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EFTERÅRSMØDET
på Fyn
160 deltagere i 44 biler med til udflugten.
muliggjorde, at Slægtsgaardsforeningens tre fynske amtskredse, Assens,
Odense og Svendborg, kunne afholde sensommer
mødet den 1. september.
Mødet var tilrettelagt som et egnsbesøg i Baag
herred på Vestfyn. Der var tilmeldt 110, men der
kom ca. 160 deltagere i 44 biler. Udflugten, som
gik over Frøbjerg, Ørsted, Krengerup og Glams
bjerg, sluttede med en sammenkomst på Haarby
kro, hvor ca. 130 af deltagerne samledes i den
store festsal og spiste det medbragte smørrebrød.
Vejret var klart, tørt og velegnet for udsigt og
for at færdes ude og inde i de gæstfrie hjem, der
blev besøgt.
Samlingsstedet var Fyns højeste punkt, Frøbjerg
Bavnehøj, hvor mange nød udsigten over landska
bet med de smukke naturomgivelser og udsyn over
Lillebælt og Sønderjylland. Mange aflagde besøg i
Mindelunden på Frøbjerg med det store monu
ment for besættelsestidens fynske ofre, og enkelte
gik rundturen til anlæggets mindesten for stavns
båndets ophævelse 1788, mindestenen for grund
loven 1915, da kvinderne fik valgret, den sønder
jyske genforeningssten fra 1920 og mindestenen
for Fyns første folkevalgte biskop, A. J. Rud.
Derefter besøgte man den smukke slægtsgård,

årets tidlige kornhøst

Hedamgaarden set fra haven.

»Hedamgaard« i Frøbjerg by, hvor deltagerne
samledes i haven med de ejendommelige terræn
forhold, som giver anlægget et interessant præg,
idet det 3 etagers rødstens stuehus i palæstil, som
er bygget 1914, ligger således, at man fra gårdspladsens 2 indgangsdøre kommer ind i beboelsen
i stueetagen, og fra havesiden, hvor der er udbyg
get en stor veranda, kommer man ind i stuerne på
første sal.
(Fortsættes side 11)
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KÆRE

LÆSER!

jeg gerne vil tale med. Og

virkelig dygtig ejendomskonsulent, der kan stå til

det vi skulle tale sammen om er ting, der berører
os stærkt.

medlemmernes rådighed mod et rimeligt vederlag
ved ejendomshandel, slægtsoverdragelse, aftægtsordningens gennemførelse eller planlæggelse af
finansieringsforhold.
Betingelsen for, at man kan det, er imidlertid,
at foreningen får øget styrke gennem forøget med
lemstilgang. Og det samme er tilfældet, hvis for
eningens mening om tingene virkelig skal blive
hørt hos de offentlige organer.
Vi står nu overfor en ny vintersæson. Forenin
gens arbejde skal nu igang påny efter sommerens
delvise afbrydelse. Og derfor beder jeg alle led i
organisationen bistå til, at der kommer gang i
mødearrangementer og hvervekampagnen.
Men navnlig beder jeg Dem, vort trofaste med

Ja

det er netop dem,

Jeg går ud fra, at De som medlem af Slægts

gaardsforeningen har faaet Deres gårds historiske

forhold behandlet, men spørgsmålene om frem
tiden er ikke i orden. De er måske ikke brændende
i øjeblikket, men de vil blive det igen. Forholdene
hos Deres nabo er sikkert heller ikke ordnede
langt fremover. Og hvordan er det hos Deres
slægtning?

Slægtsgaardsforeningen mærker til stadighed,
hvor mange problemer, der brænder på i vore
landbrugshjem.
Det er ikke blot den evige strid med skatte
væsenet, og den desværre stadigt hyppigere kon
flikt med vejvæsenet, der bliver mere og mere nær

gående i kravet om jord, der optager sindene. Og
på disse områder kan Slægtgaardsforeningen des
værre kun gøre så lidt.

Langt vigtigere er det imidlertid, at forholdene
bliver lagt til rette, så ejendommenes forbliven i
slægten kan betrygges fremover.
Her er det Slægtsgaardsforeningen lægger sine
kræfter i ved udarbejdelse af materiale, der kan
stilles til rådighed. Og der foreligger allerede nu
en række skrifter, som kan være til betydelig
støtte. Derudover prøver man på at give personlig
støtte, når det er muligt.
Slægtsgaardsforeningens arbejde når imidlertid
først sit fulde omfang, når der kan ansættes en

lem, være med i arbejdet. Hvis De og hvert eneste
af vore øvrige medlemmer vil skaffe os et nyt
medlem - eller helst to - vil foreningen have al
den slagkraft, der er fornøden for at nye mål kan

nås og nye opgaver tages op i arbejdet for at be
vare vore smukke og gode danske slægtsgårde
med alle deres traditioner og kulturelle og
nationale værdier.
Jeg - og mine - samt Deres kolleger - stoler
fuldt og fast på Dem. Og vi siger på forhånd tak
for god indsats for fælles sag.
Med de venligste hilsener.

Deres hengivne
Chr. R. Christensen.
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HALVFJERDS ÅR

Sagfører M. Hesselbjerg.

Dansk Slægtgaardsforenings juridiske konsu
lent og gode ven fra dens første vanskelige år,
sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg, Hillerød,
fyldte den 25. september 70 år.
Hesselbjerg, der stadigvæk er Dansk Slægt
gaardsforenings kyndige og gode vejleder i juridi
ske anliggender, og som tillige omfatter dens
arbejde med stor og varm interesse, vil være sær
deles velkendt af foreningens medlemmer fra årsmøderne rundt om i landet. Alle kender Hesselbjergs venlige smil under det sølvhvide hår og
værdsætter hans velovervejede og stilfærdige kom
mentarer og kyndige korrektioner under forhand
lingernes forløb. Mange af foreningens medlem
mer erindrer også hans velvillige bistand i form
af gode råd, når de ved ejendomsoverdragelser etc.
har henvendt sig til ham, og hans besvarelser på
de fremkomne spørgsmål i »Slægtsgården«s juri
diske brevkasse har været til gavn og nytte for
mange.
Med sin store interesse for lovgivningen inden
for nordisk og tysk landbrug fra de ældste tider til
dato, og med sin omfattende viden om denne lov
givnings historiske forudsætninger, lovenes udform
ning i de forskellige lande, deres praksis og for
mål, er sagfører Hesselbjerg den rette mand som
Dansk Slægtsgaardsforenings juridiske konsulent,
og det var et lykkeligt valg og stort held for for
eningen, da denne efter sin stiftelse 5. juli 1941, i
1942 henvendte sig til ham og formåede ham til at
træde i dens tjeneste, hvor han i de forløbne år
på den bedste og mest samvittighedsfulde måde
har løst de opgaver, der blev ham forelagt.

