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Selv årets dunkleste tid har sine idyller i dæmpede farver som for eksempel denne af et svanepar på åbrinken, 
malet af december i gråt, hvidt og brunt, vandet, fuglene og jorden.
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Foreningen ansætter konsulent
Landbrugskandidat Hans Balle vil rådgive vore 

medlemmer i ejendomsspørgsmål og overtager ledel
sen af Slægtsgårdskontoret.

Første januar 1961 bliver en mærkedag i Slægts
gårdsforeningens historie. Fra denne dag tiltræder 
agronom Hans Balle stillingen som ejendomskon
sulent for foreningen.

Slægtsgårdsforeningen har gang på gang frem
ført det uheldige i, at samtidig med, at vi i Dan
mark har et meget stærkt udbygget konsulentsystem, 
har der i høj grad været savnet konsulentstøtte fra 
folk, der har det som eneopgave at være rådgivere 
overfor alle de vanskelige forhold, der opstår i 
forbindelse med ejendomsoverdragelse, hvad enten 
denne sker indenfor familiens snævre rammer, 
eller det er handel mellem fremmede. Der er 
brug for speciel vejledning, både når der skal op
rettes forpagtningsforhold og ved endelig overdra
gelse.

Det er Slægtsgårdsforeningens opfattelse, at fejl
greb i forbindelse med generationsskiftet kan få 
uheldige følger for vore slægtsgårde.

Det er derfor med glæde, foreningen har mod
taget tilsagn fra Hans Balle om at tiltræde som 
foreningens konsulent i ejendomsspørgsmål.

Hans Balle har været en af foreningens for
grundsfigurer gennem mange år. Han er kendt af

Hans Balle.

Hans Balle har i det sidste år været ansat som 
konsulent i landbrugs- og prioriteringsspørgsmål 
på et højt anset ejendomsmæglerkontor i Aalborg. 
I tiden forud har han lejlighedsvis ydet bistand 
ved ejendomsvurdering, generationsskifte, forpagt
ningsforhold, gældsordning m. m. - Fra en god 
stilling med virkeområde i Himmerland og Vend
syssel går han nu ind i en virksomhed, der kan 
byde på mange overraskelser også af mindre be
hagelig art, da planlægning af generationsskifte i 
landbruget, evt. med forpagtning som overgangs
form, ofte indebærer vanskelige problemer, f. eks. 
driftskalkulationer, ydelser, boligspørgsmål m. m., 
som kræver neutral, sagkyndig bistand.

Forhandlingerne med Balle har stået på i snart 
et par år, og når han påtager sig de nye opgaver, 
er det, fordi han nærer stor interesse for vore 
gode, solide slægtsgårdes bevarelse og for deres 
samfundsmæssige betydning, bl. a. ved at de vir
ker regulerende og stabiliserende som følge af, at 
de i almindelighed holdes uden for spekulations
handelens prisopskruninger, ligesom de normalt 
holdes fri for rovdrift, afklædning og andre ulem
per, når de videreføres af samme slægt.
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Samtidig med at Balle overtager konsulentvirk
somheden, overtager han foreløbig også ledelsen 
af Slægtsgårdsforeningens kontor.

Vi byder Balle hjertelig velkommen som fast 
medarbejder i foreningen, og vi ønsker held og 
lykke ved arbejdet med de foreliggende opgaver. 
Men vi ønsker i lige så fuldt mål vore mange 
slægtsgårdsejere til lykke med, at de nu ved, hvor 
de kan henvende sig og få råd i deres mangesidige 
ejendomsproblemer.

Også for Slægtsgårdsforeningen vil den skete an
sættelse betyde en meget værdifuld nydannelse. 
Foreningen har hidtil udfoldet ihærdige bestræbel
ser for at værne om roden til det bedste i dansk 
landbrug, men den har også altid været klar over, 
at dette arbejde først fik sin fulde værdi, når det 
kunne sætte sig sådanne spor, at toppen samtidig 
kunne vokse og trives.

Balle er formand for Slægtsgårdsforeningens ar
kivudvalg, og det vidner om, at hans interesse for 
gårdenes og slægternes historie samtidig med, at 
hans gerning fremover i høj grad vil blive præget 
af forsøg på at bane vejen for den ungdom, der 
vil knytte sin skæbne til en dansk landbrugsejen
dom.

Slægtsgaardsforeningens 
administration

Fra 1. december 1960 fratræder H. C. Andersen 
som leder af Slægtsgårdsforeningens kontor.

H. C. Andersen har i 4 år været kontorets leder 
og er kendt af mange af foreningens medlemmer. 
Han er en dygtig kontormand, der med interesse 
er gået op i sit arbejde samtidig med, at han har 
våget over foreningens økonomi. Foreningen vil 
gerne ved hans fratræden bringe ham en tak for 
disse ting.

Af praktiske grunde og med beliggenhed no
genlunde midt imellem landsdelene åbner Slægts
gårdsforeningen fra nytår sit eget kontor i Odense, 
og samtidig tiltræder konsulent H. Balle som kon
torets leder. - Af hensyn til, at kontorets forhold 
endnu ikke er endeligt i orden, er dets adresse 
indtil videre:
Dansk Slægtsgårdsforening, postbox 221, Odense.

Uanset at H. Balle endnu ikke er tiltrådt ved 
H. C. Andersens fratræden, bedes al post til for
eningen efter 30. november stilet til ovennævnte 
adresse, hvorfra den vil blive ekspederet.

Opkrævningerne for årskontingentet vil for
mentlig blive udsendt en af de første dage i det 
nye år. Medlemmerne bedes venligst indløse dem 
ved modtagelsen.

Det vil næppe kunne undgås, at der i over
gangsperioden kan komme enkelte fejlekspeditio
ner og forsinkelser. Medlemmerne bedes venligst 
tilgive dette.

løvrigt er forberedelserne til årsmødet i Slesvig 
godt i gang. Salomon J. Frifelt har allerede udar
bejdet program for en meget interessant og billig 
tur.

En hilsen fra Kullen

Kanske det kan interessera en del medlemmar i 
Dansk Slægtsgaardsforening att höra om det snart 
blir någon utdelning av släktgårdsdiplom i Kullen. 
Under sommaren har arbetet med arkivforsknin
gen legat nere. Det är ju inte så värst uppmun
trande att sitta en sommardag och rota i gamla 
luntor och så är det dessutom andra arbeten, som 
måste komma i första hand. Nu är åter arbetet 
i gång för att utreda gårdarnas innehavare. Det är 
ca. 25 gårdar som undersökningen gäller i denna 
första omgång. Samtliga dessa ser ut att ha inne
hafts av samma släkt i minst 200 år och ca. hälften 
i bortåt 300 år och längre. Det är en lång tid och 
många väder har blåst under de gångna åren. 
Kungar och troner har växlat, men den skånske 
bonden har varit sin torva trogen. Det är ju ett 
oskattbart värde för ett land att ha en bofast och 
duglig jordbrukarekår. Dansk Slægtsgaardsforening 
har ju också tagit som sin uppgift att värna denna 
kår. Vi i Kullen önskar Eder lycka och framgång 
i detta arbeta och önskar Eder en God Jul och ett 
lyckosamt Gott Nytt Är.

Kullens Hembygdsförenings Släktgårdskommitte.

Kurt Bengtsson.
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Kirken et Dannevirke
Af sognepræst P. H. Lassen, Ulsted.

