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1966 - 25. årg.Nr. 141 Februar

Overordentlig kølig, men også charmerende vinteridyl ved Odense Å.

Foreningens formand, gårdejer Chr. R. Christensen, MF, skriver på side 3 om flugten fra landbruget og proble
merne omkring den. Side 9 skildrer Slægtsgaardsarkivets leder P. K. Hofmansen vor forening igennem 25 år.
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Flugten fra landbruget 
er udtryk for de økonomiske problemer 

Af Slægtsgaardsforeningens formand, 
gårdejer Chr. R. Christensen, MF.

Dansk landbrug er i disse år inde i et tidehverv, 
der vil sætte sig endog meget dybe spor i erhver
vets historie. Hvor dybe disse spor vil blive, kan 
man endnu kun gisne om, da vi efter alt at dømme 
kun står i første del af den udviklingsperiode, der 
vil medføre større og større forandringer. Man fø
ler sig næsten fristet til at minde om det gamle 
ordsprog, der lyder: »Gudskelov for hertil, sagde 
konen, hun vidste ikke, hvor hun var«. For det 
er jo i virkeligheden sandheden. Man ved ikke 
hverken, hvor vi helt er henne, eller hvor det bæ
rer hen. Men det er en afgørende pligt at prøve 
at tage landkending og at lytte til tidens susen i 
trætoppene og lære deraf. For et er givet: Den 
der ikke lytter til tidens tale og indretter sin til
værelse i overensstemmelse med det bedste i dens 
sprog, vil have svært ved at finde fodfæste i 
fremtiden.

Dansk landbrug har tidligere været ude for kri
ser. Og nu som i middelalderen har krisetidens 
stærkeste symptomer været en flugt fra landbrugs
erhvervet.

I Arthur Pedersens bog »Jorddrot og Bonde« 
berettes der således, at der på et vist tidspunkt gik 
ikke færre end 30.000 tiggende på de danske veje 
foruden de egentligere såkaldte »Stavkarle«. Det 
var i høj grad folk, der havde forladt landbruget, 
fordi de ikke kunne finde udkommet ved dette 
erhverv. Vi ved, hvilke frygtelige følger i form af 
stavnsbånd og vornedskab denne folkevandring 
fik.

Atter i disse år finder en sand folkevan
dring sted. Men nu går de tidligere landmænd 
ikke mere som tiggere på landevejene. De op
suges af den blomstrende industri og de vok
sende bysamfunds fangarme, der omslutter 
dem og giver dem bedre kår, end landbruget 
kan byde. Derfor tager flugten fra landbruget 
i disse år en fart, som udmærket kan stå mål 
med middelalderens.

FØRST FLYGTER DE UNGE.

Om flugtens omfang fortæller nogle tørre tal 
som bitre kendsgerninger.

I 1920 bestod landbrugsbefolkningen af 
1.027.000 mennesker eller 32 procent af det dan
ske folk. I 1965 var den dalet til 675.000 eller 
14 procent af befolkningen. Det vil sige, at sam
tidig med at befolkningstallet er vokset stærkt, er 
der forsvundet mere end en trediedel af landbrugs
befolkningen.

Det var først de unge, der flygtede.
I 1939 var der 307.000 landbrugsmedhjælpere. 

I 1965 var der 65.000 tilbage. Det vil sige, at 
fire femtedele af medhjælperstaben var forsvundet 
i løbet af femogtyve år.

Karlene holdt bedst imod. Der var 52.000 til
bage. Det vil sige, at der kan blive en mandlig 
medhjælper til gennemsnitlig hver tredie land
mand. Meget værre er det med de unge piger. Der 
var kun 9.000 tilbage. Det vil sige, at der er om
trent tyve landhusmødre om hver ung pige, hvil
ket ikke mindst er et problem for mødre med 
småbørn og svagelige mennesker. Men det er dog 
endnu værre, at der kun er én vordende ægtefælle 
tilbage til hver sjette af de unge mænd. De unge 
landmænd må så hente deres ægtefæller i de vok
sende bysamfund, og spørgsmålet er så, hvor 
mange af byens døtre, der vil påtage sig en bonde
kones kår, og hvor mange, der drager de unge 
mænd væk fra erhvervet.

I øjeblikket skal 6.000 landbrug skifte ejer hvert 
år som følge af generationsskiftet, men de unge 
landmænds antal i den modne ungdomsalder er 
kun 1500 pr. årgang. Det vil sige, at der i øje
blikket kun er mulighed for at skaffe en uddannet 
køber til hver fjerde af de ejendomme, der kom
mer til salg.

Det vil igen sige, at skal dansk landbrug bestå 
i dets nuværende form, må denne strøm væk fra 
landbruget ikke alene standses, men afløses af en 
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kraftig modgående bevægelse. Og det er der ingen 
som helst udsigt til i den nærmeste tid.

Følgelig må ikke alene økonomiske, men også 
befolkningsmæssige grunde gøre en omfattende 
strukturændring i dansk landbrug til en afgørende 
nødvendighed.

STRØMMEN PÅ VEJENE.

Det er imidlertid ikke alene de unge, der for
lader landbruget. Også brugere af landbrugsejen
domme lægger op på den måde, at de enten af
hænder deres landbrug og flytter til byen, bort
forpagter jorden eller gør kvægløst landbrug til en 
fritidshobby, medens de søger deres hovedindtægt 
i byen. Følgen af denne udvikling er, at der siden 
krigen officielt er forsvundet 30.000 danske land
brugsejendomme. Men reelt er dette tal utvivlsomt 
langt større, idet kun en brøkdel af de reelle ned
lægninger er registrerede. Den store strøm på lan
devejene morgen og aften viser, at mange flere af 
landets folk søger deres indtjening i byen.

Derfor går man næppe for langt, når man slår 
fast, at allerede nu er en fjerdedel af de danske 
landbrugsejendomme forsvundet i tiden siden kri
gen.

I virkeligheden har disse års udvikling ført 
til, at den danske husmandsstand i meget høj 
grad er blevet forandret til en stand af pen
sionister og industriarbejdere, medens de dan
ske bønder er blevet til husmænd i den for
stand, at de ikke mere har medhjælp, men 
må klare sig med en omfattende maskinpark.

Trods aftagende befolkningsmængde og trods 
økonomisk modgang har landbruget imidlertid 
ikke mistet sin økonomiske betydning for landet.

Opgør man landets bruttoindtjening kan den 
stort set opgøres i fem grupper nemlig tre mindre: 
Fiskeri, skibsfart og turisme, og to større: Land
brug og industri.

Disse to erhvervs eksport er på det nærmeste 
lige stor, men efter landbrugets opgørelse er der 
den forskel, at industriens råvareimport svarer til 
75 procent af dens eksport, medens landbrugets 

kun svarer til 10-15 procent. Selvom der aldrig 
vil kunne opnås fuld enighed om disse tal, er det 
dog en given kendsgerning, at landbruget stadig 
står som en ubestridt nummer et med hensyn til 
de valutaskabende egenskaber.

Det lader sig altså ikke bestride, at land
brugets produktion stadig er hovedhjørneste
nen i landets valutariske stilling. Og deraf 
følger, at man ikke kan tåle hverken bort
fald eller blot en væsentlig nedgang i land
brugsproduktionen.

Stillingen er altså den, at landmanden til 
nøds kan klare situationen ved at slå over i 
et andet erhverv, men at landet ikke kan 
undvære landmanden. Men vil man opret
holde landbrugsproduktionen, er det også 
nødvendigt at give landbrugserhvervet så
danne vilkår, at nogen vil forblive ved det. 
Dette er simpelthen en meget væsentlig forud
sætning for, at man kan opretholde eksistens
muligheder for en vis kreds af landmænd 
frem i gennem tiden.

