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SLÆGTSGAARDEN
Nr. 14 . Oktober—November 1944.

JLJLvor ofte er ikke Vendingen om den „smilende, fynske Jord“ anvendt i Literaturen? 
Ofte har man ligesom følt sig lidt stødt over Udtrykket, som man nærmest fandt søgt — 
indtil Selvsynet overbeviste om Rigtigheden! Ynden er der i hver Linie, Bindingsværket, de 
afrundede Gavle, Havens tætte og smukke Beplantning, det hele falder saa naturligt smukt 
ind i de bløde Bakkers afrundede Landskab. Og er ikke det hele repræsenteret i denne syd
fynske Bondegaard „Statenegaard“, tilh. Jens Jensen, Østre Aaby, Skaarup?
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*y^et vil altid være os en Glæde at se 
Dem i Fredericia, og vi vil gøre 

vort til, at Opholdet bliver saa behage
ligt som muligt.

Fredericia Turistforening

TtUddMser fra Monteret
Bestyrelsen for Svendborg Amt holdt Møde den 

13. Juli. I Mødet deltog Sekretæren. Bestyrelsen 
vedtog, at alle Tillidsmænd skulde have tilstillet 
Spørgeskemaer og Vedtægter og saa se at faa Spør
geskemaerne udfyldt. Dette er af afgørende Betyd
ning, idet man ikke kan foretage Undersøgelser, 
hvis ikke Spørgeskemaerne er udfyldt tilbage til 
før 1890. Tillidsmændene skulde ligeledes se at ind
kassere de Kontingenter, der ikke var betalt.

*
Bestyrelsen for Odense Amt holdt Møde Lørdag 

den 16. September. I Mødet deltog Sekretæren. Man 
vedtog at se Tiden an med Hensyn til Møder. Man 
drøftede, hvorledes man bedst kunde faa de Oplys
ninger om Slægterne, som skal opføres paa Ske
maerne, og Resultatet blev at lade en Mand aflægge 
Slægterne et Besøg. Dette kan dog ikke ske, før vi 
har faaet Fred.

96 Slægtsgaarde undersøgt i August 
Maaned.

I August Maaned har vi gennemgaaet følgende 
Slægter efter Folketællingslisterne i Rigsarkivet, 
som gaar tilbage til 1787. De fleste Slægter gaar til
bage til Folketællingerne 1834, 1801 og 1787:

Thors trup Sogn i Ribe Amt:
Jens Chr. Sørensen, Aalling; Chr. Nielsen Benned- 

sen, Firhøje; Antonius Larsen og Terkild Horsbøl, 
begge Yderik; Hans M. Hansen, Stækbæk; Fru Kir
sten Urup, Fredensberg; Frederik Horsbøl, Sønder- 
gaard, Sig.

Horne Sogn i Ribe Amt:
Bennet Nielsen, Transbøl; Søren A. Sørensen, Dej- 

gaard; Brdr. Andersen, Bovnum; Johs. Chresten- 
sen, Malle; Chr. Rasmussen, Maesgaard; HansØster- 
gaard, Anders Pallesen og Peder L. Chrestensen, alle 
i Hornelund; Lars Th. Larsen, Rotbøl; Axel Peder
sen, Transbøl.

Daugbjerg Sogn i Viborg Amt:
Svend Jensen, Graugaard; Erik Eriksen, Meld- 

gaard; Theodor L. Clausen, Bakkegaard; H. C. Laue- 
sen Damgaard, Damgaard; Kr. Krestensen Harre- 
strup, Harrestruplund; Visti Hansen, Daugbjerg; 
Brdr. Knudsen, Daugbjerg Vandmølle; Fru Nielsine 
Kr. Kristensen, Høj vangslund; Anton Chr. Ander
sen, Tinghøjgaard, Egedal; Kresten Jensen, Ege
dal; Jens Mourits Lauritsen, Bakkeholt, Egedal; 
Mads Jensen, Daugbjerg; Lars Kjærgaard Jacob
sen, Staunsbjerg.

Fiskebæk Sogn i Viborg Amt:
Brdr. Sørensen, Snabegaard, og Kresten Korr, 

begge i Rogenstrup; Mogens Lyngsøe Skottelsbjerg-
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ddt om heraldik, indskrifter
og Itlonogrammer

Paa mange Slægtsgaarde findes Vaabener. Det 
er jo navnlig paa Slottene og de store Herre- 
gaarde, at der i Sandsten over Portalerne eller 
baaret af Løver paa Broerne over Voldgraven 
findes herligt udførte Slægtsvaabener, der, 
naar de ikke er alt for utydelige, for heraldisk 
kyndige Mennesker er lette at tyde og henføre 
til bestemte Slægter og ved Vaabenemes Sam
menstilling kan henføres til bestemte Personer 
indenfor disse Slægter og derved vise, hvor- 
naar disse Vaabener er opsat, hvilket jo oftest 
vil sige, hvornaar Bygningen,: Broen etc. er ble
ven bygget eller i hvert Fald stærkt fornyet.

Andre Steder, ja navnlig paa mindre, men 
gamle Slægtsgaarde, findes ikke saa store, 
smukke heraldiske Ting, men blot et lille Vaa- 
ben omgivet af Bogstaver, eller et Vaaben alene, 
en Hjælm med Hjælmmærke alene eller en Tav
le med Indskrift, en Bjælke med et Fyndord og 
Bygherrens Monogram, eller der findes kun Bog
staver og Aarstal paa Stuehuset eller paa Stald
bygninger, en Pavillon eller andre Steder.

Sørg for, at disse Minder om Fortiden, disse 
smaa eller større Ting, der er med til at karak
terisere „Oprætteren“ eller til at tidsfæste Byg
ningen, bliver bevaret. Lad dem rense forstan
digt og nænsomt, fotografer dem eller tegn dem 
af, er de paa Latin eller gammel Dansk, saa lad 
kyndige Folk tyde dem (skriv f. Eks., hvis det 
drejer sig om Vaabener, til Heraldisk Selskab, 
Bredgade 14III, København), bed Sognepræsten 
eller eventuelt Nationalmuseet tyde Indskriften 
og hjælpe med til Tidsbestemmelsen, sørg for, 
De har en Kopi, et Fotografi og en Afskrift af 
alle Indskrifter, og sørg for nu ved Rensning og 
Gengivelsen, at alle Vaabener, der har været be
malede eller kan bemales, da det jo er langt 
det mest dekorative, bliver opmålet med de rig
tige Farver (ak, hvor ofte ser man ikke Forsyn
delser herimod), at Indskrifterne, som tit er næ
sten udslettede og utydbare, bliver nøjagtigt re
staurerede i Ord og Bogstavtype; mangler der 

Ord, saa lad Nationalmuseets kyndige Folk 
hjælpe Dem, sæt i hvert Fald aldrig noget til, 
som ikke aldeles bestemt har staaet der før — 
saa hellere en tom Plads paa det eller de utyd
bare Ords Sted. Forgyld Bogstaverne paa Bjæl
ker og Trætavler eller giv dem en smuk efter Om
givelserne afstemt Farve, det pynter, det lige
som giver Bygningen Historie og navnlig, De vi
ser Pietet overfor den Farfar, der i Glæde over 
det naaede Maal, det rejste Hus, gav den lidt af 
sin egen Person med paa Vejen til senere Slægt
led. Tænk blot paa en Indskrift, som findes paa 
en gammel Slægtsgaard paa Vestkysten: „Tag 
immer noget for til Eftermandens Nytte“. Hvil
ken herlig gammel Slægtspaamindelse! De, der 
er saa lykkelig at besidde en Slægtsgaard, de, 
der har modtaget den fra deres Far eller Mor, 
som har besiddet den, glædet sig over den og 
drømt om dens Fortsættelse ned gennem Slæg
ten, værn den i det store og hele og bevar med 
Pietet alle de smukke gamle Ting inde og ude, 
der endnu kan vidne om hedengangne Slægtled. 
Skal De efter Brand eller som Fornyelse bygge 
nyt Hus eller Stald eller Lade, saa sæt Deres 
eget Mærke derpaa. Først Gaardens Navn paa 
Bygning eller paa en dejlig gammel Kampesten 
(fra egen Mark eller Skov) ved Indkørselen, sæt 
Deres og Deres Hustrus Vaabener eller Mono
gram, sæt Aarstal, og hører De til dem, for hvem 
det er naturligt, saa lad skære i en Bjælke et 
Fyndord, som De holder af selv at mindes og 
lade andre mindes, men husk først og sidst, lad 
det, De gør, aldrig f remtræ de skrigende eller an
massende mod Omgivelserne, nej, lad det i 
Form, Størrelse, Farve og Materiale være i fuld 
Harmoni med Omgivelserne, saa bliver det baa- 
de Dem selv og andre til Glæde.

Bevar, restaurer og forny — alt Slægten til 
Ære og Glæde!

