet, og her sluttede 
Slægtsgaardsforeningens vellykkede årsmøde
udflugt.

H.B.
På Jagt- og skovmuseet.

Herefter kørtes videre gennem St. Dyrehave og 
Tokkekøb hegn til Hørsholm, hvor det var en 
oplevelse at se Jagt- og skovbrugsmuseet, som 
indeholder en meget alsidig samling af ting, der 
vedrører skovbrug og jagt. Bl. a. kan nævnes tvær
snit af overskårne træstammer, der med 400 år
ringe viser, at de er fra 1500 tallet, og billeder af 
de »1000-årige ege« i Jægerspris Nordskov. Fra 
jagtens område kan nævnes opstilling af grupper 
af vildtarter i montrer med efterlignede natur
gengivelser, jagtvåben fra de mest primitive til de 
mest moderne, krybskyttevåben, normale og unor
male gevirer og opsatser og meget mere, som det 
er interessant og lærerigt at se.

Museets store hovedafdeling er indrettet i Hørs
holms store stald, som blev opført i 1730erne. 
På dette historiske sted, ved Hørsholms slots gamle 
lader og ved broen, der fører over vandet til 
holmen med Hørsholms enkle, hvide, men ud
tryksfulde empirekirke, som er bygget på det sted, 
hvor Nordens prægtigste slot, »Hørsholm«, lå ind
til 1810-11, her hvor biskop Eskil anlagde et 
kloster i 1100-tallet, som blev erstattet af en borg 
omkring 1300 og senere af Hørsholm slot, her fær
dedes mange af fortidens konger. Leonora Christine

Endnu et billede fra Munkhøjgård.

Ved Øresunds kyst
(Af Wilhelm Hansen, 1920.)

Hvor her er smukt ved Sjællands kyst, 
især når sol står op i øst 
og spreder guld på mark og skov og strand 
og det sølvklare, spejlblanke vand. 
Den lille lærke svinger sig mod sky 
og hilser solens stråleglans påny.
Den jubler frejdigt frem af fulde bryst: 
Her er dejligt ved Øresunds kyst.

Når Sjællands kyst sin hvide barm 
har lagt til ro i havets arm, 
og tusind stjerner og lanterners glans 
kysser havet i legende dans.
Når al naturen er til hvile lagt, 
kun Kronborg med sit fyr står tro på vagt; 
da toner ud fra havets søn med lyst: 
Her er dejligt ved Øresunds kyst.

Jeg drog langt bort fra Danmarks strand, 
jeg fo’r så vide over land, 
men aldrig fandt jeg dog så skønt et sted 
som herhjemme ved Øresunds bred!
Jeg fandt ej ro, hvor end jeg så kom frem, 
en mægtig længsel drog mig mod mit hjem. 
Her fandt jeg fred, og når engang jeg dør, 
vil jeg hvile nær dig, Helsingør.
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Tak fra en deltager

EFTER årsmødet vil jeg herigennem gerne sige tak 
for to gode dages samvær under vor dygtige for
mand og i den skønne sjællandske natur.

Det er gået mig, som med Slemming, at man 
blev stærkt opfyldt af indtryk, så man må have 
afløb for glæden derover.

Det er altid rart at kunne samles i glæden for 
fælles interesser, som det sker i vor forening.

Man kan jo godt, når man går derhjemme i det 
daglige, sommetider komme i tvivl om, hvad gavn 
mon Slægtsgaardsforeningen i grunden gør. Vi er 
jo ikke så mange, så politisk kan vi vel ikke ud
rette meget, men vi skal jo ikke alle ligne Peer Sme’, 
som Anton Berntsen får til at sige: »hwa nøt erret 
té?« For så havde vel alt det kønne, vi oplevede, 
»nok aalle wan té . . .«

Jeg tror, vi, som er betroet en slægtsgård, også 
har et ansvar med hensyn til at tilpasse gammel 

bondekultur ind i den nye tid, eller som formanden 
sagde: bevare den levende iblandt os.

Ikke i den forstand, at vi kun skal leve og ånde i, 
hvad der engang var, men at vi skal være som post
bude, der går med brev fra gammel til ny tid. Der
ved kan vi søge at bevare de gamle slægtshjem for 
tidens rastløse fremfærd og senere forglemmelse.

Det er netop i de gode gamle hjem, kulturen 
skabes, og ikke i filmens og i biografernes smin
kede verden.

