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Nr 14. December 1944—Januar 1945.

Fra Valdemarernes store Kirkebygningstid stammer de fleste gamle Landsbykirker og 
staar saaledes med deres 7—800 Aar som nogle af de ældste Mindesmærker fra en Tid, hvor 
vort Land begyndte at tage sin endelige Form. Vel var de smaa, lave, træloftede og — rime
ligvis straatækte — Bygninger ikke som dem, vi nu ser. Hvælvingernes Støttepiller rejste 
sig, og Taarnene føjedes til saavel som Kor og andre Apsiser, og senere smykkedes Hvæl
vingerne med Billeder af Helgener, Symboler eller Illustrationer til Bibelhistorien. Saa kom 
Reformationen, og alt, der smagte af „Papisme“, skulde fjernes. Kalkmalerierne hvidtedes 
over, Altrene foran Helgenbillederne samt disse blev ødelagt, og kun i ganske enkelte Til
fælde bevaredes Altertavlernes Alterskabe med deres brogetfarvede og forgyldte Udskæ
ringer fra Billedstormernes „ideelle“ Bestræbelser. En anden Tid stod frem, en Tid, hvor 
man fandt en sund Tolerance baade over for Papisme og andre kristelige Meninger, som 
over de smukke middelalderlige Minder. Kalkmalerierne fremdroges, Krucifikserne hente
des frem fra Kirkelofterne, Prædikestolenes Forgyldning ledtes frem fra Egetræsmalingens 
hæslige Overtræk, og noget af Skønheden lyste atter op i de fattige og dog saa smukke 
Landsby kirkerum. — Men skønnest staar de dog i Julen, hvor Rum og Orgelmusik smelter 
sammen til uendelig Harmoni, der forbinder Fortid og Nutid paa en Maade, der kun kan 
stemme Sindet til Andagt.
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<y^et vil altid være os en Glæde at se 
"S Dem i Fredericia, og vi vil gøre 
vort til, at Opholdet bliver saa behage
ligt som muligt.

Fredericia Turistforening

Meddelelser fra Kontoret
17,000 Slægtsgaarde i Danmark

Foreningen, der har til Formaal at bevare de 
gamle danske Slægtsgaarde, har foretaget en Op
tælling af, hvor mange Gaarde af den paagældende 
Slags der findes i Danmark. Foreløbig er der optalt 
ca. 15,000, men da der endnu mangler en Del Ind
beretninger, regner man med at komme op paa et 
Tal omkring 17,000. Dette Tal er langt større, end 
man havde ventet.

De fleste Slægtsgaarde er almindelige Bønder- 
gaarde, men naturligvis er der ogsaa mange Herre- 
gaarde og en Del mindre Brug imellem.

Servus.
250 Aar i Slægtens Eje

For nylig kunde Ejeren af Thomhavegaard, Hans 
C. C. Thomhave, i Hørup Sogn fejre sin 
Slægts 250-aarige Eje af Gaarden, idet Stamfaderen, 
Jørgen Hansen fra Skovby, den 11. Novbr. 1694 gif
tede sig ind paa Gaarden, der da laa inde i Lands
byen Miang. Efter Udskiftning udflyttedes Gaarden 
i 1778, saaledes at Bygningerne nu ligger centralt i 
Jorderne, der efter Tilkøb i 1899 og 1926 har en 
Størrelse paa nærved 35 ha.

Fra 1852 til 1890 ejedes Gaarden af Christian Jør
gensen, der, da han døde ugift, overdrog den til sin 
Fætter Hans Christensen, Søn af hans Farbroder 
Kaadner Hans Christensen Thomhav i Asserballe-^ 
skov. I hans Tid nedbrændte Gaarden i 1903. Den 
nuværende Ejer, Hans C. C. Thomhave, den niende 
Ejer i Slægten, erhvervede Gaarden i 1911. Siden 
da er foretaget forskellige Tilbygninger og Grund
forbedringer samt to Skelreguleringer med Nabo
ejendomme.

Over 1600 Slægtsgaarde i Sønderjylland
„Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde“ 

har optalt de Slægtsgaarde, den har Fortegnelse 
over i de sønderjyske Amter. I Haderslev Amt fin
des der 591 Slægtsgaarde, i Tønder Amt 287, i Aa
benraa Amt 276 og i Sønderborg Amt 480. Ialt er der 
1634. Da der ikke haves Kendskab til Slægtsgaarde 
i en Række Sogne, især i Aabenraa og Tønder Am
ter, bliver det endelige Tal dog en Del større, saa
ledes at man rimeligvis kommer op paa over 1800 
Slægtsgaarde. Om man kan komme op paa 2000 er 
dog et Spørgsmaal. De 111 sønderjyske Sogne ligger 
imidlertid i Spidsen med Hensyn til Slægtsgaarde. 
Nærmest følger Svendborg Amt, hvor der i knap 
100 Sogne er over 1400 Slægtsgaarde. De fleste 
Slægtsejendomme ligger ret naturligt paa Østkysten 
og de færreste paa de daarlige Egne midt i Landet. 
Der er paabegyndt en Undersøgelse af Slægterne og 
Ejendommene, og det ser ud til, at man kan føre 
de fleste Slægter meget langt tilbage; men de van
skelige Forhold gør, at Arbejdet skrider meget lang
somt fremad. Saa meget kan dog siges allerede nu, 
at den sønderjyske Bondebefolkning har sin Rod 
dybt forankret i Hjemstavnen og i det danske Folk.

*
Paa Grund af vanskelige Rejseforhold har Arbej

det ikke kunnet gennemføres i en Maalestok som 
ønsket. Tillige har Sekretær Damms Sygdom voldt 
Besværligheder. Ikke alene har vi manglet hans Ini
tiativ i Forhold til Foreningsarbejdet, men ikke 
mindst hans Arbejde paa Kontoret og Pressekend
skab. Det er os dog en Glæde at kunne meddele, 
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xu-tter nærmer vi os en Jul, der skal fejres un
der Krigens Vilkaar, atter skal det gamle Jule
evangelium om Fred paa Jord lyde, medens en 
hel Verdens bedste' Ungdom er ved at slaa hin
anden ihjel. Igen synges Julens herlige, gamle 
Salmer, medens Genlyden af Revolverskud ly
der i vore Øren, og Tusinder af Mennesker ikke 
har det Sted, hvor de kan dække sig for Vinter 
og Kulde.

Men lad dette blive Præsternes og Teologer
nes Sag at klare, fortolke og forklare, mere eller 
mindre overbevisende, saa godt det kan lykkes 
for dem, vi andre læge Mennesker vil alligevel 
føle Tvivlens nagende Orm gnave i Sindet, om 
vi i det hele taget vedbliver at tænke over 
Spørgsmaalet, eller har sat os hen og ladet Be
givenhederne klare sig selv ud fra den Tanke, 
at her nytter ingen Tænken eller Drøftelse, lad 
os gamle se at slippe igennem paa bedste Maade, 
og lad det saa blive næste Generations Sag at 
klare den nye Verden, der vel maa komme efter 
dette.

For en ny Verden vil komme efter dette Rag
narok! Tit nok er det sagt, at de, der tror den 
gamle Tid vender tilbage efter Krigen, vil blive 
sørgelig skuffede, og herom bliver næppe Dis
kussion, det er Verdenshistorien, der skriver et 
af sine store, maaske det største af sine Kapit
ler, i disse Aar, og aldrig før skete det, at saa- 
danne Kapitler blev skrevne, uden Verden stod 
i Brand. Det, vi oplever, er kun, at Tekniken nu 
er blevet saa enormt udviklet, at Brandenes 
Størrelse og Udstrækning er uoverskuelige.

Fra alle de Krigsførendes Side hævder man, 
at Kampen føres for at gøre Verden bedre. Hvis 
dette er rigtigt, og ingen tør vel betvivle denne 
Paastand, ellers vilde det vel heller næppe være 
muligt at drive Menneskene til vedblivende at 
gaa i Kamp? — maa Resultatet forhaabentlig

Vanker

ved Juletid
komme til at svare til Anstrengelserne, og sker 
dette, maa der komme en god Tid fremefter.

Maaske kan der siges, at alt dette ikke har no
gen Forbindelse med vor Forening, og paastaas 
kan det vel ogsaa, at andre Steder siges dette 
baade meget bedre og mere vel placeret! Mulig
vis, men for os, der sammen med Tusinder andre 
Bønder hævder at være det bevarende i baade 
dansk Bondejord som for Resten i hele Samfun
det, kan det nu en Gang ikke være ligegyldigt, 
hvorledes hverken Nutid eller Fremtid former 
sig, og det er jo ikke sikkert, at vi alle har sat 
os hen og holdt inde med Tænkningen.

Muligvis kan det ogsaa siges, at vi ingen Ind
flydelse kan faa paa Begivenhederne, der kom
mer, og vi derfor lige saa godt kan spare de 
mange Ord og Foreningsarbejde! Mod denne sid
ste Paastand vil vi protestere, saa vist som For
nuften, selv om denne er i et lille Mindretal og 
for en Tid brutalt kan holdes nede, enten af 
Magtbrynde eller af Dumhed, al Tid vil betyde 
noget i Forhandlingerne, og vi er nu saa naive, 
at vi tror Samfundet vil faa Øjnene op for, at 
det, der bærer vort lille Land, er dets Bonde
stand.