Falster, i Juli 44.
F. B. F.
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^ra gamle Vage
Under mit Arbejde for „Siægtsgaards-Arki

vet“ traf jeg en Dag over nedenstaaende Skri
velse, som jeg syntes var saa interessant, at det 
nok kunde betale sig at ofre en halv Times Tid 
paa at faa den afskrevet. Det var under Gen
nemgangen af et Regnskab for Herlufsholms 
Gods og Skole i Rigsarkivet (nøjagtigt: Regn
skabet for 1770—71, i hvilket den vil kunne 
findes som Bilag Nr. 26), og jeg fandt den inter
essant, fordi den laa der som et konkret Bevis 
for det, vi allesammen har lært om i Skolen: 
at Herremændene kunde skalte og valte med 
Bønderne efter eget Forgodtbefindende. — Jeg 
har udtrykkelig skrevet „kunde“, for det var 
nemlig langt fra i alle Tilfælde, det fandt Sted, 
og naar det fandt Sted, var det vel nok oftest i 
et Tilfælde som dette, hvor det er sket efter en 
nidkær Godsforvalters Befaling, det har sikkert 
sjældent fundet Sted paa private Godser. — 
Den nedenfor aftrykte Skrivelse er jo ogsaa 
ligefrem et Stykke af en Hver dagstragedie: man 
hører om Landsbyens gamle Smed, som nu, da 
han er kommet op i Aarene, ikke længer kan 
passe sit Arbejde og sit Hus, der staar og for
falder helt, og det, at han ikke længer kan passe 
sit Arbejde, medfører, at han heller ikke kan 
betale de Skatter, han skal svare, saaledes at han 
faar en stor Restance. For at faa den ud af Ver
den, lader Forvalteren den gamle Mands Sme
deredskaber sælge, og nu bliver der endda Penge 
tilovers — men de gaar i Skolens Kasse som en 
delvis Betaling for Istandsættelsen af Huset. 
Men hvad der efter denne Omgang er blevet af 
Smeden, hører vi intet om, og det er svært at 
sige noget om, hvordan han har maattet klare 
sig igennem Livet de sidste faa Aar, han har 
haft tilbage. — Skrivelsen berører ogsaa et an
det karakteristisk Træk ved den Tids Landbo- 
forhold, nemlig kort og godt: Stavnsbaandet, 
altsaa, at Bønderne skulde blive paa det Gods, 
hvor de var født, dog at Godserne indbyrdes 
kunde bytte Bønderkarlene. Skrivelsen, der er 
stilet til et af Kollegierne, lyder saaledes, idet 
den i Originalen anvendte Retskrivning er bi
beholdt:

Underdanigst Forestilling.
Smeden Ludvig Rasmussen i L. Nestved, som 

i nogle Aar aldrig har haft Legems Helbred, 
hvorudover hånd ey alleene indte-har kunded 
betalt Kongel. Skatter, Huuseds aarlig Afgift, 
men derforuden laded Huused gandske forfalde, 
og derfor er dømt fra Huused, hans heele For
mue bestoed i Smederedskabed, som er Solgt til 
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Restansens Afbetaling, hvorfra blev til overs- 4 
Rdl. 2 M. 8 Sk., der er anvendt tillige med hvad 
Skolen har bekaasted paa Reparation, for at 
sættes i Stand, Erfarenhed har lært mig, mangen 
een her paa Godset har faaet Huus uden fæ
steerlæggelse, for at sætte det i Stand, er dog 
aldrig skeed, nu dette Smedehuus er sadt i 
Stand, er een Person nafnlig Henning Ander
sen føed i Egedsborg paa Gaunøe Gods, der 
forlanger det i Fæste, at svare dend sædvanlige 
Aarlig Afgift efter Jordebogen og give i Fæste 
10 Rdr. om det naadigst maatte være tilladt, 
at Skoln derimod afgiver een Karl nafnlig Hans 
Laursen føed i Appenæs 37 Aar gi. tienende 
Mads Rasmussen i L. Nestved, der vil antage et 
Huus paa Ydernæs, Gaunøe tilhørende, som ind
stilles til Deres Excelc. nærmere Resolution, 
Herlufsholm dend 20 Jul. 1770.

I. Bruun.

Forestaaende bliver hermed saaledes i alt ap
proberet. Cancelliet d. 4 August 1770.

O. Thott.
Erik Molbo.

C^øiskolehjemmct - RoskildeJ

DANSK ANDELS 
GØDNINGSFORRETNING

LANDMÆNDENES EGEN 
GØDNINGSFORRETNING

Hovedkontor: Axelborg, København V.



Covbestemt og viliesbeshmi

IL Forholdet efter nugældende dansk 
Ret.

Efter at Slægtsjordsretten er bortfaldet, findes 
der ikke i dansk Ret nogen lovbestemt Slægts
ejendom. Heller ikke findes der i Danmark som 
paa Island Regler for en viljesbestemt Slægts
ejendom. Dette betyder dog ikke, at det er ude
lukket ved Aftale eller anden Viljeserklæring 
at lægge et Baand paa en Ejendom i den Hen
sigt at bevare den for en Slægt. Dette kan ske i 
Henhold til den almindelige Regel, at Løfter og 
Aftaler skal holdes, hvis de ikke er stridende 
mod Loven, og den Regel, at en Person kan raa- 
de over sine Efterladenskaber, som han vil, saa- 
fremt ikke Loven har begrænset denne Ret, 
hvad den har gjort for de Personers Vedkom
mende, som efterlader sig Livsarvinger (Af
kom).

Dansk Ret indeholder et Forbud mod Opret
telse af en bestemt Art Slægtsejendom, nemlig 
Reglen i Grundlovens § 91, Pkt. 1, der lyder saa
ledes:

„Intet Len, Stamhus eller Fideikommisgods 
kan for Fremtiden oprettes“;
men iøvrigt indeholder vor Lovgivning ingen 
Regler i denne Henseende. Spørgsmaalet bliver 
da, hvor langt dette Forbud strækker sig.

Begreberne Len og Stamhuse volder ingen 
Tvivl, da disse refererer sig til Grevernes og Fri
herrernes Privilegier og til Reglen i D. L. 5-2-65. 
Derimod er der Uenighed om, hvad der falder 
ind under Begrebet Fideikommisgods. Hermed 
forstod man i Tiden inden Grundloven af 1849 
saadanne Maj oratsgodser, der ikke opfyldte Be
tingelserne efter D. L. 5-2-65 og derfor som Re
gel var oprettede i Kraft af en særlig Bevilling. 
Disse Maj orater var ofte mindre end Stam
husene, men bestod dog altid af egentlige God
ser — Hovedgaarde med tilliggende Bøndérgods 
—, og de skulde ligesom Stamhusene for bestan
dig gaa i Arv i en Slægt1). Fideikommis betyder 
saaledes i denne Forbindelse Familiefideikom- 
mis.

h For nogle enkelte af disse Godser var ikke fore
skrevet Arveret for en enkelt Person, men God
sets Indtægter deltes mellem flere Medlemmer af 
Slægten.

Slægtsejendom
For saa vidt man holder sig til denne Betyd

ning af Ordet Fideikommisgods, bliver Forbudet 
ikke ret omfattende, da der i Nutiden ikke fin
des ret mange Godser af lignende Karakter, som 
eventuelt kunde baandlægges for en Slægt. 
Man har imidlertid i Retsvidenskaben været til
bøjelig til at omfatte betydeligt mere under 
Begrebet Fideikommisgods. Man har tillagt Be
grebet Gods samme Betydning som fast Ejen
dom eller i hvert Fald Betydningen Landejen
dom, og under Fideikommis har man ikke alene 
indbefattet Ejendom, der bestandig skulde gaa i 
Arv i en Slægt, men ogsaa Ejendom, der skulde 
tilfalde to Personer efter hinanden, for saa vidt 
disse var i Slægt med hinanden. Hvis en Arve
lader saaledes havde bestemt, at en mindre 
Ejendom først skulde tilfalde hans Broder og 
derefter dennes Søn, skulde der foreligge et Fi
deikommisgods og altsaa en Disposition i Strid 
med Grundloven.

Hvis selve Grundloven havde villet forbyde en 
saadan Disposition, der baade kunde være uskyl
dig og fornuftig, maatte det siges, at den havde 
skudt Spurve med Kanoner. I nyere Tid har der 
da ogsaa været en Reaktion mod denne vidt- 
gaaende Fortolkning. Forfatterne af Arvelovs
kommissionens Betænkning af 1941 synes til
bøjelige til at mene, at Gods betyder det samme 
som en større Landejendom, og at man ikke kan 
tale om et Familiefideikommis, naar der ikke er 
disponeret længere frem i Tiden end til Fordel 
for en eller flere nulevende Personer samt en 
ufødt Person, i hvis Haand Fideikommisset da 
bliver fri Ejendom. Efter denne Fortolkning kan 
en Arvelader saaledes bestemme, at en Ejendom, 
selv om det er en større Landejendom, først skal 
tilfalde hans Broder, derefter dennes nulevende 
Søn og derefter dennes Søn, selv om den sidste 
ikke var født ved Arveladerens Død.

Denne Fortolkning kan maaske give tilfreds
stillende Resultater, men dækker næppe Tan
ken med Grundlovens Bestemmelse. Paa Grund
lovens Tid betød et Gods ikke en større Land
ejendom, men et Kompleks af Ejendomme, der 
dreves af flere selvstændige Brugere (navnlig 
Fæstere). Grundloven vilde fremme Overgan
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gen fra Fæste til Selveje1) og vilde derfor for
hindre, at der lægges Fideikommisbaand paa 
flere Ejendomme i Forening. Med dette For- 
inaal stemmer det bedst, at et Fideikommis
baand paa et Gods anses utilladeligt, selv om 
det kun gælder for een Persons Levetid. Et Fi
deikommisbaand paa en enkelt Ejendom var 
derimod ikke til Hinder for Selvejendommens 
Fremme, og da en enkelt Ejendom ikke er no
get Gods2), forbyder Grundloven ikke at lægge 
noget Fideikommisbaand paa denne, selv om 
dette skal gælde for bestandig.

Arvelovsudkastet indeholder paa dette Om- 
raade følgende Forslag:

§ 87.
Ved Testamente kan Ejendele ikke tillægges 

flere ved Testators Død ufødte Personer efter 
hinanden.

§ 113.
Ved Gave kan Ejendele ikke tillægges flere 

ufødte Personer efter hinanden.

For saa vidt disse Forslag bliver til Lov, kan 
der ved Testamente kun lægges et Fideikom
misbaand paa en Ejendom, saa længe denne 
besiddes af Arvinger, der var født før Arve
laderens Død (idet Ejendommen bliver fri, naar 
den tilfalder den senere fødte Arving), og paa 
samme Maade kan der ved Gave kun lægges et 
Fideikommisbaand paa en Ejendom, saa længe 
denne besiddes af Personer, der var født paa 
Gavens Tidspunkt. 8)

Denne Begrænsning i Retten kan sikkert og- 
saa tilraades. Det er ikke heldigt, at Personer 
kan lægge et Fideikommisbaand paa en fast 
Ejendom for et saa fjernt Tidspunkt, saa Virk
ningerne ikke kan beregnes, og selv om en saa- 
dan Disposition efter nugældende Ret maatte 
være gyldig, kan den næppe anbefales.

Virkningen af et Fideikommisbaand er dette, 
at den første Arving skal bevare Ejendommen i 
samme faktiske og retslige Tilstand, som han 
modtog den, bortset fra Forandringer, der er 
en Følge af den normale Brug, hvorfor han 
uden særlig Hjemmel ikke alene er afskaaret fra

*) Dette omtales ganske vist ikke paa den grund
lovgivende Rigsdag, men paa Stænderforsamlin
gerne i Aarene 1842 og 1844 anførtes dette som 
Begrundelse for Forslag om at ophæve eller be
grænse Retten til at oprette Maj oratsgodser.