Tusind år stod Kristi kirke 
på sin klippe blandt os trygt, 

tusind år vort Dannevirke 
var den mod al fjendens frygt.

Stormen sused, vandløb kom, 
styrted dog ej huset om, 

mesteren var af de vise, 
derfor skal hans værk ham prise.

I tusindåret for Ansgars komme til Danmark 
skrev Grundtvig den salme, hvis første vers er 
anført her. Den formæling af det danske og det 
kristelige, som fuldbyrdedes hos vor store salme
digter, giver sig ganske naturligt stærke udslag i 
netop denne salme, skrevet som den er for at fejre 
kristendommens tusindårige beståen i vort folk.

I det anførte vers er det ordene om, at Kristi 
kirke i tusind år har været vort Dannevirke mod 
al fjendens frygt, der viser, hvordan kristen tro og 
national følelse har indgået en fuldkommen for
ening i digterens sind. Ved at anvende navnet 
»Dannevirke« om det værn mod livets fjender: 
synd og død og Helveds plage, som Kristi kirke 
er og i tusind år har været for vort folk, kommer 
salmedigteren til at udløse en række minder fra 
vort folks historie og dermed en ejendommelig 
følelse af ømhed og stolthed i alle danskes sind.

Der kan være grund til - med udgangspunkt i 
dette eksempel fra vor salmedigtning - at under
strege, at den netop omtalte forening af danskhed 
og kristendom præger ikke blot Grundtvig, men 
alle vore store salmedigtere, og de »små« med 
for øvrigt, ja, præger i virkeligheden hele den 
danske kirke, sådan som den fra slægt til slægt 
har levet sit liv inden for vort lands grænser. Ja, 
så inderlig er den forening, som kristen Gudstro 
og dansk sindelag med alt, hvad det rummer af 
kærlighed til land og folk og modersmål, har ind
gået med hinanden, og så stærk er den indflydelse, 
som er udgået herfra, at man med fuld ret kan 
sige, at den kristne kirke i vort land har været 
og stadig er et »Dannevirke«, et virkningsfuldt 
værn mod al fremmed og udenvælts indflydelse, 
der betegner en trussel mod vort folkeliv.

Alle danske har grund til med glæde og stolthed 
at mindes de djærve ord, hvormed Kingo i 1673 
- i fortalen til »Aandeligt Sjungekor« - forsvarede 
modersmålet ret og erklærede det sin kærlighed: 
»De danskes ånd er dog ikke så fattig og forknyt, 
at den ikke kan stige lige så højt mod himmelen 
som andres, alligevel at den ikke bliver ført på

Ulsted kirke.

fremmede og udlændiske vinger«. Og den rige skat 
af salmer, Kingo skænkede den danske menighed, 
er selv det bedste bevis på sandheden af disse ord. 
Eller tænk på, hvordan hos Brorson den pietistiske 
bevægelse, der kom til os fra det tyske, udløste en 
dansk salmesang, så let og yndefyld og inderlig 
i sit sprog som aldrig før kendt i dansk poesi.

Salmesangen betyder så meget i den danske kir
kes liv, til hverdag og ved højtiderne, at der er 
grund til for alle danske at glæde sig over, at kri
stendommens budskab, der jo har sit udspring i 
en fjern og fremmed jordbund, er i vor danske 
salmebog blevet iklædt en sprogdragt, der er os 
som danske så hjemlig og fortrolig som noget an
det, der er skrevet og digtet på vort modersmål.

Når vi hvert år på fjerde søndag i advent holder 
familiegudstjeneste i Ulsted kirke, forlyster alle 
forsamlede børn og barnlige sjæle sig med at 
synge julen ind med de kendte og elskede ord og 
toner til »Velkommen igen, Guds engle små«. Jeg 
kender ingen julesalme, der er mere typisk dansk 
end den. Og er der nogen af dette blads læsere, 
der endnu ikke kender Herluf Jensenius’ vidunder
lige illustrationer til denne salme, giver jeg Dem 
herved det råd at glæde Deres familie og Dem 
selv med denne illustrerede udgave af »Velkom
men igen«. Her er det lykkedes tegneren på en 
vidunderlig måde at levendegøre salmens ord ved 
at føre Dem lige midt ind i et dansk bondehjem 
og i en typisk dansk landsby, samlet omkring 
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kirkens gamle hus, og selv om han har givet 
salmen en forskydning fra det inderligt-alvorlige, 
som er dens grundpræg, til det idyllisk-glade, så 
rummer den dog også dette sidste, og salmedigte
rens ord og tegnerens billeder forener sig til én 
stor lovprisning af den danske julehøjtid, som vi 
kender og elsker den, den højtid, vi glæder os til 
snart igen at kunne fejre med vore kære.

STJERNEN

Himlen hvælvede sig over jorden som en mægtig 
skål af ro. Natten var tyst, en uendelig fred silede 
gennem stjemetæppet.

Men menneskene vendte ansigtet mod jorden, 
de løftede ikke hovedet for at drikke skålens ro. 
Medens natten sænkede sig over dem, gemte de 
sig i deres boliger, hvor de lukkede freden ude 
og slap deres egen atmosfære af angst og støj løs.

Luften er tyk i de lave huse, der klumper sig 
sammen i den dybe dal. Der er en egen slags 
spændt mørke her i dybet. Det ligger og lurer som 
et rovdyr. Menneskenes angst får dem til at lukke 
skodder for og råbe endnu højere, for at stilheden 
ikke skal sprænge deres sind.

Der er kvalmt i skænkestuen. Tobaksrøg og 
spritdunst blander sig med mados og lugten fra 
svedige kroppe. Her gemmer mennesket sig for 
sig selv. Der rafles ved bordene, pengene klirrer 
og akkompagnerer de tunge krus’ bump, når der 
skåles. Latteren og de hæse råb gør luften dir
rende. Pigerne hviner, når de går mellem de tæt
besatte borde, mens de løfter armene med tunge 
fade og fyldte dunke.

I et hjørne sidder en ung mand. Hans hoved 
smerter af tung luft. Han rejser sig og søger ud 
i den tavse nat. Og natten åbner sig for ham, den 
kølige luft gør ham godt. Han går igennem den 
lille by, hvor husene ligger og kryber ind til hin
anden. Han løfter hovedet og ser, at højt over 
ham lyser en stjerne.

En strålende, ren stjerne.
Det bølgede sært af smerte og ustillet længsel 

i ham.
Stjernen kaldte.
Og den unge mand begyndte at gå, opad mod 

bjergenes tinder.

(

2

Stien førte først gennem mosen. Her var tungt 
og svært at gå. Stjernen havde gemt sig, og under
ligt lokkende toner kaldte fra mosens dynd. Men 
stjernen lyste i den unge mand: fremad, opad mod 
stjernen.

Nu var mosen bag ham, stien gik gennem den 
tavse skov. Træerne stod og hviskede blide digte, 
men nej, ikke hvile her. Videre op imod stjernen. 
Stien blev smallere, træerne mindre, og de groede 
spredt her, græsset var stridt, og der var store sten 
med mos og lav, det var den første sæter.

Der lå et lille hus gemt mellem træerne. Han 
standsede og lyttede, et lille barn græd. Han gik 

id ai ipüe-

mus®
MARGARINE
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mod huset og så ind ad vinduet. En ung mor sad 
og vuggede sit spæde barn. Var det ikke stjerne
lyset, der glimtede i hendes øjne. Nu lo den lille 
også, i de klare øjne funklede det af stjerneglimt.

