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EFTERÅRSIDYL

Idyl på Rosenlund ved Kølstrup. Proprietær Bent Bjergskovs to døtre, Thyra og Britta, med to gode venner, 
»Cato the Great« og '»Mirella«.
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VintermørkeTog arbejdstid
Slægtsgårdsbladets redaktør, Ib Paulsen, skriver i denne artikel om bl. a. amtsmødernes 

store betydning, samt om betydningen af, at det ikke bare er de løbende dagsproblemer, som 
sættes på dagsordenen.

I de senere År har »Slægtsgårdsbladet« gentagne 
gange bragt referater fra amtsmøder og amts
udflugter som vidnesbyrd om slægtsgårdsfolkenes 
aktivitet rundt om i landet.

Det har altid været meget kærkomne beviser for 
en interesse, som på bedste måde supplerede vor 
forenings hensigt. Hertil kommer, at arbejdet na
turligvis har styrket foreningen indadtil.

Sidst har fynboerne været samlet til møde og 
udflugt med besøg på lærerige steder. Til de tre 
fynske amtskredses rundtur den 15. september var 
tilmeldt 135. Der kom 180 og i aftensammenkom
sten på Munkebo Bakke deltog 160. Det var også 
opmuntrende for arrangørerne, at mange i dagens 
løb ytrede ønske om flere sådanne udflugter. De 
vil blive arrangeret.

Af det hovedbestyrelsesmøde, som holdtes i 
Odense den 22. september fremgik, at bestyrelsen 
fremdeles i høj grad har arbejdstøjet på. Fronten 
er flersidig. Der sker noget. Viser resultaterne sig 
end ikke fra dag til dag - hvad de ikke kan gøre - 
viser de sig uvægerlig ad åre. Bestyrelsen er i fuld 
gang med at udbygge sine betydende kontakter og 
tilsigter dermed en yderligere effektuering af det 
praktiske arbejde, som foreningen har påtaget sig 
for de mennesker, der i tillid har tilsluttet sig 
Dansk Slægtgårdsforening, der jo ikke bare er et 
forum for selskabelig udfoldelse. Dette ved enhver, 
som har sat sig ind eksempelvis i de beretninger 
fra hovedbestyrelse og udvalg, som afgives på 
vore årsmøder.

Til denne flittige virksomhed kommer det ar

bejde, der udfoldes i amtskredsene og som betrag
tes med den største opmærksomhed af foreningens 
ledelse og tillægges den største betydning, fordi 
udviklingen af disse forbindelseslinjer indeholder 
talrige impulser og friskt initiativ.

Man samles. Man drøfter problemerne. Man 
kikker på ting, man ikke tidligere har set, og man 
drager hjem og gør sig tanker om sine iagttagelser. 
Der foregår noget!

Denne artikel tilsigter at kaste en brand i sjælen 
på vore medlemmer rundt om i landet, ikke mindst 
med henblik på det fortsatte arbejde i amts
kredsene.

Mørketiden nærmer sig, men vinteren kan blive 
en såre frugtbar arbejdsperiode for enhver, for 
hvem nuet trods alt er andet og mere end kampen 
mod vind, vejr og skatter og generationsskifte
problemer.

Der kan rundt om i kredsene i vinterens løb 
også meget vel arrangeres en række møder med 
gode foredragsholdere på det kulturelle område.

Alt for mange skulker sig fra den kulturelle 
virkelighed omkring sig og alt for mange opdager 
for sent eller måske aldrig, hvad der kunne være 
udviklet til gavn for helheden, om man havde 
skænket det fornøden opmærksomhed, mens tid 
var.

Saglige og faglige impulser kan opstå af mange 
foreteelser. De kulturelle impulser opstår hos den 
enkelte, der erkender et behov, hvorom han eller 
hun måske ikke kan tie. Men alt for mange tier, 
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fordi det koster kamp at skabe opmærksomhed 
omkring ting, der ikke kan smøres på brødet eller 
bruges ved roelæsning. Dette er naturligvis billed
ligt sagt, men sådan forholder det sig.

En artikel som fru Julie Rask’s i forrige num
mer af »Slægtsgaarden« om Egelunds gamle bog
kiste antyder en emnekreds, der kunne uddybes. 
Desuden har vi gang på gang ved vore møder eller 
i artikelform erfaret eksempelvis arkivar P. K. Hof- 
mansens store viden om historiske emner og har 
haft stort udbytte af at læse ham eller lytte til ham.

Vis i vinter lydhørhed ude i amtskredsene også 
overfor den, som opløfter sin røst om mødeemner, 
som måske ikke umiddelbart kan rubriceres som 
»populære« og derfor måske ikke kan samle de 
mange. Kulturbærerne har altid været i fåtal, men 
uden dem ville samfundet for længe siden være 
gået i stå.

Hver gang en kultur havde forslugt sig og levet 
sin tid, blev hjernerne træge og kroppene ugide
lige. De blev ofre for nye og levedygtige bevægel
ser, der ikke bare nød, men også sled for at vinde 
indpas og tilkæmpe sig en ret til at leve.

Udviklingen i enhver form for liv begynder med 
en kim, der bliver til en spire, som ender med at 
blive en vækst, som en dag forgår. Artens fortsæt
telse og udviklingen i det hele taget afhænger af 
levedygtige frø eller af nye arters opståen. Sådan 
er også stort set vor lod i tilværelsen.

Glem ikke kulturproblemerne, som også er 
slægtsgårdssagens uafrystelige ledsagere.

Der gives mange muligheder for en udbygning 
af vor individuelle kulturelle ballast. Det er f. eks. 
forstemmende få folk fra landet, der giver sig tid 
til et besøg i byens museer. I disse kulturhuse lig
ger vor fortid velkonserveret og umiddelbart til
gængelig, blotlagt i en sådan mangfoldighed, at 
det kun koster ringe ulejlighed at samle detaillerne 
i det mønster, vi burde vise opmærksomhed og 
vilje til at kunne overse i vor kontakt med livet 
omkring os. I hvert eneste amt sidder der kyndige 
folk, som gerne vil vejlede.

En meget stor del af min egen daglige arbejds- 
koncentration vedrører billedkunsten. Meget ofte 
har jeg i hjem på landet ærgret mig over under
lødige billeder, som har kostet masser af penge, 
erhvervet hos omrejsende fiduskunsthandlere, 
skønt lødig og god kunst med en reel værdi kunne 

være købt for de samme eller mindre beløb, der
som man havde gjort sig den ulejlighed at spørge 
råd i sagen. Naturligvis er der undtagelser. I en 
del landbohjem findes god og værdifuld kunst, 
som vidner om følsomhed overfor det kulturfæno
men, som også billedkunsten er, grundlagt i en 
underjordisk grotte for 30-40.000 år siden af en 
magiker, som tegnede og malede sin stammes jagt
objekter i besværgende hensigt.

Men i talløse danske hjem er man blevet snydt, 
fordi man ikke skænkede det en tanke, at også 
billeder på væggen er forskellige i kvalitet.

Dette beror bl. a. på, at til de aller seneste år 
har den danske højskole totalt forsømt den side 
af kulturproblemet. Hvad højskolen tidligere har 
formidlet af billedudsmykning i skoler og hjem - 
forsamlingshuse etc. - trodser enhver beskrivelse 
m. h. t. banal karakter og underlødig udførelse i 
det hele taget. Først i de allerseneste år har en 
række højskoler bestræbt sig på at indhente det 
forsømte. Køng Folkehøjskole på Fyn er en af 
pionererne, men også på Askov, Ryslinge og Ker
teminde højskoler har der været arrangeret under
visning i kunstindlevelse eller udstillinger af god 
billedkunst.

For få år siden forsøgte Det fynske Fællesskue 
en kunstudstilling af malerier med landbrugsemner 
året igennem, malet af kendte kunstnere. Det blev 
en fremragende smuk opvisning og en betydelig 
publikumssucces, som mærkværdig nok ikke siden 
blev fulgt op.

Men dette arrangement kunne også andre land
boforeninger, evt. tilskyndet dertil af kulturinter
esserede og slægtsgårdsfolk, lægge navn til.