2) Gods kunde betyde Hovedgaard med tilliggen
de Bøndergods eller ogsaa Bøndergods alene, men 
ikke en Hovedgaard alene.

3) Denne Regel skal ikke alene gælde for al fast 
Ejendom, men ogsaa for Kapitaler og Løsøre. 

at sælge hele Ejendommen, men ogsaa fra at 
sælge Dele af den eller at pantsætte den. Dette 
medfører, at den heller ikke kan udlægges for 
Gæld, stiftet af Arvingen. Gælder Fideikommis- 
baandet for mere end een Arving, vil Arving 
Nr. 2 indtage samme Stilling. Fideikommis- 
baandet kan dog være af begrænset Omfang, 
idet Testamentet f. Eks. kan tillade, at der med
deles Pant til en vis Grænse, eller at der fra
sælges en Del af Jorden.

I det Omfang, hvori der kan paalægges et Fi
deikommisbaand ved Testamente eller Gave, 
maa dette ogsaa kunne ske ved Overdragelse 
mod Vederlag, naar dette er saa lavt, saa Over
dragelsen delvis sker som Gave eller som Arve- 
forskud. En Person kan saaledes overdrage sin 
Ejendom til en anden paa det Vilkaar, at denne 
ikke maa afhænde eller pantsætte Ejendommen, 
og at den efter Erhververens Død skal tilfalde en 
tredie Person. Efter den Fortolkning, som Arve
lovskommissionen giver af Begrebet Fideikom- 
mis, kan dette ske, selv om den tredie Person 
endnu ikke er født paa Aftalens Tidspunkt, men 
dette kan maaske omtvistes. Derimod er Afta
len utvivlsomt gyldig, hvis den tredie Person er 
født paa Aftalens Tid.

En Landbruger kan saaledes overdrage en 
Landejendom, der ikke er noget Gods, til sin 
Søn paa det Vilkaar, at Ejendommen senere skal 
tilfalde dennes allerede eksisterende Søn. Det 
kan ogsaa aftales, at Sønnen kan træffe Valget 
mellem flere Børn, der allerede er født paa Af
talens Tidspunkt, eller at Ejendommen skal til
falde Sønnens Børn i Forening. Skal Retten der
imod tilfalde et ufødt Barn af Sønnen, er For
holdet ikke helt utvivlsomt.

Selv om den refererede Opfattelse antagelig 
vil blive almindelig anerkendt, kan det ikke an
tages, at Dispositioner af den omtalte Karakter 
vil faa megen Betydning. Det vilde blive be
tragtet som et Udslag af manglende Tillid at 
binde en Efterfølger paa denne Maade, og et 
saa stærkt Baand kunde ogsaa medføre betyde
lige Ulemper, saaledes som Maj oratsvæsenets 
Historie viser.

Det vilde derimod ofte være rimeligt ved 
Overdragelser indenfor Familien at paalægge 
et Baand af mindre vidtgaaende Karakter, nem
lig en Forkøbsret for Overtagerens Medarvin
ger. Efter Arvelovsudkastets § 95 paahviler det 
en Arving, som har overtaget en Ejendom til 
den af Loven fastsatte billige Pris, at svare 
Medarvingerne en Erstatning, hvis han sælger 
Ejendommen indenfor en Frist af 10 Aar. Dette 
skal forhindre Misbrug af den Fordel, der til
lægges en Arving, men dette kunde ske paa 
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langt mere effektiv Maade ved at give Medar
vingerne en Forkøbsret til en Pris, der svarer 
til den, som Overtageren har givet. Der er intet 
i Vejen for, at der ved Overdragelser i levende 
Live kan aftales en saadan Forkøbsret og at lade 
denne gælde, saa længe Overtageren har Ejen
dommen. I Forbindelse hermed kan det ogsaa 
aftales, at Forkøbsretten skal respekteres af 
Panthavere og eventuelle Udlægshavere.

En saadan Forkøbsret kunde være af Betyd
ning, hvor Overtagerens Medarvinger modsæt
ter sig en billig Pris paa Ejendommen ud fra 
den Betragtning, at det staar Overtageren frit 
for at sælge Ejendommen og stikke Fordelen 
ved den billige Pris i sin egen Lomme. Den kan 
ogsaa have den Betydning at fjerne Fristelsen 
til at sælge Ejendommen blot paa Grund af 
gunstige Ejendomspriser, noget som Sælgeren 
ofte kommer til at fortryde senere.

Det kunde maaske indvendes mod en saadan 
Forkøbsret, at den vil se ud som et Udslag af 
Mangel paa Tillid til Overtageren. Det vil derfor 
være bedre, at Forkøbsretten ikke alene skal 
gælde overfor Overtageren, men ogsaa overfor 
senere Ejere, for saa vidt disse hører til Slæg
ten. En saadan Forkøbsret vil ligne den For
købsret, der tilkom Slægten ifølge de gamle 
Love. Hvis den skal faa nogen større praktisk 
Betydning, er det dog ikke tilstrækkeligt, at 
Slægten faar Ret til Køb paa samme Vilkaar, 
som bydes fra anden Side. Der maa sættes en 
lavere Pris, f. Eks. Ejendomsskyldværdien eller 
80 eller 90 °/o af denne. I Slutningen af denne 
Artikel findes Udkast til en Deklaration, der 
paalægger en saadan Forkøbsret. *)

Saaledes som denne Deklaration er affattet, 
vedrører den kun en Ejers frivillige Salg af hele 
Ejendommen. Den forhindrer ikke Salg af Par
celler, men Lovgivningen om Udstykning vil 
forhindre, at dette sker udover en vis Grænse. 
Den forhindrer ikke Pantsætning og følgelig 
heller ikke Ejendommens Tvangssalg til den 
højstbydende. Den forhindrer heller ikke, at 
Ejendommen gaar ud af Slægten ved Testa
mente, oprettet af en Ejer uden Livsarvinger, 
eller ved Arv ifølge Loven. Har en Ejer, der har 
erhvervet Ejendommen fra sin Fader, ikke 
nærmere Arvinger end Halvsøskende paa mø
drene Side, vil disse arve den, og overfor disse 
vil Forkøbsretten ikke gælde. Ligeledes kan 
Ejendommen tilfalde en Ægtefælle som eneste 
Arving efter Loven. Der er intet til Hinder for 
at fastsætte en Pantsætningsgrænse, men skul-

x) For saa vidt Forkøbsretten paalægges ved Over
dragelse af en Ejendom, indsættes Bestemmel
sen i Skødet, 

de Forkøbsretten gælde overfor Kreditorer og 
Arvinger udenfor Slægten, vilde der opstaa en 
Vanskelighed, hvis flere af Slægten vilde gøre 
Forkøbsretten gældende. Der maatte da være 
en Myndighed, som skulde afgøre, hvem der 
bürde have Fortrinsret. Skulde Deklarationen 
ogsaa indeholde Bestemmelser herom, vilde den 
blive for omfattende. Saadanne Bestemmelser 
hører hjemme i en Lov, ikke i en privat Dekla
ration.

En Deklaration af det skitserede Indhold vil
de dog meget forøge Udsigten til, at Ejendom
men forbliver i Slægten saa længe, noget Med
lem af denne har Evne og Vilje til at overtage 
den. Denne Udsigt vil yderligere forøges, hvis der 
gennemførtes Arveregler af den Art, som er 
foreslaaet af Arvelovskommissionen. Arveloven 
og Deklarationen vil da supplere hinanden, idet 
den første regulerer Forholdet under Arveskifte, 
den sidste Forholdet ved Overdragelser i le
vende Live.

III« Fremtidsmaal
Det foregaaende har søgt at vise, at der vel 

efter nugældende Ret kan træffes visse For
holdsregler til Sikring af, at en Landejendom 
forbliver i Slægten, men at disse Forholdsreg
ler dog vil være ufuldstændige. Dertil kommer, 
at kun faa vil tænke paa at træffe saadanne 
Forholdsregler. Udsigterne vil være noget stør
re, hvis der i Loven gives Anvisning herpaa, 
som det er Tilfældet paa Island, men selv i saa 
Fald vil den almindelige Tendens til Passivitet 
eller i hvert Fald Udsættelse forhindre større 
Resultater. Skal Lovgivningen betyde noget, 
maa Virkningerne indtræde umiddelbart efter 
Loven. Det er ikke nødvendigt, at Loven er 
tvingende som den tyske, men Loven skal tvin
ge til at tage en Bestemmelse, som det er Til
fældet med Odelsretten i norsk Ret. I første 
Omgang vil sikkert mange melde fra paa Grund 
af en vis Frygt for det ukendte, men viser en 
Lovgivning tilfredsstillende Resultater, vil den
ne Frygt efterhaanden forsvinde. Dette maa 
blive Tilfældet, fordi den Ordning, der tilstræ
bes, at Landejendomme ikke skal være Han
delsvare, men saa vidt muligt gaa i Arv fra 
Slægt til Slægt paa rimelige Vilkaar, stemmer 
saa nøje med den Tankegang, der raader inden
for Landbostanden.

Deklaration om Forkøbsret
Undertegnede
der er Ejer af Ejendommen Matr. Nr. (Art. Nr.) 

af By Sogn
Herred, forpligter herved mig 
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og efterfølgende Ejere af Ejendommen, saa- 
fremt de er mine Arvinger efter Loven eller 
disses Efterkommere eller en saadan Ejers efter
levende Ægtefælle, til ikke at sælge eller paa 
anden Maade afhænde denne uden først at have 
tilbudt den til nærmeste Arvinger til 80 °/o af 
Ejendomsskyldværdien med Tillæg af den fulde 
Værdi af Besætning og Inventar efter Vurde
ring af 2 Mænd, udmeldt af Retten. Hvis Ejeren 
ikke har Livsarvinger, der har Vilje og Evne 
til at overtage Ejendommen, overgaar Forkøbs
retten til Ejerens Slægtninge i opadstigende 
Linje, for saa vidt disse har været Ejer af Ejen
dommen, og derefter til Slægtninge i Sidelin
jen, for saa vidt disse er Efterkommere af en tid
ligere Ejer, og for saa vidt Slægtskabet kan be
grunde Arveret efter Loven.