Men - ikke standse her. Han skulle nå stjernen.
Stien blev stejlere og stejlere. Han klatrede 

over skarpe sten, opad glatte klippevægge, mange 
gange var han ved at falde, foden gled, og hæn
derne smertede. Vinden fløjtede rundt om ham, 
lo den?

Der var en enkelt hytte højere oppe. Han vo
vede ikke at gå hen til den. Han havde kun et 
mål: stjernen.

Nu var der ingen, der kunne lokke ham væk 
fra hans vej.

Tiden gik, vejen var lang. Den havde set så 
kort ud nede fra dalen og dybet. Det kostede 
møje at klatre herop.

Mon de vidste, de dernede, hvad det kostede?
Han så på de forrevne hænder og tøjet, der 

hang i laser. Han knugede hænderne ind til det 
ensomme kolde hjerte.

Kunne hænderne varme det, trøste det?
Endelig en nat stod han øverst på den højeste 

tinde. Han løftede hænderne for at nå stjernen, 
men stjernen løftede sig højt over hans hoved, 
højt over de skælvende hænder lyste den i al sin 
renhed.

Da kastede han sig mod klippen og lo, korte, 
hæse hulk, der skar sig op gennem den sammen
snørede strube.

Hulkene kom efterhånden langsommere, hik
kende, og til sidst hørte de op.

Han sov lidt.
Så vågnede han og vandrede nedad. Tom, gold, 

uden vilje eller mål.

En nat kom han tilbage til byen. Ikke en eneste 
gang havde han set sig tilbage efter stjernen.

Han lod sig langsomt glide ned ad bjerget. Han 
var træt. Den forspildtes opgivende træthed.

Foran ham gik en enlig vandrer.
Han fulgte den fremmede, nølende og sløvt; da 

vendte vandreren sig pludselig, løftede sit ansigt 
og så på ham.

Da så han: det var stjernen, der lyste. De milde 
øjnes lys kaldte gennem mørket. Manden faldt ned 
mod den sølede jord og græd, græd al sin iskolde 
smerte ud.

Vandreren rakte sin sårede hånd ud mod ham, 
så åbnede han døren til huset, hvor menneskene 
skjulte deres angst, og gik derind.

Grethe C.

November stemning.

Levende saga
Salomon J. Frifelt: »Midt under himlen, hvor kra
gerne vender«, skildringer og skæbner i Jylland. 
(Rosenkilde og Baggers forlag).

Allerede med sin debutbog fastslog Salomon J. 
Frifelt sit forfatterskabs egenart og hensigt: at 
skildre det jyske menneskes seje kamp med en 
kontrær natur under hedens høje himmel. Bogen 
kom i 1918, og han kaldte den »Lyng« med under
titlen »Blade af hedens krønikebog«.

I de 42 år, som siden er gået, har Frifelt i høj 
grad været trofast overfor denne emnekreds, som 
han har dyrket individuelt henholdsvis i nært sam
arbejde med andre, først og fremmest den nu af
døde jyske hjemstavnsforsker og forfatter T. Tobi- 
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assen Kragelund. Af den anselige liste over 
Salomon J. Frifelts publikationer gennem årene 
fremgår, at denne nye bogs egentlige forgænger i 
kronologisk forstand var »Gennem de jyske ud
marker«, som kom i 1929, og som er en af de 
Frifelt-bøger, der har opnået smukkest oplags
succes. Den foreligger forlængst i 4. oplag, hvad 
der er usædvanligt.

»Midt under himlen, hvor kragerne vender« er 
blevet til på grundlag af samme idé, d. v. s. sam
taler med hedepionérer, rydningsfolk og bønder, 
der blev og stred med den stridige jord og tvang 
lynglandet til at bære frugt og fold, altid under 
slidsomme vilkår, men tiest ofte med den arbejds
glæde i behold, det i vor tid så ofte skorter på.

Salomon Frifelt er en rolig fortæller med evne 
til at tale med folk og dertil komplet blottet for 
enhver hang til at ville popularisere sit materiale 
ved billig effekt. Charmerende er hans bøger 
ingenlunde, men desto stærkere i deres virkning. 
Her er en sandhed af episk styrke og storhed, som 
ikke har behov for pynt af litterær art: sliddet 
og trofastheden mod jorden.

Så ilde forekom hedepionéren bonden i det øv
rige land stillet, at man både medfølende og hån
ligt talte om hans eksistens i ødet, hvor krager 
mødes og vender, nu og da med den ynksomme 
tilføjelse: »De derude har nok ett’ mange viber 
i salte . ..«

Overfor dette citerer Frifelt en hedekones rolige 
svar: - »Vi bor jo næsten som blommen i et æg. 
- Jo, for vi kan se skallen rundt om« . . . himmel
hvælvingen, som intet sted kupler sig mægtigere 
end over hedens umådelige revier. Konen, som 
sagde det, var Ellen i Tranekær Mose i Hoven 
sogn og hendes Jens nikkede dertil.

Disse sandfærdige skildringer af tilværelsen på 
heden er samlet igennem en lang årrække og er 
udformet på en sådan måde, at de ved deres jævn
hed, deres komplette mangel på litterær »pomp« 
virker sært fascinerende. Det er en mærkelig ved
hængende bog i en tid, hvor man ikke kan be
skæftige sig meget med bøger uden en fornem
melse af, at alt for mange skriver uden i virkelig
heden at have noget særligt at skrive om.

Frifelt lider ikke af stofmangel.
Om han gav alle, der har virket på heden, deres 

ret, blev det ikke til et bind eller to, men en lang 
række bind bundet sammen af ukuelighedens fæl
les »tone«, men præget i de enkelte afsnit af 
individuel skæbne.

I dette bidrag til belysning af jysk agrarkulturel 
udvikling fortæller forfatteren bl. a. om kvinden, 
som øvede mer’ end mandsværk, fru Elise på en 
gård ved Thisted bredning, mor til to og enke efter 
kun fire års ægteskab, men hun kørte sin gård 
igennem i pligttroskab ikke mindst over for sin 
forulykkede mand.

Andre hedeskæbner er Jeremias og smedens 

Lene, som slog sig ned i Hallundbæk Mose til en 
tilværelse med lyngpløjning og mergling døgnet 
rundt uden dog at miste modet til at begynde for
fra fire gange og hver gang frivilligt, fordi det ikke 
bekom de to slidere vel at sidde »uvirksomme« 
og høste, når hede var bragt under kultur. Så 
solgte de og købte endnu længere ude i ødet, dyr
kede frem, solgte igen, og købte påny. . . . Det er 
folk som Jeremias, som kunne ræsonnere således: 
- Pløje hede første gang, det er som at gå på 
opdagelse ind i et nyt og ukendt land. Det er 
både opdagelsestogtets spænding og kampens æg
gende fremfærd. - Og så ørke og frugtbargøre 
denne stædige, vilde jord. Kan skønnere drømme 
formes til virkelighed? . . .

Nogen ville jo nok betakke sig, men ikke folk af 
Jeremias’ og Lenes støbning.