En lille, personlig oplevelse illustrerer, at der 
virkelig består en lydhørhed for oplysning af denne 
art. Jeg holdt for et par år siden på Nyborg strand 
et foredrag om kunstindlevelse for godt 500 kvin
der fra husholdningskredse landet over. Der blev 
talt om den mangel på smag i billedmæssig for
stand, som behersker så mange hjem også på lan
det, baseret på uvidenhed eller mangel på adgang 
til at udvikle sin horisont på kunstens område.

Bagefter kom en jysk gårdmandskone hen til 
mig og sagde: »Helt forstå, hvad De sagde, gjorde 
A it’, men i hvert fald blev jeg klar over, at kul
turen hjemme hos os selv hører op i højde med 
sofaryggen. Det skyldes måske, at Søwren hidtil 
alene har administreret, hvad der skulle hænge på 
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vore vægge, men nu vil A på baggrund af, hvad 
De har sagt, rejse hjem og kikke væggene lidt 
efter . . .«

Det var jo et storartet resultat af halvanden ti
mes snak om mennesker og kunst. Denne kloge 
kone havde i ingen henseende opfattet det sagte 
som produktet af et ønske hos foredragsholderen 
om at opkaste sig som smagsdommer over sine 
medmennesker, men havde begrebet klart, at hans 
kulturelle hensigt var at etablere en frugtbar tvivl 
om tingenes tilstand.

Det første skridt på vejen til kulturel selvudvik
ling består i viljen til erkendelse og i tvivlen om, 
at alting forholder sig uangribeligt, hvad sjældent 
eller aldrig er tilfældet.

På denne baggrund ønsker jeg slægtsgårdsfol
kene rundt om i landet en frugtbar mørketid i de 

kommende måneder. Kald til møde også om de 
kulturforeteelser, som uløselig er forbundet med 
begrebet slægtstradition. Det vrimler med emner 
omkring os.

Kultursamværet bærer lønnen i sig selv. Måske 
støder man undervejs sin egen opfattelses lille Has- 
san, så han både får rifter og blå pletter. Men han 
bli’r klogere og mere taknemmelig for tilværelsen 
af det og bedre egnet til kampen og får dybere re
spekt for dem, der gik forud og for dem, der skal 
afløse.

Det skulle jo nødig gå således, at vore efterkom
mere må stå og ryste på hovedet ad afstumpethe- 
den i 1950’erne, fordi vort kulturelle kortsyn teg
ner sig for dem dunkelt som dagtimerne lige før 
vintersolhverv . . .

Ib Paulsen.

FLITTIG MEDARBEJDER 5 0 ÅR
----------------------------------- Af magister Hans Ellekilde. -----------------------------------

Vores allesammens ejegode og dygtige ven, 
slægtsgårdsarkivar Peder Kristian Hofmansen, fyl
der halvtredsindstyve år den 19. oktober, og der 
kan vist derfor være god grund til at fortælle et og 
andet fra hans liv, før han den 27. december 1945 
tiltrådte sin, jeg vil tro, livsvarige ansættelse som 
slægtsgårdarkivets arkivar, det første år, 1946, 
alene for ærens skyld, siden hen for en i sandhed 
beskeden årlig lønning. P. K. er nok født i Jande- 
rup ved Varde å, men han er opfødt i Trandum 
ved Karup å i sine farforældres gård, og det er 
ubetinget Trandum, som betyder noget for ham, 
det sted, som hans hjærte i skælvinger bandt, hvor 
han som midaldrende mand nu kan stå i sin fulde 
kraft, og høre de kluk, de mindernes suk, fra åen 
han kyssed som lille i sin herlige barndom.

Trandum er en by med en tragisk historie, den 
var sogneby i middelalderen og havde sin egen 
kirke, men da reformationen var indført her i 
landet, blev kirken revet ned af herremanden på 
Stubbérgård, Iver Juul, og Trandum blev lagt ind 
under Sevel sogn. Sagnet fortæller, at Iver Juul 
havde bildt kongen ind, imod al virkelighed, at de 
to kirker, Sevel og Trandum, lå hinanden for nær, 
der var kun syv kællingespring mellem dem. Men 
Trandum var også noget andet, den var genbo til 
Åkjær på østsiden af Karup å. Jeppe Åkjær var 
for vor fælles ven ikke bare den store digter og

P. K. Hofmansen.

romanforfatter, han var først og fremmest den 
betagende stedshistoriker. Den tiårige dreng læste 
hans redegørelse for Trandums historie i »Skive 
Folkeblad«, og han blev fanget for al sin tid. Det 
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blev hans store fremtidsmål at skrive Sevel sogns 
historie, han begyndte allerede dengang at lægge 
grunden til sine jættesamlinger om Sevel sogn.

Der må have været sagn i Hofmansen-slægten 
om, at den nedstammede fra adelsslægten Løven- 
balk, hvis stamfader var Christoffer den anden. 
Den usleste danske konge, som P. K. med selvironi 
understreger, idet han glemmer, at denne tragiske 
konge var fader til den vel dygtigste af alle danske 
konger, Valdemar Atterdag, og farfader til dron
ning Margrethe. Det være nu, som det vil, P. K. 
hører ligesom lensbaron Berner Schilden Holsten 
på Langesø til landets allerivrigste aneforskere, og 
han sætter en ære i at føre ikke blot sin egen, men 
også andre menneskers anetavler så langt tilbage, 
som det med rimelighed er muligt. Jeg kan tale 
med af egen erfaring. P. K. har godtgjort for mig 
med sikkerhed, at Ellekilde-familien i Nordsjælland 
stammer fra skånske bønder, som ikke ville være 
under svensk herredømme, men valgte at være 
danske, som de havde været fra Arilds tid. Denne 
anetavle er for mig en af de største og bedste gaver, 
jeg har modtaget i mit liv.

P. K. Hofmansen kom ikke til at gå den be
gavede bondedrengs lige vej gennem latinskolen 
i Viborg til et historisk studium i København, der 
kunne have gjort ham, jeg er overbevist derom, til 
landsarkivar i Viborg. Nej, hans skæbne var en 
anden, han blev kursuslærer i matematik og fysik 
ved de Forenede Præliminærkurser i København. 
Det giver ham stadig væk den hovedindtægt, hvoraf 
han skal opretholde livet, og han hører ubetinget 
til de gode jyder, som kan få noget ud af deres 
penge. Han berømmer sin gamle lærer i Trandum, 
Jens Ludvig Christensen, som en overordentlig 
dygtig og ansvarsbevidst folkeskolelærer. Som ungt 
menneske kom han først til Løgumgård kostskole 
i Sønderjylland i årene 1926-28, en personligt 
stærkt udviklende tid. Så kom han ligervis som 
Jeppe Åkjær på studenterkursus i København, det 
var til gengæld en ørkenvandring, men han op
nåede at få matematisk-naturvidenskabelig studen
tereksamen i 1930. Så aftjente han sin værne
pligt som menig ved livgarden, kom på officers
skolen på Kronborg og blev løjtnant, men han 
vendte tilbage til universitetsstudiet, og han var, 
da jeg i 1935 lærte ham at kende, stud, polit. Men 
han var tillige dengang en ualmindelig dygtig og 
dreven arkivrotte, under lærerskab af landsarkivar 
Svend Aakjær og Viborg landsarkivs dygtige em- 
bedsmænd. P. K. var desuden tillidsmand for 
Svend Aakjær, når denne havde brug for kildestof 
fra Rigsarkivet og Landsarkivet i København.