Jeg synes, at jeg de par gange, jeg har været med 
til årsmøde, er blevet styrket i troen på, at det 
kan nytte at stå sammen i en Slægtsgaardsforening 
og i et fællesskab søge at bevare fra forglemmelsen 
og for eftertiden, hvad fædrene ved deres hårde 
slid efterlod os i ønsket om, at det måtte blive 
slægten til nytte.

Med hilsen og tak.

Nedergård, 5. juni 1958.

L. Brandt Andersen, 
Uhre pr. Brande.

Fra amtsarbejdet
Ved sidste hovedbestyrelsesmøde blev man enige 
om at søge oprettet amtsorganisationer i Vejle og 
Ringkøbing amter, for at disse to amter til årsmø
det kunne udvælge en mand fra hvert amt til at 
indtræde i hovedbestyrelsen. Det skete i erken
delse af, at der også i disse amter findes mange 
slægtsgårde, som endnu ikke er repræsenteret i 
vort arbejde, selv om der er ca. 150 medlemmer 
i hvert amt. Derefter kontaktede jeg en mand i 
hvert amt, folk jeg kendte fra vore årsmøder, og 
på den måde blev der arrangeret et møde i Vejle 
i det tidlige forår og i Ringkøbing dagen efter.

Mændene, jeg kontaktede, var i Vejle amt gård
ejer Hans Buhl, Elkjærhus pr. Børkop, og i Ring
købing amt gårdejer H. Chr. Flytkjær, Rindum pr. 
Ringkøbing, og de blev begge valgt til formænd i 
deres respektive amtsforeninger.

På begge møder gav jeg i korte træk oplysninger 
om Slægtsgaardsforeningens historie, tilblivelse og 
arbejde, og begge steder var der kaffebord, god 
stemning og blev tegnet en del nye medlemmer.

Jeg besvarede forskellige spørgsmål. I mødet i 
Vejle deltog ca. 60 herrer og damer. Til amtsbe
styrelsen valgtes gdr. Hans Buhl, Elkjærhus, Bør
kop (formand), gdr. Ejner Ballegaard, Hvejsel pr. 
Jelling, gdr. Tage Knudsen, Sindbjerglund pr.

Under årsmødets besøg på Tegner-museet lagde opmærk
somme deltagere mærke til den påfaldende profil-lighed 
mellem Tegners buste af Helsingørs populære borgmester 
»Kong Peter« og vort hovedbestyrelsesmedlem, gdr. N. 

Slemming. Det er Slemming til venstre!

Vejle, gdr. Magnus Rasmussen, Bjerre pr. Bjerre, 
gdr. Holger Juhl, Hølundgaard pr. Vejle, gdr. Johs. 
Schultz, Klostergaard pr. Hejis.

Endvidere valgtes på mødet som rejsesekretær 
for amtet fru Minna Sørensen, Kåstrup pr. Frede
ricia, tlf. 10 Håstrup. Fruen er meget slægtsinter
esseret og er en energisk dame, som allerede har 
udført et stort arbejde i tiden siden mødet.
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Også på mødet i Ringkøbing dagen efter vistes 
der stor interesse for Slægtsgaardsforeningens ar
bejde. Her deltog 30, og man valgte følgende til 
amtsbestyrelse, som senere kan suppleres, når man 
har opnået kontakter med slægtsgårdsfolk på Her
ning-, Holstebro- og andre egne. Foruden gårdejer 
Flytkjær valgtes gdr. Klaus S. Andersen, Sdr. Bork, 
gdr. Jens Tylvad, Hanning pr. Sædding, og gdr. 
Sv. Aage Søndergaard, Ryesminde pr. Videbæk.

N. Slemming.

Slægt efter Aægt
Arildstiden kom i Hu, 
og Slægterne i Følge! 
Fædrene udfritte du, 
de vil ej Sandhed dølge!

Grundtvig.

Oppe ved gæstekammerdøren sidder der en mærkelig 
dørstolpe. Den er ikke firkantet som dørstolper er flest, 
men rund, og en udskåret rille slynger sig om den fra ne- 
derst til øverst. Stundom, når jeg er på vej ind i gæstekam
meret, standser jeg op et øjeblik for ligesom at lytte til 
dens tale. Den kan nemlig fortælle historie! Om frierfærd 
i gamle dage og om henfarne slægters lyst og nød. Lad os 
sætte os lidt og lytte.