Det er bare et par skæbner af mange i en bog, 
som man må finde ideel for den far og mor, der 
gerne vil anspore en ung søn eller datter til det 
videre arbejde med gården og jorden under blidere 
vilkår end disse pionérers. Dens lysende motto er 
tillidsfuldheden til arbejdets frugtbarhed og ubæn
dig vilje til at blive og stå kampen igennem, hvor 
hård den end måtte blive. Den egenskab hos jor
dens dyrker vil også fremtiden i høj grad stille 
krav om, selvom de ydre konditioner for land
brugsliv i Danmark tilsyneladende er blevet mild
net siden okseforspandets dage.

Ib Paulsen.

Det sydfynske øhav

Kunstmalerens knægt fra Ærøskøbing, nu jour
nalist ved »Fyens Stiftstidende« og redaktør af 
»Slægtsgården«, Ib Paulsen, hvis »blå Violiner« 
bl. a. forlængst har røbet, hvilket lyrisk stof hans 
sind er gjort af, har i forening med Odense-foto- 
grafen Wermund Bendtsen i dette efterår udsendt 
et henrivende billedværk »Det sydfynske øhav« 
på P. Haase og Søns Forlag i København. Bogen 
der - efter samme forlags udsendelse sidste år af 
Hjalmar Ørnholts og Wermund Bendtsens smukke 
værk »Langs hærvejen« - kommer som nr. 2 i en 
påtænkt række af lignende publikationer, er med 
sine 56 pragtfulde billeder fra de sydfynske øer 
i forbindelse med Ib Paulsens 14 sider langtfra 
kedelige orientering i øernes historie m. m. en 
sand lækkerbisken for alle elskere af dansk natur 
og lokalhistorie.

Fotografen har fundet stederne med de skønne
ste og mest interessante synsvinkler, og i bogens 
tekst fører Ib Paulsen med en Ærøskippers sikker
hed læseren rundt fra ø til ø i de sydfynske far
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vande. Man mærker, at skildringen er baseret på 
et intimt og kærlighedsbetonet kendskab til dette 
arkipelag, som var hans barndoms tumleplads, når 
båden med en glad og frejdig dreng på toften 
under fyldte sejl gled ud fra Ærøs bro.

Megen skønhed er gemt i de smukke billeder, 
som henter sine objekter fra klokkefrøen i 
»Hjortø kimende kær« til brændingens sprøjt 
mod Voderups klinter, og som billedernes indhold 
rækker fra de fredeligste motiver til dette vold
somme perspektiv, rækker også Ib Paulsens skil
dringer fra øernes »tidløse idyl« til de mest bevæ
gede begivenheder i øhavets historie. En stille 
sommermorgen bliver øernes ældste bosætnings
historie for forfatteren »morset i solblink fra en 
flintflække« blandt strandens stene, og medens 
Langelands talrige kæmpehøje hæver sig op over 
de frugtbare marker, hvis »korn vender sig med 
silkeglans i blæsten«, tindrer solen over Taasinges 
frugthaver, der i maj får »hele øen til at lyse rosa 
og hvidt«.

Under forårsdagens brise stævner stolte skibe 
med bugnende sejl ud fra Thurøs red, medens 
oldingene, som har lagt op, spinder en ende på 
skipperbænken, og eksotiske konkylier blandt ha
vens tulipaner minder om ungdommens langfarter 
til fjerne lande. Men bag alt dette skønne og frede
lige lader skildringen os føle historiens tunge puls, 
hvis slag beretter om fjenders landgang, skoves 
rydning, hekses død i røgsværtede flammer, vand

floders gennembrud af lave diger, brandes ødelæg
gelser, farsoters hærgninger og det rystende drama 
hin julidag 1889, da ekkoet af to revolverskud 
blandt stammerne i Nørreskoven på Taasinge gav 
epilogen på tvende unge menneskers ulykkelige 
kærlighedshistorie.

Wermund Bendtsen: Motiv fra Korshavn.

LANDBRUGETS BREVSKOLE
Landhusholdningsselskabet

I

er Deres bedste hjælp, hvis De vil udnytte nogle af de lange vinteraftener til fornyelse eller supple
ring af Deres landbrugsfaglige viden. De er ikke bundet af bestemte »mødeaftener«. Undervisningen 
foregår i Deres hjem, når De har tid. Og arbejdstempoet bestemmer De selv.

Brevskoleundervisningen betegnes af de mange elever som både fornøjelig og lærerig. I samarbejde 
med Landbrugets Brevskole kan De opnå langt mere, end De på forhånd tror. Den er oprettet af 
Landhusholdningsselskabet og godkendt af undervisningsministeriet. Bedre sikkerhed for god under
visning til en rimelig pris kan De ikke få.

Her er nogle få eksempler fra kursusplanen:
Regning for landmænd
Grundlaget for fodringslæren. 3
Malkekvægets fodring
Svinehold..................

7
11

lektioner 
lektioner 
lektioner 
lektioner

35
16
35
55

kr. 
kr. 
kr.

Fjerkræhold ..........................
Gødningen og dens anvendelse 
Praktisk regnskabsføring .... 
Engelsk for landmænd..........

12
8

12
30

lektioner 
lektioner 
lektioner 
lektioner

50
40
60
90

kr. 
kr. 
kr. 
kr.

9

Skriv allerede i dag efter gratis kursusplan med alle oplysninger eller send Deres indmeldelse til 
LANDBRUGETS BREVSKOLE, Landhusholdningsselskabet, Rolighedsvej 26, København V.
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Som en god tilgift bringer bogen endvidere et 
forord af forfatteren Tom Kristensen og et kort 
over øhavet, udført af kunstneren Gustav Hjort
lund, som bl. a. også har tegnet Dansk Slægts
gårdsforenings meget anvendte mærkat. Et engelsk 
og et tysk resumé af teksten bevirker, at bogen 
foruden til landsmænd også kan anvendes som en 
særdeles smuk gave til venner i udlandet, men 
først og fremmest vil jeg ikke savne den på min 
egen hylde; dertil er den for smuk og lødig!

P. K. Hofmansen.

Kære du i det grønne!

Er der ikke noget grønt 
på denne årstid?

Vist er der det. Der er 
ingen højtid, der er så 
dybgrøn som julen, og at 
den er ved at være over 
os, vil du vel ikke nægte?

Men selv her ind under 
jul er det godt »at se ud 
ad vinduet«. Lige udenfor 
er det mørkt og koldt, og 

dog har vinterens farver også deres dæmpede 
charme. Men så er der det vindue, som snart har 
sneget sig ind i de fleste danske hjem: fjernsynet. 
Ind imellem det underholdende får vi udvidet vor 
horisont, får set fremmede folkeslag og deres leve
vis, lærer noget om ting, som vi aldrig havde drømt 
om at interessere os for, og vi ser ind i andres 
forhold, lærer at tænke og føle med andre igennem 
de film og stykker, fjernsynsteatret viser os.

Men det var julen, vi kom fra, og den er vel 
vor mest traditionsrige højtid. Ville det så ikke 
være hyggeligt at se, hvilke juletraditioner andre 
har. Få har så rige traditioner som vore svenske 
brødre. Meget har vi allerede »stjålet«, såsom ad
ventsstjerner, adventskranse, luciafest med terner 
og »stjerngosser«, luciabrude og bugnende fade 
med brød til kaffen. - Luciabrødene: 16 1 mælk, 
150 g marg., 2 dl sukker, 1 æg og 116-3 g safran 
(safran tørres i ovnen, stødes og opløses i den 
lunkne mælk), 50 g gær og ca. 1 kg mel. Dejgen 
arbejdes sammen og hæver, 20-25 skoldede, hak
kede mandler, rosiner og evt. hakket sukat arbej
des ind i dejgen, og den formes i de bestemte 
luciaformer og bages i varm ovn.