OM SAMMENLÆGNINGER.

I nutidens sprog er to ord blevet fremherskende 
nemlig strukturændring og rationalisering. Også 
på landbrugets område taler man om disse to ting. 
Men der er det mærkelige ved det, at medens 
man på næsten alle andre områder har støttet ud
viklingen, har man overfor landbruget gennem en 
helt forældet jordlovgivning gjort energiske forsøg 
på at hindre sammenlægning af alt for små en
heder til mere rationelle brug.

Først i 1962 fik man en lovændring, der i no
gen måde har gjort det lovligt at lægge hus til hus, 
hvortil kommer, at der i øvrigt er vist en vis be
vægelighed i administrationen af lovgivningen. 
Dette fremgår af, at der trods alt er forsvundet 
så mange brug.

Men resultaterne svarer absolut ikke til tidens 
krav. Dels er de sammenlagte brug stadigt for små, 
dels er det en meget bekostelig affære at lægge 
husmandsbrug sammen, fordi et sammenlagt hus
mandsbrug som regel vil bære præg af, at der
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foruden jordkøb kræves tilbygning, flere dyr og 
flere og større maskiner. Resultatet af en sådan 
sammenlægning, vil derfor som oftest være, at 
hvis den virkelig skal betyde strukturændring og 
rationalisering, må der ofres beløb, som skal skri
ves med sekscifrede tal. Det er kun de færreste, 
der er i stand dertil.

Hvis man virkelig vil opnå resultater, må lov
givningen derfor ændres sådan, at det bliver til
ladt at lægge hus til gård og i et vist omfang 
også gård til gård. Dette kan nemlig i mange til
fælde gøres, uden at der skal ofres meget mere 
end selve jordkøbet derpå.

Endelig efter mange års forløb har man nu ind
set nødvendigheden af dette. Landbokommissio
nen har klart tilkendegivet nødvendigheden heraf, 
og der er i øjeblikket al grund til at tro, at fol
ketinget inden sommeren vil have gennemført en 
ny landbrugslov, der giver fri sammenlægningsret 
inden for grænsen af 45 ha velbeliggende jord, 
og inden for 75 ha, hvor der ikke er anvendelse 
for tillægsjord. Disse arealgrænser bliver måske 
endda gjort bevægelige opad i forhold til afta
gende kvalitet.

Hvis man så samtidig slipper af med statshus
mandslovens berygtede paragraf 8 om forkøbsret 
for staten til en række landbrugsejendomme, vil 
overordentlig meget være nået.

Jeg hilser denne udvikling med tilfredshed, fordi 
den ikke alene skaber basis for en forbedret øko
nomi i landbruget, men også fordi, den nye lov 
i ikke ringe grad betegner slutstenen på den jord
kamp, der i generationer har delt landbrugets 
mænd på en højst uheldig måde. Det er altid en 
glæde at kunne konstatere, at en strid er endt, 
og da navnlig når det sker på en måde, der væk
ker almindelig tilfredshed.

Den økonomiske og befolkningsmæssige udvik
ling i forbindelse med den nye lovgivning vil 
utvivlsomt medføre, at der i den kommende tid 
kommer endnu mere fart i nedlægningerne. Hvor 
omfattende udviklingen vil blive, kan man kun 
gisne på, men meget tyder på, at i løbet af endnu 
et tiår vil mere end halvdelen af de landbrug, der 
eksisterede ved krigens begyndelse, være forsvun
det. Hvis dertil kommer at henimod halvdelen af 
de resterende vil være kommet i hænderne på 
byfolk, vil det altså betyde, at tre fjerdedele af 
den oprindelige frie landbrugerstand vil være for
svundet i løbet af en menneskealder.

Dette er et kraftigt udtryk for hvilke voldsomme 
vanskeligheder, dansk landbrug har måttet gen
nemleve siden krigen, og hvor omfattende ind
grebene i landbrugets normale levevis i virkelig
heden har været.

Og det understreger til fulde, hvor påkrævede 
Dansk Slægtsgaardsforenings forsøg på at værne 
om de danske slægtsgårde har været og stadigt er.

HVAD KAN DER GØRES?

Undersøger man grundene til denne udvikling, 
må man komme til det resultat, at der er mange.

For det første er omsætningen i den enkelte 
ejendom for lille. Gennemsnitsomsætningen i en 
dansk landbrugsejendom har hidtil ligget på rundt 
regnet 60.000. Det siger sig selv, at med den ringe 
fortjeneste, der er levnet på den enkelte produk
tionsenhed, er det komplet umuligt, at skabe et 
tilstrækkeligt økonomisk grundlag for en families 
tilværelse på en gennemsnitsejendom, og ydermere 
umuligt, hvis ejendommen er under gennemsnit
tet.

For det andet er det ikke muligt at forøge den 
samlede danske landbrugsproduktion væsentligt i 
løbet af et rimeligt åremål. Svin kan der ikke sæl
ges flere af. Frøarealerne dækker to procent af 
Danmarks jord, og hvis man besåede tre procent, 
ville avlen være usælgelig. Sukkerroemæssigt lig
ger det på samme niveau. Fjerkræproduktionen 
er stort set brudt sammen, og vinterens afsætnings
vanskeligheder for kød og mælk viser, at der ikke 
er muligheder her.

For det tredie er fortjenesten for lille.
For det fjerde er landbrugerens arbejdstid så 

bundet, at mange viger tilbage for at gå ind til 
erhvervet.

For det femte har den sidste tids økonomiske 
udvikling absolut ikke kunnet indgyde ungdom
men tillid til landbrugets fremtid.

Og endelig for det sjette er det stadigt blevet 
vanskeligere og vanskeligere at få startet som 
selvstændig landmand.

De produktionsmæssige problemer kan der i no
gen måde rådes bod på, ved at der bliver færre 
til at dele de tilstedeværende afsætningsmulighe
der.

Arbejdsforholdene kan kun løses gennem en 
stadig mere gennemgribende mekanisering, og til
liden til landbruget kan kun bygges op gennem 
længere tids mere betryggende landbrugsvilkår.

Prisforholdene, der er i orden for hjemmemar
kedsvarernes vedkommende, kommer næppe i or
den for eksportvarernes vedkommende, før mar
kedsforholdene ændres sådan, at danske land
brugsvarer kan komme ind over aftagerlandenes 
grænser. Og da man ikke kan nære tillid til, at 
landbruget får rimelige økonomiske vilkår i kraft 
af statsstøtte, er der kun de friere afsætningsfor
hold at se hen til, for at der skal komme endelig 
lettelse i økonomien. Man har i det mindste lov 
at håbe, at den nuværende tåbelige skeldragning 
gennem det frie Europa hører op en dag.

Tilbage er så spørgsmålet om ungdommens 
startmuligheder. Dette spørgsmål er så vigtigt og 
så vanskeligt, at jeg gerne vil have lov at vende 
tilbage til det i en senere artikel.
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IN MEMORIAM
I

Christian Lybye.

Medlem af Dansk Slægtsgaardsforenings hoved
bestyrelse, proprietær Christian Lybye, Haldborg 
ved Skive, døde efter længere tids sygdom den 3. 
februar d. år. Proprietær Lybye var en af for
eningens mest trofaste venner gennem de mange 
år siden januar 1941, da han meldte sig med øn
sket om medlemskab i den af journalist Chr. 
Damm påtænkte slægtsgårdssammenslutning, der 
først under navn af »Foreningen til Bevarelse af 
danske Slægtsgaarde« blev stiftet den 5. juli s. år. 
Den 6/5 1944 blev han valgt ind i foreningens 
hovedbestyrelse i stedet for proprietær Chr. Øster- 
gaard, Bostrup Østergaard, Jebjerg, der ikke øn
skede genvalg. Ved siden af sit hverv som hoved
bestyrelsesmedlem indtog proprietær Lybye efter
hånden plads i foreningens »lovudvalg« og »ud
valget for økonomiske og lovmæssige sager« samt 
i »arkivudvalget«, og alle vegne var hans skarpe 
omdømme i forbindelse med hans særdeles noble 
og retlinede væremåde til stor gavn og berigelse.