Men der er nu en Gang Forskel ogsaa paa 
Bønder! — Vi er saa gammeldags, at vi i denne 
Forbindelse ikke skelner mellem lidt eller me
get Hartkorn. — Der er dem, der lod sig friste 
af Konjunkturerne og var med at fordyre Dan
marks Jord til ubodelig Skade for den Gene
ration, der kommer, og der er os andre, der ikke 
fristedes til at glemme, at baade vi og Samfun
det var bedst tjent med at se paa Hjemmet som 
det Sted, hvor vi fandt vort Udkomme, hvor vi 
var med at skabe de virkelige Værdier, de, der 
holdt det altsammen i Gang og dannede hele 
Grundlaget, og vi ønsker bl. a. med vor For
ening at slaa fast, at selv om dette i og for sig 
maaske kan betragtes som en almindelig Pligt, 
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der ikke skal honoreres, mener vi dog at turde 
paastaa, at Samfundet ogsaa for egen Skyld maa 
erindre, at en forarmet Bondestand er et meget 
daarligt Aktiv for et Land, noget man ikke al 
Tid synes at have forstaaet fra ledende Side.

Her er ikke Tale om at ønske en Præference
stilling, hverken for smaa eller store saa lidt 
som for Slægtsgaardsejere, kun en Appel til 
sund Fornuft.

Og saa gaar det gamle Aar paa Hæld, de mør
ke, triste Dage vender atter mod Sol og Lys; 
maatte dette ogsaa gælde i den Verden, vi selv 
skaber os, saa der kunde blive Mening i Jule
evangeliets egentlige Ord: „I Menneskene en 
Velbehagelighed“! Lad da dette være vort Jule- 
og Nytaarsønske, og har det maaske end lange 
Udsigter med Opfyldelsen af dette Maal, skete 
der jo kun os alle det bedste, om vi hver især 
stræbte hen derimod, selv om dette Ønske staar 
i den grelleste Modstrid med den „Moral“, der 
synes gældende lige i Tiden.

Men alt til Trods ønsker Bestyrelsen og Red
aktionen alle vore Medlemmer en god Jul og 
et meget bedre nyt Aar. J. P.

"Bøndergaardenes 
Havne

Der er i Nutiden en vaagnende Trang til at 
give vore Bøndergaarde og mindre Landbrug 
egne Navne.

Vore gamle Landsbynavne fortæller en hel 
Del om Samfundsudviklingen og Forfædrenes 
Levevilkaar. Ogsaa de gamle danske Marknavne 
kan — rigtigt tolket — fortælle om mange in
teressante Ting fra gamle Dage.

Det Sted eller den Mark, hvor en gammel 
Slægtsgaard er beliggende, har ofte fra gammel 
Tid haft et særpræget gammelt Marknavn.

Det vilde være en god Navneskik at give 
Gaarden dette Navn (eller i det mindste et af 
de gamle Marknavne, der hører under Gaardens 
Areal).

Saaledes vilde den gamle Slægtsgaard have 
endnu en Mulighed mere for at knytte Traadene 
sammen mellem Fortid, Nutid og Fremtid.

4

Til Belysning af disse Forhold vil det være 
gavnligt først at se lidt paa Betydningen og 
Fremkomsten af vore gamle Landsbynavne.

Som nævnt giver Landsbynavnene et rigt Kil
devæld til Granskning og Forstaaelse af vore 
Forfædres Liv og Samfundets Udvikling.

Videnskaben kan i Dag opstille de vigtigste 
Landsbynavne i skematisk Lagdeling, der for 
det første viser Landsbyens omtrentlige Alder 
og tillige, hvad Navnet betyder.

Her blot nogle Eksempler:
Til den ældste Gruppe hører Landsbynavne 

med Endelser paa -inge, Peb ringe og Mjesinge, 
og Endelser paa -um, Mårum (d. v. s. Skov + 
Hjem), Bjerum (d. v. s. ved Bjergene).

Disse Navne stammer fra den Tid, da den dyr
kede Jord endnu ejedes af Slægterne, der hav
de taget Jorden i Besiddelse og begyndt dens 
Opdyrkning, da Enkeltmand endnu ikke havde 
faaet sin særlige Del af Jorden tildelt.

Efter Stednavnene at dømme kom der senere 
en Tid, hvor Stormændene gik i Spidsen for 
Landets Opdyrkning. Det var Tiden kort før og 
under selve de nordiske Vikinger. Høvdingene 
sad rundt paa Gaardene og nævnte Bebyggelsen 
efter sig selv.

Om disse Stormandsbesiddelser vidner Navne 
med Endelser -lev og -sted, Eks. Haderslev (Ha
ders Mandsnavn + lev = arvet Besiddelse), Ti- 
sted (Mandsnavn + Sted) og mange lignende.

Adelbyer og Torper
I Valdemarstiden øgedes Befolkningsmæng

den saa stærkt, at Rammerne for mange af de 
gamle Adelbyer sprængtes, og en enkelt eller 
flere Familier flyttede ud paa Marken eller 
Overdrevet og „gjorde Torp“, og herved opstaar 
Landsbyerne med Endelsen „thorp“ (rup, drup, 
trup), Baadstrup, Grumstrup o. s. v.

Nord for Kongeaaen findes der over 2000 saa- 
danne Torper.

Mange af de gamle Adelbybønder saa med 
Uvilje paa Torpernes voksende Indflydelse. Hvis 
der opstod Uenighed om, hvad der hører til Adel
byen, og hvad der hører til Torpen, lægger jyd- 
ske Lov da ogsaa stor Vægt paa, at Adelbøn
derne — den gamle Landsbys Gaarde har det 
tungeste Lod i Vægtskaalen.
Bondereformerne skaber Mulighed for Tusinder af 

nye Gaardnavne
I 1788 sker den store Revolution „Bondefrigø

relsen“. Under den franske Revolution i 1787 flød 
der Strømme af Blod. I Danmark foregik den 
store Omvæltning fuldstændig ublodig — orga
niseret og ledet af store, fremsynede Mænd.

Ogsaa i landskabelig Henseende foregik en 



tilsvarende Omvæltning. Landsbyfællesskabet 
blev i de følgende Aartier ophævet, og Tusinder 
af Gaarde blev flyttet ud paa Udmarker og 
Overdrev.

Paa Overdrevene havde der i Fortiden staaet 
mægtige Skove. I Aarhundreder var disse Skove 
blevet benyttet til Græsning for store Flokke af 
Husdyr fra Landsbyerne og Herregaardene. 
Dette i Forbindelse med hensynsløs Hugst havde 
efterhaanden forvandlet disse milevide Stræk
ninger til vildsomme Ødemarker.

Endnu holdt sig pletvis stædigt Krat, der mod
stod Dyrenes evindelige Bid, og hist og her stod 
der smaa Trægrupper og Smaalunde. Men først 
og sidst stod der spredt over Terrænet en Vrim
mel af mægtige bredkronede Bøge.*)

Saaledes saa Landet ud i Øhlenschlægers Tid, 
og derfor kunde han i Sandhed skrive:

Der er et yndig Land, 
det staar med brede Bøge.

Bevar disse gamle, ærværdige, fritstaaende 
Træer og plant nye, saa at Øhlenschlægers udø
delige Strofer stadig kan være Sandhed.

Da det snævre og snærende Fællesskab oplø
stes, blev der i de følgende Aartier udflyttet i 
Tusindvis af nye Hjem — store og smaa i broget 
Blanding.

Fra den oldtidsagtige Dragt, som Landskabet 
havde før Udskiftningen, blev det efterhaanden 
iklædt den blidere Dragt, som det nu har.

I Fællesskabets Tid havde Gaardene sjældent 
Navne, men efter Udskiftningen faar de ofte 
Navne. Mange af disse Navne er helt nye, f. Eks. 
dannet efter Mandens eller Konens Navne, Pe- 
dersminde, Marielyst o. 1., ogsaa Navne som 
Egehøj, Granly er nye. Saadanne Navne kan 
have en vis Berettigelse som Udtryk for Tidens 
Smag.

Langt smukkere er dog den Form for Navne, 
som paa en tiltalende Maade knytter Fortid og 
Nutid sammen.

I Fællesskabets Tid var hver Bys Mark — 
Vange — delt i mindre Stykker, Aase eller Skif
ter. Aasene var atter delt i Agre. Disse havde 
Navne, f. Eks. Smørager, Krogager, KejIshøj, 
Rishøj, Brumborg, Spansager, Engtoft, Langager 
o. s. v.

Under Fællesskabsdriften var disse Navne en 
Nødvendighed. Vi tager et lille Eksempel.

En Søndag Eftermiddag efter Kirketid holdes 
Bystævne under Oldermandens Forsæde. Her

*) Disse gamle Bøge fik Lov at staa, dels fordi de i 
gode Oldenaar gav en rig Høst af Olden til de 
store Flokke af løslaaende Svin — men ogsaa 
fordi de var vanskelige at fælde med Datidens 
primitive Redskaber, 

bliver det vedtaget, at man om Mandagen skal 
begynde at pløje paa Krogager, fortsætte paa 
Rishøj og ende paa Langager. Saa ved alle Be
sked og kan rette sig efter Planen i den kom
mende Uge. Det er ret forstaaeligt, at uden disse 
Marknavne vilde der blive Virvar.

Mange af Marknavnene mindes endnu, og 
Gaardene, der ligger her, faar ofte disse gamle 
smukke Navne. Denne Opkaldelsesmaade beva
rer altsaa de gamle ejendommelige Marknavne, 
og den rige Afveksling bevirker, at Gaardnav- 
nene ikke faar det Præg af Ensformighed, som 
let vilde fremkomme, hvis Landet fyldtes med 
endnu flere Navne med Endelser paa -minde, 
-lyst, -ly o. s. v.

Det er ikke nødvendigt, at man føjer Gaard 
efter det gamle Navn, tværtimod vil det ofte 
være langt kønnere, hvis man kan benytte den 
gamle Stedbetegnelse som Navn paa Gaarden. 
Det lyder bedre at kalde en Gaard KejIshøj end 
Kejlshøjgaard, Langager er smukkere end Lang- 
agergaard, Brunsborg end Brunsborggaard, 
Spanager end Spanagergaard o. s. v.

