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SLÆGTSGAARDEN
Nr. 22 . Februar — Marts 1946

CFor at Jyderne ikke skal gaa og tro, at de er de eneste, der har 
„Jydske Landskaber“, og for at Fynboerne ikke skal fortsætte med at 
mene, at de alene har landskabelig Skønhed, bringer vi denne Gang et 
sjællandsk Morænebakkeparti, der vil være en haard Konkurrent til begge 
forannævnte.

Det er fra „Grøntved Bakker“ i Holbæk Amt. —
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Ang. Annoncer
Nu, da „Slægtsgaardent( er udvidet med et 

Omslag, maa det være i samtlige Medlem
mers Interesse, at Annoncemængden er sti
gende. Derfor henstiller vi til Medlemmerne, 
at De i Deres Landsdel udbreder Kendskabet 
til dette Blad, der udkommer hveranden 
Maaned. Der er mange Firmaer, som er di
rekte interesseret i at avertere netop i vort 
Blad. Det kommer til samtlige Medlemmer 
af Slægtsgaardsforeningen — altsaa til et 
virkeligt købedygtigt Publikum.

Vi henstiller til Medlemmerne, at de gør 
en Indsats her ved at sprede Kendskab til 
Bladet blandt den averterende Handelsver
den og andre, der maaske vil avertere for at 
støtte Bladet paa denne Maade.

Annoncepriserne er lave. Prisen er pr. mm 
10 Øre pr. Gang pr. Spalte. Ved større An
noncer eller „løbende“ Annoncer (saadanne, 
der skal indrykkes mange Gange) træffer 
man i hvert enkelt Tilfælde Aftale med Kon
toret eller henvender sig til Redaktøren om 
Pris og øvrige Betingelser.

Repræsentantskabsmøde
Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde afholder Repræsentantskabs

møde Lørdagen den 4. Maj 1946 Kl. 9 Fmd. i Østergades Hotel i Aarhus.
Bestyrelsesmøde afholdes samme Sted Fredagen den 3. Maj 1946 Kl. 18.

Dagsorden for Repræsentantskabsmødet
1. Formanden byder Velkommen.
2. Valg af Dirigent.
3. Beretningsaflæggelse.
4. Regnskabet fremlægges til Godkendelse.
5. Valg af Bestyrelse.
6. Eventuelt, herunder

a. Sagfører, cand. jur. Hesselbjerg, taler 
om Erhvervelse af Jord til mindre Land
brug.

b. Foredrag af Seminarieforstander Claus 
Eskildsen.

Det henstilles Hl Lokalforeningerne, at der i god Tid vælges Repræsentanter til Repræsentant
skabsmødet og anmelder dette til Kontoret.

Repræsentanterne anmodes om i god Tid at sørge for Værelser Hl eventuel Overnatning.
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Slægisgaardspolitik
Det er sikkert saadan, at de Landmænd, hvis 

Regnskabsaar følger Kalenderaaret, i disse Dage 
føler sig noget urolige ved Tanken om den plud
selige Forøgelse af Formuen, som den nye Ejen
domsskyld har bragt til Huse. Mindre naar Tan
ken gælder den kommunale Skat, da den Stig
ning, der sker her, bortelimineres af Faldet i 
Skattepromillen, idet der jo her udskrives et 
fast Beløb. — Værre bliver det, naar Tankerne 
strejfer Stats- og Amtsskatterne. Det er altid 
farligt for disse Skattemyndigheder at have en 
tilsyneladende god Kilde at øse af, især i Tider 
som nu, hvor „Riget fattes Penge“; men ogsaa 
for Amtskommunernes Vedkommende kan det 
blive fristende at se Mulighederne for Skatte
indkomst øges saa betydeligt. Det vil derfor 
næppe være helt forkert at imødese den skatte
mæssige Fremtid med nogen Skepsis. — At Ind
komsterne vil falde, især for de mindre og 
middelstore Brug, de, der ikke kan leve af at 
sælge Korn, er indlysende. Arbejdslønnen er 
stigende, og Skatterne! — Ja, det er disse, vi 
taler om! — Vi ved af sørgelig Erfaring, at 
Produktionen af Landbrugsvarerne for Tiden er 
en yderst tvivlsom Forretning, vi ved ogsaa, 
at alt, hvad vi skal købe hjem for at fylde vore 
tømte Lagre, supplere vor Garderobe og erstatte 
de Redskaber, der nu i 5 Aar ikke har kunnet 
fornyes tilstrækkeligt, ikke svarer til Indtæg
terne. — Skal saa tillige den nye Ejendoms
skyld lægges til Grund for Skatterne, ja, saa er 
det, at Pessimismen melder sig.

Kan vi da gøre noget foreningsmæssigt be
tragtet? kan der spørges.

Nej, desværre kun saare lidet; men vi kan dog 
i det mindste gøre opmærksom paa Forholdene, 
som de synes at forme sig, og gøre de bevil
gende Skattemyndigheder opmærksomme paa 
Faren.

Vejen til Redning for hele det danske Sam
fund maa dog bl. a. ligge i den størst mulige 
Produktion, og denne naas nu en Gang kun 
ved at gøre den saa rentabel, som Landets Le
dere gennem deres Indflydelse formaar.

I denne Forbindelse kan man kun med Glæde 
se hen til et Forslag, der i disse Dage behandles 

paa Rigsdagen, nemlig Forslaget om ikke at 
ligne Skatten efter den nye Forhøjelse paa 
Bygninger samt Skattefrihed for Nybygninger. 
— Skat paa Bygninger synes i de fleste Tilfælde 
at være et mærkeligt Udslag af Ubetænksom
hed! Først fordi man beskatter dem, der sætter 
Arbejde i Gang, ogsaa fordi det i sig selv er ulo
gisk, da der jo i Landbruget, som her er Tale 
om, bygges for at øge og forbedre Produktio
nen; men endelig det mest grelle, nemlig at 
denne Skat i mangfoldige Tilfælde giver sig 
Udslag i, at der paalignes Skat af Gælden. Hvor 
mange Landmænd har bygget deres Stalde op, 
rejst nye Lader og foretaget store og dyre For
bedringer? Det har været nødvendigt at tage 
Laan i Ejendommen af denne Grund, og de mo
derne Bygninger gav ved Vurderingen en god 
Pantesikkerhed, hvilket igen gav et stort Laan; 
men det gav ogsaa den høje Bygningsskyld, og 
Ligningens Facit blev i mangfoldige Tilfælde 
„Skat paa Gælden“. —

— At Skatterne skal ind, ved vi; at den bed
ste Jord kan bære den største Skat er ogsaa 
umiddelbart indlysende; men Logiken synes at 
briste, naar foranstaaende tages op til Efter
tanke. —

Maaske kan der tvivles om Berettigelsen af 
at sætte dette Problem op under Begrebet 
„Slægtsgaardspolitik“; til dette ønskes svaret: 
„Vi, der tænker paa Slægten, bygger for denne“, 
og vi protesterer mod en Særbeskatning, der 
kan virke hæmmende paa denne Tanke. — Der
for disse Linier til Overvejelse,

Jørg. P.

VERSET
Vi søger Slægtens Spor i stort og smaat,
i Flinteøksen efter Harvens Tænder, 
i Mosefundets Smykke, plumpt og raat, 
i Kirkens Kvadre, lagt af brede Hænder. 
Hvert skimlet Skrift, hver skjoldet Alterbog 
har gemt et Gran af Slægtens Vé og Vaade; 
nu skal de røbe mig, hvad Vej jeg drog, 
og løfte mig en Flig af Livets Gaade.
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Expropriation 4 cJond til t’lyityladsøuie

Foreningen har i Efteraaret faaet en Fore
spørgsel fra nogle Medlemmer i Skrydstrup i 
Sønderjylland, fra hvem der er eksproprieret 
Jord til Flyvepladsen i Skrydstrup, hvorledes de 
skal forholde sig, hvis de ønsker at overtage de
res gamle Ejendom. Foreningen har i den An
ledning undersøgt Forholdet bl. a. ved Hen
vendelse til Landbrugsministeriet og Inden
rigsministeriet. Efter en Lov af 19/7 1943 om 
Tillæg til Loven om Indkvartering har Ejere af 
de afgivne Ejendomme Ret til at forlange Ejen
dommen tilbagegivet, naar de Forhold, der har 
nødvendiggjort Beslaglæggelsen, ikke længere 
bestaar. Denne Bestemmelse gælder strengt 
taget kun de Ejendomme, der er beslaglagt af 
danske Myndigheder, men det er naturligt, at 
man giver Ejere, hvis Ejendomme er beslaglagt 
af den tyske Værnemagt, samme Ret. Ved Hen
vendelse til Jordlovsudvalget, der for Tiden ad
ministrerer den beslaglagte Jord, har man faaet 
oplyst, at der sikkert vil blive taget Hensyn til 
de gamle Ejere, men at Spørgsmaalet var tem
melig kompliceret. Det var ikke muligt at re
tablere den tidligere Tilstand, fordi Bygnin
gerne tildels var nedrevne eller omdannet til 
andet Formaal, og fordi der var anlagt Start
baner paa Flyvepladsen. Det vilde ogsaa være 
upraktisk at genoprette den tidligere Jordfor
deling, idet Forholdet var dette, at Ejendom
mene havde deres Jord liggende spredt paa 
mange Lodder. Det var jo heller ikke sikkert, 
at alle ønskede at faa deres Ejendom tilbage.

Som Følge heraf vil det være nødvendigt at 
løse Spørgsmaalet ved en Lov. Foreløbig er der 
nedsat et Udvalg med Kontorchef Egede Lar
sen, Indenrigsministeriet, som Formand, der 
skal skaffe en Fortegnelse over samtlige beslag
lagte Arealer i Landet. Samtidig var Admini
strationen af Ejendommene overdraget til Jord
lovsudvalget, der kun har Bemyndigelse til at 
udleje Jorden eller foreløbig selv at drive den.

Foreningen har derefter rettet en Forespørg
sel til Indenrigsministeriet og bedt om at maatte 
blive holdt a jour med, hvad der passerede. Her- 
paa har Foreningens juridiske Konsulent faaet 
følgende Svarskrivelse af 25. Okt. f. A.:

„I Skrivelse af 17. Oktober 1945 har De som 
juridisk Konsulent for „Foreningen til Bevarel
se af danske Slægtsgaarde“ forespurgt, hvorle
des Ejere af Landbrugsejendomme paa Skryd
strup Flyveplads i Sønderjylland vil have at 
forholde sig, dersom de ønsker at tilbagekøbe 

deres Ejendomme, som den tyske Værnemagt i 
sin Tid har overtaget.

I denne Anledning skal man meddele, at der 
til sin Tid vil blive fastsat nærmere Regler for 
Adgang til Tilbagekøb af Ejendomme i saadan- 
ne Tilfælde, jfr. § 2, Stk. 3, i Lov Nr. 307 af 29. 
Juni 1945 om Tillæg til Indkvarteringslovgiv
ningen, men at Indenrigsministeriet ikke for 
Tiden ser sig i Stand til at udtale sig om, hvor
vidt og da hvornaar saadanne Tilbagekøb vil 
kunne finde Sted“.

Det vil heraf fremgaa, at der intet kan fore
tages fra Foreningens Side, forinden der fra Mi
nisteriets Side fremsættes Forslag til en Ord
ning.

Foreningen har endvidere faaet Henvendelse 
fra nogle Medlemmer, fra hvem der er paa
tænkt eksproprieret Jord til Flyvepladser ved 
Randers og Aarhus (Egaa). Foreningen har i 
denne Anledning rettet en Henvendelse til Mi
nisteriet for offentlige Arbejder og henstillet, at 
det saa vidt muligt undlodes at ekspropriere 
Jord fra Slægtsgaarde, fordi der med Hensyn til 
disse gør sig andre Interesser gældende end de 
rent økonomiske. Ministeriet har stillet sig vel
villigt over for denne Henvendelse, men noget 
Resultat foreligger endnu ikke.

M. Hesselbjerg.
Yderlig kan tilføjes, at Fmd. forrige Maaned 

tilsendte Direktør Frederiksen en Skrivelse, 
hvori begge ovennævnte Forhold paavistes, og 
henstillede til velvillig Overvejelse. — Red.

