
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er 
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og 
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som 
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre 
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk


Nr. 111 Februar 1961 - 20. årg.

Det yndefulde forår, som det tegner sig allerede nu - delvis indendørs



SLÆGTSGAARDEN
Udkommer hveranden måned. 

Redigeret af Ib Paulsen.
Carit Etlarsvej 32, Odense. Tlf. 12 72 71.

DANSK SLÆGTSGAARDSFORENING 
Kontor: Carl Baggers Allé 45, Fruens Bøge. 

Postadresse: Postboks 221, Odense. 
Telefon: Odense 129473 (09). 

Postgironummer 83142.
Kontoret modtager indmeldelser.

Alle breve til foreningen sendes til kontoret, 
artikler til bladet til redaktøren.

Andet samt private forespørgsler til formanden. 
Forespørgsler ang. undersøgelser af enhver art 

bedes rettet til Slægtsgaards-arkivet.
»SLÆGTSG AARDS-ARKIVET«

Adresse: Slægtsgaardsarkivet, Det kgl. Bibliotek, Køben
havn K. Tlf. Minerva 111.

Leder: Mag. art. Hans Ellekilde (tlf. Holte 356) og arki
var P. K. Hofmansen. P. K. Hofmansen træffes person
lig tirsdag og onsdag kl. 14-17.

Formand for arkivudvalget: Konsulent H. Balle, Carl 
Baggers Allé 45, Fruens Bøge.

Landsbestyrelsen:
Gdr. Chr. R. Christensen, Badstrup, Uggerslev (for

mand). Tlf. Uggerslev 149.
Gdr. N. Slemming, Rønne Allé 4, Rønde (næstfor

mand). Tlf. Rønde 203.
Civilingeniør, gdr. H. M. Markersen, R., Rødby.

Tlf. Rødby 9011 19.
Gdr. Jørgen Petersen, Thorsgård, Gislinge.

Tlf. Gislinge 32.
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund pr. Kølstrup. 

Tlf. Rynkeby 17.
Gdr. Einer Petersen, Kikhavn pr. Hundested.

Tlf. Hundested 149.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm pr. 
Aarup. Tlf. Aarup 91 (helst kl. 9-10).
Propr. Chr. Lybye, Haldborg pr. Skive. Tlf. Skive 556.
Gdr. Ths. B. Thomsen, Ulsted. Tlf. Ulsted 46.
Gdr., sognefoged Grøntved, Mygdal pr. Hjørring.

Tlf. Mygdal 31.
Gdr. Marcus Hansen, St. Duegård, Aakirkeby.

Tlf. Aaker 10.
Gdr. Chr. Jessen Reinholdt, Oksgård pr. Hellevad. 

Tlf. Hellevad 499 10.
Gdr. Hans Buhl, Elkjærhus, Børkop. Tlf. Børkop 70.
Gdr. H. Chr. Flytkjær, Rindom, Ringkøbing.

Tlf. Ringkøbing 372.
Forfatteren Salomon J. Frifelt, »Frifelt« pr. Ølgod. 

Tlf. Krusbjerg 20.
Foreningens juridiske konsulent:

Sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg, Hillerød. 
Tlf. Hillerød 152.

Kontorets leder, foreningens sekretær og konsulent: 
Agronom H. Balle, tlf. Odense 129473 (træffetid på

Hovedkontor: Vester Voldgade 107 
København V.

kontoret mandag og fredag fra kl. 9-13 og efter 
aftale.

Foreningens revisor:
Statsaut. revisor Kr. Foged, Rosenvængets Sideallé 8, 

København 0. Tlf. Øbro 30 eller Øbro 5000.
Trykkeri:

Andelsbogtrykkeriet i Odense. Tlf. Odense 121030.

Til
Slægtsgaardsforeningens 

medlemmer
Alle manuskripter og billeder til op
tagelse i Slægtsgaardsbladet sendes til 
bladets redaktør:
Ib Paulsen, Carit Etlarsvej 32, Odense.

☆

Alle henvendelser om annoncer bedes 
sendt til kontorets adresse:
Postboks 221, Odense.
Husk altid tydelig

afsenderadresse!

Creditkassen for Landejendomme i Østifterne
(Landcreditkassen)

Anker Heegaardsgade 4 . København V

Laan mod 1. Pr. i Landbrug, Skov? og Havebrug samt Grundforbedringslaan 
Kasseobligationer kan noteres paa Navn og kan indskrives



SLÆGTSGAARDEN
Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening

Nr. 111 Februar 1961 - 20. årg.

EJENDOMSSKATTERNE

Ved en bestemt lejlighed før jul blev der udtalt 
glæde over, at der nu fra alle sider var givet 
sådanne løfter med hensyn til ejendomsbeskatnin
gen, at man nu måtte forvente en virkelig lettelse 
i denne. En varm regeringstilhænger, der endda 
nævnes som ministeremne efter den rekonstruktion 
af regeringen, der må finde sted i løbet af året, 
svarede da: Bare I ikke bliver skuffede!

Manden fik ret. Landbruget blev skuffet over 
de fremsatte forslag.

Vel sker der en sådan ændring i amtsbeskatnin
gen, at amternes økonomi kommer ind i et bedre 
leje. Og det må hilses med tilfredshed som noget 
ikke uvæsentligt. Men det egentlige når man ikke 
frem til. Man får ikke løst skatteydernes proble
mer.

Det er godt nok, at man letter amtsskatterne, 
men når man så samtidig overfører dem til kom
munerne på en sådan måde, at man risikerer at få 
en meget stor part af dem tilbage i form af kom
munale ejendomsskatter, er man ikke nået langt. 
Og når man så samtidig sætter ejendomsskatterne 
til staten i vejret som følge af omvurderingen, kni
ber det med at se forbedringen.

Der bliver ikke stort andet end en narresut til
bage.

Spørgsmålet må løses generelt og helt. Ikke 
stykkevis og delt.

Det vil sige: 1. Ejendomsbeskatningen til staten 
afskaffes straks og afløses af mere tidssvarende 
besatningsformer.

2. Årsagen til stigningen i amternes udskrivning 
må fjernes ved, at de voldsomt og fortsat voksende 
sygehusudgifter dækkes på anden måde end gen
nem ejendomsbeskatningen, således at det bliver 

muligt straks og på afgørende vis at lette amternes 
økonomi uden at øge anden ejendomsbeskatning, 
og således at det bliver muligt at afvikle ejendoms
beskatningen til amterne totalt.

3. Der bør lægges forsvarligt loft over ejendoms
beskatningen i kommunerne, således at det også 
her bliver muligt efterhånden at få denne beskat
ningsform afviklet.

Man har fra flere sider - også fra regerings
venlig side - tilkendegivet, at udviklingen går i 
retning af, at man i stigende grad kan afvikle de 
direkte skatter til fordel for forbrugsafgifter, og 
selv om man skal vente med at råbe hurra, til man 
har set, hvordan sådanne afgifter vil komme til at 
se ud, kan det ikke nægtes, at sådanne ord bliver 
modtaget med en betydelig glædesfølelse.

Men når man er inde på denne vej, må det være 
naturligt, at man begynder med den mest urime
lige, mest forældede og mest uhensigtsmæssige 
skatteform, ejendomsbeskatningen, der alle dage 
vil være skat på produktionsapparat og bolig.

Vi har fået en enig tilkendegivelse af, at amts
beskatningen er gået over gevind på en sådan 
måde, at en revision ikke alene er påkrævet, men 
uafviselig nødvendig. Det er imidlertid ikke nok. 
Der skal også vilje til at erkende, at landbrugets 
situation er sådan, at den særbeskatning, der gen
nem ejendomsskatterne er lagt på landmændene 
og en begrænset kreds af andre medborgere, må 
fjernes.

Derfor må man håbe, at resultatet af vinterens 
forhandlinger i folketinget trods alt må føre til, 
at der opnås et dog nogenlunde tilfredsstillende 
resultat på dette område.

Det ville være bittert andet! C.
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FORENINGSMEDDELELSER

Slægtsgårdsforeningens kontor er som meddelt 
i decbr.-nr. fra 1. januar 1961 flyttet til Odense. 
Kontoret er beliggende i den sydlige bydel i Carl 
Baggers Allé 45, Fruens Bøge (ad Søndre Boule
vard). Al post bedes stadig sendt til adresse: Dansk 
Slægtsgårdsforening, postboks 221, Odense. (Kon
torleder: Han Balle.)

Foreningens telefonnummer er: Odense 12 9473.
Ved telefonforespørgsler vil den bedste træffetid 

være mandag og fredag kl. 8-13. Personlige kon
sulentsamtaler på andre dage efter aftale.

Medlemsbladet »Slægtsgården« udkommer også 
i 1961 med 6 numre og bringer fortsat forskelligt 
kulturelt stof om slægts- og gårdhistorie, natur- og 
egnsbeskrivelser samt aktuelle artikler med orien
tering for foreningens medlemmer om ejendoms- 
og generationsskifteproblemer, arveforhold, skatte
spørgsmål m. m.