Mange af de gamle Sted- og Marknavne lever 
endnu i Folkemunde, mange er glemte, men for 
alles Vedkommende er de optegnede i de gamle 
Markbøger og Kortene, der blev tegnet før og 
efter Udskiftningen. Disse findes opbevarede paa 
Matrikelskontoret i København. Ogsaa ude i 
Sognene findes en Del opbevarede hos Sogne- 
raad, Sognefoged o. 1.

Som bekendt ejer vore nordiske Nabolande 
endnu flere særprægede Slægts- og Stednavne 
end Danmark, og en værdig og smuk Tradition 
er det, at Ejeren — Slægtens og Gaardens Navn 
er det samme som f. Eks. de mange norske Navne 
med Endelsen -stad, Ramstad, Rimestad o. s. v.

Vi kender lidt lignende fra Godserne her i 
Landet, Eks. Wedel-Wedelsborg, Friis-Friisen- 
borg; men ogsaa mange Gaarde, Breinholdt, 
Quistgaard (Kvistgaard), Lundgaard, Lomholdt 
og andre, er baade Gaard- og Slægtsnavne.

Slægtsgaardsejere har i sig Kærligheden til 
Jord og Hjem, som han søger at værne og be
vare; men ogsaa de gamle smukke ^ted- og 
Marknavne bør bevares i Helheden for Efter
tiden. Giv derfor Gaarden et af de gamle smuk
ke Sted- eller Marknavne, hvor den ligger, eller 
i alt Fald et Marknavn, som findes paa Gaardens 
Areal. Saaledes kan de Stednavne, som vi over
bringer til Eftertiden, blive lige saa smukke og 
danske som de, vi tog i Arv fra Fortiden.

E. Hauberg Lund,

Vi har med Glæde optaget ovenstaaende Arti
kel, der helt er paa Linje med Foreningens kul
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turelle Tanke. Samtidig har Hr. Hauberg Lund 
ønsket meddelt, at han, ved Henvendelse, „for en 
yderst minimal Betaling“ vil fremskaffe disse 
Navne for Medlemmerne.

Red.

Slægtsgaardsarkivei’s 
Arbejdsplan

1. Udtog af Folketællingslisterne. Da det for
modes, at disse fremmer Interessen for Gaarde- 
nes og Slægternes Historie, foretager Slægts- 
gaardsarkivet maanedlig 100 saadanne Undersø
gelser, som vederlagsfrit tilsendes Foreningens 
Medlemmer. Undersøgelserne foretages saaledes: 
En af den historiske Konsulent engageret stud, 
mag. faar ved Maanedens Begyndelse udleveret 
100 udfyldte Spørgeskemaer, hvorefter han i 
Rigsarkivet gennemgaar Folketællingslisterne 
(1890—1787) og uddrager Beboerne paa de i Ske
maerne nævnte Gaarde. Ved Maanedens Slut
ning afleverer han Undersøgelserne paa Kon
toret og modtager i Honorar 1 Kr. pr. Under
søgelse. Efter at Sekretær Damm har renskrevet 
og kopieret Undersøgelserne, forsendes de fra 
Kontoret, og til Orientering for Medlemmer, 
som kunde ønske en grundigere og mere om
fattende Undersøgelse, vedlægges en Prøve af 
Slægtsgaardsbrevet med Prisfortegnelse. Da 
Folketællingslisterne ikke indeholder Matrikuls- 
numre, og da Personer af samme Navn i samme 
By undertiden kan forveksles, naar Undersøgel
serne udelukkende baseres paa Folketælling s- 
listerne, skal der i alle Udtog gøres opmærksom 
paa, at Arkivet ikke yder Garanti for even
tuelle Unøjagtigheder.

2. Slægtsg aardsbreve. Undersøgelserne omfat
ter i dette Tilfælde, foruden Fæstebreves og 
Skøders Data, Navne, Fødsels-, Vielses- og Døds
data for Slægtsgaardens Besiddere og deres Hu
struer (Se Udkast I). Undersøgelsens Resultat 
indføres sammen med Gaardens Navn, Beliggen
hed, Matr. Nr., Areal og Hartkorn i et trykt 
Standarddiplom, som attesteres af Slægtsgaards-

Danebod Højskole - Fynshav (Als)

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

Frede Terkelsen. 

arkivets historiske Konsulent (Se Opstillingen i 
Udkast I). Det var fra Begyndelsen Meningen, at 
der skulde udarbejdes en bestemt Prisskala, der 
rettede sig efter de Tidsrum, Undersøgelsen om
fattede, men da Kirkebøgerne før 1814 for Ti
den er evakuerede fra Landsarkiverne, fastsæt
tes indtil videre kun Prisen for Slægtsgaards- 
breve, der omfatter Undersøgelsesresultat for 
125 Aar. Saavel denne Pris som senere Prisska
laer er kun beregnet paa de Tilfælde, hvor hele 
Undersøgelsesmaterialet beror i Landsarkiverne 
og Rigsarkivet, idet der maa træffes særlig Af
tale med Rekvirenterne, saafremt det bliver nød
vendigt at gennemgaa Fæsteprotokoller, som 
endnu opbevares paa Godserne. Undersøgelserne 
foretages af kvalificerede Personalhistorikere, 
som antages af Arkivets Konsulent eller af den
ne selv.

3. Større Undersøgelser. For et fast Honorar 
— 100 Kr. — har Arkivet hidtil foretaget en Del 
saakaldte „større Undersøgelser“, omfattende 
Slægtsgaardens og dens Beboeres Historie gen
nem 200—250 Aar. Der er sikkert ingen Tvivl 
om, at mange af Foreningens Medlemmer paa 
Forhaand er interesserede i saadanne Undersø
gelser, og at de ogsaa gerne vil betale et pas
sende Honorar derfor, men saafremt Undersø
gelserne skal faa Værdi og Betydning for dansk 
Landbrugshistorie i Almindelighed og for Re
kvirenten i Særdeleshed, bør Arkivets Konsu
lent kun overlade Undersøgelserne til kvalifice
rede Medarbejdere. Desuden kan man ikke een 
Gang for alle fastsætte et bestemt Honorar for 
denne Slags Undersøgelser, da baade Undersø
gelsesgrundlaget (Arkivalierne) og Undersøgel
sens Omfang i hvert enkelt Tilfælde er indi
viduelt. Arkivets Konsulent maa derfor betragte 
det som sin Opgave, naar en saadan større Un
dersøgelse rekvireres, at fremskaffe en Forteg
nelse over de til Raadighed for den paagælden
de Undersøgelse staaende Arkivalier, efter hvil
ken han skitserer Undersøgelsen og beregner 
Honoraret til Orientering for Rekvirenten. Naar 
denne derefter har afgivet sin Bestilling, paa
begyndes Undersøgelsen efter den af Konsulen
ten foretagne Skitsering, og Resultatet renskri
ves og kopieres af Sekretær Damm, hvorpaa 
Undersøgelsen forsendes fra Kontoret, efter at 
Arkivets Konsulent paa den trykte S tandar d- 
hæftning har attesteret Undersøgelsens Rigtig
hed (Se Udkast II). Der skal ved disse Under
søgelser saa vidt muligt lægges særlig Vægt paa 
Gaardens Bygninger, Besætning, Interiør, Mark
navne, Hoveri og Afgifter gennem Tiderne, samt 
Gaardbrugernes Genealogi.

4. Ahne- og Stamtavler. Naar Foreningens 
Medlemmer ønsker Ahne- eller Stamtavler ud
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arbejdede af Slægtsgaardsarkivet, foretages Un
dersøgelserne kun af kvalificerede Genealoger 
og Personalhistorikere, som antages af den hi
storiske Konsulent, eller af denne selv. Forinden 
Undersøgelsen paabegyndes, beregnes Honora
ret, eller der træffes Aftale med Rekvirenten om 
det Beløb, han ønsker at anvende paa Under
søgelsen. Ahne- eller Stamtavlen renskrives og 
kopieres af Sekretær Damm, og dens Rigtighed 
attesteres af Arkivets Konsulent. Saafremt Re
kvirenten vil have Arbejdet trykt eller udgivet, 
kan Arkivet mod et særskilt Honorar tilrette
lægge Tryksagen og Udgivelsen.

5. Afskrifter. I mange af Slægtsgaardene op
bevares gamle Dokumenter vedrørende Gaar- 
dens Historie, og da de nuværende Besiddere 
som Regel ikke er i Stand til at tyde Skriften, 
modtager Slægtsgaardsarkivet ofte Henvendel
ser om Bistand. Saafremt Henvendelserne er 
personlige, vil Arkivets Konsulent vederlags
frit genenmgaa Dokumenterne for Rekvirenten, 
men dersom Afskrifter ønskes, kan dette kun 
ske mod et mindre Honorar, der retter sig efter 
Arbejdets Omfang. Afskrifterne attesteres af 
Arkivets Konsulent.

6. Navneændringer. For Foreningens Med
lemmer ordnes Navneændringer af den histori
ske Konsulent. Honoraret for Navneændring ved 
kgl. Bevilling er 35 Kr. (+ 33.66 Kr. i Stats
afgift) og for Navneændring ved Øvrighedsbevis 
25 Kr. (+ 4.00 Kr. i Statsafgift). I begge Tilfælde 
forudbetales Honoraret, som er det samme, hvad 
enten Ansøgningen omfatter en eller flere Per
soner.