Christian Lybye blev født den 19. august 1900 
i Frederiksværk som søn af distriktsdyrlæge Hans

HER ER 200 PUNKTER
og der er200 steder i landet hvor der ydes HANDELSBANK-service

Lybye og hustru Hedevig Olavia Marie Sewerin, 
men på fædrene side havde slægten ejet Haldborg 
i Hem Sogn siden 1828, da proprietær Lybyes 
oldefar Hans Nielsen fra Krarup af den tidligere 
ejer og beboer Will Thomasen fik skøde på går
den, efter at han fra 1818 havde været karl i 
samme. Han var gift med Will Thomasens søster
datter Anne Andersdatter fra Gammelgaard i Skive 
Landsogn, der dog allerede døde 1822. I Hans 
Nielsens 2. ægteskab med Dorthe Jeppesdatter 
(1810-1893) fra Bostrup havde han bl. a. børn 
sønnen Niels Hansen og datteren Anne Hansdat
ter, hvilken sidste i sit ægteskab med gårdejer 
Søren Pedersen Lybye (født 1825) i Hem blev 
farmoder til proprietær Lybye. Farfaderen Søren 
Pedersen Lybye var medlem af folketinget 
1853-1854, 1858-1864 og 1872-1876 samt 
landstingsmand 1878-1894. Han var Højres før
ste mand i Salling og gik foran i kampen mod 
det fremtrængende Venstre uden et øjeblik at svig
te sin ungdoms idealer. Retskaffen og karakterfast 
blandede han sig aldrig med den støjende mængde, 
hvilke egenskaber på tiltalende måde gik i arv til 
sønnesønnen. Han døde 4/6 1898 som kammer
råd, hvilken titel han havde fået 1879, og siden 
1894 tillige Ridder af Dannebrog.

Efter Hans Nielsens død 1860 gik Haldborg 
over til sønnen Niels Hansen, der var ugift og 
døde 1912, hvorpå Søren Pedersen Lybye og Anne 
Hansdatters datter Dorothea Lybye, som også for
blev ugift, arvede gården, der ved hendes død 
1939 blev overtaget af brodersønnen Christian 
Lybye. Han havde den 22/11 1927 ægtet sin nu 
efterladte hustru Pouline Christensen fra Skive og 
indtil overtagelsen af Haldborg boet som gård
ejer i Store Elbrønd i Ejsing Sogn, hvor sønnerne 
Hans Lybye og Niels Lybye er født.

Det var med ansvarsbevidsthed og stor pietets
følelse at Christian Lybye og hustru i 1939 drog 
ind i slægtens gamle gård, som de trofast vær
nede om og forbedrede på alle måder, indtil syg
dommen meldte sig, og de for ca. 3 år siden af
stod Haldborg til sønnen Niels Lybye og selv flyt
tede ind i et hus, som de havde ladet bygge i 
umiddelbar nærhed af samme.

Navnet Haldborg (oprindelig Halborg) har 
middelalderlig klang, og det viser sikkert tilbage 
til en tid, hvor man til værn mod ufredsmænd 
og vilde dyr måtte omgive sit hjem med jordvolde, 
høje pælerækker eller vandfyldte grave. Enhver 
sådan hegnet plads var en borg, og forestillingen 
om høje mure, tårne, tinder og takkede gavle hø
rer først hjemme i en senere tid. Efter stedets be
liggenhed har Haldborgs hegn sikkert været vand
fyldte grave, og det er meget sandsynligt, at går
dens storbonde, hvis navn ikke kendes, i 1534 
har sluttet sig til Skipper Clement. Oprørstoget gik 
jo på sin vej fra Holstebro over Skive til Viborg
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tæt forbi Haldborg. Efter Christian IH’s magt
overtagelse har Haldborg-manden da fået forbrudt 
sit gods. Før 1650 blev den store gård delt i 2 
gårde, Vester og Øster Haldborg, hvilke igen blev 
forenet 1762, da den omtalte Will Thomasens fa
der Thomas Willsen, forpagter på Nørkjær i Røn
bjerg Sogn, ved køb atter forenede de tvende dele.

På grund af proprietær Lybyes store interesse 
for historie og slægtsgårdstraditioner optog alle 
disse gamle forhold hans tanker meget, og det var 
ham til særdeles glæde, da han i 1947 efter et 
indgående studium af de gamle markbøger fra 
1683 fik fastslået, at Vester Haldborg havde ligget 
på den gamle borgs plads.

Proprietær Lybye var en højt begavet mand, 
der i sit hjem værnede om de gamle værdier så
vel af materiel som af åndelig karakter. Med sit 
vågne blik for disse værdier skelnede han klart 
mellem hvad, der havde gammel og prøvet lødig
hed, og hvad, der kun var billigkøbt plet hos de 
mennesker, han kom i berøring med.

Stout, stærk og kraftig færdedes han iblandt os. 
Nu er han ikke mere, men vi vil med tak erindre 
hans indsats for Dansk Slægtsgaardsforening. Æret 
være hans minde!

P. K. H.

Dødsfald
En af Slægtsgaardsforeningens gode mænd, sog
nefoged og sognerådsformand Herman Nielsen, 
Julsgaard, Egense er død 76 år gammel.

Han var vestjyde fra Varde-egnen, men kom 
som ung mand til Fyn og blev gift med datteren 
på Julsgaard, som han overtog. Denne slægtsgård 
var fæste under Hvidkilde.

Herman Nielsen købte gården fri, og senere ef
ter en brand byggede han en helt ny gård, som 
blev rammen om et ualmindeligt dygtigt land
mandsvirke og et godt hjem.

I årenes løb blev han betroet sjældent mange 
offentlige hverv, der blev varetaget med dygtig
hed, omhu og interesse.

Da Slægtsgaardsforeningen i Svendborg amt i 
1954 på grund af dødsfald var uden bestyrelse, 
var Herman Nielsen virksom for at få indkaldt 
til møde og valgt en ny.

På en sten ved gården står foreningens motto: 
»Din egen dag er kort, men slægtens lang«.

En søn fører nu slægtsgården videre.
Mange mennesker i hans sogn og vidt omkring 

vil savne Herman Nielsen, men vi vil bevare 
mindet om en god dansk mand, med et sundt 
livssyn og retvendt på de mange områder, hvor 
han fik sit virkefelt.

Johs. Nielsen.

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!

Slægtsgaardsarkivet.
Det kgl. Bibliotek.

København K.

Vinter

Vinteren er en kontrær, men raffineret arkitekt, som her 
har fået noget ganske kønt ud af sit pusleri med en 
badebro.
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Dansk Slægtsgårdsforening i 25 år
Af arkivar P. K. Hofmansen.

