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Nr. 120 August 1962 - 21. årg.

Hos Knud paa Mosegaarden
Af Ib Paulsen

Gamle ole i esterbølle på Nordfyn gik i graven 
engang i forrige århundrede, men huskes for sit 
slid og for sin musikalske ko, som hed Maren. 
Af slidere havde Esterbølle-egnen mange. Ole gik 
på dagleje og havde midt i al dagens møje sit 
bøvl med sin operette-ko. Når omkring middag i 
høstens tid de andre på Mosegaardens marker tog 
sig en velfortjent lur i en komhob, måtte Gamle 
Ole traske sin fjerdingvej hjem til hytten ved bæk
ken henne ad Kosterslev til for at synge for Maren, 
mens hun blev malket, og kratte hende bag øret, 
for det var de to afgørende forudsætninger for, 
at koen ville give mælken fra sig. Bagefter gik van
dringen tilbage til leen og bindekonerne.

Den tredie Knud på Mosegaarden har fortalt 
mig dette. Han er en fortræffelig beretter, når vi 
går ud over markerne langs med de mange mose- 
huller, som har givet gården navn og gør den så 
smuk. Jeg traf Knud forleden, da jeg gik lidt rundt 
mellem byens gamle gårde. Han stod et stykke 
inde på sin jord med hovedet tænksomt på sned og 
beundrede det dejlige bindingsværkshus, som den 
fjerde Knud på Mosegaarden, tredie Knuds 22- 
årige søn sammen med sin yndige, unge kone har 
overtaget.

Proprietær Knud Rasmussen solgte i foråret hu
set til sønnen. Fra det flyttede Mosegaardefolkenes 

stammoder, Maren Hansdatter for 200 år siden ind 
som kone på Mosegaarden to stenkast borte.

Knud var tilfreds, kunne jeg se. Alting er blevet 
restaureret og kan fryde godtfolk med bindings
værkssind. Det sind ejer Knud. Såvel som sind for 
moser og hvad de dølger af tradition om forfædres 
færden. Vi kom i en flere timers snak, dels ud over 
markerne, dels hjemme i kaminkrogen. Lavt over 
de kullede banker strøg vilde svaner. Agerhøns 
lettede, fasaner brugte deres ru stemmer, og krager 
stampede sig op mod den kolde blæst.

★ EN GAMMEL LANDSBY
Esterbølle er et ældgammelt navn. Der ligger sorte 
stammer af moseeg med knaldhård kærne bag det, 
såvel som sammenhobninger i dybe moser af has
selnødder og løv fra titusindårige skove, som en
gang dækkede Danmark. Op imod Esterbølle 
strækker sig nært i sydvest den række af mosedrag, 
som bærer et andet gammelt navn, Vierne. Det vil 
sige den rækker af vier, hedenske helligsteder, som 
søgtes af godtfolk langvejs fra gennem hundreder 
af år. Kostelige fund har bekræftet dette. I en af 
Mosegaardens egne moser fandtes i firserne op
satsen af en kæmpehjort. I mange år lå den på 
gårdens loft, men blev så skænket til Bogense Mu
seum, som ansås for at være rimeligt sted for den 
slags.

(Fortsættes side 14.)
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I venteværelset
Det danske landbrug er et sygt erhverv. Gennem 
årene har de øvrige befolkningsgrupper bevilget 
sig selv og hinanden flere og flere penge (uden at 
de tilsyneladende er blevet lykkeligere af den 
grund). Landbrugets omkostningsniveau er stadigt 
drevet opad som følge af prisstigningerne, men da 
landbrugsvarerne absolut ikke er steget, har man 
måttet producere flere og flere blot for at få de 
samme penge ind, og hvis man i nogen måde har 
villet følge med i udviklingen har man måttet pro
ducere endnu flere. Men samtidig har udlandet 
spærret for vore gode og billige produkter. Derfor 
er vore priser faldet, og i dag er udviklingen så 
voldsom, at der på flere produkter er direkte tab, 
således at man ikke mere kan klare situationen ved 
at producere mere. Man har måttet begynde at gå 
den modsatte vej. Fjerkræbesætninger sælges i så 
stor udstrækning, at ægeksporten snart er halveret, 
fordi ægproduktionen er direkte tabgivende. Kre
aturbesætninger sælges i tusindvis navnlig på øerne. 
Kun svineproduktionen holdes oppe, men efter de 
sidste prisfald er den overordentlig tvivlsom.

Situationen er så alvorlig, at enhver, der vil, 
kan se, at den nuværende udvikling ikke kan fort
sættes. Dansk landbrug kan ikke drives videre på 
den nuværende økonomis grund. Selvom man gen
nemfører en så dybtgående rationalisering, at man 
skærer en trediedel af de dårligste ejendomme fra 
og benytter dem til at gøre de tilbageblivende 
bedre, kan det ikke forslå.

Landbrugets økonomi må ændres på afgørende 
vis, hvis dets udøvere skal overleve sygdommen 
som landmænd.

Og nu sidder vi i venteværelset hos den store 
læge i Briissel.

Vi venter heldigvis ikke på at få at vide, om 
sygdommen er uhelbredelig eller uigenkaldelig. Vi 
ved, den kan helbredes. Vi venter på at få at vide, 
hvilken medicin den kloge mand vil ordinere, og 
vi venter først og fremmest med spænding på at 
få vished for, at det danske samfund vil tage den 
medicin, det skal have, for at kuren kan hjælpe.

Vi har ventet snart i det uendelige, synes vi. 
Dagene har taget hinanden i hånden og er blevet 
til uger og måneder, ja år.

Og vi venter stadigt. Enten vil der gå uger, før 
vi indlades hos lægen, og hvor lang tid der vil gå 
derefter, før afgørelsen træffes og bedring indtræ
der er ikke til at sige.

Man havde håbet på forståelse mellem England 
og de seks inden den hellige sommerferie tog sin 
begyndelse, men også det mislykkedes, og nu kan 
man igen vente, vente, vente.

Tilbage bliver håbet om, at en løsning må kunne 
findes. Enhver prøver på at få det bedst mulige 
ud af forhandlingerne, men man vægrer sig ved at 
tro, at nogen af parterne vil tage et endeligt brud. 
Derved slås for meget i stykker.

Landmandens humør er i bunden. Anderledes 
kan det ikke være med de vilkår, han arbejder 
under. Men derfra og til at give op er der et stykke. 
Og vi har stadigt håbet i behold. Vi må håbe pro
blemerne finder en løsning, før alt for meget øde
lægges for landbrugets trofaste udøvere.

C. R. C.
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FORENINGS
MEDDELELSER

Slægtsgaardsforeningens amts- og kredsorganisa
tioner virker for sammenhold og medlemstilgang 
ude i amterne og varetager slægtsgaardsanliggender 
som ønskes behandlet af foreningens landsbesty
relse.

Fra bestyrelsesmedlemmer ude i amtskredsene 
modtager foreningens kontor ofte anmodning om 
at sende oplysninger om foreningens formål og 
virksomhed samt indmeldelsesblanket ud til slægts
gårdsejere, som ønsker forbindelse med Dansk 
Slægtsgaardsforening, dels for at få deres gårds- 
og slægts historie undersøgt og fremdraget, og dels 
for at få vejledning eller bistand ved et forestående 
eller kommende generationsskifte.

Amtskredsenes bestyrelser giver derved slægts- 
gaardsforeningen en god og naturlig kontakt med 
deres egns slægtsgårdsejere og interesserede.

Da amtskredsorganisationerne ikke har kassebe
holdning og regnskabsaflæggelse holdes der ikke 
mange generalforsamlinger, men enkelte bestyrel
sesmøder eller medlemsmøder i forbindelse med 
foredrag, filmsfremvisninger eller egnsudflugt til 
slægtsgårde og forskellige seværdigheder, og ved så
danne lejligheder ordnes eventuelle bestyrelsesvalg 
samtidig.

Dette nummer af »Slægtsgaarden« indeholder 
omtale af et par amtsmøder og udflugter.

Møde i Sønderborg amt
Amtskredsbestyrelsen i Sønderborg amt havde ind
budt til møde den 4. august kl. 19 med besøg på 
slægtsgården »Paradisgaard« i Hørup sogn på Als.