De tyske Flyvepladser
Der er fra flere Sider rettet Forespørgsler an- 

gaaende de Ejendomme, der i sin Tid overtoges 
af Besættelsesmagten til Flyvepladser eller an
det militært Formaal. Nu, da Danmark atter er 
frit, er det kun naturligt, at de gamle Ejere i 
mange Tilfælde ønsker at overtage deres gamle 
Ejendomme igen. Forretningsudvalget for 
Slægtsgaardsforeningen har overdraget Sagen 
til Foreningens juridiske Konsulent, Sagfører 
Hesselbjerg, Slotsgade 122, Hillerød. Hertil kan 
Foreningens Medlemmer henvende sig og faa 
gratis juridisk Assistance.

De eksproprierede Ejendomme administreres 
af Jordlovsudvalget, dog kun midlertidigt, da 
der i Lov af 19./7. 1943 om Tillæg til Loven om 
Indkvartering er indført en Bestemmelse om, at 



Side 3

de gamle Ejere, naar de Forhold, der har betin
get Beslaglæggelsen, ikke længere bestaar, har 
Forkøbsret paa Ejendommen. Prisen fastsættes 
efter Forhandling med et nærmere bestemt Ud
valg.

Hele Sagen er dog ikke saa lige til; der vil 
være en Del gamle Ejere, der ikke ønsker at 
vende tilbage, fordi de nu har købt Ejendom 
andet Steds, en Del Bygninger er fjernet, og en 
Del Jord er nu ubrugbar til Landbrugsjord. Der 
vil sikkert nok finde en Udbytning af Jorder 
Sted i Tilfælde af Genovertagelse. Resten vil 
overgaa til Jordlovsudvalget til Udstykning, 
dersom Jorden er egnet.

Sagfører Hesselbjerg har rettet en Henven
delse til Indenrigsministeriet om, at Foreningen 
til danske Slægtsgaardes Bevarelse holdes un
derrettet om, hvad der passerer i denne Sag.

Jens Jensen,
Soed.

Hvad vi gør for Medlemmerne!
Hr. Minister N. Elgaard,

Ministeriet for offentlige Arbejder.
Vedr. Flyveplads i Egaa ved Aarhus.

I Anledning af at der ved Egaa ved Aarhus er 
Planer fremme om Anlæg af en Flyveplads, er 
Slægtsgaardsforeningen fra Gaardejer Einar 
Grosen, Egaa, paa flere Gaardejeres Vegne an
modet om Støtte til, at Ekspropriation af Jorden 
fra flere Slægtsgaarde kan undgaas.

Af de modtagne Oplysninger ønskes der til 
Flyvepladsen eksproprieret Jord fra 9 Land
ejendomme i Egaa, og heraf er de 4 Slægts
gaarde, nemlig:
Matr. Nr. 5 a „Korsbrogaard“, cirka 60 Tdr. Land.

Gaarden har i ca. 100 Aar været i Slægten Vil- 
ladsens Eje.

Matr. Nr. 6 a „Ellenskær“, ca. 60 Tdr. Ld. Gaarden 
har i over 100 Aar været i Slægten Villadsens 
Eje.

Matr. Nr. 9 „Frandsensminde“, 56 Tdr. Ld. Gaarden 
har i over 100 Aar været i Familiens Eje — 
nuværende Ejer er Niels Frandsen.

Matr. Nr. 10 a „Kirkegaard“, ca. 25 Tdr. Ld. Gaarden 
har i ca. 100 Aar været i Slægtens Eje. Nu
værende Ejer er Peter Bruus.

Endvidere oplyses det, at Arealerne hører til 
Danmarks bedste Jord (Takst 20-24), og at disse 
Ejendomme ved Flyvepladsens Anbringelse vil 
blive ødelagt paa en saadan Maade, at det for 
disse 4 Slægtsgaardsejere er en Katastrofe.

Saaledes foranlediget tillader „Slægtsgaards
foreningen“ sig paa ovennævnte Slægtsgaards- 

__________________ Slægtsgaarden

ejeres Vegne at anmode om Ministerens Hjælp 
til, at Ekspropriation af Flyvepladsarealer fra 
disse 4 Slægtsgaarde kan undgaas.

Paa Slægtsgaardsforeningens Vegne 
Ærbødigst

H. M. Markersen.

Vi henviser til hosstaaende Artikler i Slægtsgaar
den, der viser, at Foreningen i høj Grad interesse
rer sig for Sagen.

Flyvepladsen paa Straarup
Da denne igen drøftes, synes vi, at der fra Egnens 

Befolkning maa lyde en Protest.
Gaarden „Straarup“ er en af de faa større ka

rakteristiske og historiske Landejendomme her paa 
Egnen, der ved sin smukke Beliggenhed og Omgi
velser, bl. a. for den gamle Allé, er en Pryd for 
Egnen og med til at give denne sit Præg. Den har 
gennem Generationer været drevet af samme Slægt 
paa en smuk og værdig Maade med et Landbrug, 
det altid har været en Fornøjelse at se paa. Hvis 
Afgivelsen af de 100 Tdr. Land, som det siges at 
dreje sig om, kun betød, at Gaarden blev saa meget 
mindre, var Skaden maaske ikke uoprettelig, men 
da Pladsen, der er Tale om, ligger omtrent midt i 
Arealet, betyder det Gaardens fuldstændige Øde
læggelse som samlet Landbrug. Alleen ødelagt, 
Skoven delvis ødelagt og Gaardens Bygninger kun 
til Nedrivning eller maaske Anvendelse til Restau
rant.

For os, som er opvokset her paa Egnen, og som 
holder af den og gerne vil værne om den, synes 
Planen en Vandalisme, der ikke maa gennemføres.

Det tilkommer ikke os at anvise en anden Lan
dingsplads, men strander Planen om fælles Flyve
plads for Vejle, Fredericia og Kolding, den, vi vil 
finde naturlig, forekommer det os, at der langs 
Landevejen til Taps og Landevejen til Almind fin
des flade Strækninger, hvor man uden at gøre 
større Skade maa kunne finde en egnet Plads.

Et ganske andet Spørgsmaal er, om der overho
vedet bliver Anvendelse for en saa stor Landings
plads. Er Udviklingen inden for Flyvningens Om- 
raade ikke saa uberegnelig, at der er al Anledning 
til at se Tiden lidt an?

Oluf Juhl, P. L. Klinge,
Lykkesgaard, Varmark. Højgaard, Dalby, Kolding.

E. Juhl, 
Dalbygaard, Dalby, Kolding.

C. Wissing, Oluf Juhl,
Vonsildgaard, Vonsild. Binderupgaard, Dalager.

K. Vyff, F. L. Hansen,
Poulinesmindes, Vonsild. Solkær, Varmark.

C. Lauesen, G. Lind,
Roeshøj, Varmark. Bjærtgaard, Bjært.

O. Tingleff, 
Sønderholm, Vonsild.
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HANNE NIELSEN
Vanmarks dygtigste Bondekone

Af Arkivar, mag. art. Hans Ellekilde

Den største Dag i Søllerød Sogns folkelige Histo
rie maa have været den 6. Maj 1766, da Kong Kri
stian den Syvende tilstod sine tidligere saa forhut
lede Fæstebønder paa Kronens Fæstegaarde i Kø
benhavns Amt Arvefæste paa saa fordelagtige Vil- 
kaar, at de tidligere Krongaarde kunde betragtes 
som overgaaet i de hidtidige Fæsteres Besiddelse 
som deres særskilte Ejendom. Nu kunde de ikke 
længere jages fra Gaard og Hjem efter Forgodtbe
findende af de høje Herrer, der raadede for Fæstet 
paa Amtets Krongaarde, nu kunde de give sig hen 
i det slidsomme Arbejde med fuld Sikkerhed for, 
at Frugterne af deres Stræbsomhed og Flid kom 
deres Børn og Børnebørn til Gode, og ikke, som saa 
ofte før i Tiden, helt vildfremmede Mennesker, der 
kunde indynde sig hos de kongelige Embedsmænd, 
der raadede for Fæstegaardenes Skæbne. Fra den
ne lykkelige Dag tog de store Fremskridt i den 
danske Bondestands Udvikling sin Begyndelse, og 
da Københavns Amts Kronbønder havde faaet et 
tyveaarigt Forspring eller mere for deres Stands
fæller i det øvrige Land, er det heller ikke at un
dres over, at det var dette Amts Bønder, der i den 
følgende Tid kunde optræde som Foregangsmænd 
for hele det øvrige danske Landbrug. Det gælder 
fremfor nogen Bønderne fra de to Gaarde, som her 
særlig interesserer os, Vejlegaarden i Øverød, hvor
fra den dygtigste danske Bondekvinde, der kendes, 
Hanne Nielsen, er udgaaet, og Havarthigaar- 
den i Øverød, hvor hun kom til at øve sin for hele 
det danske Samfund velsignelsesrige Livsgerning, 
fra hun paa sin nittenaarige Fødselsdag den 11. 
September 1848 blev gift med sit Bysbarn, den 
unge, dygtige Fremskridtsbonde Hans Nielsen, 
til hun den 15. Juni 1903 lukkede sine Øjne i Dø
den efter et Liv, der havde været mere arbejds- 
fyldt og slidsomt end for de allerfleste andre 
Danske.

Om Vejlegaarden, Hanne Nielsens Fødegaard, 
har min afdøde Ven, Arkitekt Zangenberg, skrevet 
meget udførligt i Holte Juleblad 1926, og jeg selv 
har skrevet om Livet paa Vejlegaarden i Hanne 
Nielsens Broders, Anders Jakobsens Tid, i Holte 
Juleblad 1935. Om Livet paa Havarthigaard har 
min Hustru skrevet i sin Opsats: „Hvad det gamle 
Byhorn fortalte“ i Holte Juleblad 1926. Der kan 
være Grund til at gøre opmærksom paa disse Ind
læg, da de er undgaaet den ellers saa omhyggelige 
Redaktør Poul Engelstofts Opmærksomhed i Bio
grafisk Leksikon XVII, hvor der henvises til mang
foldig Litteratur om Hanne Nielsen, uden at det 
understreges, hvad godt kan gøres nødigt, at Frem
stillingen i Ugeskrift for Landmænd 1876, Side 645 
—51, er det for Hanne Nielsens Livshistorie grund
læggende Kildeskrift, som selvfølgelig ogsaa er

Hovedkilden for den her givne Fremstilling, selv 
om mangfoldige nye Træk stammer fra de Papirer, 
der er bevaret paa Gaarden Skovly i Øverød hos 
Hanne Nielsens Oldebarn, Fru Gaardejer Hanne 
Christensen, i en Pakke, der bærer Titlen: „Olde
moders Relikvier“.

Hanne Nielsen selv var Oldebarn af Vejlegaar- 
dens første Ejer, Hans Pedersen, der den 21. Juli 
1766 fik Arvefæsteskøde paa Vejlegaarden af Kong 
Kristian den Syvende. Hans Søn, Didrik Hansen, 
ejede Vejlegaarden i Aarene fra 1784 til 1824. Det 
var ham, der i Aaret 1820 byggede den Vejlegaard, 
som ulykkeligvis nedbrændte til Grunden i 1927, 
den skønneste, hvide, sjællandske Bondegaard, man 
kunde tænke sig. En Vej, Vejlegaardsvej, Sidevej 
til Øverødvej, er alt, hvad der nu minder om Han
ne Nielsens Fødegaard. Hendes Fader, Jakob Did- 
riksen (1788—1861), ejede Vejlegaarden i Aarene fra 
1824 til 1859, den blev solgt til den yngste Søn, An
ders Jakobsen, for 30,000 Rigsdaler. Hans ældste 
Søster Hanne, eller som hendes fulde Navn lød: 
Johanne Ane Margrethe Jakobsen, gjorde Hanne 
Nielsens Navn til det mest berømte Bondekone
navn, ikke blot i selve Søllerød Sogn, men i hele 
Danmarks Rige.