Den 5. juli er det 25 år siden, »Dansk Slægts- 
gaardsforening« blev stiftet ved et møde i Odense. 
På trods af, at foreningens oprindelige navn indtil 
29/5 1957 var »Foreningen til Bevarelse af danske 
Slægtsgaarde«, hvilket mere leder tanken mod 
fremtiden end fortiden, blev det dog allerede ved 
stiftelsesmødet fastslået, at det første punkt i for
eningens arbejdsprogram skulle være at fremme 
en kulturel oplysningsvirksomhed i forbindelse 
med at hjælpe slægterne til at efterforske deres 
slægts og gårds historie og få dem til at bevare 
nedarvede værdier. Såvel disse bestræbelser som 
bestræbelserne for at værne og bevare slægtsgår
dene for efterslægten, af hvilke de første er en 
naturlig forudsætning for de sidste, idet man må 
fastlægge begrebet slægtsgård, inden der kan blive 
logisk tale om at bevare samme, står stadigvæk 
som foreningens klare ledestjerner, efter hvilke 
alle tanker og alt virke retter sig til gavn for hele 
det danske samfund.

Femten måneder efter, at tyskerne den 9. april 
1940 havde besat Danmark, og det siden grev 
Gerts dage ikke havde set mere sort ud for vort 
fædrelands fortsatte beståen som et selvstændigt 
rige, vovede danske mænd med en hel del af 
Niels Ebbesens modstandsvilje i sindet at stifte en 
forening til bevarelse af en af vore største natio
nalskatte - de gamle, danske slægtsgårde.

Den kim, hvoraf foreningen udviklede sig, var 
dog allerede lagt den 11/2 1941, da »Illustreret 
Familie Journal« under mottoet »Hvor findes 
Danmarks gamle Slægtsgaarde« begyndte en ar
tikelserie, hvis enkelte dele næsten alle var skrevet 
af journalist Chr. Damm. Som motivering for at 
have taget dette eftersøgningsarbejde op, blev det 
angivet, at bladet gerne ville være med til at fast
holde det, som gennem tusind år havde knyttet os 
sammen som nation.

I første omgang ville man prøve på at finde 
alle danske gårde, som havde været i samme slægts 
besiddelse i mere end 200 år, og indehavere af 
gårde, som i over 500 år havde været slægtsgårde, 
ville af bladet få skænket et stort, smukt danne
brogsflag. Til modsigelse og trods mod de frem
mede i landet blev slægtsgårdstanken med Danne
brog som symbol over slægtsgårdene således i sin 
vorden et af de allerførste tegn på en fremvok
sende modstandsbevægelse i vort land. Det første 
flag blev i april samme år af bladet overrakt gdr.

Kr. N. Kristiansen, Vejelgaard, Malling, hvis søn 
repræsenterede 14. generation af samme slægt på 
gården.

FORENINGENS STIFTELSE.

Efter indkaldelse af journalist Chr. Damm hold
tes der da den 5. juli 1941 et møde i Fyns For
samlingshus i Odense, på hvilket »Foreningen til 
Bevarelse af danske Slægtsgaarde« blev stiftet.

Til dens første bestyrelse valgtes grd. Jørgen 
Petersen, Thorsgaard, Gislinge, som formand, grd. 
Jens Jensen, Soed, Hejsager, som næstformand 
samt proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, Køl
strup, grd. Hans Pedersen, Holmegaard, Sande
rum, og grd. Andreas Kaad, Kadsager, Minte- 
bjerg, Kirke Hørup, Als.

Journalist Chr. Damm blev foreningens første 
sekretær og regnskabsfører, medens statsaut, revi-

LANDBOSPAREKASSEN 
I VEJLE

Kirkegade 25 . Telefon 87 
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sor K. Foged, København, tiltrådte som revisor. 
Man sammenfattede vedtægter for foreningen, 
hvilke dog skulle godkendes på generalforsamlin
gen det påfølgende år. Disse vedtægter oplyste, at 
foreningens formål skulle være »at værne om og 
bevare de danske slægtsgårde, således at de bliver 
indenfor slægterne - og derigennem også kan give 
de medlemmer af slægterne, som ikke har kunnet 
forblive på fødegården, et fast holdepunkt, et sted, 
hvor de kan bevare forbindelsen og samhørighe
den med den rod, hvoraf de er rundne«. Dette 
formål ville man som nævnt for det første fremme 
ved et kulturelt oplysningsarbejde i forbindelse 
med at hjælpe slægterne til at efterforske deres 
slægt og gårds historie og ved at få dem til at 
bevare nedarvede værdier samt ved slægtsgårds
sammenkomster m. m., idet man gik ud fra det 
synspunkt, at slægtstraditionen giver et menneske 
baggrund og forankrer det i det folk, i hvilket det 
hører hjemme. For det andet måtte det være en 
opgave for foreningen at finde et økonomisk 
grundlag, hvorved der kunne skabes mulighed for 
at bevare slægtsgårdene for slægterne i tilfælde, 
hvor slægtens egne midler ikke strakte til, hvilket 
f.eks. kunne ske ved nedarvning, ejerskifte eller un
der krisesituationer. Endelig ville foreningen for 
det tredie søge at interessere lovgivningsmagten for 
slægtsgårdenes forbliven i slægterne, idet man i 
denne forbindelse tænkte på gennemførelsen af en 
slægtsgårdslov, ligesom der ønskedes garantier 
imod spekulation i slægtsgårde, hvilke aldrig 
burde være underkastet de skiftende konjunktu
rers lov.

I tilslutning til foreningen skulle der på grund
lag af det historiske materiale, som gennem »Il
lustreret Familie Joumal«s enquête var blevet 
indhøstet, af journalist Chr. Damm oprettes et 
slægtsgårdsarkiv, til hvilket man ville knytte et 
særligt tilsynsråd, bestående af historikere og 
slægtsforskere. Det var meningen, at alle slægts
gårde i landet skulle optages i slægtsgårdsarkivet, 
enten de var medlemmer af foreningen eller ej. 
Ved samarbejde med arkiverne, slægtsforskere og 
lokalhistorikere skulle der gøres et arbejde for i 
slægtsgårdsarkivet at samle alle slægtsgårde og de 
dertil knyttede slægters historie, således at der der
ved kunne skabes et landbohistorisk arkiv og et 
slægtsforskningsinstitut, som ville kunne få den 
allerstørste kulturhistoriske og folkelige betydning.

Som medlem af foreningen kunne optages en
hver dansk mand eller kvinde, hvis slægt i mere 
end 100 år havde ejet eller drevet det jordbrug, 
som vedkommende nu stod som indehaver af.

FRA FØRSTE FÆRD GOD VÆKST.
Foreningens første bestyrelsesmøde holdtes i 

Fyns Forsamlingshus den 28/9 1941, og ved dette 

oplystes, at foreningen da allerede havde 159 
medlemmer med 17 tillidsmænd rundt om i de 
forskellige egne af landet. Man omtalte på mødet, 
hvilken stor betydning provinsbladenes velvillige 
imødekommenhed overfor bevægelsen havde haft, 
og man drøftede, hvilke arbejdsformer man burde 
slå ind på. Under disse drøftelser udkastedes tan
ken om, at foreningen skulde udstede et diplom 
til slægtsgårdsejere, hvis slægt havde besiddet 
gården i mindst 200 år, men realisationen af denne 
tanke blev henlagt til senere behandling. Ved for
eningens første generalforsamling i Studenterfor
eningens lokaler i København den 20/5 1942 blev 
de omtalte vedtægter fra stiftelsesmødet i Odense 
verificeret og godkendt. Foreningens medlemstal 
var nu steget til ca. 600, og da den således var 
i god vækst, gik såvel formanden som næstfor
manden stærkt ind for at få foreningens økonomi 
lagt i faste rammer. Under generalforsamlingen 
talte lensgreve S. Schulin, Frederiksdal, på Majo- 
ratsforeningen og Foreningen af Skov- og Land
ejendomsbesidderes vegne og lovede Slægtsgaards- 
foreningen disse sammenslutningers støtte samt 
foreslog et samarbejde, hvor et sådant kunne ske. 
Det var navnlig varetagelsen af slægtsgårdens in
teresser i forbindelse med den betænkning om en 
ny arvelov, som af en af justitsministeriet i 1936 
nedsat kommission var under udarbejdelse, man 
drøftede. Allerede tidligere på året havde forenin
gen under varetagelse af slægtsgårdenes tarv ret
tet en henvendelse til landbrugsministeren om ind
holdet af samme betænkning. I tilslutning til ge
neralforsamlingen holdt sagfører, cand. jur. 
M. Hesselbjerg, Hillerød, der var blevet valgt til 
foreningens juridiske konsulent, et foredrag om 
arvelovgivning og nedsættelse af landbrugets gæld. 
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer blev grev 
F. C. R. Scheel, Ryegaard, valgt som repræsen
tant for de store landbrug indenfor foreningen, 
medens parcellist Niels Larsen, Veddinge, Faare- 
vejle, fik hvervet som repræsentant for husmæn- 
dene og de små landbrug.