Her bød gårdejer Jens Iversen velkommen til en 
forsamling på 80 deltagere og gav oplysninger om 
gården, som har været i samme slægts besiddelse i 
mange generationer. Landbruget, som drives meget 
alsidigt og intensivt, blev omtalt, og ved gennem
gang af stalde, lade, frugtlager, frugtplantage m. 
m. blev der besvaret mange spørgsmål om kreatur- 
og svinebesætning, markbrug, frugtavl, maskiner 
og bygninger o. s. v. - Efter en gennemgang af 
gårdens smukke have var der adgang til stuerne, 
hvor lange slægtstavler udarbejdet af Slægtsgaards- 
arkivet kunne studeres, og hvor fru Iversen bl. a. 
besvarede mange spørgsmål om interessante møb
ler og genstande fra forfædrenes tid.

Amtskredsbestyrelsens formand, gårdejer Jørgen 
Bromand, Almsted, nævnte, at Paradisgaard er et 
søgt lærested for landboungdom. - Besøget viste, 
at her også er meget af interesse for Slægtsgaards- 
folk, både ude og inde.

Efter besøget på Paradisgaard samledes delta
gerne ved kaffeborde i den store sal på hotel Baltic 
i Høruphav, hvor konsulent H. Balle, Odense, talte. 
Efter en indledning om Als og Sundeved ved isti
dens slutning, da landskabet formedes og egnen fik 
tildelt jord af bedste kvalitet, fulgte en redegørelse 
om jordens opdyrkning i oldtiden og middelalde
ren. Slægtsgaardsarkivets arbejde med undersøgel
ser af slægters og gårdes historie, som i nogle til
fælde kan føres tilbage til middelalderen omtaltes, 
og til slut fremførtes nogle bemærkninger om 
generationsskifteproblemer og besvaredes spørgs
mål.

Slægtsgårdsmøde på Tåsinge
Slægtsgårdsforeningens bestyrelser for Odense, 
Assens og Svendborg amtskredse indbød til slægts
gårdsmøde på Tåsinge og besøg på Siø den 6. 
august kl. 13.30.

Ca. 40 biler og 140 deltagere samledes på Tå
singe. Fra færgebyen Vindeby kørtes gennem 
Troense til Valdemar slot, hvor lensbaron C. Juel- 
Brockdorjf bød velkommen til at gå en tur gennem 
slotsparken, som ikke er offentlig tilgængelig. Del
tagerne nød udsigten og synet af de store gamle 
parktræer og det særprægede blomsteranlæg, som 
er skabt i engelsk stil og tegnet af en engelsk have
arkitekt. Synet af slottet - en af Kristian d. IV’s 
pragtbygninger - er en oplevelse. Søhelten, admiral 
Niels Juel købte Valdemar slot i 1678 og boede 
her til 1689. Valdemar slot har siden været i sam
me slægts besiddelse.

Medlem af Slægtsgårdsforeningens hovedbesty
relse, hofjægermester Cederjeld de Simonsen, som 
havde medvirket ved udflugtens planlægning, tak
kede på deltagernes vegne for besøget og knyttede 
dertil bemærkninger om' slægtsgårdsforeningen.

Fra slotsgården fortsattes til den 700 årige Am- 
brosius-eg og til sognebyen Landet, hvor delta
gerne samledes i den skønhedsberømte præste
gårdshave. Pastor A. Markvardsen, som tillige er 
landbrugskandidat, omtalte havens og præstegår
dens historie, og fru Markvardsen viste rundt i den 
rummelige og hyggelige præstegårds stuer m. m.

Derfra fortsattes til Landet kirke, hvor pastor 
Markvardsen talte om kirkebygningen ved en rund
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gang og inde i kirken om kirkerummet og dets 
benyttelse i mange slægtled. Der sluttedes med en 
kort andagt og salmesang.

Næste besøg var hos gårdejer Rasmus Hansen, 
slægtsgården »Dinesgård«, Landet. Fra hovedtrap
pen gav Rasmus Hansen deltagerne oplysning om 
Dinesgårds fortid, om udskiftning, fæsteafløsning, 
prisforhold, skatteforhold før og nu m. m. Efter 
en rundgang i gårdens smukke og velholdte have 
var der adgang til at se stuehuset fra 1854 og 
driftsbygningerne fra 1954 med moderne indret
ning. Mange spørgsmål måtte fru Hansen besvare 
om slægtsmøbler, slægtsbilleder, bornholmerur, 
kobber- og messinggenstande og andre klenodier, 
der vidnede om arv og pietetsfølelse parret med 
sans for og kombineret med, hvad der er tidssva
rende og nyttig i vor tid.

Fra Landet kørtes sydpå over 920 meter dæm
ning og 660 meter bro til Siø. Her aflagdes besøg 
hos ejeren af Siø, proprietær P. H. Pedersen, »Siø- 
gård«, der er kendt som frøavler og specielt for 
forædlingen og fremavlen af Siø-roen, som i en 

årrække var en meget udbredt fodersukkerroe her
hjemme og i andre lande. Ved ankomsten gav 
proprietær Pedersen en redegørelse for Siøs histo
rie og omtalte gården og landbrugets drift. Efter 
en rundgang i den store hyggelige have og i avls
bygningerne var der lejlighed til at betragte bygge
riet ved den nærliggende Langelandsbro, som ven
tes færdig i begyndelsen af 1963.

Udflugten afsluttedes i pavillonen ved Vemme- 
næs kro, hvor der spistes medbragt smørrebrød. 
Ved samværet her blev der talt af de tre amts- 
kredsformænd, proprietær Bent Bjergskov, Rosen
lund, Kølstrup, gårdejer Arnold Nielsen, Gadstrup 
Skovlund, Nr. Åby, og sognefoged Johs. Nielsen, 
Vejstrup.

Til bestyrelsesmedlemmer valgtes for Assens 
amtskreds gårdejer Rasmus Halsted, Halstedgård, 
Vedtofte, og sognefoged Thorvald Knudsen, Kron- 
gård, Orte, og for Svendborg amtskreds valgtes 
gårdejer Aage Haastrup, Årslevgård.

Mønboernes tapre kamp mod svensk overmagt
Af gårdejer Harald Jensen.

Elmelunde Slot på Møn, der var bolig for lensmanden, 
bestod af firbygget borggård af bindingsværk i to etager, 
foruden ladegården. Slottet var blevet stærkt medtaget 
under svenskekrigen 1657-60, og i de følgende 20 år 
forfaldt det yderligere. I 1690erne var det så forfaldent, 
at en kommission blev udnævnt til at give indstilling om, 
hvad der var at stille op med slottet, der faktisk var 
begyndt at falde sammen. Denne indstilling førte til at 
tømmermand Søren Rasmussen, Stege, i 1697 fik i entre
prise, at tage det gamle slot og ladegården ned, og af 
materialerne at opføre 8 bøndergårde. - Elmelunde by 
opstod nu igen, efter at den temmelig nøjagtig 300 år 
før var bleven nedlagt for at give plads for »Elmelunde 
Gaard«.

Korfitz Ulfeldt var Møns lensmand fra 1634—51, og 
hans forhold til øens bønder skal have været særdeles 
godt. Den 9. juli 1651 ankom ca. 500 mønske bønder til 
København. I sin Mønshistorie omtaler Frede Bojsen 
dette »bondetog«. Ingen ved, hvad bøndernes ærinde i 
virkeligheden var, idet den ansøgning de foregav an
gående en tiendesag ikke stod i noget rimeligt forhold til 
et sådant opbud. Der var »alle mand af hus«. Bojsen 
udkaster den tanke, at de har villet stille sig til Ulfeldts 
disposition i disse for ham så kritiske dage. Man ved 
ikke, hvornår de kom hjem igen, eller om de har været 
øjenvidner til Ulfelts flugt den 14. juli. Bojsen skriver: 
»Men de 500 Mønboeres Tog til København vidner i 
hvert Fald om en ikke ringe, omend naiv Kraft hos Bøn

NY JYDSK LAND-HYPOTEKFORENING Århus

Foreningen yder lån mod 2’prioritet i såvel landbrugsejendomme 
som grundejendomme udenfor købstæderne i Jylland.
Foreningens kasseobligationer, der ikke behøver at være noteret 
på navn, modtages til indskrivning og opbevaring i foreningen, 
der vederlagsfrit efterser udtrækning og foretager udbetaling af 
forfaldne renter.