Peter Martin Madsen Hesselbjerg er født den
25. september 1889 på slægtsgården Hesselbjerg i
Randlev sogn ved Odder som søn af gårdejer
Mads Sørensen Hesselbjerg og hustru Johanne
Mikkelsen, og han hører således allerede fra
fødselen på naturlig måde hjemme i slægtsgårds
folkenes rækker. Oldefaderen Niels Sørensen
havde i 1786 fået en gård i Neder Randlev by un
der godset Dybvad (Gosmer sogn) i fæste efter
sin hustru Johanne Mortensdatters morbroder
Knud Rasmussen (Rask), hvilken gård, kort tid
efter Neder Randlev bys udskiftning 1793, blev
udflyttet til agerskiftet Hesselbjerg, der lå i den
østlige del af bymarken, og som allerede nævnes
i markbogen 1683 som »Hetzelbierig«.
Denne naturbenævnelse afgav navn til Niels
Sørensens udflyttede gård, som han i 1806 for
medelst 1300 rd. løskøbte fra Dybvad gods. På
den tid var Niels Blicher, fader til Jyllands senere
så navnkundige digter Steen Steensen Blicher,
præst i Randlev, hvortil han var kommet fra Vium
1795, og hvor han, som tilfældet også havde været
i Vium, var stærkt optaget af sine sognebørns
materielle og åndelige velfærd. Man har lov til at
tænke sig, at såvel pastor Blicher som sønnen
Steen Steensen Blicher, der i efteråret 1811 havde
opgivet sit embede som adjunkt ved Randers
Latinskole og som præstegårdsforpagter var flyttet
hjem til faderen i Randlev, nu og da på deres fæl
lesture i sognet og herredet også har fundet vej til
Niels Sørensens hjem og fået en snak med selv
ejerbonden på Hesselbjerg, der vel kunne fortælle
et og andet om sognet og egnen i henfarne tider,
og som sikkert også har kunnet optage en diskus
sion om jordforbedring og anden »gavnlig virk
somhed«, som i høj grad interesserede de to
gæster.
Det blev Niels Sørensens og hustru Johanne
Mortensdatters søn Søren Nielsen, der blandt flere
børn kom til at arve Hesselbjerg, som han i 1870
afstod til sin og hustru Karen Madsdatters søn,
ovenfor nævnte Mads Sørensen Hesselbjerg, der
hentede sin hustru Johanne Mikkelsen fra Hundslund sogn.
Efter barneårene på Hesselbjerg blev Martin
Hesselbjerg student 1910 og tog 1916 sin juridiske
embedseksamen, hvorpå han, efter et par tjenester
som fuldmægtig i København, i 1917 blev byfo
gedfuldmægtig i Korsør. I 1918 blev han sagfører
fuldmægtig i Aarhus, hvor han opholdt sig til 1/2
1920, da han blev ansat som dommerfuldmægtig i
Hillerød. Samme år giftede han sig i Kongens
Lyngby med Bertha Kirstine Pedersen, der var
født i Rynkeby som datter af dyrlæge Jacob Fre
derik Pedersen og hustru Kristiane Hansen, og fra
1/8 1923 har M. Hesselbjerg fungeret som prakti
serende sagfører i Hillerød. Hans kollegers tillid
og agtelse gav sig i 1947 udtryk på den måde, at
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DLAM
tilbyder verdenskendt
svensk kvalitet

BOLINDER
MUNKTELL
- den førende
traktorlinie
BM 425

Bolinder-Munktell ligger foran med en traktor
linie af stærke og økonomiske traktorer, der
dækker ethvert behov for trækkraft i land
bruget.
BM 425 er en pålidelig og fremragende traktor
med 32 hk, 4-cyl. Volvo Amazon benzinmotor,
4 fremadgående og 1 bakgear.
BM 350 er af enestående kvalitet og har 52 hk,
3-cyl. 4-takts dieselmotor med 10 fremadgående
og 2 bakgear - og desuden udstyret
med mange moderne finesser.
BM 230 VICTOR - slidstærk 33 hk
dieseltraktor m. meget lavt brændstof
forbrug. 5 fremadgående - 1 bakgear.
BM 55 er forsynet med 4-cyl. diesel
motor. 56 hk ved 1800 omdr. sv. til
48 effektive hk på remski
ven. Klarer de sværeste op
gaver m. legende lethed.

BM 230

BM 350

BM 55

VICTOR

||D O |l| •
•

DLAM

Stilling:

DANSK LANDBRUGS ANDELS-MASK IN INDKØB

Adresse:

Hovedkontor: Ullerslev st., tlf. 22

Navn:

Send mig u. forbindende brochure
over BM traktorer.
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han blev valgt som medlem af bestyrelsen for 2.
sagførerkreds.

Trods sin akademiske uddannelse har sagfører
Hesselbjerg ikke glemt sit tilhørsforhold til den
danske landbostand og især til fødesognet og føde
gården, hvilken sidste i 1908 overgik til Broderen
Albert Marius Hesselbjerg. Ud fra de gode forud
sætninger, som hans uddannelse forlenede ham
med, gav han sig for mange år siden i kast med
indgående landbrugspolitiske studier, under hvilke
han navnlig koncentrerede sig om den norske
odels- og åsæderet, den danske, svenske og sles
vigske arvejordsret og den tyske rigsårvegårdslov
af 1933. Disse studier resulterede 1937 i bogen
»Slægt og Jord« (Nyt Nordisk Forlag«), som blev
udsendt under devisen: »Bøndergårdene skal be
skyttes mod forgældelse og splittelse, for at de va
rigt kan forblive i frie bønders eje som slægtsarv«.
Bogen, der er særdeles vel skrevet, vidner tillige
om forfatterens store videnskabelige evner, og
med henblik på det formål at bevare ejendommene
i slægtens besiddelse og forhindre, at de belastes
med gæld, fremsatte Hesselbjerg i slutafsnittet det
forslag, at en ejendom ved arvedeling eller over
dragelse i levende live til en arving skal overgå til
en af arvingerne for en af lovgivningen fastsat pris
og på lempelige betalingsvilkår, endvidere at den
ikke kan overdrages til fremmede, hvis der er
arvinger, der vil og kan overtage den, og at den
ved tvangsafståelse skal overgå til en arveberettiget
for den af loven fastsatte pris, således at pante
gæld, der ikke dækkes af denne pris, bortfalder.
Disse regler skal dog begrænses til at gælde ejen
domme af en sådan størrelse, at deres drift kan
udgøre ejerens hovederhverv, og som enten er
arvegårde, d. v. s. ejendomme, der er erhvervede
til en under hensyn til erhvervenes økonomi ned
sat pris, eller sådanne ejendomme, der har været i
samme ejers besiddelse en længere årrække, uden
at han ved erklæring har afværget ejendommens
inddragelse under loven, eller ejendomme, der er
bleven oprettet eller opretholdt ved offentligt til
skud.
Disse tanker vakte naturligvis opsigt såvel i
slægtsgårdsejeres som i juridiske kredse, og bogen
blev på velvillig måde omtalt i de øvrige nordiske
landes juridiske tidsskrifter såvel som i det danske
»Ugeskrift for Retsvæsen«, hvor overretssagfører,
redaktør Knud Jarner i sin anmeldelse samme år
erkendte, at en lovgivning i den retning, som Hes
selbjerg havde skitseret, i tidens løb på særdeles
effektiv måde ville bidrage til at få landbrugets
gæld nedsat. Bogens fremkomst bevirkede også, at
Hesselbjerg blev anmodet om at deltage i den af
justitsministeren i 1936 nedsatte arvelovskommis
sions drøftelse af det nye arvelovsudkasts landbo
retlige afsnit.
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Optaget af emnet skrev Hesselbjerg i de føl
gende år en række artikler om dette i »Ugeskrift
for Retsvæsen« (U. f. R.), »Tidsskrift for Land
økonomi« (T. f. L.) og »Slægtsgaarden« (Sig.) Så
ledes fremkom: »Om ejendomsret og arveret til
landbrugsejendom (U. f. R. 1938; holdt som
foredrag i Juridisk Forening 28/2 1938), »Land
brugets akkord-, sanerings- og henstandslovgiv
ning« (U. f. R. 1939), »Landbrugets gæld og en
arvegårdslovgivning (T. f. L. 1939), »Landbru
gets rentabilitet« (T. f. L. 1940), »Den islandske
arvegårdslovgivning« (T. f. L. 1941), »Den land
boretlige afsnit af arvelovsudkastet (U. f. R. 1941;
ovenfor nævnte arvelovskommission havde afgivet
sin betænkning i maj 1941. Hesselbjergs artikel
blev samme år i U. f. R. imødegået af statsadvokat
Jørgen Trolle, hvorpå Hesselbjerg svarede i U.
f. R. 1942), »Arvefæste og husmandslovgivning i
de nordiske lande« (T. f. L. 1942), »Arvelovsud
kastets afsnit om landbrugsejendomme« (Sig.
1943), »Slægtsejendom og arveret« (Sig. 1943 og
1945), »Lovbestemt og viljebestemt slægtsejen
dom« (Sig. 1944), »Erhvervelse af jord til opret
telse af mindre landbrug« (Sig. 1946), »Loven af
31. Marts 1949 om landbrugsejendomme« (T.f.L.
1949), »Om konjunkturbestemt rente af landbru
gets pantegæld (T. f. L. 1950 og Sig. 1951), »Sta
tens forkøbsret til landejendomme og landbrugs
jord ved familieoverdragelser« (Sig. 1954) og »Lo
ven af 17. marts 1954 om ændring i arveforordningen. Arveklasserne« (Sig. 1955).
Som tidligere nævnt blev sagfører Hesselbjerg
allerede i 1942 knyttet til »Foreningen til beva
relse af danske slægtsgårde« (fra 31/5 1958:
»Dansk Slægtsgaardsforening«) som juridisk kon
sulent og var som sådan med til at udforme for
eningens første vedtægter af 20/5 1942 (sub. 5/7
1941), ligesom han ved vedtægternes (lovenes)
senere ændringer af 13/11 1943, 17/5 1947, 5/6
1948, 20/5 1950 og 31/5 1958 har været vejle
dende for dens hovedbestyrelse og repræsentant
skab. Da man ved hovedbestyrelsesmødet i Fyns
Forsamlingshus 10/5 1943 besluttede at nedsætte
et udvalg til varetagelse af spørgsmålet vedrørende
foreningens økonomiske indsats, blev Hesselbjerg
også den kyndige, vejledende og korrigerende fak
tor i dette og var således med til at udforme de
»Foreløbige vedtægter for slægtsgårdenes hjælpe
fond (Sig. 1943), som blev vedtaget på en ekstra
ordinær generalforsamling på Palace Hotel i Kø
benhavn 13/11 1943. Som bekendt blev oprettel
sen af dette hjælpefond ved bestyrelses- og repræ
sentantskabsmødet i Fredericia 6/5 1944 udsat til
bedre tider. Da man længe indenfor foreningen
havde søgt en skarp definition på begrebet
»slægtsgaard«, fremkom Hesselbjerg 1946 i
»Slægtsgaarden« med en retledende og særdeles
gavnlig artikel »Hvad er en slægtsgård?«, og i