Juridiske spørgsmål: Slægtsgårdsforeningens ju
ridiske konsulent, sagfører, cand. jur. M. Hessel- 
bjerg, Hillerød, besvarer spørgsmål om jordlove, 
ejendomsforhold, arveregler og arveafgifter, gaver, 
testamenter, ægteskabs- og familieproblemer, skifte
spørgsmål m. m. - Spørgsmålene bedes indsendt 
skriftligt i kort og klar form. Besvarelse kan ske 
direkte til forespørgerne, men både spørgsmål og 
svar optrykkes (uden navn) i medlemsbladets 
»Juridiske brevkasse«, således at andre medlem
mer af foreningen, som måske har lignende pro
blemer, eventuelt kan have nytte af at læse disse 
spørgsmål og svar.

Konsulentbistand ved generationsskifte. Slægts
gårdsforeningens ønske om ansættelse af en 
landbrugskonsulent som speciel rådgiver ved 
planlægning af ejendomsoverdragelser, forpagt
ningsforhold, værdiansættelser, omprioritering, 
gældsordning, oprettelse af slægtsgårdsdeklaration 
m. m. har i høj grad vist sig at være velbegrundet.

I løbet af 2-3 uger har foreningens kontor fra 
forskellige egne modtaget så mange forespørgsler 
om konsulentbistand, at disse opgavers løsning vil 
beslaglægge tiden de første par måneder.

Ved skriftlige forespørgsler til kontoret om per
sonlig vejledning ved generationsskifte og ejen
domsforhold tilrådes det at give oplysninger om, 
hvad det specielt drejer sig om, bl. a. om det er 
planlægning på længere sigt, eller om det er pro
blemer, der skal afgøres i de nærmeste måneder.

Slægtsgårdsforeningens oplysningsskrifter:
I efteråret 1958 begyndte Slægtsgårdsforeningen 

at udgive en række oplysende og vejledende skrif
ter om forskellige aktuelle problemer vedrørende 
landbrugsejendomme, jordlove, besiddelses- og 
brugsforhold, finansiering, ejendomsoverdragelse, 
værdiansættelser og skattemæssige forhold, slægts
deklarationer m. m.

De ændringer, der i de senere år er fremkom
met i Lov om landbrugsejendomme, jordlove, arve
love, skattelove m. fl. og den økonomiske udvik
ling for landbruget samt ejendomsprisernes og ejen
domsvurderingernes stigning, har skabt visse van
skelige problemer for generationsskiftet. Mange 
forespørgsler fra foreningens medlemmer viste, at 
der var et behov for trykte vejledninger med om
tale af nogle af de spørgsmål, der på et eller andet 
tidspunkt melder sig, når en gårds eller en ung 
landmands fremtid skal overvejes eller afgøres.

De udgivne skrifter, hvoraf nogle er trykt spe
cielt, medens andre har været optrykt i medlems
bladet og foreligger som særtryk, kan fås ved hen
vendelse til foreningens kontor. Slægtsgårdsfor
eningens medlemmer får skriftet tilsendt gratis til 
eget brug. - Advokater, konsulenter, revisorer, 
ejendomsmæglere, pengeinstitutter og andre, som 
har vist interesse for disse skrifter, betaler dem 
med stykpris eller 10 kr. ialt for de hidtil udkomne:

Meddelelse nr. 1 af H. Balle (12 sider - 2 kr.).
»Beskrivelse af en landbrugsejendom«. Grundlag for 

ejendomsvurdering og til notater og registrering ved op
rettelse af forpagtningskontrakt.

Meddelelse nr. 2 af Chr. R. Christensen (4 sider - 1 kr.).
»Statens forkøbsret til landbrugsjord«. - Vejledning og 

oplysninger om lovbestemmelser.

Meddelelse nr. 3 af Aage V. Reiter (4 sider - 1 kr.).
»Om kreditforeninger, hypotekforeninger, kreditinsti

tutter, lån m. m.«. - Oplysninger om lånoptagelse og vej
ledning om virkemåde.

Meddelelse nr. 4 og 7 af M. Hesselbjerg (hver 4 sider - 
1 kr. stk.).

»Slægtsgårdsdeklaration om forkøbsret«. Motivering, 
vejledende eksempel samt bemærkninger og kommentarer.

Meddelelse nr. 5 af Tage P. Brixner (4 sider - 1 kr.).
»Skattemæssige problemer i forbindelse med handel og 

overdragelse af landbrugsejendomme«. - Vejledende op
lysninger om handelsprisens opdeling og om vurderings- 
og afskrivningsforhold med henblik på købers og sælgers 
beskatning.
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Meddelelse nr. 6 udarbejdet af et udvalg (16 sider - 3 kr.).
»Udkast til forpagtningskontrakt«. Grundlag »De samv. 

danske Landboforeningers forpagtningsvejledning« med 
tilføjelser, bl. a. flere former for forpagtningsafgifter og 
suppleret med paragraffer om forkøbsret og tilbagekøbs
ret til evt. brug for bortforpagtning til slægtninge. Denne 
vejledning, som omfatter mange detailspørgsmål, er for
met og trykt således, at den ved udstregning af ikke 
ønskede afsnit og tilføjelse af yderligere aftaler er et sær
deles praktisk eksempel at bygge på ved oprettelse af en 
forpagtningskontrakt.

Foreningens medlemskontingent.
Indbetalingskortene (girokort med med

lemskort) er udsendt i januar og har fået en 
god modtagelse med hurtig indbetaling. Med
lemmer, der endnu ikke har benyttet det gule 
indbetalingskort, bedes indbetale kontingentet 
snarest for at undgå udsendelse af post
opkrævning med portotillæg.

Slægtsgårdsdiplomer 
i Skåne

13.11.1943 (jvf. »Slægtsgården«s nr. 67, oktober 
1953), blev udstedt 29.9.1951, uddelte 15 slægts
gårdsdiplomer til gårde, som i mere end 100 år 
havde været i slægtens besiddelse, for på denne 
måde at vise dens værdsættelse af trofastheden 
mod fædrenes jord. Efter 1942 har man nu og da 
uddelt flere diplomer, således i 1953, men først nu 
har man besluttet, at diplomudstedelsen ikke blot 
skal gælde gårde, men også mindre landejendom
me og husbrug, når blot ejendommene i mindst 
100 år har været i slægtens besiddelse.

På denne side af Øresund ønsker vi Skåne til 
lykke med det friske initiativ, såvel »Kullens hem
bygdsförening« som »Oxie härads hembygdsför
ening« har taget i slægtsgårdsbevægelsens interesse. 
De forskellige hembygdsföreningers forskellige 
krav med hensyn til åremålet for slægtens besid
delse af ejendommen, inden der kan udstedes di
plom, giver selvfølgelig disse forskellig historisk 
værdi, ligesom mål- og vægtenhederne inden for 
samme rige i ældre tid havde forskellig validitet, 
men vi håber, at initiativet fra Skåne må føre til 
oprettelsen af en rigsomfattende svensk slægts
gårdsbevægelse, der også på anden vis kan vare
tage de svenske slægtsgårdes interesser.

P. K.H.

Som allerede omtalt i »Slægtsgården« nr. 105 
(februar 1960) vedtog man på »Kullens hembygds
förening« s årsmøde 1958 at lade foretage en ud
deling af slægtsgårdsdiplomer indenfor foreningens 
virkeområde, idet man besluttede, at en ejendom 
mindst skal have været i slægtens besiddelse i 200 
år for at kunne få tildelt et diplom.

Medens realisationen af denne vedtagelse nu står 
på, er imidlertid »Oxie härads hembygdsförening« 
på sit årsmøde i Lund 10. december 1960 kommet 
»Kullens hembygdsförening« i forkøbet, idet for
eningen denne dag uddelte diplomer til landbruger 
Gunnar Arnold Andersson på Grenja (gård dr. 22 
i Hököpinge, Hököpinge sogn), hvis gård har været 
i slægtens besiddelse fra 26.9.1738, landbruger 
Vilhelm Larsson på gård nr. 3 i Eskilstorp (Eskils- 
torp sogn), hvis gård kom til slægten 1802, og fjer
dingsmanden, kirkeværge samt sekretær i Hem
bygdsföreningen Gustaf Pålsson, hvis hus nr. 2 i 
Käglinge by (Glostorp sogn) har tilhørt slægten fra 
1856.