Takket være grd. Jørgen Petersen og journalist 
Chr. Damms meget store arbejde i sommeren 1941 
med udsendelse af mange tusinde skrivelser til 
sognefogder og sognerådsformænd rundt 'om i 
landet med opfordring til at indsende fortegnelser 
over slægtsejendommene i vedkommendes distrikt 
eller sogn havde man allerede fra foreningens før
ste år en meget god oversigt over landets slægts
hjem, da de udsendte skrivelser næsten alle blev 
besvaret med stor imødekommenhed fra adressa
ternes side. Denne oversigt blev til stor nytte ved 
den påfølgende tids medlemstegning, og medlems
tallet steg da også hurtigt og var i løbet af tiden 
maj-oktober 1942 vokset fra ca. 600 til ca. 3000, 
hvorefter det i løbet af 1943 yderligere steg til 
over 5000.
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BLADET STIFTES.

Trods store økonomiske vanskeligheder, der i 
foreningens første år gang på gang voldte besty
relsen meget hovedbrud, kom arbejdet efterhån
den ind i faste rammer, og allerede den 15/10 
1942 var man nået så vidt, at man kunne ud
sende det første nummer af medlemsbladet 
»Slægtsgaarden« under redaktion af journalist 
Chr. Damm, der dog på grund af sit store arbejde 
som foreningens sekretær, regnskabsfører og arki
var den 7/1 1943 som ansvarshavende blev af
løst af formanden Jørgen Petersen, idet Damm dog 
fortsatte som medredaktør indtil 1/4 1946. Jørgen 
Petersen var derefter eneredaktør til 1/1 1951, da 
journalist Ib Paulsen, Odense, overtog denne vig
tige side af foreningens virksomhed.

Så tidligt som den 21/6 1947 blev det besluttet 
at nedsætte et bladudvalg, der bl. a. skulle tage 
sig af bladets økonomiske forhold. Dette udvalg, 
som oprindelig bestod af redaktør Jørgen Petersen 
og civilingeniør, grd. H. M. Markersen, Rødby, 
der fra 17/5 havde afløst Jørgen Petersen som for
eningens formand, blev den 1/1 1950 afløst af et 
nyt, bestående af næstformanden grd. Jens Jensen, 
proprietær Bent Bjergskov og hofjægermester 
Cederfeld de Simonsen, Erholm og Søndergaarde, 
som fra 5/6 1948 var indtrådt i foreningens be
styrelse i stedet for grev F. C. R. Scheel. Endnu 
samme år blev bladudvalget suppleret med konsu
lent H. Balle, Tommerup, og efter grd. Jens Jen
sens død 7/9 1953 konstituerede udvalget sig med 
hofjægermester Cederfeld de Simonsen som for
mand i hans sted.

Grd. Jens Jensen, der havde været næstformand 
i foreningen siden dens stiftelse, døde som nævnt 
i 1953, hvorefter grd. Niels Slemming, Hammelev, 
Grenå, der fra 18/7 1945 havde været medlem af 
bestyrelsen, den 26/9 1953 blev valgt til næst
formand og samtidig også tiltrådte som medlem 
i bladudvalget, medens konsulent H. Balle overtog 
hvervet som formand i foreningens arkivudvalg i 
grd. Jens Jensens sted.

ARKIVETS STORE OPGAVE.
Slægtsgaardsarkivet, hvortil som nævnt grunden 

blev lagt af det historiske materiale, der gennem 
»Illustreret Familie Joumal«s enquete var blevet 
indhøstet i 1941, blev fra første færd ledet af 
journalist Chr. Damm og havde til huse i dennes 
privatlejlighed, Dosseringen 14, København. Som 
inspiration til at lade mere dybtgående undersø
gelser vedrørende gård og slægt foretage indførte 
journalist Chr. Damm den praksis, som stadigvæk 
vedvarer, at alle nytegnede medlemmer efter be
hørig udfyldt og indsendt skema til oplysninger 
om slægtsgården og dens beboere nærmest nuti

den gratis fik tilsendt en af Slægtsgårdsarkivet fo
retaget folketællingsundersøgelse vedrørende deres 
slægtsejendoms tidligere beboere i den tid, slægten 
havde haft den, forsåvidt folketællingsmaterialet i 
rigsarkivet, der går tilbage til 1787, var tilstræk
kelig til at identificere slægten. Kopier af disse 
folketællingsundersøgelser, hvoraf der i de forløb
ne 25 år fra Slægtsgårdsarkivet er udført og ud
sendt ca. 5200 stk., samt kopier af de større un
dersøgelser, hvis antal i samme tid beløber sig til 
ca. 675 stk., blev og bliver fortsat opbevaret i 
Slægtsgårdsarkivet og indtager en betydelig plads 
i dettes samlinger ved siden af dokumenter, brev
samlinger, billeder, udklip etc.

Samtidig med påbegyndelsen af folketællings- 
undersøgelserne indledte man også mod betaling 
af rekvirenterne de nævnte større og mere ind
gående slægts- og gårdhistoriske undersøgelser. 
Arkivet fik derfor hurtigt brug for arkivforskere, 
som kunde og ville påtage sig sligt undersøgelses
arbejde. Blandt disse må fra arkivets første tid 
navnlig nævnes nu afdøde landbrugskandidat 
A. M. Hemmingsen og stud. mag. Erik Molbo. 
Som senere medarbejder, navnlig vedrørende fol
ketællingsundersøgelserne, mindes arkivet med

ETABLERINGSLÅN 
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taknemlighed nu afdøde pens, politikommissær 
Albert Larsen.

Det tilsynsråd for arkivet, der allerede var ble
vet planlagt ved foreningens stiftelse, blev det den 
7/1 1943 overdraget næstformanden, grd. Jens 
Jensen, at få etableret, idet han derpå selv skulle 
indtræde i rådet som repræsentant for foreningen. 
Tilsynsrådet blev dannet i løbet af sommeren 1943 
og var fra første begyndelse navnlig repræsente
ret af arkivar, mag. art. Hans Ellekilde, Dansk 
Folkemindesamling, bibliotekar, mag. art. Albert 
Fabritius, Det kgl. Bibliotek, cand. mag. Gunnar 
Knudsen, Stednavneudvalget, forfatter Salomon 
J. Frifelt, Frifelt, Ølgod, samt genealog Wilhelm 
von Antoniewitz, hvilken sidste sammen med A. 
M. Hemmingsen og Erik Molbo m. fl. i den for
løbne tid havde foretaget historiske undersøgelser 
for arkivet.

ET MORDFORSØG.