Dørstolpen er simpelthen en vandsnegl, som har siddet 
i en mosemølle, der i sin tid stod herhenne i Mørkemose. 
Den blev i 1825 bygget af møllebygger Peder Christen
sen, også kaldet Per Klog, hvilket kom af, at han havde 
været gift med den kloge kone Ane Catrine Henriksdatter, 
Brændekildeskrædderens enke. Men så gik han hen og 
forelskede sig i en anden, og for at få hende lod han sig 
skille fra Ane Catrine. Nu var han så ved at rejse den 
mølle derhenne i Mørkemose, og det hændte da, at Hans 
Hansen her fra Egelund en dag kom derhen. De to mænd 
faldt i snak, og Per Klog gav sig da til at fortælle om, 
hvilket dygtigt og storartet menneske hans fraskilte kone 
Ane Catrine var. Hans Hansen lyttede. Han var enke
mand og barnløs og havde det lidt ensomt, så han kunne 
godt tænke sig at blive gift igen, hvis bare han kunne 
finde den rette. Og da nu Per Klog kun havde ros og 
lovord tilovers for den kone, som han havde vraget, så 
tænkte Hans Hansen: Hende vil jeg have! Og så drog 
han på frierfærd til Ane Catrine, som boede i Frydendals
huset oppe ved Rydskoven i nærheden af Fjelsted.

Han fik ja, og sådan gik det til, at Brændekildeskræd
derens enke og sprogforskeren Rasmus Kristian Rasks 
stedmoder flyttede ind her på Egelund. Men der skete 
mere end det, for Ane Catrine havde to børn, en søn og 
en datter, fra sit ægteskab med Brændekildeskrædderen, 
og den kun syttenårige datter Maren blev nu gift ind her 

på Egelund samtidig med sin moder, nemlig med Hans 
Hansens brodersøn Hans Pedersen, søn af sognefoged 
Peder Hansen i Haarslev. Hans Hansen var, som nævnt, 
barnløs, og overdrog nu Egelund til sin brodersøn og 
Maren, og så gik han og Ane Catrine på aftægt.

Vi har allerede gennem Per Klog fået en karakteristik af 
oldemor, Ane Catrine Henriksdatter. Jeg vil her føje et 
par træk til. Hun var altså stedmoder til sprogforskeren, 
og hvordan skilte hun sig fra den opgave? Det kan være 
ondt at have stedmoder, ikke bare i eventyrene, men 
også i virkeligheden. Det skal ikke være nogen hemmelig
hed, at Rasmus Kristian Rask var imod sin stedmoders 
giftermål med møllebyggeren, og det ægteskab blev jo så 
også en tragedie. Men han vedblev dog at komme i sit 
hjem, og da hans billede var bleven stukket i Sverige, 
sendte han en kommissionær Larsen i København et par 
af billederne med anmodning om »at skikke min moder 
det ene af disse hoslagte portrætter med en kærlig hilsen 
fra mig«. Og da Ane Catrine i 1825 blev gift ind her på 
Egelund, skrev sprogforskeren til hendes mand Hans 
Hansen: »Det glæder mig ret meget, at De er fornøjet 
med min moder; thi det er en god kone, som jeg ærer 
og elsker lige så meget som min egen kødelige moder«. 
Det tjener i høj grad oldemor til ære, at hun gennem alt, 
hvad hun måtte prøve af sorger og skuffelser efter sin 
første mands død dog formåede at vinde og bevare sin 
verdensberømte stedsøns agtelse og kærlighed. Også efter 
at hun var flyttet ind her på Egelund kom sprogforske
ren jævnlig på besøg hos hende.

Som ovenfor nævnt havde oldemor selv en søn sammen 
med Brændekildeskrædderen, Hans Kristian hed han, og 
ham fik hun megen glæde af. På sin konfirmationsdag 
1819 skrev han et takkebrev til sin mor. Et brudstykke 
af det lyder således:

»Min Tak skal sees i Lyst til meer og mere 
at være lydig, flittig, from og klog.
Min Barndom skal i denne Tak forsvinde, 
og meere lydig, flittig, from og klog 
min elskte Moder mig hver Dag skal finde, 
og Gud skal høre, hvad jeg beder om -.«