Cirkulerende kasseobligationer ca. 375 
miil. kroner.
Amortisationstid: 10-40 år.
Rentefod: 4%, W^o, 5%, 6%
og 7%.
Udtrækning: For tiden ca. 11 mili. kroner 
om året.
Reserver: ca. 20 mili. kroner.
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derne paa den Tid. 8 Aar efter fik denne Kraft Lejlighed 
til at gøre Underværker.« Bojsen hentyder her til det 
mønske forsvar under svenskekrigen.

Efter en hærordning af 1652 bestod det mønske lande
værn af alle mænd på landet i alderen 16-40 år, inddelt 
i 4 kompagnier med 1 officer, 3 sergenter, 2 korporaler 
og 1 trommeslager, ialt 900 mand. - Efter freden i Ros
kilde i februar 1658 blev den svenske hær lagt i kvarter 
på øerne. Møn fik hertugen af Sachsen-Weimars rytter
regiment. Et beskyttelsesbrev fra general Wrangel skulle 
sikre øens beboere mod svensk overgreb. Bojsen mener, 
at dette fribrev kan skyldes Ulfelts indflydelse. Men 
Mønboeme kom alligevel meget dårligt ud af det med 
svenskerne. Hertugen af Weimar skriver i et brev til 
Wrangel bl. a. »Mønboerne er ondskabsfulde, haardhjer- 
tede og ganske modbydelige. Bønderne har paa morderisk 
Vis dræbt to Infanterister og 3 Ryttere.« - Efter præstens 
optegnelser i Borre kirkebog har svenskerne nok været 
ude om den behandling de fik.

Midt i maj 1658 forlod svenskerne øen, efter at de 
havde brudt Roskildefreden, og Mønboeme havde ro 
nogle måneder. Chefen for det mønske landeværn var 
ritmester Hans Schrøder, der havde sit »Rytterkompagni« 
på 100 heste med sig hertil, og de skulle deltage i øens 
forsvar, efter at krigen var begyndt igen; Schrøder fore
tog i krigens første tid flere dristige overfald på fjenden 
i Sydsjælland, og han har sikkert på disse togter truffet 
Svend Gønge og hans snaphaner, der forøvrigt en tid 
hjalp Mønboerne med kystvagten. - I denne tid blev 
skanserne sat i stand. Og den regelmæssige transport af 
levnedsmidler og brænde til de belejrede københavnere, 
gik sin gang. Det var denne undsætning af København, 
det var så meget om at gøre for svenskerne at få stand
set. Derfor begyndte de svenske angreb på Møn. Der 
står et sted: »Den 12. Dec. besøgte Svensken Møn, og 
Gud lod ham ved Bonden vældig afklapse«. - Den 23. 
Dec. 1658 afmarcherede den svenske fodgarde under 
oberstløjtnant Stahl fra lejren ved København sammen 
med 2 rytterregimenter med Møn som mål. De gik fra 
Præstø over isen, men Mønboerne have iset en rende 4 
favne bred og 3 mil lang langs øen, og den kunne sven
sken ikke forcere. Men få dage efter forsøgte en styrke 
på 100 mand igen at komme over renden. Schrøder mod
tog fjenden ude på isen igen. Efter en længere fægtning 
trak svensken sig tilbage efterladende en oberst Basse, 
som Schrøder havde taget til fange. Af Schrøders rap
porter til kongen ses, at forsendelserne til København 
fortsætter. Karl Gustav befaler påny, at der skal gøres 
en ende på disse transporter, og et hovedslag skal nu 
rettes mod øen. Denne gang sættes feltmarskal G. Sten- 
boch i spidsen for angrebsstyrken, der forstærkes med 300 
matroser og fodfolksstyrke under oberst Taube, ialt 3000 
mand og en del svært skyts. Frosten er streng, og Møn
boeme og havde ondt ved at holde den isede rende åben. 
Om morgenen d. 15. jan. slap et par svenske ryttere over 
renden og fangede en bonde, som de tog med tilbage, 
og så rykkede den svenske hovedstyrke frem over isen 
med broslagningsmateriel. De tog retning mod Tjørne- 

markbugten. Men så rejste der sig en voldsom snestorm 
lige imod svensken, som ved middagstid nødtes til at 
standse. Det benytede forsvarerne til at få udvidet renden 
i isen. Efter middag tog stormen af, og Svensken forsøgte 
at få bro over renden. Men det lykkedes ikke. Mange 
svenskere fald i vandet og både Buchwald og Ascheberg 
mistede deres heste. Til aften trak fjenden sig tilbage med 
et tab på 300 mand. Men næste morgen var forsvarerne 
over renden og samlede forskellig udrustning op som 
svensken havde efterladt. Nu slog det om til tø og fjen
den måtte vente på frost, så isen igen kunne bære. Men 
den 24. jan. 59 blev de svenske tropper trukket til Køben
havn for at deltage i stormen d. 11. febr.

Da denne blev afslået, gjaldt det mere end nogensinde 
om at få forsyningerne fra Møn standset. Atter måtte 
man igang med det vældige isningsarbejde. Men så bry
der isen imidlertid op, og det åbne vand bød på nye for
svarsproblemer. Schrøder beder i sine rapporter til Kø
benhavn om hjælp fra flåden. Han fik kun et lille skib 
på 18 kanoner, et kaperskib som regeringen havde lejet 
for 300 rigsdaler om måneder. I marts havde øen ro til 
at udvide befæstningen. Forsyningerne til København var 
så rigelige som ingensinde før. Men sidst i april var »fre
den« forbi.

Den 27. april faldt Falster i svenskens hænder. Nu 
får Wrangel ordre til at tage Møn over Grønsund. Hans 
Schrøder har dog ikke tabt modet. Han forsikrer i sin 
rapport til kongen, at han vil holde ud så længe han kan 
»drage ånde«.

Tidligt om morgenen d. 28. april sendte han 10 af sine 
ryttere over Grønsund til Falster, hvor de reddede 3 ka
noner, der stod i skansen der, før svensken nåede at 
besætte den. Den 29. april foretoges et angreb med 11 
store pramme, der medførte 800 ryttere og noget fodfolk, 
beskyttet af et svensk orlogsskib. Men efter en hæftig 
kamp på strandbredden afsloges angrebet med store tab 
for svensken.

Den 30. april sendte svenskerne Mønboerne et brev 
med forslag om, at de skulle overgive sig for at undgå 
flere blodsudgydelser. Hans Schrøder skriver samme dag 
til kongen og beder igen om skibe og navnlig om ammu
nition og slutter sit brev således: »Hvad ellers vor Side 
angaar, saa har jeg sammendraget mit Rytteri, Borgere 
og Bønder og stillet os i Felten, hvor vi trofast holder 
sammen. Lad saa Fjenden angribe saa mange Steder han 
vil, saa vil saadant ikke forskrække mig, jeg er besluttet 
paa at slaas saa længe jeg kan, for at enhver, hvad enten 
jeg lever eller dør, kan tale ærligt efter mig, at jeg 
redeligen har kæmpet for min Konge og til bedste for 
denne Øe.«

Dagen efter, altså den 2. maj, fik Schrøder bud fra 
Sjælland med underretning om, at fjenden den følgende 
nat ville angribe øen fra 3 sider. Dette angreb blev også 
afslået. Den 3. maj sendte svensken en trommeslager med 
åbent brev om underkastelse. Schrøder oplæste det for 
sine mænd med den tilføjelse, at de nu selv kunne vælge. 
Alle erklærede at ville stå bi eller falde med ham.Karl 
Gustav sendte nu strenge ordre til Sulzbach om hurtigt 

(Fortsættes side 11)
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Problemer vedrørende aftægtskontrakt
Af konsulent V. Ingemann Agvald.

Ved ejendomshandel har landmændene jo altid 
måttet konkurrere med andre erhverv om de til 
lån værende penge. Og det har ofte været således, 
at landmændene har haft noget vanskeligt ved at 
låne alle de penge, der var nødvendige ved en ejen
domshandel.

Derfor kom begrebet aftægt ret tidligt ind i bil
ledet, især ved afståelse af ejendom fra far til søn 
eller svigersøn, idet man på den måde kunne klare 
alle beløbene til udbetaling ved en ejendomshan
del.