I slutningen af 1943 skete der dette, at jour
nalist Chr. Damm om aftenen den 30. december 
i sin lejlighed på Dosseringen 14 blev udsat for 
et pistolattentat, forøvet af 4 ukendte mænd. Han 
blev ramt af 4 skud og ført til Rigshospitalet, hvor
fra han først blev udskrevet i april 1944 for derpå 
at tage ophold i Sydfyn. Efter de bevægede dage 
28. og 29. august 1943, da tyskerne erklærede 
militær undtagelsestilstand i Danmark, havde disse 
med deres danske håndlangere begyndt at interes
sere sig for hans arbejde, og årsagen til attentatet 
må søges i den omstændighed, at hans rejser i 
Slægtsgårdsforeningens tjeneste, som det synes, 
tillige blev benyttet til »at tale med folk om mod
standsarbejdet og få oprettet afdelinger i forskel- 
Uge byer«.

Fra nytår 1944 var Slægtsgårdsarkivet således 
uden leder, og man indførte da den midlertidige 
ordning, at Erik Molbo skulle tage sig af folke- 
tællingsundersøgelseme, medens de større under
søgelser blev foretaget af A. M. Hemmingsen. 
Først ved et møde den 11/6 1944 blev det fore
slået, at arkivar, mag. art. Hans Ellekilde og bi- 
bhotekar, mag. art. Albert Fabritius med genea
log Wilhelm von Antoniewitz som sekretær skulle 
overtage arkivets ledelse. Efter forskellige over
vejelser blev genealog von Antoniewitz imidlertid 
fra 1/11 1944 eneleder af arkivet, hvilket han der
på var til 20/11 1945. Efter opfordring tiltrådte 
kursuslærer P. K. Hofmansen den 1/1 1946 le
delsen af Slægtsgårdsarkivet, som ved arkivar El
lekildes velvillige medvirken samtidig blev anbragt 
på Det kgl. Bibliotek.

1 de forløbne år var der så tidligt som i 1943 
opstået den tanke, at Slægtsgårdsarkivet skulle ud
skilles fra Slægtsgårdsforeningen og enten være en 
selvstændig institution eller lægges ind under 

»Dansk FolkemindesamUng« sub. en anden insti
tution af beslægtet art. På trods af foreningens da
værende mindre gode økonomi gik formanden 
Jørgen Petersen stærkt imod denne tanke, idet han 
anså, at Slægtsgårdsarkivet var og vedblivende 
skulle være et fast og uadskilligt led i slægtsgårds
bevægelsens organisation. Tanken om adskillelse 
levede dog videre og blev i 1944-45 navnlig støt
tet af arkivar Ellekilde, bibliotekar Fabritius, sag
fører Hesselbjerg og genealog von Antoniewitz, 
men formanden sammen med civilingeniør H. M. 
Markersen, der fra 6/5 1944 havde været med
lem af foreningens bestyrelse, fik dog dette for
purret, hvilken skæbne også ved arkivar P. K. 
Hofmansens skarpe modstand overgik et senere 
forslag om at lægge Slægtsgårdsarkivet ind under 
»Dansk Folkemindesamling«.

Spørgsmålet om foreningens eventuelle udste
delse af slægtsgårdsdiplomer, der som nævnt var 
udkastet 28/9 1941, blev afgjort i foreningens æn
drede vedtægter af 13/11 1943, idet der under § 
2 blev indføjet den bemærkning, at der til med
lemmer, som ønskede det, af Slægtsgårdsarkivet 
efter forudgående undersøgelse mod betaling 
kunne udstedes et diplom, hvis slægtsejendom
men i mindst 100 år havde været i slægtens eje 
eller fæste. Denne bestemmelse var dog forhastet, 
idet der på daværende tidspunkt slet ikke var 
truffen nogen afgørelse angående diplomtekstens 
indhold, diplomets udseende etc. I foreningens 
love af 5/6 1948, der afløste vedtægterne af 13/11 
1943, bestemtes det, at diplomudstedelsen af 
Slægtsgårdsarkivet i stedet for blev henlagt til for
eningens bestyrelse. Da de forskellige spørgsmål 
vedrørende slægtsgårdsdiplomet efter 7 Vi års for
løb i foråret 1951 endelig var blevet afklaret, 
kunne Slægtsgårdsarkivet tage fat på arbejdet med 
udfærdigelsen af de første diplompåskrifter, og 
den 29/9 1951 blev det første slægtsgårdsdiplom 
udstedt af foreningens bestyrelse til grd. Kristian 
Hofmansen, Trandum, Skive. I de forløbne år si
den 1951 er der ialt udstedt 75 diplomer.

STORE AKTUELLE PROBLEMER.

Allerede fra foreningens stiftelse betragtede man 
det som en særdeles vigtig opgave at finde et øko
nomisk grundlag, hvorpå der kunne skabes mu
lighed for at bevare slægtsgårdene ved nedarving, 
ejerskifte eller under krisesituationer. For at finde 
muligheder til at kunne realisere denne opgave 
blev det 7/1 1943 vedtaget at nedsætte et »Ud
valg for økonomisk og lovgivningsmæssig Indsats« 
der kom til at bestå af 5 medlemmer med Jørgen 
Petersen som formand og sagfører M. Hesselbjerg 
som sekretær.

Før det næste bestyrelsesmøde 10/5 1943 talte 
formanden med folketingsmændene Christmas 
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Møller og Dr. Kragh om oprettelsen af en kredit
institution indenfor slægtsgårdsforeningens ram
mer. Blandt bestyrelsens medlemmer vakte tanken 
om en sådan kreditinstitution betydelig interesse. 
Grev F. C. R. Scheel mente, at foreningen i det 
hele taget måtte tage alle økonomiske problemer 
op og således også være formidler mellem folk, 
der ville sælge, og kreditforeningerne m. m. End
videre måtte foreningen gøre noget for at frem
skaffe en ligelig beskatning af alle samt på alle 
måder værne om ejendomsretten. Under forhand
lingerne på repræsentantskabsmødet samme dag 
foreslog grd. Agertoft, Varnæs, at den påtænkte 
kreditinstitution burde kaldes »Slægtsgårdenes 
Hjælpefond«, hvilket blev vedtaget.

De foreløbige vedtægter for dette fond blev 
fremlagt 3/7 1943 og godkendt under en ekstra
ordinær generalforsamling 13/11 s. a. Det viste sig 
dog ved et repræsentantskabsmøde i Fredericia 
6/5 1944, at meningerne om hjælpefondet var me
get delte blandt medlemmerne, og da man foretog 
en afstemning om, hvorvidt man skulle tage 
hjælpefondsopgaven op eller ej, blev forslaget for
kastet, og tanken om på denne måde at tjene for
eningens medlemmer blev således ikke realiseret. 
Dog glemte man i foreningens bestyrelse ikke tan
ken om, hvorledes man også på det økonomiske 
område kunne være til nytte for medlemmerne, 
idet navnlig problemerne i forbindelse med gene
rationsskifterne stadigvæk trængte sig på. Til klar
læggelse af disse problemer øvede sagfører M. 
Hesselbjerg en god og værdifuld hjælp samtidig 
med, at han ved udfærdigelse af juridisk hold
bare slægtsgårdsdeklarationer m. m. trådte med
lemmerne hjælpende i møde.

I den påfølgende tid blev generationsskiftepro
blemet gang på gang drøftet i foreningens besty
relse, og fra den 1/1 1961 så man sig endelig i 
stand til at ansætte Konsulent H. Balle som ejen
domskonsulent ved overdragelser, forpagtninger 
etc. På denne måde opnåede foreningen også på 
det økonomiske område at række sine medlem
mer en særdeles villig og hjælpende hånd, selv 
om denne løsning kom til at gå i en noget anden 
retning end den oprindelige tanke om »Slægtsgår
denes Hjælpefond«.