Om Hanne Nielsens Fader og Moder, Jakob 
Dideriksen (1788—1861) og Ane Christine 
Andersdatter (1803—56), en Gaardmandsdat- 
ter fra Lyngby Sogn, fortæller deres Sønnesøn, 
Gartner Jakobsen paa Valdmose, det morsomme 
Træk, at Hanne Nielsens Moder var saa godgø
rende, hun gav alting væk. Det kunde hendes 
Mand, gamle Jakob Didriksen, ikke lide, og han 
skældte ordentlig ud derfor. Men naar Manden sov 
til Middag, kom Husmands- og Arbejderkonerne 
fra Øverød listende ind ad Bagdøren, især naar de 
havde slagtet paa Vejlegaarden. Der blev da ikke 
meget af Grisen eller Kalven tilbage til dem selv. 
Efter hvad man kan skønne, har Hanne Nielsen paa 
det Punkt snarere været sin Faders end sin Mo
ders Datter og hyldet Faderens Grundsætning: 
Den, der giver, til han tigger, skal slaas, til han 
ligger, men at hun alligevel ogsaa havde sin gode 
Moders Hjerte, vidste de Mennesker, der kom til 
at staa Hanne Nielsen nærmest i Livet. Om Fader 
og Datter fortæller Hanne Nielsens Oldebarn, Fru 
Hanne Christensen paa Skovly, det betegnende 
Træk, at da hun var blevet ung Kone paa Ha- 
varthigaarden, var det første, Jakob Didriksen fo
retog sig, naar han kom tidlig op om Morgenen, at 
gaa ud for at se, om Hannes Skorsten røg. Skete 
det, som det altid var Tilfældet, saa var han til
freds, saa vidste han, at hans ældste Datter Hanne 
var tidligt oppe og travlt beskæftiget med sit 
Arbejde.
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Allerede i sin tidligste Barndom blev der lagt 
Mærke til den lille Hannes gode Evner. Hun var 
ikke mere end 8 Aar gammel, da hendes Lærer, 
Josias Petersen i Søllerød, erklærede, at nu kunde 
han ikke lære hende mere. Hendes Trang til at 
prøve nye Ting, som ingen andre af hendes jævn
lige gav sig af med, var udviklet fra hendes tid
ligste Barndom. Hun fik sin Fader til at plante 
Morbærtræer i Vejlegaardens Have, for hun vilde 
prøve at opdrætte Silkeorme. Hun kom saa vidt, at 
der i hendes tidlige Ungdom blev forfærdiget et 
Stykke Kjoletøj, som der mange Aar efter var be
varet en Rest af paa Havarthigaard. Tøjet var rød- 
ligblaat og stribet af med hvide og gule Striber fra 
hendes Silkeavl. Hendes Oldebarn, Fru Hanne 
Christensen paa Skovly, har bevaret en lille, fin 
Sølvmedaille, som den purunge Hanne Jakobsen 
havde faaet for sin Silkeavl.

Hanne Jakobsen har ikke som saa mange andre 
Gaardmandsdøtre i hendes Samtid været ude at 
tjene i sin tidlige Ungdom, hun havde nok at gøre i 
sin Fædrenegaard under sin gode Moders Vejled
ning og Tilsyn. Stille og roligt gik Livet for hende 
hjemme paa Vejlegaarden, indtil hun paa sin nit- 
tenaarige Fødselsdag den 11. September 1848 blev 
gift med den unge Gaardmandssøn Hans Nielsen 
paa Havarthigaarden i Øverød. Her indrettede den 
unge Husmoder et smukt, venligt og hyggeligt 
Hjem i den gamle, dejlige, idylliske Havarthigaard, 
der i 1866 blev afløst af den nye saa velkendte, 
herskabelige Havarthigaard. De fik den 29. Januar 
1850 deres eneste Barn, en lille Pige, som efter 
Mormoder og Farmoder fik Navnet Ane Dorthea 
Nielsen. Paa Sølvbryllupsdagen, den 11. Septem
ber 1873, forærede denne Datter og hendes Mand 
Forældrene to Malerier, malet af Axel Schovelin, 
det ene af Faderens Fødegaard Havarthigaard, det 
andet af Moderens Fødegaard Vejlegaard, og de to 
smukke Billeder kom for Fremtiden til at indtage 
Hæderspladserne i Sølvbrudeparrets Hjem. De er 
begge gengivet i Holte Juleblad 1926.

Hanne Nielsens Mand, Hans Nielsen, stammede 
ikke som hun direkte ned fra sin Fødegaards før
ste Ejer, Peter Nielsen, der i 1766 fik Arvefæste
skøde paa Gaarden. Han var født o. 1726 og solgte 
i sin høje Alderdom i 1804 sin Gaard for 1940 Rdl. 
til Jens Nielsen fra Lundtofte. Samme Aar blev 
Gaarden solgt videre for 1300 Rdl. til Gaardmands- 
sønnen Niels Hansen (1779—1853) fra Brøndshøj 
Sogn. Han var gift med Gaardmandsdatteren Dor
thea Olsdatter fra Gladsakse Sogn. Hans Nielsen 
(25. Maj 1822—30. Maj 1902) var næstældste leven
de Søn. Han købte 1847 Havarthigaarden for 6890 
Rdl. af sin Fader og kunde da Aaret efter gifte sig 
med Vejlebondens Datter Johanne paa hendes 19- 
aarige Fødselsdag den 11. September 1848.

Hans Nielsen var ligesom sin Hustru en Frem
skridtsmand og en for sin Tid meget fremragende 
Landmand. Han byggede Teglværk paa Gaarden, 
og de prægtige Sten fra dette Teglværk blev siden 
hen anvendt paa Frederiksborg Slot, da det blev 
genopført efter Branden 1859. De er ligeledes an
vendt ved Bygningen af Rydholt paa Øverødvej, og 
i den i 1866, altsaa Hundredaaret efter Gaardens 

__________________  Slægtsgaarden
Overgang til Selveje, færdigbyggede Havarthi
gaard, Frugten af de to unge, stræbsomme Ægte
folks Arbejde i de første sytten Aar, de havde væ
ret gift. Om den gamle Hans Nielsen fortælles der, 
at han altid gav sine Folk mere Løn end andre, og 
hver Lørdag Aften gik han selv over paa Teglvær
ket og betalte Folkene deres Ugeløn, de skulde ikke 
sinkes med at komme til ham, naar det var Fyr
aften.

Lige saa ivrig, Hanne Nielsen som Barn og ung 
Pige havde været med sine Silkeorme, lige saa iv
rig blev hun nu som ung Hustru og Moder med at 
hjælpe sin Mand med at faa Teglværket i Gang. 
Hun var ikke bange for selv at trille afsted med 
Børen fuld af de fine, røde Teglsten, baade hun og 
hendes Mand var saa stolte af. Men Mælken og 
Fløden fik hun de første fem Aar intet at gøre med, 
for hendes Mand havde bortforpagtet Mælken. Men 
Hanne Nielsen syntes, at hendes Mand fik alt for 
lidt ind for sin Mælk, og saa bad hun ham om, om 
hun ikke maatte købe Mælken af ham til 8 Skil
ling for Kanden (altsaa 8 Øre for Potten), en i den 
Tid meget høj Pris. Hanne Nielsen vilde vise sin 
Mand, at kunde han lave fine Sten og passe sit 
Jordbrug som den bedste af alle Sognets Bønder, 
saa vilde hun kunde lave Smør og Ost som den 
bedste af alle Bondekoner. Det var hendes store 
Maal, at hun engang skulde kunne naa saa vidt 
som til at lave Smør og Ost til Kongens eget Bord. 
Ja, den pragtfulde Guldnakkehue, hendes Mand 
havde givet hende, den skulde engang, var hendes 
Livsmaal, komme til Hove.

Tilskyndelsen til Fru Hanne Nielsens siden saa 
mærkelige Osteproduktion kom ved en Tilfældig
hed. I Husmoderens Blad 1896, Side 33, fortælles: 
„Hun havde taget en lille københavnsk Pige fra 
Laksegade paa Landet i Sommerferien. Kort efter 
fik Forældrene en norsk Myseost forærende, og for 
at vise Fru Hanne Nielsen en Venlighed, forærede 
de hende den halve Myseost. Hun syntes, at hun 
aldrig havde smagt saa dejlig en Ost, og hun spe
kulerede nu paa baade Nat og Dag, hvorledes hun 
skulde lave Myseost. Hun begyndte at eksperimen
tere for selv paa egen Haand at lave Myseost, men 
uden noget heldigt Resultat, og hun søgte at faa 
Oplysninger fra Norge, men heller ikke dette hjalp 
noget. Endelig kom hun til at tale med Professor 
B. S. Jørgensen (1815—88), der laante hende et 
norsk Landbrugsskrift; efter den Vejledning, hun 
fik i dette Skrift, begyndte hun igen at eksperimen
tere, og efter fjorten Dages Forløb kunde hun i 
Aaret 1856 præsentere Ostehandler Ludvig Aa- 
gaard (f 21. April 1882) en Myseost, der kunde stil
les ved Siden af den ægte norske Myseost. Senere, 
da hun sørgede for at holde nogle Geder paa Ha
varthigaarden, blev hendes Myseost endnu bedre. 
Den norske Myseost blev efter den Tid hendes Kæ
lebarn. Hun vilde stadig forbedre den, og derved 
kom hun til at gøre Forsøg med de federe og finere 
Oste for ogsaa at faa Vallen til Myseosten saa 
meget bedre.
. At Hanne Nielsen ved sine egne personlige For
søg var paa den rette Vej, erfarede hun paa en 
Rejse, hun i August 1867 foretog til Norge, Hun 
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besøgte først Aas Landbrugsskole i Østfold, tog 
derefter til Oslo, hvor hun af Selskabet for Norges 
Vel blev forsynet med Anbefalingsbreve til de 
bedste norske Sæterier. Igennem Guldbrandsdalen 
rejste hun op til de fortrinlige Sætere Isum og 
Haraldsted. Her havde hun god Lejlighed til at 
lære den norske Fremgangsmaade at lave Myseost 
paa, og den viste sig at svare godt til den, hun selv 
var slaaet ind paa ved sine egne Eksperimenter.

Rejsen til Norge var ikke Fru Hanne Nielsens 
første Reise ud i Verden for at lære, hvorledes 
man skulde lave Ost og Smør. Hun var o. 1860 
kommet i Forbindelse med Professor Th. R. 
Segelcke (1831—1902) ved Landbohøjskolen, og 
han blev hendes grundige Læremester i Mejeriets 
almindelige Teknik, og hun var blandt de første, 
der fulgte hans Anvisninger. I Aarene 1861 og 1862 
besøgte hun efter Professor Segelckes Anvisning 
Herregaardene Gjeddesdal og Vibvgaard, for at se 
disse Mælkeriers Fremgangsmaade ved Behand
lingen af Smør og Schweizerost. Hendes første 
Udenlandsrejse gik til Barsebäck i Skaane i Aaret 
1865, for dér af Dr. Moberg at blive oplært i at 
lave Cheddarost. Det var hun paa egen Haand be
gyndt med 1864, men efter en Rejse til Skaane 
blev det næste Skridt for hende at foretage en 
Cheddarrejse til London i Maj 1869. Fru Hanne 
Nielsen var ikke det engelske Sprog mægtig, men 
hun havde gjort Bekendtskab med en fransk 
Dame. Frk. Geu. der i to Aar havde været Lærer
inde hos en Familie i Øverød. og denne Frk. Geu, 
der var meget dygtig i Engelsk, mødte Fru Hanne 
Nielsen i London og fulgte med paa hendes Ud
flugter til Somersetshire og Cheshire, hvor hun 
kunde følge Fabrikationen af Cheddarost i flere af 
de bedste engelske Mælkerier. Fra England rejste 
Fru Hanne Nielsen til Holland, først til Purmerend, 
Nord for Amsterdam, for at lære Fabrikationen af 
Eidammerost at kende. Derfra rejste hun til Kan- 
dekiek, hvor hun vilde lære den hollandske Maade 
at behandle Smør og Skummetmælksost paa. Ende
lig rejste hun til Gouda for at lære Fremstillings- 
maaden af Stolkserost eller Goudaost. Hollandsk 
kunde Fru Hanne Nielsen naturligvis lige saa lidt 
som Engelsk, men ved Hjælp af lidt Tysk kom hun 
ganske godt ud af det med Hollænderne, saa hun 
havde god Grund til at være tilfreds med sit Op
hold hos dem. Efter sin Hjemkomst fra England og 
Holland begyndte hun selv at lave hollandsk Ost, 
som hun ikke tidligere havde prøvet paa, og hun 
vedblev at lave engelsk Ost, navnlig Chesterost, 
hvorimod hun kun kort Tid efter Hjemkomsten 
vedblev med at fremstille Cheddarost.