Slægtsgaarden

1957 udtalte han sig samme sted om »Lovforsla
get om navngivning af fast ejendom«.
Ud over alle disse mange faglige ting har Hesselbjerg, som den flittige mand han er, også fundet
tid til i »Aarhus Stifts Årbøger« at skrive en sam
menhængende række af særdeles saglige, historiske
artikler om sit fødesogn Randlev i Hads herred.
Han begyndte med »Gamle gårdsnavne i Rand
lev« (1948) og fortsatte med »Jordfordeling m. v.
i Randlev 1683—88« (1949), »Ejendomsforhold
og befolkning i Randlev by 1688-1713« (1950),
»Landboforholdene i Randlev sogn 1713-1792«
(1951), »Landboforholdene i Randlev sogn 17931806« (1952) og »Landbofofholdene i Randlev
sogn 1807-1845« (1953 og 1954). Denne artikel
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række om Randlev sogn bærer vidnesbyrd om at
være et kærlighedsarbejde, udført i fred og ro efter
sagførerkontorets lukning, og indtager af samme
grund en smuk plads i Danmarks topografiske lit
teratur. Når man så tillige ved, at Hesselbjerg kart
skrive kvikke lejlighedsvers, afrundes billedet af
vor ven og medarbejder indenfor Dansk Slægtsgaardsforening.
Selv om denne artikel først fremkommer post
festum, skal vor hyldest med alle gode ønsker for
sagfører Hesselbjerg i de kommende dage ikke
mangle i vort blad, og det er vort håb, at vi endnu
i mange år må kunne drage nytte af hans alsidige
viden og glæde os i hans selskab.

Frøbjergmonumentet for besættelsestidens fynske ofre blev besøgt på efterårsturen af
medlemmer fra de tre fynske amter.

P. K. H.
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SLÆGTSGÅRDSDEKLARATIONEN
Ved sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg

I »Slægtsgårdene nr. 13 og 14 (sept.-novbr.
1944) er trykt 2 artikler om lovbestemt og vilje
bestemt slægtsejendom. Som afslutning på den sid
ste artikel er trykt udkast til deklaration om for
købsret for ejerens slægt til en landejendom. Det
er i bemærkningerne fremhævet, at udkastet kun
skal betragtes som et eksempel, og at bestemmel
serne kan suppleres på forskellig måde.
I den forløbne sommer har et udvalg gennem

gået udkastet med det formål at foretage sådanne
tilføjelser til det, som findes hensigtsmæssige, og
det således ændrede udkast er aftrykt nedenfor.
Det vil ses, at grundtanken er den samme som i
det første udkast, og det må igen fremhæves, at
der ikke er tale om en ufravigelig formular, men
kun en vejledning, der kan anvendes i de fleste
tilfælde. I bemærkningerne til udkastet er omtalt
de afvigelser, der eventuelt kan ønskes.

Deklaration om forkøbsret
Da undertegnede ................................................................................................................................................
der er ejer af landbrugsejendommen (evt. navn)............................................................................................

matr. nr. (art. nr.)
.................................................. by................................................ sogn................................................... herred

Areal ifølge matrikelkort.................... ha........................ td. Id.
Hartkorn ............................ tdr.................................. skp.................................. fdk................................... alb.

ønsker, at ejendommen, der har tilhørt min slægt i flere generationer, skal forblive i dennes eje, så længe
der findes nogen af slægten, som har vilje og evne til at overtage den, bestemmer jeg herved, at der skal
tilkomme nedennævnte slægtninge forkøbsret til den for den i post 3 ansatte pris.
1.
A. Jeg forpligter derfor mig og efterfølgende
ejere af ejendommen, såfremt de er mine arvinger
efter loven eller disses efterkommere eller en så
dan ejers efterlevende ægtefælle, til ikke at sælge
eller på anden måde afhænde denne uden først at
have tilbudt den til nærmeste arvinger eller slægt
ninge.
B. Hvis ejeren ikke har livsarvinger, der har
vilje og evne til at overtage ejendommen, overgår
forkøbsretten til ejerens slægtninge i opadstigende
linie, for såvidt disse har været ejere af ejen
dommen, og derefter til slægtninge i sidelinien,
for såvidt disse er efterkommere af en tidligere
ejer, og for såvidt slægtskabet kan begrunde arve
ret efter nugældende arveregler, jfr. lov nr. 66 af
17. marts 1954.

C. Forkøbsretten tilkommer alene min slægt,
ikke en ejers stedbørn eller adoptivbørn. Såfremt
der ikke findes slægtninge af sidste ejer af de i
stk. B. omhandlede grupper, eller ingen af disse
vil gøre forkøbsretten gældende, bortfalder denne
og skal på begæring kvitteres af formanden for
Dansk Slægtsgårdsforening og udslettes af ting
bogen.
D. Ønsker flere ligeberettigede arvinger eller
slægtninge at benytte forkøbsretten, har ejeren
frit valg mellem disse.

2.
Hvis en ejer dør, uden at have truffet testamen
tarisk bestemmelse om, hvem der skal have ret
til at overtage ejendommen, og der findes flere
ligeberettigede arvinger eller slægtninge, der øn
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sker at overtage den, træffes valget mellem disse
af Dansk Slægtsgårdsforening’s forretningsudvalg,
eller dette lader foretage lodtrækning mellem dem.

3.
Den forkøbsberettigede har ret til at overtage
ejendommen for en pris svarende til ejendoms
skyldværdien med tillæg af den fulde værdi af be
sætning, inventar og beholdninger efter vurdering
rf 2 uvildige mænd, udmeldt af retten.
Såfremt den forkøbsberettigede mangler likvid
kapital til at udrede hele købesummen med fra
drag af pantegæld, træffer Dansk Slægtsgårdsfor
ening’s forretningsudvalg bestemmelse om, hvor
stor en del af købesummen, der kan afgøres ved
vantebrev eller pantebreve i ejendommen samt
disses rente- og afdragsvilkår.
Når en af parterne begærer det, fastsætter for
retningsudvalget en frist, inden for hvilken den
kontante udbetaling skal udredes.
4.
Forkøbsretten er ikke til hinder for pantsæt
ning af ejendommen, men retten til pantsætning
begrænses ved denne deklaration til maksimum
90 pct. af den af de officielle vurderingsmyndig
heder fastsatte ejendomsværdi for jord og bygnin
ger.
For såvidt der ved retsforfølgning stiftes hæf
telser udover pantsætningsgrænsen, skal pågæl
dende panthavere dog altid respektere forkøbsret
ten, herunder bestemmelsen i post 3, stk. 2.