SLÆGTSGÅRDENE OG LOV
GIVNINGSMAGTEN

Naturligvis var Slægtsgaardsforeningen fra før
ste færd særdeles opmærksom overfor alle de 
spørgsmål indenfor lovgivningsmagten, som be
rørte slægtsejendommenes forhold. Uden at drive 
partipolitik ville man på enhver tænkelig måde 
støtte slægtsgårdene ved at føre en så fornuftig 
og effektiv slægtsgårdspolitik som vel muligt. I 
foreningens første tid beskæftigede man sig inden

for denne del af dens virke hovedsagelig med den 
allerede omtalte betænkning vedrørende en ny 
arvelov. Man udarbejdede et memorandum, som 
gennem landbrugsministeren den 23/1 1942 blev 
videregivet til den af justitsministeriet nedsatte 
kommission til behandling af reglerne om arv og 
uskiftet bo. I forbindelse med arvelovsspørgsmå
let tog foreningens bestyrelse også stilling til de 
nye jordlovsudkast. Således blev der den 27/10 
1944 i bestyrelsen affattet en skrivelse ved
rørende dette emne til offentliggørelse i dags
pressen. I denne blev det understreget, at for
eningens formål var at værne om og bevare de 
danske slægtsgårde på en sådan måde, at de kunne 
blive indenfor slægterne, og dermed på linje med 
lovgivningsmagten arbejde for, at landbrugsejen
dommene unddroges spekulation. Foreningen øn
skede i anledning af det forslag om afgivelse af 
jord, der havde været fremme i pressen, at udtale: 
»Slægtsejendommene har været underkastet de 
skiftende konjunkturers lov, og ejerne har i ned
gangsperioderne sat alt ind på at holde ejendom
mene for slægterne og med skiftende held og dyg
tighed gennem et målbevidst arbejde gennemført 
dette i stedet for at tage en øjeblikkelig gevinst 
ved salg og dermed bryde den samhørighed med 
ejendommene, der har kendetegnet slægterne gen
nem flere led, og hvis arbejde ikke har været det 
ringeste inden for dansk landbrug, fordi disse 
slægter har arbejdet på langt sigt uden tanke om 
øjeblikkelig gevinst og ombytning af værdier«. 
Foreningen ville ved denne udtalelse henlede of
fentlighedens opmærksomhed på det uretfærdige 
i at undlade en sondring imellem slægtsgårde og 
ejendomme, der var handlet med på konjunktu
rerne.

Efter gårdejer Jørgen Petersens afgang som for
eningens formand den 17/5 1947 var såvel arve
lovs- som jordlovsspørgsmålet endnu ikke løst, 
og under civilingeniør, gårdejer H. M. Marker- 
sens formandskab sendtes der da den 17/5 1947 
en af repræsentantskabet godkendt udtalelse til 
folketingets udvalg vedrørende samme. I udtalel
sen fremhævede man, at det i særlig grad var

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 PI- 
Rock - 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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foreningens opgave at opnå lovgivningsmagtens 
støtte til, at slægtsgårdene forblev i slægtens be
siddelse, hvilket navnlig kunne ske ved hensigts
mæssige arveregler for landejendomme og ved lov
regler til hindring af, at ejendommene gjordes til 
genstand for spekulation. Foreningen måtte hæv
de, at der i arveregler for slægtsgårde måtte sik
res ejerne ret til at bestemme, hvem af slægten, 
der skulle være arvtager, samt ret til at overdrage 
ejendommene til arvtager på billige økonomiske 
vilkår. Endelig måtte foreningen også hævde, at 
slægtsgårde burde have ret til den beskyttelse, at 
der fra sådanne ejendomme ikke kunne ekspro
prieres eller ved ejerskifte til slægt ikke kunne 
fratages jord til brug eller fordel for andre land
brugsejendomme. Man ville ikke søge monopoler 
for slægtsgårdsejere, men kun søge lovgivnings
magtens støtte til, at sådanne ejendomme også 
fremtidigt kunne bevares for slægten, dels fordi 
slægtsgårdene derved kunne holdes udenfor jord
spekulationen, dels fordi slægtsgårdsejeme ved de
res ansvar overfor forvaltningen af en fra fæd
rene arvet landejendom uvilkårligt også i særlig 
grad følte deres pligter og ansvar overfor samfund 
og fædreland, og endelig dels fordi en slægtsgård 
ikke alene var et fast ståsted for selve ejeren, men 
også for de medlemmer af slægten, som derfra 
udgik til andre erhverv.

Ud over arvelove og jordlove har foreningen 
også i de forløbne år interesseret sig stærkt for 
spørgsmålene om ejendomsskatter, panteobligatio- 
ner med konjunkturbestemt rente, realkreditsyste
met, ejendomsskyldvurderinger, lovforslaget af 
december 1954 om navngivning af fast ejendom, 
naturfredning og ejendomsret m. m. m., idet alle 
disse problemer er blevet behandlet ud fra de 
synspunkter, som naturlig må anlægges fra slægts
ejendomsbesiddemes side. Gennem en række hen
stillinger til regering og folketing vedrørende 
mange af de omtalte samfundsproblemer samt 
gennem pressen har foreningen i slægtsgårdsbe
vægelsens interesse prøvet på at gøre sin indfly
delse gældende.

På andre felter har foreningens interesse bl. a. 
også været rettet mod de danske slægtsgårde i 
Sydslesvig samt slægtsgårdsbevægelseme i vore 
nordiske nabolande, blandt hvilke navnlig Hem- 
bygdsföreningemes virksomhed i Skåne gennem 
forskellige kontakter har været til megen glæde 
og berigelse. I denne forbindelse må ikke glemmes 
den interesse, som Dansk Slægtsgaardsforening 
gennem årene har mødt såvel fra Bjäre Härads 
Hembygdsförening som fra rektor Sigurd Örjan- 
gårds side. Sidstnævnte, der i årene 1930 og 1943 
var særdeles virksom ved optagelsen af de sven
ske slægtsgårdsfortegnelser, har gennem årene be-

Ønsket om at holde artiklen om Slægtsgaards- 
foreningens 25-års jubilæum samlet i ét nr. 
af »Slægtsgaarden« har medført udskydelse 
af en del stof, hvoriblandt dels en artikel om 
den nye arvelov af advokat M. H e s s el
bjerg, dels sidste afsnit af fru Julie 
Ra s k’s artikel om julens blomster. Også en 
del jubilæums-billedstof må vente til senere.

riget »Slægtsgaarden« med adskillige særdeles lø
dige artikler.

Foreningens første forretningsudvalg blev ned
sat 7/1 1943 og bestod af formanden, næst
formanden og grev Scheel. Foreningens kontor, 
der fra første færd var ledet af journalist Chr. 
Damm, blev efter attentatet på samme den 30/12 
1943 et stykke tid varetaget af statsaut. revisor 
K. Fogeds kontor, hvorefter dets ledelse i tiden 
1/5 1945-20/9 s. år var betroet til genealog Wil
helm von Antoniewitz, der afløstes af pens, kri
minalbetjent Ellgaard. Han og bogholder K. Niel
sen, der hjalp Ellgaard med den regnskabsmæs
sige side af arbejdet, fik på få måneder bragt or
den i kontorets daglige forretningsgang, og efter 
hr. Ellgaards død den 17/4 1946 fortsatte K. Niel
sen som kontorets leder indtil 31/3 1956, da han 
på grund af svagelighed måtte trække sig tilbage. 
Hans punktlighed og akkuratesse forbundet med 
et overmåde venligt væsen kom i hans tid som 
kontorleder til at betyde særdeles meget for for
eningens organisation. Efter hans afgang varetog 
revisor Poul Nielsen kontorets anliggender indtil 
1/10 1956, da tidligere forretningsmand H. C. An
dersen blev kontorleder og fortsatte som sådan til 
1/12 1960. Fra 1/1 1961 overtog konsulent H. 
Balle ledelsen af kontoret, der samtidig blev flyt
tet fra København til Odense.