Saafremt Ejendommen tilhører Ægtefæller i 
Formuefællesskab eller en efterlevende Ægte
fælle, men er erhvervet ved Arv eller Familie
overdragelse af den ene Ægtefælle, skal dennes 
Arvinger ifølge Loven have Fortrinsret for den 
anden Ægtefælles Arvinger.

Ønsker flere ligeberettigede Arvinger at be
nytte Forkøbsretten, har Ejeren frit Valg mel
lem disse.

Forkøbsretten er ikke til Hinder for Pant
sætning af Ejendommen eller Salg af ubebyg
gede Parceller fra denne.

Paataleretten ifølge denne Deklaration til
kommer „Foreningen til Bevarelse af danske 
Slægtsgaarde“ paa Arvingernes Vegne. Som 
Følge heraf kan intet Skøde paa Ejendommen 
tinglyses uden Foreningens Godkendelse. Det 
skal betragtes som en Godkendelse, hvis For
eningen, efter at have faaet Meddelelse om et 
Salg, ikke inden 3 Maaneder meddeler Tinglys
ningsdommeren, at Salget anses for at være i 
Strid med Deklarationen.

Bemærkninger:
Foranstaaende Udkast skal kun betragtes som 

et Eksempel. Der vil intet være i Vejen for, at 
Deklarationen paalægger yderligere Baand, bl. 
a. med Hensyn til Salg af Parceller og Pantsæt
ning. Det vilde ikke være praktisk at give no
gen Forkøbsret ved Salg af Parceller, men saa- 
dant Salg kunde gøres afhængigt af Tilladelse 
fra „Foreningen til Bevarelse af danske Slægts
gaarde“, der da maatte paase, at der ikke ved 
Salg af Parceller blev noget Misforhold mellem 
Ejendommens Bygninger og Resten af Jorden. 
Ligeledes kunde der fastsættes en Pantsætnings
grænse, saaledes at denne ikke maatte over
skrides uden Foreningens Tilladelse. Foreningen 
skulde da skønne over, om yderligere Pantsæt
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ning af de særlige Grunde maatte anses for for
svarlig.

Forkøbsretten tilkommer kun Personer, der 
efter den gældende Arvelov kan tage Arv efter 
Loven. Efter Arvelovsudkastet skal saadan Ar
veret kun tilkomme: 1. Livsarvinger (Afkom), 
2. Forældre og disses Afkom, 3. Bedsteforældre 
og disses Børn, men ikke disses Afkom.

Formaalet med at give nævnte Forening Paa
taleretten er at gøre Baandet paa Ejendommen 
mere elastisk. Hvis Paataleretten tilkom de for- 
købsberettigede selv, maatte Tinglysningsdom
meren forlange Dokumentation for, at en Dis
position over Ejendommen ikke stred mod For
købsretten, og dette kunde efter Omstændig
hederne volde betydelige Vanskeligheder, f. Eks. 
hvis nogen af de forkøbsberettigede var for
svundne. Foreningen vil med Paataleretten til
lige faa en Ret til at dispensere fra Reglerne.

M. Hesselbjerg.

vil hjælpe til!
Gennem Dagspressen erfarer vi, at National

museet har været ude omkring paa Landet for 
at optegne, hvad der endnu var at finde af gamle 
Bygninger, Byggeskikke, Redskaber og andet, 
som efterhaanden baade gaar af Brug og Minde. 
En i allerhøjeste Grad anbefalelsesværdig For
anstaltning, der desværre er kommet en hel Del 
Aar for sent, men som, efter samme Kilde, alli
gevel skal have bragt gode og mange Resultater. 
Blandt andet fandt man nok et Stykke Redskab, 
„som ingen før har vidst hvad var“! Dette med 
„ingen“ maa dog formentlig indskrænkes til sel
ve Nationalmuseets Inderkreds, for ude paa 
Landet kunde man saamænd med største Lethed 
have faaet at vide, at bemeldte sikkert kendtes 
af de fleste Ældre, og maaske endda er i Brug 
adskillige Steder endnu? Den omtalte Genstand 
har sikkert mange forskellige Navne, lige fra 
„Læssmed“ til alm. Rebstrammer, og kan i sin 
simpleste Form ses anvendt i noget saa moderne 
som Strammere for Teltenes Snore omkring ved 
alle vore Strandkanter.

Dette nævnes ikke for at forklejne Museets 
Arbejde, tværtimod, men kun for at gøre op
mærksom paa, at der her i Landet findes en For
ening, der hedder „Foreningen til Bevarelse af 
danske Slægtsgaarde“, og denne, der tæller ca. 
6000 Ejendomme, har saamænd et omtrent side
løbende Formaal, nemlig ikke alene at bevare 
disse, men ogsaa at værne om de Minder, der 
knytter sig dertil, herunder baade selve Bygnin
gerne, Møbler, gamle Redskaber, Skikke og me



get andet, og da man antagelig ikke før har hørt 
om vor Eksistens, tillader vi os derfor at kon
statere samme, ligesom vi ogsaa elskværdigst 
gør opmærksom paa, at skulde der en anden 
Gang være noget, de Herrer ønsker at vide, da 
kunde de igennem os faa Forbindelse med baa- 
de de ældste og de fleste af disse Ejendomme og 
deres Ejere, sikkert til lige Glæde for alle Par
ter og antagelig til uvurderlig Opsamling af me
get af det, der endnu kunde reddes, før det bli
ver for sent.

Og samtidig kunde det maaske være paa sin 
Plads at fortælle Nationalmuseet, at der i de 
gamle Gaarde, smaa og større, ganske sikkert og
saa ligger herlige gamle Ting gemte hen i Kister 
og Skabe, paa Lofter, og hvor det ellers er an
bragt, fordi skiftende Moder har gjort det uan
vendeligt til dagligt eller andet Brug. — Saa vi 
ikke Jobberiet med Olmer dugsbetrækkene? Og 
har vi ikke set, hvad „Opkøbere“ gennem Aa
rene har „fundet“? — Jo, der er her en stor Ar
bejdsmark endnu at gennemarbejde, og tør vi 
paaregne vor, som det synes hidtil ubemærkede 
Tilværelse til et forstaaende Medvirke, tror vi 
der kunde opnaas endnu større Resultater. — 
Men det er maaske at være paatrængende?

J. P.

Røde Ttlure
Jægermester Plov har i sine „Breve fra Landet“ i 

„Berlingske Tidende“ skrevet en Artikel, som vi 
finder er værd at gengive i Uddrag for vore Med
lemmer, idet der staar saa meget smukt og rigtigt 
i den. Han skriver, at „den, der bygger et Hus ude 
i Naturen, er som een, der skærer sit Navn i Bar
ken af et Træ eller sætter de første Spor i nyfal
den Sne. Han har tegnet Furer i Naturens Ansigt. 
Og af de Furer kan man læse sig til hans Karak
ter og hans Aand. Respekten for Naturen tales der 
om i Naturfredningsplakater og paa Turistmøder; 
men i vor Tid er det noget kunstigt, noget, der skal 
læres. Det udspringer ikke af en umiddelbar Re
spekt for Naturen og Følelse af Samhørighed med 
Naturen. — Skal der vises Naturen Respekt, maa det 
nu læres, mens det før var medfødt.

Se hvor de røde Mure (en gi. Borg) paa deres lille 
grønne Fod her hæver sig op af Vandet! Kunde vor 
Tids Mennesker skrive saa skønne og harmoniske 
Navne i Barken, sætte saa blide Trin i den nyfaldne 
Sne? Vis mig da et Sted, hvor de har gjort det! De, 
der byggede de Mure, var paa mange Maader Bar
barer. De brændte Hekse, de pinte Fanger til at til- 
staa Forbrydelser, de ikke havde begaaet. De spi
ste med Fingrene, de drak som Svampe, de pryg

lede deres Bønder og gjorde alt saadan noget, som 
ordentlige Mennesker ikke gør nu til Dags. Men de 
havde en Samfølelse med Naturen, som vor Tids 
Mennesker ikke ejer, kun taler om. Naar de rejste 
deres Borge paa de skønneste Pletter i vort Land, 
saa blev det ikke i Grimasser af Naturens Ansigt el
ler kunstige, stivnede Smil, men det blev harmoni
ske Detailler i en Helhed, der ikke blev forstyrret. 
Aarenes Patina har vel forskønnet de Detailler, 
gjort Harmonien mere fuldkommen. Men om vor 
Tids Cementkasser stod i 400 Aar (uden at skalle 
af), saa vilde de aldrig blive andet end Grimasser.

Stenalderens Mennesker kunde et Haandværk, 
der forlængst er glemt. Men det kunde vel læres 
igen, om der blev Brug for det. Men en Sans, der 
er mistet, faar Mennesket næppe igen. Og rundt i 
vort Land ligger Mindesmærker for en saadan for
svunden Sans. Som Mexicos overgroede Tempel
ruiner har sovet i Urskoven i Aarhundreder, som 
Minder om en forsvunden Kultur, saadan har vore 
røde Gaarde staaet og spejlet sig i Vandet i Aar
hundreder, mens en Urskov af Unatur slyngede sine 
Lianer ind i alle Kroge af Landet og alle Kroge af 
Menneskets Sind. Sæt vi ingen gamle Bygninger 
havde! Sæt en ond Tid kom og udslettede dem 
alle! Mon man kan ramme et Folk haardere end 
ved at berøve det de materielle Ting, der binder det 
til Fortiden? Materielle vel nok, saa vidt som de er 
af Sten og Kalk, men Stenene er bundet sammen af 
Folkets Aand, hæver sig mod Himlen i et Mønster 
af lige Dele menneskeligt Sind og Naturens Har
moni.

