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SLÆGTSGAARDEN
Nr. 7 . August— September 1943.

Som et uendeligt smukt og naturligt Billede i det danske Landskab staar de gamle Kæmpehøje, som oftest paa de højeste Punkter af Morænebakkerne. Gennem Aartusinder staar de,
bringende Bud fra de første fastboende Agerdyrkere, dem, der gennem Navnet „boende“ gav os
vort Bondenavn.
Tidligere Tiders Uforstand, Havesyge og misforstaaet Jordhunger ødelagde mange, alt for
mange. Den Tid er forbi nu, ikke alene ved den absolute Fredning, men ogsaa fordi vi nu snart
alle sammen, heldigvis, nærer baade Kærlighed og Respekt for disse ældgamle Beviser paa vor
Samhørighed med Jorden.
Kunde vi naa dertil, at vi lod være med at beplante disse gamle Slægtsgrave og lod dem staa
i deres egen, nøgne Skønhed, da var yderligere vundet noget egenartet smukt for Danmark.

SLÆGTS G A ARDEN
Udkommer hveranden Maaned.
Red. af Jørg. Petersen (ansvarlig) og Chr. Damm.

Foreningen
til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
„ Slægtsgaards-Arkivet “,
Dosseringen 14, København N.
Kontoret aabent Kl. 10—12 og 1—3.
Telefon Nora 36 u.
Sekretæren træffes efter forudgaaende Aftale.

Alle Breve til Foreningen skal sendes til Kontoret,
Artikler og andet til Bladet dog til Formanden
ligesom private Forespørgsler.

Landsbestyj elsen:
Gaardejer Jørgen Petersen, Thorsgaard, Gislinge
(Formand).
Gaardejer Jens Jensen, Sode pr. Hejsager (Næst
formand).
Greve F. C. R. Scheel, Ryegaard pr. Kirke Saaby.
Sognefoged, Gdr. Hans Pedersen, Holmegaard,
Sanderum.
Proprietær Chr. Østergaard, Bostrup Østergaard
pr. Jebjerg.
Sognefoged, Gdr. Andr. Kaad, Kaadsager, Mintebjerg pr. K. Hørup.
Parcellist Niels Larsen, Veddinge pr. Faarevejle.
Foreningens Sekretær: Chr. Damm.
Foreningens Kasserer: Prokurist O Svarer.
Foreningens juridiske Konsulent: Sagfører, cand.
jur. M. Hesselbjerg, Hillerød.
Foreningens Revisor: Statsautoriseret Revisor Kr.
Foged, København.

Til landbrugskyndig Direktør i Vest- og Søn
derjysk Kreditforening i Stedet for Jens Jensen,
Sdr. Esp, er fra 1. Juli valgt Gaardejer Jens Eg,
Aadum. Jens Jensen, der er fratraadt paa Grund
af Alder, er Ejer af en Slægtsgaard og Medlem
af Foreningen.
*

Paa De samvirkende Plantningsforeningers
Aarsmøde forleden i Skanderborg meddelte For
manden, Folketingsmand Laus Nørgaard, at der
i Aar blev uddelt 4 Sølvbægre, hvoraf det ene til
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faldt Gaardejer Søren Knudsen, Galsted ved
Bevtoft i Sønderjylland. Knudsen er som Ejer af
en Slægtsgaard Medlem af Foreningen.
*
„Man løber aldrig fra sin Bondeoprindelse“,
siger Direktøren for Hotel „Bellevue" i Klampenborg, Peter Sørensen, der er født paa en
gammel Slægtsgaard, som desværre nu er gaaet ud
af Slægten. „Jeg har det i hvert Fald saadan, at
jeg altid længes efter Naturen — længes efter at
se Træerne grønnes og træde paa rigtig Muld
Stedet for Brosten — jeg er aldrig rigtig blevet
Bymenneske. Derfor er jeg saa lykkelig for, at
mit Arbejde og mit Hjem er her i Klampenborg —
her ved Skoven og Sundet, det er da lige som lidt
af Landet, trods alt. Jeg husker fra min Barndom,
hvordan jeg følte mig glad og lykkelig — paa en
ganske anden Maade, end man kan det i Byerne
— glad ved at se Blomsterne titte frem om Foraaret — glad for Dyrene — glad ved Stilheden
og det store, frie Udsyn; det er den Slags Glæder,
der er ægte og dybe, og derfor er det, at vi Bonde
børn altid hænger ved Naturen, selv om vi senere
faar Livsgerningen i Byerne“.
*
I et Udklip fra et Blad, som vi desværre ikke har
Navn paa, fortælles følgende Slægtsgaards-Rekord:
„Blandt de ældgamle Bondegaarde i Byen Vasse,
der ligger i det østlige Holland, er ogsaa Gaarden
Geerdinghof, som i over 1000 Aar har været i sam
me Slægts Besiddelse. Et af Familiemedlemmerne
har nu udforsket sin Fædrenegaards Historie og
har derved kunnet fastslaa, at hans Forfædre vai
flygtet fra Sachsen under Karl den Store og der
efter slog sig ned i Vasse. En sachsisk Koloni paa
14 Familier byggede deres Gaarde ved et Vand
løb, og her har de — 1000 Aar senere — endnu
deres Hjem. Den kan Chr. Damm nok ikke slaa“.
Det kan maaske blive svært at slaa denne Re
kord, fordi det er saa vanskeligt at finde sikre
Beviser saa langt tilbage, men det er ikke heh
umuligt, at der findes danske Slægtsgaarde, som
har været i Slægten lige saa længe. Men med Und
tagelse af en enkelt, maaske to-tre sønderjyske
Gaarde vil det være meget vanskeligt for ikke at
sige umuligt at føre Bevis herfor. Vi gør imidler
tid i alle Tilfælde Forsøg paa at finde de ældste
Slægtsgaarde herhjemme.
*
Landbrugernes Ungdomsforbund i Sverige holerr
i Juni Maaned 25 Aars Jubilæum i Uppsala, hvor
bl. a. Kronprinsen var til Stede. Under Mødet fore
toges Uddeling af Diplomer for de ældste Slægts
gaarde i Sverige. En Undersøgelse, som Forbundet
har foretaget, viser, at O 1 e S j u 1 s Gaard i Hovedberg i Jæmtland er Sv.eriges ældste Slægtsgaard.
(Fortsættes Side 16)

Vort Cands (ørste ‘Bønder
Danmark er jo nu et udpræget Bondeland.
Men har det altid været dette? Saa langt vor
Historie gaar tilbage har det i hvert Fald;
der har nok været Perioder i vor Historie,
da det ikke var Bønderne, men Kongen, Kir
ken og Adelen, der ejede det meste af den
danske Jord; men selv i disse Perioder var
det Bønder, der drev langt største Delen af
Jorden; mere end en halv Snes Procent af
den har næppe nogensinde hørt under Herregaarde.
Men ogsaa gennem store Dele af de lan
ge forhistoriske Perioder har Danmark ho
vedsagelig været beboet af Bønder. Bedst
kender vi Jernalderbonden, som har levet
i Aarhundrederne omkring Kristi Fødsel;
navnlig gennem en hel Række Udgravninger
af jyske Jernalder-Landsbyer har vi faaet
et meget levende Billede af hans daglige Liv
og Færden. Husene var smaa „Husmands
hytter44, omkring 10—15 m lange, byggede
af tykke Græstørv vægge, undertiden dog
grenflettede, lerklinede. I den ene Ende af
Huset — oftest Vestenden — boede Menne
skene; her var der Lergulv, Lerbænke langs
Væggen, stensat Ildsted i Midten; to indven
dige Stolperækker bar Taget; paa Gulvet
stod Lerkar som Beholdere for Korn, Mælk
og Vand, og her laa Kværnstenen og Morter
stenen. I Østenden boede Kreaturerne; her
var der kun Jordgulv. Besætningens Størrel
se ser vi i en Brandtomt paa Mors: Tre Køer
og en Hest. Der dyrkedes Hvede, Rug, Byg
og Havre, Olieplanten Dodder, Farveplanten
Vajd; der holdtes Faar, Geder, Svin og Høns.
Udenom Landsbyen, der kun bestod af nog
le faa Huse, laa Agrene, smaa, firkantede
Jordstykker, omgivet af lave „Digevoldinger44.
Ogsaa Bronzealderfolkene, der levede et
Aartusinde tidligere, var Bønder — omend
vel ofte Storbønder. Her kender vi ikke
Landsbyerne eller Husene; men selve Folke