Det var Svend Aakjær, min ungdomsven fra 
studieårene i København, som først satte mig i 
forbindelse med Hofmansen. Jeg havde lovet mine 
Hombæk-venner, min slægtning skibsreder Axel 

Kampen i Torm og grosserer Ole Pedersen, Ham
borg, at jeg ville skrive Hornbæk kirkes historie 
til kirkefesten for kirkens 200-årige genindvielse 
den 27. oktober 1937, hvis de ville bekoste frem
skaffelsen af det nødvendige kildestof. Jeg hen
vendte mig til Svend Aakjær om en passende med
hjælper, og jeg fik den allerbedste, jeg vel over
hovedet kunne vente at få, nemlig P. K. Hofman
sen. Hofmansen kendte lidt til Hornbæk fra sin 
kornettid på Kronborg, han havde en gammel 
svaghed for Store Bjørn, den herlige gamle fisker 
i Drachmanns På sømands tro og love (1878). 
P. K. gjorde efter sin vane meget mere, end han 
strengt taget var pligtig til, og jeg fik et storartet, 
vel tilrettelagt kildestof fra Hornbæk kirkes regn
skabsbøger at skrive løs på. Bogen blev færdig i 
rette tid, og for os begge blev Hornbæk kirkes 
jubilæumsdag den 27. oktober 1937 en af vort 
livs store og minderige dage. P. K. slap ikke Horn
bæk efter festen og Hornbæk ikke ham, han blev 
en ypperlig kender af Hornbæks personalhistorie, 
han ligger med et stort arbejde om Store Bjørns 
levned, og de fra Ewalds »Fiskere« vidtberømte 
Hornbæk-redningsmænd fra 1774, de mænd uden 
hvem vor herlige sømandssang om det sortladne 
hav aldrig var blevet skrevet. P. K. driller mig 
jævnlig ved at hævde, at det havde jeg ikke gjort 
godt nok i 1916, og det har han ganske givet 
ikke uret i.

SÅ gik tiden, og midt under frihedskrigen blev 
jeg 1944 valgt ind i slægtsgårdsarkivets tilsyns
udvalg. Den første slægtsarkivar, den sønderjydske 
dagbladsskriver Chr. Damm stod for afvikling i 
den nye slægtsgårdsforening, han havde ganske 
givet forløftet sig på en opgave, han slet ikke 
magtede, og næsten helt manglede uddannelse til. 
Den kendte, dygtige personalhistoriker Wilhelm 
v. Antoniewitz var udset til hans efterfølger og 
skulle nu klare, hvad Damm havde måttet lade 
ligge. Men samarbejdet mellem ham og Slægts
gårdsforeningens daværende formand, Jørgen Pe
dersen på Thorsgård i Gislinge, gik snart itu, så 
det var nødvendigt at skifte slægtsgårdsarkivar 
igen, og jeg foreslog P. K. Hofmansen som den 
rette mand på sin rette plads. Som rimeligt var, 
kendte ingen af Slægtsgårdsforeningens styrelses
medlemmer den nye mand, eller havde nogensinde 
hørt tale om ham. Men med Jørgen Pedersen i 
spidsen havde styrelsen lykkeligvis tillid til, at 
mit skøn var det helt rigtige. Og omvendt, Hofman
sen havde tillid til, at mit skøn, at slægtsgårdssagen 
var en sag, som det var værd for ham at arbejde 
for, var det helt rigtige.

Jeg vil ikke sige, at det hele gik glat lige med 
det samme i det nye og frugtbare samarbejde. 
P. K. kunne for en otte-ti år siden være vel stiv 
i sine standpunkter og vel kantet i sin adfærd, men 
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hans uselviske væsen, hans inderlige hj ærtens - 
godhed og hans strålende dygtighed har i årenes 
løb vundet alle hjærter for ham i Slægtsgårds
foreningen, ikke mindst hos vor gamle formand, 
ingeniør Markersen, Rødby. Vor nye fynske for
mand vil indlægge sig varig ære ved på den ene 
eller den anden måde at kunne gennemføre, at en 
så god mand som Hofmansen får sit fulde arbejde 
og sin fulde fortjeneste og livsophold indenfor 
slægtsgårdsarbejdet, så han kan opgive det træt
tende, men foreløbig livsnødvendige arbejde som 
kursuslærer i matematik og fysik. Slægtsgårdsarkivet 
bør ikke bare være et bierhverv for en mand, hvis 
hovederhverv nødvendigvis ligger andetsteds, det 
bør ubetinget kunne være en hovedsag for en mand, 
der ikke blot er arbejdsdygtig, men også i en gan
ske enestående grad arbejdsivrig og uselvisk som 
P. K. Hofmansen. Den fulde udnyttelse af Hof- 
mansens sjældne arbejdskraft i Slægtsgårdsarkivets 
tjeneste vil gøre Slægtsgårdsarkivet til det store og 
afgørende grundlæggende arkiv for den danske 
bondestands herlige fremgangshistorie. Dansk 
Slægtsgaardsforening, som nu er ved at få kraft 
til at gøre en afgørende indsats for det danske 
bondesamfunds stabilitet, hvor den ene almindelige 
bondegård efter den anden opnår at blive slægts
gård, vil vinde ære ved at skabe et Slægtsgårds
arkiv, der har mulighed for under Hofmansens 
ledelse at blive det store og almindelige danske 
bondegårdsarkiv som vort fædreland vil have gavn 
og ære af. Det ønsker jeg for min trofaste ven 
Peder Kristian Hofmansen på hans højtidsdag den 
19. oktober 1958.

En 
tretårnet jyde

Arkivudvalgets formand, landbrugskandidat 
H. Balle, hylder den flittige 50-årige med disse 
linjer:

Dette er en velkommen anledning til at frem
komme med nogle bemærkninger om P. K. Hof
mansens indsats og betydning som leder af Slægts
gårdsarkivet og om hans virke med slægtsforskning 
og gårdhistorie.

P. K. Hofmansen er jyde, en af de ædle tre
tårnede - for at antyde lødigheden.

Han er opvokset på Smedegård i landsbyen 
Trandum i Sevel sogn ved Skive, altså tæt ved 
Karup å og oppe i nærheden af det hjørne af 
Danmark, hvorfra den havfriske, rene nordvesten
vind blæser ind over landet. - Hofmansen hører 
ikke til den mennesketype, der blæser med vinden, 

selv om han fulgte nordvestenvindens retning og 
havnede i København, hvor han bl. a. benytter en 
del af sin tid til at dyrke sine genealogiske inter
esser.

Dansk Slægtsgårdsforening, som var så heldig - 
med magister Hans Ellekilde som kontaktmand — 
at få knyttet forbindelse med Hofmansen i 1945, 
må være tilfreds med, at han ikke i sine helt unge 
år valgte at blive landmand og kom til at pløje, så 
og høste i stedet for som nu at forske, skrive og 
tale.

Angående Hofmansens afstamning, anetavle og 
hans dybe rødder i fortiden bliver der ikke plads 
til at gå i enkeltheder. Selv om han bor i Køben
havn og har mange jern i ilden og meget at vare
tage, glemmer har ikke sin hjemstavn. Sevel by 
og Sevel kirke (Ginding herred, Ringkøbing amt) 
ligger på et højdedrag nordvest for den gamle 
Harghnhillæ - Haraids bakke - og hævet over 
Hellesøs blanke vandflade. Egnens gårde og huse 
lisger mellem frodige marker og spredte rester af 
oldtidens skove. — Julens højtid fejrer Hofmansen 
hjemme hos sin slægt i Trandum. Han har for 
flere år siden skrevet: »Sevel Sogn, Minder og 
Stemninger«.

I faglig henseende er han lærer i matematik, 
og i årenes løb har han ført et stort antal stude
rende op til eksamen i denne eksakte videnskab.

Fra 1. januar 1946 har Hofmansen tillige været 
arkivar for Slægtsgårdsarkivet, som samtidig fik 
lokaleplads i Dansk Folkemindesamling på Det 
kgl. Bibliotek.

Fde forløbne 12 år er der fra Slægtsgårdsarkivet 
udsendt folketællingsundersøgelser til over 4000 
slægtsgårde — i de fleste tilfælde med oplysninger 
om, hvem der har boet på gårdene siden 1787. 
Og der er foretaget ca. 400 større slægts- og gard- 
undersøgelser med historiske oplysninger, der i 
nogle tilfælde går helt tilbage til 1400 tallet. End
videre er der udarbejdet 50 slægtsgårdsdiplomer. 
I samme tidsrum er der fra arkivet udsendt omtrent 
7000 breve, hvoraf ca. 3000 havde individuelt 
indhold.