Hvad mon de Mure tænker om os og vor Tid? De 
har set skiftende Slægter færdes under de mos- 
groede Tage, vandre gennem de gamle Alleer paa 
godt og ondt. Hvis Mure kunde rynke Brynene, 
har de nok ofte gjort det. Mænd og Kvinder er 
kommet og gaaet — der er altid Mænd og Kvin
der, som J. P. Jacobsen sagde. Og Slægt for Slægt 
har vist dem nye Scener over det samme Motiv, 
Kærlighed. Mon de Mennesker har følt de gamle 
Mure som kritiske Tilskuere til det gamle Spil om 
Kærlighed, det Spil, som de nu spilled med de 
samme Kulisser, de samme Dekorationer, der havde 
været med i Scenen i Aarhundreder? Hvor maa 
Mennesker føle sig stolte af at spille det Spil paa den 
Scene — og hvor maa de føle sig ydmyge under 
Forfædrenes Blikke! Maatte de dog kunne leve de
res Liv, saa de røde Mure ikke skulde rynke Bry
nene, Alleerne ikke klage i de mørke Nætter!

Naar jeg gaar i Parken ved en af vore gamle 
Gaarde, tænker jeg som den engelske Bonde, der vi
ste mig Hertugen af Rutlands Slot „Belvoir“, at det 
tilhører os alle sammen, det er et Stykke af Dan
marks Fortid. Og jeg synes ligefrem, at det angaar 
mig, hvordan Livet dér leves. Jeg føler en sær, 
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varm Taknemlighed mod de Mennesker, der lever 
dér og fylder Rammen med en Styrke og en Har
moni, som gør det helt til en levende Organisme og 
ikke blot et Museum med en Kustode-Familie:

Mon ikke alt det, der sker ude i Ver
den, skulde aabne Menneskenes Øjne 
for gamle Mures Værdi for Slægtens 
Aand og Liv? Ofte ser man først, hvad 
manharmistet, naardetertabt. Maatte 
vi dog lære af andr.es Tab.

Uvis tider vorde onde -
Paa Valdemar Sejrs Tid udgjorde Selvejerbøn

derne endnu en betydelig Del af Bondestanden. Dag
værket, eller som det senere kom til at hedde: Ho
veriet, havde endnu ikke nedtynget Fæstebøndeme, 
som kunde bevæge sig frit, som de vilde, efter at de 
havde svaret deres Afgifter og efterkommet deres 
Kontrakt. Bønderne besad endnu paa denne Tid en 
Friskhed og Djærvhed, som vel senere delvis for
svandt, men de havde ikke synderlig Indflydelse paa 
Landets Styrelse.

Mens man i Almindelighed gerne vil skildre Bøn
derne paa denne Tid med alt for lyse Farver, saa 
afbilder man til Gengæld den senere Middelalders 
Bønder som sørgelige Skumpelskud og fortrykte 
Væsener. Man vil gerne med Folkeviserne som Bag
grund skildre Bønderne som usselige og graa, fat
tige og boende i tarvelige Hytter. Utvivlsomt har 
man, saaledes som ogsaa Professor Johs. Steen- 
strup omtaler det, i høj Grad misforstaaet Folke
viserne og ikke mindst de enkelte Ords Betyd
ning. En Række Folkeviser fortæller saaledes di
rekte om, hvorledes Bønderne ikke var bange for at 
rejse sig mod Undertrykkerne. Hr. Tidemand, hed
der det i en Vise, var redet til Sønderherreds Ting 
og havde krævet syv Skæpper Rug af hver Mands 
Plov og hvert fjerde Svin af Oldenskov. Da stod 
„den gamle Mand“ op og erklærede, at den Skat 
kunde man ikke udgive, og førend man skulde svare 
den, før skulde hver Mand paa Tinge blive. De Søn- 
derbo-Bønder stod sammen i Ring og slog Hr. Tide
mand ned til Jord; „endnu gaar Ploven i sorten 
Jord, og end gaar Svin paa Oldenskov“. Der findes 
ikke faa Folkeviser, hvori Bonden fremtræder som 
mærkelig velstaaende og selvstændig og dernæst 
som den, der altid har kunnet faa sin Ret paa Tinge, 
noget, der jo lige fra vor Oldtid, igennem Fortryk- 
kelsens Tider, under Adelsvælden, under Absolutis
men, selv da, naar Kongerne var mest selvraadige, 
har staaet som et eget Særmærke for vort Lands 
Forfatning og indre Tilstande. Landbrug og Bonde
gerning omtales ofte i Folkeviserne med megen Ære.

Lad gaa, at Bonden kaldes graa, derfor bliver 

han ikke mindre betydelig. Bonden var graa alle
rede paa Valdemar den Stores Tid, som vi ser af 
Beretningen hos Sakse om Kampen paa Grathe 
Hede, da Kong Svend havde stillet sin Hovedstyrke 
lige over for Kong Valdemars højre Fløj, fordi han 
troede, at de her staaende graa Skikkelser var staal- 
klædte Riddere, medens de i Virkeligheden var kof
teklædte Bønder. Den Dragt har Bonden baaret med 
Ære lige op til Nutiden. Endnu i Fyrrerne i det for
løbne Aarhundrede hed det om Bonden:

Hvis Tider vorde onde, 
kald, Konge, paa din Bonde. 
Han er kun graa og ringe, 
dog er han haard at tvinge.

Og paa dette Tidspunkt var Bonden dog kommet 
langt bort fra Ufrihedstiden.

*
Historikeren C. F. Allen har ogsaa i adskillige 

Tilfælde taget fejl med Hensyn til Bønderne paa 
Reformationstiden. Han fortæller saaledes, at Be
grebet om en fri jordegen Bondeejendom aldeles 
forsvandt af Lovene, som derefter kun omtaler Selv
ejerbønder, som besad deres Gaarde med ufuld
kommen Ejendomsret. Bonden maatte saaledes ikke 
sælge sin Gaard til hvem han vilde, ikke afhænde 
nogen enkelt Del af den, ikke benytte sin Skov efter 
eget Tykke, og i Overtrædelsestilfælde kunde han 
blive sat fra Gaarden, som da overgik til en af Med- 
arvingeme. Det er rigtigt, at Bønderne paa den Tid 
ikke maatte sælge deres Gaard til hvem de vilde, 
nemlig ikke til de privilegerede Stænder, til adelige 
og gejstlige. Denne Regel var dog ikke opstaaet i 
det 16. Aarhundrede, men gaar helt tilbage til Val
demar Atterdags eller Dronning Margrethes Tid, 
og hvad der især bør bemærkes er, at den netop var 
bleven til for at skærme Selvejerbøndeme. Hvis 
denne Bom ikke var blevet rejst, vilde Adel og 
Gejstlighed efterhaanden have overtaget alle frie 
Bøndergaarde, og det var Kongedømmet magtpaa- 
liggende at bevare denne Stand. I det 16. Aarhun
drede havde Lovreglen akkurat det samme Øjemed. 
Fremdeles kunde en Selvejer ikke sælge sin Gaard 
til fremmede Bønder, uden at han først paa Tinge 
havde tilbudt den til nærmeste Frænder. Men denne 
Regel burde sandelig ikke lastes. Det er en Retssæt- 
ning, der gaar saa langt tilbage, som vi overhove
det har Kundskab om dansk Lov, og Hensigten der
med var at sikre den enkelte Familie, at Ejendom
men blev bevaret hos den; den var udgaaet af en 
Bestræbelse for at knytte Jorden til Slægten og saa
ledes tillige bevare den Stand, hvortil Slægten og 
Ejeren regnede sig. Den er givet og opretholdt til 
Gunst for Selvejerbonden; det var en Retsregel af 
lignende stolt Natur som den højt besungne norske 
Odelsret. En anden Indskrænkning var, at Selvejer
bonden ikke maatte afhænde nogen enkelt Del af
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sin Gaard. Ingen Gaard maatte udstykkes mellem 
Arvingerne; en enkelt af disse besad Ejendommen, 
af hvilken han intet kunde afhænde uden Kongens 
Tilladelse. Denne Lovregel skulde sikkert baade 
gavne Kongen og Bonden, idet Kongen derigennem 
vilde sikre sig Skatten, og paa den anden Side 
maatte Gaarden ikke formindskes saa stærkt, at 
den ikke kunde ernære en Bondefamilie. løvrigt 
fremhævede Lovgivningen af 1786 nøjagtigt det 
samme. Allermest uretfærdigt er det dog, naar man 
bebrejder Regeringen de Bestemmelser, som den 
traf med Hensyn til Skovene. Hovedreglen var den, 
at Selvejerbonden ikke maatte forhugge Skoven til 
Upligt. Man maa snarere prise Regeringen, fordi 
den forsynligt tog sig af Landets Skovvækst, idet 
den tog Hensyn til Fremtiden. Dertil kom, at netop 
paa de Tider tog Sandflugten til, saa Bevarelsen af 
Skoven var af Værdi ogsaa heroverfor.

Ejendomsretten til Jord var i Middelalderen en 
Formuedel af særegen ukrænkelig Natur. Man søgte 
at bevare Familierne ved at bevare Jorden for dem. 
Lovene og Retsanskuelseme vaagede, som Steen- 
strup skriver det, med Skinsyge over, at Ejendoms
retten over Jord nød Ukrænkelighed. Saafremt vi 
tænkte os, at en Bonde fra Reformationstiden vaag- 
nede af Graven og blev bekendt med Nutidens Lære 
om Ejendomsret, var der i alt Fald een Side af den
ne, som vilde forbavse ham, ja endog krænke hans 
Retsfølelse, saaledes som denne efter hans Tids An
skuelse var udviklet — og det er vor Lovgivning 
om Ekspropriation. Han vilde med Forbavselse se 
de mange Tilfælde, i hvilke vor Lovgivning giver 
Ret til Ekspropriation.

Samtidig med, at Sætningen om, at „Ejendoms
retten er hellig og ukrænkelig“, bliver et Hovedbud, 
naar de almene Menneskerettigheder erklæres, og 
er en staaende Bestemmelse i Forfatningslovene, 
hævder man den Retsregel, at den enkeltes Ejen
domsret maa vige til bedste for Almenvellet. Dette 
sidste kendtes i fordums Dage paa ingen Maade i 
en saadan Udstrækning, som man nu i Tide og 
Utide gør Brug heraf.

Med Skinsyge holdt Bønderne i gamle Dage deres 
Ret i Hævd overfor alle Indgreb og fører Processer 
mod dem, der krænker den. Selv den stærke Til

bagegang i Bøndernes Stilling i Løbet af Kristian 
IV.s Regering svækkede ikke deres Mod, og endnu 
ved Begyndelsen af Enevælden hævdede de deres 
Frihed i saa Henseende.