5.
Forkøbsretten forudsætter, at ejendommen så
vidt muligt bevares og videreføres med det jord
areal, hvormed den er overdraget fra tidligere
slægtled, for så vidt ikke jordlovene eller expropriationsbestemmelser tvinger til afståelse af en
del af arealet. Ejeren har dog ret til at sælge byg
gegrunde fra ejendommen og kan med godken
delse af Dansk Slægtsgårdsforening’s forretnings
udvalg foretage mageskifte af en del af arealet.
6.
Påtaleretten ifølge denne deklaration tilkom
mer Dansk Slægtsgårdsforening’s forretningsudvalg
på de forkøbsberettigedes vegne.
Forretningsudvalget skal efter at have fået med
delelse om et salg eller en overdragelse af ejen
dommen, inden 1 måned meddele tinglysnings
dommeren, om salget eller overdragelsen er i
overensstemmelse med deklarationen eller i strid
med denne.

7.
Sålænge Dansk Slægtsgårdsforening eksisterer,
er ejeren af ejendommen tvungent medlem af
denne, for så vidt dette ikke medfører anden øko

nomisk forpligtelse end betaling af medlemskon
tingentet.
8.
Såfremt foreningen måtte ophøre at eksistere,
kan enhver forkøbsberettiget direkte gøre sin ret
gældende overfor sælgeren af ejendommen eller
overfor en ejers dødsbo. Er der flere ligeberetti
gede, der ønsker at gøre retten gældende, fore
tages lodtrækning mellem dem på det stedlige notarialkontor (dommerkontoret).

BEMÆRKNINGER:
ad indledningen.
Deklarationen kan også anvendes for en ejen
dom, som ikke er slægtsgård. Bestemmelserne må
da formuleres anderledes.
ad 1.
Kredsen af de forkøbsberettigede angives i be
stemmelserne A-C. Efter de nugældende arvereg
ler er de fjerneste arvinger efter loven fætter og
kusine, hvorimod disses børn ikke har arveret og
derfor heller ikke nogen forkøbsret.
Kredsen omfatter alene udstederens virkelige
slægt. Heri svarer bestemmelserne til den norske
odelsret, men medens denne giver mand fortrin
for lige nær kvinde og indenfor samme køn den
ældre fortrin for den yngre, er der ikke i deklara
tionen givet noget fortrin på grund af køn eller
alder. Hvis opretteren af en deklaration vil give
mænd fortrinsret for kvinder, må der tilføjes en
særlig bestemmelse herom.
Det er i udvalget gjort gældende, at det kan
være urimeligt, at adoptiv- og stedbørn skal vige
ejendommen, f. eks. for en brodersøn eller fætter
til ejeren. Hertil er at bemærke, at ellers går ejen
dommen ud af ejerens slægt og ophører at være
slægtsgård. Hvorvidt man lægger afgørende vægt
på dette er naturligvis en følelsessag. Hvis man vil
give adoptiv- og stedbørn fortrin for slægtninge i
sidelinjen, kan bestemmelsen 1 C formuleres såle
des:
»Forkøbsretten efter denne deklaration tilkom
mer alene min slægt. Såfremt en ejer og ægtefælle
ikke efterlader sig fælles livsarvinger, kan de dog
ved fælles disposition bestemme, at forkøbsretten
skal overgå til adoptivbørn eller særbørn af den
indgiftede ægtefælle og senere til disses efterkom
mere. En sådan disposition vil være at tinglyse
som ændring af deklarationen.
Såfremt der ikke findes slægtninge af sidste ejer
af de i stk. B. omhandlede grupper, og der ikke er
truffet nogen disposition som foran omhandlet,
eller ingen af de berettigede vil gøre forkøbsretten
gældende, bortfalder denne og skal på begæring
kvitteres af formanden for Dansk Slægtsgaardsforening og udslettes af tingbogen.«
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Denne undtagelsesbestemmelse gælder kun, hvis
ejeren ikke har livsarvinger, og kun ifølge en sær
lig disposition.
Det skal tilføjes, at bestemmelsen nogenlunde
svarer til de regler, der gælder for den islandske
arvegårdsret.
ad 2.
Det vil ofte ligge klart, hvem ejeren har tænkt
sig som efterfølger, og i så fald må forretningsud
valget vælge denne, men i modsat fald kan det
blive nødvendigt at foretage lodtrækning mellem
flere, der er lige egnede.

ad 3.
Efter udkastet fra 1944 var overtagelsesprisen
sat til 80 pct. af ejendomsskyldværdien med tillæg
af den fulde værdi af besætning og andet løsøre,
og hele købesummen skulle udbetales. Når prisen
sættes højere, kan det være nødvendigt, at en del
af købesummen bliver stående i ejendommen, hvis
køberen skal have magt til at overtage den. Efter
deklarationen er der givet forretningsudvalget en
ubegrænset bemyndigelse til at træffe afgørelse
herom. Hvis denne anses for at være for vidtgå
ende, kan den begrænses i deklarationen, enten
således at der sættes et maksimum for, hvad sæl
geren skal lade stå i ejendommen, eller et mini
mum med hensyn til udbetalingens størrelse, i
begge tilfælde fastsat procentvis i forhold til over
tagelsesprisen for ejendommen.
I »Slægtsgården« nr. 65, juli måned 1953. . . .,
findes aftrykt en deklaration, hvorefter overtagel
sesprisen ikke er fastsat på grundlag af ejendoms
skyldværdien, men på en kreditforeningsvurdering
til låneefterretning. Der er noget, der kan tale for
dette, da forholdet mellem ejendomsskyldværdi og
handelsværdi kan være vekslende med tiderne,
men hvis kreditforeningsvurderingen lægges til
grund, må overtagelsesprisen sættes lavere, f. eks.
til 80 pct. af denne, hvis der skal være nogen ud
sigt til, at en forkøbsberettiget magter at overtage
ejendommen.
ad 4.
Da forgældelse af en ejendom kan føre til for
ringelse af denne, foreslås pantsætningsretten be
grænset. Dette udelukker ikke, at der ved retsfor
følgning stiftes hæftelser udover denne grænse,
men disse skal respektere forkøbsretten.
Der er intet i vejen for, at pantsætningsgrænsen
sættes lavere, og det kan også fastsættes, at ejen
dommen ikke ved retsforfølgning kan behæftes ud
over pantsætningsgrænsen, men det sidste kan be
virke, at der vanskelig kan opnås rimelig kredit.
ad 5.
For såvidt der er tale om ejendomme over mid
delstørrelse, kan det i visse tilfælde være ønskeligt,
at der kan frasælges en del af arealet. Det kan
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bestemmes, at dette må ske med godkendelse af
forretningsudvalget. Det vil da være rimeligt at
fastsætte en begrænsning, f. eks. således, at ejen
dommen altid skal beholde et vist hartkorn eller
areal.
ad 6.
Når foreningen har påtaleretten efter deklara
tionen, medfører dette, at den, der vil gøre sin ret
gældende, må gøre dette gennem en henvendelse
til foreningen.

ad 7.
Når foreningen eventuelt skal træde til i tilfælde
af ejerskifte, findes det rimeligt, at ejerne af så
danne ejendomme altid skal være medlemmer af
denne.

GENOPTRYK OG NYT
Rosenkilde og Baggers Forlag har udsendt vort
medlem, forfatteren Salomon J. Frifelts bog
»Godtfolk og Skidtfolk - og nogle af de andre« i
tredie oplag. Bogen, som første gang udkom i
1939, er en samling krøniker og skæbner fra afsi
des sogne. Den er særdeles velegnet som gavebog
og er forsynet med vignetter af Willy Schrøder.
I serien Gads små gavebøger har Slægtsgaardsarkivets gode medarbejder, P. Rønn Christensen,
udarbejdet oversigter over Ods Herred og Møn,
omhandlende landskab, historie, kirker, sogne,
byer og gårde.
Hver af de små bøger koster 4.75 kr. og er rigt
forsynet med oversigtskort, detailkort og gode bil
leder. Teksten er klar og instruktiv og indeholder
megen værdifuld viden.