Drengen kom i skrædderlære og nåede også at blive 
udlært svend. Men når moderen ikke var til stede, sad han 
med en bog i hånden, thi læsning var det eneste, han havde 
lyst til. Han kom så omsider på det daværende seminarium 
ved Brahetrolleborg, men det kneb for hans mor, som da 
var alene med sin lille datter, at bestride udgifterne. Ikke 
så sjældent gik hun til fods den lange vej ned til ham med 
fødevarer, det var mange mil, og turen tog tre dage for 
hende. Den lille Maren (farmor) var da alene hjemme, 
og hun har selv fortalt, hvor bange hun var: Når hun 
havde sørget for koen, fåret og hønsene, skyndte hun sig 
at låse alle døre, og så kravlede hun ind under bordet, der 
kunne ingen se hende, og folk, der kom til døren, skulle 
så tro, at der ingen var hjemme!

Når jeg i tankerne ser oldemor vandre af sted, belæsset 
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med fødevarer og rent tøj til sin store dreng, da må jeg 
tænke på Grundtvigs mor og hendes stolte ord: »Om så 
min sidste trøje skal springe, så skal drengen til bogen!« 
Ane Catrine har måske nok ikke haft mod til at bruge så 
stærke ord. Sorger og skuffelser havde lært hende at gå 
stille med dørene. Men viljen har måske været lige så 
stålsat. - En stor lettelse blev det, da sprogforskeren i 
1823 kom hjem fra sin store rejse til Østen og trådte 
til med pekuniær hjælp. Så kom Hans Kristian i Borger
dydskolen i København, og i 1833 tog han teologisk em
bedseksamen med 1. karakter. Han virkede som lærer og 
manuduktør, indtil han fik præsteembede.

I et bundt gulnede breve, som jeg finder frem fra cha
tolskuffen, finder jeg også et par stykker, som han har 
skreven til sin mor. Det ene er skrevet i København 1832; 
han fortæller heri, hvordan koldfeberen grasserer i hoved
staden, og at smørret er meget dyrt: »Vi giver 2 mark og 
4 skilling for et pund«, og så skriver han om sin broder, 
sprogforskeren: »Til Efteraaret troer jeg, at min Broder 
vil holde sin egen Husholdning, en Professor Rahn har 
nok foreslaaet ham et Fruentimmer, som skal lave ham 
Mad og holde Hus. Det værste er, at derved bliver et 
stakkels Kone fra Færøerne, som han har hos sig, hus
vild og uden nogen Hjælp. Denne Kone holder hans Væ
relser rene og giver ham Tevand, derfor har hun et Væ
relse hos ham. Hun er af Urtekræmmer Larsens Bekjendt- 
skab, og denne Forandring gør dem meget ondt.

. . . Jeg beder Eder, at I ikke anstrenger Eder over 
Evne. I har stræbt nok i Eders Ungdom, nu skal I hvile 
og de unge stræbe, saaledes som I har gjort, saa gaar 
Tingene, som de bør. Gid I maa leve lykkelig og vel, 
indtil jeg ikke alene fik min Examen overstaaet godt, men 
ogsaa var kommen i Brød, saa at I paa Eders gamle Dage 
kunde glæde Eder ved Frugten af Eders Stræben. Lev 
stedse og vel!

Eders altid oprigtige Søn
Hans Kristian N. Rask.

I det andet brev, som er skrevet et par år senere, for
tæller han sin mor, at han søger »et lidet Embede i Fyen«, 
og såfremt han får det, beder han sin mor om at holde 
hus for sig. »Og saa vil mit kæreste Ønske opfyldes, thi 
til at være Præst staar hele mit Sind og Tanke«. - Em
bedet på Fyn fik han nu ikke, men blev sognepræst i 
Nidløse på Sjælland og senere i Viskinge. Han blev gift 
og fik tre børn, og Ane Catrine kom aldrig til at holde 
hus for ham. Hun blev her på Egelund hos sin datter 
Maren, og deres indbyrdes forhold her i hjemmet føler 
jeg trang til at belyse til sidst. Da moder og datter blev 
gift ind her i 1825, byggede Hans Hansen et aftægtshus 
her omme i haven til sig og Ane Catrine. Men de flyttede 
aldrig derover, thi unge og ældre havde det så godt med 
hverandre, at ingen af parterne følte trang til at gøre 
forandring. Ganske vist var stuehuset lille, dengang kun 
på ni fag, og der kom efterhånden en børneflok på ni. 
men hjerterummet var ikke snævert, og derfor gik det 
godt. Nu om dage skal de gamle gemmes hen på et stort, 
flot og dyrt alderdomshjem (dødens venteværelse siges der 
med en vis kynisme), og de får mangen gang kun et lille 