I de følgende Aar efter Englands- og Hollands- 
rejsen forhandlede Fru Hanne Nielsen ikke sin Ost 
selv, det begyndte hun først paa i Januar 1875, hun 
solgte al sin Ost til den førnævnte Ostehandler 
Ludvig Aagaard, Aftageren af hendes norske My
seost. Han var den rette Mand til at vejlede hende 
om Kundernes Fordringer og skaffede ogsaa hendes 
hollandske og engelske Ost Afsætning.

I August 1872 foretog Fru Hanne Nielsen sin 
fjerde Udenlandsrejse, denne Gang til Schweitz og 
Frankrig. Hun rejste først til Burgdorf og Em- 

menthai, hvor nogle af de bedste Schweitzer- 
Mælkerier fandtes. Her fik hun en god Støtte af 
sin Ostehandler Ludvig Aagaards Datter, der var 
gift med en af de største Ostehandlere i Schweitz. 
Hun rejste videre til Vevey ved Genfersøen for at 
lære Fremstillingen af Brie-Osten. Her havde hen
des tidligere engelske Rejseledsagerske, Frk. Geu, 
sit Hjem. Efter et Ophold i Jurabjergene for at se 
Fremstillingen af Schweitzerost i disse Egne, fulgte 
Fru Hanne Nielsen med Frk. Geu over Neufchatel 
til Paris. I Meaux, paa Vejen til Paris, lærte hun 
Fremstillingen af Brieosten i større Maalestok at 
kende. Fra Paris gik Rejsen over Køln til Holsten, 
hvor hun i Sierhagen ved Neustadt havde Lejlig
hed til at se det holstenske Mælkeri i dets bedste 
Skikkelse. Hendes lille Piges Lærerinde, Frk. Julie 
Michelsen, spurgte hende en Gang, hvordan det gik 
hende paa Mejerierne i Udlandet, da hun ikke 
kunde Sprogene. „Jeg ser’“, svarede Fru Hanne 
Nielsen paa sin rolige Maade. „Ja, hun forstod at 
bruge sine Øjne“, tilføjer Frk. Julie.

I Aaret 1873 var Hanne Nielsen hjemme, hun 
skulde den 11. September, paa sin 44-aarige Fød
selsdag, holde Sølvbryllup. Denne Dag blev en stor 
Hædersdag for Fru Hanne Nielsen. Hun fik den 
Dag overrakt det danske Landhusholdningsselskabs 
store Sølvbæger ved hendes første Mejerilærer, 
Professor B. S. Jørgenen (1815—88), paa den 
Tid Formand for Københavns Amts Landbofor
ening. Sølvbægeret bar Indskriften: „For Flid og 
Nidkærhed i Tilvirkning af Mælkens forskellige 
Produkter“. Professor Jørgensen fremhævede den 
Glæde, det var for ham at overgive Fru Hanne 
Nielsen dette Hæderstegn, som ikke havde været 
uddelt til nogen i en meget lang Aarrække, og saa 
vidt vides ikke tidligere til nogen Kvinde. Hun 
havde, sagde Professor Jørgensen, ved sin Virk
somhed tilintetgjort den Fordom, at der ikke paa 
Bøndergaarde kunde tilvirkes lige saa gode Mæl- 
keriprodukter som paa de store Gaarde. Hun havde, 
fortsatte Professor Jørgensen, gennem Uddannel
sen af en stor Mængde Mælkerilærlinge i en vid 
Kreds, endog langt ud over Danmarks Grænser, 
udbredt Kendskab til fortrinlig Benyttelse af Mæl
ken, og hun havde ved sin Utrættelighed i Ar
bejde, Tænksomhed og Nidkærhed givet et For
billede, som sikkert mange vilde stræbe efter at 
naa. Han vilde haabe, at Fru Hanne Nielsen og 
hendes Mand endnu en lang Aarrække maatte faa 
Lejlighed til at fortsætte deres heldbringende Virk
somhed i det skønne Hjem, de i Forening havde 
skabt.

Om Sølvbrylluppet den 11. September 1873 for
tælles der iøvrigt i Ugeskrift for Landmænd 1873, 
II, Side 266: „Der havde til Festen indfundet sig, 
næst Slægt og Venner, en stor Mængde af Mad. 
Nielsens tidligere Lærlinge, som ved deres Nær
værelse i saa stort et Antal, som Tilfældet var, 
mange af dem kommende langvejs fra, ved deres 
Optræden og ved de Gaver, mange af dem havde 
overbragt — hvoriblandt et udmærket smukt bro
deret Gulvtæppe fra en Kreds af kvindelige Lær
linge, og en smagfuld Sølvkande fra Mælkerias- 
sistenter og andre unge Mænd, virkende i Mælkeri- 
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faget her i Landet og i Udlandet — bar Vidne om 
det smukke Forhold, der bestaar mellem Mad. 
Nielsen og hendes Lærlinger, og den Taknemme
lighed, hvormed de Alle saa tilbage til deres Lære
tid og Ophold paa Havarthigaard. Ved Siden af 
den offentlige Anerkendelse, som det kongelige 
Landhusholdningsselskab viste Sølvbrudeparret, 
paatrykte disse Festen et Præg, der længe med 
Glæde vil mindes af de Tilstedeværende. Sølv
brudeparret selv, som havde ment, at Dagen vilde 
glide ubemærket hen, var øjensynligt stærkt be
væget over al den uventede Hyldest og Anerken
delse, der blev dem og deres Virksomhed til Del.“

I 1874, i Januar Maaned, faa Maaneder efter 
Sølvbrylluppet, foretog Hanne Nielsen sin femte 
og sidste store Udenlandsrejse for sin egen Uddan
nelses Skyld. Der var paa den Tid en international 
Osteudstilling i Nevers i Mellemfrankrig, hvortil 
Hanne Nielsen selv havde sendt nogle Oste, og nu 
vilde hun se, hvorledes de tog sig ud mellem de 
franske Oste, hvormed de skulde konkurrere. Hun 
var ledsaget paa Rejsen af en dansk Dame, Frk. 
Hannover, der var det franske Sprog mægtig. 
Hanne Nielsens egne Oste blev forsinkede paa Rej
sen, saa de først naaede Nevers en Maaned efter 
Udstillingens Afslutning, men Fru Hanne Nielsen 
havde ikke derfor Grund til at fortryde sin Rejse, 
for hun fik i Nevers god Lejlighed til at blive be
kendt med de forskellige bløde Oste, som laves i 
Frankrig, og det følgende Aar, 1875, da Osteudstil
lingen i Nervers gentoges, kom hendes Oste i rette 
Tid og indbragte hende en fransk Medaille. Fra 
Nevers rejste Hanne Nielsen til Roquefort for at 
lære Fabrikationen af den berømte Roquefortost, 
som hun med godt Held søgte at efterligne hjemme, 
skønt hun maatte nøjes med at anvende Ko- og 
Gedemælk, mens den ægte Roquefortost laves af 
Faaremælk. Fra Roquefort tog Fru Hanne Nielsen 
uden Rejseselskab af Frk. Hannover til Normandiet. 
Her traf hun i Caen en Grosserer Schibsbye, der 
lod en af sine Kontorbetjente rejse rundt med 
hende i Egnen. Hun lærte her den normanniske 
Maade at lave Smør paa, en Fremgangsmaade, der 
især staar højt i Isigny. I Lisley lærte Fru Hanne 
Nielsen Fabrikationen af Camembert-Osten, saa- 
ledes at hun i Aaret 1876 var i Stand til ogsaa at 
efterlave denne meget søgte Ost. Fra Normandiet 
vendte Fru Hanne Nielsen tilbage til Paris for at 
overvære en stor Osteudstilling, og herfra foretog 
hun Hjemrejsen. Hun naaede til Kolding tidsnok 
til at overvære den store jyske Smørudstilling, saa 
hun fik god Lejlighed til at sammenligne danske 
og franske Mælkeriudstillinger.

Vi har desværre ikke mange Breve fra Hanne 
Nielsen bevaret. I det kongelige Bibliotek findes 
der kun et lille, udateret Brev til N. V. Gade, hvor 
hun takker for den for hende usædvanlige Opløf
telse, hans Koncert havde forvoldt hans takskyl
dige Tilhører, men fra denne sidste Frankrigsrejse 
er der bevaret et Brev til den elskede Datter og 
hendes egen Husbond, som vi her skal anføre Ud
drag af. Brevet er dateret 3. Februar 1874.

__________________  Slægtsgaarden

Kjære Ane og Hans.
Endelig har vi da fundet Roquefort, men det er 

en lang Vei, først i 24 Timer udfaret med Jernbane 
og saa 12 Timer med en Diligence, og tilsidst endda 
maatte vi tage en Vogn de sidste to Miil igennem 
Bjergene, aldrig har jeg seet saa store Bjerge som 
her og saa lange Strækninger, men Gud være lovet, 
vi er nu de to Miil paa Hjemvejen og tager i Aften 
igjen med Diligencen de 12 Timer og haaber jeg 
at kunne være i Paris Torsdagmorgen og derfra 
strax med Jernbane til Caen. Jeg har allerede i 
Paris haft Brev fra Hr. Skibsby der, at han vil 
modtage mig paa Stationen og lade en danskkendt 
Meierske reise med mig omkring i Normandiet. 
Derfra tænker jeg at komme til Paris igjen Man
dag den 9., for da skal der være en Udstilling af 
Ost og Smør der for Frankrig alene. Gaar alt vel, 
haaber jeg at kunne være hjemme Fredag eller 
Lørdag den 13. eller 14. Kan jeg komme Fredag 
Eftermiddag den 13. med Toget Kl. 9, saa skriver 
jeg ikke, men skulde det forandre sig, skal jeg 
skrive, hvis der er Tid ellers telegrafere. I Nevers 
var vi i 2 Dage, det var en stor og smuk Udstilling, 
der dog mest var Fade og Maskiner. Min Ost kom 
desværre ikke, mens jeg var der, og det er jo dog 
16 Dage siden, der var ingen andre fra Danmark. 
Præfekten var meget venlig imod os, vi fik strax 
to Fribilletter og kunde gaa ud og ind saa tit vi 
vilde.

Med denne store Frankrigsrejse er Fru Hanne 
Nielsens egen personlige Uddannelse som Ostepro
ducent i det væsentlige afsluttet, men hun betrag
tede sig aldrig som fuldstændig udlært, altid var 
der noget nyt at tilegne sig selv og at lære andre. 
Saa sent som den 5te Marts 1890 hørte hun et Fore
drag i Landhusholdningsselskabet af Professor O. 
Storch om hans Forsøg paa Dyrkning af Mælke
syrebakterier og Flødens Pasteurisering. Inden 
Maanedens Udgang var hun saa vidt, at hun kunde 
avertere til Salg „Smør af pasteuriseret Fløde“. Ved 
sine senere Rejser, 1886 til Landmandsmødet i 
Stockholm, 1887 til Landmandsmødet i Trondhjem 
og 1888 over Holland til Udstillingen i London, 
søgte hun over alt Mulighed for yderligere at dyg
tiggøre sig som Smør- og. Osteproducent, saa at 
hun kan lade sine Elever tilflyde saa rig Belæring 
som muligt.