20 VINTERPROSPEKTER
Slægtsgaardskontoret ligger endnu inde med et lille rest
oplag af de 20 smukke vinterprospektkort fra Frilands
museet i Lyngby. Kortene, som kan rekvireres ved hen
vendelse til Slægtsgaardsforeningens kontorleder H. C.
Andersen, Skolebakken 107, Virum, vil ikke blive
genoptrykt.
Pris for 20 stk. er 5 kr. Kortene er velegnede til såvel
julehilsner som anden brug. Indsend venligst Deres ordre.

DE SKATTEMÆSSIGE
PROBLEMER
I decembernummeret af »Slægtsgaarden« bringer vi en
artikel af regnskabskonsulent, cand. agro. Tage P.
B r i x n e r, Odense, om de skattemæssige problemer i
forbindelse med handel og overdragelse af landbrugs
ejendomme.
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EFTERÅRSMØDET PÅ FYN
---------------------

Fortsat fra side 1

---------------------

I haven samledes deltagerne omkring flagstan
gen og under det store over 200-årige pæretræ,
som allerede var stort i oldemors tid. Hovedbesty
relsesmedlem B. Bjergskov bød deltagerne, som
nu var samlet på ét sted, velkommen, og han tak
kede gdr. Karl Ludvigsen og fru Johanne Ludvig
sen, fordi de ville modtage så mange gæster og
fremvise de mange smukke ting, de har både ude
og inde.
★

Det skønne bakkeland.
Herefter fik konsulent H. Balle ordet og gav en
skildring af nyt og gammelt på egnen og det, man
ville få lejlighed til at se på Hedamgård.
Orte sogn rummer flere af Fyns højeste bakke
toppe. Fyns højeste punkt Frøbjerg Bavnehøj er
131 meter. Efter en omtale af egnen nævnte han,
at den langstrakte landsby, Frøbjerg, som ligger
nedenfor bakkedraget, er en meget gammel bo
plads, som er kendt fra middelalderen, men har
eksisteret længe før. I 1300 tallet - altså for 600
år siden - var der 11 gårde i Frøbjerg.
Hedamgaard er en af disse, og den har en fyl
dig slægts- og gårdhistorie og mange ting, der
minder om tidligere generationers virke og tradi
tioner. En indrammet oversigt over gårdens be
boere i de sidste 315 år viser, at der siden 1644
har været 13 indehavere af gården. Heraf var de
første 6 fæstere og de sidste 7 ejere. Siden 1754
har den nuværende slægt beboet gården i 8 gene
rationer - den blev købt til ejendomsgård i 1770eme. - Der foreligger oplysninger om Frøbjerggårdenes tilhørsforhold helt tilbage til 1300-1400
tallet.
Hedamgård har fået navn efter Lars Andersen,
som var fra Hedamstedet i Køng, og som blev gift
ind i gården i Frøbjerg i 1822 (skøde 1835).
Arealet er 42 td. Id., hartkorn 4 td., 0 skp., 3
fdk., 3% alb.
Bygningerne er overvejende ombygget af Jens
P. Ludvigsen, som havde gården fra 1904 til
1947.
H. Balle forberedte herefter selskabet på, hvad
der fandtes indenfor de røde mure med de blin
kende blå tagsten. Bl. a. nævntes et stort massivt
egetræs spisebord med udskåret årstal 1756 RH.
KRD., en stor gammel klædekiste med påmalede
initialer og årstal, chatol, et smukt standur af
bornholmertypen fra R. Christensens store, gamle
klokkeværksted i Fangel sogn, karaffel og glas
med navn, beklædningsstykker fra 1700 tallet,
gamle bøger og dokumenter, en stor spændebibel
og meget andet, som blev set ved gennemgangen

af stuerne. Af gamle brugsgenstande og husgerråd
var fremsat mange interessante ting, som har væ
ret brugt ved bagning, brygning, lysestøbning m.
m. Skættefod og skættekniv til hør, karter til uld,
spinderokke, øllejler, madkasser (tejner) og me
get andet var sat frem, og alle disse ting og stuer
nes bøger, billeder og møbler i ældre og nye stil
arter blev beundret. Der var også lejlighed til at
se gårdens stalde og avlsbygninger. Besøget på
Hedamgård var en oplevelse, som gav deltagerne
indblik i, hvorledes minder om en slægts og gårds
bondekultur med moderne landbrug i en veldrevet
meget produktiv ejendom.

★

Chr. Richardts kirke.
Næste besøgssted var Ørsted præstegård og
kirke, hvor pastor N. A. Kolte gav meget inter
essante oplysninger. Først talte præsten fra ho
vedtrappen om præstegårdens historie, især fra
årene 1876-86, da digteren Chr. Richardt var
præst i Ørsted. Efter en gennemgang af de stuer,
hvor Chr. Richardt havde digtet, spillet på sit kla
ver og levet familielivet, blev den gamle historiske
have gennemgået, og fra altanen fortaltes mange
interessante træk om haven og Chr. Richardts
digte og om hans familieliv og tilknytning til ste
det.
Inde i Ørsted sogns smukke kirke, som fyldtes
til sidste plads, talte pastor Kolte om kirkens hi
storie og om, hvor afholdt Chr. Richardt var og
hvor alvorligt han tog sin præstegerning. - Hans
digtning lever og hans smukke mindesten med
verslinier af »Altid frejdig, når du går«, står uden
for kirkegårdslågen ved indkørselen til præste
gården.
Læser man digtsamlingen »Vort land« eller f.
eks. hans 24 salmer og sange i højskolesangbogen,
får man et dybt indtryk af digteren og præsten
Chr. Richardt.
Af hans kendte og meget brugte salmer og sange
er »Altid frejdig« sikkert den mest benyttede.
Mange af de danske fanger, der sad i tyske kon
centrationslejre, og de, der mistede livet og ligger
i Ryvangen, og de fynske ofre fra besættelsestiden,
som er mindet på monumentet på Frøbjerg Bavne
høj, har holdt af disse 3 vers, som naturligvis blev
sunget som afslutning på besøget i Ørsted kirke,
hvor Chr. Richardt var præst i 10 år.
Herefter gik turen videre gennem Nyrup til
Rasmus Nyerups mindesten, og videre gennem
Krengerup slotsgård og avlsgård og de udstrakte
skove til Glamsbjerg. Her fremviste gartner Poul
Mose sit store blomstergartneri, som har 7 td. Id.
under glas i store drivhuse, hvor der dyrkes roser,
nelliker, orkideer, pyntegrønt m. m., hvoraf en
stor part eksporteres. Fremvisningen sluttede med
en visit i gartner Moses skønne have og park ved
den private beboelsesbygning.
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Herfra kørte man ud gennem Gummerup forbi
Ambrosius Stubs fødehjem og mindesten til Haarby kro, hvor bordene i den store festsal var dæk
ket til spisning af medbragt mad.