Arkivet har gode medarbejdere, som medvirker 
ved undersøgelsernes udførelse. Hele arbejdets 
tilrettelægning samt registreringen og ordningen af 
arkivalierne kræver en dygtig leder.

I de 12 år arkivar P. K. Hofmansen har ledet 
arkivets daglige arbejde, har han vist, at han har 
de kvalifikationer, der kræves til at bestride stil
lingen, som forudsætter en omfattende viden, 
interesse for detailler, sans for orden og nøjagtig
hed og evne til sprogligt korrekt og let forståeligt 
at sammenfatte de historiske oplysninger, der er 
resultatet af undersøgelserne af hver slægts og gårds 
fortid, i en velformet redegørelse.

En del af sommerferietiden benytter Hofmansen 
til at dyrke en hobby, der rækker ud over horison-

(Fortsættes side 12)



Side 8 SLÆGTSGAARDEN

Vellykket fynsk egnsudflugt
Efter høstens bjergning fik mange fynske slægtsgårds
folk tid til at deltage i de tre amtskredses sensommermøde 
den 15. september.

Mødet var tilrettelagt som et egnsbesøg mellem Odense 
og Kerteminde, og det blev en vellykket tur med lejlighed 
til at se og høre mange interessante ting. - Der var til
meldt 135, men der kom ca. 180 deltagere i 54 biler. 
160 deltog i sammenkomsten på Munkebo Bakke, hvor 
det medbragte smørrebrød spistes. Alle pladser i restau
ranten blev optaget.

Mange deltagere gav overfor amtskredsenes formænd 
udtryk for, at sådanne egnsudflugter bør gentages i de 
kommende år. Foreningens medlemmer lærer hinanden 
at kende og får lejlighed til at udveksle tanker, problemer 
og erfaringer, hvilket i forbindelse med det, der høres og 
ses på de virksomheder og gårde, der besøges, gør en 
sådan tur nyttig og lærerig både med hensyn til drifts
mæssige og økonomiske problemer og på det kulturelle 
område, når hjemmenes døre gæstfrit lukkes op og man 
ser, hvorledes beboerne lever livet, værner hjemmet, styr
ker ætten og hævder arven.

I det følgende gives et kort resumé af turens forløb 
med ønsket om at stadig flere amtskredse får lyst til at 
samle medlemmerne ved sådanne møder en gang årlig 
eller hvert andet år.

Samlingsstedet var Fynske Andelsmejeries Osteri og 
Kondenseringsfabrik i Marslev, som er kendt langt ud 
over Europas grænser som F. A. O. K. - Deltagerne var 
påskønnelsesværdigt præcise. - Slægtsgårdsforeningens 
formand og formand for F. A. O. K., gdr. Chr. R. Chri
stensen, Badstrup, gav en indledende oversigt over 
F. A. O. K.s oprettelse, hvorefter virksomhedens direktør, 
C. P. Nielsen, bød velkommen til forevisningen og gav 
en god redegørelse for produktions- og afsætningsfor
holdene.

Forberedelserne til F. A. O. K.s oprettelse begyndte for 
8 år siden. De interesserede mejerier tegnede en garanti
kapital på 5 miil. kr. Nu er virksomheden i drift på sy
vende år og er udbygget således, at den i dag driver den 
nye tørmælksfabrik i Marslev, Danablufabriken A/S Ma
rius Boel (roquefortosten Flora Danica), 2 mejerier med 
produktion af fast ost i Nybølle og Ladby og The Can- 
ned Cream i Næsby med alle former for mælkekonserves.

3000 fynske besætninger leverer kondensmælk til 35 
lande og ost til 25.

Alene i Danablufabriken i Marslev, som er bygget som 
mejeri i 1888 og som F. A. O. K har købt af ostekongen 
Marius Boel, fremstilles der 1000-1200 roquefort-oste, og 
i den løbende produktion rummer lageret ca. 50.000 oste 
af denne Type. - F. A. O. K. kan behandle op mod 20.000 
kg Mælk daglig. De produkter, der fremstilles, aflaster 
smørmarkedet på gavnlig måde med et par hundrede 
dritler smør om dagen.

I anlæget udenfor kondensfabrikens store tårn er an
bragt 19 granitsten, som symboliserer de mejerier F. A. O. 
K. bygger sin produktion på.

Besøget på virksomheden gav et stærkt indtryk af lys
syn og nye perspektiver for landbrug og mejeribrug. I 
fremtidens mælkeproduktion kommer smørret måske i 
anden række. Industrialisering af mejeribruget med sam
arbejde ud over sognegrænserne er den vej udviklingen 
peger imod.

Ved ankomsten til slægtsgården »Rosenlund« samledes 
deltagerne foran hovedbygningen, som er bygget 1798, 
og i store træk er bevaret næsten uændret. Proprietær 
Bent Bjergskov omtalte gårdens historie, som går til 
1790erne, da den blev bygget på en parcel fra Hundslev 
by, kostalden er bygget i 1880erne og de øvrige stald- og 
avlsbygninger efter 1911. Arealet er 171 td. Id., deraf 153 
ager og 12 skov.

Efter en omtale af gårdens drift var der adgang til at 
se alle bygninger og den smukke have med det mægtige 
valnøddetræ med en stor tværgren, hvor Rosenlunds ung
dom har gynget i 4 generationer tæt ved den rude i et 
af storstuens vinduer, hvor gårdens første ejerpar, Anders 
Madsen og Maren Jensdatter har indridset deres navne 
med stenen i en fingerring, da gården blev bygget.

Den lange, velholdte bindingsværks hovedbygning, som 
rummer et righoldigt udvalg af gamle, smukke møbler 
og brugsting, blev grundig gennemgået og studeret. Der 
var fremlagt gamle, sjældne bøger og landkort og matrik- 
kelskort fra Anders Madsens bogsamling, bl. a. en bibel, 
en huspostil, cyprianus, den gamle lægebog magiæ natu
ralis og mange andre bøger og dokumenter.

Børnenes hobbysamlinger vidnede også om, at der sta
dig vil blive levet et virksomt landmandsliv i kontakt med 
den smukke natur på Rosenlund, som ligger fredeligt til
bagetrukket fra landsbyen og landevejen.

Besøget på herregården Østergård, som er mejeriejer 
Marius Boels residens, var også en oplevelse både ude 
og inde.

Østergård er en gammel hovedgård fra middelalderen. 
Dens historie kendes tilbage til 1500-tallet. Den nuvæ
rende hovedbygning er opført i 1731.

Fra hovedtrappen gav hr. Boel oplysninger om Øster
gård, som han købte i 1923 efter at en del af jorderne 
var blevet udstykket. Han omtalte den udvikling, der er 
sket gennem tiderne og i de senere år. Arealet er ca. 400 
td. Id., deraf ca. 200 td. Id. ager og 120 skov. Der holdes 
80 malkekøer og ca. 100 ungkreaturer. Der er 90 grise
søer og 700-800 fedesvin i staldene.

Marius Boel og forvalter Dencher førte deltagerne gen
nem avlsgårdens stalde og lader. Fra den tæt besatte kalve- 
fedestald gik rundturen gennem en stor, ny sostald med 
35 velindrettede farestier, belagt med søer med store
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Rosenlund.

kuld grise. I skovbrynet tæt ved farestalden bemærkedes 
goldsøernes billige og praktisk indrettede sommeropholds
plads, som er en række friluftsstier, der er opbygget af 
granrafter med lidt overdækning med pressede halmknip
per i den ene ende. Ligeledes var der i kostalden og i de 
tre fedestalde for svin anvendt gode ideer og noget at 
lære. I det hele taget er det inspirerende at besøge gårde 
som Rosenlund og Østergård, hvor initiativ, aktivitet og 
rationalisering samvirker efter økonomiske principper.

Fru Else Boels forevisning af hovedbygningens mange 
stuer og sale blev et interessant studium af møbelkunst 
og kostbare, sjældne malerier m. m., og deltagerne beun
drede de mange smukke interiører.

Ved den efterfølgende sammenkomst på restaurant 
Bakken, Munkebo, herskede der en hyggelig og fornøjelig 
stemning. Det lykkedes at få plads til alle ved benyttelse 
af et ekstra lokale ved spisesalen. Formanden for Odense 
amt, B. Bjergskov, bød velkommen og takkede delta
gerne for den interesse de havde vist arrangementet ved 
den gode tilslutning, og han betragtede den livlige sam
tale ved spisebordene som et stemningsbarometer for, at 
man befandt sig godt.

Formanden for Svendborg amt, sognefoged Johs. Niel
sen, Vejstrup, talte om slægtsgårde, traditioner og det kul
turelle i forbindelse med landboungdommens problemer, 
og han nævnte, at det ikke alene er gårdenes og slægter
nes historie, men også nutidens og fremtidens spørgsmål 
Slægtsgaardsforeningen beskæftiger sig med. Han sluttede 
med en tak til værterne, som havde modtaget de mange 
gæster på besøgsstederne.

Efter Aakjærs sang: Som dybest brønd gir altid klarest 
vand, talte H. Balle om Odense-Kertemindeegnen og 
nævnte fremgangen i den erhvervsmæssige aktivitet, bl. a. 
F. A. O. K og nu A. P. Møllers Lindø skibsværft var ud
tryk for. Efter kommentarer til det, der var set og hørt 
på de tre besøgssteder, stillede han på et fraværende 

medlems vegne et spørgsmål vedr. generationsskiftet i en 
slægtsgård.

Formanden for Slægtsgaardsforeningens hovedbesty
relse, gdr. C hr. R. Christensen, Badstrup, besvarede det 
stillede spørgsmål, som havde almen interesse, og han 
nævnte samtidig forskellige eksempler på, hvorledes en 
slægtsgård fortsat kunne bevares for slægten også i til
fælde, hvor der ikke er livsarvinger. Han påpegede be
tydningen af, at generationsskiftet er planlagt i tide, ikke 
mindst, hvor det drejer sig om en slægtsgård, hvor ejeren 
ikke har børn eller når børnene ikke er blevet uddannet 
ved landbrug. Slægtsgaardsforeningen håber at kunne yde 
mere og mere hjælp ved et vejledende oplysningsarbejde 
angående generationsskiftet, som mange steder er et 
problem, der trænger sig stærkt på i hjemmene. Forenin
gens medlemmer skal ikke stå ene, når det drejer sig om 
det, som gælder selve livet og livsopgaven. Lad os fort
sat øge vort medlemstal i foreningen, det giver styrke, 
når problemerne føres frem.

Chr. R. Christensen bragte iøvrigt formændene for de 
tre amtskredse en tak for tilrettelæggelsen af og initiati
vet til medlemssammenkomsten, og ved bemærkninger 
om besøgsstederne nævnte han, at Marius Boels navn 
står fortsat på en af F. A. O. K.s bygninger, og at det er 
den fortid han har skabt på virksomheden i Marslev, der 
bygges videre på.

Her på Munkebo bakke befinder vi os på et skønt 
sted med en vid udsigt ud over havet og en egn med 
mange hjem. Danmark har mange smukke egne og er 
omgivet af havet. Mange inde i Europas store fastlande 
ønsker de kunne få lejlighed til at se havet.

Til slut citerede formanden Aakjærs verslinier, som er 
vort problem: '»Din egen dag er kort, men slægtens lang«.

føbes, Græbe, Svøbes, ammes, 
IDugges, humles, ®æres, Gaae, 
Uugtes og i ©vang annammes, 
Xeege, IPoje. ftanker faae, 
Elske, Eeile, Giftes, fllbages, 
Xpkke veltes neeb og op, 
BElbes, Svækkes, 2>øe, begraves: 
©et er alt vort Xevnebs Xob.

(Ambrosius Stub efter en svensk folke
sang: »Födas, gråta, die och lindas«.)
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I DANSKE GÅRDE OG BYER
Forfatteren, rektor Sigurd Örjangärds nye bog 
anmeldes her af arkivar P. K. Hofmansen:

Interessen for andres udtalelser og domme om 
ens egen person og i videre forstand fremmedes 
omtale af ens eget land og folk findes mere eller 
mindre hos os alle. Artikler eller notitser om frem
medes syn på Danmark og danske forhold er for 
ethvert blad godt stof, som altid bliver læst med 
stor interesse, og med samme interesse griber man 
den på LT’s forlag i Halmstad nylig udkomne 174 
sider store bog. »I danska gårdar och by ar« med 
39 illustrationer, som er skrevet af Danmarks gode 
og trofaste ven, den kendte svenske agronom, rek
tor og forfatter Sigurd Orjangård.

Denne mand vil være kendt af mange af Dansk 
Slægtsgårdsforenings medlemmer, ikke blot som 
deltager og foredragsholder ved foreningens års
møde i Båstad 1956, men tillige som forfatter til 
flere særdeles gode og lødige artikler i »Slægts
gaarden«. Sigurd Örjangärds bekendtskabskreds i 
Danmark strækker sig dog langt ud over Slægts- 
gaardsforeningens rammer, idet han allerede i 1924 
som rektor ved landmandsskolen i Bolinäs i Häl- 
singland sammen med højskoleforstander Jens Ma
rinus Jensen i Brøderup og højskoleforstander A. 
Thyregaard i Jebjerg tog initiativet til et nært sam
arbejde mellem Sverige og Danmarks landbrugs
ungdom, hvorved en strøm af glad ungdom fra 
begge lande gennem årene gensidig har fået lej
lighed til at besøge broderlandet med udbytterigt 
samvær på højskoler, i ungdomsforeninger og ved 
indkvartering i private hjem. Dette samarbejde kom 
i 1949 ind i en mere fast form ved dannelsen af 
» J or dbrukarungdomens nordiske Samorganis a- 
tion« (JNS).

I forsommeren 1955 gjorde hr. Orjangård og 
hans elskelige fru Inga-Märta en rejse i Danmark 
for, som han skriver, »at lære landet at kende«. 
Tidligere havde ægteparret mange gange rejst som 
turister i Danmark, men denne gang var formålet 
at blive lidt længere på hvert sted og derved få 
lejlighed til at leve med i danskens hverdagsliv. 
Han ville nogle uger især lytte til folkelivets rolige 
rytme i de stille bondesamfund i Danmark, og man

Sigurd Orjangård.

må lade ham, at han ikke blot har brugt sine øren, 
men også sine øjne særdeles godt, og de mange
artede indtryk har nu udkrystalliseret sig i en sær
deles kundskabsrig, poetisk beåndet og velskreven 
bog, der snarest burde finde sin danske forlægger. 
Orjangård ved mere om det danske landskab, det 
danske folk, den danske historie, dansk åndsliv, 
dansk litteratur, den danske folkehøjskole, den 
danske andelsbevægelse og den danske slægts
gårdsbevægelse end de fleste danskere, og efter at 
han på sin sommerrejse yderligere har kigget os 
godt i kortene, har han med sin rutinerede pen 
skildret disse ting på en så levende og interessant 
måde, at man nødigt lægger bogen fra sig, før dens 
sidste side er vendt.

Orjangårds skildring af sit besøg en solvarm 
sommerdag i Ledøje by er sublim kunst og står 
som fuldvægtig tekst til L. A. Rings bedste malerier 
fra de sjællandske landsbyer. I Gersagergård mø
der han de danske slægtsgårdes bedste traditioner, 
som forbinder interesse og respekt for forfædrenes 
minder og virke med dagens travle virksomhed for 
nutid og fremtid. Sommerrejsen går videre over 
Lammefjordens grønne frodighed, hvor han under 
god ledsagelse af Jørgen Petersen, Thorsgård, får 
et indtryk af stedet, som det var, og som det nu er, 
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medens Blikket går mod Ods Herreds skønne, 
fjerne Horisonter. »Her bølger markerne som døn
ninger efter storm med et tæppe rudet i lyse 
nuancer af grønt og guld og med hvide tre- og 
firelængede gårde indlagt som perler i lundenes 
mørke indfatning. I nord, vest og øst mødes hav 
og himmel i sommerdagens lette opaldis«.

Forfulgt af skrigende måger over Store Bælts 
glitrende vand når Orjangård til Fyn, hvor han i 
det »arkadiske«, land mellem Odense og Kerte
minde bl. a. besøger Revninge, Hundslev Skov
gård og Rosenlund. Besøget i Vilhelm Graversens 
gæstfri hjem i Revninge giver ham lejlighed til at 
fortælle læserne om udstykning og husmandskår 
før og nu, og i en skildring af en sollys morgen på 
Hundslev Skovgård får man et skønt billede af 
morgen- og formiddagstravlheden på en stor dansk 
gård, medens bogfinker, stære og solsorter synger 
i haven, og ænderne snadrer i resterne af gårdens 
gamle voldgrav. Senere hører man om gårdens 
historie både før og efter 1743, da den kom i dens 
nu påboende slægts besiddelse.

Gennem bøgeskovens svale, grønne »akvarie- 
skymning« går vandringen fra Hundslev Skovgård 
til Rosenlund, et glædens og arbejdets hjem, hvor 
diamantridset på vinduesruden fortæller, at den 
nuværende ejer Bent Bjergskovs tipoldeforældre, 
Anders Madsen og Maren Jensdatter, i 1792 be
gyndte deres virke på dette sted. I beskrivelsen af 
opholdet på Rosenlund fortæller Orjangård en 
mængde om faglige problemer i dansk landbrug, 
og som i en generalnævner samles de danske slægts
gårdsejeres følelser overfor slægtens hjem i Bjerg
skovs ord til ham: »En slægtsgårdsejer betragter 
sin gård som et dyrebart lån, der skal overlades 
til næste generation i godt værnet og forbedret 
skikkelse. Følgen heraf bliver, at slægtsgårdsejeren 
bliver forsigtig med sine investeringer. Han kan 
ikke eksperimentere tankeløst med nye metoder. 
Viljen savnes nok ikke, men som oftest kapital. 
Jord- og skattelove trænger ham hårdt, og hans 
investeringer sker ej sjældent på bekostning af 
familiens levestandard«.

Fra Fyn foretager Orjangård springet helt op til 
den nordlige del af Vendsyssel, hvor Holger Grønt
ved på Grøntved i Mygdal besøges. Orjangård får 
her et godt indblik i livet på en veldrevet, nord- 
jydsk gård, og fru Grøntveds kødboller smager 
ham netop, som hans moders smagte ham der

hjemme ved Vånern. Besøget i Vendsyssel ud
nytter han til at drage sammenligninger mellem 
jydsk og ødansk bondementalitet, og specielt bliver 
Vendelboernes frihedselskende karakter belyst 
såvel udfra årsager som ved eksempler. Herre
gårdsvældets totale undergang i denne del af 
landet understreges for ham ved et besøg på den 
gamle herregård Odden.

Bogens sidste dele omhandler besøg i Sønder
jylland og hos forfatteren Salomon Frifelt i Ølgod. 
Man mærker tydeligt, at Orjangård er forelsket 
i Ribe. »Den staden kommer man inte forbi«, 
skriver han, og han har da også et andet sted 
(Lantungdomens Jul. 1956) givet udtryk for sin 
betagelse af dette bispe- og storsæde. I Vester 
Gammelby ved Højer besøger han marskbonden 
Hans Sørensen, der timevis fører ham rundt i det 
vidunderlige land, hvor uoverskuelige græsmarker 
ved horisonten møder himlen med en smal og sol- 
glitrende strime af hav imellem. Vi hører om 
marskbøndernes evindelige kamp mod havet, som 
river ned og bygger op, og med hensyn til det 
sidste får han god hjælp af kystboerne. Dette folk, 
for hvilket havet altid var en gruttekværn, som i 
årenes løb udslukte liv i tusindtal, og som på en 
eneste nat kunne spolere årtiers arbejde. Selv
følgelig når Orjangård også til den karakteristiske 
grænse ved Rudbøl, som han overskrider og i et 
værtshus på den anden side bliver nødt til at nyde 
en ægte frisisk tepunch med et larmende selskab 
af gemytlige marskbønder, der taler om jordskifter, 
græsningsret og fedekvæg, men som omhyggeligt 
veg udenom det altid brændende spørgsmål om 
dansk og tysk i disse egne, hvilket han imidlertid 
på den danske side får lejlighed til at kommentere.

Under det senere besøg for forfatteren Salomon 
Frifelt i Ølgod fører denne ham ud til runestenen 
på Randbøl hede, der står ved den gamle hærvej 
ned gennem Jylland. Frifelt læser og gentager rune
stenens indskrift for ham flere gange. »Han lader 
ordene hvile på tungen, han smager andagtsfuldt 
på dem, som en pfalzisk vinkender smager på sine 
fineste årgange. Frifelt er en fortidsbidt lyriker«. 
Hærvejen og dens historie skildres i poetiske ven
dinger, før Orjangård sætter kursen mod Ulfborg, 
hvor han i bonden Lars Lauridsens bogsamling 
får et levende indtryk af den digtning, som den 
danske bonde elsker og derfor har erhvervet sig. 
Værker af Blicher, Thyregod, Jakob Knudsen, 
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Jeppe Aakjær, Marie Bregendahl, Johannes V. 
Jensen og Henrik Pontoppidan bliver omtalt og 
karakteriseret. Den danske bondes tale røber ofte 
en kærlighed til jorden og det liv, den nærer, som 
vel sjældent eller aldrig finder sådanne ord, som 
digterne bruger, men som et lydhørt øre mærker 
bag de jævne sætninger. »I danska gårdar och 
byar« røber Orjangård, at han i rigt mål har været 
lydhør, da de danske bønder under hans sommer
rejse 1955 talte til ham. Bogen er ikke, som bøger 
er flest - men bedre!

P. K. H.

Oplysningsarbejdet

Slægtsgaardsforeningen udsender 
vejledende skrifter

Slægtsgaardsforeningen er i efteråret gået igang 
med et oplysningsarbejde til fordel for sine med
lemmer. Det er meningen, at man i den kommende 
tid vil udgive en række skrifter vedrørende en 
række vigtige forhold for danske landmænd, såle
des at man herigennem kan yde råd og vejledning.

Da disse skrifter delvis er af fortrolig art, offent
liggøres de ikke her i bladet, men stilles til med
lemmernes rådighed, således at de kan fås udleve
ret ved henvendelse til kontoret.

Som omtalt andet sted er første skrift nemlig 
Hans Balles vejledning ved vurdering af en land
brugsejendom allerede færdigt. Nr. 2 bliver en gen
nemgang af, hvad statens forkøbsret til landbrugs
jord fører med sig. Her vil kunne hentes råd om 
de forhold, der er aktuelt for en række medlemmer. 
Chr. R. Christensen har skrevet dette skrift, som 
formentlig er færdigt når disse linier læses.

Tredie skrift vil komme til at hedde: »Hvad er 
en landbrugsejendom, og hvorledes må man for
holde sig med den?« Her vil blive omtalt en række 
af de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til 
et landbrug. Også dette skrift ventes færdigt ret 
snart.

Derefter er en række ting under forberedelse, og 
inden længe vil Slægtsgaardsforeningen således 
kunne yde sine medlemmer en hidtil ukendt ser
vice vedrørende deres ejendomme og slægtsforhold.

En tretårnet jyde
Fortsat fra side 7

ten på vore hjemlige breddegrader, idet han fun
gerer som leder af rejseselskaber til Jugoslavien 
og Grækenland og lærer derved samtidig disse 
fjerne landes kultur og særpræg at kende.

Hans store viden om danske egne og historiske 
minder, som ofte giver sig tilkende i hans taler 
og artikler, vidner om de varme følelser han nærer 
for sit fædreland og dets natur, ejendommeligheder, 
folkeliv og historiske minder.

At han er en sprogets mester ved alle, der har 
hørt ham tale ved årsmøder eller amtsmøder eller 
læst de mange lødige artikler, han har skrevet i 
»Slægtsgaarden«. - Det at kunne skrive eller tale 
om en historisk begivenhed og et historisk sted og 
det menneskeliv, der har udfoldet sig der, eller at 
give en naturskildring med et sådant ordvalg, at 
læserne eller tilhørerne føler sig henført til stedet 
og hører eller ser det hele levendegjort for sig, det 
er en evne som Hofmansen er i besiddelse af og 
som i høj grad kommer Slægtsgårdsforeningen til
gode. - Artiklen »Hvor Kronborg knejser« i 
»Slægtsgaarden« for april i år, før årsmødet i 
Helsingør, er blot et enkelt eksempel. Før års
mødet i Båstad i 1956 skrev han den ypperlige 
artikel »Træk af den dansk-skånske historie«, som 
i høj grad blev bemærket og anerkendt af Dansk 
Slægtsgårdsforenings gode venner i Skånes Hem
bygdsförening.

Den 8. juni i år deltog arkivar Hofmansen som 
repræsentant for Slætgsgårdsforeningen ved Skånes 
Hembygdsförenings årsmøde. Den 20. juni i år 
afholdtes Frostavallens Midsommarting i Skåne 
under dansk-svensk samvirke i anledning af Skånes 
300-årige samhørighed med Sverige. Hofmansen 
modtog fra skåningerne en personlig privat hen
vendelse om at komme tilstede ved det store møde 
og tale om Emnet »Det Skåne, som var«, medens 
den svenske hovedtaler, Niels Ludvig, talte om 
»Det Skåne, som er«. - Overfor en forsamling på 
ca. 6000 deltagere fremdrog Hofmansen træk af 
Skånes historie fra tiden før 1658 og tolkede i 
velvalgte ord de følelser og gode ønsker Sverige og 
Danmark nærer for hinanden.

Med disse bemærkninger i anledning af arkivar 
P. K. Hofmansens 50-års fødselsdag bringer 
Slægtsgårdsforeningen ham en hjertelig hilsen og 
lykønskning og takker ham for hans indsats og for 
udmærket samarbejde i 12 år og håber, at dette 
må fortsætte langt frem i tiden.
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EN GAVE TIL MARKERSEN

På ovenstående billede ses en del af hovedbestyrelsen 
forsamlet til møde i Odense mandag den 22. september 
til planlæggelse af den nærmeste fremtids arbejde inden
for Slægtsgårdsforeningen.

Nr. 2 fra højre er Chr. R. Christensen, foreningens nye 
formand. Overfor ham sidder magister Hans Ellekilde og 
for bordenden gdr. Hans Buhl, Børkop.

Ved mødet takkede Chr. R. Christensen H. M. Marker
sen for mangeårigt arbejde for Slægtsgårdsforeningen og 
overrakte ham et smukt cigarskrin med antikke motiver. 
På billedet til højre viser Markersen (stående) Hans Balle 
gaven.

Beskrivelse 
som grundlag for vurdering 

af landbrugsejendomme

I nutiden, hvor priserne på landbrugets salgsvarer 
for en stor del af produktionens vedkommende er 
stærkt svingende, medens omkostningsniveauet er 
stadig stigende, og priserne på landbrugsejendom
me er ca. 4 gange så høje som for 25 år siden 
(12.546 kr. pr. tønde gårdhartkom i 1932 og ca. 
48.000 kr. i 1957), kræves der stor indsigt og 
kendskab til en landbrugsejendoms mangeartede 
egenskaber, ejendommeligheder og forhold for at 
kunne danne et nogenlunde sikkert skøn over dens 
brugsværdi og kapitalværdi (handelsværdi).

Ved en landbrugsejendoms overdragelse ved ge
nerationsskifte og ved forpagtning eller ved køb og 
salg er der mange forhold at tage hensyn til, mange 
problemer at tage i betragtning og mange spørgs
mål at stille for at kunne danne sig et begreb om, 
hvilken driftsform der bør vælges og hvilke ind
tjeningsmuligheder, der kan regnes med ved op
stilling af et driftsbudget og ved forsøg på at danne 
et skøn over ejendommens brugsværdi eller han
delsværdi.

Dansk Slægtsgaardsforening har til brug ved be
skrivelse af en landejendom ladet udarbejde og 
trykke en vejledende oversigt med opstilling af et 
stort antal spørgsmål med efterfølgende linieplads 
til en kort, skriftlig besvarelse.

Oversigten omfatter bl. a. en beskrivelse med 
oplysninger om en landejendoms beliggenhed, hart
korn, areal, bygninger, jordens tilstand og dyrk-
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ningsforhold, landbrugsmaskiner og inventar, be
holdninger, husdyrbesætning, forsikringer, vurde
ring til ejendomsskyld og grundværdi, ejendoms
skatter, prioriteter og låneforhold og indkøbs- og 
afsætningsforbindelser.

For landbrugere, som ønsker at have samling på 
en række oplysninger om deres landbrug eller om 
en gård, der er tale om at købe eller forpagte, kan 
en sådan oversigt tjene som grundlag for bedøm
melse af mange faktorer og problemer, og være 
vejledende ved stillingtagen til forskellige spørgs
mål vedrørende den pågældende landbrugsejendom 
og dens drift.

I de regnskabsførende brug findes en del af op
lysningerne i status ved årsopgørelsen, og disse er 
i ejendomsbeskrivelsen kombineret med detaille- 
rede oplysninger om bygningerne, jorden m. m., 
således at den giver et samlet letoverskueligt be
dømmelsesgrundlag.

Til en landbrugsejendom hører der som bekendt 
forskellige betydningsfulde dokumenter, f. eks. skø
der, tingbogsattester, areal- og boniteringskort, 
jordbundskort, dræningskort, obligationer, pante
breve, forsikringspolicer m. m., som det gælder om 
at have samling på og opbevaret således, at de 
ikke er udsat for at gå tabt, da de skal foreligge 
til benyttelse, når der skal foretages ændringer.

Medlemmer af Slægtsgaardsforeningen kan få 
vejledningen »Beskrivelse af en Landbrugsejen
dom« tilsendt gratis og portofrit, når der sendes 
skriftlig begæring til foreningens kontor.

Det anbefales at anskaffe og udfylde en sådan 
ejendomsbeskrivelse til opbevaring i ejendom
mens dokumentmappe.

Lad de unge landmænd, som skal købe eller 
forpagte en landbrugsejendom, få et eksemplar til 
gennemlæsning, da det er nyttigt og gavnligt at 
have alle de opstillede spørgsmål og problemer 
gennemtænkt, således at de kan udfylde en sådan 
beskrivelse som grundlag for en ejendomsvurde
ring når den dag kommer, da de skal sætte foden 
under eget bord og være selvstændige landbrugere. 
De har brug for den støtte og vejledning de kan 
få også på dette område, som drejer sig om noget 
af det grundlæggende for deres liv og virke.

Landbrugskandidat Hans Balle fortjener tak for 
det værdifulde arbejde han har udført ved udar
bejdelsen af denne oversigt.

C. R. C.

Nu 20 smukke vinterprospekter 
for kun 5 kr.

Der foreligger endnu et restoplag af den serie på 
ti meget smukke vinterprospekter, som Slægts
gaardsforeningen lod fremstille med motiver fra 
Frilandsmuseet i Lyngby.

Ved udsendelsen kostede hver serie på 10 stk.
5 kr. Foreningens ledelse har nu besluttet at til
byde restoplaget til 5 kr. for tyve stykker.

Billedserien er blevet meget benyttet som jule
hilsener, men er naturligvis også i høj grad egnet 
som festlige indbydelseskort til familiefester etc.

Sålænge oplag haves sælges kortene altså nu: 
20 stk. - 5 kr. De kan rekvireres fra Slægtsgaards- 
kontoret, Niels Juelsgade 14. (2.sal), København K.

Et 300 årigt gårdsnavn

Under kejserkrigen 1627-29 havde Wallensteins hær 
besat Jylland, og en del ryttersoldater var indkvarteret i 
Vester Hassing. En del af dem fortalte kammeraterne, at 
de boede ved der Heck, dette var også rigtigt, da den 
gård, de var i, lå lige indenfor byens nordøstlige led; 
men hvad disse fremmede ikke tænkte på, var, at med 
denne betegnelse gav de gården et navn, som bevares 
endnu over 300 år efter, samt at det blev tilnavn, og nu 
er legalt slægtsnavn for familien, idet den nuværende 
ejer, Jens Sørensen samt hans søster har navnet Hæk. 
Et stræbsomt liv og nøjsomt, var de krav, forfædrene 
levede under, altid med det formål at værne det betroede 
gods i form af fæste, i pligttro arbejde, så der kunne 
afleveres et godt fæste, når en ny skulle til, og denne 
nye var altid en søn.