Selve aftægtsbeløbet skulle jo ikke præsteres ved 
kontant udbetaling, og derfor var det lettere at få 
gennemført den aftalte pris for ejendommen.

AFTÆGTENS RETSFORHOLD
Ved aftægtskontrakt forstås i almindelighed den 

gensidige retshandel, hvorved den ene kontrahent 
overdrager en ret over en fast ejendom til en an
den, eller opgiver en sådan ret til fordel for en 
anden, mod at denne (aftægtsyderen) forpligter sig 
til at yde aftægtsnyderen et underhold, som står i 
forbindelse med den faste ejendom (aftægt). Den 
der således nyder underhold (går på aftægt) kald
tes tidligere aftægtsmand (aftægtskone). Den der 
går på aftægt, vil sædvanligvis betinge sig aftægt, 
ikke blot for sig selv, men også for sin hustru.

Når aftægt er betinget for mand og hustru, er 
forholdet således at forstå, at hele det vedtagne 
underhold efter den enes død berettiget tilkommer 
den anden, dersom ikke en nedsættelse for dette 
tilfælde udtrykkeligt er vedtaget.

For den ret, som den længst levende således 
erholder, svares intet vederlag til den først afdødes 
arvinger.

Det er ikke den først afdødes ret, som falder i 
arv, men den længst levendes ret bliver ved døds
fald aktuel.

Man ser undertiden, at et retsforhold, der op
står under en bestemt samfundsordning, går af 
mode, efterhånden som samfundsstrukturen æn
dres, for så atter senere påny at komme til an
vendelse ud fra delvis ændrede forsætninger.

Således er det gået med aftægtsforpligtelserne.

AFTÆGT FØR OG NU
Som tidligere nævnt var aftægt i forrige århun

drede og i begyndelsen af indeværende som be
kendt et hyppigt lev ved ejendomsoverdragelser, og 
ik;ke mindst ved overdragelser til familiemedlem
mer.

Aftalen gik hyppigst ud på, at erhververen til 
hel eller delvis fyldestgørelse af købesummen på
tog sig at yde overdrageren samt dennes ægtefælle 
livsvarig bopæl, ofte med tillæg af visse naturalie- 
ydelser, kost, forplejning og oftest med et fast år
ligt pengebeløb. Ikke sjældent påtog aftægtsyde
ren sig også at bekoste aftægtsfolkenes begravelse 
eller at yde underhold og udstyr m. m. til mindre
årige søskende.

Aftægtskontraktens baggrund var for aftægts
nyderen forsørgelsesmomentet, idet den sikrede 
vedkommendes underhold under vante former, og 
bedre og mere stabilt, end renterne af udbetaling 
og pantebrev gav. Medens kontrakten for aftægts
yderen muliggjorde ejendommens overtagelse i til
fælde af sygdom eller andre omstændigheder, og 
iøvrigt på et tidspunkt, hvor det på grund af 
manglende kapital ellers ikke ville kunne lade sig 
gøre.

Når aftægtsforpligtelserne igennem de sidste 
10-15 år ligefrem har opnået en renæssance - dog 
således at naturalieydelseselemenfet er gledet no
get i baggrunden til fordel for faste pengebeløb, 
evt. med bopælsret - skyldes det dog sikkert i 
væsentlig grad et helt andet moment, nemlig den 
byrde som nutidens urimelige skatter og afgifts
lovgivning ikke mindst har lagt på landejendoms
besiddere.

En overdragelse af fast ejendom, hvori en af
tægtsydelse indgår, vil nemlig, navnlig når det er 
forældre og børn der er tale om, kunne medføre 
betydelige besparelser af parternes samlede for
mueskat og indtægtsskat, samt i skødemodtagerens 
arveafgift, såfremt der er tale om større formue.

ET EKSEMPEL PÅ AFTÆGTSORDNING
VEDR. EN STØRRE FORMUE

For formueskattens vedkommende kan således 
den kapitaliserede værdi af aftægtsydelsen fradra
ges i yderens formue, hvorimod kapitalværdien 
omvendt ikke henregnes til nyderens formue.

Hvad indtægtsskatten angår, er den årlige af
tægtsydelse naturligvis indkomstskattepligtig hos 
nyderen og omvendt fradragsberettiget hos yderen. 
Da aftægtsydelsen imidlertid i reglen vil være be
tydelig lavere end ejendommens hidtidige netto- 
overskud, opnås jævnlig en fordeling af ejendom
mens samlede indtægt på nyder og yder, hvilket 
på grund af den progressive skatteskala kan give 
en betydelig lavere indtægtsskat for parterne til
sammen, end den hidtidige beskatning af det fulde 
udbytte hos overdrageren.
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Hvad endelig arve- og gaveafgift angår, vil der 
kunne opnås særdeles væsentlige besparelser ved 
en overdragelse i levende live, således at en del af 
købesummen reguleres gennem kapitaliseret af
tægtsydelse, eventuelt kombineret med sælgerpan
tebrev og delvis gave. For den del af købesummen, 
der dækkes af aftægtsforpligtelsens kapitalværdi, 
bortfalder nemlig enhver afgift, medens der ved 
opdeling af restbeløbet mellem gave og sælger
pantebrev (hvoraf sidstnævnte til sin tid falder i 
arv), kan opnås en fordeling mellem gaveafgift og 
arveafgift, der i kraft af progressionsskalaen med
fører et samlet lavere beløb end arveafgift af hele 
restsummen.

Et eksempel vil illustrere forholdet:
F. ejer fast ejendom til et nettobeløb (værdi -4- 

prioriteter) af kr. 1.000.000,-, der afkaster en 
årlig nettoindtægt på kr. 100.000,-. F. har en søn 
S., der ikke selv har nogen formue eller indtægt. 
F. betaler i så fald:

Kr.
Årlig formueskat på........................ 15.510,—
Årlig indtægtsskat på...................... 33.033,30
Samlede årlige skatter.................... 48.543,30

Når sønnen en dag arver gården, må han betale 
en arveafgift på kr. 129.640,—.

Hvis F. nu i stedet overdrager S. ejendommen 
i levende live for værdien, således at købesummen, 
bortset fra prioriteter, reguleres ved f. eks.: 
1. Årlig aftægtsydelse på 50.000,—,

der under hensyn til F.’s alder f.
eks. 60 år kapitaliseres med
10,54 eller................................... 527.000,—

2. Sælgerpantebrev å 5 pct. forfal
dent ved F.’s død....................... 200.000,—

3. Gave ............................................ 273.000,—
1.000.000,—

HER ER 131 PUNKTER
og der er 131 steder i landet, hvor der ydes HANDELSBANK-service

Kr. 
forandres skatter og afgifter således: 
a. Årlig formueskat:

For F.’s vedkommende af pante
brevet, stort 200.000,— til kurs 
85 eller 170.000,—................... 1.060,—
For S.’s vedkommende af den 
overdragne ejendoms nettoværdi 
-4- aftægtsydelsens kapitalværdi 
og pantebrevets pålydende eller 
273.000,— ................................. 2.605,—

b. Årlig indtægtsskat:
For F.’s vedkommen
de af aftægtsydelse . 50.000,—
+ renter af 5 pct. af 
200.000,— ........... 10.000,00

Ialt 60.000,00 21.457,80
For S.’s vedkommende 
for ejendommens år
lige udbytte ........... 100.000,—
-4- de til F. betalte ialt 60.000,— 
eller .....................   . 40.000,— 12.106,40
Samlede årlige skatter for far og
søn .............................................. 37.229,20
imod faderen tidligere årlige skat
ter på ............................................ 48.543,30
eller en årlig skattebesparelse på 11.314,10

c. Gave- og arveafgift for S. vil ud
gøre følgende:
Gaveafgift at berigtige i forbin
delse med overdragelse af 
273.000,— ................................. 22.160,—
hvori oven i købet kan fradrages 
stempelgebyr for skødet, der i 
forhold til en overdragelsessum 
på f. eks. 1.500.000,— (nemlig 
ejendommens ovennævnte netto
værdi 1.000.000,00 + hidtil in
destående prioriteter, f. eks.
500.000,—) vil udgøre.............  7.500,—

Rest 14.660,—
Arveafgift at betale, når S. ved 
F.’s død arver sælgerpantebrevet 
på 200.000,00 (der her må opta-
ges til pari) ................................. 13.640,—

Ialt 28.300,— 
eller i forhold til ovennævnte
arveafgift ..................................... 129.640,—
en afgiftsbesparelse på...............  103.340,—

Som det vil ses, er der tale om meget betydelige 
besparelser, dels i årlige indtægts- og formueskat
ter og dels i arve- og gaveafgift ved at lade en af
tægtsforpligtelse indgå som et led i overdragelsen, 
men der må naturligvis i hvert enkelt tilfælde fore
tages en grundig og kyndig overvejelse og bereg
ning af det nærmere forhold mellem aftægtsfor
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pligtelse, pantebreve og gave, alt efter overdrage
rens behov og de til enhver tid og sted foreliggende 
skatte- og afgiftssatser.