★

Hyggeligt aftenmøde.
Ved det selskabelige samvær talte Bent Bjerg
skov om Slægtsgårdsforeningens opgaver og oply
ste, at landsforeningens årsmøde afholdes på Fyn
næste år, og da alle medlemmer kan deltage i års
mødet, bliver der ikke arrangeret speciel fynsk
udflugt i 1960.
Formanden for Vestfyns hjemstavnsforening,
gårdejer Rasmus Rasmussen, Halstedgård, gav en
interessant oversigt over professor Rasmus Nyerups liv og virke, dels som professor i litteraturhi
storie ved universitetet og som bibliotekar ved Det
kgl. Bibliotek, og som regensprovst, samt som stif
ter af Nationalmuseet. Endvidere omtaltes Ambro
sius Stub og hans digtning og skæbne. (Rs. Ras
mussen er af Rasmus Nyerups slægt.)
Arkivar Hofmansen talte om slægtsgårds arkivet
og slægtsforskningens opgaver med at afdække
gamle slægters historie. Han påpegede, at menne
sker, som ikke har. en slægt eller slægtshistorie, er
rodløse. Gamle dokumenter i hjemmene bør gem
mes eller sendes til opbevaring i slægtsgårdsarkivet.
Landsbestyrelsens formand, gdr. Chr. R. Chri
stensen, Badstrup, omtalte de vanskeligheder, der
ofte forekommer både indadtil og udadtil, for
gårde, der ønskes bevaret af slægten. Generations
skiftet bør forberedes i tide. Efter at have nævnt
nogle eksempler gjorde han opmærksom på, hvor
ledes arkivet arbejder med fortiden, - det, der
bygger på rodsystemet, - og at det, der må gøres
for nutidens og fremtidens slægtsgårde, er at give
oplysning om, hvorledes problemerne bør løses
for at videreføre gårdene som slægtshjem. For
manden henstillede til alle at medvirke til at
skaffe foreningen flere medlemmer fra deres egn,
og han sluttede med en tak til bestyrelserne for de
fynske amtskredse.
Formanden for Svendborg amtskreds, sogne
foged Johs. Nielsen, Vejstrup, gav et par orien
terende oplysninger om, at der holdes årsmøde på
Fyn næste år, og han takkede for den gode tilslut
ning til dagens efterårstur på Vestfyn. Johs. Niel
sen sluttede med at fremhæve betydningen af, at
slægtsgårdene følger med i moderniseringen af
bygningerne, Slægtsgårdene bør mindst være på
højde med andre gårde med hensyn til bygninger
nes kvalitet. Foreningen må ikke opfattes som en
slags hjemstavnsforening til bevarelse af gamle
bygninger. På slægtsgårdene følges der med i ti
dens udvikling. Vi kan lære en del af Amerika
både i åndelig, kulturel og materiel henseende. I Danmark er der ikke sket nogen lettelse for land
bruget ved mekaniseringen, da der samtidig er ble
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vet mindre medhjælp på gårdene. Tidligere var det
de unge, der arbejdede for de ældre, men der er
tilsyneladende ved at ske en udvikling i retning af,
at de ældre i mange tilfælde må arbejde for de
unge. Vi må håbe, at også de unge, der overtager
gårdene, vil være med i slægtsgårdsforeningens ar
bejde til løsning af de opgaver og de generations
skifte- og ejendomsspørgsmål, det er gavnligt at
stå samlet om.
Endnu flere havde ordet før det selskabelige
samvær, som varede et par timer, sluttede. - Bl. a.
efterspurgte formanden en fynsk humlehave i an
ledning af en forespørgsel fra statsradiofonien.
Det oplystes, at der i haven på en vestfynsk hjem
stavnsgård i Gummerup dyrkes humle, som vok
ser op ad opsatte humlestænger som i ældre tid.
Endvidere henvistes til en eksisterende humlehave
hos gdr. Jens Jacobsen, Sønderhjøme, Bøjden pr.
Horne ved Faaborg.

UBENYTTEDE
LANDBRUGSAREALER
Forhenværende statskonsulent A. P. Jakobsen har
sammen med nogle venlige bemærkninger sendt
»Slægtsgaarden« følgende betragtninger om de
ubenyttede landbrugsarealer, den såkaldte »Social
brak«:
Betegnelsen Socialbrak blev først benyttet 1952
i en afhandling om tyske forhold og anvendes på
arealer, der har været benyttet som landbrugsjord,
men nu får lov at ligge ubenyttet hen som følge af
økonomiske og sociale tilstande.
Socialbrak forekommer hyppigst og mest ud
bredt i egne med ganske små brug, ofte under
2 ha, men op til ca. 10 ha i flere spredte parceller,
og udgør undertiden op til 20 pct. af sognets jor
der. Det er skønnet, at Vesttyskland ialt har
150.000 ha af den slags brak, som naturligvis
skyldes, at ejerne ser deres fordel ved at arbejde i
industrien fremfor at dyrke deres egen jord.
Socialbrakken forekommer både på gode og
dårlige jorder og varer i reglen kun få år. Største
delen forpagtes ud og samles efterhånden på en
eller anden måde til større lodder.
Produktionsmæssigt betyder det ikke meget.
Vesttyskland har 13,5 miil. ha landbrugsareal,
men agrarpolitisk er foreteelsen meget bemærkel
sesværdig, idet den viser, at der er økonomiske
kræfter, som gør sig gældende over for landbrugets
utidssvarende struktur.
Helt ubenyttet henligger landbrugsjord i Dan
mark vel kun, når den er beregnet til byggegrunde.
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Imidlertid er det jo ikke mere nogen sjælden
hed, at landmænd med ejendomme op til 5-10 ha
sælger besætningen og forpagter jorden ud eller
lader den behandle fra maskinstation, fordi det gi
ver dem mere tilfredsstillende økonomi.
Noget sådan kan vel kaldes social halvbrak.
Ejeren ønsker ikke at sælge, dels af hensyn til
økonomisk sikkerhed, og dels fordi han vil bevare

sin bolig og sit blivested. Det sker jo også, at
arbejdere, funktionærer eller andre køber et lille
landbrug for at have et hus at bo i.
Denne bevægelse inden for landbruget, som
er en ganske naturlig følge af lønninger, priser,
trafik og boligforhold, bør selvfølgelig tages med i
eventuelle agrarpolitiske overvejelser.
A. P. Jacobsen.

Af Thorkild Gravlunds forhistorie
II Barndom og tidlig ungdom
Af arkivar Hans Ellekilde.

Faderens data kender vi dels fra det uvurderlige
pensonhistoriske kildeskrift Den Jonstrupske Stat
1881, dels fra en nekrolog i Folkeskolen d. 30. juli
1925, 14 dage efter hans død d. 15. juli 1925.
Hans Marius Gravlund Nielsen, som blev født i
Store-Heddinge d. 24. juli 1852, blev dimitteret 22
år gammel fra Jonstrup lærerskole i 1874. Den 1.
november 1874 blev han hjælpelærer i Møborg ved
Lemvig, men allerede d. 13. januar ansattes han
som andenlærer ved Rye skole nær Gørlev.
Den 26. september 1878 blev han kaldet til lærer
på Reersø. Her virkede han i følge Folkeskolen i
37 år, og i de første mange år under besværlige
forhold, idet han havde over 100 børn fordelt i to
klasser. Det store arbejde tog stærkt på hans kræf
ter, så han forholdsvis tidlig blev en svækket mand,
og døden kom sikkert nu som en befrielse. Han
var meget kollegial og mødte altid ved kredsmø
derne. Kolleger bar kisten til graven, hvorefter
gamle elever sænkede kisten. Det hedder i »Sorø
Amtstidende «s mindeord: »Den afdøde var en god
og afholdt lærer, indtil han for 10 år siden, d. v. s.
1915, tog sin afsked, men han blev boende på
Reersø. Han var en ven af folkehøjskolen og en
interesseret venstremand«. Her afveg søn fra fader,
men mon ikke Thorkild i sin konservative opfat
telse har fulgt mor og mormor?
Faderen var fremskridtsmand. Det hedder i
»Lærerne og Samfundet« 1914 III s. 341: »Lærer
Gravlund, som i 15 år har holdt en særdeles vel
besøgt aftenskole for den konfirmerede ungdom,
var i sin tid medvirkende ved stiftelsen af sognets
forsamlingshus i Vinde Helsinge. Han er kirke
værge, og han var medstifter af sognets fælles
mejeri og har derefter i mange år været dettes re
visor. Lærer Gravlund har på sin egn været fore
gangsmand på landbrugets område, han indførte
roedyrkning, begyndte med at anvende oliekager