hastigt besøg i ny og næ. Men hvem skal passe børnebør
nene, mens mor går med i roer og høst, ved tærskning 
o. s. v., når bedste ikke er der, hvem skal stoppe, lappe 
og strikke strømper, hvem skal synge og fortælle for de 
små, når mor har travlt, og hvem skal stå hos den unge 
kone, når hun er i bamsnød! Alt dette og meget mere skal 
bedste, og derfor fik oldemor en stor plads at udfylde 
her på gården i de 21 år, aftægten varede, indtil hun i 
1846 lukkede sine øjne. Og endnu et træk skal føjes ind 
i billedet. I folketællingslisten for 1832 nævnes her blandt 
Egelunds beboere en daglejerske Karen Knudsdatter og 
hendes dreng. Om dem fortælles der følgende: De kom 
en dag vandrende her til gården, og Karen klagede sin 
nød for farmor: De var bleven sagt ud, der hvor de hid
til havde boet, og nu var der kun fattighuset tilbage for 
dem. Så tilbød farmor dem, at de måtte bo her midler
tidigt, indtil de fandt noget bedre. Med tak og glædestårer 
tog Karen mod tilbudet, og hendes ophold her kom til at 
strække sig over 17 år! Jeg synes, at det tjener især de 
to kvinder, oldemor og farmor, til ære, at de åbnede deres 
dør for de to hjemløse fremmede og undte dem en plads 
ved deres bord. Karen kom til at bo i det lille kammer 
nede bagved bageovnen. Der stod en stor, firkantet kak
kelovn med messingtud derinde. Endnu ved århundred
skiftet forefandtes »Karens kammer«. Så blev det lagt ind 
til soveværelset.

Det blev en hel lang historie, oldemors livshistorie, som 
den gamle dørstolpe fortalte. Er det så noget at skrive om? 
Var hun ikke et ganske jævnt hverdagsmenneske? Jo, men 
derfor kan vi godt have noget at lære af hende. Hvad 
var det, Johs. V. Jensen skrev?

Henfarne slægter, forglem dem ej, 
i arv de gav dig en ædel gave. 
Henfarne slægter i landets marv 
sig ej fornægter. Bevar din arv!

Julie Rask.

Ved Tegner-museet.
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SKIFTENDE BONDEKÅR
Af gårdejer Jørgen Jacobsen,

I disse for vort landbrug så trange tider kan det måske 
have sin interesse og virke som en slags trøst at gå et 
par hundrede år tilbage i tiden og se lidt nærmere på, 
hvilke trængsler der tyngede vore forfædre den gang, og 
hvilke problemer de havde at slås med.

Der var mange ting, der trykkede bønderne ned i ar
mod. Der kan nævnes kvægpesten, der raserede ondartet 
i årene fra 1730-1782. Stavnsbåndet, fællesdriften og 
hoveriet. Stavnsbåndet var et hårdt tryk på bondestan
dens frihed og medførte, at de unge værnepligtige mænd 
ikke måtte rejse fra det hjemlige område, så lang tid de 
var egnede til at gøre krigstjeneste.

1788 ophævedes stavnsbåndet, og bonden fik sin fri
hed. Omtrent samtidig blev studefedning og studehandel 
givet fri, og det var af stor økonomisk betydning for bøn
derne, da handelen hidtil havde været forbeholdt adelen 
og de rige borgere.

Mange store spørgsmål til gavn for bønderne blev løst 
i disse år. Udskiftningen af jorderne var nok den reform, 
der havde størst økonomisk betydning. Indtil den tid blev 
bondejorden drevet i fællesdrift, så en mand kunne ikke 
begynde et arbejde på sin jord, før bymændene eller older- 
mandslauget havde vedtaget at begynde. Det siger sig selv, 
at dette var en alvorlig bremse på energi og foretagsom
hed. Hertil kom yderligere den hoveripligt, der hvilede på 
fæstegårdene, og det var næsten ubegrænset, hvad herre
manden kunne fordre af de hoveripligtige. Herremandens 
arbejde gik forud for bøndernes eget, så det var tit meget 
ubelejligt, når bønderne med kort varsel blev tilsagt til 
hove.