Senere kommer julebukkene af halm eller malet 
træ, fint dekoreret, lange løbere i stærke farver 
og med figurer i hvidt.

Jeg ville gerne en gang opleve en rigtig svensk 
jul med kanefart over frostknirkende sne, ringende 
kanebjælder og tykke bjørneskindstæpper, hestenes 
dampende ånde og himlen overstrøet med tin
drende stjerner, nærmere og nærmere lyder den 
lille landsbykirkes sprøde »helgringning«. Man når 
frem til »julottan« - julemorgens gudstjeneste - 
klokken 6 med røde kinder og strålende øjne, og 
bagefter, når man er kommet hjem, skal alle 
»dyppe i gryde«:

I køkkenet står en kæmpegryde med noget, der 
minder om vore fedtegrever, blot er der drysset 
mel over og tilsat lidt mælk og kulør, alle dypper 
i gryden, og alle på gården ønsker hinanden »glæ
delig jul« her. Og så fejres julen til 13-dagen, 
d. v. s. hellig 3 konger, med dans og sang og 
mægtige kolde borde, skiftende vel fra landsdel til 
landsdel, men dog så ens, at mindst 7 slags pølser, 
leverpostej og forskellige former for silderetter går 
igen overalt. Der er »Jansons fristelse«, som er 
revne, rå kartofler lagt i et smurt gratinfad, skifte
vis med småtskårne sildefileter, ansjovis, gaffel- 
biter og løg, sat i en rygende, varm ovn med et 
par smørbidder på, og når det begynder at tage 
farve, tilsættes lidt tomatpuré og fløde, og der 
skrues ned for blusset. Den skal være ca. 1 time 
i ovnen i alt. En fast »genganger« er også jule
skinken, som er en letrøget skinke, fint pyntet med 
udsprøjtet sennep, nellikeblomster (krydderiet!) 
etc. Den kan også glaceres med sukker og sættes 
i en rygende varm ovn et øjeblik.

Den engelske jul med Sancta Claus-strømperne 
på kaminhylden julemorgen, kalkun og den tunge 
x-maspudding kender vi vist alle. Jeg tror ikke 
nogen er interesseret i at få opskriften på uhyret, 
hvis dejg æltes af oksetælle og mel flere uger før 
jul; der skal være mønter og andet nips i den, og 
de skal så spå »vinderen« om fremtiden. Sydpå 
fejres julenat med en masse halløj, fyrværkeri og 
for dem, der har råd, champagne. Men alt dette 
er jo kun de ydre former, den måde man fejrer 
julen på. Som et kuriosum kan jeg nævne, at 
japanerne har adopteret hele juleshowet fra ameri
kanerne, men N. B. uden indholdet, og det er dog 
det, der er bag ved traditionerne, der er julen.

For nogle år siden fik en veninde af mig den 
opgave at holde et causeri om kinesiske juleskikke! 
Man kan virkelig tænke så vanemæssigt, at man 
tror, der er jul allevegne.

Nej, ikke en gang jøderne, som dog står os nær 
i så mange religiøse spørgsmål, har nogen jul. Det 
er indlysende, for de forventer stadig Messias’ 
komme, og det er den, vi fejrer, når vi fejrer jul. 
Påske og pinse har vi fælles med dem, men linierne 
er ført videre hos os. Deres påske og pinse er som 
en forudanelse, som et svagt billede af, hvad der 
skulle komme, således at den ufattelige begivenhed 
blev mere forståelig. Kunne vi forestille os en 
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verden uden jul, uden julens jublende budskab, 
uden søndag, uden påske og pinse: en verden uden 
Kristus? Hvordan?

Er jeg intolerant? Måske? Men jeg ville nødig 
leve i den verden, og der er der millioner af men
nesker, der lever i en sådan forstillelsesverden. 
For mig er det en af de vægtigste grunde til at 
støtte ydre missionsarbejde; det er ikke det, at de 
andre tænker »forkert«, for der er mange smukke 
tanker og mange strålende personligheder uden for 
det, der hedder kristenheden. Men det er den 
tanke at skulle leve i en verden, hvor mennesket 
med al sin elendighed er overladt til sig selv, hvor 
frygten for onde ånder har større magt over sin
dene, end vi aner, og allerdybest er det, det at 
leve uden bevidstheden om en kærlig Gud og 
Fader og om en kærlighed så stor, som den der 
blev vist os i påsken. Hvor må det liv være tomt 
og meningsløst. Vi har meget at takke for, men 
gør vi det?

Til slut vil jeg sende dig og dine kære en jule
hilsen, og jeg vil formulere den med de ord, som 
de få kristne i Kina bruger, deres oversættelse af 
vort »glædelig jul«, nemlig ordene: »Hellig fødsels
glæde«. De ord rummer — mere end vore — julens 
indhold.

Konen i vinduet.

SKOVFYRREN

Der stod et træ ved min kirkevej, 
måske ej andre den så end jeg - 
en enlig skovfyr i bakkesiden. 
Spørg ej hvor gammel - jeg ved ej tiden, 
da den blev plantet, hvem kan det vide, 
ved vår den stod der som vintertide; 
men ét jeg ved, den har hilst mig, 
hvergang jeg vandred’ min kirkevej.

Når bøgen lyste ved forårstid 
med dun om bladene, skær og blid, 
sin mørke krone skovfyrren hvælv ed’, 
den lille fugl, der for høgen skælved’, 
i træets krone sig kunne gemme, 
og snart man hørte dens takkestemme. 
Den fløj med sang imod kirken op 
med tak for skjul under fyrrens top.

Et værn man fandt ved din brede fod 
mod solens brand og for regnens flod, 
og skøn at skue ved vintertide 
din høje krone med snefnug hvide.

Var vejen pløret og vinden bister, 
man fik din hilsen: »Nu kun den sidste — 
den sidste bakke - så er du der, 
den hvide kirke nu snart du ser«.

Du træ, der stod ved min kirkevej, 
sig, kan du tale til fler’ end mig, 
så sig, at kirken endnu sig hvælver 
med ly for den, der for høgen skælver; 
at end vi der kan få ord at høre 
om vejen, som os til målet fører. 
Ja, sig til hver, som du ser der går, 
at kirken den end på bakken står.

Kirstine Hofmansen.

Fra en svunden tid

Han stod uden for sin gårdport, bred og kraf
tig, med tommelfingrene i vestegabet, en lille træ
pibe hængte i mundvigen og gjorde denne ligesom 
lidt skæv, næsten som sad der et stadigt smil i 
ansigtet, og forresten var hans smil meget lette at 
få frem, de ligesom fødtes hos ham, før han talte, 
velmenende smil, men gerne lidt smådrillende. 
Lars Johansen hed han, men som landsbyens skik 
var, næsten aldrig andet end Lars.

Det var en af Larses daglige vaner at stå og 
følge bygadens færdsel. Så godt som altid så man 
ham der om formiddagen, gerne i den dobbelt- 
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rådede vest med et lille sort halstørklæde bundet 
i sløjfe over den sorte, håndstukne krave, et par 
vide bukser, der faldt ned over et par velpudsede 
træsko. Lars var ikke, hvad man kalder en tyksak, 
kun som nævnt kraftig bygget, og med sine godt 
70 år en smuk mand.