7. Undersøgelseshonorar. Siden Slægtsgaards- 
arkivets Oprettelse har det været Foreningens 
Tanke at yde Medlemmerne en let og billig Ad
gang til historiske og genealogiske Undersøgel
ser, til hvilket Formaal Arkivet bl. a. modtager 
et aarligt Tilskud fra Foreningen. For at dette 
Beløb kan komme alle Medlemmerne tilgode, 
anbefales det, at Slægtsgaardsarkivet fra 1. Jan. 
1945 af dette Tilskud afholder 10 pCt. af Hono
raret for de i Punkt 3 og 4 nævnte Undersøgel
ser. Af det resterende Honorar for disse Under
søgelser (det beregnede Honorar 4-10 pCt.) be
taler Rekvirenten Halvdelen forud som en Sik
kerhed for Arkivet. De i Punkt 2 og 5 nævnte 
Undersøgelser honoreres bagud*

8. Arkivets Kontorarbejde vedr. Undersøgel
ser. Ved enhver Henvendelse til Arkivet om Un
dersøgelse, skal denne af den historiske Konsu
lent indføres i Arkivets Undersøgelsesjournal 
med Undersøgelses Nr., Rekvirentens Medlems 
Nr., Rekvirentens Navn og Adresse, Sogn og 
Amt, Undersøgelsens Art, og i Rubrikken for 
Korrespondance indføres efterhaanden Datoer 

for modtagne og afsendte Breve vedr. Undersø
gelsen, ligesom Udgifter og Indtægter efterhaan
den indføres i de paagældende Rubrikker, saa- 
ledes at Foreningens Bestyrelse, Arbejdsudval
get og Tilsynsraadet til enhver Tid kan overse 
Arkivets Arbejde (Se Udkast III). Saavel ind
komne Breve som Kopier af udsendte Breve 
vedr. igangværende Undersøgelser indsættes i 
Brevordnere, henholdsvis mrk. „Indkomne Bre
ve vedr. Undersøgelser“ og „Udsendte Breve 
vedr. Undersøgelser“. Først naar en Undersø
gelse er afsluttet, udtages den dermed forbundne 
Korrespondance af Brevordnerne og henlægges 
i et Charteque sammen med en Kopi af Under
søgelsen. Charteque’et paaføres Undersøgelses- 
Nr. og Rekvirentens Navn og Adresse, hvorpaa 
det anbringes i Arkivets Samling under Amt og 
Sogn. Arkivets Korrespondance med Arbejds
udvalget, Tilsynsraadet og Foreningens Besty
relse skal indsættes i en særskilt Brevordner, 
mrk. „Arkivets Korrespondance“.

9. Ordning vedr. Arkivets Samlinger. Da Sam
lingerne i lignende Institutioner, f. Eks. Dansk 
Folkemindesamling, er ordnede efter det topo
grafiske System, indføres dette i Slægtsgaards
arkivet.

Slægtsgaardsarkivets Arbejdsplan er udarbej- 
met af Genealog Wilh. von Antoniewitz og ved
taget af Arkivets Arbejdsudvalg ved Mødet den 
6. November 1944. Forslaget er tiltraadt af For
eningens Forretningsudvalg ved Mødet den 2. 
Decbr. 1944.

von Antoniewitz.
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JUL I KLITTEN
Georg V. Bengtsson

SØREN KLIT laa i sin Seng og hørte, hvorledes 
Stormen peb og fløjtede om Gaarden. De gamle 
Popler ved Gavlen gav sig og knagede mono

tont og vedvarende. Et Sted var der en Lem, der 
slog, og gennem Stormens Rasen hørte han tydeligt 
den dundrende Torden fra Havet bag Klitterne.

Han sov uroligt denne Nat, og han vidste hvorfor.
Det var Paalandsstorm, og lige saa graadig og ond

skabsfuld Havet kunde være, lige saa gavmild 
kunde det vise sig, naar det efter en Paalandsstorm 
gavmildt strøede af sin Overflod ud over Strand
bredden.

Men det var de jo nogle Stykker, der var klar 
over. Blandt andet ogsaa hans sure og gerrige Nabo: 
Palle Vest. Derfor gjaldt det om at komme først. 
Strandfogeden var jo ogsaa gerne tidligt paa Be
nene efter saadan en Stormnat, saa det var altsaa 
ikke underligt, at Søren Klit denne Nat vaagnede 
nogle Gange og kikkede paa Uret.

Lige før Daggry stod han op og klædte sig paa. 
Han listede stille ud af Soveværelset, for hans Kone 
sov endnu trygt og godt.

Søren Klit var Ejer af en lille forblæst og forsømt 
G aard, der laa tæt op til Klitterne. Ja, saa tæt, at 
Naboskabet ofte var temmelig generende for Søren. 
Adskillige Gange havde Sandflugten paaført hans 
Aarsregnskab større Udgift, end Overskudet kunde 
bære, og Vestenvinden var Aaret rundt nærgaaende 
overfor Bygninger og Tage. Saa meget mere velkom
men var det, naar Vesterhav og Vestenvind i For
ening gav en lille Gave til at bøde paa den megen 
Skade.

Med Hensyn til, at Strandingsgodset egentlig til
hørte Staten, tog Søren det som de fleste Klitboer 
ikke saa nøje. Naar de ejede Jorden, hvorpaa God
set drev op, fandt de det stridende med Lov og Ret 
at skulle aflevere det til noget saa abstrakt som Sta
ten. De eneste Følger, Loven fik for dem, var alt
saa, at de maatte staa op før Strandfogeden for at 
undgaa de Diskussioner, som denne nidkære Em
bedsmand ellers uvægerlig indviklede dem i, en Dis
kussion, der uvægerlig endte til Fordel for Strand
fogeden, eftersom denne desværre havde føromtalte 
Lov paa sin Side.

Det var et Par Dage før Jul.
Det var bælgravende mørkt, men Søren Klit fandt 

let den kendte Sti gennem Klitterne. Han gik ikke 
hurtigt, for han havde god Tid. Han trak den gamle 
Filthat godt ned over Ørerne, stak Hænderne dybt i 
Lommerne og stred sig frem mod den brølende 

Storm, der piskede Fugtighed fra Brændingen og 
Sand fra Klitterne imod hans Ansigtshud, saa det 
sved og brændte.

Da han naaede ned paa Stranden, trængte den 
første Lysning frem i Øst. Han gned sig i Hænderne 
af Tilfredshed, da han snublede over den første 
Planke. Var der een, var der flere, og det viste sig 
ogsaa at være Tilfældet.

Vesterhavets grøngraa Vandkaskader jog ind over 
Revlerne, pisket frem af Paalandsstormen. De hvid
skummende Vandbjerge plaskede langt op paa den 
flade Strand under en tordenlignende Buldren.

Det havde været Ebbe nogle Timer. Paa Trods af 
Paalandsstormen havde Havet trukket sig nogle Me
ter tilbage og efterladt sig en jævn og haard Sand- 
fiade.

Dagens første svage Lysskær viste Søren, at 
Strandbredden var dækket med Vraggods som Kas
ser, Flasker, Tønder og Tovværk. Alt dette havde 
dog ikke saa meget Sørens Interesse som nogle lan
ge, svære Lægter, der vel sagtens var skyllet over 
Bord fra en forbisejlende Dampers Dækslast. Det 
var lige akkurat, hvad han havde Brug for til La
dens forfaldne Tag og en ny Udbygning, som han 
længe havde ønsket sig.

Han fik travlt. Endnu var han ene Mand paa 
Stranden, men ingen vidste, hvornaar en Hjælper 
optraadte og nedsatte Udbyttet med 50 pCt.!

Lægterne var saa lange og svære, at han kun kun
de bære een ad Gangen op i Klitterne, hvor han først 
havde gravet en lang Grøft i det løse, lette Sand. 
Det var intet let Arbejde at bære de tunge Bjælker 
gennem det løse Sand. Stormen tvang dem ustand
selig ud af Balancen, og de skarpe Kanter gnavede 
paa Skulderen.

Da den graa Dag endelig kastede sit blege Lys ud 
over Stranden, var Søren færdig. Han smed den sid
ste Lægte paa Dyngen og dækkede det hele til med 
Sand, saa ingen kunde ane, at her laa et smukt lille 
Læs gode Fyrretræslægter gemt.

Han rettede sig op og kastede et Blik ud over 
Stranden. Nej, minsandten! Ikke et Menneske at se! 
Hvilket Held! Han tørrede Sveden af Panden og 
lo højt. — Der ble’ du dænneme snydt, lille Palle! 
sagde han til sig selv og forestillede sig Naboens 
sure og gnavne Fjæs, naar han saa Sørens Udbytte 
af denne tidlige Decembermorgen.

Der var jo nemlig det, at Palle Vester var ikke 
alene sur, gnaven og gerrig, men ogsaa saa ganske 
urimelig misundelig. Misundelsen kunde simpelthen 
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lyse ud af ham, skønt han ikke havde nogen som 
helst Grund til at være misundelig. Han havde en 
god Gaard og Masser af Penge paa Kistebunden, saa 
han var ikke at ynke, hvad der da heller ikke var 
nogen, der gjorde.

Søren Klit kastede et sidste inspicerende Blik ud 
over Sandhøjen, der dækkede Tømmeret. Der skul
de det nu ligge, indtil han en Nat fik Ro til at køre 
det hjem. Alt for længe skulde det helst ikke ligge, 
for Blæsten kunde naar som helst hitte paa at dæk
ke det af, saa Tømmeret laa lysende bart, afdækket 
for ethvert Blik — ogsaa 
Strandfogedens skarpe 
Øje, og saa'var hele Slæ
bet jo spildt.

Søren stak Hænderne i 
Bukselommerne og begav 
sig paa Vej hjemad med 
Stormen i Ryggen. En 
mørk Røgsøjle, der hastigt 
splittedes ovenfor Skor
stenspiben af Stormen, 
fortalte ham, at hans Ko
ne havde Davren parat.

Han gik rask til og fløj
tede muntert, mens han 
allerede i Tankerne tum
lede med Tømmerets An- 
Anvendelse.