For de formueforhold, som findes på de almin
delige landbrug, har det ikke der den samme store 
betydning, men lidt har også værdi.

AFTÆGTSBESTEMMELSERNES  
UDFORMNING OG PRINCIPPER

Da der ikke findes nogen standardformular for 
aftægtsforpligtelser, skal det straks bemærkes, at 
man bør affatte en aftægstkontrakt så nøjagtig, så 
enkel og så klar som mulig, da der jo senere kan 
opstå uventede forhold, der kan gribe alvorligt 
ind i en sådan ordning. De almindelige aftægts
kontrakter er som regel ret kortfattede, og ind
skrænker sig gerne til at bestemme den årlige 
ydelse, der skal betales på nyderens eller nydernes 
livstid, ofte med tilføjelse af, at ydelsen under 
hensyn til alder kapitaliseres til så og så meget, der 
indgår som en del af købesummen, for hvilken 
skødet tillige begæres lyst som pantstiftende. Jævn
lig anføres ydelsens nærmere forfaldsdato, helårlig, 
halvårlig, kvartals eller månedsvis, samt en be
mærkning om, at forpligtelsen kan fås aflyst ved 
forevisning af dødsattest af den eller de berettigede, 
men yderligere regler ses sjældent.

Selve ydelsens størrelse vil som anført normalt 
fremgå af aftalen, og da forpligtelsens varighed på 
forhånd er uvis - aftægtsnydernes levealder - og 
ydelsen er tænkt som hel eller delvis dækning for 
nydernes underhold, er det ikke sjældent, at ydel
sen gøres regulerbar i forhold til kapitelstaksten, 
pristal eller lignende.

Hvis aftægtsforpligtelsen er påtaget overfor over
drageren og dennes hustru, er forpligtelsen alene 
omfatende den hustru, overdrageren havde ved 
aftægtsforpligtelsens stiftelse, således at den ikke 
kan påberåbes af en kvinde, han senere har ind
gået ægteskab med, og som overlever ham, idet 
yderen jo ikke har kunnet tage hendes alder i 
betragtning. Hvis forpligtelsen er begæret lyst som 
pantstiftende og derfor kapitaliseret, vil der i øv
rigt slet ikke kunne rejses nogen tvivl om meningen 
i så henseende, idet vedkommendes første hustrus 
fødselsdag og år da også er anført.

Aftægtsforpligtelsen må naturligvis tinglyses ef
ter sædvanlige regler for at opnå beskyttelse, og 
den kan og bør lyses uanset det i tinglysningslo
vens § 10 stykke 3 indeholdte krav om, at det ting
lyste dokuments indhold, skal være endeligt fast
sat. Fornøden bestemthed foreligger nemlig, blot 
det årlige beløb er bestemt angivet uanset uvishe
den om forpligtelsens varighed og den deraf føl
gende endelige størrelse, og uanset hvorvidt ydel
sen kan reguleres efter pristal eller lignende. Heller 
ikke det i grundbyrdeloven § 7 indeholdte forbud 
mod fremtidig at pålægge fast ejendom grundbyr

der, hvad enten disse er ansat i varer eller penge, 
antages at ramme aftægtsforpligtelsen på grund af 
dennes tidsbegrænsede karakter.

Dé formalitetskrav der stilles ved normale pan
terettigheders tinglysning, gælder ikke for aftægts
forpligtelser.

Ser man på parternes forudsætninger i det ty
piske tilfælde af moderniseret aftægtsforpligtelse 
bestående i en fast årlig ydelse for livstid, bør det 
formentlig hævdes, at hverken debitor eller kredi
tor normalt vil have regnet med muligheden for 
anden betaling end de vedtagne årlige ydelser. Af
talen går jo slet ikke ud på, at debitor skylder en 
vis hovedstol, som skal afvkiles, og på et eller andet 
tidspunkt helt indfries. Tværtimod regner begge 
parter med, at den samlede forpligtelse en skønne 
dag falder bort i forbindelse med nyderens død, og 
det i aftalen fastsatte kapitalbeløb virker kun som 
en beregnet værdi, der opgøres som et gennemsnit
ligt udtryk for den påtagne byrde, og som sådan 
indgår i købesummens berigtigelse. Men som no
gen selvstændig forpligtelse mellem parterne op
træder kapitalbeløbet ikke, og nyderen henregner 
ikke dette til sin formue.

Som nævnt har spørgsmålet om aftægtens kon
trakter og dermed aftægtsrettigheder som element 
ved en ejendomsoverdragelse igen fået en ikke 
ringe udbredelse, men der savnes i vidt omfang 
positive lovbestemmelser til at regulere retsstillin
gen, således at man ikke for vigtige spørgsmåls 
vedkommende er overladt til forholdets natur og 
analogislutninger. Det må derfor i høj grad til
rådes at udforme de konkrete aftaler med størst 
mulig omhu.

EKSEMPEL PÅ AFTÆGTSKONTRAKT 
OM BOLIGRET M. M.

Matr. nr. og adr.:
Aftægtsnyderens bopæl: 
Anders Jensen, »Højgaard« 
Anmelderens navn og bopæl: 
Børge Jensen, »Højgaard«

Mellem os undertegnede Anders Jensen og min 
søn Børge Jensen, begge af »Højgaard«, er ind
gået følgende aftægtskontrakt.

Jeg, Anders Jensen, har til min søn, Børge Jen
sen, ved skødet af samme dags dato, afhændet den 
mig tilhørende ejendom »Højgaard« kaldet, matr. 
nr. 3 af x by og sogn, således at en del af vederlag 
derfor består i ydelsen af en aftægt, forpligter her
ved mig (Børge Jensen) og mine arvinger til at 
præstere følgende aftægt til Anders Jensen og hans 
nuværende hustru, Cecilie Jensen, født Sørensen, 
født den 1. juli 1890.

De nævnte aftægtsfolk erholder, sålænge nogen 
af dem lever, fri bolig i den i gårdens østlige fløj 
beliggende lejlighed, hvortil der er egen indgang, 
bestående af to værelser med køkken, spisekammer 
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og loft, samt udelukkende ret til at benytte det ved 
samme fløj beliggende særligt indhegnede stykke 
havejord.

Hvis aftægtsfolkene beslutter sig til at fraflytte 
ejendommen, skal de efter fraflytningen være beret
tiget til i stedet for de ovenfor nævnte ydelser og 
rettigheder årligt, at erholde kr. 800 skriver otte 
hundrede kroner, der betales forud med halvdelen 
hver 1. maj og 1. november, for de derefter føl
gende halvår.

Er aftægtsfolkene en gang bortflyttet og har for
langt den omhandlede pengeydelse, kan de ikke 
senere fordre, at de oprindelige forhold igen skal 
træde i kraft.

Jeg, Børge Jensen, er forpligtet til at sørge for, 
at aftægtsfolkene, mine forældre, får en anstændig 
begravelse.

Til sikkerhed for den nøjagtige og skadesløse 
ydelse, af alt det ovenfor bestemte giver jeg herved 
panteret i den ovennævnte ejendom matr. nr. 3 af 
x by og sogn næst efter, hvad der er lånt i

Kreditforeningen 
Hypotekforeningen 
Pantebrev til mine søskende

Med hensyn til de ejendommen påhvilede hæf
telser og byrder, henvises til skødet, hvor iøvrigt 
ejendommens blad i tingbogen er gengivet i sin 
helhed.