God tid havde han, ikke fordi han hverken var 
eller havde været en drivert, langt fra, han havde 
nu bare overladt sin bedrift til sine to halvgamle 
medhjælpere gennem mange år, Søren, der var 
forkarl, og Stine, der passede husvæsenet helt 
efter Larses hoved.
Han havde langt fra ladet sig sætte ud af spillet, 
der var ikke ret meget af det daglige arbejde, der 
undgik hans opmærksomme øje, det gjaldt både i 
stald og mark; han ville blot have lov at nyde sin 
alderdom på sin egen måde, gammel ungkarl som 
han var.

Porten vendte lige ud til gården, og al den færd
sel, der gik forbi, havde Larses interesse. Et ven
ligt, lidt ærtende tilråb kunne gælde vejr og vind, 
den kørendes bæster, eller hvad der nu faldt for. 
Allerhelst så Lars, at der vankede et kvikt svar 
retur, selv om det var nok så gammel en vittighed, 
der brugtes. Fandt han den rammende, hørtes hans 
karakteristiske »ho, ho, ho«. Kom byens unger 
forbi, indledtes altid en livlig samtale, der gerne gik 
ud på, at Lars spurgte, om de ikke kunne låne 
ham nogle penge til bolcher, for han var helt ud
gået for begge dele. Ungerne grinede henrykt og 
henviste til hans rummelige bukselommer, og så 
begyndte der et komediespil med ivrig søgen og 
leden. Når så der fandtes, hvad der som regel 
gjorde, nogle løse fem- og toører, grinte ungerne 
yderligere og pilede til købmanden, mens Larses 
»ho, ho, ho« lød efter dem.

Som nævnt fulgte Lars godt med i bedriften og 
tålte ingen sjusken med arbejdet, ikke sådan at 
han skældte ud, det var noget, som så sjældent 
skete, at ingen troede, han kunne. Nej, han havde 
sin egen lune måde at ordne tingene på, som f.eks.

HANDELSBANKEN
HOVEDSÆDE: HOLMENS KANAL 2, K

122 afdelinger og filialer over hele landet 

den gang, da tjenestedrengen Peder havde glemt 
at flytte et par kalve til aften. De stod nede i 
kæret bag ved gården. Lars’ vagtsomme øjne havde 
opdaget det, han kaldte på Peder og sagde: »Hør, 
Peder, nu går vi en lille tur ned i kæret, dér er 
så kønt nu, duggen er faldet, og frøerne synger 
så pænt«. Næsten før ordene var udtalte, pilede 
Peder af sted mod kæret, mens Lars mumlede: 
»Som den dreng da kan løbe, ho, ho, ho«.

Lars Joh ansens hjælpsomhed var kendt af alle. 
Han havde kun venner, måske lige undtagen kol
portøren og missionsprædikanten Villum? Når han 
kom på tale i Larses nærværelse, forsvandt smilet 
et øjeblik; det kom af, at han en gang havde taget 
Lars ved næsen. Villum kom en dag ind hos ham 
og spurgte, om han ikke kunne tænke sig at støtte 
kirkeklokken? Det kunne Lars godt, han holdt af 
den gamle klokke og mente jo nok, at når den 
havde arbejdet flittigt i en 3-400 år, kunne der 
være tale om et eftersyn. Han hentede et par 
tikronesedler inde i Chartollet og overrakte den 
noget forbavsede Villum disse med stilfærdig ym- 
ten om lidt mere, hvis det var nødvendigt. Villum 
begyndte så at læsse en bunke eksemplarer af et 
sekterisk organ, »Kirkeklokken«, op af mappen, 
stablede dem op på bordet og forsvandt ud af 
døren. Lars kiggede forbløffet på stabelen og var 
for en gangs skyld ude af stand til at sige noget. 
Først da Stine kom ind og med synlig forbavselse 
så bunken samt spurgte, hvad i alverden Lars dog 
ville med alle disse papirer, svarede han: »Ja, har 
jeg købt dem, så skal de så pinede også læses, du 
kan jo begynde, Stine«. Men da det på en eller 
anden måde sivede ud, brød Lars sig dog aldrig 
om at snakke om denne handel, og Villum var 
for fremtiden afskåret fra Larses gårdområde.

Blandt hans venner var også væveren Jens Kri
stian; han havde et lille sted med 3 tdr. land jord 
til og på Larses anbefaling et par køer, ligesom 
han også lånte hestekraft og redskaber til jordens 
behandling af Lars. Nu hændte det, at den ene af 
køerne skulle sælges, og uden at rådføre sig med 
Lars trak væveren til marked i Holbæk. Her fik 
han byttet koen bort med en årskvie, fik nogle 
stive kaffepuncher i lidkøb og kom hen under af
ten til byen med kvien. Da han skulle forbi Larses 
gård, kunne han ikke lade være at drage ind for 
at vise sin handelskyndighed. Lars kiggede på 
kvien, erklærede at den jo så helt godt ud med 
mere, men siger så: »Lad os nu sætte kræet ind i 
stalden, Jens, mens vi får os en bid brød, du har 
jo gået langt, og kvien har godt af at hvile sig 
lidt«. Væveren tog imod indbydelsen og gik med 
Lars ind til aftensbordet. Imidlertid så Lars sit 
snit til at gå ud og sige til Søren: »Tag lige og 
træk den lille tyr ned hos væveren, vi har byttet 
med kvien«.

Da nu, et godt stykke ud af aftenen, væveren 
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ville gå ud og trække sit dyr hjem, fortalte Lars 
ham, at det havde Søren allerede gjort, da han 
var bange for, at det ville blive for mørkt, inden 
Jens kom af sted. Væveren takkede og stolpede 
hjem. Marie, hans kone, var gået til ro, men 
væveren insisterede på, at hun skulle stå op og 
se det nye dyr, samt udmalede alle de gode mulig
heder det indebar. Da de kom ned i stalden, siger 
han så: »Nu holder jeg lygten, Marie, føl så selv 
efter, hvilket yverskifte kvien har«. Marie prøvede 
og udbrød: »Men jøsses dog, far, det er jo en tyr«. 
Væveren blev vred og skældte ud, men forsøgte 
dog selv. Al den fingereren kunne tyren dog ikke 
tage, den sparkede ud og ramte den lidt vaklende 
væver, så han havnede i rendestenen.

Et ægteskabeligt opgør endte med, at Marie 
temmelig kraftigt bebrejdede Jens, åt han ikke 
havde ladet Lars være med til kvæghandelen og 
i hvert fald, at kaffepunchene skulle været undgået.

Dagen efter blev tyren dog hentet hjem, og 
væveren fik en betydelig bedre kvie fra Larses 
besætning i stedet for den, han havde byttet sig 
til på markedet.

Foruden bedriften og væveriet havde væveren 
også bier. Da han en dag skulle til Holbæk med 
en krukke honning, fik han den idé at ville ride 

derud, dog ville han ikke gå til Lars og låne hest, 
men fik hos en anden nabo en ældre adstadig 
hoppe at låne. For at komme til landevejen måtte 
han passere lige forbi Lars Johansens gård, og 
vanen tro stod Lars i porten: »Du kommer fint 
ridende«, ærtede Lars. Væveren undskyldte sig 
med, at der var en mils vej til Holbæk, og det var 
da lettere på denne måde. Det indrømmede Lars 
naturligvis, men gav sig så til at kigge hesten lidt 
nærmere efter, roste dens foderstand, samt hvad 
han nu kunne finde på, men uset af væveren havde 
han fået fat i en håndfuld brændenælder, som han 
fik puttet op under halen på øget; med et kraftigt 
klap på halen ønskede han væveren god rejse. Og 
så skete katastrofen. Øget begyndte pludselig at 
foretage de mest usandsynlige bevægelser med 
bagpartiet, og lidt efter havnede væveren i grøften 
med krukken højt hævet i den ene hånd, mens 
hesten i vild fart forsvandt ad hjemningen til.