Da Søren var forsvun
det bag den yderste Klit
række, rejste Palle Vest 
sig fra sit Smuthul, hvor 
han havde siddet gemt, 
lige siden Søren bar den 
sidste Lægte op fra Stran
den.

Palle havde ærgret sig 
grueligt og bandet højt, 
da han opdagede, at Sø
ren Klit var kommet ham 
i Forkøbet, og at der ik
ke var mere at dele.

Han havde været lige 
paa Nippet til at vende om 
og gaa hjem, da han plud
selig havde faaet en Idé, 
en glimrende Idé syntes han selv. Hvorfor ikke lade 
Søren have Fornøjelsen af at dække Lægterdyngen 
til. Nu vidste han jo, hvor de var gemt, og naar Sø
ren var gaaet hjem, vilde han i Ro og Mag flytte 
hele Dyngen for senere at køre dem hjem.

Som tænkt, saa gjort.
Palle Vester slæbte Lægte for Lægte hele Stablen 

et Stykke bort og gemte dem godt i en ensomt be
liggende Lavning i Klitterne. At denne Handling 

var i Strid med Klitternes og Strandens uskrevne 
Lov, skænkede Palle ikke en Tanke.

Han gned sig i sine magre Hænder af Tilfreds
hed, da han var færdig, og pillede en gammel Skraa 
frem af Vestelommen. Det var en Slags Belønning 
for den gode Idé og dens hurtige og heldige Udfø
relse. Inden han gik hjem, kikkede han ud over 
Stranden. Langt borte kom en Vogn med to Heste 
for kørende, mens to Mænd læssede Tønder, Dunke, 
Kasser og Brædder paa Vognen. Det var Strand

fogeden, der var ude at samle ind. Saa var det nok 
bedst at forsvinde.----------

Samme Eftermiddag listede Søren sig ud i Klit
terne for at se til Tømmeret. Han havde tænkt sig 
at køre det hjem om Aftenen og vilde nu mærke 
sig Stedet. Intet var mere ærgerligt end at køre 
rundt om Natten i Mørket og ikke kunne finde det, 
man vilde hente. Derfor vilde han nøje afmærke 
Stedet paa Stranden nedenfor Klitterne. Han var 
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nemlig nødt til at køre ned paa Stranden for at 
hente Lægterne.

Han fandt hurtigt Gemmestedet, men blev meget 
forbavset, da han opdagede, at Sandhøjen var sun
ket sammen. Han kastede sig ned paa Knæ og gra
vede i Sandet med Hænderne. Nej. Der var ingen 
Lægter. Skulde han have taget fejl? Nej! Det var 
udelukket. Han fandt en Gren, som han erindrede 
at have haft i Hænderne om Formiddagen. S aa var 
der altsaa nogen, der havde fundet Lægterne og 
flyttet dem. Vreden kogte op i ham. Det var tarve
ligt gjort, og opdagede han, hvem det var, skulde 
han nok huske Vedkommende, naar Lejlighed kom.

Han ledte det nærmeste Terræn igennem, men 
uden Resultat, og en halv Time senere vendte han 
slukøret hjem. Dog havde han ikke opgivet Haabet. 
Tømmeret maatte givetvis ligge i Klitten endnu, og 
han skulde nok være Mand for at opdage, naar det 
blev kørt bort. Saa havde han et Par Ord at skulle 
have sagt.

En Times Tid efter Mørkets Frembrud var han 
paa sin Post paa Stranden nedenfor Klitterne. Vog
nen, der skulde hente Lægterne, maatte nødvendig
vis passere ham her.

Han havde ingen større Tiltro til, at den netop 
kom den første Aften, men for en Sikkerheds Skyld.

Aftenen gik, men der kom ingen Vogn.
Henad Midnat opgav Søren Vagten og vendte 

hjem til Gaarden. I Køkkenet snuppede han en 
Haandfuld friskbagte Klejner, før han kravlede i 
Seng. Hans Kone sov allerede trygt, træt af de man
ge Forberedelser til Julen.

Næste Dag var det Lillejuleaftensdag.
Dagen igennem gik Søren og spekulerede paa det 

dejlige Tømmer, som var forsvundet paa en saa 
lumpen Maade. Under disse Spekulationer fik han 
en Idé.

Naar han havde opdaget Vognen, der skulde hente 
Tømmeret, vilde han ikke give sig til Kende, nej, 
han havde udspekuleret en langt mere raffineret 
Hævn.

Man kunde kun komme ned paa Stranden med 
Hest og Vogn ad en temmelig stejl, skraanende Ned- 
kørsel med dybe, sandede Hjulspor. Der skulde og- 
saa et Par kraftige, velfodrede Heste til at trække 
et Læs Lægter op her.

Paa disse Kendsgerninger hvilede hans Hævn.
Han vilde tage en Skovl med, og mens Vedkom

mende — ja, han mistænkte egentlig Palle Vest for 
den Slyngelstreg med at flytte bjerget Tømmer —, 
men naar Vedkommende altsaa var ved at læsse 
Lægterne paa Vognen, saa vilde han løbe i Forvejen 
hen til Nedkørslen og grave en solid Grøft tværs 
over Vejen.

En saadan Grøft vilde bringe et hvilket som helst

Par Heste til Standsning, men da særlig Palles rad
magre og udsultede Ralliker, hvis det da var ham! 
Og saa vilde Søren saadan ganske tilfældig dukke 
op og tilbyde sin Hjælp og forklare lidt nærmere 
om Sagens Enkeltheder.

— Du er saa tankefuld! sagde hans Kone til ham. 
— Kan du ikke finde ud af, hvad du skal give mig 
i Julegave?

— Ih jo, svarede Søren. — Den Sag er i Orden! 
Du kan være ganske rolig! Men Søren røbede ikke 
sit Forehavende og sine Planer, for han var klar 
over, at det kan være farligt at fortælle Kvindfolk 
sine Krigshemmeligheder.

Da Mørket sænkede sig over Stranden, listede Sø
ren ud paa sin Vagt.

Stormen var stilnet af. Kun en frisk Brise strøg 
hen over den flade Strand. De tunge, mørke Sne
skyer blev fejet bort, og Stjernerne blinkede frem 
paa en mørkeblaa Vinterhimmel.

— I Morgen Aften er det Juleaften! tænkte Sø
ren, da skulde jeg helst ikke staa her!

Hans Taalmodighed blev sat paa en haard Prøve. 
Time efter Time sneg sig langsomt hen, uden at 
han hørte eller saa noget som helst foruroligende.

Ind under Midnat var han lige ved at opgive Vag
ten og tage hjem, da hans vagtsomme Øren hørte 
Vognhjuls svage Knirken langt borte. Han sprang 
øjeblikkelig op i Klitterne og gemte sig saaledes, 
at han kunde overse Strandbredden lige nedenfor.

Kort efter hørte han Hestene pruste og saa Vog
nen komme kørende ude i Vandkanten, hvor Sandet 
var fast og jævnt som et Logulv.

Søren anstrengte sine Øjne for at se gennem 
Mørket: Jo, han havde ikke gættet forkert. Det var 
den lumske og gerrige Rad til Palle Vest, der sad 
foroverbøjet paa Vognen og piskede paa de stakkels 
magre Krikker, der stønnede astmatisk blot ved at 
trække den tomme Vogn i Trav.

— Vent blot, tænkte Søren. — Vi snakkes nok 
ved! Han listede ud af Klitterne og gik langs Stran
den om til Nedkørslen, hvor han den følgende halve 
Time arbejdede flittigt med Skovlen. Mens han 
skovlede Sand til Siderne fra Hjulsporene, slog en 
ny og bedre Idé ned i ham: Palle vilde jo blive nødt 
til at lette Vognen for nogle af Lægterne, og saa — 
—. Han skyndte sig ned til Stranden og gravede en 
lignende Forhindring, lige før Vejen begyndte at 
skraane ind i Klitten. Han var netop færdig, da han 
hørte Hestene pruste. Palle var paa Hjemvejen.

— Naada, I dovne Bæster. Ka’ I sa ta’ ve’, for nu 
ska’ vi altsaa op mæ’ dihersens Stænger. Saa! Saa! 
Palle Vest rykkede ivrigt i Tømmerne og drev paa 
Hestene, der sank dybere ned i Sandet med Ho
vene.

— Naada, kom saa, kom s-------Palle standsede 
forbavset midt i et Brøl. Vognen — og Hestene med 
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den — var standset saa pludselig, som om den var 
kørt imod en Mur.

Han gik rundt om Vognen og bandede over, at 
han ingen Lygte havde taget med. Han opdagede 
dog hurtigt, at Forhjulene var sunket i til Navet.

— Besynderligt! tænkte Palle og kørte den for
tyggede Skraa over i den anden Kæbeside for at 
bilde sig selv ind, at det var en frisk. — Her er 
da’nte Kviksand?

Han lagde sig ned og prøvede at grave Hjulene 
fri med Hænderne, men det maatte han opgive. San
det skred sammen lige saa hurtigt, han fjernede det. 
Desuden forstod han omsider, at Hjulene stod lige 
dybt for det.

Han lettede paa Kasketten og kløede sig under 
den.

— Sørens til Ballade! tænkte han og vidste ikke 
selv, hvor nær han var Sandheden. — Jeg maa ha’ 
no’le af Stængerne af, og han begyndte at hive Læg
terne ned af Vognen, mens Søren smilede i sit Skjul.

Saa prøvede Palle igen. Hestene stampede og 
asede i Sandet uden at komme af Stedet. Palle ban
dede, smed Tømmen og læssede endnu flere Læg
ter af.

Denne Gang lykkedes det. Mens Palle tordnede og 
skældte og piskede paa Hestene, fik de stakkels Bæ
ster Vognen halet op af Hullet, og den bevægede sig 
nu langsomt op ad den sandede Vej, der slyngede 
sig ind mellem Klitterne.