Ved denne uddeling har »Oxie härads hem
bygdsförening« genoptaget en 18 år gammel virk
somhed, idet foreningen allerede 1942, altså før 
den rigsomfattende optagelse af svenske slægts
gårde og engangsuddelingen af slægtsgårdsdiplo
mer fandt sted 1943, og før det første danske 
slægtsgårdsdiplom, på trods af lovbestemmelsen af

»Om hundrede år er 
alting glemt«

I 1869 skriver den berømte forfatter Vilhelm Berg- 
søe i »Fra den gamle Fabrik«, som Gyldendalske 
Boghandel har udsendt i ni udgaver i tilsammen 
38.250 eksemplarer: »Der var en Tid i Danmark, 
hvor de styrende havde forunderlige Ideer og, 
hvad der var værre, fik dem satte i Værk. Der var 
en Tid, hvor man i den Grad saa fejl af Landets 
Natur, at man antog, at Ploven burde ombyttes 
med Svinghjulet, Plejlen med Vævespolen, Korn- 
laden med den rygende Fabrikskorsten. Man saa, 
at den livegne Bonde med sine forsultne Børn og 
udasede Trældyr ikke kunde bringe noget ud af 
Jorden - og det var Jorden, som fik Skylden. 
Man skiftede System - Landet skulde ikke læn
gere være et Agerland, men et Fabriksland. Eng
land havde jo Fabrikker, hvorfor skulde saa Dan
mark ikke have dem? Man gjorde et Spring, og 
den absolutte Hersker nedlod sig til at blive Indu
striridder. Man vilde ophjælpe Landet ved at gøre 
det fra, hvad det var, til hvad det aldrig kunde 
blive, og - man anlagde Fabrikker.« C.
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Arkivar Hans Ellekildes slægt
Lederen af Dansk Folkemindesamling, arkivar, 
magister Hans Ellekilde, fylder den 17. februar 
70 år.

Arkivar, mag. art. Hans Ellekilde, den danske 
slægtsgårdsbevægelses gode ven fra Slægtsgaards- 
foreningens og Slægtsgaardsarkivets første år til 
nu, er som få et fuldblods barn af den nordsjæl
landske kystalmue. Han blev født den 17. februar 
1891 i den gamle Hegnsgård i Ellekilde, Horn
bæk sogn, som søn af vognmand Peter Jørgen 
Hansen og hustru Anna Johanne Nielsen og fik 
ved kgl. bevilling af 22. marts 1905 tilladelse til 
at føre navnet Ellekilde.

I slægtsmæssig henseende tilhører arkivar Elle
kilde såvel på fædrene som på mødrene side det 
gamle Tikøb sogn, hvorunder Hornbæk og Helle
bæk hørte indtil 1887. Så vidt man har kunnet iden
tificere anerne, har disse allesammen haft deres 
hjem i det skovfyldte og sørige terræn ud mod 
kysten mellem Helsingør og Hornbæk, idet dog 
et enkelt stænk af skånsk blod kom ind i slægten 
i slutningen af 1600-tallet.

I ældre tid og for øvrigt indtil for få år siden 
lå det såkaldte Teglstruphus ved den nordlige ud
kant af Teglstrup Hegn. Huset havde i 1600-tal- 
lets sidste halvdel været beboet af de skiftende 
strandridere, men i 1700-tallet blev det skovfoged
bolig. Arkivar Ellekildes 2-tipoldefader Niels Po
velsen, der synes at have været fra Harreshøj eller 
Horserød, rykkede som mand ind i Teglstruphus 
ca. 1710, da han ægtede enken Kirsten Larsdatter, 
som havde været gift 2 gange før og i ægteskabet 
med sin sidst afdøde mand Jens Bentzen bl. a. var 
moder til Maren Jensdatter (død 1770), der ved 
sit giftermål med Peder Pedersen i Gurre i en 
anden aneforgrening blev 3-tipoldemoder til ar
kivar Ellekilde.

Efter Kirsten Larsdatters død (skifte 1729) gif
tede Niels Povelsen sig snart med pigen Birgitta 
Olsdatter (1711-1763), datter af Ole Jensen 
Drage (ca. 1654-1730) og hustru Marie Niels- 
datter i Horserød, og blandt dette ægteskabs 8 
børn fødtes bl. a. sønnerne Ole Nielsen 1730 og 
Povel Nielsen 1734. Ole Nielsen blev husmand i 
Saunte, medens Povel Nielsen blev gårdmand i 
Skibstrup og stamfader til en talrig efterslægt. 
Niels Povelsen døde allerede 1745, og enken Bir
gitta Olsdatter giftede sig endnu samme år med 
en mand ved navn Ole Nielsen, som derpå drog 
ind som vangemand og skovfoged i Teglstruphus.

Ved faderens død var Povel Nielsen kun 11 år 
gammel, og man hører intet til ham, før han den 
11. oktober 1758 mod en indfæstning på 13 rd. 
2 mark fæstede gård nr. 4 (nu matr. nr. 3a) i 
Skibstrup, kaldet Tranagergård, som gårdmand

Magister Hans Ellekilde

Jens Pedersen var fradød, og som enken Ellen 
Nielsdatter (ca. 1710-1770) formedelst alderdom 
og svagelighed godvilligt afstod til ham på den 
betingelse, at han ægtede hendes datter Anna Ma
rie Jensdatter (1739-1778), med hvem han alle
rede var blevet trolovet, og som han giftede sig 
med i Hornbæk kirke 5. november 1758. Tran
agergård var en gård med 4 tdr. 1 skp. ager og 
engs hartkorn samt 2 fdk. 1 alb. hartkorn i skov

Id at Aptte-

mis®
MARGARINE
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skyld, og da det 1758 lykkedes regimentskriveren 
ved kongens gods i Kronborg rytterdistrikt at få 
Povel Nielsen til at overtage fæstet på denne 
gamle Skibstrupgård, indledtes derved et slægts
følge på gården, som varer til nutiden, da Tran
agergård ejes af Henning Holm Petersen (født 
1916), der i direkte mandlig linie er en af Povel 
Nielsens mange efterkommere. For øvrigt var 
Povel Nielsens ældre søster Anna Kirstine Niels- 
datter allerede 1757 blevet gift med gårdmand 
Hans Nielsen i gård nr. 7 (Aldersborg, nu matr. 
nr. 7) i Skibstrup, efter at Hans Nielsen som land
soldat havde fæstet samme 1755. På grund af 
fattigdom og »restancers pådragelse« gled denne 
gård efter Hans Nielsens død 1778 dog enken af 
hænde 1780 og blev bolig for strandkontrollør 
Johan Hammer. Tranagergård, også kaldet »Den 
røde gård« i Skibstrup, har arkivar Ellekilde om
talt i sin afhandling »Folkeminder fra det gamle 
Ellekilde« (Gillelejeårbogen 1944), i hvilken han 
dog navnlig beretter om livet i sin egen fødegård, 
»Den hvide gård« i Ellekilde.

Efter Anna Marie Jensdatters død 1778 gif
tede Povel Nielsen sig samme år med pigen Mar
grethe Gudmandsdatter (1753-1817) fra Plejelt, 
datter af gårdmand Gudmand Hansen og hustru 
Karen Børresdatter, der begge på dette tidspunkt 
var afgået ved døden. Det blev Povel Nielsens og 
Margrethe Gudmandsdatters søn Gudmand Bewei
sen (født 1779), som kom til at fortsætte slægten 
i Tranagergård. Ganske vist døde Povel Nielsen 
allerede 1784, og enken ægtede samme år ungkarl 
Peder Jørgensen (f. ca. 1765) fra Stenstrup, som 
ved at fæste gården 31. marts 1785 reddede sig 
ud af soldatertrøjen, men efter hans død 1799 fik 
Margrethe Gudmandsdatter lov til at sidde i uskif
tet bo, indtil sønnen Gudmand Povelsen den 9. 
oktober 1807 fik skøde på fødehjemmet. Selv 
døde hun som aftægtskone i Tranagergård 1817.

Gudmand Povelsen havde allerede i 1803 giftet 
sig med pigen Anne Cathrine Gudmandsdatter 
(1783-1884) fra Apperup, med hvem han fik 15 
børn. Hun var datter af gårdmand Gudmand Ras
mussen (1758-1849) og hustru Gundel Hansdat
ter (1760-1811), og ved dette ægteskab blev efter
slægten i Tranagergård dybt forankret i egnens 
gamle bosiddende slægter i Apperup, Holmegård, 
Gurre, Borsholm etc. Anne Cathrine Gudmands
datters morfar Hans Pedersen (1721-1783) i 
Holmegård ved Hornbæk var således morbroder 
til Peder Erichsen (1742-1819) i Holmegård, som 
19. november 1774 var blandt de kendte red- 
ningsmænd på Hornbæk strand, hvis uegennyt
tige dåd gav digteren Johannes Ewald inspiration 
til at skrive skuespillet »Fiskerne«, hvori vor 
stolte kongesang er indlagt.

Af Gudmand Povelsens og Anne Cathrine Gud
mandsdatters mange børn blev sønnen Poul Gud- 

mandsen (f. 1806) hjulmand og fik en parcel af 
fødegårdens jord i Skibstrup, sønnen Peder Gud- 
mandsen (f. 1808) blev ved skøde af 27. februar 
1850 ejer af Tranagergård, sønnen Hans Gud- 
mandsen (f. 22. april 1811) begyndte som hjul
mand i Skibstrup, men blev efter sit giftermål 
hegnsmand i Ellekilde, sønnen Mathias Gud- 
mandsen (f. 1815) blev bøssemager på Hellebæk 
geværfabrik, og datteren Ane Marie Gudmands
datter (f. 1816) ægtede gårdmand Niels Jørgensen 
på Hornbæk, sønnesøn af den ovenfor omtalte 
redningsmand Peder Erichsen. Gudmand Povelsen 
døde som aftægtsmand i Tranagergård 1857, me
dens hans enke overlevede ham til 1884, da hun 
døde i den anselige alder af 101 år.