I de første Aar, 1848—53, hvor Mælken paa Ha
varthigaard var forpagtet bort, holdt Fru Hanne 
Nielsen Tjenestepiger som paa andre tilsvarende 
Gaarde, men fra den Tid, hun selv overtog sit 
Mælkeri, lod hun alt det kvindelige Arbejde paa 
Gaarden udføre ved Elever. I 1866, hvor Gaarden 
var blevet ombygget, begyndte hun at modtage 
Elever fra det kongelige Landhusholdningsselskab, 
og i 3—4 Aar havde hun stadig to unge Piger fra 
det skaanske Husholdningsselskab, men efter 1870 
var hun blevet saa kendt og anset som Lærer
mester, at hun selv kunde besætte alle Elevplad
serne. I Begyndelsen var de unge Mejeripiger et 
Aar i Lære, men i de senere Aar før 1876 havde 
de fleste kun været et halvt Aar i Lære. For et helt 
Aars Læretid betaltes der 300 Kr., men for kortere

Fortsættes Side 16
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Færøerne, som blev bebygget i det 8. Aarhundrede 

af norske Odelsbønder og Stormænd, levede indtil 
man for nogle Menneskealdre siden gik over til Fi
skeri, hovedsagelig af Landbruget, det vil sige 
Faareavl. „Bondi“ var paa Færøerne et Æresnavn og 
er det den Dag i Dag. Under trange Kaar har man 
levet videre paa den gamle Arv af nordisk Bonde
kultur, som var medbragt fra Norge, og har udvik
let den videre efter Livets og Naturens Lov.

Haardt gaar Havet om de stejle Klippeøer, van
skeligt har Livet været der altid; Storm og Mørke, 
Ensomhed og Ængstelse har sat sit Præg paa Fol
ket. Det er Arv og Livets haarde Vilkaar, som har 
givet den færøske Gren af den nordiske Folke
stamme dens Kultur.

Paa Færøerne ejedes og ejes Jorden af Odels
bønder og Kongsbønder. De første er Selvejere, og 
de sidste er Fæstere af Jord, som tilhører Staten. 
Men mens Odelsbønderne ofte har udstykket deres 
Jord til meningsløse Smaastumper, for at det ene 
Slægtleds Børn efter det andet kunde arve noget 
deraf, har Kongsbønderne ikke kunnet sælge eller 
dele deres Jord, og da de næsten altid har levet i 
et Slags Arvefæste, hvor den ældste Søn arvede 
Gaarden efter Faderen, samtidig med at deres Af
gifter har været meget ringe, siger det sig selv, at 
der findes mange Slægtsgaarde paa Færøerne.

Hvor mange der er, ved vi ikke i Dag. Men Slægts- 
gaardsforeningen har nu henvendt sig til Færøerne 
for at faa Spørgsmaalet besvaret og faa Navnene 
frem, samt saa vidt muligt faa Kendskab til Slæg
ternes og Gaardenes Historie. Her findes Slægter, 
som gaar tilbage til Vikingetiden.

Agerbruget er ikke af særlig stor Betydning paa 
Øerne. Høavlen er det vigtigste. Der høstes kun et 
Slet, der tages i August-September. Udbyttet er al
mindeligvis 35-40 hkg pr. ha, men ved Gødskning 
kan det drives op til det dobbelte. Kornet modnes 
vanskeligt paa Grund af Klimaet. Af Kornsorter 
dyrkes mest 6-radet Byg, desuden lidt Havre. Paa 
heldigt beliggende Steder kan Byggen i gode Aar 
give 16-20, p$a andre derimod kun 6-7 Fold. End
videre dyrkes en Del Kartofler. Udbyttet er meget

Slægtsgaardene paa F<
varierende, 150-400 hkg Knolde pr. ha, men Tørstof
indholdet er gennemgaaende lavt. Af Roer dyrkes 
kun smaa Arealer, væsentligt Turnips, som trives 
godt (400-600 hkg pr. ha), medens Kaalroer sjældent 
opnaar fuld Udvikling. Hø er sammen med indkøbt 
Kraftfoder næsten det eneste Kreaturfoder om Vin
teren. Af Færøernes Areal var 1924 kun 3471 ha eller 
2% pCt. af det samlede Areal landbrugsmæssigt ud
nyttet. Faareavlen var før Fiskeriets Opsving Øer
nes største Erhverv og er endnu den vigtigste Gren 
indenfor Landbruget. Der findes 4 Faar for hvert 
Menneske paa Færøerne. Husdyr kan man næsten 
ikke kalde Faarene, fordi de gaar halvvilde ude hele 
Aaret. Der slagtedes i 1924 23,156 Faar, og der ind
samledes samme Aar 43,740 kg Foraarsuld. Køerne, 
der er noget mindre end de danske, holdes om Vin
teren paa Stald. Mælkeproduktionen udgjorde 1924 
24,689 hl Mælk. De meget smaa Heste var betydeligt 
talrigere før. Af Geder og Svin er der saa godt som 
ingen. Derimod findes der mange Gæs (1924 slagte
des 2715 Gæs), Ænder og Høns. Ægproduktionen ud
gjorde 1924: 42,259 Snese. I December 1924 fandtes 
der 64,199 Faar (i den foregaaende Vinter var døde 
12,313 Faar og 17,273 Lam), 639 Heste, 3857 Stkr. 
Hornkvæg, deraf 2761 Køer, 21 Geder, 30 Svin, ca. 
18,000 Høns og Kyllinger og ca. 3900 Gæs.

Bedst kendt er den største Gaard paa Øerne: 
Kongsgaarden i Kirkebø paa Sydvestsiden 
af Strømø. Den indehaves af tidligere Landstings
mand, Kongsbonde Joh s. Patursson og har 
været i denne Slægt siden sidste Halvdel af det 16. 
Aarhundrede.

Kongsgaarden er gammel; dens Oprindelse for
taber sig i den graa Sagntid. Og til den er knyttet 
en stor Del af Færøernes Historie. Man ved, at Tor- 
hallur hin riki var Odelsbonde paa Kirkjubø, som 
den hedder paa Færøsk, omkring Aar 1020. Han var 
gift med Sagakvinden Stremoyar Birna. Torhallur

Kongsgaarden i Kiri 
den saa ud i Midde



Side 9 Slægtsgaarden

serne »Kongsgaarden« i Xirkebø — 
Jærøernes ældste Qaard

blev snigmyrdet, og Birna indgik et nyt Ægteskab 
med Høvdingen Tron i Gøtes Brodersøn Sjurdur 
Torlakson. Ogsaa han blev dræbt — paa en Færd til 
Sigmundssønnerne paa Skuoy. Birna delte ved sin 
Død Ejendommen mellem sine tre Døtre, og den 
yngste, Gæsa (Æsa) fik Kirkebø, hvortil hørte Halv
delen af Strømø og 5000 Faar og 200 Køer og Okser. 
Gæsa byggede en Stenkirke ved Gaarden og til
kaldte de første Bisper. Den første fastansatte Bi
skop paa Færøerne var Gudmund, som tog Ophold 
paa Kirkebø. Forholdet mellem ham og Gæsa var 
det bedst mulige, men en Kapellan fandt det util
børligt, at en Biskop skulde nyde Naadsensbrød hos 
en Godsejerinde, og ved en behændig, svigefuld 
Færd fik han Gæsa fradømt hele Ejendommen, der 
konfiskeredes til Fordel for Bispestolen. Gæsa maatte 
forlade Gaarden og tog Ophold hos en Søstersøn paa 
Vaagø.

Med Biskoppernes Erhvervelse af Gæsas store 
Ejendom blev Grunden lagt til den færøske Kirkes 
verdslige Magt. Biskopperne opførte en ny og større 
Kirke, Olafskirken, mens Gæsas Kirke væsentligt 
blev benyttet til Begravelser. I dens Gulv og op til 
den jordedes i lange Tider alle fornemme Personer 
paa Øerne. Biskop Erlend, som levede paa Øerne 
mellem 1269 og 1308, paabegyndte Bygningen af en 
tredje Kirke, Magnuskatedralen; den blev imidler
tid aldrig færdigbygget og har maaske ikke været 
benyttet til Gudstjeneste, men de storslaaede Ruiner 
af Murene, som endnu staar, vidner om den store 
Arbejdsindsats, som her blev gjort. Biskopperne ind
rettede ogsaa en Skole paa Kirkebø, og her fik i 
Aarhundreder Odelsbøndernes og Stormændenes 
Børn en god Undervisning. Ved Reformationen af
sattes 1538 den sidste katolske Biskop — Amund 
Olavsson —, og Skolen, som havde været en kul
turelt Centrum for Færøerne, blev lukket. Samtidig 
beslaglagdes Kirkebø til Fordel for Kronen. En kort 

Overgang boede her den lutherske Biskop Jens Ri
ber, men paa Grund af gentagne Overfald af fran
ske Sørøvere bosatte han sig i 1557 i Norge.

Efter Biskop Jens Ribers Forflyttelse overtoges 
Kirkebø af Lagmand, Kongsbonde Pætur Jakubsson, 
som havde den fra sidste Halvdel af det 16. Aarhun- 
drede og til sin Død 1601. Ved Giftermaal mellem 
hans Datter og Simun Janusson, der i 6. Led ned
stammede fra Høvdingen Regin fra Hørg i Sunnbø, 
kom Landangaardsslægten ind paa Kirkebø og har 
været Kongsbønder der siden.

Kongsgaarden i Kirkebø, som indtil Reformatio
nen var den fornemste Beboelse paa Færøerne, er 
en Seværdighed. Man mener, at den nuværende 
Kongsgaard er blevet opført i Biskop Erlends Tid, 
idet det hedder sig, at han var den første, der byg
gede Huse af Sten i Bispegaarden. Under de gamle 
Tømmerbygninger findes der mægtige Kældre med 
Mure, som er indtil 2^ Alen tykke og op til 4% Alen 
høje. De tre Kælderrum, som findes her, er 19 Meter 
lange og 13 Meter brede. Patursson mener, at de 
har været bygget til Forsvar. Under alle Gulve fin
des der nemlig Vandledning med rindende Vand, og 
der har været en hemmelig Gang over til Magnus- 
kirken. Ovenover disse Kældre er Blokstuerne byg
get, som tildels er velbevaret, mens noget deraf blev 
ødelagt af et Sne- og Jordskred i 1772. Disse Blok
stuer har en betydelig Ælde; det paastaas over 800 
Aar. Konstruktionen og forskellige Enkeltheder ty
der derpaa, men i saa Tilfælde maa nogle af Træ
bygningerne være overflyttet fra Norge. I Følge For
tællingen skal de være drevet hertil over-Havet, og 
man vil se dette bekræftet ved, at der er fundet 
Pæleorme i nogle af Bjælkerne. I den 6 X 12 Alen 
store Stue, som nu er todelt og benævnes „Breidi 
kovi“ og „Breida portu“, skal Bispeskolen have væ
ret afholdt, og i en Loftsstue skal Bisperne have haft 
deres Kontor. For en Del Aar siden blev nogle af 
Bygningerne restaureret med Tilskud fra Staten.

Omkring Gaarden har der været og er der en hel 
Del Avlsbygninger, som sammen med Kirkerne dan
ner en stort anlagt Bebyggelse, som der ikke andet 
Steds findes Magen til paa Øerne. chr. Damm.

m den ser ud nu
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Erhvervelse af Jord 
til Oprettelse af mindre Landbrug 

Af M. Hesselbjerg

I Slutningen af det 19. og i Begyndelsen af det 
20. Aarhundrede skabtes saavel herhjemme som i 
vore Nabolande en Lovgivning, der havde til For- 
maal at fremme Oprettelsen af mindre Landbrug 
gennem Støtte fra Statens Side. Denne Lovgivning 
gav Anledning til adskillige Meningsforskellig
heder, bl. a. om den hensigtsmæssige Størrelse af 
disse Brug og om Besiddelsesformen, d. v. s. om 
Brugene skulde være Brugernes Ejendom eller Fæ
ste i en eller anden Form. Et Spørgsmaal, der efter- 
haanden fik stigende Betydning, var den Maade, 
hvorpaa den nødvendige Jord til de nye Brug skulde 
erhverves.