Jeg, Anders Jensen, erklærer mig enig i foran
stående og tiltræder denne kontrakt i et og alt.

Aftægtens værdi, boligen indbefattet, ansættes til 
en bestemt sum, der så kan kapitaliseres. (Efter 
sædvanlige livrentetabeller).

Det kan endvidere undersøges, hvorvidt aftægts
kontrakten er stempelfri i henhold til stempellovens 
§ 78 stk. 1.

Aftægtskontrakten underskrives på sædvanlig 
måde.

BEMÆRKNINGER OM AFTÆGTSFORHOLD
Man møder ofte spørgsmålet, hvorvidt aftægtsord
ningen skal være en bestanddel af skødet, altså 
indføjes i dette, eller en særskilt kontrakt.

Det er særlig med henblik på om gården skulle 
sælges inden den forrige ejer evt. var død, at man 
har sådanne tanker med sig.

Det vil under alle omstændigheder, efter min 
mening, være bedst at aftægtsordningen er således 
indrettet, at salg ikke er mulig, undtagen der skal 
foretages en omordning af aftægtsordningen. Det 
vil ikke ved den tid man skriver aftægtsordningen 
være muligt at tage nogen bestemmelse, da man 
ikke ved under hvilke forhold, og under hvilke 
former gården evt. bliver overdraget til den( nye 
ejer.

Der fremkommer ofte spørgsmålet om, hvor 
vidt den ældre generation skal blive boende på 
gården eller ikke. Stuehusene på landet er ofte af 
en sådan størrelse, at man med et forholdsvis 

ringe beløb vil kunne indrette en lejlighed til den 
ældre generation, og de vil kunne blive boende på 
gården, hvor de har levet et langt liv og for så vidt 
også nødig vil flytte fra.

Om man skal gøre det - eller ikke, er vanske
ligt at besvare, der er nogle mennesker der altid 
kan enes, og altid vil enes, og aldrig har kontra
verser af en sådan størrelsesorden så det skaber 
en sådan utilfredshed, at man( må forlade hinanden.

På den anden side er der også mennesker, om 
hvem man ved, at et samliv mellem den yngre og 
den ældre generation faktisk vil være umuligt, og 
det gør man selvfølgelig klogest i at få dem helt 
til at forlade gården, og købe et hus i den nærmeste 
landsby eller i den nærmeste større by, som de jo 
også ofte gør. Det vil være forkert at forsøge at 
sige, at der og der går det så godt, og det kan det 
jo også her, når parterne ikke er indrettet på eller 
kan finde sig tilfreds med hinandens nærværelse.

At indgå en aftægtsforpligtelse, er forbundet 
med en vis risiko, akkurat som ved en livsforsik
ring; man kan tegne en livsforsikring om formid
dagen og få et hjerteslag om eftermiddagen, og ens 
hustru kan hæve hele forsikringen.

Det er noget i samme retning med en aftægts
kontrakt, aftægtsnyderen kan dø efter meget kort 
tids forløb, og de kan jo også leve til de bliver 
100 år.

Derved kommer spørgsmålet for eventuelle med
arvingers vedkommende, hvordan det da vil stille 
sig, men her er det jo på samme måde som med 
en livsforsikring. Ingen andre end aftægtsnyderen, 
altså køberen, har forpligtelse, den beregnede af
tægtssum, tilfalder ham uden ydelse til nogen side.

At skrive dokumenter nu til dags er i det hele 
taget en vanskelig sag, det vanskelige opstår fak
tisk ved, at det skal skrives så kort som muligt, 
og sige det mest mulige, og det er noget der især 
gælder en aftægtsordning. Den må nøje gennem- 
tænkes i alle måder, og det må tilrådes i enhver 
sag at søge sagkyndig bistand for så vel de juri
diske som de skattemæssige forhold. Men først og 
sidst må parterne være klar over, hvad det er de 
går ind til, og er man det, så letter det sagen gan
ske væsentlig, og så er det for så vidt let at op
stille en aftægtskontrakt - eller i det hele taget at 
få en handel afsluttet, således at det kan blive til
fredsstillende for begge parter, ved familieover
dragelse også alle søskende imellem, og det er jo 
meningen med det.

FYENS STIFTS SPAREKASSE
oprettet 1832
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MØNBOERNES 
KAMP

(Fortsat fra side 6)

at få gjort ende på Mønboernes modstand. - Bojsen skri
ver, at det ser ud til, at alle de svenske generaler har 
forsøgt sig i felttoget mod Møn. - Atter foretager 
svensken et angreb med store pramme, denne gang modi 
Grønsund Færgegård. Forsvarerne fik hjælp fra de ældre 
bønder, der var for gamle til at stå i landevæmet, og 
endnu en gang blev angrebet afslået. Den svenske general 
skriver til Karl Gustav om dette angreb natten mellem 
den 6. og 7. maj, og slutter: ».. . Men Bønderne var paa 
deres Post.« - Den 9. maj takker Schrøder kongen for 
den modtagne ammunition og for et kaperskib, han har 
modtaget. I dette brev forekommer klager over for
ræderi blandt bønderne på Bogø og Sjælland. »Naar jeg 
sender mine Folk derover for at skaffe mig Kundskab 
om Fjendens Bevægelser, bliver de grebet af Bønderne 
og udleveret til Svensken«. Ikke desto mindre er Schrøder 
stadig ved godt mod, men slutter dog med et lille suk: 
»Havde jeg blot 5-6 Smaaskibe til Hjælp i Grønsund, saa 
skulde jeg lave Fjenden en sådan Maskerade, at han 
skulde huske det alle sine Levedage.« - Men hjælpen kom 
ikke, og der kæmpes stadig hårdt. - I middagsstunden 
den 19. maj forsøgtes et stort angreb. Det foretoges med 
med 4 orlogsskibe, en del galioter og over 20 store pram
me og skærbåde. Schrøder siger i sin indberetning om 
dette angreb: »Vi havde en haard Dyst i 5 Timer, men 
ved Guds Naade afslog vi Angrebet og Fjenden trak sig 
tilbage til Stubbekøbing.« Mønboernes tab synes ikke at 
have været særlig store den dag, men deres krudtbehold
ning blev sprængt i luften. Schrøder beder om ny for
syning hurtigt, og han beder atter om skibe og skriver: 
» . . . saa skulde Fjenden let blive afhjulpen«.

Efter den 19. maj synes svensken at have opgivet at 
angribe Mønboerne i fronten. 10 dage går hen i ro. 
Skibet »Charitas« bliver sendt herned til hjælp, men kom 
én dag for sent. - Disse 10 dage benyttede svensken til 
at forberede et angreb fra Bogø. Disse forberedelser i 
Bogø Østerskov må helt være undgået Schrøders opmærk
somhed, for den 29. maj vadede den svenske hær over 
det lave vand mellem Bogø og Møn, kaldet Letten, 
følgende et vadested. Og det lykkedes dem at falde Møn
boerne i ryggen. Kampen var hård for Mønboerne, kun 
100 ryttere og nogle få hundrede borgere og bønder 
imod flere regimenter af datidens mest kamptrænede hær, 
ført af Karl Gustavs berømte feltherre greven af Sulzbach 
og mange dygtige officerer. - Men Schrøder holdt sit 
ord. Han kæmpede så længe han kunne. Tre gange såret 
faldt han endelig i svensk fangenskab. Hans tapre 100 
ryttere blev revet fuldstændig op. Af borgere og bønder 
faldt denne dage på Damme Mader 70 mand. De seks var 

fra Elmelunde sogn, den ene af disse, gårdmand Niels; 
Rasmussen af Østermark, var min tipoldefars tipoldefar-

Svenskerne fangede straks 388 mand af de overvundne; 
som de sendte over Østersøen og stak dem ind i de sven
ske regimenter, der kæmpede der. (Brugte svenskerne; 
■denne fremgangsmåde andre steder?). Af disse 388 toges; 
til dragoner 110 mand fra Vestmøn og 116 fra Østmøn,. 
samt 26 borgere fra Stege. Til musketterer tog de 130 
mand fra hele øen, ligeledes fra hele øen 6 til artilleriet.