Bonden i Reformationsaarhundfedet besad Frihe
der og Rettigheder, som han nu ikke længere be
sidder, og han undsaa sig ikke for at udøve sin Ret, 
selv om han derved kom til at optræde overfor de 
mægtigere i Landet, ja over for sin egen Hus
bond. Dette fremgaar af Tingsvidner og Proces
akter fra Underretten til Rigets øverste Domstol. 
Med hvor liden Frygt Bønderne saa paa deres Her
skab, naar de mente, at deres Ret blev krænket, ser 
vi af de mangfoldige Processer, hvor Herskab og 
Bonde staar lige over for hinanden, og hvor Bonden 
uforsagt forfølger sin paastaaede Ret fra Herreds
ting til Landsting og fra Landsting til Retterting.

Danske Bønder har — bortset fra de Undtagelser, 
der altid findes — aldrig været usle Trælle. Hol
bergs „Jeppe paa Bjerget“ og andre lignende Skil
dringer hører til Undtagelserne. Bønderne har alle 
Dage holdt paa deres Ret, selv i Hoveritiden og un
der Vomedskaben. Aldrig har de været Livegne, 
saaledes som Bønderne var det f. Eks. i Tyskland 
og andre Lande.

Saaledes som den danske Bondestand har udvik
let sig op gennem Tiderne, medoplevet de gode og 
daarlige Aar for vort Land, bofaste og jordbundne 
som de er, staar de i Dag, som saa ofte før, som et 
trofast Værn for vor folkelige Kultur, for vor 
Danskhed. Den danske Bonde kan ikke kaldes graa 
og ringe, men han er stadig haard at tvinge, og til
lidsfuldt kan man i Dag som før sige:

Hvis Tider vorde onde, 
kald, Konge, paa din Bonde.

Chr. Damm.

'aneboa Højskole - 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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Verset!
------Gaar han i sin egen Dont, 

han nynner under Hjalde, 
hilser ikke Huset rundt 
og øser rundt sin Galde;
han staar ikke med af Seng, 
gamser glubsk ad Folk i Flæng, 
snart ad Tøs og snart ad Dreng, 
for det gør ingen glad Mand.

Vælter Sne mod Tærsklen ind 
og spreder langt sit Lagen, 
aldrig ængstes dog mit Sind, 
hvor han har Styrestagen!
Barnet glad paa Gulvet gaar, 
Grisen trind i Stien staar, 
al Ting trives — Fæ og Faar, 
i Gaarden hos en glad Mand!

Aakj ær.

Itled 7. Qarde- 
‘Regimenl ved Verdun 
(Sluttet)

Dagligt Liv i Døds-Slugten
Her sad vi uforstyrrede i 3 Døgn, klinet op 

ad hinanden i ubekvemme Stillinger. Vi var 
fra forskellige Regimenter, og vi fordrev 
Tiden saa godt, vi kunde, med at fortælle 
Oplevelser, spille Kort og sove. Somme Ti
der „nød“ vi Udsigten, der vendte ud imod 
Døds-Slugten, hvor Granaterne ustandseligt 
regnede ned, og hvor der stadig var Færd
sel af frem- og tilbagegaaende Tropper. Sce
neriet mindede til Tider om en spansk Tyre
fægtning paa den Maade, at Granaterne var 
Tyrene, der forfulgte Soldaterne. Hvordan 
mon det nu gaar dem, der kommer løbende 
der? Hvordan vil de naa igennem, som netop 
nu begiver sig ud i Slugten her? Man ser 
dem løbe, springe, kravle. Man ser dem for
svinde fra Jordoverfladen. Er de truffet, eller 
har de bare søgt Dækning i et Hul? Man ser 
dem segne, truffet af Granatstumper. Man 
hører dem raabe om Hjælp. I Øjeblikke, hvor 
Skydningen stilner lidt, naar der en Jamren 
og Skrigen ind til os derude fra, den uhyg

gelige Jamren af lemlæstede Mennesker, der 
ligger i Timer, i Døgn, i Dagens brændende 
Sol, i Nattens Kulde, indtil Døden endelig 
forbarmer sig over dem — den barmhjer
tige, den grusomme Død.

Det er frygteligt at maatte ligge uvirksom 
og høre paa alt dette uden at kunne hjælpe. 
Der laa mange i Aftes, i Morges var de borte 
— tavse. Men nu har der allerede længe lig
get andre. Granaterne slaar ned iblandt dem, 
dræber dem, begraver dem, roder dem op 
igen. Til Tider slynges én hushøjt op i Luften. 
Man gyser ved at se paa det — første Gang; 
efterhaanden bliver det en dagligdags Begi
venhed. Hvordan skulde man ellers kunne 
holde det ud, dette her, om ikke Vanen gjorde 
sin Ret gældende!

Hvor mange uforstaaelige Held har jeg 
ikke været ude for? Nu lige gik en 28 cm ned 
bagved vort Hul, men uden at eksplodere; det 
var en Blindgænger.

Landskabet hernedenfor minder fra Dag til 
Dag mere og mere om et koldt og trist Maa- 
nelandskab. Skovene er forlængst forvandlet 
til graa Aske. Ikke en Spire, ikke en Sti, ikke 
et Vandløb ses mere noget Sted. Hist ovre ly
ser det i Terrænet som en hvid Plet. Det er 
det Sted, hvor Byen Douaumont har ligget 
engang; det, der er tilbage, er bare en ly
sende Plet af Mur- og Kalkbrokker. Til ven
stre for os ligger Fort Douaumont og lidt 
længere til venstre igen Fort Vaux, men 
de ses kun som uformelige Bunker, som smaa 
Forhøjninger i det elendigt mishandlede 
Jordsmon. Hvorhen man end vender Blikket, 
overalt staar vældige Fontæner af Jord og 
Røg som lodrette Søjler mod Himlen, hver 
Gang en Gnanat slaar ned. Her nede i Slug
ten og ovenfor Skrænten staar disse graa, 
stinkende Søjler næsten ustandseligt; hele 
Rækker ved Siden af hinanden eller spredte 
her og der, enkeltvis og i Flokke.

Nu buldrer det paany som Eksprestog i Luf
ten her lige over os. Med en sær dump Lyd, 
ja, næsten lydløst, gaar de i Jorden, og en 
skidden-gul Støvsky rejser sig i Luften over 
Stedet, hvor de gik ned. Men den daler hur
tigt, smyger sig som en grumset Taage henad 
Jorden, driver med Vinden opefter. I samme 
Nu er vi klar over, hvad det er-------Gas, 
Gas! Vi famler febrilsk ved Gasmaskerne; 
de maa paa i en Fart, men forøvrigt trøster 
vi os med, at vi ligger her højt oppe. Gassen 
er tungere end Luften og bliver i Lavninger
ne. Men de, som rammes af den dernede, er 
fortabte.
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Egentlig havde vi ingen Ret til at blive ved 
med at holde os skjult her i denne Hule. Men 
Feldweblen var jo den Øverstkommanderen
de, og en Underofficer var der ogsaa iblandt, 
og saa længe de havde Tid, havde vi det na
turligvis ogsaa.

Jeg maatte ud engang imellem for at snap
pe lidt „frisk Luft“. Udenfor traf jeg en 
Kammerat, der var hjemmehørende nede ved 
Sproggrænsen. Han kom gaaende med en 
halvlang Pibe i Munden og bakkede veltil
freds, tilsyneladende i udmærket Humør. 
„Du er ikke ked af det“, bemærkede jeg. 
„Næ“, kom Svaret, „men jeg har ogsaa lige 
nu faaet Brev fra min Kone; hun skriver, vi 
har faaet en Dreng; og hvilken Dreng, føjer 
hun til------- Og nu har August (Komman
der-Sergent en) lovet mig, at jeg skal faa Or
lov, saa snart vi bliver afløst!“

Han gik. Men næppe havde han vendt mig 
Ryggen, før der sammen med et Granatned
slag lyder et Vræl, mere hjerteskærende, end 
jeg længe havde hørt det. Jeg krøb derhen og 
stod overfor et uhyggeligt Syn. Flere var 
dræbt og adskillige saaret. Blandt de Dræbte 
var min Ven fra Sproggrænsen. Hans Hoved 
var skilt fra Kroppen, og det hele saa trist 
ud. Sin Dreng fik han altsaa aldrig at se. Men 
han havde da i det mindste haft Glæden ved 
Bevidstheden om, at det var hans Søn. Og nu 
var han afløst!

Blandt de haardtsaarede var en Flensbor
ger, Riggeisen, der var Officersstedfortræder, 
og en Overløjtnant v. Hazebrok, der førte 1. 
Kompagni. Begge havde de begge Laarben 
slaaet over, og de blødte voldsomt. Overløjt
nanten, der ikke var afholdt af Mandskabet, 
kommanderede fire Mand til at bære sig bort. 
Der var ikke en, som adlød Kommandoen. 
„I kan faa min Revolver, min Kikkert, alle 
mine Penge, alt hvad jeg ejer“, jamrede han, 
„blot I skaffer mig bort!“ Men man lod ham 
ligge og bar Flensborgeren, der var almin
delig afholdt, bort for at faa ham forbundet. 
Han lever den Dag i Dag. Hvad der er bleven 
af den anden, véd jeg ikke, men han er for
mentlig bleven paa Stedet. Her blev for Re
sten ogsaa Hans Detlefsen fra Simmersted 
saaret i Halsen af en Maskingeværkugle, og 
her saaredes næste Gang vi kom herud, den 
28. Juni, Carl Schmidt fra Skrydstrup.