Der gik temmelig lang tid, før væveren tilgav 
Lars, men længe før, det blev såtid, var begiven
heden, om just ikke glemt, så dog tilgivet.

Det er minder fra en svunden tid, minde om en 
gammel, stovt bonde, en type, der ikke hører 
hjemme i nutidens forjagethed - desværre.

Jørgen Petersen.

Jæger med sin hund i mosen.

Juridisk brevkasse

Landbrugsejeres testationsret

Spørgsmål:

Vi er 4 søskende, der beder den juridiske brev
kasse hjælpe os med følgende problem: I 1950 
oprettede vore forældre testamente, hvorefter vor 
ældste broder skulle have ret til ved den længst
levende af vore forældres død at overtage deres 
gård med besætning og driftsinventar. Vor broder 
skulle blot overtage prioriteterne, der i dag udgør 
ca. kr. 55.000, samt derudover betale kr. 10.000 
til hver af os tre andre søskende. Vor mor er nu 
død, og far, der er 80 år, har besluttet at over
drage gården til vor bror på de anførte vilkår, 
idet han dog skal yde aftægt til far, sålænge far 
lever, med ca. 8000 kr. årlig. Gårdens ejendoms
skyld pr. 1. sept. 1956 udgør kr. 180.000, men 
handelsværdien er i dag ca. kr. 400.000.

Vi vil gerne fremhæve, at vi ikke er uvenner, 
men har ønsket vort problem belyst af den juri
diske brevkasse, idet de 3 af os ikke mener, at 
far er berettiget til at disponere på denne 
måde.
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Svar:
Ifølge særlige regler, der siden 1769 har været 

gældende for bøndergårde og nu gælder for alle 
landbrug undtagen visse herregårde, har ejeren af 
en landejendom en vidtgående ret til at råde over 
sin ejendom ved testamente. Medens det i almin
delighed ikke er tilladt en person, der har livs
arvinger, ved testamente at råde over mere end 
en trediedel af sin efterladte formue, kan landbru
geren ved testamente bestemme, »hvem af hans 
børn eller arvinger ejendommen skal tilfalde, hvad 
der egentlig skal følge med gården og regnes til 
dens besætning, hvad sum arvingen skal tage sam
me for, og hvor meget han derfor skal erlægge til 
stervboen (dødsboet) og hans medarvinger« (Fr. 
13/5 1769 § 5). Som det vil ses, er der ikke i 
forordningen nogen begrænsning i retten til at fast
sætte prisen, og det har derfor altid været antaget, 
at prisen godt kunne sættes langt under ejendom
mens værdi, dog har man tilføjet, at den ikke 
kunne ansættes til en ren bagatel, således at gård
arvingen i virkeligheden blev enearving, når testa
tor ikke efterlod sig anden formue end gården.

Denne vidtgående testationsret er ikke bleven 
meget benyttet, fordi generationsskiftet som regel 
er sket ved en overdragelse i forældrenes levetid. 
Som følge heraf finder man kun få domme ved

rørende dette emne i domssamlingerne, men dei 
findes dog en dom afsagt af Østre Landsret 20. 
decbr. 1951, refereret i Ugeskrift for retsvæsen 
1952, s. 424, der giver god orientering i spørgs
målet. Den omhandlede et testamente, oprettet af 
en gårdejer i 1948, hvori det var bestemt, at går
den skulle tilfalde en søn for kr. 50.000. Efter at 
gårdejeren var død i 1948 og hans enke i 1950, 
kom det til en retssag mellem gårdarvingen og 
hans søskende, idet disse påstod ejendommen med 
tilbehør ansat til en væsentlig højere værdi end i 
testamentet bestemt. På skiftet blev gården vur
deret til kr. 135.000 og dens værdi i 1948 til 
kr. 120.000. Ejendomsskylden var på skiftets tids
punkt kr. 79.000. Til trods herfor gik dommen ud 
på, at testamentets fastsættelse af prisen ikke kun
ne tilsidesættes.

Det er hermed fastslået, at en pris, der ligger 
under halvdelen af ejendommens værdi på det 
tidspunkt, da testamentet oprettedes, ikke kan til
sidesættes. Det forekommer mig, at det omspurgte 
tilfælde ikke er meget forskelligt herfra, idet der 
må ses på værdierne, da testamentet blev oprettet, 
ikke på det tidspunkt, da testamentet træder i 
kraft. At svare ja eller nej til det stillede spørgs
mål er mig dog ikke muligt, da afgørelsen i til
fælde af retssag vil afhænge af rettens skøn.

M. Hesselbjerg, cand. jur.

DET MØNSKE KRONGODS
Interessant uddrag af arkivalier vedrørende uroen omkring krongodsets salg i 1769.

Af gdr. Harald Jensen, Østermark.

Da det mønske krongods i 1769 skulle sælges 
ved auktion i Stege d. 19. og 20. sept., fandtes der 
ingen herregårde og ingen selvejergårde her. I som
meren 1769 blev to embedsmænd sendt over til 
øen for at planlægge auktionen. Deres instrukser 
lød på, at bønderne så vidt mulig skulle have lej
lighed til at »købe sig selv« (blive selvejere), og 
at der kun måtte oprettes herregårde, hvor det var 
absolut nødvendig, og at der ikke måtte tillægges 
de evt. herregårde mere bøndergods, end hvad der 
var nødvendig til at bestride hoveriet. Kommissio
nen - der bl. a. bestod af en grev Holk - kom til 
det overraskende resultat, at det var absolut nød
vendig at oprette 6 godser med tilhørende byer 
(at det kun blev til 5 er en anden historie).

Da bønderne erfarede, at de skulle sælges til 
private »propritaire« - godsejere - bestormede de 
kongen med bønskrifter, hvori de bl. a. udmaler 
den ulykke, det vil være for dem at blive hov

bønder under private godsejere. De beder om at 
blive fri for auktionen og i stedet få lov til at over
tage deres gårde til selveje for den samme pris pr. 
td. hartkorn, som opnåedes på Falster året før, 
nemlig 72 rbd.; men allerhelst ville de fortsætte 
som »kongens egne« bønder.

Der kom også en ganske særlig ansøgning fra 
øens samlede bønder, som gik ud på, at bønderne 
skulle overtage deres respektive gårde i fællesskab 
til en vis pris pr. td. hartkorn og så hæfte én for 
alle og alle for én.

Den mand, der stod for denne plan, var Hans 
Herman Barfoed. Paludan kalder ham »Møns 
engel«, fordi han i disse for bønderne uhyre van
skelige år tog sig af deres sag og værnede dem, så 
godt han formåede, imod overgreb. Hvem han var, 
nævner hverken Paludan eller Boj sen noget om. 
Fra en vis side blev forsøgt at få ham forvist fra 
øen, idet man beskyldte ham for at gøre bønderne 
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opsætsige. Det lykkedes ikke, tværtimod blev han 
senere statens befuldmægtigede ved den delaf kron
godset, som omkring 1771 blev frataget køberne. 
I en skrivelse til rentekammeret, hvor han forsva
rer sig imod disse ondsindede beskyldninger, næv
ner han, at han har drevet et »større jordegods«, 
og at han ikke modtager betaling af bønderne for 
sin hjælp. Han blev på øen til sin død ca. 1784 og 
hjalp de bønder, der blev selvejere med den umå
delige mængde af bryderier, de måtte igennem, før 
de kom så vidt, at de op imod år 1806 fik skøde 
på deres gårde.