I sine »Folkeminder fra det gamle Ellekilde« 
skriver arkivar Ellekilde: »Oppe i den røde bonde
gård i Skibstrup gik den 23-årige bondesøn Hans 
Gudmandsen og følte sit hjerte draget mod den 20- 
årige fiskerpige Else Marie Svendsdatter i den lille 
hvide fiskergård i Ellekilde«. Denne dragning 
førte til, at Hans Gudmandsen som ungkarl og 
hjulmand i Skibstrup den 15. juli 1836 i Tikøb 
kirke blev gift med sin fiskerpige Else Marie 
Svendsdatter, der var født 31. januar 1814 som 
datter af fisker og husmand Svend Nielsen (1779 
-1834) og hustru Kirsten Nielsdatter (1790-1835) 
i Ellekilde, hvor de nygifte kom til at bo i Svend 
Nielsens hegnshus, også kaldet »Ellekilde Strand
hus«. Dette hus havde været i slægtens besiddelse 
siden 21. april 1723, da Svend Nielsens farfar 
Ole Nielsen (1697-1771) fra Saunte, søn af gård
mand Niels Olsen (f. i Flenninge sogn i Skåne, 
død før 1729), overtog fæstet på samme ved at 
ægte den afdøde Aage Pedersens datter Anna Ca
thrine Aagesdatter samt betale 2 rd. i indfæstning. 
I fæstebrevet bemærkes det, at huset var »temme
lig vidtløftigt« og havde et tilliggende jordareal på 
6 skp. hartkorn.

Else Marie Svendsdatters slægts historie frembyder ad
skillige interessante enkeltheder. Faderen Svend Nielsen 
havde i sin ungdom været kaperskipper og fik kaper
breve udstedt til båden »Makrellen« af Alsgård 11. maj 
1809 og 16. april 1810. En søster til farfaderen Niels 
Olsen (1747-1815) ved navn Anna Olsdatter (f. 1752) 
havde man efter faderen Ole Nielsens død 1771 (mode
ren Bente Torbensdatter døde først 1784) villet tvinge til 
ægteskab med den ca. 17 år ældre sergent og enkemand 
Andreas Hansen Richard ved artillerikorpset, og man 
nåede så vidt med hende, at trolovelsen blev holdt 1774, 
hvorefter Anna Olsdatter fødte en datter Bodil Kirstine 
i begyndelsen af 1776, men så tyede hun i sin nød til 
kongen og ansøgte allerunderdanigst om, at »den imel
lem hende efter hendes Venners Tvang og Tilskyndelse 
skeede Trolovelse« måtte ophæves og »hende tillades at 
indgaae andet Ægteskab«, hvilket også blev hende for
undt efter et kongebud af 24. maj 1780.

Længere tilbage i slægten støder man på hallandsfare- 
ren Jens Torbensen i Gurre, hvis søn Torben Jensen (død 
1746) efter kong Karl den Tolvtes landgang ved Humle
bæk 4. august 1700 sammen med 2 andre karle af de 300, 
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der var indkaldt til Kronborgs forsvar, sneg sig bort og 
undslap ved hjælp af Ole Trudsen fra Ålsgård, som lå 
»under fæstningen ved stranden« med sin båd, hvori 
han tog dem op. For denne »grove forseelse« måtte han 
siden »af yderste evne« bøde 20 rd..

Endelig kan også nævnes Jens Jacobsen på Hornbæk, 
der »udi hans store trang« 1662 lånte 250 slettedaler af 
den kendte Hans Hostgaard på Krogerup, kgl. majestæts 
ridefoged over Kronborg len.

Else Marie Svendsdatter døde i Ellekilde 22. 
januar 1887, medens Hans Gudmandsen levede 
til 16. januar 1892. Han opnåede således at se 
sin lille sønnesøn, der ved dåben i Hornbæk kirke 
30. marts 1891 fik navn efter ham. Arkivar Elle
kildes far Peter Jørgen Hansen (f. 23. juli 1858, 
død 19. oktober 1915) var det yngste af Hans 
Gudmandsens og Else Marie Svendsdatters 7 børn. 
Han arvede fødehjemmet i Ellekilde og ægtede 
15. november 1889 i Hornbæk kirke sin kusine 
Anna Johanne Nielsen (f. i Helsingør 10. oktober 
1864, død i Øverød 5. marts 1951), der blev ar
kivar Ellekildes mor. Hun var datter af skipper 
Lars Olsen Nielsen (1834—1868) og hustru Ane 
Sophie Svendsdatter (1831-1880), søster til Hans 
Gudmandsens hustru Else Marie Svendsdatter.

Lars Olsen Nielsen var født på Ålsgård som søn af 
bådfører Johannes Nielsen (1797—1841) og hustru Maren 
Olsdatter (f. på Gilleleje ca. 1804, død i Ålsgård 1869) 
og sønnesøn af fisker Niels Svendsen (1760-1806) og 
hustru Sidse Nielsdatter (1759-1813) i Ålsgård. Niels 
Svendsen var igen søn af husmand Svend Jørgensen (død 
1762) i Boderne, hvis datter Ellen Svendsdatter af 1. 
ægteskab ved sit giftermål med husmand Anders Peder
sen på Hornbæk blev stammoder til en stor efterslægt på 
dette leje, således bl. a. til skipper og fisker Peder An
dersen (1836-1885), kendt som Drachmanns »Store 
Bjørn«, og til kromand Mogens Pedersen (1838-1916) 
på Hornbæk, der ligeledes var Drachmanns gode ven.

Den 17. februar fylder arkivar Ellekilde 70 år, 
og den 1. marts forlader han sin stilling som leder 
af »Dansk Folkemindesamling« på Det kgl. Biblio
tek. Mange venlige tanker og gode ønsker vil nå 
frem til ham, og fra Dansk Slægtsgaardsforening 
og Slægtsgaardsarkivet skal lyde en hjertelig og 
dybtfølt tak for aldrig svigtende interesse og 
hjælpsomhed. Vi håber, at han i de kommende år 
må få kræfter til at arbejde videre med de mange 
interesser, han har viet sit liv, og at vi inden for 
slægtsgårdsbevægelsen fortsat må tælle ham blandt 
vore allerbedste venner.

P. K. Hofmansen.

Historisk udvikling
I januarnummeret af BP olie-kompagniets Nyheds
tjeneste har agronom Poul Holmgaard Jensen og 
civilingeniør Hans R. Junge skrevet en afhandling 
om andelsstalde. På bladets bagside er fire rids 
situationsdateret til 1750, 1850, 1950 og 2050. 
Kommentarerne til dem fordeler sig således:

år 1750 lå gårdene i denne gode landsby samlet 
omkring gadekæret. Jordene blev drevet delvis i 
fællesskab; hver enkelt ejendoms tilliggende lå 
spredt på så mange smålodder, at individuel mark
behandling var udelukket. De mange smålodder 
gjorde transporten til et problem, dårlige markveje 
og dårlige transportmidler ligeså. Dertil kom de 
ulemper, der dengang var forbundet med at bo i 
en tæt bebygget landsby med udendørs stråfoder- 
oplag og stråtækte bygninger. Selv om gadekæret 
lå i midten af landsbyen, var ildebranden en fryg
tet, men alt for hyppig gæst.

☆

år 1850 var udskiftningen og udflytningen fra 
landsbyen i stor udstrækning gennemført. Man fik 
et samlet jord tilliggende, og bygningerne blev flyt
tet ud midt på arealet. Det gav lejlighed til at få 
opført større og bedre bygninger. Transporten med 
hestetrukne redskaber og vogne var ikke længere 

et problem. Fællesskabet i landsbyen blev afløst 
af den individuelle bonde, der passede sig selv, 
drev sine jorder og ledede sin bedrift uden at være 
nødsaget til at tage væsentlige hensyn til de andre.

☆

år 1950 opstod tanken om andelsstalden. De 
mange »udflyttere« så ikke længere nogen mulig
hed for at få køerne passet tilstrækkelig godt, og 
det var da nærliggende at søge det gamle fælles
skab fra landsbyens tid genoplivet, et fællesskab, 
som nok midlertidigt havde været sløjfet, men som 
ikke var glemt. Derfor opstod på den gamle lands
bys plads en moderne andelsstald, der skilte dyrene 
fra menneskene. Dyrene gik tilbage til fællesskabet, 
bonden blev ude på sin jord.