1791 og 1798 blev der udstedt forordninger, der fast
satte hvilken arbejdsydelse, der påhvilede bønderne, der 
foruden arbejde også skulle yde forskelligt in natura 
som f. eks. tiende, lam og gæs. Endelig i 1852 kom der 
en lov, der bestemte, at alt hoveri og tiende senest i 1856 
skulle være ansat til faste afgifter efter kapitelstakst. 
Mange steder, hvor der var et godt forhold mellem her
skabet og bønderne, var dette forhold dog bragt i orden 
længe forinden. Nu fulgte der en opgangstid omkring 
århundredskiftet, og som Napoleonskrigene ikke var helt 
uden indflydelse på, men den blev ret brat afbrudt af de 
dårlige år, som endte med statsbankerotten 1813.

Der kom nu en meget streng tid - en arbejdets tid. 
Alle formuer var smuldret bort, og alle var lige fattige. 
Der var ikke andet at gøre end at spytte i næveme og 
tage fat - og der blev taget fat. År for år gik det så 
småt fremad, for folk var nøjsomme, flittige og spar
sommelige. Allerede i 1820erne kunne der mærkes en 
kendelig fremgang, og i 1835 stod Nationalbankens sedler 
i pari.

Det var dog først i 1840erne, der rigtig kom gang i 
merglingen, så man kunne udnytte de gode kornpriser 
fra 1854 og til sidst i 1870erne. Da faldt kornpriserne 
kraftigt, begrundet på store tilførsler fra udlandet. Korn 
var usælgeligt. Bonden lærte da at indstille sig også på 
denne situation, og begyndte nu at fodre det billige korn 
op og producerede smør og flæsk. Dette gav anledning 
til, at der kom gang i andelsbevægelsen, og mange meje
rier og slagterier blev bygget - en moderne form for 
»den gamle fællesdrift«. Da andelsbevægelsen først rigtig 
slog igennem, oprandt der lysere tider for de danske 
bønder. Også under første verdenskrig var der et for land
bruget gunstigt prisforhold, til trods for maksimalpriser 
på mange af landbrugets frembringelser, og til trods for 
at hjemmemarkedet blev forsynet til priser, der lå under 
halvdelen af eksportpriserne.

De første 6-7 efterkrigsår var ikke så dårlige, men da 
kronen i 1925 med eet slag blev sat op i pari, og gjort 
til en »ærlig krone«, da faldt priserne og fortsatte nedad, 
til de nåede bunden først i 1930erne. En alvorlig krise 
hærgede bondehjemmene, medens byernes befolkning nød 
godt af de billige fødevarer. Hen sidst i 1930erne be
gyndte priserne at stige, begrundet på krigsfrygt og krigs
forberedelser.

Under anden verdenskrig var der igen pæne priser, 
men efter krigens afslutning steg skatten og driftsom
kostninger år for år til svimlende højder, og nu i 1957 
og 1958 er vore eksportvarer stærkt dalende i pris, så 
at bondens økonomi i høj grad er truet. Landbruget har 
ikke alene vanskeligheder med priserne, men også med 
afsætningen, fordi produktionen er forøget stærkt for at 
afbøde på de vigende priser. Den egentlige årsag til pris
faldet må vel søges i den omstændighed, at der er over
produktion af fødevarer verden over, og at de fleste
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lande ofrer store summer på at ophjælpe og beskytte 
deres eget landbrug og samtidig forbyde indførelse af 
fødevarer, så der kun lukkes op for det mest nødvendige 
forbrug. Vor gamle handelsforbindelse - England - har 
dog ikke importforbud, men beskytter sit landbrug med 
told og subsidier.

Konkurrere med andre landes statskasser evner de dan
ske bønder ikke. Landbruget står i dag over for store 

problemer, og nye veje må betrædes. Når bønder samles, 
drøfter man de forskellige markedsplaner. Idealet må 
sikkert være en samling af Europas vestlige stater i et 
frihandelsområde, der også omfatter landbrugsvarer, men 
dette er foreløbig kun ønsketænkning. Afgørelsen ligger 
hos de forskellige landes regeringer, og vi har kun at 
håbe på, at vore forhandlere må få lykke og held til at 
finde den bedste løsning på spørgsmålet.

Send artikler om problemer, 
der optager Dem på slægtsgården, 

til vort medlemsblads redaktion. 
Husk også billeder. 

Benyt bladets juridiske brevkasse, 
som gratis besvarer Deres 

spørgsmål ...
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