I en beskrivelse af det mønske forsvar imod den store 
overmagt står: »Dette lille Folks Uforsagthed, dets trofaste 
Sammenhold og Offervillighed, dets Utrættelighed til at 
møde Farer fra en haardnakket, tapper, krigsvant og vel 
ført Fjendes Side, vil til de seneste Tider vidne om, hvad 
et tappert, enigt og offervilligt lille Samfund formaar at 
yde, naar det gælder om at forsvare Livets højeste Go
der.« Et andet sted: »Disse 9 Maaneders Kamp staar paa 
Højde med de berømteste Bedrifter i alle Tiders og Folks 
Krigshisto rie.«

Mønboerne beskyldte Bogøerne for at have vist sven
skerne et vadested over Letten. I Pal udans Mønshistorie 
står: »For at redde sig selv, lovede Bogøerne - saa lyder 
det almindelige Sagn - at skaffe Fjenden Møn i Hænde, 
naar han vilde skaane Bogø for Brandskatning og Plynd
ring. Møns Bønder, især dem i Fanefjord Sogn, har siden 
hint Forræderi og lige til vore Dage (1820) haft en paa
faldende Modbydelighed for Bogøerne.«

I en indberetning fra magistraten i Stege 1660 står, at 
Møn forræderisk overgik til fjenden.---- Omkring 1925 
fandt lærer Svend Jørgensen, Falster, i kirkebogen fra 
Horreby Sogn følgende notat: »Dam. trinitatis, som var 
28. Maj ejusdem anni blef Møøens Land efter mange 
Storme indtaget af de svenske mod forræderisk Anvisning 
af Ole Sværke i Stubbekøbing.«

Sv. Jørgensen skriver bl. a.: »Her har vi Forræderens 
Navn og Hjemsted, og Bogøerne fritages for den Skænd- 
selsdaad, der i Aarhundreder har sat Skel mellem dem og 
Mønboerne - med mindre Ole Sværke skulde være en 
Bogøbo, der er bosat i Stubbekøbing. Dette kan muligt 
være Tilfældet og dermed Aarsagen til Sagnets haard- 
nakkede Hævden, at Forræderen var fra Bogø. Men her
om siges dog intet i Optegnelserne. Det ser saaledes ud 
til, at Stubbekøbing maa være Indehaveren af den tvivl
somme Ære at være Forræderens Hjemsted, hvad der for
øvrigt stemmer godt nok med Stubbekøbing Kirkebogs 
tydelige Oplysninger om et ikke ririge Maskepi med 
Svenskerne.«

Efter dette må Ole Sværke fra Stubbekøbing indtil 
videre nævnes som den, der forraadte Hans Schrøder og 
hans trofaste Mænd, og spillede Svenskerne Møn i Hænde 
den 29. maj 1659.

Harald Jensen.

Kilder:
A. M. Hemmingsen: »Elmelundegaard«.
F. Bojsen: »Møns Historie«, Bd. VI.
Paludan: »Møns Historie».
Kaptajn Rockstroh: »Møns Forsvar 1657-60 (1908).
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Ad 
barndommens vej -

Redaktør Tove Meyer Hægstad, Berlingske Ti
dende, som siden vort årsmøde i Næstved har 
været medlem af vor forening, har i sit blad skre
vet en artikel, som hun kaldte »Slægtsgaarden. Et 
bredt felt af tryghed« på grundlag af et besøg hos 
Slægtsgaardsforeningens formand, gårdejer Chri
stian R. Christensen i Badstrup på Fyn.

Fruens ouverture var denne meget smukke:
Vejen tilbage til barndommens land kan være 

lang at gå. Mange fabler hele livet igennem om at 
gå den vej. Opleve det hele igen. Haven med duf
ten af liljekonvaller, gården med de toppede bro
sten, valnøddetræet og det grønmalede brønddæk
sel, hvor man ikke måtte sidde, og som måske net
op derfor havde al det forbudtes lokkende charme. 
Og stuerne med det blide, grønne skær fra ved
benden udenfor, mønstret på tapetet, når aften
solen lyste gennem bladene, og de gamle, rund- 
slidte dørgreb, der lå så trygt og godt i hånden . . .

Man syntes, noget gik af hængslerne for én, da 
man rejste derfra. Fra det sted, hvor man først 
havde lært at holde af livets dufte, solflimmer og 
skyggebilleder. Og da man så åringer efter over
vandt ydre og indre forhindringer og opsøgte stedet 
igen, var alt blot så smerteligt forandret, at man 
følte sig som et instrument uden toner. Så stærkt 
blev man mindet om alle tings ubestandighed, li
vets lukkede døre, afsluttede kapitler og iskolde 
punktummer.

Det er måske lidt af en særhed, når man aldrig 
kom til at høre til de med det smidige, elastiske 
sind, for hvem det at holde flyttedag er noget af en 
svir. Måske hænger det sammen med uroen og 
splittelsen ved det rodløse, at man finder hvile i 
kontinuiteten. Sådan som den endnu er at finde 
ude i det brede, åbne land. I de store linier og i de 
nære små, som man endnu møder dem i sognets 
liv. Endnu!

Dér ligger kirke og kro, præstegård, forsamlings
hus og ude midt i sin jord bondegården. Svajende 
popler flankerer måske alleen dertil, en smuk sten 
på hjørnet med et klangfuldt navn præsenterer 
gården. Måske et navn, der bærer langt tilbage, 
langt bagved de tre generationer, der må til, for at 
man kan bruge betegnelsen slægtsgård.

Mon det ikke går adskillige sådan i dag, at det 
gør godt med faste holdepunkter, lidt solid jord
forbindelse. Blot bevidstheden om, at der findes 

ting, der hviler i en længere rytme end bylivets alt 
for hastige, korte, virker dulmende.

Mon ikke det også hænder, at man i små øje
blikke kan blive svimmel ved tanken om det lille 
Danmark hvirvlet ind på den store europæiske 
skueplads og spørger bekymret, hvordan det dog 
skal klare sig blandt alle de store, scenevante, der 
regner i helt andre dimensioner? Det ville være så 
trist, om tilpasningskravene til de små blev så 
store, at de små blev borte for sig selv i al den 
ny fagre storhed.

Da er det, man i et glimt øjner, at selv i en tid, 
hvor der ikke mere vil være rimelig plads for patri
otiske følelsers svulmen, hvad er af en vis tiltalende 
karskhed, vil vel alligevel endnu hjemstavnen og 
slægtsgården have kraft som bindemidler. Der hvor 
en gård er ført støt videre og landbruget forbedret 
fra generation til generation, der må være slægter 
med det tømmer i, der kan danne bolværk!

Slægtsgaardsforeningens formand, goar de jer, amts
rådsmedlem C hr. R. Christensen, er blevet 
udnævnt til ridder af Dannebrog.

Fra Odense Kanal
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Hos Knud
på Mosegården

(Fortsat fra side 1)

Først snakker vi lidt om gårdens fortid. V ed ud
skiftningen i 1789 bestod Esterbølle by af syv 
gårde, hvoraf de fem var etableret omkring 1721 
af fire gamle gårdes jord, som blev ligedelt i 5 por
tioner af Elvedgaards ejer, oberst Ulrich F riede- 
rich von Brüggemann, der døde i 1735. Han v argift 
med den ligeledes meget energiske Anna von 
Stochflet, hvorom en indskrift på Elvedgaard, ud
formet på primitivt fynsk håndværkertysk,, fortæl
ler i disse ord: »An 1721 har Obriste Ulrich Fri- 
derich von Brüggemann und seine libe Frau 7knna 
v. Stochflet dises Haus fon Grunde gebaut«. Brüg
gemann har i hvert fald ikke ført nogen dybere
gående filologisk kontrol med egnens malere og 
murere.

Af de nævnte fem gårde på gammel jord fik 
ovennævnte bindingsværksbygning med tilliggende 
matr.-nr. 2 og Mosegaarden matr.- nr. 3. I nr. 2 
boede omkring 1740 gårdmand Hans Johansen, 
hvis kone Karen fik fire børn, af hvilke den ene 
som nævnt kom til at hedde Maren Hansdatter. 
Hun blev gift med manden på Mosegaarden og 
blev stammoder for den slægt, som igennem et par 
århundreder har ejet dette kønne sted, og i hvilken 
manden på gården nu er den tredie Knud Rasmus
sen i rækken. Den første Knud på Mosegaarden 
døde 1855 som enkemand efter Maren Hansdat
ters Maren, som kom til verden i 1774.