Der trækkes Lod.
Vi havde intet at spise og intet at drikke 

cg led frygteligt af Tørst. En Eftermiddag 
trak en Byge over. Vi spændte vore Teltlær
reder ud for at opfange Regnvandet. Vi fik 

ogsaa lidt, men det blev til Mudder i de af 
Kalk- og Gasstøv tildængede Teltlærreder. 
Vi drak det alligevel og spyttede slemt bag
efter. Da vi havde ligget i tre Dage uden Mad 
og Drikke, trak vi Lod om, hvem der skulde 
gaa tilbage efter Levnedsmidler. Loddet traf 
mig og en Brandenborger. Ved li-Tiden om 
Aftenen begav vi os paa Vej, kun udrustede 
med Gasmasker og Brødtasker. Vi slap le
vende gennem Dødsslugten og Chaffor-Sko- 
ven og naaede op til Cambretfermen med 
Forbindingspladsen. En ustandselig Strøm 
af Saarede gik til og fra dette Sted. Forfær
deligt saa det ud. Gule og gustne, magre, 
Uniformerne bedækkede med en underlig 
Blanding af størknet Ler, Kalk og Blod; For
bindingerne var gennemvædede af Blod. De 
Letsaarede var lykkelige, nu kom de da ud af 
Helvede for en Tid. De Haardtsaarede jam
rede eller laa som livløse paa Baarerne. Til
højre for Fermen stod et Batteri 9 cm Felt
artilleri og fyrede uopholdeligt. Vi blev staa- 
ende lidt og saa paa det. Artilleristerne arbej
dede helt mekanisk, som Fabriksarbejdere, 
der passer en Maskine. De svedte og saa 
trætte ud. Granaterne laa opstablede i Smaa- 
dynger rundt omkring, for at ikke det hele 
skulde gaa i Luften paa en Gang, naar en 
Granat slaar ned. Tilførslen af Ammunition 
var meget vanskelig. En af dem fortalte, at et 
eneste Batteri i en Uge havde mistet 120 He
ste under Tilkørslen af Ammunition. Alle 
Kanoner var blevet fornyede.

Vi trasker videre ned gennem Foss-Slug- 
ten, der er fyldt med Reservesoldater. Et 
Sted i Skrænten er indrettet Forbindings
plads. Udenfor ligger i Læssevis af Udrust
ningsgenstande, Geværer, Kobbeltøj, Bajo
netter, Hjelme, kort sagt alt, hvad en Front
kæmper har Brug for. De Saarede har kastet 
det fra sig, og her kan enhver komplettere 
sin Udrustning. Vi fortsætter ned igennem 
Pioner-Slugten. Her staar langtræk
kende Skyt, 15 cm, den ene Etage over den 
anden. Ogsaa her fyres der, alt hvad Rørene 
kan give fra sig. Artilleristerne er nøgne til 
Bæltestedet, og deres Kroppe er vaade af 
Sved. Endelig naar vi Panser-Slugten, 
hvor Feltkøkkenerne hver Nat plejer at staa 
parat med Forplejning til Kompagnierne. Al
lerførst opsøger vi Vandtønden. Som Dyr ka
ster vi os over den og drikker som besatte. I 
mange Dage har vi intet ordentligt faaet at 
drikke. Nu tager vi Revanche. „Køkkenche
fen“ er yderst imødekommende. Han kan 
sagtens. Han skal ikke forud. Han behøver 
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hverken at tørste eller sulte. Her er Levneds
midler i Overflod. Han har med til hele Styr
ken. Men det hører til Sjældenhederne, at 
Levnedsmiddelbærerne fra Kompagnierne 
forude kommer igennem. I den Tid, man lig
ger i forreste Linje, faar man overhovedet 
ikke varm Mad. Ingen kan naa ud med det. 
Kokkenerne kan tage det hele med tilbage 
igen til Etappen. „Sid ikke der og drik Vand“, 
buldrer Køkken-Underchefen, „her er Bræn
devin nok“, og han langer ud og trykker os 
hver en hel Flaske i Haanden.

Brandenborgeren vil ikke med tilbage til 
Døds-Slugten; her er alt for godt at være. 
Jeg forsøgte at tale ham til Rette og foreholdt 
ham, at vi da ikke kunde mæske os her og la
de Kammeraterne derude i Elendigheden i 
Stikken. Vi besluttede at lægge os til at sove 
til henimod Daggry; ved den Tid plejede Ar
tillerivirksomheden i Reglen at flove af, og 
Chancerne for at naa helskindet frem var 
større. Da det begyndte at blive lyst, fik jeg 
Brandenborgeren paa Benene. Vi vaskede os 
rigtig godt, hvad vi ikke havde haft Lejlighed 
til i mange Tider. Det var vidunderligt at faa 
Skidtet af og atter engang at føle koldt Vand 
paa Kroppen. Vi følte os som nyfødte. Saa 
spiste vi, proppede i os alt det, Maven vilde 
tage — det var jo ikke godt at vide, hvornaar 
vi igen fik noget. Just som vi stod tungtbelæs- 
set med alskens Fødevarer, rede til at til
træde den trælse Gang forud mod Døds-Slug
ten, kom en Løjtnant løbende og meddelte os, 
at 7. Garde-Regiment var afløst forude og 
skulde samles i Byen C a m o n t. Der faldt 
som en Sten fra vore Hjerter. Intet kunde i 
dette Øjeblik havde beredt os større Glæde 
end Bevidstheden om ikke at skulle tilbage 
til Rædslerne omkring Douaumont. Men vor 
Udrustning, udbrød Brandenborgeren, det 
ligger jo alt forude, vi har kun Brødtaske og 
Gasmaske. Pyt med det, mente jeg, og trak 
ham med ud til Forbindingspladsen. Vi søgte 
i Bunken og var i Løbet af et Øjeblik atter 
feltmæssig udrustet.

Da vi kom tilbage til Køkkenet, var de sør
gelige Rester af vort Kompagni ankommet 
dertil. Saavidt jeg husker var vi 23 Mand til
bage af over 200. Det var ikke noget opbyg
geligt Syn, der mødte os. De havde Livet i 
Behold disse sidste 23. Men som de saa ud! 
Som vandrende Lig. Snavsede. Øjnene flak
kede vildt. Halvtforstyrrede gik de omkring. 
Køkkenet stillede til Raadighed, hvad der 
var. Hvor meget der blev spist, véd jeg ikke. 
Men som de stakkels Mennesker drak. Vand 

og Vand og atter Vand. Tilsidst gik man i 
Gang med Brændevinen. Og udmattede, som 
de var, udbrændte fysisk og sjæleligt, havde 
Alkoholen let Spil. Ravende og dinglende be
gav de sørglige Rester sig paa Vej til Camont. 
Der var fejlagtig kommen en med i Flokken 
fra 6. Garde-Regiment, som ikke blev afløst 
den Dag. Han maatte ud i Stillingen endnu 
samme Dag og faldt inden Aften. Han var fra 
Mastrup, men hvad han hed, ved jeg ikke. 
Kun ved jeg, at han var en Bekendt af Hans 
Christensen fra Mastrup, som var hos os. Jeg 
mener, de var Svogre.

Et Ord med paa Vejen.
Da vi naaede ud paa Hovedlandevejen ved 

Azannes og smed os i Grøften for at hvile 
ud, kom vor Feltpræst for at sige et Trø
stensord til os. Feltpræsterne var alt andet 
end populære. Man forstod til Nød, at en Offi
cer kunde være med til al den Raahed, Krig 
i sig selv er, det var hans Haandværk. Men 
at en Præst, der daglig havde Resultaterne 
af Galskaben for Øje, kunde være med til 
fortsat at nedbede Himlens Velsignelse over 
dette umenneskelige, forstod vi ikke. Var 
Præsterne hjemme bedre? I Almindelighed 
vist ikke! En Rhinlænder, Wolf, begyndte i 
sin Perial at synge: „Liebster Jesus, wir sind 
hier, wo sind al die andern-------“. Saa stak 
Præsten af. Det var vel nok et fint Kompagni, 
han her var kommet i Selskab med.

Vi var med til fire Angreb af den her om
talte Art den Sommer ved Verdun. De andre 
var slemme nok, men dette her var dog det 
værste. Jeg gyser endnu ved Tanken om de 
frygtelige Døgn, de umenneskelige Strabad
ser i Kassematterne, i Slugterne, disse djæ
velske Slugter, hvor Døden lurede ustandse
ligt: V a u x-S lugten, Bry 1-S lugten, 
Fleury, Chapitr e-S k o v e n, og hvad 
de nu hedder alle disse Rædslens- og Uhyg
gens Steder. Jeg gyser ved Tanken om Til- 
drægelserne i vore egne Rækker næste Gang, 
vi kom i Stilling ved „K a 11 e E r d e“, et 
omstridt Højdedrag, da en Flensborger skød 
sig selv og tre andre Kammerater for at faa 
Fred; de kunde ikke holde det ud længere, 
de følte, de var paa Vanviddets Rand. I Sand
hed, der skulde Nerver til for at holde Stand 
i dette evigt oprivende, evigt sønderslidende 
Ragnarok. En skød sig selv en Kugle gennem 
Haanden. Men han glemte at tage Mundings
hætten af Bøssen, og det opdagedes, at han 
havde gjort det selv. Alene dette atter at 
skulle ud i de Stillinger, hvor vi havde mistet 
saa mange gode Kammerater, var en uhyg
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gelig Tanke. En af de bedste Kammerater, 
jeg var sammen med hele Tiden, var Jacob 
Christiansen, der nu har en Slagterforretning 
i Haderslev.

Den 27. August blev Regimentet afløst, og 
vi kom bort fra Ver dun, foreløbig til en ro
ligere Stilling i Præsteskoven. Det var med 
let Hjerte, vi tog Afsked med Verdun. Den 
red os som en Mare endnu længe, længe efter. 
Og ingen, som har været med der den Som
mer, vil ingensinde helt blive fri for de Ind
tryk, den Tid efterlod i Sindet.

Undersøgelserne
Send Spørgeskemaerne ind til Kontoret.

„Slægtsgaards-Arkivet“, som er en selvstæn
dig Institution, men arbejder i Tilslutning til 
Foreningen, og som hidtil kun har kunnet op
retholdes gennem Støtte fra Foreningen, laa 
stille i Begyndelsen af Aaret, idet min Sygdom 
forvoldte et stort Afbræk i Arbejdet. Da Afta
len med Foreningen imidlertid er, at „Slægts
gaards-Arkivet“ for Foreningens Tilskud i Aar 
skal foretage 1000 Undersøgelser af Foreningens 
Medlemmer efter Folketællingslisterne i Rigs
arkivet, er dette Arbejde nu i fuld Gang. Der er 
hidtil i Aar undersøgt om ved 300 Slægter, og vi 
haaber nogenlunde at kunne naa det stipulerede 
Tal.

I det kommende Aar skulde vi gerne op paa 
betydeligt højere Tal, helst op paa mindst 2000 
Undersøgelser.