☆

ÅR 2050 ligger langt forude, og det er svært at spå 
om, hvad der kan ske inden den tid. Men det 
kunne jo tænkes, at en deltager i en andelsstald 
kunne finde på at lægge en villa i nærheden af 
andelsstalden, såfremt han af en eller anden grund 
skal bygge nyt stuehus. I tidens løb vil de øvrige 
andelshavere måske gøre det samme, så der om
kring andelsstalden opstår et villakvarter med 
fjernvarme, centralvaskeri o. s. v. Udviklingen går 
i ring. På et eller andet tidspunkt vil ringen atter 
være sluttet.
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Mælkeproducenternes 
forsyning med vand

Mejeriteknisk Bogforlag, Tomestykket 3, Vanløse, har 
udsendt en pjece vedrørende mælkeproducenternes for
syning med vand, og hvori det bl. a. hedder:

Den daglige forsyning med vand er vokset til et meget 
stort problem inden for dansk landbrug og mejeribrug, og 
fra tidligere at have været noget af det mest selvfølgelige 
og upåagtede, har spørgsmålet om til stadighed at kunne 
skaffe vand af den rigtige kvalitet og i tilstrækkelig 
mængde efterhånden trængt sig frem i første række som 
et af vor tids mest aktuelle problemer.

Alle disse problemer er taget op til behandling i en bog 
om vand til mælkeproducenter og mejerier. Bogen er fak
tisk så fyldig, at ethvert rimeligt spørgsmål om vandfor
syning i landbruget og i mejeribruget er udtømmende be
svaret.

Bogen, hvis pris er kr. 25.00, er udarbejdet af en lang 
række eksperter. Redaktionen er forestået af vandværks
direktør, civilingeniør G. O. Andrup, Odense, og er den 
anden i serien af mejerifaglige håndbøger. Den første 
omhandlede fremstilling af danske ostesorter. Den næstes 
emne bliver behandling og distribuering af konsummælk 
i de nordiske lande.

Der blev i løbet af efteråret 1960 foretaget ny omfattende 
udgravninger på jernalderkirkegården ved herregården 
Broholm på Sydfyn. Her ses museumsinspektør Albrect- 
sen, Fyns Stiftsmuseum, under arbejdet med at afdække 

en urne.

LANDBRUGETS BREVSKOLE
Landhusholdningsselskabet

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. 
Malkekvægets fodring .......... 
Svinehold................................

9
3
7

11

lektioner 
lektioner 
lektioner 
lektioner

35
16
35
55

kr. 
kr. 
kr. 
kr.

Fjerkræhold 12
Gødningen og dens anvendelse 8
Praktisk regnskabsføring .... 12
Engelsk for landmænd 30

lektioner 
lektioner 
lektioner 
lektioner

50
40
60
90

kr. 
kr. 
kr. 
kr.

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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★ VINDUET ★

Kære du — /

At tilføje - i det grønne 
- ville være forlorent. Vi 
er midt i den bidende vin
ter, nogle dage er klamme 
og triste, andre klare, men 
med istapper under næsen 
og en forrygende vind, der 
går os ind i sjælen. Det 
grønne kan vi vist kun 
finde i håbet om en snar
lig vår. Morgen- og aften

røden er så decideret dagens toppunkter. Jeg 
elsker himlens farvespil fra glødende rosa over 
perlemor til køliggrøn og skært blåt bag træernes 
kniplingssilhuetter. Men også nattehimlens høje 
stjernekuppel, bag hvilken man aner evighedens 
port, er en af vinterens store oplevelser.

Paradisets port - ja, er den nu deroppe et sted 
mellem stjernernes vrimmel? Er paradiset så fjernt, 
som man til tider tvinges til at mene? Nej, sker det, 
og det sker mere i disse kolde vinterdage end ellers, 
at en lille eller stor skavank tvinger os i knæ, så vi 
må krybe til køjs, så erfarer vi, at det, vi ligger 
dér og længes efter, ikke er alt det fjerne, men de 
nære ting, som vi med vore hænder har bundet til 
os som en tryllering: Hele vor daglige gerning, hvor 
irriterende den ellers forekommer os, er vore 
længslers mål; alle de små daglige sysler for fami
liens vel er vort, i hvert fald timelige, paradis.

Men ligger vi nu dér, med al vor længsel i det 
daglige paradis, så er det at blive lagt til side et 
vindue at se igennem. Tingenes perspektiv foran
dres igennem dette syn, små ting får stor værdi, 
store mål bliver indholdsløse, kort sagt en del bli
ver sat på plads. Selvfølgelig forudsat, at vi er 
gode seere. Der er jo nogle af os, som altid ruller 
rullegardinerne ned, og som ikke ret godt tåler de 
nye impulsers friske luft i stuen.

Et langt sygeleje kan selvfølgelig gøre en og 
anden bitter. Toner som: Hvorfor nu netop mig? 
kan meget forståeligt blande sig i tankerne. Også 
spørgsmål som: Hvad har jeg dog gjort, at jeg skal 
straffes sådan banker på. Mange mener, at syg
dom er en straf. Til dem vil jeg ganske kort sige: 
Gud sparede ikke sin søn for noget, da han gik 
iblandt os, så der må være en dybere mening med 
lidelsen, noget i retning af, at »Lidelsen er Guds 
våben imod det onde«, for de to ting er jo trods 
begrebet sygdom. Men måske har vi af og til været 

alt ikke identiske. Det må give os et andet syn på 
for overmodige og ment, vi var nogle mægtige 
karle, som kunne klare alt selv. Det kunne jo være, 
at vor skaber gerne ville have en finger med i 
spillet og have lidt af æren for vore gerninger. For 
ærlig talt, hvor lidt skal der pilles ved os og vore 
gerninger, før det hele falder pladask som et kort
hus? Mere tror jeg, at han igennem vore lidelser 
vil give os en enetime, måske er det tingenes ind
byrdes værdi, vi skal lære i enrum, eller vi har 
måske i dagens malstrøm glemt at sige tak for alt, 
hvad vi har fået af godt, eller vi har ikke forstået, 
at det smertefulde har sin meget dybe mening. Vi 
er sikkert for ham, der skabte os til langt større 
mål end vi drømmer om, nogle genstridige børn, 
som det er nødvendigt at tale til i enrum, men vel 
at mærke ikke i den revsende »hvad har du nu 
lavet«-tone, men stille og inderligt hviskes os i øret 
»mit barn«. Måske er stemmen så tyst, at vort 
støjindstillede øre helt overhører den.

Det ville måske være klogt - og sundt -, selv 
om vi ikke er blevet »lagt til side«, engang imel
lem at sætte os stille ned og lytte.

Og for dig, der pludselig får en patient i huset, 
er der hundrede ting at gøre. Man synes vist aldrig, 
at der har været så mange døre, der knirkede, og 
så mange trappetrin som i de dage. Ens urolige 
øre holder ens ben i gang for at lytte efter hver 
lille ting. Man udtænker alle de ting, man kan gøre, 
en ekstra pude, en varmedunk, lidt godt at læse, 
ikke for tungt, hverken på den ene eller den 
anden måde. Og så er der sygebesøgene! Hvor 
mange mon de har slået ihjel? En stakkel, som 
kunne have sovet sig fra det hele, har fået svim
lende febergrader af snak og træthed! Det er jo 
så godt ment, men det skal være kort. En rekon
valescent skal nok underholdes, men ikke en syg. 
En syg skal have ro og fred. Den stakkels husmor, 
som i forvejen har nok om ørene, må stille med 
ekstra traktement til gæsterne, huset skal skinne 
fra tag til sokkel, og sengetøjet skal være upåklage
ligt hvidt som en reklame for et vaskepulver. Der 
er løbet meget vand i stranden, siden Holberg 
skrev »Barselstuen« - men ak! Forgæves!?

Og så bare et par tips angående patientmaden. 
Diæt skal laves efter lægens forskrifter. Men er det 
nu en bleg og trist, kogt rødspætte, hvorfor så gøre 
den mere trist, pynt med en dusk persille, en tomat 
eller en citronbåd, måske må den ikke spises, men 
det frisker op. Synet gør meget. I det hele taget 
må bakken gøres lidt festlig, med et par blomster 
i en pæn vase, en gerne lidt livlig bakkeserviet og 
det »pæne« service. Måske er der ingen diæt, men 
der skal trylles lidt kræfter i patienten. Til det er 
følgende »cock-tail« fin: En æggeblomme pisket 
med lidt sukker, saften af Vi citron og 1 appelsin. 
Den smager herligt.
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En råkostsalat er frisk og sætter også kræfter, 
f. eks. revet rå æble, revet rå selleri og revet rød
bede, lidt citron dryppes over, eller det vendes i 
mayonnaise. Er det nyrene, det er galt med, og 
bliver der anbefalet kødløs diæt, vil jeg sige: Det 
går an at leve uden kød! Men jeg ved godt, hvor
dan den mands hoved ser ud, der skal prøve det 
første gang! I det tilfælde er saltet også i fare, 
men man kan få den fineste erstatning i sellerisalt, 
det fås i hvert fald i byerne. Suppe kogt på grøn
sager alene kan smage fint til, og en selleribøf 
med spinat og hakkede ristede champignon er 
heller ikke dårligt. Skal der holdes diæt over læn
gere tid, vil det naturligvis altid kunne betale sig 
at købe en speciel diætkogebog, hvor man kan få 
en masse gode og afvekslende ideer. Én ting kan 
vi vist godt slå fast, hvad enten vi er på diæt eller 
ej, vi lever gennemgående for fedt og spiser for 
meget opbagt sauce og kartofler. Vi kan spise 
grønsager til meget mere, end vi gør. Det er blot 
en vanesag. Der er ingen, der har sagt, vi skal være 
fanatikere, men en råkostsalat til kød i stedet for 
sødt og surt, og lidt frugt bagefter holder os friske 
langt hen i vinteren og langt hen i livet, så det er 
vel værd at ofre en skudefuld sauce på det alter . . .