I den første Tid var der alene Tale om Erhvervelse 
af Jord gennem Køb i det aabne Marked. Det kunde 
være Nybyggeren, der selv købte Jorden, men da 
Jorden paa denne Maade let blev for dyr og for 
daarlig, støttede Staterne Selskaber og Foreninger, 
der dannedes med det Formaal at købe større Ejen
domme for at udparcellere disse i Smaabrug, saa- 
ledes de danske Udstykningsforeninger. I Norge 
gav Staten Laan til Kommuner, der vilde fore
tage saadanne Køb og Udstykninger, og i Vest- 
prøjsen og Posen foretog Staten selv Køb af store 
Ejendomme til Udstykning i mindre Brug.

Da man gjorde den Erfaring, at det kunde være 
vanskeligt paa den Maade at faa tilstrækkelig Jord 
til rimelige Priser, rejstes Spørgsmaalet om Er
hvervelse af Jord gennem Ekspropriation. En Lov 
herom blev i 1908 vedtaget for Vestprøjsen og Po
sen, men denne Lov havde en særlig Karakter, idet 
dens Formaal var gennem Oprettelse af nye Brug 
at støtte Tyskernes Stilling overfor Polakkerne.

I Danmark blev Spørgsmaalet om Ekspropriation 
af Jord til Smaabrug rejst allerede i Begyndelsen 
af dette Aarhundrede, og da der i 1911 nedsattes en 
stor Landbokommission, fik denne bl. a. til Opgave 
at afgive Betænkning om mulige Ændringer i Eks
propriationslovgivningen. Kommissionen udarbej
dede ogsaa Udkast til en Lov om Statens Erhver
velse af Jord til Oprettelse af mindre Landbrug, 
indeholdende en Bestemmelse om, at der kunde eks
proprieres Jord fra Landboejendomme paa mere end 
5 Tdr. Hartkorn eller med mere end 50 Tdr. Land. 
Ekspropriationen kunde dog ikke omfatte mere end 
10 pCt. af Ejendommens Tilliggende. Erstatningen 
for Afstaaelsen skulde udgøre det Beløb, hvormed 
Ejendommens Værdi blev forringet og være mindst 
saa stor som det afstaaede Areals Brugsværdi. Ud
kastet indeholdt ogsaa en Bestemmelse om Forkøbs
ret for Staten til Ejendomme, der blev stillet til 
Tvangsauktion.

Et Forslag om Ekspropriation af Jord til Opret
telse af Husmandsbrug blev fremsat af Regeringen 
i 1919, men ikke gennemført. Der skaffedes i dette 

Aar paa anden Maade betydelige Arealer til Ud
stykning, nemlig gennem Loven om Afhændelse af 
Præstegaardsjorder og Lensafløsningsloven. Ved den 
sidste Lov opnaaede Staten (Jordfonden) en Kapi
tal paa ca. 100 Millioner Kroner til Jorderhvervelse 
og Udlaan.

I 1929 fremsattes igen fra Regeringens Side et For
slag om Ekspropriation af Jord til Husmandsbrug. 
Efter Forslaget kunde der eksproprieres Jord fra 
Ejendomme med mindst 40 ha. Fra Ejendomme un
der 100 ha kunde dog kun eksproprieres en mindre 
Del af Jorden, f. Eks. kun 10 pCt. af Ejendomme 
mellem 40 og 50 ha, men fra Ejendomme med over 
100 ha Jord kunde eksproprieres alt over 100 ha. 
Erstatningen for den eksproprierede Jord skulde 
fastsættes paa Grundlag af Vurderingen til Grund
skyld; dog kunde den forhøjes paa Grund af Jor
dens Kulturtilstand, og hvis der siden sidste Vur
dering var sket en Ændring i Jordens Værdi.

Forslaget blev stærkt angrebet, dels med den Mo
tivering, at der ikke var nogen Trang til Ekspro
priation, idet Staten kunde faa Jord nok til Købs, 
naar den vilde betale Handelsværdien, dels med den 
Motivering, at Fastsættelsen af Erstatningen var 
grundlovsstridig, idet Grundloven kræver fuld Er
statning. Naar der skulde gives fuld Erstatning, 
maatte den sættes til det Beløb, hvormed Ejen
dommens Værdi blev forringet, og denne Forrin
gelse kunde let blive større end Jordens Værdi, da 
Bygninger og Inventar eventuelt ikke kunde ud
nyttes fuldt ud med det tilbageblevne Areal.

Heller ikke Forslaget af 1929 blev gennemført, og 
der er ikke siden paa Rigsdagen fremsat noget For
slag om Ekspropriation af Jord til Oprettelse af nye 
Brug. Der er dog senere gennemført et Par Lov
bestemmelser, der skal fremme Statens Jorderhver
velse. Den ene Lov er L. Nr. 121 af 9. April 1936 
(Saneringsloven) § 9, hvorefter det kan stilles som 
Betingelse for Ydelse af Saneringslaan, at der af
gives Jord til Oprettelse af nye Brug eller til Sup
plering af bestaaende Brugs Jord tilliggende. Der 
maa dog ikke kræves afstaaet saa megen Jord, at 
der bliver et Misforhold mellem Ejendommens Areal 
og Bygninger. Den anden Bestemmelse findes i den 
sidste Lov om Oprettelse af mindre Landbrug, Bekg. 
Nr. 406 af 23. Sept. 1941, § 8. Efter denne skal Ejeren 
af en Landejendom i følgende Tilfælde, forinden 
Salg finder Sted, meddele Statens Jordlovsudvalg, 
at Ejendommen er til Salg:

1. Naar Ejendommens Bygninger er helt eller del
vis nedbrændt, og Ejendommens Grundværdi er 
over 12.000 Kr.

2. Naar et Dødsbo ønsker at afhænde en Land
ejendom med en Grundværdi paa over 20,000 
Kr. til en anden end en Arving.
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3. Endvidere skal Auktionsrekvirenten, naar en 
Landejendom med en Grundværdi paa over 
20,000 Kr. stilles til Tvangsauktion, give Jord
lovsudvalget en tilsvarende Meddelelse.

Jordlovsudvalgets Svar paa Meddelelsen skal fore
ligge inden 14 Dage fra dens Afsendelse, i hvilket 
Tidsrum eventuelt Salg er ugyldigt.

Det er ikke klart udtrykt, hvad der er Meningen 
med denne Bestemmelse. Staten har i disse Tilfælde 
Krav paa at faa at vide, at Ejendommen er til Salg, 
men hvis Staten ikke vil betale den Pris for Ejen
dommen, som Ejeren forlanger, synes der ikke at 
være noget i Vejen for, at Ejeren senere kan sælge 
Ejendommen til andre for en lavere Pris uden igen 
at tilbyde den til Staten. Hvis dette var udelukket, 
burde Bestemmelsen være formuleret saaledes, at 
Staten havde en Forkøbsret, men en saadan nævnes 
ikke. Bestemmelsen gaar saaledes ikke udover det 
Omraade, der er kaldt Køb i det frie Marked.

Saavel den sidste Bestemmelse som Bestemmelsen 
i Saneringsloven har formentlig kun haft ringe Be
tydning.

I Sommeren 1944 er af Det radikale Venstres Rigs
dagsgruppe fremsat nogle saakaldte „Synspunkter 
for Efterkrigstidens Udstyknings- og Boligpolitik“, 
hvori Spørgsmaalet om Erhvervelse af Jord til Op
rettelse af mindre Landbrug paa anden Maade end 
gennem Køb i det frie Marked igen rejses. Spørgs
maalet rejses ikke som et Krav om en Ekspropria
tionslovgivning, men det foreslaas, at Statens Jord
lovsudvalg faar Forkøbsret til alle Ejendomme med 
over 40,000 Kr.s Grundværdi, naar disse Ejendomme 
er til Salg, og at der ved Ejendomme af denne Ka
tegori, der overdrages til Børn, Svigerbørn og Sø
skende, kan paalægges en Pligt til at afgive Jord til 
Udstykning efter en Skala, der er stigende i For
hold til Ejendommens Grundskyld. Dette Forslag 
omtales nærmere nedenfor, men forinden skal i 
Korthed gøres Rede for Lovgivningen paa dette Om
raade i Tyskland og Norge, hvor Lovgivningen kort 
efter Afslutningen af forrige Krig indførte Forkøbs
ret og Ekspropriation som Midler til Erhvervelse af 
Jord til Oprettelse af mindre Landbrug.

Som tidligere omtalt var der allerede fra 1908 
hjemlet en Ekspropriationsret for Vestprøjsen og 
Posen, men denne var kun benyttet i faa Tilfælde. 
Efter forrige Krig blev vedtaget en Lov for hele 
Riget om Erhvervelse af Jord til Oprettelse af nye 
Brug og Tillægsjord til bestaaende Smaabrug, 
Reichssiedlungsgesetz af 11. August 1919, der hjem
lede saavel en Forkøbsret som en Ekspropriations
ret i den „indre Kolonisations“ Tjeneste.

Erhvervelsen af Jord udførtes navnlig af almen
nyttige Udstykningsselskaber under offentlig Tilsyn 
og med Støtte fra Statens Side. Selskaberne skulde 
i første Række erhverve Jord ved almindeligt Køb 
eller fra Statsdomænerne, men hvis denne Erhver- 
velsesmaade ikke slog til, kunde den nødvendige 
Jord skaffes ved Udøvelse af Forkøbsret og Eks
propriation efter følgende Regler:

Der dannedes i de Provinser (eller Distrikter), 
hvor Ejendomme paa over 100 ha Landbrugsjord i 
Aaret 1907 laa inde med mere end 10 pCt. af det 
samlede Landbrugsareal, tvungne Sammenslutninger 

__________________  Slægtsgaarden

af Ejere med mere end 100 ha Jord, de saakaldte 
Jordafgivelsesforbund. Naar Udstykningsselskaberne 
manglede den nødvendige Jord, kunde de forlange, 
at Jordafgivelsesforbundene stillede Jord til Raadig- 
hed til passende Pris. For at Jordafgivelsesforbun
dene kunde opfylde denne Forpligtelse, fik de en 
Forkøbsret til Medlemmernes Ejendomme, naar disse 
ønskedes solgt til andre end Ejerens Familie. Kunde 
den nødvendige Jord ikke skaffes ved Køb eller 
Forkøb, havde Jordafgivelsesforbundet en Ret til at 
ekspropriere Jord fra Medlemmerne. Ekspropria
tionsretten var vidtgaaende, naar der var Tale om 
Mosejord og udyrket Jord, men ellers maatte Ret
ten kun bruges i Nødsfald, og der skulde tages for
skellige Hensyn. Fra „Mønstergaarde“ maatte ikke 
eksproprieres Jord, og Forbundet skulde fortrinsvis 
ekspropriere Jord fra Gaarde, som under Krigen var 
købt af Ikke-Landmænd, eller i de sidste 20 Aar 
gentagne Gange var solgt eller var særlig daarlig 
drevne eller hørte til store Godser eller ikke blev 
drevet af Ejeren selv, og endelig Bondej ord, som i 
den sidste Menneskealder var erhvervet af Stor
godsbesiddere. Jordafgivelsesforbundets Forpligtelse 
ophørte, naar Medlemmernes Andel i Landbrugsjor
den i Distriktet var nedbragt til 10 pCt. af det sam
lede Areal og desuden, naar % af det Areal, som de 
havde i 1907, var afgivet til Udstykning (uanset om. 
den tilbageværende Del var over 10 pCt. af det sam
lede Areal).

Ved denne Ordning blev der paalagt de store 
Ejendomsbesiddere en kollektiv Pligt til Afgivelse 
af Jord, men samtidig givet dem en Medbestemmel
sesret, der kunde bidrage til Gennemførelsen paa en 
lempelig Maade. Betingelsen for Dannelse af Jord
afgivelsesforbund forelaa navnlig i de østlige Pro
vinser af Prøjsen, i Provinserne Sachsen og Slesvig- 
Holsten. Ordningen har ført til betydelige Resultater, 
idet Forbundene til Aaret 1936 har afgivet 61,3 pCt. 
af den Jord, som de kan tilpligtes at stille til Raa- 
dighed.