ne træder os forbavsende levende i Møde
gennem de berømte Egekistefund med de
res Dragter af uldent, vævet Tøj. Skrydstrup
kvinden og Egtvedpigen har næppe været
Høvdingedøtre, men vel været af Storbonde
slægt. Man var gode Handelsmænd i Bron
zealderen, kunde skaffe meget Bronze og
Guld til Landet, og man var dygtige Haandværkere, der til Bunds forstod Bronzestøb
ningens vanskelige Kunst; men det var dog
Landbruget, Korndyrkning og Kvægavlen,
der var det bærende Erhverv.
Men ingen af disse, hverken Jernalderbon
den eller Bronzealdermanden, var dog vore
første Bønder. Vi skal endnu meget længere
tilbage.
Der var dog engang, da der ikke var Bøn
der i Danmark. Gennem hele den lange Pe
riode, vi kalder Ældre Stenalder, et Tidsrum
paa 5—6000 Aar, var vort Land kun beboet
af en meget sparsom Jæger- og Fisker
befolkning, der holdt til dels ved Søer og
Aaer i Indlandet (Mullerup- og GudenaaKulturerne), dels ved Kysterne, hvor Køkkenmøddingerne Jviser os de Steder, hvor
de har boet. Men paa et vist Tidspunkt, an
tagelig lidt efter 3000 før Kris tus, indvan
drede der et nyt Folk her til Landet. Hvor de
kom fra er ikke helt afgjort; noget peger
mod Syd, andet mod Vest, mod England.
Og dette Folk medførte meget nyt: For det
første to nye Næringsveje, Agerbrug og
Kvægavl; de dyrkede Hvede og Byg og holdt
Køer, Faar og Svin. De var dygtige Haandværkere, forstod at slibe Flinten, hvorved
de var i Stand til at lave de store, slebne,
tyndnakkede Flintøkser, der var nødvendige
nu, da de skulde til at rydde den Skov, der
dækkede det meste af Landet. De var dygtige
Pottemagere, kunde lave smukke, godt
brændte Lerkar og dekorere dem med fine
Stregmønstre. Og endelig medførte de en ny
Gravskik: De byggede svære Stenkamre,
3

Dysserne, til deres Døde, anselige Gravmin
der, der skulde kunne staa til evig Tid og
vilde have gjort det — hvis blot deres Ef
terkommere kunde have ladet dem i Fred.
Denne nye Gravskik maa jo betyde, at de nye
Folk maa være kommet med en hel ny Reli
gion, med nye Forestillinger om Livet efter
Døden.
Disse nyankomne Stenalderbønder slog sig
ned i smaa Bygder, vel først langs Kysterne;
senere trængte de ind i Landet, ryddede og
sved Skovstykker af, efterhaanden som de
fik Brug for det; naar en Mark var ryddet,
kunde den give Afgrøde nogle Aar; saa
maatte den hvile, og et nyt Stykke Skov skul
de svides af. Det var naturligvis først og
fremmest de frugtbare Egne af Landet, der
blev taget i Besiddelse, Øerne, Øst- og Nord
jylland; de sandede Egne i Midt- og Vest
jylland var endnu hovedsagelig overladt til
Jægerne og Fiskerne.
Efterhaanden vokser Befolkningen; Byg
derne udvides, ny Jord tages under Kultur,
Haandværk og Kunst blomstrer; Dyssen bli
ver for snæver og afløses af Jættestuen, den
store Slægtsgrav, der kan rumme mange
Generationers Lig. Fra denne Jættestuetid,
Yngre Stenalders Blomstringstid, har vi den
store Landsby Troldebjerg paa Langeland;
her ligger en Snes Huse rundt om Foden af
en Banke, dels aflange Huse med lerklinede
Vægge, dels smaa runde Hytter; gennem de
mægtige Affaldslag faar vi et levende Ind
tryk af disse Stenalderbønders Haandværk
og Kunst, og de mange Dyreknogler viser,
hvad de har haft af Husdyr og hvilket Vildt,
de desuden har jaget; Aftryk i Lerkarskaarene fortæller, hvilke Kornsorter der er dyr
ket.
Men dette velhavende, kraftige Jættestue
samfund fik ikke Lov uforstyrret at fort
sætte sit fredelige Liv. Omkring 2000 før
Kristus kommer der et nyt Folk vandren
de ind i Jylland sydfra. De er ogsaa Bønder,
men synes at lægge større Vægt paa Kvæg
avl end paa Agerbrug; maaske det er dem,
der indførte Hesten her til Landet. De ind
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fører en ny Gravskik, Enkeltgrave uden
større Sten, men under lave Høje, og efter
dette kaldes de Enkeltgravsfolket; de kaldes
ogsaa Stridsøksefolket efter deres fornemste
Vaabén, den elegante Stridsøkse af Grøn
sten, der næsten altid findes i Gravene; som
Haandværkere kan de ikke staa Maal med
Jættestuefolket.
Dette Enkeltgravsfolk besatte først de hid
til tyndt befolkede Egne i Midt- og Vestjyl
land, men derfra synes de at trænge frem
paa Jættestuefolkets Bekostning. Efterhaan
den viser der sig ogsaa Enkeltgravsfolk paa
Øerne, og henimod Stenalderens Slutning sy
nes disse to Folk, Enkeltgravsfolket og Jæt
testuefolket, at være smeltet sammen; og af
Sammensmeltningen af disse to Bondefolk er
da Bronzealderens Folk fremgaaet; ja det er
faktisk derved, at det danske Folk er opstaaet, som det eksisterer den Dag i Dag;
siden da er der næppe her til Landet sket Ind
vandringer, der har kunnet ændre Folkets
racemæssige Sammensætning synderligt.
Igennem 4000 Aar har saaledes den dan
ske Bondebefolkning boet paa den danske
Jord; det er dog et ganske antageligt Tids
rum; og det kan dog være en ganske rar Be
vidsthed at have, ikke mindst i Tider som
dem, vi nu gennemlever.
Har saa ogsaa de samme Folk været knyt
tet til samme Egn i hele dette lange Tids
rum? I ikke ringe Udstrækning vil jeg tro,
at dette har været Tilfældet; men noget sik
kert er det svært at sige herom. En egentlig
kulturel Landskabsdeling opstaar først med
Jernalderen.
Lad mig tilsidst fortælle et Kile Træk, der
s trejser dette sidste Spørgsmaal: For et Par
Aar siden blev der i en Mose paa Møen, ved
Haarbølle, fundet 12 smukke, nsesten ens
Flintdolke, der øjensynlig var nedlagt i Mo
sen ad fire Gange, men kort efter hinan
den, rimeligvis som et Offer til Guderne. Nu
var der paa den Gaard, paa hvis Jord Dol
kene blev fundet, det gamle Sagn, at der et
Sted paa Gaarden var nedgravet en Skat; og
dette Sagn var saa indgroet, at det gennem

mange Generationer blev indført i Gaardens
Skøde ved Ejerskifte, at hvis Skatten blev
fundet, skulde den forrige Ejer have Halv
delen af den; først den nuværende Ejer fik
dette „gamle Sludder“ slettet i Skødet, da
han overtog Gaarden. Men nu kom „Skat
ten“, Flintdolkene, frem. Kan det virkelig
tænkes, at en saadan Tradition kan gaa helt
tilbage til Slutningen af Stenalderen? Ude
lukket er det ikke; Møens Befolkning kan
udmærket have boet paa deres 0 igennem
de 3500 Aar, der er forløbet siden.