Dette kan kun lade sig gøre, dersom Forenin
gens Medlemmer udfylder de udsendte Spørge
skemaer og indsender dem til Kontoret. Er 
Spørgeskemaet bortkommet, bedes man sende 
et Brevkort til Kontoret derom, og der vil saa 
blive udsendt et nyt Spørgeskema.

Det er nødvendigt, at disse Spørgeskemaer ud
fyldes med Gaardens Størrelse, Ejendomsskyld, 
Beliggenhed samt mindst de to-tre sidste Gene
rationer paa Gaarden, saaledes at vi kan se, 
hvem af Slægten, der havde Gaarden mellem 
1880 og 1890. I Arkiverne er Stoffet nemlig kun 
tilgængeligt til 1890, saa hvis vi ikke kender 
Navnene de sidste Par Aar forinden dette Aars- 
tal, vil vi ikke kunne gennemføre Undersøgel
sen.

Da der er saa mange Gaarde, der skal under
søges, maa vi gaa frem efter en bestemt Ord
ning. Meningen er, at alle Medlemmer i de nær
meste Aar skal have foretaget en Undersøgelse 
efter Folketællingslisteme, som gaar tilbage til 
1787, og som er et udmærket Grundlag at ar

bejde videre» paa. Dersom vi faar nogenlunde 
Arbejdsvilkaar, skulde Størstedelen af Medlem
merne kunne blive undersøgt i det kommende 
Aar.

Efter denne Undersøgelse agter vi at under
søge alle Medlemmers Slægter efter Kirkebø
gerne, et Arbejde, som skulde kunne udføres paa 
2 til 3 Aar. Og derefter gaar vi over til at fore
tage Undersøgelser ved Hjælp af de øvrige Ar
kivmaterialer, der staar til Raadighed, Skøde- og 
Panteprotokoller, Fæsteprotokoller osv., hvorved 
vi især vil kunne fremskaffe Oplysninger om 
Gaardenes Historie, men ogsaa vil kunne fast- 
slaa, hvornaar de skiftende Generationer har 
overtaget Gaardene. Men mens vi nogenlunde 
kan overse, hvor hurtigt Folketællingslisterne 
og Kirkebøgerne vil kunne gennemgaas, er det 
vanskeligt paa Forhaand at sige noget om det 
øvrige Materiale. Det er nemlig af vidt forskel
lig Art, og det er vidt forskelligt, hvad og hvor 
man kan finde noget om de forskellige Ejendom
me. Om nogle Ejendomme kan man hurtigt 
finde meget, og om andre tager det lang Tid for 
at finde lidt.

Da der er Medlemmer, som gerne hurtigst 
muligt vil have gennemført en Undersøgelse, 
har vi ordnet det saaledes, at de kan faa en for
holdsvis stor Undersøgelse for 100 Kr. Under
søgelsen, som udføres af Folk, som er kendt 
dermed, vil endda kunne gøres paa forholdsvis 
kort Tid. Vi har gennemført ikke saa faa af disse 
Undersøgelser; især er der foretaget mange Un
dersøgelser paa Møn, hvor vor Medarbejder for 
Tiden er i Færd med at undersøge alle Ejen
domme i to Landsbyer. Er der Medlemmer, som 
ønsker gennemført en saadan hurtig Undersø
gelse, bedes de skrive til Kontoret.

løvrigt betragter vi Medlemmerne som An
delshavere i et kulturhistorisk Foretagende. 
Gennem det aarlige Kontingent, som de betaler 
til Foreningen, støtter de Undersøgelsen af de 
danske Bondeslægter og Gaarde, og er dermed 
med til at skabe et kulturhistorisk Arkiv over de 
danske Bondeslægter og det danske Landbrugs 
Historie op gennem Aarhundrederne, ligesom de 
selv faar deres egen Slægt og Gaard undersøgt. 
At de gennem Foreningen desuden er med til at 
værne om Slægtsejendommens Interesser i Nu
tiden, er en Opgave af mere praktisk Art, som 
m aaske kan faa den største Betydning for de 
gamle Slægter.

Danske Bønder har gennemført Højskoletan
ken, en kulturel Opgave, som har faaet praktisk 
Betydning for hele det danske Landbrug. Utvivl
somt vil det ogsaa for de enkelte Slægter kunne 
faa praktisk Betydning at kende sin egen Slægt,
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at se hvorledes Forfædrene har levet og stridt, 
at se, hvorledes de har arbejdet, hvad de har 
maattet ofre for at klare Dagen og Vejen og først 
og fremmest for at bevare Ejendommen for 
Slægten. Man vil af Forfædrene kunne lære Ær
bødighed for den Jord, som Slægten har levet 
og virket paa, lære, at hvert Slægtled maa gøre 
sin Indsats for at bevare Jorden og forbedre den 
og Gaarden, saa den overgives til det følgende 
Slægtled paa helst bedre Vilkaar, end man selv 
har overtaget den. Og for de danske Bønder i 
al Almindelighed vil det betyde uendelig meget 
at faa Kendskab til de gamle Slægter, at faa Re
de paa det danske Landbrugs Arbejde, Livsvil- 
kaar og Indsats op gennem Tiden. Derigennem 
vil man knytte ikke alene de danske Bønder, 
men hele det danske Folk fastere til den danske 
Jord. Og man vil lære, at danske Bønder gen
nem Tiderne har formaaet at hævde sig saa- 
ledes, at man ved, at man ogsaa selv kan hæv
de sig i vanskelige Tider — hvis bare Viljen er 
dertil. For Viljen — den havde Forfædrene.

Gennem „Slægtsgaårds-Arkivet“s Undersø
gelser vil danske Bønder være med til at bygge 
et Stykke Danmarkshistorie op, et overvejende 
fredeligt Arbejdes Historie, men ikke desto min
dre en meget vigtig Del af det danske Folks Hi
storie, eftersom saa godt som hele det danske 
Folk er udgaaet fra den danske Bondestand — 
og denne Stand hidtil har været den bærende 
i Landet, baade erhvervsmæssigt, økonomisk og 
kulturelt.

Vi haaber derfor, at Medlemmerne gennem 
Medlemsbidraget ikke alene vil yde den nødven
dige økonomiske Støtte dertil, men ogsaa vil bi
drage til at fremme Arbejdet ved at udfylde og 
indsende Spørgeskemaerne og give saa mange 
Oplysninger om Slægt og Gaard, som de kan 
give. Chr. Damm.

Meddelelser fra Kontoret
(Fortsat fra Side 2)

gaard, Fiskebæk; Laust Christensen, Snabegaard, 
Fiskebæk; Jacob Thomsen, Vestergaard, Fiskebæk; 
Hans Mortensen Krestensen, Brandborggaard; Chr. 
Lausen, Meldgaard.

Skødstrup Sogn i Randers Amt:
Rasmus Rasmussen, Engskovgaard, og Poul Sø

rensen, Møgelhøj, begge i Skødstrup; Niels M. Krau
se Jensen, Bøgely, og Søren P. Sørensen, Aastrup- 
høj, begge i Aastrup; Aksel Mikkelsen, Svindbo- 
gaard; Nordal Andersen og E. Holme, begge i Hjelm
ager; Kristian Knudsen, Vorre; Erik Rasmussen, 
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Anker B. Rasmussen og Rasmus Thomsens Enke, 
alle i Segalt.

Stenløse Sogn i Frederiksborg Amt:
Svend Aage Christensen, Stenløse; P. L. Petersen, 

Garbogaard; Karl Mortensen, Stenløse; N. H. Hen- 
riksens Enke, Sandholmgaard; Chr. Christensen, 
Damgaard; Peter Andersen, Vilhelm Hansens Enke 
og Lars P. Hansen, alle i Stenlille.

Kolby Sogn i Holbæk Amt:
Einer Skole, Peter Holm, Rasmus Jensen og Jens 

Søren Jensen, alle i Permelille; Fru Marie Bertel
sen og Hans Søren Thunbo, begge i Pillemark; Mor
ten Øster Gylling, Hans Jørgen Jørgensen, Aage 
Rasmussen og Jens Kragh, alle i Haarmark; Jens 
Jørgen Willumsen, Smørbjerggaard; Fru Margrethe 
Bødker, Haarmark; Morten Snedker Jensen, Stens- 
bjerggaard, Elias Eliasen og Søren Snedker, Sme- 
deballegaard, alle i Kolby.

Villerslev Sogn i Thisted Amt:
Kristian Rasmussen, Vibberstoft; Lars Mathias 

Pedersen, Kirkegaard, Villerslev; Jørgen Kr. Jen
sen, Hovesminde, og Niels Holm Thorsted, begge i 
Vibberstoft; Peter Nørgaard, Toftdal, Villerslev.

Vestervig Sogn i Thisted Amt:
Knud Knudsen, Knudsdal, Villerup; Fru Marie 

Østergaard, Østergaard, Handrup; Kresten Krabbe 
Trankj ær, Søndérgaard; Chr. Nielsen Christensen, 
Ny Sejersbøl.

Eskildstrup Sogn i Maribo Amt:
Johannes Brun, Karl Hare, Haregaard, Fru Lykke 

Christensen, Christiansminde, alle i Eskildstrup; 
Ole Peter Olsen, Sørup.

Rørby Sogn i Holbæk Amt:
Jørgen Sørensens Enke, Rørby; Aage Sørensen, 

Herman Sørensen, Frede Sørensen, Johannes Niel
sen og Hans P. Hansen, alle i Kærby; L. P. Larsen, 
Oskar Jensen og Johs. Jørgensen, Uggerløse; Jørgen 
Fred. Jørgensen, Emanuel Lambert, Ole Nielsen og 
Lars P. Hansen, alle i Rørby.

Vi fortsætter med at gennemgaa Slægterne efter 
Folketællingslisterne og haaber at naa op paa om
ved det i Aar stipulerede Tal paa 1000 Undersøgel
ser. Men vi maa bede alle de Medlemmer, som end
nu ikke har udfyldt og indsendt Spørgeskemaet, om 
at gøre dette, da vi kun kan undersøge deSlægter, 
som har indsendt et saadant Spørgeskema. Skulde 
De ikke have faaet et, eller skulde det være bort
kommet, bedes De sende et Brevkort herom til Kon
toret; saa vil De faa et nyt tilsendt.

Chr. Damm.
VENSTREBLADETS BOGTRYKKERI

HOLBÆK