Foruden Kravet overfor Jordafgivelsesforbundene 
blev der givet Udstykningsf or eningerne en direkte 
Forkøbsret til Ejendomme fra 25 ha til 100 ha. For
købsretten gjaldt ved alle Slags Afhændelser, saa
vel frivillig som tvungen, og gjaldt overfor Tredie- 
mand, uden at den behøvede at blive indført i 
Tingbogen. Undtaget var dog, ligesom ved Ejen
domme over 100 ha, Familieoverdragelser ikke alene 
til Ægtefælle og Afkom, men ogsaa til Søskende, 
Slægtninge i opadstigende Linje, Svoger, Onkel, 
Nevø og andre, og endvidere undtoges Overdragel
ser til det Offentlige.

Nogen Ekspropriationsret tilkom derimod ikke Ud
stykningsselskaberne, og der kunde ikke eksproprie
res Jord fra Ejendomme under 100 ha.

Prisen for Ejendommen ved Udøvelsen af Forkøbs
retten var den Pris, som Ejeren var tilbudt fra an
den Side. Ved et Supplement til Loven af 4. Januar 
1935 er det dog bestemt, at urimelig høje Priser af 
Udstykningsmyndighederne (der fører Tilsyn med 
Udstykningsselskaberne) kan nedsættes til en pas
sende Pris.

I Norge har allerede en Lov af 23. Juli 1915 om 
Smaabrug og Boliglaan under visse Betingelser gi
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vet Herredskommunen en Forkøbsret til fast Ejen
dom paa Landet, som sælges til fremmede Stats
borgere og Aktieselskaber, naar denne egner sig til 
at udstykkes i Smaabrug eller Byggegrunde. Denne 
ret beskedne Forkøbsret udvidedes betydeligt ved 
Lov om Erhvervelse af dyrket Mark af 10. Decem
ber 1920. Ifølge denne skal ogsaa norske Statsborgere 
i visse Tilfælde have Tilladelse til Køb af dyrket 
Mark (med eller uden Bygninger). Er Køberen uden- 
bygdsboende, skal han have Tilladelse, naar Arealet 
af den dyrkede Mark udgør over 4 ha. Aktieselska
ber og andre Selskaber med begrænset Ansvar skal 
i alle Tilfælde have Tilladelse til Køb af dyrket 
Mark.

Er Køberen indenbygdsboende, d. v. s. at han i de 
sidste to Aar har været bosat i det Herred, hvor 
Ejendommen er beliggende, skal han kun have Til
ladelse, naar det købte Areal, alene eller sammen 
med dyrket Mark, som Køberen tidligere ejer i 
samme Herred, udgør mere end 30 ha i de saakaldte 
Jordbrugsamter og mere end 15 ha i de øvrige Am
ter. Disse Arealgrænser kan dog nedsættes i de en
kelte Herreder efter Andragende fra Herredsstyret. 
Lige med indenbygdsboende regnes den, som til 
Sorenskriveren indgiver Erklæring om, at han inden 
et Aar efter Afslutningen af Købekontrakten vil 
overtage og bosætte sig paa Ejendommen for selv at 
drive den som Gaardbrug paa forsvarlig Maade i 
5 Aar.

Til disse Bestemmelser slutter sig den Regel (Lo
vens § 28), at i de Tilfælde, hvor der kræves Kon
cession, har den Herredskommune, hvor Ejendom
men ligger, Forkøbsret til denne i alle Tilfælde, 
naar den vil benytte Ejendommen til Smaabrug, 
Byggegrunde eller særlige kommunale Formaal. Be
nytter Kommunen sig af sin Forkøbsret, skal den 
yde en mindre Erstatning til Koncessionssøgeren 
(Køberen). Erstatningen er sat til 2 pCt. af de første 
50,000 Kr. af Købesummen og 1 pCt. af det over
skydende Beløb indtil 5000 Kr.

Fra disse Regler gælder dog den Undtagelse (Lo
vens § 6), at for norske Statsborgere er Koncession 
Ikke i noget Tilfælde nødvendig til Erhvervelse gen
nem Arv, Ægteskab eller Odelsløsning eller gennem 
Overdragelse, naar Erhververen er nærmere odels
berettiget til Ejendommen end Overdrageren eller 
er dennes Ægtefælle eller beslægtet eller besvogret 
med Overdrageren i op- eller nedadstigende Linje el
ler i første eller anden Sidelinje. Loven undtager 
saaledes Familieoverdragelser i stor Udstrækning, 
idet den strækker sig saa langt som til Søskende
børn og disses Afkom. Ved Odelsløsning forstaas 
Generhvervelse af en Slægtsejendom, som indenfor 
de sidste 3 Aar er gaaet ud af Slægtens Besiddelse.

Ved Lov om Ændring af visse Jordspørgsmaal af 
22. Juni 1928, kaldet Jordloven, paalægges det Her
redskommunen, hvor det kan ske uden uforholds
mæssig Risiko, at stille Jord til Raadighed for 
Bygdefolk, som mangler Jord til Jordbrug eller til 
nødvendig Udvidelse af for smaa Jordbrug. Hvis 
dette ikke kan ske ved Køb eller Forkøb, maa Kom
munen benytte den Adgang, som Loven giver til 
tvungen Afstaaelse (Lovens § 11).

Loven indfører saaledes en Ret for Herredskom' 

munen til Ekspropriation af Jord til Oprettelse af 
nye Smaabrug og til Tillægsjord for bestaaende 
Smaabrug; dog kræves i hvert Tilfælde Kongens 
Samtykke. Adgangen til Ekspropriationen er ret 
vidtgaaende, naar der er Tale om Ekspropriation fra 
Selskaber, udenbygdsboende m. v. (Lovens § 15). Med 
Hensyn til udenbygdsboende gøres dog en Und
tagelse, hvor Ejeren har Odelsret, og Bruget ikke er 
Led i en Jordopsamling. Ejeren kan da beholde Bru
get, eller hvis han ejer flere, et af dem, naar dette 
er eller bliver drevet forsvarligt.

Adgangen til Ekspropriation fra indenbygdsboende 
er derimod mere begrænset (Lovens § 17), navnlig 
naar der er Tale om dyrket Jord. Ekspropriation 
kan i saa Fald kun ske,
a) naar Ejendommen er Led i en Jordopsamling, 
b) naar Ejeren ejer flere Jordbrug i Herredet, uden 

at det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt 
at drive dem sammen. Dog kan Ejeren forlange 
foruden det Brug, som han selv vil drive, at be
holde et Brug til, naar han eller hans Ægtefælle 
eller Barn har Odelsret til det, og det er eller 
bliver drevet forsvarligt,

c) naar Ejendommen er et større Brug, og det gæl
der Jord, som ligger adskilt fra den dyrkede 
Mark og egner sig bedst til eget Brug eller som 
Tillæg til andet Brug for at gøre dette mere 
skikket som eget Brug.

Fra et større Brug kan ogsaa ellers kræves af- 
staaet Arealer udover, hvad der maa henregnes til et 
almindeligt Gaardbrug, dersom Ejeren ikke driver 
det paa forsvarlig Maade.

løvrigt gælder følgende Regler: 1) Jord, som fal
der under § 15, skal kræves afstaaet før Jord efter 
§ 17, 2) udyrket Jord før dyrket og 3) daarligt eller 
mindre godt brugt Jord før godt brugt.

Bemærkelsesværdigt for de norske Regler er det, 
at der tages særlig Hensyn til Odels jorden (Slægts
ejendommen), saavel naar der er Tale om Ekspro
priation, som naar der er Tale om Forkøbsret.

Om Erstatningen ved Ekspropriation siger Lovens 
§ 24 kun, at denne fastsættes ved Skøn. Ejeren har 
Krav paa fuld Erstatning for den Skade, han lider 
ved Afstaaelsen.

Det er mig ikke bekendt, i hvilket Omfang For
købsretten er benyttet af Kommunerne. Ekspropria
tionsretten har vistnok ikke haft nogen stor Be
tydning.

Efter denne Oversigt over Reglerne i tysk og norsk 
Ret skal nærmere omtales det tidligere nævnte For
slag fra Det radikale Venstres Rigsdagsgruppe af 
Juni 1944. Det siges til Indledning om Erhvervelse 
af Jord ved Ekspropriation:

„Under de hidtidige Drøftelser af denne Op
gave har Spørgsmaalet om Anvendelsen af 
Ekspropriation ofte affødt lidenskabelige Dis
kussioner og delt Vandene stærkt ogsaa inden 
for Kredse, der saa med Forstaaelse og In
teresse paa en ændret Jordfordeling. Uanset 
hvilken Anskuelse man nu maatte have om 
Ekspropriationens Betimelighed, maa man 
utvivlsomt erkende, at en fortsat Kamp ad de 
hidtidige Linjer sandsynligvis vil kunne virke
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En vestjysk Qaard 100 Aar i Slægten

Den 30. Juli 1945 kunde Vester- 
gaard i Vinding i Ringkøbing Amt 
fejre 100 Aars Jubilæum, idet den 
havde været i Slægtens Eje siden 
30. Juli 1845. Der blev i den An
ledning afholdt en lille Festlighed paa 
Gaarden og afsløret en Mindesten, 
hvorpaa der staar:

VESTERGAARD

1845 30. Juli 1945

Strid for Brød ved Vindings Høje 
Nu et Smil i Barnets Øje.

(Paa Billedet ser man den kønne 
vestjyske Gaard og Slægten ved 
Mindestenen.)

splittende overfor Bestræbelserne for at samle 
alle Udstykningssagens Venner om en stor og 
betydningsfuld Jordreform“.

Som Følge heraf har man søgt at finde nye 
Veje til Fremskaffelse af den fornødne Jord til 
Udstykning. Disse nye, mere moderne Midler bestaar 
i følgende: Det offentlige skal gaa i Spidsen ved at 
stille den Jord til Raadighed, som er i offentlig Be
siddelse, herunder ogsaa Jord tilhørende offentlige 
Stiftelser. Der gives Statens Jordlovsudvalg en For
købsret til alle Landejendomme, Jord og Bygninger, 
med over 40,000 Kr.s Grundværdi, naar disse Ejen
domme er til Salg. Denne Forkøbsret skal dog kun 
gælde for Ejendomme i fri Handel. Ejendomme, der 
bliver i Slægtens Eje, d. v. s. overdrages til Sø
skende, Børn eller Svigerbørn, falder ikke ind under 
Forkøbsretten, men kan i Stedet tilpligtes at afgive 
Jord ved Ejerskifte efter Regler, der omtales ne
denfor.

Det er ikke klart, om Opregningen af Slægtninge 
skal være udtømmende eller den kun skal betragtes 
som Eksempler paa Familieoverdragelser. Da Ræk
kefølgen mellem de nævnte med Søskende før Børn 
er usædvanlig, er antagelig det sidste Meningen. Det 
vilde ogsaa være mærkeligt, om i hvert Fald Over
dragelser til Søskendes Børn ikke skulde regnes for 
Familieoverdragelser, men det bliver da et aabent 
Spørgsmaal, hvor Grænsen skal drages. Som det 
fremgaar af det foranstaaende, medtages i Norge og 
Tyskland ogsaa fjernere Slægtninge.

Ved Familieoverdragelser kan paalægges en Pligt 
til at afgive Jord, som er egnet til Udstykning, efter 
følgende Regler:

Ejendomme paa under 40.000 Kr. Grundsk. afgiver 0 
— fra 40.000— 60.000 „ — - - 1/6
— „ 60.000— 80.000 „ — — 1/5

„ 80.000—100.000 „ - — 1/4
„ 100.000—150.000 „ — 1/3

— „ 150.000—200.000 „ — — 2/5
„ over 200.000 „ — — 1/2

Det omtales ikke, hvorvidt disse Regler ogsaa skal 
gælde ved Arv, f. Eks. hvor Ejendommen ved Te
stamente er tillagt en af Arvingerne.

Om Betalingen for den afstaaede Ejendom eller 
Jord gives følgende Regler:

„De Landbrugsejendomme, som Staten er
hverver ved Forkøbsret, betales med en Pris, 
der under Hensyn til Jordens Kulturtilstand og 
Ejendommens Af kastningsevne svarer til dens 
almindelige Handelsværdi.

