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Kirke og slægter
Af sognepræst A. Markvardsen. Landet. Taasirige —
Kirken den er et gammelt hus, står, om end
tårnene falde . . .
Kirken hører med i det danske landskab og
hører med i vort liv. Meget ændrer sig, vi ændrer
os selv alt som årene går, men kirken er den
samme. Kommer vi hjem til vor barndomsegn
efter års forløb, kan meget være forandret, men
kirken møder os som noget kendt og kært. Mange
af vore kirker er meget gamle, så gamle, at ingen
ved, hvem der har bygget dem, eller ved, hvornår
de er bygget, i hvilket årstal det er sket. Engang
i middelalderen, siger vi. Kirkehistorien ved at be
rette, at i det 12- århundrede byggedes i vort
land henimod 2000 stenkirker til afløsning af de
ældre trækirker, og over to trediedele af disse
stenkirker er i brug den dag i dag. Og de vil også
være i brug i kommende tider. Fædrenes kirke er
vor kirke og vil også være kommende slægters
kirke.
Danmarks kirkebygninger, både de gamle og de
nye, ligger i vort land og strækker deres tårne og
spir mod himmelen. De ligger der af Guds nåde
og til Guds ære. Af Guds nåde lød julens vældige
budskab for hyrderne på Betlehems mark: Se,
jeg forkynder Eder en stor glæde, thi Eder er idag
en Frelser født. Og af Guds nåde blev det kristne
evangelium om Guds barmhjertighed og om vor
Herre Jesus Kristus og hans frelsergerning også
forkyndt i vort land, og vore kirker blev bygget.
Her i vore kirker møder os Guds nåde. Derfor
bærer vi børnene til døbefonten, for at de også
skal få del i Guds nåde, derfor samles vi i vore
kirker for at lytte til ordet, til frelsens budskab,
derfor knæler vi ved alterbordet og modtager den

hellige nadver for at få del i Guds nåde, og der
for bærer vi vore døde til kirken og jorder dem
nær den, at de må være under Guds nåde.
- Ja, derfor ligger vore kirker i vort land af
Guds nåde og til Guds ære. Det var for at ære og
takke Gud, at vore fædre byggede kirkerne, derfor
er de så skønne og store, de skulle løfte sig op
over alt andet og drage blikket og sindet opad mod
Himmelen, mod Gud. Intet offer var for stort,
når det gjaldt at ære Gud. Det bedste var ikke
for godt, det bedste håndværksarbejde, de største
kunstnere, de dyreste materialer, guld og sølv alt til Guds ære. Disse vore kirker skulle være en
skøn ramme om det egentlige, om evangeliet, om
Guds nåde. Og her har slægtled efter slægtled før
os samledes, her har de lyttet til ordet og for
kyndelsen og bragt deres tak i lovsang og bøn, her
har de sagt Gud tak for sin store nåde, givet Gud
ære. Og således er det stadigt. Kirkens klokker
kalder til gudstjeneste søndag efter søndag. På
kirkeklokken i Tunø kirke står ordene: Min stem
me skal det bud - til menigheden være - at møde
for sin Gud - til lov og tak og ære. De ord er
sande og rigtige.
Til Guds ære. Ja, den lovsang til Guds ære,
som englene dengang istemte for hyrderne på
Betlehems mark, lovsangen over julens store un
der, over Guds nåde mod mennesker, den lov
sang har siden lydt i den kristne menighed, også
i vor danske menighed. Tonen fra Himmelen har
givet genklang i vore kirker århundreder igennem
båret af vore salmers ord og toner. Og hvert år
ved julens højtid frembærer vi vor tak og lov
prisning til Gud med vore dejlige julesalmer, så
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lyder af Guds nåde og til Guds aere vort: Ære
være Gud for sit julebud.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.
Aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

A. Markvardsen

Landbrugets stilling i
Danmarks økonomi
De samvirkende landboforeninger har udsendt
deres lille årsskrift »Landøkonomisk oversigt
1964«. 1 løbet af de ti år heftet er udkommet, er
det efterhånden blevet en såre værdifuld vejleder
angående landbrugets økonomi, og derfor mod
tages »den rødrandede« oversigt med stor inter
esse.
Vi plukker lidt.
For det første konstaterer heftet, at landbrugs
befolkningen, som endnu ved århundredskiftet ud
gjorde 39 procent af Danmarks befolkning, nu er
reduceret til 15 procent og at procenttallet stadigt
daler.
Antallet af medhjælpere, der i 1939 var
287 000, er dalet til 61 000 mandlige og 12 000
kvindelige, hvoraf rundt regnet halvdelen er børn
og slægtninge og halvdelen fremmede. Det vil
altså sige, at der kun er een mandlig medhjælper
for hver tre ejendomme, og at kun hver femtende
danske landhusmoder har fast medhjælp. Det vil
endvidere sige, at kun hver femte unge land
mand kan finde sig en ægtefælle blandt unge piger
i landbruget.
Antallet af mandlige medhjælpere er endvidere
dalet så meget, at der i årgangene 21 til 25 kun
er 1800 medhjælpere i hver årgang eller godt og
vel én for hvert sogn.
Endvidere angives det, at antallet af selvstæn

dige landmænd under 55 år er dalet med 23 500,
medens antallet over 55 år er steget med 7 300.
Det afslører, at generationsskiftet i dansk land
brug er vokset til et problem af hidtil ukendt ka
rakter, og at det er et spørgsmål om vort landbrugs
beståen i årene fremover, at dette forhold løses
på betryggende måde.
Antallet af landbrugsejendomme er ligeledes
dalende. Fra 209 000 i 1939, er det dalet til
197 000 i 1961 og 183 000 i 1963 (man regner
med, at den voldsomme nedgang i de sidste to år
skyldes, at man ikke tidligere har fået konstateret
den virkelige nedgang. Spørgsmålet er så, om
statistikken ikke fortsat halter langt bagefter den
skete udvikling). Det er udelukkende antallet af
ejendomme med under 10 ha, der er dalet. De er
gået ned fra 92 000 i 1961 til 76 000 i 1963,
medens de øvrige ejendomstyper er steget i antal.
Gennemsnitsarealet pr. ejendom er i de nævnte to
år steget fra 15,9 til 16,7 ha.
Samtidig anføres, at antallet af tyske land
brugsejendomme siden 1949 er gået ned med
413 000, og at der nu kun er ca. 1,6 mili. tilbage.
Også der er det de små brug, der er gået tilbage.
Vedrørende eksporten angives, at landbrugs
eksporten inclusive konserves i 1963 var 6 179
millioner, og at industrieksporten samtidig var
6 078 millioner, således at de to erhverv praktisk
talt har lige stor eksport. Det giver iøvrigt stadig
anledning til diskussion, om sukker og konserves
skal regnes som industriprodukter eller landbrugs
produkter. Sandheden ligger vel nok nogenlunde
midt imellem, idet de industrielt behandlede land
brugsprodukter skyldes snævert samarbejde mel
lem de to erhverv.
Mere opsigtsvækkende er det dog, at industri
ens råvareforbrug overstiger landbrugets så vold
somt, at man har opgjort landbrugets valutaover
skud til 4 682 mili. mod 1 023 for industrien. Det
vil sige, at 15 procent af landets befolkning hjem
tager 83 procent af valutaen. Det afslører med al
ønskelig tydelighed, at landbruget stadig indtager
en nøglestilling i landets økonomi, og at selv den
voldsomste udvidelse af industrieksporten ikke har
chance for at erstatte landbrugseksportens be
tydning.
Om ejendomssalg oplyses, at 40 procent af
husene under 10 ha er solgt til ikke-landmænd,
og 25 procent af gårdene ligeledes til folk uden
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for landbruget. Priserne for gårde er steget fra 100
i 1957 til 145 i 1963. Samtidig er prisen for en
familiehuse i Københavns amt steget til 212 og i
rene landkommuner til 168.
Dette er kun et lille uddrag af det foreliggende
statistiske materiale, men det fortæller meget om
landbrugets situation i disse mærkelige overgangs
år. Det fortæller, at landbrugets store opgave er
at holde på sin ungdom, og at hvis det kan lykkes
blot i nogenlunde rimeligt omfang, vil der være
muligheder i vort land for det fødevareproduce
rende erhverv.
C hr. R. Christensen

Foreningsmeddelelser
Medlemskontingent 1964.

Slægtsgårdsforeningens regnskabsår slutter den
31. december. Vi minder derfor de få medlemmer,
der endnu ikke har indbetalt kontingentet for
1964, om snarest at benytte det udsendte girokort.

Ændring af medlemmers navn eller adresseHvor der sker ændring af postadresse eller navne
ændring, f. eks. ved generationsskifte, hvor de
unge indtræder som medlem af Slægtsgårdsfor
eningen, bedes dette meddelt til det stedlige post
bud eller posthus, som udfærdiger en anmeldelse
af ændringen til Avispostkontoret, således at
medlemsbladet bliver udsendt med rigtigt navn
og adresse påtrykt.

Juleprospekter og mærkater.
Slægtsgårdskontoret ligger endnu inde med et
restoplag af de 20 smukke vinterprospekter fra
Frilandsmuseet i Lyngby. Kortene, som ikke vil
blive genoptrykt (dobbeltkort med kuverter), kan

Keramikeren Henry Nielsen, Paarup ved Odense, har
fremstillet denne keramikhest, der minder os om de
gamle manglebrætters hesteformede håndtag.

rekvireres ved bestilling pr. brevkort til postboks
221, Odense. Prisen er 5 kr. for 20 stk. Kor
tene er velegnede til julehilsener og anden brug.
Endvidere kan slægtsgårdsmærkater fås tilsendt.
Pris 5 kr. pr. bundt å 100 stk.
Forretningsudvalget.

Glædelig Jul!
Med tak for året 1964 ønsker Slægtsgårdsarkivet
god jul og godt nytår til alle i Danmarks gamle
slægtsgårde.
P. K. Hofmansen.

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE
Mageløs 2 - Telf. 11 77 77

Uopsigelige lån i alle arter af faste ejendomme i Fyens stift
Cirkulerende kasseobligationer ca. 1,1 milliard kr.
Umyndiges og offentlige midler kan anbringes i foreningens kasseobligationer. Obligationer ind
skrives og opbevares vederlagsfrit (dog mindst 10.000 kr.)
Notering på navn er ikke nødvendig.
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JURIDISK BREVKASSE
Efter læsning af artiklerne om den nye arvelov i »Slægtsgaarden nr. 130 og 133 ønskes følgende problemer be
svaret.
Den gård, som er min moders barndomshjem har
været i hendes slægts besiddelse i mange generationer.
Gården overtoges af hendes broder (min onkel) i
1894.
I hans ægteskab var der 2 børn (mine fætre). Den ene
døde som ung, og den anden, som overtog gården i
1925, er ugift og har ingen arvinger. Han er nu 66 år
og det er hans ønske, at jeg, som er 56 år, skal videre
føre gården som slægtsgård, da han ikke har andre fætre
(ingen kusiner) og jeg har 2 sønner (24 og 27 år) som
er landmænd.
Da min 66-årige fætter, som lider af en hjertesygdom,
endnu ikke har besluttet sig til at oprette testamente
stilles følgende spørgsmål:
1. Hvis min fætter pludselig afgår ved døden uden at
efterlade sig noget skriftligt om hans ejendele og om
gårdens fremtid, har staten så ifølge den nye arvelovs
§ 3 stk. 2 ret til at overtage gården og alt dens tilbehør
og i det hele taget alt hvad min fætter efterlader, eller
vil hans mundtlige udtalelser til mig kunne sikre går
dens forbliven i slægten?
2. Hvis der ikke bliver oprettet testamente og staten
overtager gården efter hans død, kan det da resultere i,
at alle de gamle slægtsmøbler, skatol, standur, kister,
bøger m. m. bliver solgt ved offentlig auktion?
Min fætter og jeg bor ikke på samme egn, han har
ingen særlig rådgiver, da han af natur er meget selv
stændig og aldrig har benyttet sagførerbistand.
3. Hvis han selv - uden juridisk bestand og uden
underskrift og ekspedition af notarialkontoret - nedskri
ver nogle testamentariske bestemmelser vedrørende går
den, indboet m. m. og ved sin død efterlader dette med
egen underskrift, men uden vidners bekræftelsesunder
skrift, vil et sådant brev da blive kendt retsgyldigt som
testamente ved forevisning i skifteretten eller kan det
forventes, at boets værdi går i statskassen, når der ikke
foreligger et særligt udfærdiget testamente med kopi op
bevaret på notarialkontoret?
Svar:
ad 1. Svaret kan gives ved henvisning til arvelovens
§ 71, der lyder således: (stk. 1 og 2)
»Er der ingen arvinger efter loven eller testamente,
arves afdødes ejendele af arvefonden.
Stk. 2. Justitsministeren kan bestemme, at der ikke
skal rejses indsigelse mod et testamente, der ville kunne
anfægtes efter de herom gældende regler, men må an
tages at være udtryk for afdødes sidste vilje. Justitsmini
steren kan endvidere under særlige omstændigheder af
stå arven til afdødes slægtninge eller til andre, der har
stået ham nær, navnlig når han ikke har kunnet oprette

testamente, eller formuen hidrører fra en fælles slægt
ning«.
Justitsministeren kan herefter under særlige omstæn
digheder afstå arven til en slægtning, og det er muligt,
at justitsministeren vil tage hensyn til mundtlige udta
lelser, for så vidt der kan føres bevis for disse.
Ad 2. Alt indbo på gården vil tilfalde arvefonden,
men hvis slægtninge er interesserede i at få de gamle
slægtsmøbler, vil arvefonden næppe modsætte sig, at de
overtages til vurderingspris.
Ad 3. Svaret kan gives ved henvisning til arvelovens
§§ 40 og 44, der lyder således:
§ 40.
»Testamente skal oprettes skriftligt og underskrives
eller vedkendes for en notar eller for to vidner.«
§ 44.
»Den der på grund af sygdom eller andet nødstilfælde
er forhindret i at oprette testamente i overensstemmelse
med foranstående regler, kan mundtligt meddele sit
testamente i samtidig nærværelse af to vidner eller op
rette testamente uden vidner ved et egenhændigt skrevet
og underskrevet dokument.
Stk. 3. Et i medfør af stk. 1 oprettet testamente bort
falder, når der i 3 måneder ikke har været nogen hin
dring for at oprette testamente i overensstemmelse med
§ 40«.
Såfremt Deres fætter ikke har fået oprettet sædvan
ligt testamente på grund af sygdomstilfælde eller andet
nødtilfælde, kan et egenhændigt skrevet og underskrevet
dokument ifølge stk. 1 være gyldigt, men ifølge stk. 3
bortfalder det, når der i 3 måneder ikke har været nogen
hindring for at oprette testamente i overensstemmelse
med § 40. I så fald tilfalder formuen arvefonden, men
det er muligt, at justitsministeren vil betragte dokumentet
som en særlig omstændighed, der kan motivere, at arve
fonden afstår arven til den eller de i dokumentet nævnte
personer.
Ved besvarelsen af spørgsmålene må det understreges,
at da reglerne om arvefonden er helt nye, kan der endnu
ikke foreligge nogen praksis, der giver vejledning. Svarene
er derfor kun hypotetiske, og det må i alle tilfælde an
befales, at der oprettes testamente i overensstemmelse
med reglerne i arvelovens § 40.

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.
Størrelse 21 x 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Rabat ved større bestillinger!

Slægtsgaardsarki vet.
Det kgl. Bibliotek.
København K.
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Naturfredning og ejendomsret
-------------------Ud fra nogle udtalelser af mig om fredning og
ejendomsret i et interview i »Aarhuus Stifts
tidende« og siden gengivet i forskellige dagblade,
har »Slægtsgaardens« redaktion bedt mig gengive
eller uddybe disse udtalelser.
Intervieweren spurgte mig bl. a. om min stilling
til de mange forskellige fredningssager, der er
fremme i tiden, og til fredning i det hele taget.
Og jeg måtte, som sandt er, svare, at min stil
lingtagen til spørgsmålet i høj grad afhænger af,
hvad fredningen drejer sig om.
Når det gælder fredningen af oldtidsminder eller
historiske minder, som ved fredningsloven af 1937
uden undtagelse er absolut fredede, mener jeg, at
lovens påbud uden afslag må tages til følge. Disse
oldtidsminder med årtusinders hævdsret i det dan
ske land er ikke den enkeltes men nationens eje.
Overgreb mod disse minder: gravhøje, dysser,
voldsteder o. 1. er et tab for både den enkelte og
for nationen, derfor bør fredningen af disse min
der hævdes, og loven håndhæves om fornødent
med hård hånd, om overgreb sker.
Helt anderledes stiller det sig - efter min me
ning - med naturfredning: fredning af særprægede
landskaber, urørte pletter natur med botaniske
sjældenheder eller egenartet fauna.
For fredlysning af sådanne stedlige særprægede
områder kan muligvis fremføres gode æstetiske og
videnskabelige grunde. Også her kan man fra fred
ningshold fremholde almenvellet, der har krav på,
at landets skønhedsværdier ikke skæmmes ved uti
dig byggeforsøg eller landbrugsmæssig udnyttelse.
Og ingen vil nægte, at der ved rettidig fredning
er reddet mange stykker særpræget dansk natur og
skønhedsværdier, der vanskeligt lader sig måle i
penge.
Men når disse og andre fredningsgrunde føres
frem, tit i overbevisende form, da er her dog to
forhold, man som regel glemmer eller skyder til
side som underordnet: ejendomsretten og naturens
egenmægtige tillempning.
Lad os som eksempel tage en ådal med en lille
bugtet å gennem flade grønne enge med høstakke
og med krydret duft af urter og hø (eksemplet er
ikke tænkt men oplevet).
Et sådant engdrag kan være et skønt sommer
syn, og hvem kan ikke tænke sig at fastholde en
sådan fredelig idyl for eftertiden, så også vore
børn kan opleve glæden ved engen, høslætten og
den bugtede å, hvor gedden står og lurer under

Af Salomon J. Frifelt

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

brinken-opleve folkevisens skønne omkvæd: »Den
sommer og den eng så godt kunne sammen«.
Men da engens udnyttelse som natureng bliver
urentabel: arbejdskraften’ for dyr, og høets foder
værdi for ringe, så ejeren af forholdene tvinges til
en bedre udnyttelse for at kunne svare skatter,
renter, afgifter af sin jord, bliver åens regulering
og engenes grundige afvanding en tvingende nød
vendighed, for at en forsvarlig landbrugsmæssig
udnyttelse af engdraget kan gennemføres.
Forståeligt nok møder nu fredningsfolkene frem:
Nej holdt! Vil I nu for simpel vindings skyld øde
lægge disse skønhedsværdier: de grønne enge, det
slyngede åløb, høslættens fylde og rige sommer
stemning. - I samfundets og efterslægtens inter
esse kræver vi disse skønhedsværdier fredet.
Gennemføres nu fredningen gennem alle instan
ser, glæder fredningsfolkene sig, som rimeligt er:
Godt, at disse værdier, dette særprægede danske
landskab blev reddet for eftertiden. -

LANDBOSPAREKASSEN
I VEJLE
Kirkegade 25 . Telefon 87
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Men naturen har sig eget mål for fremadskri
dende udvikling: De frodige, jævne engdrag er kun
en fase i en kulturudvikling. Gennem ihærdigt ar
bejde: planmæssig regulering, udgrøftning af over
fladevandet og tit et indviklet vandingssystem er
engen gennem slægtleds arbejde og pleje vundet
ind fra kær eller morads og blevet til eng med eng
duft, høslæt og fin græsbund.
Ja, og sådan bør det vedblive at være, siger
fredningsfolkene. Og nu, det er fredet for afvan
ding og udnyttelse, er disse naturværdier sikret.
Naturen og de, der er samlevet med naturen,
må smile, for de ved bedre besked.
De grønne enge, der kun var grønne og frodige
så længe, de blev plejet, vil i løbet af kortere eller
længere tid forandres: Den dyre arbejdskraft, som
ikke engang er til at opdrive, hindrer, at engenes
overfladevand afledes, og ved fredningen er dræ
ningen jo umuliggjort. Også høslætten kræver for
megen arbejdskraft i forhold til de foderværdier,
der kan indvindes.
De fredede engdrag kan kun udnyttes til græs
ning for løsgående kreaturer. Og langsomt, men
sikkert, vil disse forhen frodige engdrag vende til
bage til det, hvorfra de for århundrede siden er
indvundet: kær, morads, sump.
Om ikke det fredede bugtede åløb med sine
sløjfer og sving hvert år grundigt renses op, vil
tilbagevenden til sur sump ret hurtigt fuldbyrdes.
Men ejerne af disse fredede enge langs det fre
dede åløb må stadigvæk udrede skatter, renter,
afgifter af de arealer, han er afskåret fra at ud
nytte rationelt.
Ja, men erstatningen, siger nogle, ejerne får da
udbetalt erstatning.
Det gør han muligvis. Men aldrig en erstatning,
der fuldt ud kan opveje tab og ulemper - i mange
tilfælde kun et symbolsk vederlag til at døve sam
fundets samvittighed - om en sådan findes?
Interviewerens spørgsmål falder naturligt: Har
De altid set sådan på fredningsarbejdet? Og jeg må svare: Som formand for »Historisk
Samfund for Ribe Amt« gennem godt 27 år har
jeg medvirket ved rejsning og gennemførelse af

HER ER 170 PUNKTER
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adskillige fredningssager. Nogle af disse gennem
førte fredningssager ser jeg tilbage på med glæde,
fordi her virkelig er værdier reddet.
Andre tænker jeg på med mindre glæde, fordi
jeg må erkende, at her er ejendomsret og skøde
ejerens rettigheder gået for nær for en altfor
ringe videnskabelig eller æstetisk vindings skyld.
Når man af hensyn til enkelte botaniske sjældne
planter pålægger et mindre eller større mosedrag
fredningsservitut, så de tilstødende lodsejere af
skæres fra at afvande og fuldt udnytte større eller
mindre dele af deres jord, da er den enkeltes
ejerret trådt for nær af de få botanikere eller an
dre, der har interesse for sjældne moseplanter.
Og jeg vil ikke fragå, at jeg netop under ar
bejdet med forskellige fredningssager mere og
mere har fået øje for, at der ved disse naturfred
ninger tit i almenvellets navn øves overgreb imod
ejendomsretten, uden at de langt om længe ud
betalte erstatninger står i rimeligt forhold til disse
overgrebs ulemper for ejeren.
- Vil det sige, at De nu er imod frednings
lovens oplæg til værn for danske naturskønheder?,
lød det næste spørgsmål.
- Ikke fredningslovens værn for særprægede
stedlige naturværdier, der kan trues af ødelæg
gelse, men imod altfor vidtgående beføjelser og
overdreven brug af disse myndigheder, uden til
strækkelig hensyntagen til den enkeltes ejerret.
Må overgreb mod ejendomsretten foretages,
må der ydes rimelig erstatning, ikke blot sym
bolsk. Vi holder af det danske land med al dets
egenartede skønhed: Skov, strand, eng, hede og
alle de vilde kærstrækninger. Og vi vil gerne
give disse skønhedsværdier videre til vor efter
slægt - men ikke på bekostning af enkelte skø
deejeres økonomiske vel.
Vi står ikke vrangvillige overfor en rimelig
naturfredning, men vi må kræve ejendomsretten
respekteret, så fuld erstatning gives, hvis over
greb må foretages.
Salomon J. Frifelt

Ny fotokopieringsmaskine til
Slægtsgaardsarkivet
Ved Dansk Slægtsgaardsforenings arkivudvalgs
møde den 3. februar d. å. påpegede arkivar P. K.
Hofmansen, at en fotokopieringsmaskine ville
være Slægtsgaardsarkivet til stor nytte i dets dag
lige arbejde.
For det første måtte arkivet gang på gang re
turnere lånte papirer fra medlemmernes doku
mentsamlinger, uden at det, på grund af mangel
på tid og penge til afskrivning af sådanne, kunne
erhverve sig en kopi af de vigtigste ting til arki-
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vets samling, selv om slige kopier i mange tilfælde
ville være særdeles ønskelige at have i vedkom
mende slægtsgaardsejers læg i arkivet.
For det andet ville erhvervelsen af en fotokopi
eringsmaskine kunne muliggøre, at medlemmer
eller andre, som ønskede mere end et eksemplar
af en gård- eller slægtsundersøgelse for en relativ
ringe ekstrabetaling kunne få flere af samme.
F. eks. et eksemplar til hver af børnene. Rimelig
vis ville der også være nogle, som var interesseret
i for en rimelig betaling at kunne erhverve sig
kopier af deres originaldokumenter, matrikelkort,
attester, breve etc.
Ved det nævnte arkivudvalgsmøde vandt tan
ken om anskaffelsen af en sådan fotokopierings
maskine bifald, og der var enighed om at købe en,
når man var klar over, hvilken maskintype og
hvilket papir der ville være bedst egnet til for
målet.
Ved hovedbestyrelsesmødet i Dansk Slægtsgaardsforening dagen efter arkivudvalgsmødet
blev anskaffelsen af maskinen bevilget, og efter
forskellige overvejelser fandt arkivar P. K. Hof
mansen i samråd med arkivbetjent Fritz Nielsen,
at en såkaldt »Planocop Electronic« fra firmaet
»Eskofot« i København-Valby ville være særdeles
velegnet. Maskinen blev anskaffet og betalt med
1346 kr. 22 øre, i hvilket beløb også var indeholdt
7,2 % i omsætningsafgift.
Maskinen er et dansk industriprodukt af meget
høj standard. Dens nye patentanmeldte teknik be
står af et elektronisk, transistorstyret værk, som
automatisk kompenserer for variationer i net
spænding og ydre lysforhold. Med sin gennem
førte automatik giver den særdeles gode kopier.
Slægtsgaardsarkivet har allerede haft megen
glæde og nytte af fotokopieringsmaskinens yde
evne. Arkivet er for interesserede villig til at ud
føre kopier af manuskripter vedrørende gård- el
ler slægtsundersøgelser, originaldokumenter, ma
trikelkort, attester, breve etc. Med hensyn til
prisen for sådanne kopier fastsatte arkivudvalget,
at størrelsen 21 X 30 cm (alm. skrivemaskinepapir-format) skulle være 1,50 kr. pr. stk., medens
størrelsen 22 X 36 cm (folioformat) ansattes til
1,75 kr. pr. stk. Efter nærmere aftale med Slægts
gaardsarkivet skulle der dog kunne gives rabat
ved større bestillinger.

FYENS STIFTS SPAREKASSE
oprettet 1832

Slægtsgardsarkivet håber, at maskinen i den
kommende tid også må være til glæde og nytte
for Dansk Slægtsgaardsforenings medlemmer.

Decemberidyl ved stranden

Om himmelbreve
Breve er så mange slags. Der er konge- og
adelsbreve, hyrde- og afladsbreve, der er fæste- og
frihedsbreve, rykker- og kærestebreve, og der er
de breve, som den store dreng kejtet og famlende
skriver til far og mor efter at have forladt hjem
mets trygge havn for at bane sig vej ud i den vide
verden. Jeg kom en gang til uforvarende at læse et
sådant brev, som en nykonfirmeret dreng i Vest
jylland sendte sine forældre straks efter, at han
var sendt ud i gartnerlære nogle mil fra hjemmet
ned ad Esbjergkanten til. Brevet lød således: »Kære
forældre! Jeg har det godt, jeg bliver kaldt Iversen
og De, men ellers passer jeg mig selv. Hilsen fra
Kristian«. Ja, ja, smil bare, men de får ord siger
jo alligevel en hel del om den lille fyr.
Og så er der himmelbrevene, som er en kate
gori helt for sig. Jeg finder et bundt af dem frem
af det gamle chatol, fire er der ialt, tre hånd
skrevne og et trykt. Hvad er oprindelsen til disse
mærkelige breve? For at få det at vide, må vi gå
tilbage til kirkens ældste tider, og da ser vi, at den
kristne kirke var opdelt i mange forskellige retnin
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ger og sekter, som på grundlag af de apokryfe
evangelier var indviklede i lærestridigheder af
mer eller mindre - navnlig mindre - vigtig art
(ganske som i dag). Især helligdagsspørgsmålet var
en kilde til megen uenighed. Nogle holdt på, at de
kristne skulle helligholde jødernes sabbat, altså
lørdagen, mens andre hævdede, at sabbaten hørte
den gamle pagt til, og nu i den nye pagts tid var
søndagen, som var indviet ved Kristi opstandelse
på den første dag i ugen, den rette helligdag. Ofte
førtes denne strid med megen bitterhed, men midt
under fejden, i året 584, rygtedes det ud over hele
kristenheden, at et brev, skrevet af Gud selv, var
sendt til jorden og dalet ned i Jerusalem over Olie
bjerget. Og siden, altså i ca. 1500 år, er sådanne
himmelbreve dukket op, snart hist, snart her. En
del hævdedes at være faldet i Jerusalem og Rom,
men også mange andre steder blev de fundet: I
Lillerusland, i Rumænien, i Tyskland og omsider
også i Danmark, nemlig på Fyn ca. 1 mil fra
Assens ved møllehuset.
Og hvad var så indholdet? Det er forbavsende,
at dette kun har forandret sig så lidt igennem så
mange hundrede år. Kardinalpunktet i brevene er
altid søndagens helligholdelse. Dernæst opfordres
læseren til at overholde Guds bud i al almindelig
hed, ikke gøre ondt, ikke bagtale nogen o.s.v.
Men så advares man imod at ringeagte brevet:
»Hvo, som dette brev haver i sit hus og åbenbarer
det ikke, den er forbandet! Hvo, som ikke tror
dette brev, skal være fordømt; men hvo, som tror
dette, skal have lykke og velsignelse! Denne passus
var årsagen til, at brevene blev en slags kæde
breve, som stadig vandrede. I Bukarest blev der
f. eks. i tiåret fra 1870-80 trykt himmelbreve i
80.000 ekspl. Endvidere hedder det: Hvo, som
dette brev haver i sit hus, det skal lynild og torden
ikke skade, men altid være befriet for ild- og
vandsvåde, og alt godt skal vederfares ham!
Dette gav anledning til, at brevene blev opfattet
som amuletter, der beskyttede indehaveren mod
alt ondt. Som sådan har soldaterne da også båret
dem under de forskellige krige, endog under I. og
II. verdenskrig har man fundet dem på faldne
tyske soldater. Man har også ment, at de skaffede
kvinder i barnsnød en let forløsning. Og i et af
de breve, jeg har liggende foran mig, fortælles det:
Der var engang en greve, som havde en tjener,
og ham ville han lade henrette, men skarpretteren
kunne ikke hugge hovedet af ham. Da spurgte gre
ven, hvorledes det kunne være, at intet sværd
kunne beskadige ham. Så tog tjeneren det brev
frem, som han havde på sig og viste dem det. På
brevet stod følgende bogstaver: B. J. F. K. H. L.
H. N. K. Derpå befalede greven, at enhver skulle
have et sådant brev på sig.
Her er himmelbrevet ligefrem sunket ned til at
blive en trylle- og besværgelsesformular, hvad også
tydeligt fremgår af et andet brev: Vor kiære Jesus
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Kristus fik sår her på jorderig, og det blev lægt i
himmerig. Jomfru Maria vædede det med sine tårer
og tørrede det med sit hovedhår. Hun bad, at det
ikke skulle bløde, ikke buldne, ikke svie, ikke
sprække, men at det straks måtte sammengro, lige
som Jesu fem vunder og sår og i navnet Gud Fa
der, Guds søn og Gud Den Helligånd. Moses med
sin stav gik gennem det røde hav, så sandt Gud
vil, at dette skal stå, vil jeg og stille det røde blod,
amen!
At brevene hermed er ude i degenerationen, er
tydeligt, men måske det er dette tøjeri, der har
holdt liv i dem. Det okkulte har alle dage øvet stor
tiltrækning på mennesker. Men selv i begyndelsen
af brevenes fremkomst i det 4. og 5. århundrede,
da der ikke var noget med magi i dem, tog mange
af kirkens ledende mænd afstand fra dem, således
biskop Licinianus, som kaldte dem djævelens på
fund. Dog var der til stadighed mange, der troede
på dem, og disses tal forøgedes stærkt i det 13. og
14. århundrede, da den sorte død hærgede. Da
fremstod der i Sydeuropa en religiøs sekt, kaldet
svøbebrødrene eller flagellanterne, som drog fra
by til by, prædikede og holdt bodsøvelser, idet de
piskede sig selv og hverandre med svøber og op
fordrede folk til at gøre bod for derved at standse
den uhyggelige farsot. Deres særlige evangelium
var himmelbrevene, hvis befalinger de kraftigt op
fordrede folk til at efterleve. Dette bidrog meget til
brevenes udbredelse, så at de nåede længere ud til
menigmand end nogensinde før.
Hvornår de kom her til landet vides ikke. Gan
ske vist udgav Hans Tausen og Niels Palladius i
henholdsvis 1528 og 1555 opbyggelsesskrifter i
form af himmelbreve, men de kan jo f. eks. have
haft tysk forbillede. Det første egentlige himmel
brev på dansk er fra 1648. På Holbergs tid var de
meget udbredte, derom vidner adskillige citater i
hans bøger, således hedder det i Peder Paars: »Nu
af et himmelbrev, nu af en falsk prophet, man hele
kirke-sogn bevæget haver set«. Og videre: »- det
skønne himmelbrev der midt i Tydskland faldt og
nyelig til os drev«. I en note skriver Holberg: »Så
dant himmelbrev, bræmmet med prægtige kobberkniplinger, er også nedfalden udi vores tid, hvilket
formedelst dets facon fortjener at giemmes«. En
delig fra »Barselstuen«, hvor Arianke Bogtryk
ker siger: »Jeg kan sværge madame, at dersom vi
ikke ville legge op, uden gode danske bøgger, så
måtte vi spille bankerot, inden tre år gik til ende;
de eeneste bøgger, som vi have profit på, ere de,
som vore svenne skriver selv; vores dreng Lars
satte forleden et himmelbrev over på dansk, hvoraf
vi soldte over 4.000 exemplarier«.
- Det sidst trykte danske himmelbrev er fra
1895. Siden er der blevet stille om. dem, men hvem
ved, måske de en skønne dag dukker op påny. Og
der vil altid være nogle, som tror på dem.
Julie Rask.
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Slægtens gæld
-------------- Af Kirstine Hofmansen --------------Der var en aften, som Inger Skrædders, lille
pigen på Møllegården, aldrig glemte. Så ofte som
hun senere hen i livet mindedes den, drog der
noget lyst og festligt gennem hendes sind. Noget
hun ikke kunne forklare, men det blev til alle tider
ved at stå som et kønt og fint billede i hendes
erindring.
Det hørte med til lillepigens bestilling at skulle
hjælpe til i aftægtshuset, hvor mandens moder,
gamle Lisbeth, boede. Dette arbejde havde for
flere af hendes forgængere været noget af en byrde,
da det næsten altid skulle udføres i deres knapt
tilmålte fritid, men for den femtenårige Inger føl
tes det som et privilegium at måtte udføre dette
hverv.
Inger var som fremmed på egnen kommet til
Møllegården sidste Mikkelsdag. Hun havde følt
sig meget ene i de nye omgivelser på gården, men
ude i aftægtshuset hos gamle Lisbeth følte hun sig
hjemme. Det var måske på grund af, at huset min
dede hende mere om hendes hjem, end den store
gård gjorde - eller var det aftægtskonens store
forståelse og venlighed mod hende, som bevirkede
det?
Den omtalte aften, der blev så festlig for Inger,
var aftenen før lillejuledag. Hele dagen havde hun
skuret og skrubbet på Møllegården, hvor hun slet
ikke fandt nogen julestemning, men da aftenen
kom, gik det i trav ned ad markstien til aftægts
huset, hvor det gik som en leg for hende at vaske
vinduer, skure bord og stole samt feje og strø
sand, så det hele så rent og pynteligt ud. Imedens
lavede Lisbeth kaffe og skar store skiver af jule
kagen. Småkagerne og pebernødderne, der havde
deres plads på en hylde ved bilæggeren, kom også
ned, for Inger skulle smage det altsammen. Lis
beth havde lagt et pænt stykke papir på det nyskurede bord, og mens tællelyset brændte, sad de hver
på sin side af bordet og nød kaffen samtidig med,
at de snakkede om mange forskellige ting. Nu var
højtiden kommet. Den stemning, som Inger hele
dagen havde savnet, fyldte stuen og sindene med.
Under samtalens forløb fortalte Inger om sit hjem,
sine forældre og søskende, medens gamle Lisbeth
eftertænksomt lyttede til. Der var intet forhæng
for vinduerne, så de klare stjerner og den snart
fulde måne uhindret kunne skinne ind til dem. Da
Inger endelig gik hjem mod gården i den klare,
kølige aften, var det med glæde og nyt mod i
sindet.
Længe efter, at den unge pige var gået, blev
gamle Lisbeth siddende i sin armstol ved bordet.
Samtalen med Inger havde kaldt erindringer til

live om ting, som man hviskede om, da hun som
ung kone for de mange år siden kom til Møllegår
den. Det, der blev hvisket om, hørte tidligere slægt
led til, men hun havde forstået, at der skulle tales
stille om den ansete Møllegårdsslægts fortid. Lis
beth havde også denne aften, som så mange gange
før, fortalt Inger om gamle dage på gården, især
om den tid, da hun selv havde holdt tøjlerne i hån
den som møllerkone, men det, som hun denne
aften havde tænkt mest på, beholdt hun for sig
selv. Nu vidste hun efter Ingers beretning, at den
unge pige var en ætling af ham, Møllegårdssønnen,
som der ymtedes så meget om for de mange år
siden, og en ung pige der på denne tid tjente i
gården. Hun havde et berettiget krav på ham, men
han svigtede hende. Man vidste ikke med sikker
hed, om det i grunden havde været hans mening,
at hun skulle rejse fra Møllegården, men sådan
blev det. Da barnet, den lille Else, blev født, havde
den unge pige lejet sig ind i et hus i udkanten af
sognet, hvor hun ernærede sig ved at væve, karte
og spinde for folk. Hun giftede sig aldrig, men blev
boende på samme sted til sin død. Hendes datter
fik en god mand og blev bosat i et andet sogn.
Møllegårdssønnen overtog fødegården og giftede
sig kort tid efter lille Elses fødsel. Om han siden
havde været en lykkelig mand, vidste gamle Lis
beth ikke. Måske var han ikke kommet så let over
sine tanker vedrørende den lille pige i sognets ud
kant, der måtte savne en far. Da han lå på sit
dødsleje, havde han i alle tilfælde bedt sine nær
meste om at tænke på Else. Der var noget, han
ville have gjort for hende, men han havde opsat
det, til det var blevet for sent. Om den døendes
bøn var blevet opfyldt, vidste Lisbeth ikke, men
hvis den ikke var blevet det, følte hun, som hun
sad der alene i sin stol, at der var en gæld, som
var gået i arv til de forskellige slægtled, der siden
havde levet i den gamle gård - en gæld, som ikke
var blevet betalt. Naturligvis var det nu forlængst
for sent at betale denne gæld til det faderløse
barn - men alligevel! Hun kunne ikke frigøre sig
for den tanke, at der var noget uopgjort på slæg
tens regnebræt. Hun mindedes, hvad gamle Niels
Hjuler, som havde fortalt hende så meget, en gang

Daggamle kyllinger - grise og gylte.

Gør indkomsten større ved opdræt af slagtekyl
linger. De bedste daggamle kyllinger af fineste
avlscenterafstamning - PI. Rock og Comis X PIRock - leveres i små og meget store partier til
rimelig pris.
Sortbrogede grise og gylte til salg fra avlscenter.
Hans og Oluf Jensen, Birkum pr. Fraugde, Fyn.
Tlf Davinde 76 (09) 97 25 11.
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havde sagt: Menneskene kunne filtre trådene så
meget sammen, som de ville, men Gud skulle nok
trække i den rigtige tråd til sidst.
Nu først opdagede Lisbeth, at lyset var brændt
ned i stagen, og en bred stribe af månens lys gen
nem ruden faldt hen over bordet. Søvnen begyndte
at melde sig, men hun blev holdt vågen af det na
gende spørgsmål, om konen og børnene nu også
havde opfyldt den døende mands sidste ønske.
Konen havde hørt til en pengekær slægt, om hvil
ken der gik det sagn, at en af ligsynsmændene ved
et dødsfald i familien skulle have sagt, at der intet
andet ligsyn behøvedes end at holde en speciedaler
hen foran den afdøde. Hvis denne da ikke greb
efter mønten, kunne man være helt sikker på, at
personen virkelig var død. Et fattigt eftermæle,
tænkte gamle Lisbeth, medens hende tanker sta
digvæk kredsede om Møllegården. Nu var det hen
des søn, som ejede den, men han og hans hustru
var barnløse. De havde mistet deres eneste datter
for nogle år siden. »Lille Lisbeth«, sagde den
gamle halvhøjt til sig selv, »hvorfor var det dig,
der skulle gå bort?«
Månestriben havde nu flyttet sig fra bordfladen
og stod tværs ind over gulvet. Uret, der ellers
trådte sindigt og bestemt, begyndte at halte. Lis
beth lagde mærke til det og kom i tanker om, at
det var langt over den tid, hvor hun plejede at

trække lodderne op. Det var også langt over hen
des sædvanlige sengetid. Hun rejste sig, trak uret
op og lagde nogle store klyner på ilden i bilægge
ren. Så læste hun sine salmevers og gik til ro, men
aftenens tanker fulgte hende ind i søvnens rige.
Juledag efter kirketid blev gamle Lisbeth stå
ende længere end sædvanlig ved Møllegårdsslæg
tens gravsted. Hun stod og betragtede et rustent
jernkors, der stod og hældede i et hjørne. Det var,
som hun ville aftvinge det et svar, men det var
ligeså tavs som graven, hvorpå det var sat.
Dage og år gik. Inger var blevet i Møllegården,
hvor hun fra at være lillepige efterhånden steg til
at udfylde pladsen som førstepige. Det var et stort
savn for hende, da gamle Lisbeth lukkede sine
øjne. På det sidste havde hun talt noget om en
gæld, der vist ikke var blevet betalt, men ingen
vidste, hvad det hentydede til.
En tid derefter måtte Lisbeths søn og sønne
kone spænde fra og afstå Møllegården, der blev
overtaget af en karl, som havde tjent mange år i
slægtens gamle hjem, men Inger blev der som hans
kone.
»Sikken en lykke for Poul Skrædders datter«,
blev der sagt mand og mand imellem, men havde
gamle Lisbeth endnu levet, ville hun nok have
tænkt, at nu var Møllegårdssønnens gæld endelig
blevet betalt.

Love for Dansk Slægtsgaardsforening
§ 1.
Foreningens formål.
Foreningens formål er at værne og bevare de danske
slægtsgårde, således at de forbliver i slægtens eje, og der
igennem også at give de medlemmer af slægten, som ikke
forbliver på fødegården, et fast holdepunkt, et sted,
hvor de kan bevare forbindelsen med den rod, hvoraf de
er rundne.
Foreningen vil fremme dette formål:
a.

gennem et kulturelt oplysningsarbejde ved at hjælpe
medlemmerne til at efterforske deres slægts og gårds
historie, ved at få dem til at bevare ejendele og doku
menter af mindeværdi og kulturhistorisk værdi og ved
slægtsgårdssammenkomster m. m., alt ud fra det syns
punkt, at slægtstradition og kendskab til fortiden er af
værdi for den enkelte og forankrer denne i det folk,
hvori han eller hun hører hjemme.
Til fremme af kendskab til slægtsgårdenes historie
er der af foreningen oprettet et slægtsgårdsarkiv, der,
foruden efterhånden at indsamle og opbevare så meget
stof af slægtshistorisk art som muligt, også påtager sig
slægtshistoriske undersøgelser for medlemmerne.
Arkivet er en del af foreningen og ledes af et af
hovedbestyrelsen nedsat udvalg. Foreningen yder årligt
til arkivets drift et tilskud, hvis størrelse fastsættes af

b.

c.

hovedbestyrelsen. Arkivudvalget aflægger beretning og
regnskab for repræsentantskabet.
gennem juridisk og økonomisk vejledning til medlem
merne m. h. t. familieoverdragelser og testamenter
vedrørende deres ejendomme, arveskifter samt disposi
tioner, der skal sikre ejendommens bevarelse i slægten.
Udgifterne herved afholdes enten af foreningens lø
bende indtægter eller af dens reservefond.
gennem et arbejde for at opnå lovgivningsmagtens
støtte til, at slægtsgårdene forbliver i slægten, navnlig
ved lovregler, der beskytter slægtsgårdene mod unød
vendig ekspropriation, ved hensigtsmæssige arveregler
for landejendomme, ved lovregler, der skal hindre, at
landejendomme gøres til genstand for spekulation eller
erhverves alene som pengeanbringelse, og eventuelt
ved en slægtsgårdslovgivning, der skal sikre ejendom
mens bevarelse i slægten, så længe noget arveberettiget
medlem af denne har vilje og evne dertil.

Såfremt der i andre nordiske lande findes eller dannes
foreninger af samme art, vil foreningen søge samarbejde
med disse.
§ 2.
Medlemmer.
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er
interesseret i dennes virke.
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Ved foreningens møder har samtlige medlemmer stem
meret, men til medlem af repræsentantskabet kan kun væl
ges slægtsgårdsejere.
Ved slægtsgårdsejere forstås landbrugere, der ved arv
eller familieoverdragelse har erhvervet det land- eller
skovbrug, som han eller hun er ejer af, når ejendommen
i mindst 3 slægtled, medregnet den nuværende ejer, har
været i slægtens besiddelse (eje, fæste eller forpagtning).
Hovedbestyrelsen afgør i tvivlstilfælde spørgsmål ved
rørende medlemsoptagelse.
Medlemmer af foreningen, der har været slægtsgårds
ejere, kan vælges til medlem af repræsentantskabet, for
så vidt ejendommen stadig er i slægtens besiddelse. Æres
medlemmer kan vælges af repræsentantskabet efter enstemming indstilling fra hovedbestyrelsen.
Til medlemmer, hvis ejendom i mindst 100 år har været
i slægtens besiddelse, udstedes der, når det ønskes, af
foreningens hovedbestyrelse efter forudgående undersøg
else et diplom mod et nærmere fastsat gebyr.

§ 3.
Kontingent.
Hovedbestyrelsen fastsætter kontingentet i forhold til
foreningens økonomi og opgaver.

a.

Nuværende medlemmer.
Kontingentet fastsættes efter hidtidige regler, men til
taksten kan lægges et til hele kroner afrundet tillæg.

b.

Nye medlemmer.

Om fornødent kan satserne reguleres i forhold til ud
viklingen.
d.

Livsvarige medlemmer
optages for et bidrag af 10 gange årskontingentet dog
mindst 200 kr.

Kontingentet betales ved begyndelsen af hvert regn
skabsår, der svarer til kalenderåret. - Medlemmerne bin
der sig ikke til andet og mere end kontingentet.
Udmeldelse af foreningen skal ske med 1 års varsel til
en 1. januar.

§ 4.
Amts- og kredsorganisationer.
Foreningen opretter amtsorganisationer med en særlig
amtsbestyrelse på mindst 5 og højest 10 medlemmer i
hvert amt. Der vælges en tillidsmand for hvert sogn, hvori
der er slægtsgårde.
Amtsorganisationen foretager på et møde valg af amtsbesyrelse og sognetillidsmænd. Amtsforeningens bestyrelse
vælger repræsentanter til foreningens repræsentantskab og
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kan udpege de sognetillidsmænd, der ikke vælges på amts
mødet. For alle valg er valgperioden 4 år, og der vælges
en suppleant for hvert enkelt medlem af amtsbestyrelsen
og for amtets repræsentanter. Der kan i et amt oprettes
kredse for dele af amtet med egen bestyrelse. Valg af
repræsentanter foretages dog i så fald af kredsens besty
relser i forening.
Til foreningens repræsentantskab vælger hvert amt 1
repræsentant fra amtskredse med under 200 medlemmer,
2 repræsentanter fra amtskredse med fra 200 til 400 med
lemmer og 3 repræsentanter fra amtskredse med mere end
400 medlemmer.
Amtsorganisationen holder møder, når dens bestyrelse
finder anledning dertil, eller når mindst 20 medlemmer
ved henvendelse til amtsbestyrelsen ønsker det.
De af amts- og kredsformændene afholdte rimelige ud
gifter til lokale møder, rejser, porto m. m. godtgøres af
foreningen efter regning.
§ 5.
Årsmøde og repræsentantskab.
Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet.
Dette afholder et årsmøde i april kvartal, skiftevis i de
forskellige landsdele. Ekstraordinært repræsentantskabs
møde kan indkaldes, dersom flertallet af repræsentanter
eller flertallet af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker
dette. Alle afgørelser træffes med almindeligt flertal.
Foreningens årsmøde træffer normalt afgørelse ved
rørende foreningens anliggender.
Såfremt mindst 10 af mødets deltagere begærer det, kan
forelagte spørgsmål dog henvises til behandling og endelig
afgørelse i et repræsentantskab.
Repræsentantskabet består af de i amterne valgte med
lemmer til repræsentantskabet (jfr. § 4) samt af medlem
merne af foreningens hovedbestyrelse. Endvidere kan re
præsentantskabet efter indstilling af hovedbestyrelsen væl
ge indtil fem medlemmer af repræsentantskabet. Denne
sidste bestemmelse gælder på grund af det ønskelige i at
kunne knytte særligt fremragende mænd eller repræsentan
ter fra andre institutioner nærmere til Slægtsgaardsforeningen.
Såfremt en sag henvises til behandling i repræsentant
skabet, kan årsmødets deltagere under mødet amtsvis vælge
repræsentanter for amter, der ikke er fuldt repræsenterede.
På årsmødet vælges en dirigent. Der aflægges beretning
og regnskab, der vælges hovedbestyrelse og revisor, og der
tages stilling til foreliggende spørgsmål. Til årsmødet kan
være knyttet foredrag samt udflugter m. m.
Repræsentanternes rejseudgifter refunderes af forenin
gen med billet til fællesklasse, bane, skib og diæter, der
fastsættes af repræsentantskabet.
Regning fremsendes senest 14 dage efter mødet gennem
den stedlige amtsorganisation.

§ 6.
Hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen består af mindst 10 medlemmer, der
vælges for 4 år. Halvdelen afgår hvert andet år. Genvalg
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kan finde sted. Der vælges en suppleant for hvert af
hovedbestyrelsens medlemmer.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med formand og
næstformand. Medlemmer af hovedbestyrelsen får ingen
løn, og deres rejseudgifter refunderes af foreningen efter
de samme regler som gælder for repræsentantskabet.
Hvervet som formand og næstformand kan ikke forenes
med en stilling som lønnet medarbejder for foreningen.

henlægges til denne fond. Til fonden overføres endvidere
betalte beløb for livsvarigt medlemsskab, og af disse beløb
må kun renterne bruges, så længe vedkommende medlem
er i live.
Bestemmelse om anvendelse af reservefondens midler
træffes af repræsentantskabet eller af hovedbestyrelsen, for
sidstnævntes vedkommende dog kun, når % af dens med
lemmer tiltræder det.

§ 7.
Revision og medhjælp.
Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret
revisor, der vælges af repræsentantskabet.
Bestyrelsen antager den nødvendige medhjælp til ledelse
af hovedkontoret, til besørgelse af korrespondance, kasse
væsen og bogholderi samt redaktion af medlemsbladet.
Bestyrelsen kan endvidere antage medhjælp ved organisa
tionsarbejdet og speciel sagkyndig medhjælp.

§ 9.
Lovændringer og ophævelse af foreningen.
Lovændringsforslag, der ønskes behandlet på et repræ
sentantskabsmøde (i april kvartal), skal være indleveret til
hovedbestyrelsen inden 1. februar samme år. Det påhviler
hovedbestyrelsen at underrette repræsentanterne om ind
holdet af lovændringsforslag senest 8 dage før repræsen
tantskabsmødets afholdelse.
Foreningen kan ophæves, dersom dette vedtages på to
ordinære repræsentantskabsmøder, eller flertallet af med
lemmerne skriftligt kræver dette.

§ 8.
Reservefond.
Af foreningens årlige overskud henlægges et beløb til
en reservefond, hvoraf kan afholdes ekstraordinære udgif
ter, f. eks. ved udgivelse af skrifter til fremme af forenin
gens formål. Frivillige bidrag, der ydes af medlemmerne,

Disse love er vedtaget på foreningens ordinære repræ
sentantskabsmøde den 30. maj 1962 og afløser love og
vedtægter af 31. maj 1958, 20. maj 1950, 5. juni 1948, 17.
maj 1947 og 13. november 1943.

rende Velbemeldte vores gunstige Husbonde
samme Bye Lauv ville samtykke og stadfæste.

Elmelund Byelov

Elmelund, den 25. Maj 1672.
Lauritz Rasmussen KRS. AMS,. LPS. HAS.
ARS. APS. ALS. NAS. NPS.

Gårdejer Jørgen Jacobsen, Vosemose,
slutter her sin artikel om oldermandskabet og dets pligter, hvis første afsnit
vi bragte i Slægtsgaardens nr. 122, 123,
124, 127, 132 og 133.
68. Om Græsbeed og Giærsle af afhænde.

Og hver som haver Græsbed, Tøyring eller
Giærsel at bortleje eller sælge, skal først tilbyde
det til sine Naboer for Skel og Fyldeste eftersom
Ret kan være, og ikke under det nogen uden
Byens Folk foruden det kan ske med de menige
Naboers Tilladelse og Samtykke, under en Tønde
011 til Byen for hver Sinde og Herskabs Sag for
uden.

At denne vores Bye hiemlige Lauv til alle Bymændenes Nytte og Gavn paa Husbondens gode
Behag er opsat bekræftes med vores Hænders
og Boemesters Underskrifter ydmygeligen begie-

Bymændenes Navne.
Lauritz Rasmussen. Claus Rasmussen Juul.
Anders Mortensen. Lauritz Pedersen Væver.
Anders Rasmussen.
Hans Andersen.
Anders Lauritzen.
Anders Pedersen.
Niels Pedersen.
Niels Andersen.

Elmelund Bysmænds Underskrifter, Anno 1756.
LRS. RIS. MMS. HS. IOS. ANS. HOS. IHS.
HHS. HAS. RIS.

Bymændenes Navne af 1756.
Rasmus Ipsen.
Lars Rasmussen.
Jep. Hansen.
Mads Madsen
Anders Nielsen.
Jens Olsen.
Jens Hansen.
Hans Olsen.
Hans Andersen.
Hans Hansen
Rasmus Jensen.
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Elmelund Bye.
Frøgt Gud og Kongen tiid det bør hver Men
neske at giøre.
Efter nu at have faaet et Indblik i en Oldermands Funktioner kan man bedre forstaa, at Hver
vet gik paa Skift hvert Aar.
Stavnsbaandet Løsning 1788 var et uhyre Frem
skridt for Bønderne, men set fra et økonomisk
Standpunkt betød Jordens Udskiftning omkring
1800 langt mere, da den banede Vej for de store
Fremskridt, der er sket inden for Landbruget i
Aarene frem over og helt op til vor Tid. Det
betyder saa uendelig meget, at en Mand har fri
Raadighed over sin Jord og kan disponere paa
længere Sigt, og Frugten af hans Indsats kommer
Børnene til gode.
De gamle Bylav ophørte med deres dominerende
Rolle samtidig med Jordens Udskiftning. Da Sogneforstanderskaberne indførtes først i 1840’erne, og
ikke mindst da Sogneraadene fra 1867 begyndte
at fungere, forsvandt den sidste Rest af Bylavets
og Oldermandens Indflydelse i Samfundets Tjene
ste. Hvor der i Dag endnu findes Spor af de
gamle Bylav, indskrænker deres Virksomhed sig
til kun at omfatte de skiftende Oldermandsgilder,
som udelukkende er af selskabelig Karakter.
Saaledes har Forholdene ogsaa ligget inden for
Ravnebjerg Bylav, indtil det for godt 25 Aar siden
blev vedtaget at opløse det.
Oldermandsskiftet i Ravnebjerg Bylav skete al
tid den første Søndag i Maj. Kl. 3 Eftermiddag
gik Oldermanden uden for sin Port og blæste i
Byhornet og gik derefter fra Gaard til Gaard, til
alle havde faaet Budet. En halv Time senere var
Lavet samlede hos Oldermanden, hvor der blev
budt paa skaaret Smørrebrød, 1 01 og Snapse - en
hel Flaske Snaps hørte sig til og skulle slaa til.
Derefter blev der drukket Kaffe, og Tidens Be
givenheder blev diskuteret. Tiden gaar hurtigt i
godt Selskab, og nu var det paa Tide at oplæse
»Gildeslyden«, for det skulde ske, før Solen gik
ned. Oplæsning af »Lyden« voldte tit store Van
skeligheder, og der skulde helst en særlig »sprog
kyndig« Mand dertil.
Derefter fik Gildesbrødrene et sidste Afskeds
bæger, og den gamle Oldermands Værtspligter var
nu til ende, og der skulde skiftes til den ny Older
mand. Oldermanden blæste i Hornet, og den
gamle Fane kom frem, et Par Mand tog fat i det
gamle Oldermandsskrin, og saa satte de gæve
Gildesbrødre sig i Bevægelse hen til den nye
Oldermand - et festligt Optog at være Tilskuer til.
Hos den ny Oldermand gentog det samme Trakte
ment sig, og naar Lavsbrødrene ud paa Aftenen
gik hver til sit, skulde den Mand, der stod for
Tur til at være Oldermand - Staelsbroderen medtage og opbevare Pengepungen og Nøglen til
Skrinet. Baade Oldermanden og hans Staelsbroder
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maatte være til Stede, naar Skrinet skulle aabnes.
Formedels 1 Kr. til Bylavet var der ogsaa Lejlig
hed til for mere udenforstaaende at faa et Indblik
i Skrinets Hemmeligheder. Først var der en Op
gørelse over Udskiftningen i Ravnebjerg, der fandt
Sted 1785 og 1786, dernæst en Fortegnelse over
Kongens Auktion 1764, og ligeledes et Dokument
vedrørende Tiendens Fastlæggelse til bestemt Af
gift og en Afskrift af et Andragende til Autori
teterne 1838 om at faa bygget en Skole i Ravne
bjerg. Desuden var der Papirer angaaende en Sag,
hvor Oldermanden og Bylavet havde nægtet Øvrig
heden at sende Bud ud til Skov-Gaardene. Der
kom senere den Afgørelse, at disse Tilsigelser
faldt ind under Sognefogeden i Sanderum. Endelig
skal der nævnes et Andragende fra Bylavet til
Myndighederne med Anmodning om, at Ravne
bjerg for Fremtiden fritages for at være Rettersted.
Myndighedernes Svar gik ud paa, at »Øvrigheden
frafaldt, at Henrettelsen af Morderen Talleruphus
foregik i Ravnebjerg, men fraskrev sig ikke Ret
ten til fremtidige skarpe Eksekutioner«.
Skrinet rummede desuden en hel Del mindre
betydelige Papirer.
Før der blev bygget Forsamlingshus, holdtes
Fastelavnsgildet altid hos Oldermanden, medens
de andre Gilder og Julelege var omkring paa
Gaardene. Nu findes dette Levn fra Fortiden
ikke længere her. Fanen opbevares paa Koldinghus Slot, Skrinet med de gamle Dokumenter paa
Arkivet og det gamle Byhorn paa Musæet.
Hver Tid skal ses med sin Tids Øjne, og der
for kan man heller ikke se bort fra, at der inden
for Fællesdriften ogsaa var enkelte Plusser. For
de Bønder, der manglede Energi og Fremdrift,
var den anvendte Fællesdyrkning sikkert et Gode
og en Hjælp, da Bønderne baade støttede og kon
trollerede hinanden, og mange Ting blev forenklet
og billiggjort begrundet paa Fællesskabet, men
man kommer heller ikke uden om, at det var en
March paa Stedet og fuldstændig uudholdelig for
den dygtige Mand. De danske Bønder - og i særlig
Grad dem fra Slægtsgaardene - har igennem Ti
derne haft stor Pietetsfølelse, saa de længst mulig
holder fast ved det fra Fædrene nedarvede.

Jørgen Jacobsen.

Det at lære et menneske tilbunds at kende er bedre
og indeholder mere end at lære mange nogenlunde
at kende.
Johanne Luise Heiberg-

Den, der søger efter lejlighed til i gerning - den
være nok så ringe - at være noget som menneske
for dem, der trænger til et menneske, han bevarer
sin menneskelighed midt i det daglige arbejde.
Albert Schweitzer.
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Når alt kommer til alt, beror det særegne menne
skelige derpå, at vi i modsætning til dyrene gen
nem de af talen betingede udtryksmidler, føres til
at uddanne begreber og traditioner, der ikke, som
de egentlige biologiske artsejendommeligheder ned
arves direkte, men overføres fra slægt til slægt
gennem opdragelsen, for hvilken selve tilegnelsen
af sproget danner grundlaget. 1 den forstand er et
barn jo en skabning af naturen, der blot forud for
planter og dyr besidder den nødvendige organiske
udvikling til at tilegne sig en begrebsmæssig tradi
tion og derigennem blive et medmenneske.
Niels Bohr, 1935.

i Odense

Hvis du vil, at mennesker skal kunne lide dig, ly
der den første regel: Vær oprigtigt interesseret i
andre mennesker.
Dale Carnegie.
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