Af de mange foreningsdispositioner, der er ble
vet foretaget i årenes løb, kan nævnes fremskaf
felsen af det smukke slægtsgårdsemblem med 
sædemanden under egetræet, som fremkom i 
1952, samt slægtsgårdsmærkatet med tegning af 
Truegaarden i Frilandsmuseet, der fra 1953 blev 
solgt til foreningens medlemmer. En slægtsgårds
sang blev skrevet af Kr. J. Højberg og første gang 
sunget i Grønnehavehus ved Nykøbing S. den 
22/5 1949.

Af særlig betydning med hensyn til medlem
mernes sammenhold må nævnes de store årsmø
der, der fra 1948 har været af overordentlig vig
tighed for foreningen, idet man her med familie
medlemmer kom sammen med venner af slægts
gårdsbevægelsen fra landets forskellige egne til 
gensidig glæde og berigelse i arbejdet for den fæl-
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les sag. Det første årsmøde blev i 1948 afholdt i 
Åbenrå og efterfulgtes derpå i rækkefølge: 1949 
(Holbæk), 1950 (Randers), 1951 (Bornholm), 
1952 (Hindsgavl), 1953 (Stege), 1954 (Flens
borg), 1955 (Skive), 1956 (Båstad), 1957 Ål
borg), 1958 (Helsingør), 1959 (Ribe og Es
bjerg), 1960 (Svendborg og Ærø), 1961 (Sles
vig), 1962 (Næstved), 1963 (Vejle), 1964 (Ny
købing F.) og 1965 (Ringkøbing).

SKELSÆTTENDE BESLUTNING.
Af skelsættende betydning i Dansk Slægts- 

gaardsforenings 25-årige historie må nævnes den 
lovændring, der ved årsmødet i Helsingør 31/5 
1958 blev vedtaget af foreningens repræsentant
skab. Fra foreningens stiftelse havde adgangen til 
at blive medlem af samme været betinget af, at 
vedkommende danske jordejers slægt i mere end 
100 år havde ejet eller drevet det jordbrug, som 
samme stod som indehaver af. Dette punkt i lo
vene blev nu ændret til, at enhver, som var in
teresseret i foreningens virke kunne optages som 
medlem og havde stemmeret ved foreningens mø
der, men som medlemmer af repræsentantskabet 
kunne som hidtil kun vælges slægtsgårdsejere.

Civilingeniør, grd. H. M. Markersen, der fra 
17/5 1947 havde afløst grd. Jørgen Petersen som 
foreningens formand, overlod efter eget ønske den 
31/5 1958 formandsposten til fhv. folketingsmand, 
grd. Chr. R. Christensen, Badstrup, Uggerslev, der 
fra 2/6 1956 havde været medlem af foreningens 
bestyrelse.

Medens journalist Chr. Damm og grd. Jørgen 
Petersen fra første færd udstak foreningens ret
ningslinier og under mange forskellige vanskelig
heder i løbet af de første svære år sammen med 
den øvrige bestyrelse fik slægtsgårdsbevægelsens 
arbejde lagt i faste rammer, lykkedes det civilin
geniør, grd. H. M. Markersen at få disse rammer 
udvidet, samtidig med at han fik tilvejebragt sa
nering og stabilitet i foreningens økonomi. Hans 
efterfølger, folketingsmand, grd. Chr. R. Christen
sens kyndige indsigt i tidens økonomiske og poli
tiske forhold borger for, at Dansk Slægtsgaards- 
forening under hans ledeskab stadigvæk er i de 
bedste hænder. Alle venner af Dansk Slægts- 
gaardsforening ønsker ham held og lykke i dette 
arbejde/

P. K. Hofmansen.

Den, der vil have frugten, plukker ikke blomsten.
(Italiensk ordsprog)

Den vise forstår sig på at spørge. Den dygtige på at svare.
(Heinrich Wiesner)

BRANDSTØDBREV

Brandstød er en gammel dansk betegnelse for den 
understøttelse, som ydes en brandlidt. Det var gan
ske almindeligt, at øvrigheden i 1600-årene gav 
brandlidte en skriftlig tilladelse, kaldet brandstød- 
brev, til at vandre omkring og tigge. En person, 
der var udrustet med et sådant brev, kaldtes en 
brandstødmand. Skikken anvendtes også i 1700- 
årene, men svandt langsomt bort:

- Vi Frederik den Fjerde af Guds Naade 
Konge til Danmark og Norge de Venders og 
Gothers Hertug udi Slesvig, Holsten, Stor
mark og Dytmarsken, Greve udi Oldenborg 
og Delmenhorst, giøre aller vitterligt at vi ef
ter herom allerunderdanigst gjorte ansøgning 
og begiering, allemaadigst have bevilget og 
tilladt saa og hermed bevilge og tillade, at 
Hr. Hans Nyegaard, Sognepræst til Kregome 
og Vinderød Sogner i vort Land Sielland, som 
formedelst at hans paaboende Præstegaard i 
fornævnte Kregome med alt indhalte Gods, 
Kom og en deel Heste, Kvæg, Svin og Faar 
er bleven opbrændt og lagt i Aske, med Hu
stru og Tre smaa Børn i Armod er geraaden, 
maa saavel her i Vores kongelige Residents 
Stad Kiøbenhafn som overalt i Sielland Stift 
med en Bog lade besøge Godtfolk, som han
nem af Christen Medlidenhed noget til hielp 
og undsetning give ville til hvilken ende en
hver som hånd dermed besøgendes vorder, i 
samme Bog kunde skrive, hvad de hannem 
i saa Maade godvilligen giver, forbydendes 
alle og enhver herimod efter som forskrevet 
staar at hindre, eller udi nogen Maade For
fang at giøre, under var Hyldest og Naade 
givet paa vort Slot.

Kiøbenhafn den 20. November Anno 1719.
Frederik R.

Ordlyden af et brandstødbrev viser den ulyk
kelige situation folk kom ud i, når deres hus eller 
gård brændte, før brandassuranceselskaberne blev 
oprettet.

I et af kontorlokalerne hos Det gensidige fyen- 
ske Brandassuranceselskab »RAVNHOLTKAS- 
SEN« i Odense findes ovennævnte brandbrev op
hængt i ramme. Ordlyden gengives her i »Slægts
gaarden«, da den viser brandlidtes vilkår for blot 
200-300 år siden og helt frem til efter år 1800.

H. B.
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Fødes, græde, svøbes, ammes, 
vugges, tumles, bæres, gå, 
tugtes og i tvang annammes, 
lege, vokse, tanker få. 
Elske bejle, giftes, mages, 
lykke væltes ned og op, 
ældes, svækkes, dø, begraves: 
Det er alt vort levneds lob.

(Ambrosius Stub efter en svensk 
Folkesang: »Fodas, gråta, die 
och lindas«).

☆

Bonden må arbejde både lørdag og søndag. 
Fem-dages-køer er endnu ikke opdaget.

(Forbundskansler Ludvig Erhard)

Den store sparekasse giver de store fordele

Det er derfor nærliggende at gå i

O SPAREKASSEN FYN
55 afdelinger er parat til at hjælpe Dem

O^NDELSBOGTRYKKERIET

i Odense

©en almindelige mndforfifring 
for Sanbbtjgninger, oprettet veb fongelig Anordning 

af 1792
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