til kreaturfoder og byggede den første ajlebehol
der i Reersø. Den til embedet hørende jordlod har
han i 25 år drevet med dygtighed og indsigt«.
Ingen af disse efterretninger om lærer Gravlund
antyder noget om hans virksomhed som Reersøs
folkemindesamler til Jens Kamp og Tang Kristen
sen, ej heller til hans mangeårige syssel som samler
og ordner af Reersøs gamle, interessante, men i
tidens løb sørgeligt forsømte papirer. På begge
disse områder viderefører Thorkild Gravlund sin
faders trofaste virke med en ganske anderledes
lykke. Thorkild Gravlunds ganske ypperlige værk
om Reersøs historie igennem tiderne, Reersø land
1933, afslutter faderens historiske virksomhed for
den ø, han kom til som ganske fremmed 1878,
men som han gennem sin mangeårige lærervirk
somhed havde fået så kær. Derved er Reersø land
blevet et æreminde også over forgængeren, den
gode gamle fader. En samlet skildring af faderen
kender jeg desværre ikke fra sønnens hånd, men
rimeligvis er skildringen af lærer Reier, Havbro, i
»Gamle Essinge by« 1905 ikke Gravlunds fader
helt uvedkommende. Det samme gælder den gamle
afskedigede lærer i »Ellen«. Men en smuk skildring
af sin gode fader har Gravlund givet i sin fortæl
ling om barndomshjemmets jul i »Nationalti
dende «s Søndag for 19. dec. 1925:
»Der skulle være juletræ for børnene i landsbykirken.
Far og mor skulle hente julegaver langt borte i Kalund
borg. De drog hjemmefra i den mørke vintermorgen,
kørende med det lille brune øg, og de nåede hjem igen i
den mørke aften. Det var ialt henved syv mil, og somme
tider veje, hvor de gik på hver side af vognen og holdt på
den, for at den ikke skulle vælte med alle julegaverne i
hjulsporenes afgrunde.
Vi ventede dem. Å, himmeriges gud, hvor vi ventede
hjemme. Og alle byens folk ventede på det juletræ. For
et juletræ var aldrig set før på øen. Selve træet — jeg var
selv med far ovre at hente det hos herremanden, der
boede i den store granskov - det var et mægtigt træ, da
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det stod der i skolestuen, pyntet med guld, stjerne, him
melstiger, gaver og godt. Ingen, som ikke har set det, kan
tænke sig, hvor stort og hvor herligt det var. Børnene gik
i kreds om det og sang. Byens folk sad rundt om ved væg
gene og lo. Det var et helligt træ. Det var en gudstjeneste.
Og vi havde ikke andre, for kirken lå langt, langt oppe i
landet. Og aldrig havde vi set et juletræ før.
Jeg tror nu, at kristendommen først blev indført, da far
og mor plantede det store juletræ på Reersø«.

☆
I Thorkild Gravlunds vældige forfatterskab på
over 50 forskellige bøger fra »Øen«, dvs. Reersø,
i 1903 til han i sit dødsbrev skrev den historiske
roman om Reersø og dronning Margrethe, blot 60
år gammel, er der een bog, som i sørgelig grad
mangler. Det er bogen om ham selv, hans person
lige minder, om hans livsskæbne, især i barndom
men og de ganske unge år før 1903, hvor hans
historiske tid begynder. 1903 var det store år,
hvor han fik sin første bog »Øen« antaget af »Nor
disk forlag«, endda så den gav ham penge på lom
men, hele 200 kroner i forfatterløn. Det år fik han
bygget sit eget ganske lille hus på Sandhagen, en
ganske ufrugtbar knold foran i Reersø. I eftersom
meren den 22. september udkom »Øen«, hans før
stefødte bog. Knap en uge senere blev han den
28de september 1903 viet til sin ungdomselskede
Helga Thastum, hans søskendebarn af hans mo
ders jyske familie ovre i hendes barndomskirke,
Kristrup ved Randers, hvor hendes fader Jakob
Thastum, Gravlunds morbroder, i mange år havde
været lærer. Selv om vi ingenlunde står helt på
bar bund, når vi vil give indtryk af hans barn
doms- og ungdomsliv før selve brylluppet den 28.
september 1903, hvor han var godt 24 år gammel,
så havde det ubetinget været kærkomment for os
at kunne støtte os til en fyldig og autentisk lev
nedsskildring fra digterens egen hånd. Nu må vi
klare os med mere tilfældige og ufuldstændige op
lysninger fra Gravlund selv, fra hans efterladte
hustru Helga og fra en ungdomskending, bladman
den Hans Pedersen fra Reersø kro. Der burde være
bevaret ungdomsbreve til forældrene fra Jonstrup
og Ribe lærerskole og fra hans efterfølgende stu
dietid i København 1901, der findes i stedet nogle
få, smukke ungdomsbreve skrevet til arkitektur
historikeren Frederik Chr. Uldall (1839-1921),
bevaret i Det kongelige Bibliothek Ny kongelig sam
ling 1844. Vi kan også støtte os til Gravlunds
efterladte samlinger i Det kgl. Bibliotek og Dansk
Folkemindesamling, desværre ikke særlig omfat
tende for barndommen og den tidlige ungdoms tid.
Her finder vi dog det første kendte vidnesbyrd om
vordende forfatterevner, en skildring af fastelavns
skik på Reersø 1891, skrevet da han kun var 11
år gammel. Da det tillige er hans allerførste, alde
les ikke uefne forsøg på at skildre Reersøs folkeliv,
anfører vi denne barnestil i sin helhed. Vi følger

drengens retskrivning, men ikke hans ufuldkomne
tegnsætning.
Det var Fastelavns Mandag om Morgenen, da Solen
skinnede ind af Ruderne, hvor mine Søskende og jeg laa
og sov, at Moder kom ind og vækkede os, for at vi
skulde se, di slog Katten af Tønden. Denne Leg at slaa
Katten af Tønden er, at en Tønde bliver hængt op mel
lem to Træer, og Byens Karle, hvor forsynet med en
Knippel, sætter sig op paa en Hest. Og idet de rider
forbi, slaar de til Tønden, saa at den maa gaa i Stykker.
Ja før har der været en levende Kat i Tønden, som de
slog paa, men den Skik er forlængst afskaffet. Vi vare
glade ved dette Tilbud og kom snart i Klæderne, men
den Dag vilde Mælkegrøden ikke smage os. Og efter at
have hentet Jørgen Hansens Jørgen, der ogsaa skulde se
paa dette Skuespil, begav vi os af Sted.
Oppe i Byen maatte vi vendte en halv Time, før Le
gen rigtig kom i Gang, men da var det ogsaa et smukt
Syn at se de unge Karle ride paa de blankbrune eller
kulsorte Heste og slaa til Tønden, saa den rystede. Den
Karl, som slog Tønden istykker, var Jens Pedersens Hans.
Men han var ogsaa den stærkeste og havde den største
Knippel af alle. Da de var færdige med dette, gik vi med
Jørgen hjem og legede baade Tagfat, Skjul og meget
mere, saa at vi tilsidst blev trætte deraf.
Henimod Aften fulgte Jørgen os et Stykke paa Vej og
dermed var den Fastelavns Mandag sluttet. Men alle vare
vi enige om, at vi havde moret os godt den DagNæste Morgen vaagnede vi, uden at nogen vækkede os.
Og da vi havde faaet Moder til at lave et Ris til hver
af os, skulde vi piske Bedstemoder op. Vi gik da ud i
Bedstemoders Stue, og da hun til vor store Glæde sov
trygt, begyndte vi alle fire at slaa paa Dynen, hvilket vi
syntes var meget morsomt. Men Risene vare pyntede
med Papir, og dette fløj snart af dem. Men Bedstemoder
blev rigtignok af med fire Fastelavnsboller den Morgen.
Vi gik atter til Byen og saa der Karlene komme ri
dende paa nogle med Blomster og Baand smykkede He
ste. Og Karlene ikke mindre, de vare hel brogede at se
til, for man kunde slet ikke se deres Klædedragt for Sløj
fer og Baand. Udenfor hver Dør holdt de stille og sang
en morsom Vise, de bleve da bedt ind og var et Kvarter
eller maaske lidt mere paa hvert Sted. Ventetiden blev os
næsten for lang, til de kom til vort Hjem. Men endelig
kom de, og sang Visen hos os, som hos alle de andre.
Saa gik Fader ud og spurgte, om de ikke ogsaa vilde
komme ind til os, Da de kom ind, bleve de opvartede
med Æbleskiver, Kaffe og Hvedebrød, som de rigtig lod
smage dem. De bleve næsten en halv Time hos os. Om
Aftenen da dansede Karlene, men da var vi ikke med.
Og saa vare vore Fastelavnsløjer forbi.