Therkel Mathiassen.

foreningens Opgaver
Efter Forhandling med Afsenderen af ne
denfor citerede Brev, har jeg faaet Lov til at
gengive det væsentligste af Indholdet. Det er
mig kun en Sorg, at han ikke selv vil sende
en Artikel til Bladet, men maaske Mindre
værdskomplekserne fortager sig inden alt
for længe? Jeg haaber det, Xgaard.
Altsaa:
Xgaard, den 2. Juli 1943.
Formanden.

Maa jeg have Lov at sende Dem disse Linier, der
dels skal være en Tak til de Mænd, der satte sig i
Spidsen for at faa oprettet vor Forening, og dels
nogle Tanker angaaende denne.
Da jeg for snart et Aar siden blev opfordret af
en Tillidsmand til at gaa med i Slægtsgaardsforeningen, stillede jeg mig meget skeptisk overfor
den Nytte, en saadan Forening kunde gøre, og
slog det hen. Jeg mente, vi havde Foreninger nok at
betale til, og havde egentlig, ikke sat mig ind i,
hvad den vilde, men efter at have tænkt det hele
nøjere igennem, indsaa jeg, at her vår noget, der
havde Bud til det bedste i Bondesindet, fjernt fra
alt det, man kalder Politik, og fjernt fra alt det.
der skiller i den daglige Indstilling. At der ligger
en kulturel Opgave for, kan jeg indse, men at der
ligger mere, har jeg først nu forstaaet. Maa jeg sige
det med følgende Ord: „Foreningens egentlige Op
gave er at samle danske Bønder om det, der har
baaret Standen og dermed hele Danmark frem gen
nem Tiderne, der gik, og det dybeste i det hele er
Samfundssindet, Samvirket, og den Hævdelse af
Standen, der faar den til at være stolt af sin Gerping“.

Maaske har jeg ikke udtrykt mig rigtigt, men det
er altsaa min Opfattelse af Foreningen.
Saa er der en Ting til. Jeg saa efter Referatet
fra Generalforsamlingen i Odense, at det nu var
ved at blive til Alvor med den Opgave, man har
sat sig i Vedtægterne, nemlig den økonomiske. Tag
fat her snarest, mens der er Penge mellem Folk,
vent ikke til Krisen igen sætter ind, vi kan alle
sammen yde en Skærv, stor eller mindre, til dette
Formaal, og naar vi husker, hvad der kom efter
sidste Krig, maa vi vide, at der er Steder, hvor en
hurtig Hjælp, om den end ikke er stor, kan være
af livsvigtig Betydning. Vi burde skamme os, om
der ikke naaedes et meget smukt Beløb ved en
saadan Tegning.

-------- Og saa følger der nogle pæne Ord
til Formanden, som jeg takker for paa For
eningens Vegne, men som jeg er blufærdig
nok til at springe over.
Men lad mig have Lov til at sige tilXgaard:
Tak for Deres venlige Brev, det viser, at vi,
der arbejder med Foreningen, ikke har taget
fejl, men det viser ogsaa, at den Mand, der
tænker som Brevskriveren, er en af dem, der
bærer ikke alene vor Forening, men hele
Danmark.
Og lad mig med det samme sige, at nu er
vi naaet saa langt med Forarbejderne, at vi
inden ret længe kan sende Tegningslisterne
ud til Tillidsmændene; inden dette kunde
ske, var det jo nødvendigt at faa udarbejdet
faste Vedtægter for Laanene, og dette var
Forretningsudvalget samlet om den 3. Juli I
København.
Og lad mig saa sige til alle Tillidsmænde
ne og til Medlemmerne: „Tænk som Brev
skriveren, overvej hans Ord og handl som
han, saa er der Haab om, at vi kan yde en
Støtte til dem, der beder saa bønligt derom.
Og glem ikke ved Overvejelserne: I Dag dig,
i Morgen mig“.

Jørg. P.

aueboi tiøjslzole

- Fynshav (Als)

3 og 4 Mdr.s Sommerskole fra 3. Maj
5 Mdr.s Vinterskole fra 3. November.
Skoleplan sendes.

Frede Terkelsen.
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Den ny

LANDMANDSBOG
er parat!
en nye Landmandsbog, der i Maj ud
kom
paa Westermanns Forlag, er
en Haandbog for Landmanden i hans dag
lige Virke. I dens to tykke Bind behandles
paa letforstaaelig Vis alle vigtige Omraader indenfor Landbruget. Hovedredaktø
rerne er to af det danske Landbrugs mest
kendte Mænd, Professor K. A. Bondorff og
Forstander
og Forstander Johs. Petersen-Dalum fra Joks. Petersen-Dalum.
Dalum Landbrugsskole, og Bogen tæller
blandt sine Medarbejdere de fineste Autoriteter indenfor alle Omraader af det moderne Landbrug.

D

Professor
K. el. Bondorff

Formanden for De samvirkende
danske Husmandsforeninger

Landbrugsraadets Præsident,
Landstingsmand

H. HAUCH

N. P. ANDREASEN

udtaler:
Listen over Medarbejderne bærer
Vidne om, at denne Bog vil for
tjene størst mulig Udbredelse. I
Forvisning om, at Bogen vil
blive en god Vejleder i det dag
lige Landbrugsarbejde, er det
mig en Glæde at anbefale den
til størst mulig Udbredelse.

skriver:
Vi har længe savnet en virkelig
saglig Fremstilling af Plante
avlens og Husdyrbrugets hele
Udvikling ført op til vor Tid.
Ikke mindst for den unge Land
mand vil Bogen fremkomme
som en god Ven og Hjælper i
det daglige Arbejde.

Værket omfatter 1800 Sider, 750 Illustrationer og 17 Farvebilag. Pris:
I Vælskbind Kr. 132.—, med Hørlærredsryg og -hjørner Kr. 118.—.

Lad Dem ikke vildlede af Efterligninger, men køb

DENNYLANDM»SBOG
Bestil Bøgerne hos Deres
Boghandle- eller indsend
hosstaaende Kupon i aaben
Konvolut, Porto 6 Øre, til i

WESTERMANNS
FORLAG
VESTER VOLDGADE 11
KØBEtIHAVN V.

Konsulenten paa Boghylden

KUPON
Jeg bestiller:
i. Den ny Landmandsbog 1-2,
indb. i Vælskbind Kr. 132.00.
2. Den ny Landmandsbog 1-2,
i Hørlærredsbind Kr. 118.00.
3. Jeg udbeder mig nærmere
Oplysninger om Værket og
Betalingsvilkaarene.
(Det ikke ønskede bedes overstreget.)
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Navn...................._______________ _______
Stilling...................................................................

I

Adresse......................................... _...................... '

Leveres gennem Hr. Boghandler......................

I

Kaasegaard i Foulsker paa Bornholm —
tilhørende Harald Kaas.

SlægtsgaardsUndersøg eiserne

Den første
trykte
Sogneunders
søgelse
udsendes nu.

I „Slægts gaards-Arkivet“ kan man nu se,
at Arbejdet med at finde alle Slægtsgaarde
her i Landet vil kunne afsluttes i Aar. Der
resterer endnu mellem 200 og 300 Sogne,
men Sognefogederne har været ualmindeligt
flinke til at give Oplysninger om Slægtsgaardene, og der er ikke Tvivl om, at Slægtsgaardenes Antal vil være betydeligt større, end
man i Almindelighed antager det. Noget en
deligt Tal kan ikke siges endnu, men det lig
ger sandsynligvis mellem 12 og 15,000, maaske endda over det sidstnævnte Tal.
Medlemmerne har endelig været meget
flinke til at indsende Meddelelse om det, de
selv ved om deres Slægt og Gaard, saa vi efterhaanden har faaet et betydeligt Arkiv ved
rørende vore Landboslægter. Dette Arkiv vil
vinde i Betydning med hver Undersøgelse,
som foretages, og der er ikke Tvivl om, at
man med Tiden her vil faa samlet alle vore
ældste Bondeslægters Historie og Slægtsgaardenes Historie, og dermed faa et meget stør
re Kendskab til dansk Bondestand og dansk
Landboliv, end vi hidtil har haft.