Midtvejs oppe, netop paa det stejleste Sted, gik 
Vognen atter i Staa, skønt Palle drev Hestene haardt 
frem, for at dette ikke skulde ske paa dette farlige 
Sted.

Palle rasede og betroede Hestene forskellige Ting, 
som iøvrigt lod dem upaavirkede. De var glade for 
at kunne hvile sig lidt og slappede straks Skag
lerne.

Brummende smed Palle Tømmerne og søgte klog 
af Erfaring hen til Forhjulene! Ganske rigtigt! De 
stod atter begravede i Sand til Navet!

Palle kløede sig atter under Kasketten og lod 
Skraaen skifte Side. Var alt da forhekset i Aften? 
Hvorledes i al Verden kunde Vognen to Gange køre 
fast i Sandet til Navet? Naa, men ligemeget, han 
maatte jo selvfølgelig igen lette Vognen for nogle 
Lægter. Han smed Halvdelen af de resterende Læg
ter af og greb saa Tømmerne igen.

Jo, nu gik det! Han kørte sindigt op gennem Klit
terne og kom op til den faste, haarde Landevej uden 
for Klitrækken. Her holdt han stille.

Hvad skulde han nu? Køre hjem med den Slat 
Lægter, han havde paa Vognen, eller læsse dem af 
og køre ned og hente Resten? Han kom til det Re
sultat, at det sidste Forslag var det nemmeste.

Han smed igen Tømmen og hev de sidste Lægter 
af Vognen og anbragte dem i Grøften. Saa sprang 
han op paa Vognen og kørte i Trav ned gennem 

N edkørselen til Stranden, hvor han vendte Vognen 
og kørte frem til det Sted, hvor det første Hold 
Lægter skulde ligge.

Han standsede. Her maatte det være. Han sprang 
af Vognen og ledte sammenbøjet rundt om Vognen. 
Nok saa han ikke særlig godt i Mørke, men allige
vel. Det var ikke netop Tændstikker, han ledte efter. 
Det varede alligevel temmelig længe, før han blev 
klar over, at Lægterne var borte. Eller var det et 
forkert Sted? Han kørte lidt frem og kikkede sig 
omkring. Næh, her var heller ingen. Han bandede 
højt og længe. Hvad var dette her dog for noget 
forbistret og infamt Trolderi?

— Saa maa jeg opgive Lægterne her og nøjes med 
dem de to andre Steder, tænkte han og sprang paa 
Vognen igen.

Nu kørte han ganske langsomt op gennem Klit
terne for ikke at køre forbi Lægterne. Noget før det 
Sted, han mente, de laa, sprang han af Vognen og 
gik ved Siden spejdende frem for sig.

Men der var ingen Lægter!
Han standsede Hestene, bandt Tømmerne fast og 

løb nu i Mørket op og ned langs Vejen i den Side, 
hvor Lægterne skulde ligge.

Samme Resultat!
En frygtelig Mistanke greb ham. Han sprang paa 

Vognen, piskede løs paa Hestene og kørte i skarpt 
Trav op gennem Klitterne, til han naaede ud paa 
den faste Vej.

Her var ikke nogen som helst Mulighed for at 
tage fejl. Han standsede Hestene og( sprang af.

Han fik øjeblikkelig sin Mistanke bekræftet: Her 
var heller ingen Lægter.

Palle stod nogle Sekunder overvældet og spekule
rede. Der var kun een Forklaring mulig: Søren Klit 
havde reddet sig sine Lægter tilbage. Spillet var 
tabt for hans eget Vedkommende.

Palle sprang igen paa Vognen, sendte Skraaen i et 
mægtigt Langspyt over mod Klitten. Saa slog han 
arrigt et mægtigt Skrald med Pisken og kørte 
hjemad i fuld Galop.

Søren saa efter ham med et bredt Grin.
— Det havde du godt af, Fedthas! mumlede han 

og rettede sig. Det havde været et Slæb at faa Læg
terne slæbt bort fra Vejen og gemme dem inde i 
Klitterne. Men det var lykkedes. Han sukkede til
freds. Nu laa de mægtig bekvemt for ham. Han 
kunde have dem i ét Læs og var sparet for den lange 
Vej strandlangs.

Han skubbede Hatten om i Nakken, stak Hæn
derne i Lommen og begav sig fløjtende paa Hjem
vejen for at hente Heste og Vogn.

Da han kom hjem, listede han sig ind i Køkkenet 
og fyldte begge Lommer med Klejner og andre lækre 
Julesmaakager.
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— Mutter faar bage no’le fler, tænkte han. — Men 
vi, der arbejder om Natten, ska’ vel nok ha’ det 
godt?

Han trak Hestene ud og spændte dem for Vognen. 
Saa gik han om foran dem og stak dem hver en 
Klejne ud. — Vi ska’ barestens ud paa en lille For
nøjelsestur! betroede han dem. — Vi kommer snart 
hjem igen, og saa er det Jul, forstoer I! Han fodrede 
løs af Klejnerne og spiste ogsaa selv, til Lommerne 
var tømte.

Saa kørte han.

^ersd
^fort Hjem, vor gode, grønne Jord, 

hvor Livets Gaver gror,
hvor Slægten stred fra Urtids Aar
sin Kamp for Menn’skekaar.
Vi løfter Arven Haand i Haand
i Fællesskabets Aand.
Vi bygger mere rig og stor
vor gode, grønne Jord.

Der synges om det store Mod, 
som kræver Frændeblod.
Der er en stille, større Magt
bag Hver dagsværkets Takt.
Den kæmper fremad Fod for Fod.
Den er det store Mod.
Dens Maal er ikke Splid og Vold
men Ret og Sammenhold.

Luk Sol og Vind og Verden ind
i aabne, frie Sind!
Hver Dag er atter Livets Gry, 
Hvert Nu er Verden ny.
Vor Daad skal gives Dag for Dag 
til Menri skehedens Sag.
Vort Værk er ikke Had og Drab, 
men Fred og Fællesskab.

Piet Hein.

Høiskolchicmmcl - "Roskilde

Ven gamle Candsby
Billeder fra Frilandsmusæet

Vi kender alle Frilandsmuseet i Lyngby med 
de gamle Bøndergaarde og Huse, som giver et 
Overblik over Hjemmenes Indretning i Fortidens 
Danmark. Nu har Museumsinspektør Kai Uldall 
paa P. Haase & Søns Forlag udsendt en lille, i 
saavel fotografisk som typografisk Henseende 
ganske udmærket Bog om disse gamle Byg
ninger og deres Indbo og giver korte Oplysninger 
til hvert Billede. Det vil være en udmærket Jule
gave til alle, der holder af de gamle Gaarde og 
Hjem.

Fortidens danske Bonde havde sin egen snævre 
Verden i Hjemegnen, skriver Hr. Uldall i den 
korte Indledning til Bogen. Kun Hjemegnen 
kendte han, og derfra hentede han ogsaa Mate
riale og Bygningsform til sit Hjem. Egnens For
hold kom til at præge Boligen. Det er et Bevis 
paa det, som vi altid har hævdet, at den danske 
Bonde, den danske Landbefolkning, var og er 
jordbunden.

Fra de skovrige Egne i det nordøstlige Sønder
jylland og Skaane er der Bygninger helt af Eg. 
Fra Halland og Grænsen mod de svenske Naale- 
træsskove er Husene udelukkende opført af 
Naaletræ. Den grelleste Modsætning til disse 
Tømmerbygninger er Færøhuset med sine Vægge 
af sammenstablede Sten ligesom et Stengærde 
eller de røde, grundmurede Murstensbygninger 
fra Vestkystens Øer: Fanø, Rømø og længere 
sydpaa. Og saa er der Bindingsværksbygningerne 
i Variationer fra de kønne fynske Gaarde og 
Huse med de svære, rødmalede Egestolper, den 
solide østjyske Truegaard med dens alt for 
kraftige Tømmerkonstruktioner og til Gaardene 
paa Heden med deres spinkle Stolper og det 
fattige Fiskerhus fra Vestkysten, der er flikket 
sammen af Strandsten og Vragtømmer.

De vekslende Byggematerialer trækker veks
lende Byggekonstruktioner med sig. Husene af 
Eg er bygget med Vægge af svære, .vandretlig
gende Planker imellem de bærende Stolper. 
Naaletræet kræver anden Byggemaade, en Slags 
Bjælkehus med svære Tømmerstokke Lag for 
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Lag. I Bindingsværkets Skelet er der forskel
lige Konstruktioner, alt eftersom de paagæl
dende Egne, hvor Husene stod, var rige eller fat
tige paa Træ.

Men ogsaa andre Hjemstavnspræg kan man 
se paa og i de gamle Bygninger i Frilands
museet. Her findes den rige Bondes veludstyrede 
Gaard fra den fede vestslesvigske Marsk eller 
andre begunstigede Egne. Der er fattige Stuer 
fra Lyngens og Sandflugtens Rige, og der er 
Skipperens og Fiskerens særprægede Hjem, som 
tyder paa Forbindelser med Udlandet.

I Frilandsmuseet gaar man Danmark rundt, 
og der bliver ogsaa Lejlighed til at kaste et 
Blik ned gennem Tiderne.

En sej g Vedhængen ved det fra Fædrene over
leverede var ved Siden af Afhængigheden af 
Hjemegnen typisk for Fællesskabets danske 
Bonde. I Frilandsmuseets Bygninger, deres Ind
bo og Redskaber er der derfor ogsaa Mindelser 
fra Middelalder og Oldtid, nedarvet gennem 
Aarhundreder i gammel dansk Byggeskik — 
ikke ved direkte at være bevaret gennem saa 
lange Spand af Aar, men netop arvet ligesom 
Slægtens Særpræg kan glide fra Generation til 
Generation.

Et Besøg paa Frilandsmuseet vil — saa snart 
Rejseforholdene atter bliver normale — være 
noget af et staaende Program for Slægtsgaards- 
foreningen. For hver Mand og Kvinde, hvert 
Barn, som er født og har levet deres Liv paa en 
Slægtsgaard, bør se disse gamle Gaarde, disse 
gamle Hjem — som viser, hvorledes deres egne 
Forfædre boede og levede. Frilandsmuseet og 
Slægtsgaardsforeningen er Barn samme Tanke.

Foreningens
Tillidsmænd:

Foreningen til danske Slægtsgaardes Beva
relse ligger inde med henved 2000 Medlems
kontingenter for Aaret 1944, der ikke er betalt. 
Dette Forhold kan vi som Slægtsgaardsejere ikke 
være bekendt.

Enkelte af disse er nægtet indløst, andre er 
blot blevet liggende ved Forglemmelse, men 
største Parten er ikke udsendt, fordi Kontoret 
ikke kender Ejendommens Ejendomsskyld. Det 
oprindelige Aarskontingent var fem Kr. Dog, en 
5 Kr. er ikke det samme som dengang, og ved 
Generalforsamlingen i 1943 blev det vedtaget at 
forhøje Kontingentet efter Forhold til Ejen
domsskyld saaledes:

indtil 15,000 Kr. Ejdsk............. 3 Kr.
„ 50,000 „ „   5 „
,, 100,000 „ „   10 „

over 100,000 „ „   15 „

Det har været svært at faa oplyst Ejendoms
skylden. Derfor kunde det være ønskeligt, om 
enten Medlemmerne selv eller Tillidsmændene 
for deres Distrikt indberettede Ejendomsskylden 
for hans Distrikt.

Af de Medlemmer, der dengang var tilmeldt, 
regnede man med:

220 Medl. under 15,000 Kr. Ejdsk......... 3 Kr.
2630 „ „ 50,000 „ „ .... 5 „
1990 „ „ 100,000 „ „ .... 10 „
234 „ over . 100,000 „ „ .... 15 „

Kresten Soged
statsaut. Revisor

Tlf. Øbro/ 30 Østerbrogade 88
I 5000 København

For at faa disse resterende Kontingenter ind, 
er der nu udsendt Anmodninger til Amtsfor- 
mændene om gennem Sognetillidsmændene at 
faa disse indbetalt.

Tillidsmændene opfordres endvidere til at 
indberette Ejendomsskylden for Medlemmerne 
indenfor deres Distrikt, saadan at Medlemsfor
tegnelsen paa Kontoret kan være i Orden til 1. 
Januar 1945.

Der vil ved Overgangen til normale Forhold 
igen stilles mange Opgaver til Slægtsgaardsfor- 
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eningen, og kan der blot opnaas noget, vil der 
være al Grund til Sammenhold.

Et af Hovedformaalene ved Foreningens Dan
nelse var at faa skabt et Slægtsgaardsarkiv. 
Dette vil faa almindelig kulturhistorisk Inter
esse, og det vil ikke mindst faa nationalhistorisk 
Interesse i Sønderjylland.

Dette Arbejde fik et føleligt Afbræk ved 
Damms Sygdom og Fravær. Da det er absolut 
nødvendigt, at Arkiv og Forening har samme 
Kontor og ogsaa Økonomi, blev det paa Besty
relsesmødet den 27. Oktober besluttet at antage 
Genealogen von Antoniewitz som Konsulent for 
Arkivet, som har til Opgave at foranledige de 
ønskede Undersøgelser udført, samt føre Jour
nal over Arbejdet i Arkivet og paase, at der hen
lægges Afskrifter af de foretagne Undersøgelser.

Der vil nu blive foretaget Standard-Undersø
gelser, og Arkivets Tilsynsraad vil senere 
fremkomme med en bestemt Skala for Under
søgelser.

Medlemmer, der ønsker deres Slægt eller 
Gaard undersøgt, kan henvende sig til Kontoret 
under Adresse: Slægtsgaards Kontoret, Købma- 
gergade 67-69, København K., saa vil Vedkom
mende faa Svar fra den historiske Konsulent.

• Det er af Betydning ved Indsendelsen af Be
gæring om Undersøgelser, at Vedkommende 
meddeler det, han véd om Slægten, ogsaa Sagn 
og Overleveringer, der ganske vist ikke kom
mer med i Undersøgelserne, men som dog me
get ofte kan have en vis Betydning, især ved 
Samling af danske Folkeminder. Glem ikke 
gamle Stednavne og Marknavne.

Der fremkommer ogsaa nærmere ved Kon
sulenten.

Jens Jensen, 
Soed.

£n Advarsel
til Medlemmerne

Forskellige Steder i Landet forsøger smarte 
Agenter at tegne Slægtsgaardsejerne til et 
„Værk“, hvori der skal optages en Undersøgelse 
af deres Slægt og Gaard. Det er betydelige Sum
mer, som disse Folk faar ind, og som delvis for
udbetales. Men da man for disse Penge hverken 
kan faa de lovede Undersøgelser, og disse Under
søgelser absolut ikke kan gennemføres paa den 
lovede Tid, lige saa lidt som de kan staa paa 
den tilmaalte Plads i Bogen, saa vil Pengene 
direkte være kastet ud af Vinduet. Værket vil 
allerhøjst blive en Reklamehistorie af tvivlsom 
Værdi. Da Agenterne adskillige Steder har ladet 
skinne igennem, at de stod i Forbindelse med 
„Foreningen til Bevarelse af danske Slægts- 
gaarde“, vil vi hermed fralægge os ethvert Sam
arbejde. Vi opfordrer tværtimod Slægtsgaards- 
ejere til ikke at indlade sig med Agenterne. Vi 
er endvidere villige til at hjælpe Medlemmer, 
som allerede har tegnet sig, til — saa vidt gør
ligt — at faa det aftalte gjort ugyldigt; de Med
lemmer, der ønsker det, bedes indsende Slut
sedlen samt en Forklaring paa Agenternes Løfte 
og Optræden.

Slægtsgaarde undersøgt 
i September Maaned

I September Maaned har vi gennemgaaet følgende 
Slægtsgaarde efter Folketællingslisteme i Rigsarki
vet:

Aadum Sogn i Ringkøbing Amt:
Jens Hedegaard Jensen, Hedegaard; Niels' Thyge- 

sen Hedegaard, Rabæk; Elvig Bang Hansen, Chr. 
Ostergaard og Alfred Sondergaard, alle i Gundes- 
bøl; Lars Høj, Jens Peder Nielsen og Fru Maren 
Pedersen, alle Graahede; M. P. Skaarup, Strømmes
bøl; Søren Enevoldsen, Odderup; Aage Madsen, Tø
strup; Thorvald Christensen, Rosendal; Jens Aksel 
Christensen, Møgelmose; Kresten Toft, Vinding; Al
fred Stemsgaard, Tøstrup; Johannes Eriksen, Aa
dum.

Humble Sogn paa Langeland:
Carl Eggert, Brandsbygaard; H. P. Klinte, Klin- 

tegaard, Kædeby; N. Nielsen, Krigshøjgaard; R. J. 
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og L. F. Nielsen samt Valdemar Navne, alle i 
Helsned.

Aasum Sogn i Odense Amt:
Hans Øbro og Simon Nielsen, Stenagergaard, beg

ge i Raagelunde; Rasmus Lohmann Rasmussen, Bry
deland; P. Nielsen, Dalholm; Thorvald Lohmann 
Hansen, A. P. Walther og Svend Frederiksen, Lunds- 
gaard, alle i Aasum.

Allerup Sogn i Odense Amt;
Fru Marie Jørgensen, Torupgaard; Vilhelm Jør

gensen, Kirkelygaard; Kaj Andersen, Allerupgaard; 
Vilhelm Sørensen, Torup-Dalsgaard; Niels Jørgen
sen, Allerup.

Indslev Sogn i Assens Amtsraadskreds:
Peder Jørgensen, Lindegaard, V. Lorentzen, Bub- 

belgaard, og Niels Jørgen Knudsen, alle i Bubbel; 
Hans Anton Hansen og Aage Råsmussen, Slægts- 
gaarden, begge i Kærbyholm; Frederik Hansen, Vej- 
rup.

Roerslev Sogn i Assens Amtsraadskreds:
Lavrids Larsen, Østergaard, og Magnus Morten

sen, Blanke; V. Rosendal, M. H. Vædele, Søstrene 
Jørgensen, Roerslevgaard, og Kr.-Jensen, Jensgaard, 
alle i Roerslev.

Nr. Aaby Sogn i Assens Amtsraadskreds:
C. Mygind Larsen, Aabylund; Jørgen Knudsen, 

Byllerup; Jens P. L. Hansen, Brangstrupgaard; 
Bent E. Jensen, Kongsgaarden, Nr. Aaby; Niels R. 
Nielsen, Nielstrupgaard, Brangstrup.

Grønholt Sogn i Frederiksborg Amt:
Nystrup Hansen, Hegnstrupgaard; Ole Mortensen, 

Lergaard, Jørgen Jensen, Stenhøjgaard, Jens Peder
sen, Bøssebjerggaard, Jørgen Jørgensen, Spangbak
ken, Fru Mathiesen, Brogaard, og Harald Jensen, 
Nygaard, alle i Lønholt; Chr. Eskildsen, Fuglehave- 
gaard, Grønholt.