Men nok om det. Hovedsagen her er bl. a. at 
fastslå, at stammoderens hjem de to stenkast fra 
slægtsgården stadigvæk eksisterer og nu bebos af 
Knud d. 4. Rasmussen, som spændt fulgte den 
»ansigtsløftning«, det gamle hus gennemgik i det 
tidlige forår.

★ HAN RED PÅ TAGRYGGEN
Lidt afsides fra vejen ligger en anden gammel Es- 
terbølleejendom, hvorm der går sære frasagn. Den 
nuværende ejers navn er Anders Madsen Eriksen. 
Hans far, Joh. Chr. Eriksen, der overtog gården 
i 1896, var også en slider og etableirede ved sin 
dygtighed et brud med den tossetradition, som til 
en vis grad havde omhyllet Brolunderne i midten 
af forrige århundrede, da en skør rad på gården 
hed Peter. Denne Peter var søn af huset og led af 
en særlig form for månekuller. I de måneskinds
klare aftener bandt han en spand ved en snor til 
gårdens hurtigste hest og red egnen igennem på 
dyret, som ved spandens skramlen blev skræmt fra 
vid og sans.

— På højeste gear som Knud Rasmussen nu 
si ger.

Eller Peter i Brolundgaarden sad, efter accep- 
tab le kvanta af gammeltøl, overskrævs på en af 
udb vgningemes tagrygning og spillede på harmo
nika for kragerne. .

Bn ilundgaarden kendes i dag ved den sjove, lille 
mølle oppe ved sognevejen, kønnest at betragte, 
når hy Iden blomstrer duftende og skærende hvid 
mod m øllens tjærende træværk. Den mølle blev 
bygget a f gamle Joh. Chr. Eriksen som selv malede

Til den anden side for Mosegaarden ligger Viggo 
Hansens g ^rd, hvor ingen nogen sinde har drømt 
om at lege Odinsjæger ved nattetid med en blik
spand som sjw'eder på gårdens hest.

Knud Ri isimiissen understreger, mens vi gar ud 
over marke nn^, Æt Estebølleegnens mærkelige per
songalleri i igeiilunde er udtømt med de nævnte. 
Han har ik iæiAelv kendt disse skikkelser, men fik 
dem berette i il:sin tidlige barndom af Esterbølles 
gamle forta flbsre.

Gamle O ker nævnt. Friise-Lavsi var en anden. 
Måske fik k un sit navn, fordi hans oprindelse lå i 
Friiserland. tluset, hvori Lavsi boede kaldtes Frii- 
serhuset. s -i navnet kan også være opstået af, 
at det.hus lu ir tilhørt slægten Friis, som var ud
bredt på egru n. Navnes opståen kan være svær at 
granske.

Friise-Lav^ i begik den dåd igennem et helt år pr. 
trillebør at kø re fyld på tusind kvadratmeter sjap
vand og stam uer i en lavning på Mosegaardens 
jord. Den skel e i forrige århundrede, og Lavsi fik 
.500 kr. for d tt, men så var dækket, han påfyldte

He rfaa kom Mosegaardsfolkenes stamfader 
■ j. to stenkast fra slægtsgaarden.
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også godt en halv meter tykt. I dag kunne moderne 
gravemaskiner ordne den sag på et overskueligt 
antal arbejdstimer.

Lille Klaus var også en kendt Esterbølleoriginal. 
Også han var jonglør med trillebør. Sæsonbestemt 
startede han hjemme fra om morgenen ved tretiden 
og trillede til torvet i Odense med kartofler og 
grøntsager i det hele taget. Var vejen tør, smed 
han træskoene for at komme hurtigere og bekvem
mere afsted. På hjemturen samlede han sten langs 
med veje og stier, som han befor, og forskaffede 
sig på den måde råmateriale til den stenslagning til 
kommunen, som han brugte sin tid til, når der ikke 
var arbejde til ham på Esterbøllegårdene. Folk af 
Lille Klaus slags sad ikke rådvildt og suttede fing
re, når husbond for en tid trak på skuldrene ad 
hans arbejdstilbud.

Knud kan lide min tobak. Vi standser og bytter og 
går videre. Nu og da gør han en stor bevægelse 
med sin glimtende stok og siger noget om ting 
indenfor synsvidde:

- Jeg har altid elsket dette terræn og de moser, 
bemærker han varmt. Jeg stod ved moseranden 
som barn og så sære ting blive draget op af dyndet. 
Selv en stenbrobonde som du må vel kunne fatte, 
at jord som denne skiller man sig kun af med, der
som man blev pisket til det, for trods alt, trods alle 
vanskeligheder i skiftende perioder, ligger der me
get mere end penge bag en mands samhørighed 
med en slægtsejendom. Man er groet sammen med 
den og dens tradition.

- Så betyder den åndelige sammenhæng med 
tingene altså også i høj grad noget for den moderne 
landmand, bemærker jeg.

Knud fra Mosegaarden ser mildt og klogt på mig 
og svarer:

— Bondens liv er en livsform mere end det er 
forretning. Ellers ville mange flere give op, når 
stormen står imod. Her har slægten igennem gene
rationer hentet helse og husvalelse, legemlig og 
åndelig sundhed, og jeg har hygget om traditionen 
på min måde. Overalt ser du lodne hegn og små- 
plantninger af træer. Her skiller ingen rusten jern
tråd mig koldt fra naboen. Her er skellene bosted 
for vildt af mange slags. Skellene har deres liv, fir
benet eller bevinget. Her går plovfurene ikke langs 
kolde tråde, men lidt fra skellet, så der bliver plads 
til fugle og kræ. Tråde er økonomiske, men for
bandet triste. Hvortil kommer at jeg også har taget 
mig råd til at lade tidsler og brændenælder stå i 
krogene. De vilde planters skønhed har sin store 
berettigelse som smil i landskabet. Mange synes 
at have glemt det, men H. C. Andersens lille 
grantræ var mere end en brøkdel af en rummeter.

- Dette lyder mere af drøm og digt, end af ra
tionelt landbrug, Knud.

Den lillebitte Brolundmølle

- De ting kan meget vel følges ad, men jeg er 
ikke digter, omend måske nok ind imellem drøm
mer, når jeg står på moseranden og kikker ned i 
det brune vand. Du skulle vide, hvor ofte jeg har 
nydt at gå i skoven og hilse på de forskellige træer.

- Du husker langt.
- Skarpt prentet i min bevidsthed står også min

det om damptærskeværket. Ja, smil kun. Det har 
kun lidt med træer i en skov at gøre, men dengang 
at se selvbinderne og damptærskeværket rykke ind 
i bedrifterne var en uhyre stor oplevelse, som be
virker at jeg aldrig har kunnet falde på maven for 
de sidste tiårs tekniske udvikling, selv om denne 
virkelig er imponerende. Dette i sine første år at 
have set en halv snes mand troppe op i den tidlige 
morgen og stå parat bag damplokomobilet, som 
fyrbøderen gjorde klar, og at se dampen suse ud 
af alle sprækker og ventiler og at få lov at trække 
i kæden, der udløste det skærende hvin, som var 
arbejdssignalet, er noget man gemmer længe på. 
Den slags kunne nok få det til at bruse i en lille 
bondedrengs bryst. Ak, hvor er alting forandret i 
løbet af bare de sidste halvtreds år . . .

- Siger du det trist i sind?
Knud ler drenget, skønt han er over de 60, og 

savner ikke svar:
- Åh nej såmænd ikke. Gård, kone og børn skal 
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nok holde en ved lige. Men her ser du også den 
nye tids bonde der står i sin dør og lytter efter 
de nye signaler og spejder imod en gådefuld frem
tid, fyldt af en påtrængende fornemmelse af, at 

han bliver den nye tids »husmand«, hvis store be
kymring i familiebruget er, om hans korte dag mon 
nu osse bliver lang nok . . .

L P,

c^ndelsbogtrykkeriet
i Odense

^andbo-^parekassen for Fyn

&cn almindelige ^ranbforfifring
for Sanbbogninger, oprettet veb fongelig 5lnorbning

af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 . KØBENHAVN K . CENTRAL 1100

Østifternes Land-Hypothekforening;
Øster Allé 31

KØBENHAVN 0

yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme 
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne


