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Slægtsgårdsfolk kigger på runestenen i Jelling. Derunder ses formanden, gårdejer C hr. R. Christensen i selskab med 
(fra venstre) fru Holger B. Juul, »Jægergården^, Høil und, Holger B. Juul og hovedbestyrelsesmedlem fru Nina Søren
sen, Håstrup pr. Fredericia.
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Til folkeafstemning!
Dansk Slægtsgaarsdsforening plejer ikke at 
blande sig i døgnets almindelige politik og har 
heller ikke til hensigt at gøre det i fremtiden, men 
når nogen træder vore medlemmers eller vore 
grundsynspunkters interesser for nær, må vi sige 
til. Og det er at træde på vore medlemmers inter
esser at give stat eller kommune forkøbsret på al 
Danmarks landbrugsjord. Det er at træde på selve 
livsnerven i vort landbrugs eksistens at gennem
føre en kapitalvindingsskat, der kan gøre det 
umuligt at gennemføre et generationsskifte inden 
for samme slægt uden at blive berøvet kapitaler 
netop i generationernes mest kapitalkrævende øje
blik. Hvor mange andre befolkningsgrupper bliver 
ikke hjulpet af det offentlige i den situation, hvor 
man nu kommer, og vil pålægge landbruget nye, 
store byrder? Det er at træde vore interesser for 

nær at gennemføre omfattende naturfredninger 
uden at yde erstatning derfor.

Derfor har Dansk Slægtsgaardsforening i utve
tydige, men beherskede vendinger protesteret mod 
de nu vedtagne love.

Vore medlemmer får imidlertid en sidste chance 
for at ryste nogle af disse love af sig. Ved folke
afstemningen den 25. juni kan man forkaste dem.

Det danske folk må benytte denne chance.
Dansk Slægtsgaardsforenings medlemmer må 

møde fuldtalligt op ved valgurneme og lægge deres 
lod i vægtskålen for landbrugets frihed.

Aldrig har det været så forkasteligt at blive 
hjemme, som denne gang, hvor ikke afgivne stem
mer har jastemmers virkning.

Ingen må svigte på landbrugets skæbnedag 
25. juni.

Chr. R. Christensen.

Til regeringen og folketinget
Dansk Slægtsgaardsforening har holdt årsmøde i 
Vejle og vedtaget at sende en resolution til rege
ring og folketing, hvori det hedder:

De indvendinger og protester, der er fremført 
imod de fremsatte jordlovsforslag, viser med al 
ønskelig tydelighed, at forslagene er helt urimelige 
og langt fra afklarede.

Dansk Slægtsgaardsforening vil derfor nu her i 
sidste øjeblik, før loven kommer til tredie behand
ling, rette en indtrængende henvendelse til regering 
og folketing om at udsætte den endelige vedtagelse, 

til yderligere behandling og afklaring har fun
det sted.

Det tjener intet godt formål at kaste landet ud 
i en bitter strid for at få gennemført forslag, der 
ikke er afgjort brug for, men som i så udpræget 
grad er til gene for landbrugserhvervet.

Dansk Slægtsgaardsforening udtaler sin store 
beklagelse af, at folketinget ikke har kunnet finde 
frem til en løsning af landbrugets vanskeligheder 
af strukturmæssig og økonomisk karakter. Således 
at landbruget også i tiden fremover fuldtud kan 
løse sine opgaver til gavn for hele samfundet.
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Godt år for vor forening
 Men mange opgaver venter i fremtiden. - Fra årsmødet i Vejle. 

Mellem 225 og 250 deltog i årsmødet i Vejle og 
beviste på den måde deres trofasthed over for 
Dansk Slægtsgaardsforening. Det blev et fint ar
bejdsmøde, som i høj grad virkede stimulerende 
også for løsningen af de mange opgaver, som 
forestår. Forhandlingen blev stærkt præget af den 
resolution, som fra mødet sendtes til regering og 
folketing.

Revisor Kr. Foged dirigerede med vanligt over
blik, og advokat M. Hesselbjerg valgtes traditionen 
tro til protokolfører.

I sin beretning sagde formanden, gårdejer Chr. R. 
Christensen, Badstrup:

Formandens beretning
- For Dansk Slægtsgaardsforening har det forløbne 
år været et godt og roligt arbejdsår, som vi indadtil 
kan se tilbage på med absolut tilfredshed. Med
lemstallet har vel ikke været stigende, men i mod
sætning til, hvad tilfældet er i så godt som alle 
landbrugets organisationer, har det holdt. Den 
fortsatte nedgang i antallet af landbrugsejendomme 
og den hårde økonomiske modvind, der tvinger 
landbrugets mænd til at holde igen på alle udgifter 
og herunder kontingenter, er hård ved mange for
eninger.

Vi har som sagt ikke fået andel i denne mod
gang, idet vore medlemmer har vist ualmindelig 
trofasthed over for foreningen. Og denne trofast
hed har også gjort sig gældende, hvor generations
skifte har fundet sted. Den nye generation har i 
meget høj grad sluttet sig til foreningen, og det 
modtager vi som et særdeles glædeligt udtryk for, 
at den har formået at yde noget af værdi.

Der har også været tilgang af medlemmer ude 
fra, og vi hilser de nye velkommen i samarbejdet.

Foreningens funktioner har virket på normal 
måde.

Slægtsgaardsarkivet på Det kongelige Bibliotek 
under ledelse af arkivar P. K. Hofmansen og med 
bistand af en række interesserede medarbejdere 
har fortsat arbejdet med kortlægning af slægts
gårdenes historie, og den specialberetning, der 
aflægges herom, kan fortælle, at der er opnået nye 
og gode resultater. Vi siger Hofmansen og hans 

hjælpere tak for deres udmærkede og uselviske 
indsats på dette område.

Medlemsbladet under ledelse af redaktør Ib 
Paulsen har fortsat med at bringe kontakt mellem 
medlemmerne og bringe artikler af historisk, kul
turel og faglig karakter. Desværre gør prisudvik
lingen og de lovgivningsmæssige fordyrelser det til 
en bekostelig historie at udgive et sådant blad, 
men desmere må vi glæde os over at have det.

Foreningens kontor har under ledelse af konsu
lent Hans Balle virket absolut tilfredsstillende. 
Dette kontor er blevet en institution, der ikke alene 
klarer foreningens anliggender, men som også i 
høj grad er med til at løse medlemmernes pro
blemer.

Generationsskifteproblememe er i dag sværere 
end nogensinde før. Tusinder af unge forlader 
landbruget, fordi de ikke ser udveje til at overtage 
ejendom, og det er med største vemod, vi ser, at 
så mange gode unge forlader vort erhverv. Derfor 
hilster vi med største glæde, at det er lykkedes at 
etablere en konsulentvirksomhed, som kan yde 
begge slægtled virkelig god hjælp ved oprettelse af 
forpagtningsforhold og ved ejendomsoverdragelse 
m. m.

Endelig har advokat M. Hesselbjerg fortsat væ
ret en god juridisk støtte for foreningen.

Ved hjælp af disse organer spænder foreningens 
arbejde fra fortiden over nutiden ind i fremtiden, 
og vi håber, at vi fortsat kan yde vor bistand til 
bevarelse både af historiske værdier i dansk land
brug og af selve den danske jord i danske land
mænds hænder.

En bevæget tid

Når vi vender tankerne udad, har vi derimod op
levet et af de mest bevægede år i landbrugets 
historie.

Jeg tænker på den store skuffelse, det var, at vi 
ikke kunne blive medlem af det europæiske fælles
marked og i større eller mindre grad få andel i 
den velstand, dette områdes landbrug har. Det 
var en skuffelse af format, fordi forventningerne 
i så høj grad var med til at holde modet oppe hos 
danske landmænd, som havde det tungt under 
tidernes tryk. Nu er dette håb taget fra os i hvert 
fald for en tid, og vi må til at indrette os efter 
at kunne leve foruden.

Det kræver den største sparsommelighed og på
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passelighed hos danske landbrugere, det kræver en 
udbredt forståelse hos medborgere, og det kræver 
også, at pionerånden i den danske bonde får lov 
til at udvikle sig, så der kan findes nye veje frem, 
hvor det i øjeblikket ser uvejsomt ud.

Jeg tænker her på den jordlovgivning, som del
vis er gennemført, og som er til behandling i folke
tinget, og som ventes vedtaget i den kommen
de uge.

16. juni 1962 fik vi en ny lov om landbrugs
ejendomme. Den tilfredsstillede vel ikke alle, og 
man kunne have ønsket mere af den, men stort 
set var den en god lov.

Med denne lov brød dansk politik på afgørende 
vis med den hidtidige jordlovgivning, hvis formål 
havde været udstykning. Nu blev sammenlægnin
gen sat i højsædet. Færre landbrug og bedre land
brug blev i virkeligheden mottoet for dansk jord
lovgivning af 1962.

Stamparcelstørrelsen - det vil sige størrelsen, 
hvorunder en dansk landbrugsejendom ikke må 
nedbringes - blev mere end fordoblet til en stør
relse på fra 15 til 26 ha efter jordens kvalitet. Man 
kunne have ønsket denne grænse noget højere, 
men trods alt yder den en væsentlig beskyttelse 
for danske bøndergårde. Samtidig blev det tilladt 
at sammenlægge ejendomme til 4/s af denne grænse, 
og »hvor intet særligt taler derimod« helt op til 
grænsen, hvorfra der endda kan dispenseres.

Man kan sige, det er for lidt, men denne lov 
betyder i hvert fald, at tre fjerdedele af de danske 
landbrug har muligheder for at komme ind under 
lovens bestemmelser om nedlægning, sammenlæg
ning eller supplering, idet loven giver ubetinget 
ret til nedlægning af landbrug på under en tredie- 
del af den her nævnte størrelse.

Denne lov tog altså på afgørende vis konsekven
sen af, at dansk landbrug er rykket fra hestens 
og ind i traktorens tidsalder.

Foran jordlovskomplekset
Så meget mere beklageligt er det derfor, at de ti 
jordlove, som i øjeblikket er til behandling, bety
der et afgørende tilbageskridt i forhold til denne 
fremskridtslov.

Motiveringen for dette lovkompleks er, at vi skal 
kunne beskytte dansk jord mod udlændinges køb 
ved vor indtræden i fællesmarkedet.

Vi kan fuldt ud tilslutte os dette formål, men 
som allerede sagt eksisterer muligheden for ind
træden i dette marked i øjeblikket ikke, og jeg ser 
derfor ikke nogen saglig grund for på dette tids
punkt at kaste landet ud i en hård jordpolitisk 
strid.

Allerede fordi formålet er bortfaldet, burde den
ne sag udsættes, så man i stedet for at så splid og 
bitterhed kunne stile mod en helhedsløsning.

Nina og Abraham Sørensen, som var et par af årsmødels 
travle værtsfolk.

Jeg skal ikke gennemgå lovkomplekset, men 
indskrænke mig til at pege på enkelte ting, som 
giver særlig anledning til utilfredshed, men også 
på ting, som man kan være tilfredse med.

Først er der Statshusmandsloven. Gennem en 
række år har der været forkøbsret for større gårde, 
men kun til det ene formål at skaffe jord til hus
mandsbrug. Nu er dette formål mere eller mindre 
blevet overflødigt, fordi udstykningen stort set er 
hørt op, men i stedet for at afskaffe bestemmelsen 
udvider man den til at omfatte alle landbrugs
ejendomme og til at omfatte stort set alle mulige 
og umulige formål, samtidig med at man udvider 
forkøbsretsfristen fra to til fire uger.

En sådan bestemmelse må skabe bitterhed 
blandt landbrugets mænd. Den skaber usikkerhed 
og utryghed både hos køber og sælger, den ind
skrænker landmandens frie dispositionsret over sin 
jord på uhyggelig måde, og den skaber et admini
strationsapparat af uhyggeligt omfang.

Ganske vist har forslaget den fordel, at det i 
modsætning til loven undtager overdragelse til 
søskendebørn og overdragelse ved arv, og det må 
hilses med tilfredshed. Dansk Slægtsgaardsforening 
har gang på gang krævet, at i hvert fald disse 
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urimeligheder tages ud af loven. Og det er altså 
omsider blevet hørt. Men disse fordele er for 
intet at regne sammenlignet med de uhyrligheder, 
der sættes ind.

Forslagene tillader samdrift af to ejendomme i 
indtil otte år, og det motiveres med, at der ikke 
er unge landmænd nok til at overtage ejendom
mene. Forslaget er et fremskridt, og det forbedres 
ved, det nu er ændret, så der kan drives tre 
mindre ejendomme - det vil sige tre almindelige 
statshuse - sammen. Men betingelsen er, at byg
ningerne skal holdes vedlige og forsikrede. Der 
er dog en vis inkonsekvens heri. Hvem mon tror, 
at gamle og udlevede bygninger efter otte års til
stand kan gøres brugbare igen? Var der ikke mere 
mening i straks at gennemføre den fulde rationali
sering?

Forslaget om bopælspligt har ligeledes vakt 
uvilje. Den besværliggør den rationalisering, som 
alle erkender må gennemføres, den medfører en 
tvang, som skaber uvilje, og som er upåkrævet. 
Ganske vist er der ændringsforslag om, at land
brugsuddannede folk ikke skal omfattes af den, 
og det er en forbedring, men når man erkender, at 
der mangler unge landmænd til at købe vore ejen
domme, og når der ikke er sandsynlighed for at 
komme i fællesmarkedet, kunne bestemmelsen om 
bopælspligt udmærket undværes.

Grundloven beskytter indtil videre mod gennem
førelse af forslagenes ekspropriationsbestemmelser, 
men den beskytter ikke mod det meget vidtgående 
forslag om kapitalvindingsskat. Efter visse fradrag 
skal der i fremtiden betales 45 pct. af den såkaldte 
fortjeneste ved salg af ejendom, men ingen taler 
om, at formålet absolut ikke behøver at være spe
kulation. En mand kan af en eller anden grund 
ønske at skifte ejendom, men både den, han skal 
sælge, og den, han skal købe, er på grund af pen
genes faldende købekraft steget i pris. Manden 
ville ikke blive rigere, fordi han skiftede ejendom
me, men ved hjælp af kapitalvindingsskatten kan 
der lægges sådanne byrder på ham, at han i virke
ligheden kan være stavnsbundet ved sin oprindelige 
ejendom. Der kan ikke være rimelighed i, at en 
mand, der i sine unge år har købt ejendom, nu 
skal forhindres i at flytte tilbage og overtage den 
slægtsgård, der efterhånden er blevet moden til 
generationsskifte.

Hele loven virker bunduretfærdig, og den burde 
i hvert fald bygges således op, at der blev taget 
hensyn til genanskaffelsesomkostningerne.

Der er fremsat forslag om naturfredningslov. 
Og hvem vil ikke være med til at frede om Dan
marks natur? Vi vil blot ikke gøre hele landet til 
et museum. Jeg synes, forslagene i mange henseen
der er for vidtgående, men det kan jo diskuteres. 
Hvad der derimod ikke kan diskuteres er den 
oplagte urimelighed, at man ikke vil give erstatning 
for den værdiforringelse, der påføres ejeren ved 
fredningen. Ikke engang når en mand har købt 
ejendom med udstykning til beboelse for øje og 
betalt grundprisen derfor, og naturfredningen der
efter forhindrer bebyggelse.

Det er rimeligt, at en del fredning finder sted, 
men så må det være sådan, at det er samfundet og 
ikke den enkelte mand, der tilfældigvis bliver un
dergivet en lovs bestemmelser, der kommer til at 
betale derfor.

Fra kredse, der skulle stå regeringen nær, er der 
fremkommet kritik af forkøbsretsbestemmelserne, 
der efter deres skøn burde erstattes af et godken
delsesprincip.

Man angiver, at man i Tyskland har bestem
melser om, at staten skal godkende stedfundne 
handeler med landbrugsejendomme, og at man i 
kraft af disse bestemmelser opnår at få tilfreds
stillende indflydelse på tingenes tilstand. En sådan 
ordning giver langt mindre administration end for
købsretten, siges der, og det er i hvert fald givet, 
at den giver langt større sikkerhed for at kunne 
holde over for fællesmarkedets begrænsninger, end 
de danske forslag, hvis den situation skulle kom
me, at vi blev medlem.

Disse indvendinger sammen med alle de øvrige 
protester siger med al ønskelig tydelighed, at der 
er en meget stor uvilje mod forslagene, og at de 
langt fra er afklarede.

Dansk Slægtsgaardsforening vil derfor nu her i 
sidste øjeblik, før lovene kommer til endelig be
handling, rette en indtrængende henvendelse til 
regering og folketing om at udsætte den endelige 
vedtagelse, til yderligere behandling og afklaring 
har fundet sted.

Det tjener intet godt formål at kaste landet ud 
i en bitter strid for at få gennemført forslag, som 
der ikke er brug for, men som i så udpræget grad

Valdemar Joost’s Eftrf.
AXEL HØJLUND 

VEJLE

Herrehatte - Lingeri

FYENS STIFTS SPAREKASSE
oprettet 1832
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er til gene for det arbejdende landbrugserhverv.
Mod sævane har jeg beskæftiget mig så ind

gående med disse ting, fordi de på en så afgørende 
måde berører hele landbruget og navnlig Dansk 
Slægtsgaardsforenings medlemmer. Jeg håber, disse 
ord ikke må komme for sent til at bidrage til, at 
en uheldig kampløsning kan erstattes af en tilfreds
stillende helhedsløsning.

Om arveloven

Jeg har tidligere omtalt forsøgene på at gennem
føre en ny arvelov, og den er nu gennemført med 
det resultat, at fætre og kusiner ikke mere bliver 
arveberettigede i almindelig forstand.

Medlemmer, der er i den situation, at de skal 
give gård i arv, har derfor intet andet valg end at 
skrive testamente, hvis de ønsker sådanne slægt
ninge foretrukket for den altopslugende stat.

Det er en opfordring mere til at søge sine arve
forhold løst.

Landbruget har i de senere år været inde i en 
modgangsperiode, der har udviklet sig til en krise 
af alvorligste art.

Jeg har tidligere fra dette sted opfordret vore 
unge til ikke at give op for modgangen, og sikkert 
er det, at mange landmænd slider efter evne eller 
næsten over evne for at klare dagen og vejen. Og 
alligevel forlader tusinder af yngre og ældre erhver
vet i så stort tal, at der snart kun er halvt så mange 
unge tilbage, som behøves for at overtage de ejen
domme, der bliver ledige ved generationsskiftet.

Krisen er i nogen måde skabt af de afsætnings
vanskeligheder, dansk landbrugseksport har mødt, 
men dette er først og fremmest en følge af det 
stigende prisniveau, Danmark har bevilget sig selv. 
De stigende priser begyndte som en ulykke for 
landbruget, men de sidste måneders afskedigelser 
på arbejdsmarkedet viser, at sygdommen nu er ved 
at brede sig til andre dele af samfundslegemet, og 
at den opfattelse, at industrierne kan overtage 
landbrugets funktioner i eksporten, ikke holder 
stik.

Danmark har brug for et stærkt og produceren
de landbrug, der kan hjemføre penge til den 
danske valutakasse. Men vil man bevare det, må 
man også give det sådanne vilkår, at det kan leve.

Derfor skal min opfordring her ikke blot være 
en opfordring til vore landmænd om at holde ud, 
men en opfordring til hele det danske folk om at 
forstå landbruget og for landets skyld give det 
sådanne vilkår, at det kan eksistere.

Her er nævnt nogle af de love, man arbejder 
med. Jeg synes, de er en misforståelse. De bygger 
på den forestilling, at vi stadig kan blive medlem 
af fællesmarkedet. Men vi kan lige så god se klart 
i øjnene, at en sådan mulighed eksisterer ikke for 
tiden.

Hvorfor så slide gode kræfter op i en strid om, 

hvad vi burde have gjort, hvis vi skulle være 
fællesmarkedsland?

Opgaven i dag er tværtimod at lægge alle kræf
ter i løsningen af de vældige økonomiske proble
mer, som trænger sig på som en følge af markeds
katastrofen.
Lad Danmark lægge kræfterne i det arbejde. 
Der er brug for det. Det bliver et af vort slægtleds 
store opgaver at bevare dansk landbrug intakt.

Hvedemarken
I morges løfted' jeg mit blå gardin 
og så den part af himlen, som er min. 
Jeg så mod syd, hvor skovens mørke bræmme 
går ud i ét med markens hegn herhjemme, 
mod slottets tårne og den lille by, 
hvor hamre klingert sprødt i dagen ny.

Mod øst, hvor solen fra sin himmelrand 
sig fjerned' og forgyldte sky og land, 
og der mod bakkens hæld og solens skive 
jeg så, at hvedemarken var i live. 
Før brun som bark, men nu i forårsdragt 
den glitred' grønt med tusind perlers pragt.

Et korn blev sået i den varme jord 
og gemtes blidt bag sneens barske flor. 
Nu lover det til høst os gyldne dynger 
af fede kerner, som på loftet tynger, 
men dog vil lette på det hårde tryk, 
som altid, altid knuger bondens ryg.

Ja, høsted' man dog blot lidt bedre løn 
og styrke, så man trygt sin lille søn 
lod få sit virke her, hvor slægtens fædre 
har stridt for vores jord at gøre bedre. 
Men se, så stærk er hvedekornets lov: 
Dets eget liv er nye livs behov.

Else Jægergaard.
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Beretning om Slægtsgaardsarkivet
Slægtsgaardsarkivets formand, konsulent Hans 
Balle aflagde denne beretning:

- Årsberetningen om Slægtsgaardsarkivets virk
somhed og samlinger omfatter arkivets 22. arbejds
år 1962.

Arkivar P. K. Hofmansen har som sædvanlig i 
januar måned udarbejdet en udførlig redegørelse 
for Slægtsgaardsarkivets arbejde og opgaver i det 
sidste år.

Følgende korte uddrag med lidt statistik belyser 
omfanget af de opgaver, der er løst, og de under
søgelser, der er påbegyndt, og de, der var bestilt, 
men ikke påbegyndt ved udgangen af 1962.

F olketællingsundersøgelserne

Der er i 1962 udsendt 53 stk. folketællingsunder
søgelser (i 1961 udsendtes 30 stk.). Disse under
søgelser, som foreningens medlemmer får udført 
og tilsendt gratis, har kostet ialt 528,65 kr. eller 
gennemsnitlig 9,97 kr. pr. stk.

Siden Slægtsgaardsarkivets oprettelse i 1941 er 
der ialt udsendt ca. 5.116 stk.

Ved udgangen af 1962 havde alle Slægtsgaards- 
foreningens medlemmer, der i årets løb havde 
indsendt skema med oplysninger om gård og slægt 
nærmest nutiden, fået deres folketællingsunder
søgelse tilsendt.

Store undersøgelser af slægts- og gård
historie m. m.

I 1962 har Slægtsgaardsarkivet udført og udsendt 
37 stk. større arbejder (undersøgelser, diplompå
skrifter, afskrifter m. m.) til en samlet betaling af 
3.397,00 kr.

Siden 1941 er der udsendt ialt 576 stk.
Pr. 31. december 1962 var der 18 stk. større 

undersøgelser i arbejde, medens 19 stk. var bestilt, 
men endnu ikke påbegyndt.

De større undersøgelser, som medlemmerne selv 
betaler, udføres, når der afgives bestilling til arki
vet med ønsker og oplysninger om undersøgelsens 
art og omfang.

Slægtsgårdsdiplomer

Der er i 1962 udført 3 stk. diplompåskrifter til en 
samlet betaling af 252,00 kr.

Siden 1952 er der ialt udstedt 70 slægtsgårds
diplomer.

Pr. 31. december 1962 var der undersøgelser i 
gang til 12 stk diplompåskrifter.

Forudsætningen for at få udført et Slægts- 
gaardsdiplom er, at ejendommen i mindst 100 år 
har været i slægtens besiddelse (eje, fæste eller 
forpagtning).

Arkivets korrespondance og gæster

I 1962 er der indgået 176 breve til arkivet, og 
der er udsendt 163 breve med individuelt indhold 
og 53 med folketællingsundersøgelser, ialt 216 ud
sendte breve.

Antallet af ekspeditioner i Slægtsgaardsarkivets 
åbningstider har i 1962 været 204, deraf 125 
gæster.

I 1961 var arkivet besøgt af 101 gæster.

Om Slægtsgaardsarkivets samlinger m. m.

I årets løb er der som gave tilgået arkivet adskil
lige dokumenter, optegnelser, billeder og udklip, 
løvrigt er der på anden måde indsamlet og ind
registreret en mængde udklip m. m. vedrørende 
danske gårde og slægter.

I 1962 har arkivet ved køb udvidet sin bestand 
af litteratur vedrørende Dansk Topografi og perso
nalhistorie.

Efter tilbud af 12. september 1962 har Slægts
gaardsarkivet med stor velvilje fra Asnæs Mu
seumsforenings side i brev af 2. december 1962 
modtaget løfte om som depositum at måtte op
bevare afdøde folkeminde-forsker og personal
historiker Lars Andersens righoldige samlinger af 
optegnelser og udskrifter vedrørende Ods Herred. 
Lars Andersen var lærer i Høve, Materialet har 
hidtil været deponeret i Høve Museum.

Endvidere har Slægtsgaardsarkivet i 1962, tak
ket være god og virksom bistand af hr. Knud 
Sørensen i Roskilde, fra fru L. Larsen i Roskilde 
som depositum modtaget hendes afdøde mands, 
hr. Laurits Larsens efterladte samlinger med topo
grafisk og personalhistorisk indhold.

Slægtsgaardsarkivets samlinger er opbevaret un
der betryggende forhold på Det kgl. Bibliotek.

Arkivets regnskab for 1962

Indtægt: kr.

Kassebeholdning pr. 1. jan. 1962 .... 2.351,81 
Modtaget fra Slægtsgaardsforeningen. . 6.500,00 
Renter af beholdning i sparekasse .... 27,66

Balance. . . . 8.879,47
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Udgift: kr.

Arkivar Hofmansens løn..................... 4.100,00
Folketællingsundersøgelser 

(ekscl. porto).................................. 512,75
Medarbejdere for afskrivning, 

registrering m. m............................. 468,50
Kontorartikler, papir, porto................  692,35
Bøger - Topografi og personalhistorie 120,00
Mødeudgifter, duplikering m. m..........  240,15
Kassebeholdning pr. 31.dec. 1962 .. 2.745,72

Balance. . . . 8.879,47

Kassebeholdningen er i regnskabsåret steget 
med 393,91 kr.

Slægtsgaardsarkivet administreres meget økono
misk, og der tages ikke større opgaver op, end 
budgettet kan holde til.

Vi takker magister Hans Ellekilde for regn
skabsføringen og for hans bistand og rådgivning 
i arkivudvalget.

Og vi takker arkivar P. K. Hofmansen for ud
mærket ledelse af Slægtsgaardsarkivet, og vi beder 
ham bringe arkivets medarbejdere en hilsen og tak 
for deres medvirken til opgavernes løsning i det 
forløbne år.

BEMÆRKNINGER OG BETRAGTNINGER

I Slægtsgårdsarkivet samles slægternes og gårdenes 
historie og nedskrives i oversigter med oplysninger 
af forskellig art om ejendomsforhold, slægtsfor
hold, hændelser og begivenheder m. m. fra for
tiden. - Af alle de historiske undersøgelser der ud
føres og sendes til medlemmerne opbevares en kopi 
i Slægtsgårdsarkivet således, at det er muligt at få 
en afskrift, hvis den udsendte oversigt skulle gå 
tabt ved brand eller på anden måde.

Medens de oplysninger der foreligger skriftligt 
om gårdene og slægterne således kan sikres for 
kommende generationer som en slags kulturarv, 
der beretter om udviklingen fra slægtled til slægt
led, er de mere håndgribelige ting som slægtsmøb
ler, gamle brugsting og inventargenstande, arve
sølv m. m. ofte udsat for fare for at gå tabt for 
hjemmet og slægten.

Vi befinder os i en tid, da det er blevet moderne 
at være delvis gammeldags. I mange unge, nyetab
lerede hjem anskaffes forholdsvis dyre, men til 
gengæld tyndbenede teaktræsmøbler (således siger 
nogle af de unge der efterhånden føler savnet af 
atmosfære og personlighed i deres stuer). De får 
derfor lyst til at købe enkelte gamle smukke møb
ler og antikviteter som danner forbindelse mellem 
nutid og fortid.

Endvidere kan nævnes, at en del af de befolk
ningsgrupper, som har så store lønninger og pen

sioner eller indtjeningsmuligheder i frit erhverv, at 
de har to hjem, - et i byen og et ved havet - viser 
stor interesse for at købe gamle gedigne møbler og 
brugsting ude på gårdene til anbringelse det ene 
eller andet sted.

Derfor skyder antikvitetsbutikkeme frem som 
paddehatte og gårdene hjemsøges af opkøbere.

Som eksempel på, hvad der efterspørges, kan 
nævnes, skatoller, dragkister, standkister, hænge
skabe, hjørneskabe, bornholmerklokker og stand
ure i det hele taget, smørkærner, komtønder eller 
skæppemål, spinderokke, manglebrædt, vognlygter, 
dørbeslag, varmebækkener, mortere, lysestager, 
kobberkedler, tinkrus, glas, merskumspiber, arve
sølv og mange andre ting.

Det er sådanne ting, der ofte har tilhørt en gård 
eller en slægt i flere generationer, som i nogle til
fælde - i den økonomiske situation landbruget op
lever - udsættes for fare for at komme bort fra det 
sted, hvor de har deres mindeværdi.

Det er forståeligt, at en landmandsfamilie i en 
vanskelig situation, for at klare skatterestancer el
ler terminsydelser, ser en udvej for at bevare går
den ved at sælge et gammelt slægtsmøbel, som fort
sat skulle have gået i arv, for 12-1500 kr., men 
det er beklageligt, at forholdene i nogle tilfælde 
kan gøre det nødvendigt.

Jeg fremfører disse betragtninger, som supple
ment til arkivberetningen, på det erfaringsgrundlag 
det giver, at aflægge besøg på slægtsgårde i mange 
egne af landet, når der ydes konsulentbistand ved 
planlægning af generationsskifte, forpagtningsord
ning, ompriotering og andet.

I nogle tilfælde, når grundlaget for et generati
onsskifte er nedskrevet eller en forpagtningskon
trakt er udformet, fremkommer ejerparrets ønske 
om at få deres tanker om et testamente nedskrevet, 
således at der haves et skriftligt forslag at forelæg
ge for advokaten der ordner noteringen.

Når man i forbindelse med en sådan forberedel
se af et testamente gennemgår gårdens stuer og re
gistrerer ønskerne om hvilke møbler, malerier og 
billeder, bøger , sølvtøj og andet, der skal blive i 
gården, og hvilket der skal tilkomme andre søsken
de eller slægtninge som arv til minde om forfæd
rene, så bliver genstandene historisk belyst og pie
tetsfølelsen giver sig stærkt tilkende når stærke, 
stilfulde kister, skatoller og andre møbler fra 16- 
1700-tallet eller sølvskeer, hovedvandsæg eller an
det med indgraverede årstal fra oldeforældrenes 
tid omtales.

Det sker, at der med vemod fortælles om, hvad 
der er solgt og ikke kan købes tilbage, eller hvilke 
møbler der er gået tabt ved brand eller tyveri i 
nyere eller ældre tid.

Disse betragtninger og bemærkninger skal slut
tes med at henlede opmærksomheden på følgende:

Hver slægtsgård, hvorfra der er indsendt skema 
med oplysninger om gård og slægt nærmest nu
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tiden og som har modtaget en folketællingsunder- 
søgelse eller større undersøgelse, har et omslag 
med de historiske oplysninger opbevaret i kapslen 
fra det pågældende sogn. Til opbevaring i gårdens 
omslag modtager Slægtsgårdsarkivet gerne billeder 
af gården med fornøden påskrift og ligeledes af
skrift af beskrivelser af forskellig art vedrørende 
gård og slægt. Arkivet modtager også indendørs 
billeder af gamle slægtsgårdsmøbler og kister med 
en vedhæftet beskrivelse af hvad der vides om op
rindelse, alder, omskiftelser og tilhørsforhold. Der
ved bevares sådanne slægtsklenodiers udseende 
selv om de skulle gå tabt ved brand eller af andre 
årsager.

Slægtsgårdsarkivets virksomhed er i overens
stemmelse med følgende linier fra sangen om Vejle 
Amt:

Vi vil forske, vi vil hædre 
egnens gamle jord, - 
minderne fra vore fædre, 
virke, færd og spor.

Medlemsbladet
Som formand for bladudvalget takkede hofjæ
germester Cederfeld de Simonsen sine nærmeste 
medarbejdere for godt samarbejde og opfordrede 
medlememe til tegning af annoncer ved køb af 
landbrugsmaskiner. Udgifterne til bladet er stadig 
stigende og må søges dækket ind, dersom vi skal 
kunne bevare dette bindeled mellem medlemmerne 
indbyrdes og vort talerør ud ad til. En helsides 
annonce koster 300 kr., og mange skulle være i 
stand til at sikre bladet en sådan ved køb af en dyr 
maskine.

Forhandling efter beretningerne
I den følgende forhandling deltog gårdejer Einer 
Petersen, Kikhavn, som takkede for de tre beret
ninger med særlig vægt lagt på formandens rede
gørelse for situationen omkring landbrugslovgiv
ningen. Det vil være værdifuldt, om vi i sidste se
kund fra dette møde kunne fremsætte en udtalelse, 
og jeg synes, at vi i en resolution skal give officielt 

udtryk for noget af det fortræffelige, vor formand 
sagde. Priserne på jord diskuteres meget. Man hæf
ter sig ved de store priser, men glemmer helt den 
andel, som en forfejlet lovgivning har i disse pri
ser. Vi er naturligvis ikke interesseret i spekula
tionsgevinster, men jeg har i Nordsjælland haft rig 
lejlighed til at betragte udviklingen. Med det sy
stem, vi er inde i - pristalssystemet - bliver det 
eksporterhvervene og selvpensionisterne, der kom
mer til at betale alle disse millioner. Ved en saglig 
drøftelse på rigsdagen måtte man kunne finde frem 
til en løsning på disse påtrængende problemer. 
Lad os derfor vedtage en udtalelse.

Formanden oplæste dernæst et forslag til resolu
tion, hvortil husmand Søren Hansen, Holmstrup, 
bemærkede, at det havde været interessant at høre 
jordlovsforslagene omtalt, men hvad har dette med 
Dansk Slægtsgårdsforening at gøre? Jeg er ikke 
uenig med Christian R. Christensen i alt, men en 
del af hans indvendinger forekommer mig urime
lige.

Jeg ville finde det langt nyttigere, om vor for
ening fandt ud af en måde, hvorpå generationsskif
tets økonomi kunne klares. Det gale er ikke, at der 
betales en stor pris for ejendommen, men de kort
fristede kautionslån til stor rente. Vi må undgå, at 
de unge får en lang, løs gæld at slæbe rundt med. 
Find på noget, så de unge kan undgå at skulle bru
ge 10-15 af deres bedste år til at betale af på gæld. 
Det ville være nyttigere end at protestere mod jord
lovsforslagene.

Gårdejer Kr, Jørgensen, Holbæk ved Randers 
anbefalede resolutionsforslaget: - Kommer en sag, 
som denne, ikke slægtsgårdsforeningen ved, gad 
jeg egentlig vide, hvad der så kommer den ved . . . 
(bifald).

Gårdejer Th. Dahlmann, Vandling, takkede for 
den fyldige formandsberetning. - Jo, en sag som 
jordlovene kommer i høj grad danske slægtsgårds
folk ved og ikke mindst fordi, der er langt flere af 
os, end hvad der har givet møde her i salen. De 
unge, som ønsker at blive landbruget, skulle kun
ne fortsætte slægtens arbejde på rimelige vilkår. 
Derfor må det økonomiske problem søges løst. 
Rigsdagen har gjort for lidt for os igennem mange 
år, og nu må vi tale klart. Vi kan ikke i landbruget 
fortsætte med at være underbetalt i timeløn med 
dobbelt så lang en arbejdstid som andre i dette 
land. Jeg vil håbe, at Slægtsgårdsforeningen vil 

Vejle Amts Folkeblads bogtrykkeri
udfører alle arter tryksager hurtigt og akkurat
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gøre alt, hvad foreningen orker for at situationen 
kan bedres og vore unge få lyst til at forblive ved 
jorden.

Formanden glædede sig over Søren Hansens tro
faste medlemskab af Slægtsgårdsforeningen igen
nem mange år og replicerede iøvrigt: - Søren Han
sen mener ikke, at kapitalvindingsskatten vil ram
me ret mange af landbrugets mænd. Men jeg over
tog gården derhjemme i 1932 på familiebasis. 
Skulle jeg i 1965 afstå den til min søn på det sam
me grundlag, måtte der betales kapitalvindingsskat, 
og dermed er jo strengt taget sagt, hvad der skal 
siges om den. Man har jo midler til at hente spe
kulationsgevinsten: f. eks. 30 pct. kapitalvindings
skat plus grundskyld til stat, kommune og amt, 
plus grundstigningsskyld og indkomst- og formue
skat, så det forekommer mig, at der ikke er basis 
for en yderligere forhøjelse. Jeg er enig med Søren 
Hansen i, at den løse gæld er et fantastisk problem. 
Det bedste ville naturligvis være, om der blev gen
nemført en lov, der sagde: - Fra i dag må der ikke 
sælges på kredit, men det lader sig blot ikke prakti
sere, og man skal vel også vogte sig at advare de 
unge for voldsomt mod rimelig løs gæld, selv om 
gæld altid er et tveægget sværd.

Søren Hansen: - Lad os afskaffe rentepengene.
Formanden: - De er jo blevet fordoblet i de se

nere år. Hvorfor er det nok ikke værd at komme 
nærmere ind på.

Civilingeniør, gårdejer H.M. Marker sen, Rødby: 
- Søren Hansen, du tænker jo nok nu på, at det 
vi her vil blande os i er et politisk spørgsmål og, at 
det plejer Slægtsgårdsforeningen ikke at gøre. Men 
vi har noget, der hedder slægtsgårdspolitik på pro
grammet, og det er noget ganske andet, og glem 
heller ikke, at næsten en trediedel af vore medlem
mer ejer husmandsbrug eller ganske små landbrug 
i det hele taget. Også dem vil vi jo værne om. Tænk 
dig nu lidt om. Jeg begriber ikke, at Karl Skytte, 
som jeg anser for at være en klog mand, ikke har 
kunnet klare den nuværende situation. Vor reso
lution siger, at vi kun ønsker, at disse jordlovsfor
slag burde have været gennemarbejdet af alle poli
tiske partier. Det præciserer, at det ikke er parti
politik, vi driver. Hver dag kommer der nye arve- 
gårde, men det synes Skytte ikke at tænke på. Der
for håber jeg, at alle vil stemme for resolutionen.

Gårdejer Hans Skau, Sønderjylland, mente at 
henvendelsen til rigsdagen burde indeholde nogle 
retningslinier for en brugbar udvej. Hvad kan der 
i det hele taget gøres for at afværge dette lovkom
pleks i allersidste øjeblik? Formentlig intet, men 
vi kan jo i hvert fald supplere vor kritik med nogle 
retningslinier. Det ville være mere positivt.

Formanden: - Vi får i resolutionen sagt én ting: 
- Gå hjem og forlig jer, I skabhalse! Men skulle 
vi uddybe yderligere, måtte vi til resolutionen føje 
min beretning som helhed, og så bliver henvendel
sen for lang og uden slagkraft. Skarpe ord har in

gen virkning, beherskede ord gør altid et vist ind
tryk. Derfor er skarpe ord aldrig klog politik.

Resolutionen vedtoges. Kun to stemte imod.

BLÆK, DER FALMER

Derpå gennemgik revisor Kr. Foged regnskabet, 
som godkendtes. Som emner for næste årsmøde 
blev foreslået Bornholm og Maribo Amt. Det sid
ste vedtoges bl.a. under henvisning til den tid
krævende og dyre rejse til klippeøen, men også un
der henvisning til, at der har vi været før, men ikke 
på Sydhavsøerne. . . Formentlig finder årsmødet 
sted i Nykøbing F.

Arkivar P. K. Hofmansen bragte en hjertelig hil
sen fra en af Slægtsgårdsforeningens nære svenske 
venner, landbrukare Kurt Bengtsson og frue, Møl
legården, Ornakärr ved Höganäs, der har deltaget i 
en række af vore årsmøder, men var forhindret i år.

Rentier Hans Juul, Højreby pr. Søllested, bekla
gede, at bortset fra arkivar Hofmansens underskrift 
har underskrifterne på slægtgårdsdiplomet en til
bøjelighed til at falme og forsvinde i løbet af få år. 
Brug holdbart materiale.

Hofmansen: - Brug det ministerielt anordnede 
blæk. Det falmer ikke katastrofalt. Derefter slut
tede eftermiddagens møde.

Ny jydsk Land-Hypotekforening. Aarhus 
yder lån mod 2. pant i grund- og landbrugsejen
domme i Jylland uden for købstæderne. Forenin
gen kan tilbyde lån med en rentefod der i forskel
lige afdelinger varieres fra 4^% til 7 % om året. 
Lånene afdraget i løbet af 10-50 år.
De af foreningen udsendte kasseobligationer er sik
rede ved pant i fast ejendom, ved låntagernes soli
dariske ansvar og ved foreningens reservefond. De 
kan købes i mindste størrelse af 100 kr. og således 
blive hvermands eje.
For tiden afkaster obligationerne en effektiv rente 
på ca. 8 % om året, og de kan altid afhændes, når 
der er brug for rede penge.
Foreningens stilling til generationsskifte er velvil
lig. Et sådant kan bl. a. lettes ved optagelse af hy
poteksforeningslån, hvor sælgeren overtager kasse- 
obligationerne.
Køb og salg af obligationer formidles af samtlige 
banker, sparekasser og vekselerere - også når det 
drejer sig om obligationer fra Ny jydsk Land-Hy
potekforening, Aarhus.
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Slægtsforskningens ideale mål
Tale af arkivar P. K. Hofmansen ved Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Vejle 25. maj.

Det hænder, man nu og da i livet kommer ud for 
et eller andet tilsyneladende ubetydeligt og tilfæl
digt indtryk, der dog som et frø med modhager 
hænger sig fast i vore tanker, og som gang på 
gang vender tilbage i vor bevidsthed og efterhån
den udvikler sig til et tankekompleks på godt eller 
ondt, der kan blive af stor betydning for os, ja, 
måske endda få afgørende indflydelse på hele 
resten af vort liv.

Verdenshistorien, kirkehistorien og litteraturhi
storien kan fremvise mange eksempler på dette, 
og følger vi trådene i vort livsvæv tilbage i tiden, 
vil vi ofte finde, at udgangspunktet for meget af 
det, som i dag fylder vort liv og vort virke, tilsyne
ladende var en ren ubetydelighed eller en tilfæl
dighed, som mange vil sige.

Det kan være et tilfældigt møde med et men
neske, der senere kom til at betyde uendelig meget 
for os, og som faktisk på afgørende måde kom til 
at medvirke ved udformningen af hele vort senere 
liv, eller det kan være en tilsyneladende ret ube
tydelig uoverlagt handling eller blot et ord, der i 
øjeblikket forekom os at være en ren bagatel, men 
som måske senere kom til at lægge en verden øde 
for os. Hvad synger digteren I. P. Jacobsen ikke 
om det, der bødes for i de mange år, men som kun 
var en stakket glæde. Det kan også være ting med 
tilsyneladende langt ringere konsekvens, f. eks. en 
strofe i et digt, der hager sig fast, og som senere 
atter og atter klinger gennem vort sind og med
virker til, at vi blev en anden, end vi ellers ville 
være blevet. Det kan være et maleri, som vi så, 
og hvis idéindhold vi aldrig senere kunne løsrive 
os fra, det kan være en skulptur, som betog os, 
eller måske kun en særlig betoning i en andens 
ord til os. Alle disse ting, som vi måske næppe 
agter i øjeblikket, kan - sket på rette tid og sted - 
være nok til at endevende og revolutionere vore 
hidtidige begreber og omskabe vor verden.

Som et væv af mange tråde slynger vort livs be
givenheder sig ud og ind imellem hverandre, og 
selv om det er rigtigt, at først når væven er stand
set, og skytten hørt op med at slå, da vil vi først 
rigtig forstå, hvorfor de mørke tråde såvel som de 
gyldne bånd var lige nødvendige for mønstret i 
mesterens kyndige hånd, så synes det dog, at vi 
ved at følge de enkelte tråde og bånd tilbage til 
deres udgangspunkt i vort liv ofte kan forstå lidt 
af denne nødvendighed.

Beskæftiger man sig med slægternes historie, af
tegner mønstret sig endnu tydeligere. Ved at følge 
slægtled efter slægtled gennem tiderne ser man 

ganske klart, hvorledes de mørke og de gyldne 
tråde slynger sig ud og ind i de forskellige slæg
ters historie, men efterhånden som slægt følger 
slægters gang, tegner der sig et mønster, som det 
for vedkommende slægt nok kan være værd at 
agte på. I tanken om dette finder jeg berettigelsen 
for det arbejde, som mine medarbejdere og jeg 
efter tid og evne prøver på at udføre i Slægts- 
gaardsarkivet.

Lysten til at få rede på de svundne slægtleds 
liv og virke omsætter sig til livsværdier for den 
slægtsforsker, der ydmygt lægger øret til slægtens 
rod forneden. Da forstår man efterhånden, at vi, 
som i dag er så optaget af alle tidens problemer, 
- hvad vi forøvrigt også har lov og pligt til at 
være -, dog kun er enkelte tråde eller enkelte led 
i en lang, lang kæde - en evighedskæde, der spæn
der mod urtidens tåger sit bånd, en lang række 
levende hænder, hvis blod i vor pulsåre brænder

Arkivar P. K. Hofmansen fordybet i den store Jelling- 
runestens relief.
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- en svimlende kæde, der ender i skaberens evige 
hånd.

Opnåelsen af denne erkendelse må vel være al 
slægtsforsknings ideale mål, og lykkes det, vil vi 
da også fatte meningen med vort eget liv i den 
korte tid, som blev vor. Så vil al vor stræben i 
livet ikke blot blive et arbejde for vor egen eksi
stens og velvære, men så vil denne stræben blive 
løftet op i et højere plan, hvor fortid og fremtid 
kun ved vor ærlige og trofaste gerning kan knyttes 
sammen til det mønster, som var meningen med 
slægtens eksistens. I et digt er hvedekomets lov 
formuleret således, at dets eget liv er nye livs be
hov. Forstår vi, at vort eget liv er nye livs behov, 
da bliver der mening med hele vor tilværelse, og 

vi vil da begynde at kunne forstå, hvorfor de 
mørke tråde såvel som de gyldne bånd var Uge 
nødvendige for mønstret i mesterens kyndige hånd. 
Da kan vi forsone os med digteren Ambrosius 
Stubs tankevægtige vers:

Fødes, Græde, Svøbes, Ammes, 
Vugges, Tumles, Bæres, Gaae, 
Tugtes og i Tvang annammes, 
Leege, Voxe. Tanker faae, 
Elske, Beile, Giftes, Mages, 
Lykke veltes need og op, 
Ældes, Svækkes, Døe, Begraves: 
Det er alt vort Levneds Lob.

En hyggelig aftenfest
Arsmødets festmiddag lørdag aften i Haand- 
værkerforeningens store, flagpyntede sal fik det 
bedste forløb, selv om den måske nok blev en 
kende for langvarig. Stemningen var fortræffelig 
og maden den bedste.

Amtsformand i Vejle amt, gårdejer Holger B. 
Juul, glædede sig over at se Dansk Slægtsgaards
forening på Vejleegnen og bød hjertelig velkom
men til det største deltagerantal nogensinde og 
ikke mindst til de unge, der repræsenterer næste 
generations interesse for foreningens arbejde. I 
morgen vil I få at se en række af Vejleegnens 
historiske seværdigheder og en del af dens store 
natur. Jeg håber, at årsmødet må blive en oplevelse 
på linie med de mange gode, disse årsmøder har 
indebåret. Rigtig hjertelig velkommen til vor by 
og egn.

Hovedbestyrelsesmedlem fru Hina Sørensen, 
som har trukket sin meget store del af årsmøde
læsset, havde givet møde sammen med sin mand, 
sognefoged Abraham Sørensen, Håstrup pr. Frede
ricia. Nina Sørensen oplyste, at Vejle bys repræ
sentanter havde fået forfald som følge af kommu
nale forhandlinger, hvorfor hun var blevet pålagt 
at byde velkommen til Vejle på den fraværende 
borgmesters vegne. Det gjorde fruen nydeligt med 
den tilføjelse, at Vejle ikke bare er en gæstfri og 
hyggelig, men også i høj grad en initiativrig by i 
frodig vækst.

Formanden, gårdejer Chr. R. Christensen, tak
kede for alle de smukke ord og det storartede 
arrangement, hvorefter gårdejer, civilingeniør H. M. 
Markersen udbragte et smukt motiveret leve for 
Danmark, vort flag og kongefamilien efterfulgt af 
»Der er et yndigt land«.

Forfatteren Salomon J. Frifelt nævnte, at ad 
mange veje i vort land var folk nu igen strømmet 

til møde i Dansk Slægtsgaardsforening. De gamle 
slægtshjem er kærnen i det danske bondesamfund, 
som magthaverne tilsyneladende helst ser omdan
net til et industrisamfund og et samfund af stats
fæstere, men jeg tror ikke, det vil lykkes for dem. 
Vort bondesamfund er stærkt og lader sig ikke så 
let omforme.

Salomon J. Frifelt nævnte endvidere, at Vejle 
havde været hjemsted for to skønånder af format. 
Evald Tang Kristensen og Anton Berntsen, en 
sagaånd og en digter. De to er for mig blevet 
Vejle.

Om de veje af alle slags, som gennemskærer 
vort land, er at sige, at de ikke mindst på denne 
årstid på den skønneste måde lader os fornemme 
vort lands duftende åndedrag. Hærvejen, som vi 
skal befare i morgen, er et af dem. Der er det 
særkende ved de store, gamle, jyske veje til forskel 
fra Øernes, at de længstrækkende af dem aldrig 
bliver standset ved en bugt eller et sund, men 
forløber videre ud mod fjerne mål. Den midtjyske 
Hærvej og Den vestjyske Hærvej er to sådanne 
veje, som rækker langt uden for rigets port, mæt
tede som de er med landskabelige særpræg i miljøet 
og tætte af historisk atmosfære.

Redaktør Ib Paulsen talte om Jyllands store 
egne og de lange historiske perspektiver, der knyt
ter sig til jyske ødesyn ikke mindst på Vejleegnen. 
Herinde ved Skibet by segnede kong Harald Kesje 
for sin broders øksehug, og op over disse æld
gamle jyske veje lod Johannes V. Jensen Norne- 
gæst vandre. Alt er stort af format i Jylland, 
historien og landskabet, som istiden formede, og 
de jyske pigers ry. Har man været gift med en af 
dem i 25 år, lærer man at påskønne slagsen. Et 
leve for den jyske pige. Ib Paulsen sluttede med 
at læse Johs. V. Jensens digt om lærken i Jylland...
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Derefter fik arkivar P. K. Hofmansen ordet. 
Hans tale bringer vi særskilt.

I aftenens løb blev Slægtsgaardssang og Vejle
sang sunget. Gårdejer P. Jensen Petersen, Trane
bjerg, bragte en hilsen fra Samsø og sognefoged 
Abraham Sørensen, Håstrup, mindede om, at 
Dansk Slægtsgaardsforening jo ikke mindst næres 
af slægtsfølelsen, som stadigvæk trives mange 
vegne, om end ikke lige rigt over alt. Men pietets
følelsen er ikke et uvæsentligt moment i min kones 
(Nina Sørensen) og mit arbejde for foreningen. 
Jo stærkere vi møder denne følelse, jo lettere glider 
arbejdet. Der findes mange gårde, i hvilke pietets
følelsen ligefrem ånder ud af mennesker, møbler 
og rum og gør det til en rig oplevelse for os at 
komme der. På den anden side bør vi ikke blive 
alt for mismodige, hvor pietetsfølelsen forekommer 
os svækket for ikke at sige ringe, selv om for
ståelsen for vor gerning i sådanne hjem nok kan 
forekomme os svag, for vi må ikke glemme, at 
alvorlige aktuelle problemer hindrer mange i at 
give os den tilslutning, de under andre forhold 
gerne ville. Skulle jeg ønske noget for vor forening 
her i dag, skal det være dette, at der snart igen 
kunne opstå en luftning over den danske ager, så 
sangen kan vende tilbage, og i hvert fald har både 
min kone og jeg set hen til denne dag med store 
forventninger, og vi kan sige, at vi ikke er blevet 
skuffede. Leve Dansk Slægtsgaardsforening!

Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, mindede om, 
at den danske bonde, skønt som barn ofte tituleret 
»bondedreng«, dog havde skabt sig en position, 
som var respekteret ude omkring i verden. Den 
skyldes dels, at danske bønder har kunnet tage ved 
lære, men også og afgørende, at de har haft for

træffelige foregangsmænd og ledere på alle om
råder. Chr. R. Christensen er et sådant typisk fore
gangsmenneske, fuldgyldig i et lederskab på mange 
felter og en glimrende formand for denne forening. 
Der er al grund til, at vi siger ham tak for det 
store arbejde, han gør for Dansk Slægtsgaards
forening, samt til at takke hans kone, der jo i 
hvert fald ikke ser ham for ofte. Leve vor for
mand!

Forstander Sune Andresen, Engelsholm, udtalte 
sin glæde over det arbejde, Slægtsgaardsforeningen 
udfører. Vi glæder os meget til at se deltagerne på 
Engelsholm i morgen. Det er jo ikke nok kun at 
betragte de gamle tider med pietetsfølelse og re
spekt. Nutiden og fremtiden gør også i høj grad 
deres krav gældende. Også jeg kommer fra en 
slægtsgård - på Sundeved - der har tilhørt slægten 
siden 1660. På Engelsholm har jeg gjort, hvad jeg 
kunne for at holde det gamle herresæde oppe, 
skønt det efter branden i 1952 nok bedre kunnet 
have svaret sig at lade ruinerne ligge og begynde 
forfra et andet sted. Til gengæld har vi på Engels
holm skabt et sted, som kan medvirke til at skabe 
en fremtid for Danmarks unge. Vi har sind og 
hjertelag og kampiver nok for alt, hvad der er 
dansk. Lad være, at der jo også nok kommer en 
fugleflugtslinie fra Hamborg og op langs Vest
kysten, men ordet må være nej til spørgsmålet om 
salg af jord fra enhver, som i sindet er dansk. Til 
syvende og sidst er vor opgave ikke alene at værne 
jorden, men også mennesket i os alle . . .

Aftenen sluttede med hyggeligt samvær og dans 
i de tilstødende lokaler. Det blev noget over mid
nat, før de sidste brød op for at hvile ud til 
udflugtens oplevelser . . .

GENNEM EN DEJLIG EGN
 På Hærvejen, i Jelling, på Engelsholm og i en dejlig slægtsgård 

Vejret var friskt med høj sol ved udflugtsstarten fra 
Kirketorvet i Vejle. Hele egnen var lysegrøn med 
blomstrende frugttræer, da Nina Sørensen, hendes 
mand, sognefoged Abraham Sørensen og konsulent 
Balle kørte i spidsen ud gennem Grejsdalen.

Det klare vejr lod i høj grad deltagerne nyde eg
nens vide udsyn fra de mægtige bakker. Videre gik 
det ad Hærvejens sandede og skovkrandsede spor med 
de gamle kampdiger og Skjemåens spæde begyndelse, 
over smalle broer i en egn med mørke enebærbuske 
som søjler på bakkerne langs med vejen. Det ene stor
slåede syn afløste det andet, og ikke mindst vakte kik
ket ved Vester Mølle dambrug stor begejstring, selv
om det kun blev til en hastig vending før viderefarten 
mod den højtliggende Øster Nykirke, hvorfra færden 
fortsattes over Kollemorten, Vonge etc. til konge
gravene ved Jelling og de mægtige runesten.

I Øster Nykirke fortalte turistfører K. Knudsen 
fra Vejle interessant om denne Hærvejskirke, i hvil
ken der ses en højst usædvanlig altertavle og prædike
stol, skåret af en blind mand fra Vonge omkring 1635. 
Øster Nykirke er en af Danmarks højstliggende med 
sine 130 meter over havet. Den er tillige en gammel 
valfartskirke, der fungerede som »sømærke« for Hær
vejens rejsende. To store malmstager i kirken er skæn
ket af en sømand, og ved en helligkilde i kirkens nær
hed vandede kong Hans sin hest. Kirken er fra 1100- 
tallet. Bl. a. er Øster Nykirke usædvanlig derved, at 
den på nordsiden er mørkere end på sydsiden. Kom 
man fra nord mod en lysende sydhimmel, sås kirken 
lettere ved at tegne sig dunkelt mod himmelen. Men 
kom man fra syd mod den mørkere nordhimmel, stod 
kirkehuset hvidt lysende på sin bakke.

Også i Jelling Kirke forklarede Knudsen om kir
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kens historie og særpræg. Runestenene blev grundigt 
efterforsket og højene besteget, hvorefter frokosten 
blev indtaget i Jelling Kro.

Herfra fortsattes køreturen forbi Fårup Sø gen
nem Balle og Nørup sogne til Engelsholm, som ligger 
usædvanligt smukt på en firkantet ø omgivet af grave 
ved skoven og Engelsholm sø. Slottet kan ses på lang 
afstand nord for søen, og ved første blik minder det 
om Lyksborg Slot, som også har fire tårne.

Ved ankomsten til Engelsholm var der 230 delta
gere i tre turistbusser og 34 privatbiler.

Højskoleforstander Sune Andresen bød velkommen 
i den gamle riddersal og fortalte livfuldt og med lune 
om Engelsholms historie fra 1452 til nutiden. Slottet, 
som er opført i 1593, hviler på en sokkel af store 
granitkvadre og har vældige kældre med hvælvinger 
og søjler. Derover er der to etager opført af munke
sten. I slottets fire hjørner er udbygget firkantede 
massive tårne i tre etager forsynet med løgformet 
kuppel med spir.

Ved omtalen af Engelsholms besiddere gennem år
hundrederne fremhævedes især de velbegavede slæg
ter Lange og Brahe. Guldmageren Erik Eriksen Lange, 
hændelser på slottet under krige og besættelser, og 
beretninger om spøgeri, som har været meget omtalt 
i aviser i årenes løb, vil fremdeles sætte et interessant 
præg på slottets historie.

Efter at den gamle Engelsholm hovedgård var ble
vet udstykket med det formål at oprette en højskole, 
har her nu i en årrække været en fuldtbesat højskole, 
som bl. a. nyder stor anerkendelse for uddannelse af 
unge piger, der uddanner sig til lærerinder i håndar
bejde.

Det interessante besøg på Engelsholm sluttede med 
en forevisning af en håndarbejdsudstilling i gymna
stiksalen, hvor lærerinderne og eleverne på højskolen 
havde arrangeret en nydelig udstilling af vævede stof
fer og smukke håndarbejder af forskellig art. - Besø
get på Engelsholm blev en oplevelse som deltagerne 
havde megen glæde af.

Derefter fortsattes turen gennem landsbyer og over

Fra besøget på Holger B. Juuls slægtsgård. 1 forgrunden 
ses formanden Chr. R. Christensen i selskab med Salomon 
J. Frifelt og frue. Resten af de mange deltagere har for- 

mummet sig i stuerne og haven.

Engelsholm slot set fra luften.

agerland til bjergegnen Randbøldal med løvskov og 
nåleskov på stejle bakkesider. Ad snoede vejstræknin
ger med stærkt fald gik det ned i den smukke, dybt
liggende dal forbi den gamle smukke Randbøldal 
fabrik med mørkerøde mure og takkede gavle (opført 
1733). - Derefter passerede vi Randbøl kirke og kæm
pehøjene »Firhøje« og fortsatte gennem Bredsten og 
Vingsted med det store stadion, gennem Ødsted til 
Høllund, hvor turen sluttedes med et besøg på slægts
gården »Jægergården« hos sognerådsformand Holger 
B. Juul.

Fru Juul tog gæstfrit imod deltagerne i gårdens 
stuer, hvor det var en nydelse at færdes og betragte 
møbler fra den nyere tid og gamle arvemøbler, som i 
fællesskab giver stuerne atmosfære og pietetspræg i 
forening med mange smukke ting, f. eks. tintallerke
ner, mortere, amagerhylde med et gammelt messing
strygejern m. m., samt skønne brugsting af kobber og 
messing, en ægte bornholmerklokke med fødselsstjer
ne, livskrans og sarkofag, - i det hele taget et nutids 
hjem med mange smukke minder om tidligere slægt
leds liv og virke.

I »Jægergården«s have med to kæmpemæssige 
kastanietræer og en enestående smuk udsigt ned over 
den dybtliggende Vejleådal og det skovrige, bakkede 
landskab mod nord og vest, slukkede deltagerne tør
sten og lejrede sig omkring plænens afsats og sten
grotte, mens Holger Juul redegjorde for gårdens histo
rie og omtalte driftsforhold m. m.

»Jægergården« har sit navn fra den tid, den hørte 
til krongodset under Koldinghus rytterdistrikt. Når 
herrerne på Koldinghus var på jagt i ådalen og mar
kerne og skovene på egnen omkring Høllund, bedede 
de på »Jægergården«, som var deres samlingssted. 
Gården, som ligger på samme plads i Høllund by, 
har været i slægtens besiddelse siden 1711. Holger 
Juul overtog den i 1948 som 9. slægtled. Der har 
været aftægtsordning ved hvert generationsskifte. 
Gårdens historiske dokumenter bestående af skøder, 
kontrakter, kort, slægtsoversigt m. m. var fremlagt på 
bordet i en af stuerne. 1767 købte Juuls tip-tip-tip ol
defader en part fri fra Koldinghus. I 1860 erne op-
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rettede en oldefader to møller i ådalen - uldspinderi 
og kornmølle, som er nedlagt.

Af »Jægergården«s bygninger, som har fast tag, er 
den ældste længe fra 1768. Stuehuset er opført ved 
ombygning i 1854, laden i 1855, kostald og svine- 
stald er nye bygninger fra de seneste år.

Holger Juul nævnte, at »Jægergården«s areal er 95 
td. Id., deraf 82 td. Id. under plov og resten ex over
rislingseng, skov og mose. Gården, der drives som al
mindeligt landbrug, har plads til 26 køer + opdræt 
og 200 svin.

Chr.R. Christensen takkede familien Juul for besø
get på »Jægergården« og sluttede med at takke års
mødedeltagerne for to dages godt samvær i Vejle og på 
udflugten gennem en del af Vejleegnens naturskønne 
og minderige steder. Der har været lejlighed til at 
drøfte slægtsgårdsanliggender af forskellig art og til 
at hilse på gode venner og bekendte fra tidligere års
møder, og på nye deltagere fra mange egne af landet.

Vel mødt til årsmødet i 1964, antagelig på Lolland- 
Falster sidst i maj.
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