Ikke blot er drengens oplysninger om Reersøfastelavnen kulturhistorisk brugbare - der rises op
hver Hvide tirsdag, i stedet for som ellers faste
lavnssøndag, men også fremstillingen har udmær
ket holdning, og drengen viser, at han har glæde
ved skønhedsvirkninger, hestenes farver, karlenes
pynt. Drengens fastelavsløjer er da et godt varsel
om både den fremtidige kulturhistorisker og den
vordende digter.
Det er min overbevisning, at den dygtige fader
helt må have undervurderet sin ældste søns mær
kelige historiske begavelse, som allerede i tiårsal
deren burde have givet ham adgang til en lærd
skole som f. eks. Sorø Akademi. Den foreløbige
hjælp, faderen måtte have brug for, havde han
sikkert kunnet opnå hos velstillede Reersøgård-
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mænd. Nu blev denne store mulighed, som ganske
sikkert ville have bragt Thorkild endnu længere
frem som kulturhistoriker og digter, desværre sør
gelig forsømt, måske på grund af den grundtvi
gianske faders overdrevne angst for den såkaldte
sorte skole. Da det i Thorkilds overgangsalder blev
nødvendigt for forældrene at sørge for hans videre
gående undervisning, hvis han ikke skulle nøjes
med at blive Reersøfisker, hvad hans drengehu
stod til, burde han formentlig ligesom Jeppe Aakjær have været optaget på et studenterkursus i
København. Nu ønskede faderen ham optaget på
sin kære gamle lærerskole Jonstrup, for at sønnen
efter en treårig uddannelse ligesom faderen selv
kunne sikre sig en god og samfundsnyttig livsstil
ling med rigelig fritid til sine yndlingssysler, kul
turhistorisk forskning og digtning, og moderen,
som næppe undervurderede sin yndlings digter
muligheder, sluttede sig til faderens opfattelse.
Sønnen tog også i 1897 afsted til Jonstrup, atten
år gammel, nødet af begge forældrene. Men selv
om man nok kan nøde en ko til vands, kan man
ikke nøde den til at drikke. Det må være grunden
til, at Thorkild ikke kunne klare lærerskolens prø
ver: han kunne ikke, fordi han ville ikke, det var
slet ikke den naturlige begavelse, men som helhed
den frie og gode villie, som manglede. Mens svagt
begavede lærlinge kunne bede Vorherre om lov
til at bestå, trods små evner og ringe kundskab,
så gik tværtimod Thorkild før den afgørende prøve
ud i skoven og bad Gud om, han måtte dumpe,
fortaler fru Gravlund mange år senere.
Han ville ikke være lærer og derved være tvun
get til at give afkald på sin bedste arbejdstid som
forsker og digter, han ville tværtimod fuldt ud
kunne råde over hele sin tid for den ham livsnød
vendige forskning og digtning.
Da det ikke nyttede med Jonstrup, sendte for
ældrene ham i eftersommeren 1899 til Ribe lærer
skole, hvor han opholdt sig et år med ganske sam
me udfald. Den unge mand passede sine egne kir
keundersøgelser, og forsømte efter evne lærersko
lens undervisning, men ligesom på Jonstrup blev
han regnet for en god fælle af sine lærefæller. Fa
deren var fortvivlet over det beklagelige udfald af
et års ophold i Ribe, men hans kone trøstede ham
efter bedste evne: »Du skal se, at Thorkild vil
blive mindet, når vi andre forlængst er glemt«.
I vinteren 1900-1901 lader forældrene ham få
sin villie at studere helt på egen hånd i Køben
havn uden undervisningstvang. Han skriver d. 22.
juni 1901 til sin velynder, arkitekthistorikeren F.
C. Uldall: »Jeg har i vinter været i hovedstaden
og på egen hånd læst museets og universitetets bibliotheker, samt er bleven kendt med Nationalmu
seet. Jeg har ikke søgt og vil ikke søge nogen fast
stilling, for det lader til, som jeg ved pennen kan
tjene en del. Og at rejse holdt jeg altid mere af

end at sidde stille. Jeg cykler ikke, men går. Vel
kommer jeg langsommere afsted, men undgår så
at tage hensyn til vej og tid«. Han fortæller selv
til Frederiksborg amts avis 10.8.1839, hvorledes
han i den tid uden at tigge gik langs den jyske
vestkyst fra Skagen til Fanø. »Jeg havde et tæppe
med mig, og jeg sov undertiden i klitterne. Og fik
jeg fem kroner for et bidrag, kunne jeg klare mig
længe. Min mad var brød og lidt pølse og vand
fra bække og åer. Ja, og tobak skulle jeg også
have, men den gang fik man en hel del tobak for
ti ører«.
I forfatteren Cai M. Woels fortræffelige forteg
nelse »Arbejder af Thorkild Gravlund 1928« i
anledning af hans 25-årige forfatterjubilæum, op
regnes nogle af disse første småting. Dét allerførste
bidrag, som Woel nævner, var »Et besøg ved Ha
velse køkkenmødding«, trykt i Isefjordsposten for
7. oktober 1900. Der nævnes ikke helt få bidrag
fra Reersø, men intet vedrørende den lange tur fra
Skagen til Fanø. I stedet nævnes: Løvfaldspragt,
fra en efterårsvandring til Gurre ruin i Nordsjæl
land fra Sorø Amtstidende d. 17. november 1901.
Et af hans Reersøbidrag fik den mest afgørende
personlige betydning for ham, fordi den førte til
bekendtskab, venskab og godt to år efter giftermål
med hans søskendebarn på moderens side, lærer
datteren frk. Helga Thastum fra Kristrup ved
Randers. Hun fortæller over 50 år senere til »Lan
det« d. 24. juli 1952, at hun i systemskiftets år
(dvs. 1901) i København havde læst hans bidrag
i Aftenposten om Gammel Pær på Reersø og hans
båd. Hun satte sig i forbindelse med sin fætter på
Reersø, som hun aldrig tidligere havde set. Hun
kom senere til Reersø og tog ophold hos hans for
ældre. Her blev de for alvor kendte med hinanden.
Så de besluttede at holde sammen i lyst og nød
livet igennem, og de sveg aldrig hinanden. »Vi
boede snævert dengang og havde ikke salt til et
æg. Folk rystede på hovedet, men jeg husker, at
far, lærer Jakob Thastum i Kristrup sagde, at min
tro kunne være lige så god som de andres tvivl,
så han ville ikke indvende noget mod giftermålet.
Vi kom til at dele godt og ondt i et spændende,
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afvekslende liv med mange venner. Bekymringer
fik vi også, og velhavende nåede vi aldrig at blive«.
I disse år efter hjemkomsten fra Ribe har han
herset og slidt med fuldendelsen af sin første store
bog, middelalderromanen Ulf Ubårn. Den findes
i et stort antal stærkt overstregne kladder og ud
kast, og i to meget forskellige renskrevne udform
ninger. Den første store udformning er en meget
ufuldkommen, usammenhængende almanakroman,
den anden langt kortere, af ændring var en kry
stallisering af den første roman med højlitterær
udformning. Så vidt jeg kan skønne, må han have
indsendt den første langstrakte udformning til Gyl
dendalske forlag i sommeren 1902, men han fik
d. 23.9.1902 manuskriptet tilbage med en kraftig
afvisning, undertegnet af digteren L. C. Nielsen:
»Bogen er ikke uden et vist talent; der spores sær
lig en kraftig fantasi i den og hist og her en evne
til med få ord at tegne en situation; men som hel
hed er den uden originalitet, for vidtløftigt fortalt
og i et sprog, der i længden virker meget træt
tende, fordi det ikke bæres af den indre oprinde
lighed, der er den personlige stils kendemærke. Det
lykkes Dem heller ikke at give nogen dybere ka
rakteristik af personerne og derfor ikke at fængsle
interessen for disse; til trods for det meget, der
foregår med dem og omkring dem, vedbliver man
dybere set at være uvidende om, hvad der foregår

med dem og omkring dem, vedbliver man dybere
set at være uvidende om, hvad der foregår i dem det, man først og fremmest ønsker at vide«.
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