„Slægtsgaards-Arkivet“ har i Aar foreta
get godt 110 Undersøgelser. Tallet er ikke
særlig stort, men Grænsen drages af Arkivets
Økonomi, for selv om Undersøgelserne fore
tages billigst muligt, er der kun et Faatal af
Undersøgelser, som kan foretages for min
dre end 20 Kr. De fleste ligger betydeligt der
over, og skal man have en nogenlunde fyl
dig Oversigt over de Generationer, der har
ejet en Gaard, samt over selve Gaardens Hi
storie, vil en Undersøgelse ikke kunne gøres
for mindre end omved 100 Kroner, i de fleste
Tilfælde endda betydeligt større Beløb.
Genealog W.
von Antoniewitz
har for „Slægtsgaards-Arkivet“ undersøgt
Slægtsgaardene i Frøslev Sogn paa
Stevns. Arbejdet er nu færdigt og vil blive
trykt i Juli Maaned. Det er et Forsøg, som
hermed gøres, idet vi haaber, at vi ved Salg
af Bøgerne vil kunne faa en saa stor Indtægt,
at vi dermed nogenlunde kan dække Under
søgelserne og Trykningen. Først og frem
mest regner vi med, at selve Slægtsgaardene
køber nogle Bøger, og dernæst at de Med
lemmer af Slægterne, der er udgaaet fra dis
se Gaarde, ligeledes gør det, og endelig at
lokalhistorisk Interesserede og Biblioteker
aftager en Del Eksemplarer. Oplaget er paa
250 Eksemplarer.
Kan denne Form for Undersøgelser nogen
lunde komme til at hvile i sig selv, vil vi kun
ne komme op paa et betydeligt større Antal
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Undersøgelser end hidtil og samtidig have disse fyldigere samtidig med, at de vil kom
den Fordel, at Undersøgelserne vil foreligge me til at foreligge i Bogform, saaledes at
trykt, hvorved Kendskabet til vore gamle Slægternes Medlemmer hver kan faa et Eks
Bondeslægter og vore gamle Gaarde vil kun emplar.
C h r. Damm, der leder „Slægtsgaardsne blive helt anderledes udbredt.
Arkivet
“, har nu faaet det ordnet saaledes,
Vi haaber derfor paa et godt Resultat.
Generalog W. v. A n t o n i e w i t z, som at han vil være i Stand til at besøge de Sog
iøvrigt netop har faaet overdraget Undersø ne, hvor der vil være Jordbund for en sogne
gelsen af Frejlev Bys Historie, er derpaa vis Undersøgelse.
gaaet i Gang med at undersøge Slægtsgaardene i Himlingøje Sogn i Bjeverskov
Herred.
Stud. mag. Erik Molbo foretager en
fiF FORMAT t
delig i sin Ferie en Del Undersøgelser ved
Landsarkivet i Viborg.
I de kommende Maaneder vil der desuden
K. A. BondorfT og Johs. Peter
blive foretaget Undersøgelser i Landsarki
sen-Dalum: Den ny Landmands
bog I—II. Illustreret: Wester
verne i Odense og Aabenraa.
mann.
Det er imidlertid begrænset, hvad der kan
For snart 50 Aar siden, i 1895, udgav de to Læ
undersøges for de 4200 Kr., som „Slægtsrere
i Landbrugsfagene ved Den kgl. Veterinær- og
gaards-Arkivet“ i Aar faar i Tilskud fra
Landbohøjskole, Professor T. Westermann og
„Foreningen til Bevarelse af danske Slægts- Professor Harald Goldschmidt, Landmands
gaarde“, og vi haaber derfor, at interesse bogen, en Haandbog for den praktiske Landmand.
rede Slægtsgaardsejere i de forskellige Sogne Den kom til at spille en overordentlig stor Rol
vil se at faa et Samarbejde i Stand med de le, og den Dag i Dag vil man mange Steder kunne
øvrige Slægtsgaardsejere i Sognet, saaledes finde de tre Bind, som Værket bestod af, paa Bog
hylden.
at der kan garanteres aftaget et Mindsteantal
Den kom i en Tid, hvor landbrugsfaglig Littera
af trykte Slægtsundersøgelser, idet vi der tur ikke var saa almindelig som nu til Dags. Men
igennem vil være i Stand til at forøge Under saa mærkeligt, det end lyder, er der ikke senere
søgelsernes Antal betydeligt og ogsaa gøre i et Landbrugsland som Danmark udgivet et til

El Zandbrugsværk

I Slægtsgaardens Fodergang
bør aldrig mangle

Kødbenmel
med Jod og Jern.
Dette værdifulde Foder tilfører Dyrene,
hvadenten det er Køer, Heste eller Svin,
sund animalsk Æggehvide samt livsvig
tige Metal- og Mineralsalte.
Desværre skal der under de nuværende
Forhold Mærker til Køb af denne Vare,
og har De saadanne, er vi selvfølgelig
straks til Tjeneste, ellers melder vi os til
Tjeneste den Dag, der atter er fri Handel.

A/S Fabriken Grand Danois
Telefoner: Central 12571 - 12572 - 8030
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svarende Værk. Den righoldige Landbrugslittera 
tur har kun beskæftiget sig med enkelte Sider af
Landbruget, har været Speciallitteratur, naar man
undtager Madsen-Mygdals Landbrugets Ordbog, der
med sin Leksikonform var vidt forskellig fra den
Haandbog, som Landmandsbogen var.
Først nu finder Landmandsbogen sin Afløser, ud
sendt af Westermanns Forlag, der indehaves af en
Søn af den ene af Landmandsbogens Udgivere. Og
Udgivere af Den ny Landmandsbog er Forstander
J o h s. P e t e r s e n - D a 1 u m, kendt langt ud over
Landmændenes Kreds fra Radioens landøkonomi
ske Maanedsoversigter, og Professor K. A. B on
do r f f, Professor Westermanns Efterfølger som
Lærer i Landbrugets Jorddyrkning paa Landbohøj
skolen, men vel nok saa kendt af den praktiske
Landmand fra de omfattende Jordbundsundersø 
gelser, han i de sidste Aar har slaaet saa stærkt til
Lyd for.
Men til Hjælp ved Den ny Landmandsbogs Udgi
velse har disse to haft en Række af de dygtigste

Fagmænd paa de forskellige Omraader, og genneniblader man Den ny Landmandsbog, imponeres man
uvægerligt af den Fylde af Oplysninger, man mø
der. Kort og præcist har de forskellige Forfattere
meddelt det, der er værd at vide om Landbrugets
forskellige Sider. Men saa omfattende og mange
sidigt er Landbrug, at det — den korte, præcise
Form til Trods — ikke har været muligt at bringe
de for Praktikeren nødvendige Oplysninger paa
mindre end 1800 Sider! Den ny Landmandsbog er
ogsaa at se til et stateligt Værk.
Stoffets Ordning forekommer mønsterværdig.
Bogen er ikke blot en Haandbog, men, som Udgi
verne understreger i Forordet, i lige saa høj GraG
en Læsebog, hvor Stoffet kommer i den baade lo
gisk og pædagogisk rigtige Rækkefølge, saaledes at
Læseren gennem hvert Afsnit saa at sige forbere
des til en bedre og dybere Forstaaelse af det næste.

OdelsletteH

til jorden

I Anledning af Grosserer Daells Salg af
Fænø med en Fortjeneste paa adskillige Hun
drede Tusinde Kroner har „Middelfart Ven
streblades Redaktør, Johs. Nygård,
skrevet nogle Bemærkninger om Menne
skers Ret til Samhørighed med den Jord,
hvor de nu engang er plantet, og paa given
Foranledning uddyber Redaktøren nu disse
Bemærkninger, idet han skriver:
Det er denne Odelsret, som Fænøs
Køb- og Salghistorie er et typisk Eksempel
paa Krænkelse af, men som dansk Land
brug, taget i sin Helhed, ikke i Længden
kan træde under Fod, uden at der sker ubo
delig Skade. Siden Stavnsbaandets Løsning
og Bondens Frigørelse har danske Land
mænd tilkæmpet sig denne moralske Ret.
Det vil føles som baade en Uret og en Uting,
om dansk Bondejord for Alvor blev en Spe
kulationsvare, som alle, ogsaa Handelens og
Industriens mægtige, kunde sjakre med, me
dens de, der ved Arv og egen Dygtiggørelse
i Landbrug maatte se til og økonomisk blev
en Kastebold for den upersonlige Jordbørs.
Og med Rette skal der her siges til i Tide.
Ejendomsret til Jorden erenu ikke ganske det
samme som Ejendomsret til en Overfrakke.
'Det er baade Bondens Privilegium og hans

Ejes Begrænsning, at der knytter sig Brugs
pligt til Jorden, som hans Hus eller Gaard
omfatter; her er det iøvrigt ikke blot Moral,
men ogsaa Jura, der binder.
Fænø var i gamle Dage regulær Herregaardsjord, og der var den Gang i det mind
ste et Herskab at holde sig til. Nu er den lille
herlige 0 blevet et Bytte for den højest
bydende, jobbet op i en Pris, der intet har
med ordinært Landbrugs Afkastning at gøre.
Fra ingen Side er der Sundhed i dette For
hold, og vi har villet sige det rent ud, fordi
det er et Skoleeksempel paa den ulykkelige
Udvikling i Danmark.
Mon Rigsdagen ikke en Gang skulde faa
Øjnene op for Afgrunden, der truer al nor
mal Landbrugsbedrift? Hvorfor ikke direkte
ved Lov forbyde Ikke-Landmænd at lægge
Haand paa flere Ejendomme, end de alt har
gjort? Eller sætte Maksimalpris paa dansk
Jord? Eller tage Millionfortjenester paa Jord,
stegen dertil af alle andre Aarsager end Eje
rens egen Indssats, ind i Samfundets fælles
Kasse? Eller endnu bedre føre en Politik, der
giver en bedre Balance mellem smaa og store
Landbrug? Det er jo nemlig her, det ondes
Rod er at finde. Der er jo ingen Købstadrigmænd, som er ude efter danske Hus
mandsbrug, skønt Guderne skal vide, at de,
taget efter Størrelsen, laa nærmere deres fag
lige Evner som Landbrugere!

Creditkassen
(or Candeiendomme i Østifterne
Anker Heegaardsgade 4 . København
Laan mod 1. Pr. i Landbrug, Skov- og Havebrug
samt Grundforbedringslaan.

Cirkulerende Kasseobligationer ca. 307 'Miil. Kr.
Reserver: ca. 14 Miil. Kr.

Kasseobligationer kan noteres paa Navn og kan ind
skrives.
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Fabricius:

øj

Qlæqtsjaaiden.“

er nu udkommet og faas ved
Henvendelse til Foreningens
Kontor, Dosseringen 14, Kø
benhavn N.

Pris:

2

Kr. 50 Øre.

Man var der enig om følgende: 1) Hjælpe
fonden skal være en selvstændig Institution.
2) Hjælpefonden kan ikke optage Laan. 3)
Der kan tegnes Andele fra 50 Kr. 4) Ingen
hefter for mere end det Beløb, han har teg
net. 5) Midlerne kan udlaanes i Amterne,
noget i Forhold som Andelene er tegnet i
Amterne.
Jeg vil henstille til Medlemmerne at tegne
Andele til Slægtsgaardenes Hjælpefond. Man
gør herigenenm en national Indsats til at
bevare dansk Jord paa danske Hænder.
Soed, den 11. Juli 1943.

Jens Jensen,

Slægtsgaardenes ^icclpt^OHcl
Hjælpefonden er et Barn af Foreningen for
danske Slægtsgaardes Bevarelse. Det har al
tid staaet paa Foreningens Program, at der
kunde ydes økonomisk Støtte i ganske sær
lige Tilfælde, hvor Bestyrelsen fandt dette
forsvarligt. Ved Foreningens Oprettelse hav
de man tænkt at oparbejde et Fond gennem
et Overskud fra Kontingentet. Foreningens
Arbejde er imidlertid siden Oprettelsen øget
i den Grad, at der til næste Regnskabsaar
maa skrides til en Kontingentforhøjelse, ale
ne af Hensyn til Arkivundersøgelserne, der
ellers vilde komme til at strække sig over et
alt for stort Aaremaal.
Der er ingen anden Udvej, end at der maa
oprettes en selvstændig Hjælpefond. Naar det
egentlige Stød til Oprettelsen af en Hjælpe
fond er kommen fra de sønderjyske Amter,
gennem et Møde i Tinglev den 29. Maj d. A.,
underskrevet af Formanden for Amtsbesty
relserne for de fire sønderjyske Amter, saa
er Grunden den, at man hernede er blevet
klog af Skade fra forrige Verdenskrig, man
frygter en Invasion af fremmed Kapital. Det
er meget muligt, at vi overfor dette kun kan
yde en ringe økonomisk Indsats, men det
er i hvert Fald lagt hen til alle danske Slægtsgaardsejere, som ogsaa til alle danske Grund
ejere, at de her hver for sig har et nationalt
Ansvar.
Resolutionen er bleven behandlet i et For
retningsudvalgsmøde i København d, 3. Juli.
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„De skøjte, spildte
I Ugebladet „Arkitekten“ har Musæumsassistent
Erik Lassen skrevet en Anmeldelse af Vær
ket „Danske Slotte og Herregaarde“. Anmelderen
indleder med en Omtale af de hidtidige Publika
tioner af lignende Art, der hidtil er udkommet I
Danmark og i andre af Europas Lande, og fastsiaar, at 1920-Værket „Danske Herregaarde“ langt
fra var, som det burde have været. Det var for
sin Tid ikke noget tilfredsstillende Værk, og dets
øjensynlige Fejl er vist indset ikke blot af Fag
folk, men af langt videre Kredse. Og Hr. Erik Las
sen fortsætter:
Der var derfor al mulig Grund til at rette Fej
lene, naar man nu havde besluttet sig til endnu
engang at publicere denne Bygningsgruppe med
alle dens historiske og kulturhistoriske Minder,
som vedrører alle Danske med Kærlighed til og
Respekt for Fortiden. Denne Lejlighed har man
atter forpasset og ødelagt Opgaven i endnu en
Menneskealder. Ansvaret herfor falder først og
fremmest paa Værkets Redaktør, Arkivar Hassø,
som slet ikke har forstaaet Opgavens Betydning,
det falder paa Forlaget, som blankt har akceptcret Redaktørens Planlægning, og det maa deles
af alle Medarbejderne, som har ladet sig spænoc
for Vognen.
Alligevel tør man spaa „Danske Slotte og Her
regaarde“ en solid Sukces. Dagbladenes Rosiflengiusser har bravt støttet de talrige Hel- og Halv
sides Annoncer. Der tages intet Forbehold, og in
gen skeler til, hvad Udlandet har frembragt paa
dette Omraade. Endnu engang gaar Tankerne til
de engelske, frinske og. hollandske Herregaardsværker. Ja, selv til det finske og svenske Værk,
som rager højt op over det danske. Vi kan ikke
være det bekendt.

5000 THedlemmer
I Juli Maaned passerede Foreningen det 5000.
Medlem. Det var Gaardejer Jens Jensen, Søbygaard,
Maarup paa Samsø, som fik dette Nummer. Vi haa
ber at kunne naa op paa 7000 inden dette Aars Ud
gang. Dette kan vi dog kun, hvis vore Medlemmer
og især Sognetillidsmændene vil hjælpe os med at
skaffe nye Medlemmer. Hvis Sognetillidsmændene
bare skaffer hver 1 nyt Medlem, saa vil vi være
godt paa Vej til de 7000.
Det er nødvendigt, at Foreningen faar de flest
mulige Medlemmer. For det første er Foreningens
Udgifter saa store, at vi ikke kan klare dem med
det nuværende Medlemstal og det nuværende Kon
tingent. Derfor maatte vi ogsaa paa sidste Gene
ralforsamling sætte Kontingentet op til følgende:
3 Kr. pr. Aar for Medlemmer med op til 15,000
Kr. i Ejendomsskyld.
5 Kr. pr. Aar for Medlemmer med fra 15,000 til
50,000 Kr. i Ejendomsskyld.
10 Kr. pr. Aar for Medlemmer med fra 50,000 til
100,000 Kr. i Ejendomsskyld.
15 Kr. pr. Aar for Medlemmeer med over 100,000
Kr. i Ejendomsskyld.
Vi haaber ikke, at denne Forhøjelse vil medføre
Tab af Medlemmer, idet Gradueringen nogenlunde
skulde følge de forskellige Medlemmers Ejendom
mes Størrelse og Værdi og vel ogsaa nogenlunde
deres Indtægter.
Foreningens Udgifter er relativt størst i de før
ste Aar, idet Indhentningen af Oplysninger om
Slægtsgaarde, Oprettelsen af de forskellige Lokal
afdelinger, Møder osv. vil være betydeligt dyrere,
end naar Foreningen først er i Gang. Portoudgif
terne er saaledes meget store i disse første Aar.
En anden betydelig Udgift er Medlemsbladet, som
det har været meget vanskeligt at skaffe Annoncer
til, fordi Forretningerne ikke har noget at sælge.
Men vi haaber dog, at vi nu er kommet over Van
skelighederne herved, og at vi i Aar kan faa de i
Budgettet anslaaede 1800 Kr. Annoncer.
Det størst mulige Medlemstal skal dog ikke naa»
alene af Hensyn til Indtægterne, men ogsaa og maaske endda nok saa meget af Hensyn til den bor
øgelse i Indflydelse, som Foreningen derigennem
faar. Andetsteds i Bladet vil man se aet udarbej
dede Forslag til en Hjælpefond for de af Forenin
gens Medlemmer, som er kommet i økonomiske
Vanskeligheder. Vi haaber, at Medlemmerne i den
størst mulige Udstrækning undgaar Vanskelighe
derne, men vi ved, at nogle stadig maa kæmpe med
en for stor Gæld, og andre døjer Vanskeligheder
paa Grund af en for dyr Overtagelse af Ejendom
mene. Og selv om Medlemmerne vil kunne klare
sig i Krigens Tid, saa vil der sandsynligvis, ligesom

efter den sidste Krig, opstaa Vanskeligheder, som
det maaske kan lykkes at overvinde i Fællesskab.
Og selv om Hjælpefondet ikke alene vil kunne løse
en saa stor Opgave, saa vil de 7 til 10,000 Slægts
gaarde, naar de optræder i Fællesskab, have en saa
betydelig Vægt, at de kan gøre en Indsats overfor
Lovgivningsmagten. Man skal huske, at det her
ikke alene drejer sig om 10,000 Navne, om en halv
Snes Tusinde Stemmer, men om 10,000 Slægter,
som hver især gennem Generationer har bevist de
res Jordbundethed, deres stærke Tilknytning til
den danske Jord, deres Sparsommelighed og Ar
bejdsomhed. Alt dette betinger, at enhver Rigs
dag, som vil fremme Landets rolige og jævne Ud
vikling, maa tage et særligt Hensyn til disse Slæg
ter, som gennem Aarhundreder har bevist, at de er
det danske Samfunds bedste Støtter.
Slægtsgaardsejerne ønsker ikke Særrettigheder
i økonomisk Henseende, men de ønsker, at man re
spekterer deres Arbejde for at bevare deres Gaarde, at selv de store Gaarde ikke udstykkes, og at
de mindste Ejendomme, som omfatter nogle faa
Tønder Land, bliver saa store, at de kan bære en
Familie. Slægtsgaardsjord maa ikke udstykkes, saa
længe anden kan skaffes, og der bør tages videst
muligt Hensyn ved Ekspropriationsforretninger.
Der kan jo foreløbig tages af den, der er i den
frie Handel. Slægtsgaardsejcrnes Antal udgør ikke
10 Procent af Danmarks Jordejere, og der er fri
Jord nok at tage af. Og endelig maa der skabes en
Arvelovgivning for Slægtsgaarde, som hjælper
Slægterne til at bevare Ejendommene i Slægterne,
ligesom der maa gøres noget for, at Slægtsgaarde
ikke er en almindelig Handelsvare. Slægtsgaarde
skulde gerne, inden de sælges til uvedkommende,
tilbydes Slægten, ligesom Slægten skulde have
Forkøbsret til dem. Een af de Ting, som Forenin
gen maa gøre en Indsats for, er Ejendomsrettens
Bevarelse. Den høje Beskatning er jo nu med
til at forringe Ejendomsretten.
Der er saaledes mange praktiske Spørgsmaal —
foruden de kulturelle —, som Foreningen maa tage
sig af. Og det er ikke mindst paa dette Omraade, at
et stort Medlemstal er af Værdi.
Vi beder derfor vore Medlemmer og alle, der er
interesseret i at bevare Slægtsgaardenc i Slægter
nes Hænder, om at være med til ved Raad og Daad
at finde den bedste Vej til at naa dette Maal og til
at faa de flest mulige Slægtsgaardsejere til at slutte
op om Arbejdet. Hvis vi løfter i Fællesskab, kan vi
magte Opgaven.
Damm.

Qmøjskolchiemmet - Roskilde}
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THøde i Ringsted.

Diode i OCøge.

Den 17. Juli afholdt Foreningen et Møde paa Ho
tel „Casino“ i Ringsted. Gaardejer MariusBeck,
Ørslevvester, bød velkommen, hvorefter Forman
den, Gaardejer Jørgen Petersen, talte.
Sekretær D a m m gav nogle Oplysninger om
Foreningens Arbejde.
Det vedtoges at dele Sorø Amt, saaledes at der
oprettes to Lokalafdelinger i Amtet. Paa Mødet ved
toges det at oprette en Lokalafdeling for Alsted og
Ringsted Herreder.
Foreningen har Kendskab til 531 Slægtsgaarde i
69 Sogne i Sorø Amt, og heraf er godt 150 Medlem
mer.
Til Bestyrelse valgtes: MariusBeck, Ørslev
vester (Gyrstinge Sogn), H. P. Larsen, Alsted
(Alsted Sogn), Joh s. Nielsen, Farendløse (Farendløse Sogn), Martin Jensen, Valsømagle
(Haraldsted Sogn) og Carl Hj. Henriksen,
Tolstrup (Ringsted Landsogn). Bestyrelsen konsti
tuerer sig senere.
Der udpegedes ligeledes en Del Tillidsmænd,
og det vedtoges, at Bestyrelsen skal søge at faa
Tillidsmænd i alle Sogne i Lokalafdelingen.
Ved Kaffebordet udtalte Marius Beck bl. a. Ønsket
om, at hver enkelt Slægt saa meget som muligt frem
mede Undersøgelserne ved at nedskrive det, som de
Gamle i Slægten kan fortælle. Nedskriver man det
ikke, gaar det som oftest tabt med de Gamle, for
Nutidsgenerationen husker ikke saa godt. Det er
ikke Solskinsbeskrivelser, vi skal have opstillet ved
Arkivundersøgelserne. Lad os faa optegnet, hvor
ledes Forfædrene var, saa kan vi maaske se, hvor
ledes vi er blevet det, som vi er.

Den 19. ds. afholdtes der Møde paa Hotel „Hafnia“ i Køge for Lokalafdelingerne for Bjæverskov,
Stevns og Fakse Herreder.
Sogneraadsformand Jens Jensen, Barup, bød
velkommen. Lokalhistorikeren, Redaktør N. P.
Nielsen, holdt et udmærket Foredrag om Skov
bo, Hedebo og Stevnsbo, som blev Genstand for ad
skillige Indlæg i Diskussionen ved Kaffebordet. Her
talte saaledes Amtsraadsmedlem Rasmus J e n s e n, Strøby, Generalog W. von An t o n i e w i t z,
Gaardejer Frederik Nielsen, Vedskølle, Sog
neraadsformand Jens Jensen og Sekretær
D a m m.
Sekretær D a m m oplyste, at der i de tre Herre
der kendes 577 Slægtsgaarde. Det vil sige, at der
her er gennemsnitlig over 15 Slægtsgaarde i hvert
Sogn. Foreningen har her 333 Medlemmer, et stort
Tal, som gør, at Lokalafdelingen hører til de stør
ste i Landet.
Der førtes en Diskussion om Foreningens Op
gaver og især om Undersøgelserne af Slægtsgaardene, som der er stor Interesse for, og som der ud
taltes Haab om kunde gennemføres ved at tage
Sogn efter Sogn. Man regnede med, at Interessen
var saa stor, at Udgifterne kunde dækkes ved Salg
af de trykte Slægtsbøger.
For Stevns blev der i Fjor valgt en Bestyrelse,
bestaaende af Sogneraadsformand Jens Jensen,
Barup, Sognefoged N. Jacobsen, Lyderslev, og
Sognefoged Niels Nielsen, Sigerslev. Paa Mø
det blev denne Bestyrelse suppleret med to Besty
relsesmedlemmer for Bjæverskov Herred: Gaard
ejer Frederik Nielsen, Birkemosegaard, Ved
skølle, og Gaardejer Jul. Nielsen, Lystrup, og
to for Fakse Herred: Sognefoged Aage Ander
sen, Kæderup, og Gaardejer J. P. Holtegaard
Andersen, Holtegaard, Alslev Sogn.
Bestyrelsen vil nu søge at faa Tillidsmænd i de
forskellige Sogne i Herrederne for derigennem at
fremme Foreningens Arbejde og saa vidt gørligt faa
alle Slægtsgaarde ind i Foreningen.
Amtsraadsmedlem Rasmus Jensen udtalte,
at han troede, at det i særlig Grad er Kvinderne,
der har holdt Slægterne oppe. I mørke Tider har
Kvinderne i utallige Hjem holdt disse oppe. Mændene var ofte sløve, enten af Fattigdom, Hoveri el
ler Drik, men Kvindernes Moderfølelse overfor
Børn og Dyr fik dem til at passe den daglige Dont
og derved holde det daglige Liv paa Gaardene i
Gang.
Frederik Nielsen haabede, at en af Foreningens
Opgaver stadig maa være at arbejde paa at skabe
Respekt for Bonden og hans Gerning.

Af M. HESSELBJERG
Kr. 1,50

Bogens Opgave er at vise, at Formaalet — en
uafhængig Landbostand — bedst og lettest kan
naas gennem en fornuftig Arvegaardslovgivning
m. Henblik paa Overdragelse af Landejendomme.
. . . det giver Belæring og Stof til nøje Efter
tanke, og den er et saa vægtigt Indlæg vedrø
rende Tidens Vanskeligheder, at den simpelthen
bør kendes af alle, der interesserer sig for disse
Problemer.
(Ugeskrift for Landmænd )

Hyt Hor disk Jorlag — Arnold “Busck
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I et typisk dansk Landskab ligger
„Balleholm“ i Kettinge ved Ros
kilde, tilhørende ÉMstPilegaard
Jørgensen.

Foreløbige Vedtægter
for

„Slægtsgaardenes hjælpefond“.
1.
Under Navnet „Slægtsgaardenes Hjælpefond“
har „Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde“ oprettet en Fond, der har til Formaal at
yde økonomisk Støtte til at bevare danske Slægtsgaarde i Slægten. Fonden skal navnlig yde Bi
stand, naar Ejerskifte indenfor Slægten støder paa
økonomiske Vanskeligheder, men kan tillige yde
Hjælp til Slægtsgaardsejere, der uforskyldt er kom
met i økonomiske Vanskeligheder, for saa vidt den
Hjælp, Foreningen er i Stand til at yde, kan an
tages at sikre Ejendommens Förbliven i Slægten.
2.
Fondéns Midler søges fremskaffede ved, at Med
lemmer af Foreningen og andre interesserede ind
skyder Andele å 50 Kr. i Fonden. Andelene forren
tes ikke, idet indvundne Renter henlægges til et
Reservefond til Dækning af eventuelle Tab paa
Udlaan. Indskudene bliver staaende i Fonden i 10
Aar efter dennes Start, derefter foretages en suc
cessiv Tilbagebetaling i det Omfang, som Fon
dens Bestyrelse vedtager. Til Hjælpefonden hen
lægges efter Foreningens Vedtægter 50 pGt. af den
nes Overskud, og endvidere skal Foreningen virke
for, at Fonden støttes ved Gaver og Legater.
Fonden kan ikke optage Laan til sin Virksom
hed, og Indskyderne har ingen Forpligtelser over

for Fonden udover Betaling af tegnede Indskud.
Tegning af Indskud paabegyndes snarest, men
Opkrævning af Indskud og Fondens Virksomhed
paabegyndes først, naar der er tegnet en Kapital
paa 100,000 Kr. Tegning af Indskud er bindende
til Udgangen af Aaret 1944.
3.
Fondens Bistand sker gennem Ydelse til billig,
eventuel konjunkturbestemt Rente og paa lempelige
Afdragsvilkaar. løvrigt aftales Rentefod og Afdragsvilkaar med Hensyntagen til Forholdene i hvert
Tilfælde. Fonden kan gøre Ydelse af Laan betinget
af, at Laantagerens Slægt faar tinglyst en Forkøbs
ret til Ejendommen.
Omkostningerne ved Ordning af Laan, herunder
Udgifter ved Besigtigelse af Ejendommen, betales
af Laantageren, dog højst med 2 pCt. af Laanet, idet
eventuelle større Omkostninger afholdes af Hjælpefonden.
Da Fondens Midler maa paaregnes at blive be
grænsede i Forhold til Behovet, kan der kun und
tagelsesvis ydes større Laan til en Ejendom end 10
pCt. af Ejendomsskylden og højst 6000 Kr.
For de ydede Laan skal Fonden saavidt muligt
betinge sig Sikkerhed gennem Pant eller Kaution.

4.
Laanene skal fordeles i Landsdelene under Hen
syn til, hvad disse har ydet i Indskud til Fonden.
Som Følge heraf skal Fondens Regnskab vise, hvad
der er indgaaet som Indskud og udlaant i hver
Landsdel samt Størrelsen af lidte Tab. Som Lands
dele regnes 1. Sønderjylland, 2. Nørrejylland, 3.
Fyn, 4. Sjælland, 5. Lolland-Falster og Bornholm.
Udlaanet i en Landsdel maa ikke overstige Ind
skudene med Fradrag af Tab med mere end 25
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pCt. Der kan dog tages et særligt Hensyn til Søn
derjylland for at bevare Gaardene paa dansK*
Hænder.

5.
Hjælpefonden ledes af en Bestyrelse paa 5 Med
lemmer, der vælges paa Foreningens aarlige Ge
neralforsamling for 2 Aar, saaledes at der skifte
vis afgaar 3 og 2 Medlemmer. Genvalg kan finde
Sted. Bestyrelsen konstituerer sig med en For
mand og en Næstformand.
Indtil næste ordinære eller ekstraordinære Ge
neralforsamling fungerer som Bestyrelse underteg
nede paa Repræsentantskabsmødet den 7. Januar
1943 nedsatte Udvalg angaaende Foreningens øko
nomiske og lovgivningsmæssige Indsats.
Bestyrelsen antager en Regnskabsfører, der til
lige er Kasserer, og en juridisk Konsulent.
Bestyrelsen er ulønnet, men dens Rejseudgifter
godtgøres efter Regning. Regnskabsføreren og den
juridiske Konsulent lønnes med et Honorar i For
hold til Arbejdets Omfang.
Regnskabet revideres af en statsautoriseret Re
visor.

6.
Hjælpefondens Bestyrelse er uafhængig af For
eningens Bestyrelse og saaledes alene ansvarlig
overfor Generalforsamlingen. Fondens Midler skal
altid holdes adskilte fra Foreningens Midler or
maa ikke anvendes eller udlaanes til andre Formaal end de i Punkt 1 angivne.
Ansøgninger om Laan rettes til Fondens Be
styrelse paa Skemaer, der kan faas ved Henvendel
se til Foreningens Kontor. Forinden der ydes no
get Laan, skal der indhentes Erklæringer fra Til
lidsmanden i Andragerens Sogn og fra den lokale
Kredsbestyrelse. Den juridiske Konsulent indhen
ter Attester om Ejendommens Pantsætningsværdi
og Behæftelser. Afgørelse af Sagen træffes derefter
af Bestyrelsen i Samraad med Regnskabsføreren
og den juridiske Konsulent. Laan maa ikke ydes,
medmindre tre af Bestyrelsens Medlemmer er enige
heri. Naar Laan er bevilgede, affatter den juridiske
Konsulent de fornødne Dokumenter, og Udbetaling
af Laan sker efter Anvisning af ham til Regn
skabsføreren. Alle Henvendelser om Bistand skal
behandles strengt fortroligt.
7.
„Slægtsgaardenes Hjælpefond“ opløses, dersom
„Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde“
opløses. Den eventuelt resterende Formue tilfalder,
efter at Andelene er tilbagebetalt, „SlægtsgaardsArkivet“ til kulturelt Arbejde, eller, hvis Arkivet
ogsaa ophører, en sønderjysk Organisation, som
arbejder for at bevare Jorden i de gamle Slægter
og paa danske Hænder.
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8.
Disse foreløbige Vedtægter er den 3. Juli 1943
vedtagne af Udvalget for Foreningens økonomiske
og lovgivningsmæssige Indsats.
De endelige Vedtægter for Hjælpefonden ved
tages paa første ordinære eller ekstraordinære Ge
neralforsamling.
Slægtsgaardsforeningens Udvalg for økonomisk
og lovgivningsmæssig Indsats:
København, den 3. Juli 1943.

Jørgen Petersen.

Jens Jensen,
Soed.

Cederfeld de Simonsen.

Niels Larsen.
M. Ijesselbjerg.

J ‘Ulkebøl Sogn
paa Als holdtes den 24. Juli en Sammenkomst i
Ormstoft Kro. Der var mødt ikke saå faa af Sog
nets Slægtsgaardsejere. C hr, Da m m fortalte om
Foreningens Arbejde, og derefter førtes der en
livlig Diskussion om Sognets Slægtsgaarde, hvori
alle Deltagerne deltog.
Denne Form for Møder er ganske fortrinlig, og
vi anbefaler Slægtsgaardsejere i Sognene at ar
rangere saadanne Sammenkomster. Enten Tillids
manden eller en anden interesseret Mand i Sog
net kan indbyde hertil. Man kan ved et saadant
Møde faa talt om Foreningens Arbejde og Maal,
faa diskuteret Forslag til Fremme af Arbejdet, og
endelig talt om Sognets gamle Slægter og om den
snævrere Hjemstavns Historie.

JCøb og Salg.
Har De en Hest, Ko eller andet
at sælge, f. Eks. Avlsdyr, skulde
De prøve at annoncere i „Slægtsgaarden“, det skulde være mær
keligt, om der ikke blandt Læ
serne fandtes en Køber! — Og
saa støtter De Bladet og dermed
Foreningen.
Annoncer kan sendes direkte til

„Slægtsgaardenes Ekspedition,
Dosseringen 14, København.

Ovenstaaende viser, hvor smukke Slægtsgaardene i vort Land kan være. Øverst til Venstre ses Andr. Hansen.
Gaard i Baadsbøl (Tønder Amt). Til Højre er Kroggaard i Poulsker paa Bornholm, tilhørende Kr. Juul. Der
efter følger Strandgaard i Henneby (Ribe Amt), tilhørende Thomas fensen'; Stervbogaard i Ollerup paa Fyn,
tilhørende Chr. Christensen; Jørgen P. Jørgensens Gaard i Sonnerup (Præstø Amt) og Jørgen Petersens G aara
i Døstrup (Tønder Amt).

Utisdiv 1943.
Scenen er en overfyldt Kupe, paa den ene Side
et tykt Ægtepar af Typen „Vi klarer alt med Pen
ge“, paa Vej mod Hjemmet i København. Nettet

over dem bugner af Pakker o. 1. Begge ved Besked
med ethvert Punkt i Reglementet og sparer ikke
os andre for Delagtighed i denne Viden. Saa man
ge paa hver Bænk, Vinduet skal være oppe, naar
nogen forlanger det, Børn maa ikke støje osv. osv.
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Lige overfor sidder en lille, stilfærdig Mand,
der ved at have et Ærinde i Nettet har paakaldt
sig „hans“ Mishag, og da den stilfærdige Mand
ikke reagerer for henkastede Spydigheder mellem
Ægteparret, men smilende ser paa dette, taber
„han“ Taalmodigheden og snærrer: „Lad være
med at sidde der og grin, man fristes jo til at tro,
at det er af mig“.
— Den stilfærdige svarer herpaa: „Ja, det er
nu ikke nemt, saa længe der bliver ved med at
dryppe Æggeblomme ned ad Ryggen paa Deres
Kone“.
Det var ikke Reglementet, der gav Stof til Mun
terheden paa Resten af Vejen til København.

ben Sjællandske
bondestands Sparekasse

J. P.

HOVEDKONTOR: V. VOLDGADE 107
KØBENHAVN V.

JCrestm Soged
statsaut. Revisor

(Fortsat fra Side 2)
Tlf. Øbro {30
I 5000

Østerbrogade 88
København

Den har siden 1336, altsaa i 607 Aar, været i sam
me Slægts Eje. I tidligere Tid, lige op til 1880, ran
dede Gaarden over 1000 Tønder Land; derefter
solgtes store Skovarealer fra, og nu er der 250
Tønder Land fin Skov og Agerjord tilbage.
*

J)lads søges og tilbydes.
Vilde det ikke være en god Tanke,
om de Unge lærte andre Egnes el
let Landsdeles Skikke og Hjem at
kende ved at faa en Plads hos et
af Foreningens Medlemmer?
Tænk over det, og prøv at sætte
en Annonce i „Slægtsgaården“.
Send Deres Annonce til

„Slægtsgaarden“s Ekspediton,
Dosseringen 14, København N.
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Dr. Fabricius’ Bog „Slægten og Slægtsgaarden“,
der før er anmeldt her i Bladet, er nu færdig fra
Forlaget, og Tillidsmændene bedes indtrængende
om at henvende sig paa Foreningens Kon
tor, Dosseringen 14, København N., for at
modtage Prøvebøger til Salg snarest.
Det maa være Maalet: „H vert Medlem sin
Slægtsbog“, ikke alene for egen Skyld, med
ogsaa for fremtidig Folkemindeforskning.
Prisen er saa overkommelig, at ingen af den
Grund kan undslaa sig.
*

Sekretær Damm, der for Tiden er ude til en Del
Møder i Landet, meddeler, at vi nu har 50 Medlem
mer paa Samsø. — Det er altsaa nok til en selv
stændig Lokalforening, der snarest bør oprettes.
J. P.
VENSTREBLADETS TRYKKERI-HOLBÆK