Konen i vinduet.

»Gennem Vinter og Vaar«
God sønderjysk bog af Th. Kaufmann, Bovrup. 

Dansk Hjemstavns Forlag, Ribe.

For en række år siden glædede mange sig ved 
at læse et par små bøger med fortællinger fra 
Nordslesvig.

Den ene hed »Paa Vej til Danmark«, livsbil
leder fra Sønderjylland i overgangsårene 1918-20, 
af Nicolaj Svendsen og Svend Thorsen (1935), og 
den anden hed »Lunets Sønner«, kanonér Fil
skovs bedrifter og andre sønderjyske historier, 
samlet af protokolsekretær Svend Thorsen (1937).

De er begge blevet meget læst og står på bog
reolerne i mange hjem landet over, hvor interesse 
for egnskultur, hændelser, folkeliv, skildringer og 
fortællekunst er levende.

Nu er der atter kommen en lille god bog med 
en samling interessante fortællinger, som fortjener 
at læses og kendes.

Den kendte sønderjyske gårdejer Simeon Søren
sen, Hajstrup, som har en god pen og som ofte 
giver sin mening tilkende i skrift og tale for den 
sønderjyske sag og på mange andre områder, an
melder Th. Kaufmanns bog således:

»Kan der komme noget godt fra Bovrup? Ja, 
der kan.

I de senere år har vi hørt meget godt nyt fra 
den nye ungdomsskole dér. Og nu har den snart 
alderstegne, men stadig friske vævermester, Th. 
Kaufmann fra Bovrup, samlet 12 af sine gode for
tællinger i en bog. En del af os ældre mindes vist 
fra den første verdenskrig Kaufmann som en af 
de flittige og gode skribenter af feltbreve til Heirn- 
dal. Hans feltbreve var nok værd at læse, og det 
er den ny bog også.

»Gennem Vinter og Vaar« har undertitlen: 
»Fortællinger fra Grænselandet«. Omslaget frem
træder smukt i rødt og hvidt med Slesvigs to lø
ver på forsiden.

I stedet for indledning og forord står kun Chr. 
Richardts vers:

Disse øer, store små, 
dette fastland, disse vige, 
disse kyster, krumme, lige, 
som dit øje hviler på -, 
disse skove, bakker, heder, 
de har været voksesteder 
gennem vinter, gennem vår, 
for vort folk i tusind år.

Det er også indledning nok, for det, der for
tælles i bogen, har rod i disse voksesteder - særlig 
Sundeved, forfatterens hjemegn, hvor fortælle
kunsten er stærkt udviklet og højt skattet.

Bogen, som koster 8.75 kr., er på 158 sider, 
og den er let læselig i et velformet, rent, dansk 
sprog - kemisk fri for fremmedord.

Der er sind i bogen. Der berettes spændende 
om skurke og kæltringer, fyldt med had og hævn
lyst, der går til grunde i egen ondskab.

Men der er langt mere om kærlighed, hjertelag, 
trofasthed og hjælpsomhed. Kærnen finder man 
vist i fortællingen »Fredløs«, hvor forfatteren la
der den gamle, fattige, men hjertevarme Malene i 
Hyrdehuset sige:

»Vorherre har sat os her på Jorden for at leve 
vort liv til hans behag og i kærlighed til vore 
medmennesker.«

Ud fra denne grundtone fortælles der om Jens

HUSK
— at vor forening har skiftet postadresse til post

boks 221, Odense, og telefon til (09) 129473 
Odense.

— at agronom Hans Balle leder Dansk Slægts- 
gaardsforenings kontor: Carl Baggers Allé 45, 
Fruens Bøge, men at posten skal sendes til boks 
221, Odense.

— at betale kontingent.
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Krags overmand, den lille femårige Jens, der fik 
smeltet sindet hos sin hårde morfar.

»Slægten paa Egense« er ret en slægtsgårds
historie. »Næssekongens Datter« nærmer sig saga
stilen, rigtig noget for raske drenge og piger. 
»Skovauktionen i Syvmandsskoven« og »Da Ko
sakkerne var her« giver glimrende tidsbilleder fra 
ufredstider i vor hjemstavn, noget i retning af 
Carit Etlars »Gjøngehøvdingen«.

I »Mosters Penge« møder vi et halvgammelt, 
barnløst ægtepar Jens og Sidsel, hvis største lyst 
det er at samle penge sammen. - »Æ Trændgild’« 

er en lille perle i sundevedsk mundart med alle de 
særlige udtryk, som nu er ved at forsvinde.

Læs selv videre. Den lille bog hører ikke til 
den højere litteratur, men jævne læsere vil være 
i godt selskab med den.« H. B.

P.S. Kort tid efter første bind er ved årsskiftet 
udkommet andet bind af »Gennem Vinter og 
Vaar«, som indeholder 14 gode fortællinger fra 
grænselandet, bl. a.: Fra Sundeveds Trængselstid, 
Præsten fra Varnæs, Niels Kragelunds Testamente, 
I Krigens Vold, En Riddersmand i Vadmelskofte.

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

--------------------------- Af gdr. Harald Jensen, Østermark -------------------------------------------------

Fra cannaris modtager Lars Larsen så dette brev 
(noget forkortet):

»Velædle højstærede Herre!
Af Deres Velædelheds meget ærede af 23. d. M. 

saa jeg, at det er af Hs. Majst. allernaadigst resol
veret, at tilbagekalde dette saavel som de øvrige 
Godser her paa Landet. Det skal være langt fra 
mig, for min egen Fordels Skyld, at raade Deres 
Velædelhed til at søge at beholde det, da jeg for
udser, at Frugterne for nogle Aars Tid, især i dette 
Aar, som vilde kunne høstes af Deres Møje og 
rette faderlige Omsorg for de fattige, kun vil blive 
idel Tab. Og naar (som jeg havde haabet at faa 
Forandring i) Bønderne bestandig ville blive ved 
deres Ubesindigheder - især de rige, det er dem 
der har Føden og lidt til overs (som de med en 
Slags Barmhjertighed overlader fattige, naar de ser 
de har Penge i den ene Haand, naar de tager imod

Posen med den anden, som de mange Penge, jeg 
har udlaant for at holde Livet oppe i de fattige, 
vidner om), saa ser jeg ikke, at Deres i Godset satte 
Midler kan nogen Tid frembringe de Fordele, som 
om de i Sikkerhed stod for aarlig Rente.

Raison er let at begribe.
I. Deres Velædelhed har jo næsten overdraget 

% af Hovedgaardstaxten til Bønderne uden Be
taling til Græsning, hver Mand 7 Høveders Græs
ning, som og rundelig kan fødes og er ialt 490 
Høveder, saa disse 38 Høveder (her menes Lars 
Larsens private besætning) har derfor meget knapt 
Græs, som Mælk og Smør vidner om, der næppe 
lønner Umagen og Vogterløn.

II. Hver Bonde indbilder sig at være Ejer af 
Skov og Gods, skønt de ikke har betalt een Skil
ling paa Købesummen (daarligt nok Renterne), 
naar jeg undtager ganske faa, saa det er meget 
vanskeligt for mig og Skovfogeden at faa vænnet 
dem af fra den fordærvelige Vane, at hugge Top
pen af de ganske faa Træer, som endnu er tilbage 
uden Lyde, og det sparer de ikke, i hvad Tid paa 
Aaret, de finder for godt. Omendskønt - naar jeg 
havde frie hænder - skulde jeg vel lære dem quid 
juris.

Jeg har rejst omkring paa Godset for at anse 
deres Gaardes Vedligeholdelse, men faa Steder fin
der jeg Spor paa Gaardenes Bygninger efter de 
Spor jeg finder i Skoven paa grove Skovtyverier. 
(Det viser sig ved et forhør i aug. s. å., at nogle 
bønder solgte det stjaalne træ til folk uden for god
set.)

Ellemoserne er forhuggede. Skal de have Staurer 
(mønsk = stager) til Gærder, skal det være Bøge
toppe. Pilene er kun faa Steder at finde, som kan 
holde Haugegærder ved Lige. Skal de opkline for
faldne Vægge, skal de have Humlestager, skal det
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alt være Bøgetoppe, og det som er værre, der er 
lidet eller ingen.

I det saakaldte Ridefogedlukke findes den eneste 
Opelskning af Skov her er. Hver Gang jeg kommer 
der, at se mig om, finder jeg nye Afhug af unge 
Bøge paa Staure og Vognstængers Tykkelse, og det 
endda saa uforskammede, at stødene staar 1 til 
2 Alen over Jorden, der viser de, hvad de vilde 
gøre in summa.

Søges der om Udyr til at ødelægge Skove, da 
kan de findes paa Møen. Men søges der om at 
opfrede, besnide og elske unge Træer op, da sid
der Hænderne, som de vare hæftede ved Albuerne, 
og Lysten er borte. Dersom Hans Majest. søgte 
oplyst, hvorledes Nørreskov var i Stand for 12- 
14 Aar siden, og det blev sammenlignet med nær
værende Tilstand, da vilde det vist opvække For
undring hvor alt det er afbie ven, og om det uden 
Overdaadighed kunde være forbrugt. Skoven til 
et velindrettet Bøndergods holder jeg for en Styrke 
- til fornøden Ildebrand, til nyttig og brugelig 
Vogntømmer o. s. v.

Men desværre her paa Landet især er det Ord
sprog som en Trosartikel alt for stærkt indplantet: 
»Lad dem sørge, som længst lever.« Dog alt dette 
saa jeg dog Evne til i Tiden at forebygge.

III. Den saa yppige Levemaade, som langt over
stiger Sjællands Bønders, hvorledes skulde den 
hæmmes? Hvad Fordel eller Sundhed er der ved 
at Folk haver overflødig med gammelt 01, Brænde
vin, 3-4 Slags fint Brød fra Høsten til Kyndel
misse, og siden maa købe Byg, Ærter og Vikker 
og blande sammen til fornødent Brød, ja ikke 
engang kan faa det, men maa sulte mange Dage 
tillige, som det er sket i dette Foraar mange Steder. 
Og hvad Sundhed er der ved den overflødige 
stærke og kraftige Kærneføde, som de baade her - 
og især i Sjælland, hvor de bedste Bønder næppe 
har Udkommet af deres Avling - propper i Livet 
mere end Naturen kan fordøje. Jeg har selv og

EN MORTER

En Morter er en dejlig Ting, 
den kan et Hjerte lokke, 
den minder mig om - dingelipg - 
en omvendt Kirkeklokke.
Og kommer der en skønne Dag 
et Par uvorne Unger, 
tildeler de den Knebelslag, 
saa Malmen herligt runger.

En Morter er en dejlig Ting, 
i den kan meget stødes, 
og Støderen gør Hop og Spring, 
og Malm mod Malmen mødes. 
Og volder Madens jade Smag 
en Husmor Bryderier, 
pulveriserer hun med Slag 
diverse Krydderier.

Eet Vaaben kaldes for Mortér, 
et andet for en Morter, 
hint bruges der, det andet her, 
det ene Liy forkorter, 
det andet gi’r paa Livet Smag 
for den, hvis Hoved hænger, 
tilfører alting nyt Behag: 
kort sagt, vort Liv forlænger.

Aage V. Reiter.

arbejder endnu paa disse Tider fuld stærkt og kan 
holde det med de fleste Bønder i Arbejde, som 
gaar ud paa Kræfter. Men jeg vilde ikke vove 
mindste Tur til saadanne 6 Maaltider om Dagen, 
som mangen liden Plovkøring eller Dreng kan 
sætte til Livs om Dagen. Godt sundt Brød uden 
nogen Frasigtning, skikkeligt Spiseøl, nogle Roer, 
Rødder og Cattufler og Haugefrugter tilligemed 
Kød og Flæsk til Maadelighed kunde Bonden 
holde bedre til i 3 Maaltider at arbejde lige saa 
godt efter, som efter den nu brugelige Levemaade.

Men hvilken Bonde, som vilde sætte Rødder og 
deslige Frugter for sine Folk, han maatte lige saa 
gerne give dem straksen Afsked. Hvorfor? Fordi 
den ene Bonde soutinerer (understøtter) den an
dens Tjenestefolk i Ondskab og Opsætsighed, og 
dernæst fordi en Del af Bønderne gaar saa nødig 
selv med i Arbejdet. Og det forstaar Tjenestefol
kene, at Arbejdet dependerer (afhænger) af deres 
gode eller onde Vilje, og de kan derfor let sætte 
Husbonden Stolen for Døren. Han maa derfor 
hykle meget for Tjenestefolkene, for at beholde 
dem.
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Den saa skadelige Brug med deres Slaa- og 
Høstgilder her paa Landet (= her paa Øen) spil
der og meget, som med Maadelighed kunde leves 
af i lang Tid. Og saadan med mange flere daarlige 
Skikke maa Deres Velædelhed tro, er det ikke let 
at afvende nu da de har den herlige Frihed, som 
i deres Tanker bestaar i Magelighed og Ledighed, 
medens Hensigten dog var at befordre Flittighed 
og give dem Opmuntring dertil.

Det maa ærgre mig, naar jeg maa spørge hvor
ledes 4-6 af dette Godses Bønder adskillige Ste
der holder Raad om deres ædle Friheds Haand- 
hævelse, naar man ved at de, da Hs. Majest. 
havde Godset maatte svare, foruden de alm. Skat
ter, i Landgilde af Godset 127 Td Rug, 251 Byg 
og 22 Td Havre. Derimod har de i forgangne Aar 
selv høstet Hovedgaardstaxten og været fri for 
Landgildet.

Ser jeg til det de kalder Hoveri, som dog er 
for dem selv, da har dette ikke trykket dem. De 
var 70 Bønder om at lægge 46 Td Havre efter 
første Pløjning. 7-8 Td Ld lod jeg pløje for Beta
ling af Udby Mænd for at spare paa Godsets 
Bæster, da de i Foraaret var saa jammerligt for
sultede. Heraf vil Deres Velædelhed betragte, at 
jeg nøje har efterkommet den mig af Deres Vel
ædelhed givne Instrux, at spare Bønderne mest 
mulig. Jeg kan dog ikke sige, at de alle er ens, 
men en eller to kan gøre alle de andre gale. Naar 
man skulde tvinge dem til at søge deres eget bed
ste, saa er Arbejdet tungt og Møjen undertiden 
omsonst.

Det forlangte Regnskab skal jeg med det sna
reste faa færdig.

Næst min ydmygste Hilsen at aflægge for Deres 
Dydige Kæreste, lever jeg bestandig med dybeste 
Ærbødighed.

Nørre Skov Hus d. 30 Juni 1771.

Deres tjenstærbødige Tjener
Jacob Cannaris.«

»Ufornuftig urolighed«.
Bønderne får nu pålæg fra amtmand von Mø

sting om ikke herefter at foretage sig noget i sko
ven uden efter ordre o. s. v. De får også pålæg 
om at slå græsset på hovedgårdstaxten, stakke høet 
forsvarlig og så lade det stå i stakkene, indtil nær
mere ordre gives. Men en del af bønderne deler 
alligevel høet imellem sig og kører det væk.

En kommission får nu til opgave at syne og 
vurdere de godser, der skal afleveres. Den 8. aug. 
1771 er kommissionen nået til gods nr. 4. - Et 
åstedsmøde afholdes i Nørreskov, hvor Cannaris 
repræsenterer Lars Larsen. Her fremkommer en 
hel del om bøndernes selvtægt, f. eks. spørgsmålet 
om det førnævnte hø, og meget andet. Cannaris 
forlanger bønderne sammenkaldt, for at de kan 

vedgå deres mange forskellige slags hærværk, så 
at ansvaret ikke skulle kunne falde på hans prin
cipal. Bønderne er så bleven sammenkaldt: »Syns 
og Taxationsforretningen blev derpaa foretaget, 
hvorved de sammenkaldte Godsets Bønder udviste 
sig - for en stor Del - særdeles urolige og stridige, 
foregivende at Godset var alene dem tilhørende, 
at Lars Larsen - som alene var deres Cautionist - 
ved sine Folk og Paarørende havde, uden Bønder
nes Tilladelse, foretaget alle Ting og ladet bort- 
hugge mange Træer i Skoven. De vedblev en 
ufornuftig Urolighed og Opsætsighed. Blandt an
det æskede de os det af Lars Larsen til Hs. 
Majestt. allerunderdanigst aflagde Regnskab. Og 
indgav Commisionen deres skriftlige Anmeldelse 
dateret Østermark d. 6 Aug. 1771. - Som Syn- 
og Taxationsforretningen formedeis Aftenens 
komme ikke kunde blive tilendebragt, saa blev 
Forretningen udsat til i Morgen Kl. 8, og samtlige 
Bønder samt øvrige Vedkommende blev tilholdt 
til den Tid her at møde.«

Anklager uden bund.
På mødet i Nørreskov d. 8. aug. 1771 får man 

et indtryk af den uro, der har været på dette 
gods, navnlig efter at den kgl. ordre om tilbage
leveringen af de 5 godser er udstedt i sommeren 
1771. I den skriftlige anmeldelse af 6. aug., som 
bønderne afleverer til afleveringskommissionen 
d. 8. aug., anklager de Sigmur Larsen for »ved 
sine Brødre og andre« efter eget godtbefindende 
at have administreret godset og bortsolgt en an
selig del brænde. »Ja den Mand som vi lønner 
for at passe paa Skoven (det er Jac. Cannaris) har 
paa egen Haand ladet hugge og bortføre til frem
mede udenfor Godset.« O. s. v., o. s. v.