Asminderød Sogn i Frederiksborg Amt:
Niels P. Nielsen, Solgaard, Otto Jørgensen, Sol

vang, Hans Hansen, Højgaard, Johan Johansen, Bro
gaard, alle i Langerød; Emil Th. Nielsen og Martin 
Jørgensen, Nørregaard, begge i Søholm; Ejnar Pe
dersen, Digelgaard, Hans Hansen, Fredensminde, 
Johs. Johansen, Brønsbjerggaard, Jørgen Hansen, 
Graftebjerg, Aage Rasmussen, Dyrestensgaard, Ha
rald Mortensen, Vingegaard, og Fru Marie Jensen, 
Søholmgaard, alle i Langstrup; Georg Jensen, Viver- 
gaard, og Hans Jensen, Hegnegaard, begge Roland; 
Johan Jørgensen, Enghavegaard, P. Petersen, Hug- 
gergaard, Hans Hansen, Toftegaard, alle i Dan
strup; Knud Larsen, Endrup; Jørgen P. Olsen, Pe- 
tersminde, LI. Vexebo; Johs. Johansen, Boserup- 
gaard, Øverste Torp; Peter Petersen, Bannebjerg, og 

Fru K. Thomsen, Strandgaarden, Nederste Torp; 
Hans J. Nielsen, Kongslevgaard, og Hans Hansen, 
Kæmpekroggaard, begge i Baastrup; Jens Petersen, 
Højsagergaard; Einar Jensen, Daglykke.

Annisse Sogn i Frederiksborg Amt:
Christoffer Jensen, Hvilebæk, Marius Carlsen, 

Karl Martin Pedersen, Poul Jacobsen og Hans Lar
sen, Holmegaard, alle i Annisse; Chr. Martin Jen
sen og Frk. Karoline Petersen, begge Huseby.

Alsønderup Sogn i Frederiksborg Amt:
Niels Chr. Nielsen, Brudegaard, og Ole Larsens 

Enke, Møllehøj, begge i Alsønderup; Hans P. Jør
gensen, Hans Chr. Hansen og Niels P. Jensen, alle i 
Bendstrup; Niels Jensen, Knud Knudsen og Karl 
Knudsen, alle i Nejede.

Birket Sogn paa Lolland:
Alfred Ingersen, Niels Kok Petersen og Fru Julie 

Borre, alle i Birket; Sofus Knudsen, Rasmus Kar
stensen og Rasmus Stryhn, alle i Torrig; Rasmus 
Sigvardt, St. Lindet; Knud Skytte og Knud Martin 
Klinke, begge Kragenæs; Arne Andersen, Julius 
Hovmand, Fru Signe Kuld og Carl Kuld, alle i 
Ravnsby.

Nyord Sogn i Præstø Amt:
Hans Peter Espensen, Edgar Stolt, Peter Johansen, 

Fru Petra Johansen, Hans L. Jacobsen, Albert Chr. 
Sørensen, alle paa Nyord.

Vi maa bede alle Medlemmer, som ikke har ud
fyldt et Spørgeskema^ om at gøre dette, da de Op
lysninger, som Slægterne herpaa kan give, danner 
Grundlaget for videre Undersøgelser. Og uden Slæg
ternes egne Oplysninger, som i alle Tilfælde gerne 
skulde gaa tilbage til før 1890, vil det være forbun
det med Vanskelighed at efterforske Slægterne. 
Dersom De ikke har et Spørgeskema, bedes De skri
ve til Kontoret, hvorefter De omgaaende vil faa' et 
tilstillet.

Chr. Damm.
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Til vore unge Læsere.
For nogen Tid siden modtog vi et Brev, hvor en 

ung Mand bl. a. skrev følgende: Det er mig en 
Glæde, at den ældre Generation har taget sig for at 
gøre et bevidst Arbejde for Slægtsforskning; er det 
ikke med en vis Flovhed, man fastslaar, at enhver 
dygtig Landmand kender Stamtavlen for sine Krea
turer i mange Led, men ikke aner, hvornaar hans 
Bedsteforældre er født? Og videre siger han: „Jeg 
er sikker paa, at mange Unge har stor Interesse af 
at faa alt det at vide om Fædrenes Liv og Færden, 
der kan opdages, det tjener til Forstaaelse af mange 
skjulte Forhold i ens Karakter, ligesom ogsaa det 
gennem saadanne Minder giver yderligere Samhø
righed med Hjem og Jord, og der maa sikkert lig
ge uendelig meget endnu ikke opskrevet Stof rundt 
om i Hjemmene, der burde samles sammen!“

Vi er saa enige, saa enige med Brevskriveren og 
siger ham en hjertelig Tak for hans fornuftige Ord, 
ikke mindst fordi han er ung, og det har givet os 
Idéen til følgende:

Skriv et eller andet Minde op fra dit Hjem, no
get din Moder, Bedstemoder eller andre har fortalt 
dig, ikke noget, der har været opnoteret før, men et 
eller andet, som er gaaet i mundtlig Form fra Ge
neration til Generation, et Sagn om Slægt, Hjem 
eller Egn, hvad det nu kan være, og send det til 
vor Redaktion, ikke' under 50 Linjer f. Eks., og vi 
udsætter en Præmie paa 25 Kr. for den bedste, samt 
tre Trøstepræmier paa 10 Kr. for de næstbedste. 
Ikke fordi vi tror, at disse faa Kroner betyder no
get for jer, men fordi vi her igennem haaber at 
faa jer til at interessere jer for saadanne Minder.

De præmierede Bidrag vil blive optaget i Slægts- 
gaarden.

Altsaa, tag nu fat med det samme, og lad os have 
det i Hænde, saaledes at vi kan begynde med vort 
kommende Februarnummer, hvilket vil sige, at vi 
skal have Bidragene inden 1. Februar 194 5.

Indsendes til Slægtsgaardens Redaktion, Thors- 
gaard, Gislinge.

(Fortsat fra Side 2)

at han allerede for en Tid siden saa smaat har gen
optaget sit Arbejde, og vi haaber, at han! i det nye 
Aar atter fuldt kan fortsætte.

*
Det har ogsaa knebet med at faa Bestyrelsen sam

let under disse Forhold, saa der har kun været af
holdt et enkelt Bestyrelsesmøde, hvortil kim var 
mødt faa uden for Sjælland. Endvidere har Forret
ningsudvalget været samlet nogle Gange og bl. a. 
vedtaget, at det store Arbejde, der skal gøres ved 
Besøg i Lokalforeningerne, Indsamling af Materiale 
af forskellig Art, Tegning af nye Medlemmer m. m. 
giver Sekretæren rigeligt at bestille, hvorfor Ar
kivets Arbejde underlægges en Konsulent. Hertil 
har man valgt Genealogen von Antoniewitz, ligesom 
Hr. Magister Ellekilde og Dr. Fabritius vil staa som 

videnskabelige Garanter for alle Undersøgelserne. 
Denne Arbejdsdeling — hvorom forøvrigt henvises 
til omstaaende Artikel — skulde bevirke, at de i 
Vedtægterne lovede Undersøgelser hurtigere kunde 
foretages, ligesom ogsaa de, der ønsker større Un
dersøgelse, kan faa saadanne foretaget.

*
Paa Bestyrelsesmødet i København først i Novem

ber vedtoges efter en Forhandling paa Foranledning 
en Udtalelse, der ønskedes udsendt gennem Ritzaus 
Bureau, hvilket dette dog ikke ønskede; den er der
for udsendt til Dagspressen, hvor man formentlig 
har læst den. Men den skal iøvrigt gengives her.

*
Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde, 

hvis Formaal er at værne om og bevare de danske 
Slægtsgaarde, saaledes at de kan blive inden for 
Slægterne, og dermed paa Linje med Lovgivnings
magten arbejder for, at Landbrugsejendomme und- 
drages Spekulation, ønsker i Anledning af det For
slag om Afgivelse af Jord, der har været fremme i 
Pressen, at udtale følgende:

„Slægtsejendommene har været underkastet de 
skiftende Konjunkturers Lov, og Ejerne har i Ned
gangsperioderne sat alt ind paa at holde Ejendom
mene for Slægterne og med skiftende Held og Dyg
tighed gennem et maalbevidst Arbejde gennemført 
dette i Stedet for at tage en øjeblikkelig Gevinst 
ved Salg og dermed bryde den Samhørighed med 
Ejendommene, der har kendetegnet Slægterne gen
nem flere Led, og hvis Arbejde ikke har været det 
ringeste inden for dansk Landbrug, fordi disse Slæg
ter har arbejdet paa langt Sigt uden Tanke om 
øjeblikkelig Gevinst og Ombytning af Værdier.

*
Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde 

vil ved denne Udtalelse henlede Offentlighedens Op
mærksomhed paa det uretfærdige i at undlade en 
Sondring imellem Slægtsgaarde og Ejendomme, der 
er handlet paa Konjunkturerne“. —

Lokalforeninden paa Ærø

holdt den 5. December Møde paa „Harmonien“ i 
Ærøskøbing. Der var 20—30 Deltagere. Sekretæren 
talte om Foreningens Arbejde, hvorefter der ret
tedes en Del Forespørgsler til ham. Interessen paa 
Øen samler sig først og fremmest om Undersøgel
serne. *

Til Næstformand for Lokalforeningen paa Lange
land valgtes Gdr. Carl Rasmussen, Lollesgaard.

*
Slægtsgaardene i Ribe Amt er nu blevet optalt. 

Der findes her 589 Ejendomme, som i mindst 100 
Aar har været i Slægterne. Men Tallet kommer 
antagelig højere op, idet der er en Del Sogne, hvor
fra der ingen Optegnelse foreligger, eller hvor denne 
er mangelfuld. *

Et Hjemstavnsskuespil, „Mindernes Magt“, er 
skrevet af Redaktør Rasm. A. Jensen, Ærøskøbing. 
Det handler om en Mand, der maa gaa bort fra 
Slægtens Gaard, som stadig staar i hans Sind, og 
som han efter 20 Aar atter kan købe tilbage. Styk
ket har været opført af Amatørskuespillere paa Ærø 
og har høstet stærkt Bifald.
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