Hækken var fæstegård under Langholt hovedgård, og 
aldrig var der nogen hindring fra godsherrens side, når 
de Hækkens folk mødte op for at overdrage fæstet til 
næste generation, fordi godsherren vidste, det var dyg
tige, brave mennesker, der passede fæstet i troskab.

Den første af slægten var Søren Andersen, som 1774 
blev fæster. Han var født her i byen, giftede sig med 
Johanne Jensdatter fra Vester Hald, en nabogård til Sø
rens hjem, der kaldtes Gaden. Blandt den medgift, Jo
hanne fik, var et krucifiks fra år 1500, dette skal være 
fra en begravelse i hendes slægt. Krucifikset har den 
klausul, at det aldrig må fjernes fra Hækken. Ægteparret 
fik 1778 en søn, Anders, der, da han var nået frem til 



Slægtsgaarden Side 15

at komme i kongens klæder, ikke nøjedes med de nu 
18 måneders tjenestetid, nej, der gik hele 8 år, inden han 
vendte hjem, og han havde meget at berette, ikke mindst 
om slaget på Rheden, som han deltog i.

Anders fik fæstebrev 1809, og han var gift med Maren 
Steffensdatter fra den gamle adelsgård Dalsgård, der for
hen var beboet af Bildt slægten, men som nu var fæste
gods under Store Havkrog. Maren bragte en dejlig drag
kiste af egetræ med til sit fremtidige hjem. Denne kiste 
skal være fra Marens farmor, der også hed Maren Stef- 
fensdatter, og til Marens hjem i Dalsgård skal kisten 
være kommet fra en købmand i Aalborg, der drev stort 
sildefiskeri i fjorden. Der mentes, denne farmor var ud af 
Brøndlundfamilien, men denne teori blev forkastet, da 
fru overlærer Myrhøj, Kalundborg, udforskede slægten i 
Hækken, og trods energisk eftersøgning ikke fandt bevi
ser for en forbindelse mellem Maren og Brøndlunderne. 
På kisten står årstallet 1678 samt Maren Steffensdatters 
initialer, og endvidere er tilføjet et initial af nyere dato, 
idet kisten engang truede med at falde sammen, og blev 
så restaureret på foranledning af frøken Christiane Hæk, 
en søster til Jens Hæk, derfor sattes der et C. H. på det 
gamle inventar.

Over kisten er anbragt en flot ryttersabel, der er et 
minde fra Anders Sørensens soldatertid. Denne sabel har 
været borte fra hjemmet i 30 år, uden at nogen vidste 
det. En aldrende mand kom meget sammen med familien 
i Hækken, og da han en dag i 1904 var inde i en af ud
bygningerne, fik han øje på sablen. Manden tænkte 
straks på, at det måtte være Anders’ sabel, for den 
havde hans gamle far ofte fortalt om, og ud fra sin 
pietetiske følelse har manden vel syntes, det var en uvær
dig plads for et historisk trofæ, kort og godt, han tog 
sablen med sig hjem, og først i 1934, kort før sin død, 
bad han sin søn bringe sablen til Hækken og fortælle dens 
historie. At man her blev overrasket, siger sig selv, og der 
var ingen tvivl om, at sablen skulle have sin æresplads 
over den gamle kiste.

I 32 år var Anders fæster, men den 29. december 1841 
købte han gården fri for 1730 rigsbankdaler sølv. På hun
dredeårsdagen for denne begivenhed modtog Jens Hæk 
et fint bæger fra sin søster.

Efter Anders Hæk blev sønnen Søren Christian Ander
sen ejer i 1852, hans kone var Christiane Andersdatter 
fra Knoldgård. I flere år var Søren sognefoged, og i 
1890 afstod han gården til sønnen Anders Sørensen, der 
var født 1856 og blev døbt samme dag som farfaderen 
blev begravet. Hans kone var Christine Marie Thomsen 
fra Torpetgård i Vadum, og pudsigt nok kan de begge 
føre deres slægt tilbage til Gorm den Gamle. Men ret 
mange år fik de ikke lov at være sammen, for den 
6. september 1901 døde Anders. Det var en stor sorg for 
hans gamle forældre, dog størst for Christine, der sad 
tilbage med deres to børn, Jens på syv og Christiane på 
fem år. Sammen med en bestyrer ledede Christine går
dens drift, indtil sønnen kunne blive bestyrer. Christine 
var ikke alene en dygtig husmoder, roligt overvejede hun 
enhver situation, inden hun tog sin afgørelse. Hver søn

dag fandt hun vej til kirken, hvor hun havde sin vante 
plads. Hun var et prægtigt menneske, der altid gav et 
inderligt, velment velkommen til de gæster, der kom i 
hendes hjem. Hendes virksomme liv endte brat, en dag 
i november 1941 segnede hun om, ramt af hjerteslag.

Frøken Christiane Hæk var i flere år en uvurderlig 
støtte for sin mor og for broderen, hun er nu tegnerske 
indenfor Håndarbejdets Fremme i København, og i barn
domshjemmet findes flere malerier, tegninger og brode
rier, som hun smukt har udført, blandt andet er også en 
broderet slægtstavle med navne på seks generationer og 
data, det er et smukt bevis for den stærke slægtsfølelse 
hun ligesom broderen besidder.

Den 1. april 1939 overtog Jens Hæk hjemmet, hvortil 
hører 100 td. land. Her er ingen tomme stalde, tvært
imod, 24 køer tygger drøv i de lyse stalde, 5 belgierheste 
vrinsker glade, når deres ejer går ind i deres båse, og 
80 svin grynter tilfredse i deres stier.

I de smagfulde stuer mellem de gamle klenodier fær
des fru Christa Hæk, der er fra gården Eget i Hammer 
sogn, hun har sammen med sin mand forstået at fort
sætte de forskellige traditioner, som følger i gamle slæg
ters spor. Hver morgen tager to raske drenge af sted til 
skolegang på Aalborg katedralskole, og om eftermidda
gen vender de hjem, læser lektier og rækker en hjæl
pende hånd til far i staldene, eller går ærinder for mor. 
Den ældste søn, Søren Christen, var en bette knort på 
4 år, da han drøftede landbrug med karlene, helt enige 
var de åbenbart ikke, for Søren stak begge hænderne i 
bukselommerne og afsluttede debatten med denne replik: 
»Ja, ja, saamt gjow wi no dengaang A waa’r Forkaarl 
i Hækken«, hvorefter han værdigt skred op over gårds
pladsen forbi oldefars kastanietræ og ind til far og mor, 
der hurtigt fik dæmpet det høje smil, de havde, da de 
gennem vinduet havde hørt samtalen.

Den yngste søn, Hans Jørgen, var hvert år med faderen

Rytmer på stranden.
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til Hjallerup marked, og det endte altid med besøg hos 
mormor i Eget, det var en begivenhed, Hans Jørgen ikke 
kunne undvære for aldrig det. Men da han var begyndt 
at gå i skole til en lærerinde, kom han en dag hjem og 
erklærede, at han kunne ikke komme til markedet, der 
skulle foregå et par dage efter. På moderens spørgsmål 
om hvorfor, svarede han: »Do ka’ da begriwe, at A må 
wid’ hvordan det will end’ med ham Moses, hun snakker 

saa møje om«, og dermed var sagen afgjort. - Fremtiden 
vil vise, om det bliver Søren Christen eller Hans Jørgen, 
der skal føre slægtsgården videre; men hvem det end 
bliver, hver især vil gå ind på denne vej, ud fra det 
stærke slægtspræg, der altid har været over hjemmet i 
Hækken, nemlig dette, at være tro mod det bedste i dem 
selv dg være tro mod de minder, forfædrene har efterladt 
i den gamle slægtsgård. G. R. C.

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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