Den 9. aug. fortsættes mødet i Nørreskov. Så 
vidt man kan se, er der ikke bund i en eneste 
af anklagerne, bønderne retter imod Cannaris og 
Lars Larsens brødre. Når man sammenligner for
holdene her på nr. 4 med forholdene på nr. 2 og 
3, får man et stærkt indtryk af den dygtighed og 
uselviskhed, Barfoed har vist dér. På hvert af 
disse godser har man valgt en bestyrelse, der så 
har antaget Barfoed som forvalter. Iflg. deres ved
tægter er alle bønderne fuldstændig undergivet 
forvalterens ledelse af hele godsets drift, og det 
hoveri, som de måtte gøre på hovedgårdstaxten, 
et hoveri, de jo gjorde for sig selv, men som na
turligvis ikke kunne gøres uden en fast og myndig 
ledelse. Forvalteren stod så til ansvar over for 
godsets bestyrelse. Det må have været en ideel 
fremgangsmåde, for ikke et eneste sted nævnes 
der et eneste ord om splid på nogen måde.

For nr. 4’s vedkommende ser det ud, som om 
bønderne har været delt i to partier - Lars Lar
sens slægt og så de øvrige under anførsel af Peder 
Skou og Jens Raae. Man kunne måske tænke 
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sig, at tømmerhandleren og hans slægt ville have 
det afgørende ord i de - sikkert meget vanskelige 
- dispositioner og planer, man måtte træffe. Man 
må gå ud fra, at man har stået over for noget 
aldeles nyt og uprøvet. At det netop i disse år 
var meget dårlige høstår, gjorde ikke opgaven let
tere, dertil kommer så, at kvægpesten også rasede 
i disse år. Man ved ikke, om L. Larsen har grebet 
sagen an på den heldigste måde; men man må 
vel huske på, at bønderne kunne overhovedet ikke 
præstere noget afdrag på den forfaldne købesum. 
Lars Larsen lagde hver eneste skilling ud for dem 
til de forfaldne afdrag. Det har man sort på hvidt 
i regnskaberne. Bønderne kunne med nød og 
næppe skaffe renterne på restgælden (det var ikke 
bedre på de andre godser). De var endog ikke fri 
for skatterestancer. Når så man ser de usande an
greb, som Peder Skou, Jens Raae og deres til
hængere retter imod Lars Larsens brødre og slægt
ninge, og i det hele taget den fremgangsmåde, de 
benyttede sig af, får man indtryk af, at bønderne 
må have været meget dårligt egnede til selv at 
løse de opgaver, der lå for. Man må også huske 
på, at det var meget store beløb, Lars Larsen 
efterhånden havde bundet i godset. Man må end
videre gøre sig klart, at der ikke var nogen udsigt 
til, at bønderne inden for en overskuelig fremtid 
kunne præstere nogle afdrag, ja, der har måske 
endog været sandsynlighed for, at L. Larsen ville 
komme til at låne bønderne penge, også til renter 
og skatter. Forudsat at disse betragtninger er rig
tige, så er der vel ikke noget at bebrejde Lars 
Larsen, fordi han har villet have hånd i hanke 
med godsets drift. At hans brødre (som var meget 
oplyste bønder; de kunne f. eks. læse og skrive. 
Overleveringen vil vide, at de endog holdt avis, 
som de visse dage hentede i Stege) og slægtninge 
enigt stod på hans parti, mener jeg taler absolut 
til hans fordel. Måske kunne man spørge: »Hvor
for var Barfoed ikke forvalter også for dette 
gods? Det blev han dog, efter at »staten« havde 
overtaget det igen.« Jeg ved det ikke, men jeg 
ville ønske, at andre, der har mere forstand på 
disse ting, ville finde ud af dette og andre uløste 
gåder fra disse hektiske år.

Bøder for skovtyverier.
Nu gik det sådan, at gods nr. 4 blev overtaget 

af »staten« igen, medens godserne 2 og 3 (der jo 
altså også var købt af bønderne) kom under ad
ministration af generallandvæsenskommissionen. 
Efter nogle meget besværlige år for bønderne fik 
disse ejendomsretten overdraget på meget lempe
lige vilkår. Der kan ikke være tvivl om, at bøn
derne på disse to godser kan takke Barfoed der
for.

Lars Larsen fik sine udlæg godtgjort ved til
bageleveringen. Men det er let at regne ud, når 

man gennemgår alt dette, at det alligevel ikke var 
nogen billig historie for ham (i al fald har han 
mindst tre gange været herovre og f. eks. været 
med til at udvise træ i skoven). Hvilke skuffelser 
og ærgrelser har han ikke haft, for ikke at tale 
om utakken.

Endelig blev da Barfoed forvalter for nr. 4, 
som for øvrigt adskillige gange blev udbudt, før 
det endelig blev solgt til landsdommer Wichmann 
(der senere efter at være blevet adlet antog navnet 
Wichfeld) i 1774. Det første, der skete, var, at 
der blev afholdt en »skovsession« i Nørreskov, 
og en lang række af bønderne - hvoriblandt man 
finder navnene på dem, der var med i de nævnte 
»uroligheder« - blev idømt store bøder for skov
tyverier. Af gode grunde blev de aldrig betalt. 
Man opgiver forresten at straffe dem, men over
lader til en kommende ejer af godset at afgøre, 
hvad han vil gøre ved dem.

Som nævnt skulle der nu findes en ny køber 
til gods nr. 4. Det ser ud til at have været vanske
ligt at få en pris, der svarede til den, bønderne 
blev budt op til på auktionen i 1769, da prisen 
var 44.475 rigsdaler. Da det endelig blev solgt i 
1774 og senere kom til at hedde Nordfeld, ko
stede det 32.000 rigsdaler. (Jeg synes, det siger 
noget om berettigelsen af bøndernes klage over, 
at de var blevet budt for højt op.)

I de to-tre år, der gik, før godset blev solgt, 
gjorde bønderne flere forsøg på at få det overdra
get igen. De havde også sikret sig en kautionist, 
Poul Hejre, der havde kautioneret for gods nr. 2, 
før det kom under førnævnte administration. Em- 
bedsmændene har henvendt sig til amtmanden 
derom. I skrivelsen fra amtmanden henviser denne 
til alle de spektakler, der var i 1769-71, og han 
mener, det er håbløst at gøre et nyt forsøg. Så var 
det definitivt forbi med bøndernes håb om at 
komme til at »eje sig selv«. Først et lille hundrede 
år senere blev der mulighed for at opnå dette. Til 
minde herom er i Nordfelds have rejst en minde
støtte af granit med et relief i marmor af general- 
postdirektør Otto Sophus Greve af Danneskjold 
Samsøe. På soklen står:

»Otto Sophus Greve af Danneskjold Samsøe 
tilbød og indførte Selvejendom i 1848.

Fri Ejendom; Saa lød dit Ord, 
og Stenen - rejst hvor Bøgen gror - 
for Efterslægt skal Vidne være 
om Bondens Tak og Grevens Ære.

Rejst af Nordfelds Bønder 24. Juli 1860.«

Blev siddende som fæster.
Jørgen Skov, Spejlsby, der har overtaget sin 

fædrenegård i fæste først i 1840’eme, er sønnesøn 
af Peder Skov. Da ejeren af Nordfeld (gods nr. 4) 
i 1840’erne tilbød godsets fæstere deres gårde til
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selveje, tog Jørgen Skov rundt i godsets byer og 
anbefalede fæsterne ikke at købe, for som han 
sagde, »så skal greven nok komme til at sælge 
os dem meget billigere«. I hvert fald købte han 
ikke sin gård, men blev siddende som fæster. 
Tværtimod var det et tilbud på meget gunstige 
vilkår, bønderne fik af greven. Og Jørgen Skovs 
fejltagelse - eller hvad man vil kalde hans frem
gangsmåde - kan man vist godt sige blev tragisk 
for ham og hans børn. De blev aldrig ejere af 
deres gamle slægtsgård. Der skete nemlig det, at 
greven på godsforvalter Scheels initiativ begyndte 
at lægge jord til Klosterskov, der hidtil var en al
mindelig bondegård, hvor godsforvalteren boede. 
Jorden fik man fra nogle bøndergårde, der blev 
nedlagt (omkring 1870 vil jeg antage). Da Jørgen 
Skov endelig bestemte sig til at ville købe sin 
gård, var det for sent.

Hans jord lå ind i det areal, der var lagt til 
Klosterskov. - Han beholdt dog sin gård i fæste 
til sin død i 1880’erne, så blev jorden lagt til 
Klosterskov, udbygningerne nedrevet og stuehuset 
brugt til arbejderbolig, indtil det for e-t halvt 
hundrede år siden nedbrændte. H. J.

NB. I Barfoeds plan side 3 var også en paragraf, 
der sagde, at husfæsterne skal kunne købe deres 
huse til ejendom, efterhånden de måtte ønske det.
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