Barfoeds plan.
Barfoeds plan og ansøgning til kongen, som 

samtlige bønder på Møen havde bundet sig til, så 
i uddrag således ud:

1. Alle binder sig og deres efterkommere som 
medlemmer af et »forenet selskab«.

2. I fællesskab sammenskydes -efter evne - en 
kapital på 20.000 rigsd. til udbetaling d. 
11. dec. 1769. Enhver bliver afskrevet på 
sin gård med det beløb, han yder. I kondi
tionerne til auktionen står, at den halve 
købesum skal stå uopsigelig til evig tid i det 
solgte gods. Således ses i dag af denne 
1. prioritet - som stadig hedder »Den kgl.
16 Købesum« - at f.eks. en ejendom, der nu 
står til 80.000 i ejendomsskyld, kostede 165 
- et hundrede og fem og tres - rigsd. for 
knapt 200 år siden.

3. Selskabets medlemmer hæfter »én for alle 
og alle for én« for selskabets restgæld.

4. Enhver beholder til ejendom for sig og sine 
arvinger den gård, han nu har i fæste, under 
hvis fortabelse han forpligter sig til at over
holde selskabets love.

5. Til at bestyre selskabets skove antages en 
plantør.

6. Selskabet er forpligtet til at understøtte de 
medlemmer, der uden egen skyld kommer 
i vanskeligheder.

7. Ingen gårde må sammenlægges.
8. Til bestyrelsen vælges en formand og 14 

medlemmer.
9. Selskabet inddeles i 7 »fögderier« (her er 7 

landsogne på øen).

- Denne plan, der minder noget om vore andels
selskaber, har myndighederne ikke turdet godtage, 
den var for meget forud for sin tid. - Dog gør 
bønderne forsøg på at få omstødt den auktion, der 
holdtes d. 19. og 20. sept., og i stedet at få god
kendt et samlet køb på grundlag af foranstående 
plan. Otte bønder var - som repræsentanter for 
alle øens fæstere - i København d. 3. okt. 1769 og 
afleverer til »Stormægtigste, allernaadigste Arve- 
konge og Herre« en meget omfattende ansøgning 

herom, hvor de også forklarer, hvorledes de mener 
sig narret og taget ved næsen i Stege d. 19. og 
20. sept. Men denne ansøgning var også forgæves.

- Bønderne på godserne nr. 2, 3 og 4 købte i 
fællesskab de respektive tre godser på auktion d. 
19.-20. sept. På nr. 2 og 3 blev aldrig bygget no
gen herregårde, idet bønderne her efterhånden 
klarede skærene, vel særlig ved Barfoeds hjælp, 
og hovedgårdstaksteme blev efterhånden udstyk
ket og bebygget. Men for gods nr. 4’s vedkom
mende gik det sådan, at købet blev annulleret 
i 1771 på grund af misligholdelse af betalingen. 
Det var vistnok ikke den væsentlige grund, men 
der var flere grunde, der nok i de tider vejede 
tungt. Her var nemlig, så vidt man nu kan se, 
nogle enkelte fæstere, som var meget selvrådige 
og selvkloge. Og når man ser listerne over bøn
dernes afdrag, så ser det ud til, at de var de mest 
velhavende.

Kautionisten var liebhaver.
Godset var blevet alt for dyrt, man ser netop, 

at bønderne i deres klage til kongen den 3. okto
ber 1769 beklager sig over, at private pengestærke 
jordspekulanter har budt bønderne så højt op, at 
de umulig kan klare det, de havde påtaget sig - 
det kom for resten til at slå til også for godserne 
2-3, men her havde de Barfoed, som ikke på det 
tidspunkt havde noget med nr. 4 at gøre. Man 
fristes til at gætte på, at netop de omtalte enkelte 
egensindige og forholdsvis velhavende bønder på 
dette gods er skyld i, at de ikke på nr. 4 havde 
Barfoed at støtte sig til, da det kneb for alvor. 
Det viste sig, at den første cautionist for nr. 4 i 
virkeligheden var liebhaver, han fører proces imod 
bønderne for at få ejendomsret til godset, hvad 
han dog ikke fik. Der gik vist nok ikke ret mange 
måneder, før bønderne får en ny kautionist for 
nr. 4. Det var tømmerhandler Lars Larsen, Kø
benhavn. Han var søn af fæstebonde Knud Chri
stensen på gård nr. 5 (gi. nr.) i Østermark. To af 
hans brødre, sognefoged Jens Knudsen, Elme
lunde, og Niels Knudsen, Torpe, var fæstere på 
gods nr. 4. - Lars Larsen var rømt fra stavnsbån
det (sådan siger overleveringen) - i hvert fald kom 
han til København som dreng og blev adopteret 
af sin morbror Jens Larsen, der var tømmerhand
ler, ugift og meget velhavende, han var bondesøn, 
født i Koster på Møn. Lars Larsen, der var døbt 
Knudsen, antog morbroderens efternavn. Han ar
vede både forretning og formue, da Jens Larsen 
døde og blev en meget rig mand. Hans hustru var 
født på Strandmøllen, København, og hun var 
faster til den kendte Johan Christian Drewsen, 
Strandmøllen. Iflg. overlevering rejste Lars Lar
sens bror - Niels Knudsen Torpe - til København 
d. 19. sept. 1769 for at få ham til at kautionere 
for bønderne på nr. 4. Men Niels Knudsen traf
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ikke broderen, der på det tidspunkt var i udlandet. 
Hvis denne overlevering er rigtig, så har man 
sandsynligvis her forklaringen på, at man den 20. 
sept. 1769 ikke havde Lars Larsen til at kautio
nere for nr. 4.

Det siges, at hvis man vil være uven med en 
mand, skal man bare låne ham nogle penge. Des
værre ser det ud til, at dette ord i alt fald kom til 
at passe her, selv om Lars Larsen nok ikke har 
haft en sådan hensigt med den store hjælp, han 
ydede sine brødre og sine mange slægtninge og 
øvrige bønder, der drev nr. 4.

I de få dokumenter, der nu er fra de for de 
mønske bønder så kritiske år, aner man tydeligt, 
at på gods nr. 4 gik det ikke ret godt. Det er det 
eneste af 3 godser, man til stadighed læser om 
selvtægt og uvillighed. Det gik så dårligt med at 
få betalt de 5 godser, at de alle blev krævet afleve
ret til kronen igen i 1771. Men her vil jeg holde 
mig til nr. 4.

Den 23. juni 1771 får tømmerhandler Lars Lar
sen ordre fra rentekammeret til at indsende regn
skab over, hvad der er betalt på godset og over, 
hvad evt. er forbedret, da det nu er bestemt, at 
godset skal tilbageleveres til kronen. L. Larsen 
anmoder sin befuldmægtigede Jacob Camaris, bo
ende på godset, om snarest at udfærdige et sådant 
regnskab. (Fortsættes i næste nr.).
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