Det samme gælder Jorden, der afgives fra 
Ejendomme ved Familiesalg. Kan Enighed 
ikke opnaas om Prisen, indankes Sagen for en 
Vurderingskommission, bestaaende af: 1 Høje
steretsdommer som Formand, 2 vurderings
kyndige Mænd valgt af Statens Ligningsraad 
samt 1 udpeget af Ejeren og 1 valgt af Jord
lovsudvalget. Denne Kommissions Afgørelse 
er endelig“.

Disse Regler giver Anledning til Tvivl. Naar Be
talingen skal svare til Handelsværdien, maa man 
spørge om Meningen med, at der særligt nævnes 
Jordens Kulturtilstand og Ejendommens Afkast- 
ningsevne, da ogsaa andre Momenter, f. Eks. Ejen
dommens Beliggenhed og Bygningerne virker be
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stemmende paa Handelsværdien. Det siges tidligere 
i Pjecen, at naar en Landmand ikke længere vil be
holde sin Ejendom, kan ingen med Rette indvende 
noget mod, at Staten køber den. Dette er rigtigt, 
hvis Ejeren faar samme Købesum af Staten, som 
han kan faa fra anden Side, men hvis Købesum
men skal fastsættes af den nævnte Vurderings
kommission „under Hensyn til Jordens Kulturtil
stand og Ejendommens Afkastningsevne“, kan der 
nok blive Strid om, hvorvidt dette er Tilfældet.

Endnu vanskeligere bliver Forholdet dog, naar 
der er Tale om Afgivelse af Jord ved Familieover
dragelser. Naar en Del af Jorden skal afgives til 
Handelsværdien, kan der efter Omstændighederne 
blive Tale om et betydeligt Tab, der ikke erstattes, 
nemlig den Forringelse af Ejendommen, som er en 
Følge af, at Bygninger og Inventar ikke kan udnyt
tes fuldt ud med det tilbageblevne Areal. Hvis ikke 
dette Tab skal erstattes, bliver det farligt at in
vestere ny Kapital i Bygninger og Inventar, og denne 
Usikkerhed kan virke uheldigt paa Driften af de 
truede Ejendomme. De Udtryk, der bruges, kan 
næppe forstaas paa anden Maade, end at der kun 
skal tages Hensyn til Værdien af den afstaaede Jord 
som Salgsobjekt, men ikke til den Værdiforringelse, 
som Ejendommen yderligere undergaar ved Fra- 
skillelsen.

Forholdet er saaledes dette, at den foreslaaede 
Ordning kan blive langt mere byrdefuld for den 
Ejer, som vil bevare Ejendommen for Slægten, end 
for den, der vil afsætte den for bedste Bud. For den 
sidste er i hvert Fald kun Tale om at opnaa en 
større eller mindre Pris, altsaa i værste Fald om et 
øjeblikkeligt Pengetab, medens Afstaaelsen af Jord 
fra en Ejendom, der ønskes bevaret i Slægten, uden 
at der betales fuld Erstatning, let kan undergrave 
Evnen til at bevare Ejendommen, især hvis der op- 
staar et betydeligt Misforhold mellem Arealet og 
Bygningernes Størrelse.

Dette sidste Punkt af Forslaget vil sikkert vække 
stærk Opposition ligesom de tidligere Forslag om 
Ekspropriation, og ikke uden Grund. Naar det ses, 
hvorledes der i tysk og norsk Ret tages vidtgaaende 
særlige Hensyn ved Overdragelser indenfor Fami
lien, vilde det være mærkeligt, om dansk Ret skulde 
stille Familieoverdragelser ugunstigere end alminde
lige Salg. Det vilde ogsaa være inkonsekvent, da vor 
Lovgivning, bl. a. ved Arvereglerne for Landbruget, 
har søgt at støtte Ejendommenes Bevarelse i Fa
milien.

Det har sikkert heller ikke været Forslagsstiller
nes Tanke at stille Familieoverdragelserne særlig 
ugunstigt, man har snarere ment, at man ved For
slaget stillede Familieoverdragelser og andre Over
dragelser lige, men i saa Fald er Forslaget forment
lig et Fejlgreb, og desuden er det ikke urimeligt at 
forlange, at der ligesom i tysk og norsk Ret gives 
Familieoverdragelserne en bedre Stilling end almin
delige Salg.

Det kan da vistnok heller ikke være nødvendigt 
at medtage Familieoverdragelserne for at faa den 
nødvendige Jord til Oprettelse af nye Landbrug. Fa
milieoverdragelserne andrager gennemsnitlig ikke 
mere end ca. 25 pCt. af samtlige Overdragelser, og 

naar Staten hidtil har klaret sig med Køb i det 
aabne Marked, skulde man tro, at det var nok, naar 
Staten fik Forkøbsret ved andre Overdragelser. I 
hvert Fald ligger det nær, at man nøjes hermed, 
indtil der har vist sig at være Trang til mere, hvil
ket maaske ligger langt ude i Fremtiden.

Det er dog Overvejelse værd, om Forslaget ikke 
kan være paa sin Plads paa et begrænset Omraade, 
nemlig naar der er Tale om Erhvervelse af Tillægs
jord til Husmænd, der ikke kan skaffe denne ved al
mindeligt Køb, de saakaldt „indeklemte“ Husmænd. 
Da det stillede Forslag ikke omfatter Ekspropriation 
af nogen Art, mangler dette Middel til at komme de 
nævnte Husmænd til Hjælp. Gennem Forkøbsretten 
vil der ofte være Mulighed for at skaffe Tillægs
parceller til Brug, der er for smaa, men da der ikke 
altid er nogen tilgrænsende Ejendom med mere end 
40,000 Kr. Grundskyld, indeholder Forslaget den 
særlige Regel, at Staten i saadanne Tilfælde kan 
anmelde en Forkøbsret til Ejendomme med under 
40,000 Kr. Grundskyld. I Analogi hermed kunde man 
tænke sig en Regel, der gik ud paa, at Staten kunde 
anmelde en Ret til at kræve afstaaet Jord til Til
lægsparceller ved Familieovefdragelser, naar Jor
den ikke vel kunde skaffes paa anden Maade. Da 
der i disse Tilfælde kun vil blive Tale om Afstaaelse 
af mindre Arealer, kunde Afstaaelsespligten be
grænses f. Eks. til 10 pCt. af en Ejendoms Areal. Der 
burde i saa Fald gives fuld Erstatning for Forrin
gelsen af Hovedejendommen, men naar der er Tale 
om saa forholdsvis smaa Arealer, behøver Erstat
ningen ikke at blive væsentlig større end Parcellens 
Handelsværdi.

Den nævnte Afstaaelsespligt ved Familieoverdra
gelser vil næppe heller være populær, men en Sam
menligning med tysk og norsk Ret giver til Resul
tat, at den ikke kan anses for særlig byrdefuld. I 
disse Lande findes vel ikke nogen lignende Regel, 
men til Gengæld en Ekspropriationsret, som ogsaa 
omfatter Ejendomme, der ønskes bevaret i Familien.

J)lovsang.
Over fede Marker 
driver Regn og Taage, 
og i Luften vender 
sig den hvide Maage.

Bondens Plove skærer 
Muldens sorte Furer, 
og bag nøgne Grene 
Ræv og Grævling lurer.

Bonden stamper troligt 
efter Plov og Heste — 
Bondens Liv er Frimands, 
Frimands er det bedste!

JENS A. PETERSEN.
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Driftsregnskab
for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde

1. Januar—31. December 1944
UDGIFTER:

Feriepenge & Provision til Regnskab Budget
Agenter ................................... 179,50 0,00

Tryksager & Duplikering ........ 1.079,04 1.500,00
Porto ............................. 2.271,93

4- refunderet ............ 1.064,70 1.207,23 2,500,00
Gager: 

Sekretær ............................. 2.400,00 2.400,00
Kontordame ............................. 2.400,00 2.400,00
Kasserer .................................... 1.000,00 1.000,00
Juridisk Konsulent ............... 500,00 500,00
Revisor ................................... 500,00 500,00

Husleje, Varme, Lys & Telefon.. 960,77 650,00
Rejseudgifter ............................. 1.128,30 2.400,00
Lokalforeninger:

Møder & Foredrag .... 1.918,70 
Annoncer ................... 258,16 2.176,86 5,000,00

Tilskud til Slægtsgaardsarkivet: 
Honorar til Sekretær.. 5.300,00 
Diverse Undersøgelser 932,75 6.232,75 6.000,00

Renter .........................  171,10 300,00
Diverse: 

Forsikring, Flytning 
m. m....................... 52.80

Avisudklip ............... 168,43
Afskrivning paa Inven

tar .............................. 59,00 280,23 500,00
Medlemsbladet „Slægtsgaarden“: 

Trykning ............................. 4.097,88 3.200,00
Forsendelse ............................. 2.773,75 2.000,00
Redaktionshonorar ................... 800,00 800,00
Klichéer & Artikler ............... 181,34 200,00

28.068,75 31.850,00
Overskud .................................... 10.660,98 4.150,00

38.729,73 36.000,0038.729,73 36.000,00

INDTÆGTER:
Regnskab Budget

Indgaaet Kontingent ..................  38.260,00 35.000,00
Annonceindtægt ved „Slægts

gaarden“ ............................. 455,00 1.000,00
Salg af Slægtsbøger .................. 14,73 0,00

38.729,73 36.000,00

Status
pr. 31. December 1944

AKTIVER: PASSIVER:
Kassebeholdning ....................................... 303,00
Indestaaende paa Postgiro ...................... 93,19
Beholdning af Slægtsbøger ...................... 1.314,00
Tilgodehavende Kontingent ...................... 7.852,00
Forudbetalt Gage: Sekretær ................... 1.909,61

Husleje................................... 37,50
Inventar ....................................... 656,00

4- Afskrivning ......................... 119,00 537,00
Kapital Konto: 

Saldo den 1. Januar 1944 ..... 12.623,48
H-Overskud ............................. 10.660,98 1.962,50

Forud indkasseret Kontinget ................... 135,00
Skyldige Gager .......................................... 575,00
Diverse Kreditorer:

Holbæk Amts Venstreblad .... 2.515,57
Sagfører M. Hesselbjerg ......... 970,00
Revisor K. Foged ................. 785,00
N. Chr. Wiberg ..................... 125,00
Formanden ............................. 300,00 4.695,57

Kasse Kredit: Privatbanken ................... 8,603,23

14.008,80 14.008,80

Ovenstaaende Driftsregnskab og Status er udarbejdet paa Grundlag af Foreningens Bøger, som jeg 
har revideret.

København, den 3. Februar 1945.
K. Foged, 

statsaut. Revisor.
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Udskrift af Forhandlingsprotokollen
Aar 1946 d. 8. Februar Kl. 13 afholdtes For

retningsudvalgsmøde i Foreningens Kontor, 
Købmagergade Nr. 67—69.

Mødt var Formanden, Næstformanden, Sag
fører Hesselbjerg, Sognefoged Slemming samt 
Revisor Foged.

Endvidere var tilstede Magister Ellekilde og 
Lærer Hofmansen fra Arkivet.

Formanden bød velkommen, hvorefter man 
drøftede Arkivet og dets Arbejde. Efter nogen 
Forhandling enedes man om, at der skulde ske 
Henvendelse til Landsarkivarerne Gribsvad, 
Aabenraa, Hvidtfeldt, Viborg, og Hatt, Odense, 
og faa udvirket, at de nævnte Arkivarer hver 
udpegede en Mand, der vil staa som Medarbej
der ved Slægtsgaardsarkivet. Magister Ellekilde 
lovede at tage sig af denne Sag.

Det vedtoges at indbyde Magister Fabritius 
til at deltage i Drøftelser vedrørende Slægts
gaardsarkivet.

Det vedtoges ligeledes, at Arkivet ved Lærer 
Hofmansen faar Udgifter og Arbejde dækket 
efter Regning, og der stilles et Beløb af ind
til Kr. 1500 til Raadighed for dette Formaal i 
indeværende Aar.

Det bestemtes, at de 4 å 500 Folketællings
liste-Undersøgelser, der er foretaget, skal ren
skrives og udsendes snarest gørligt. Hvis andre 
Medlemmer ønsker foretaget lignende Under
søgelser, vil disse blive udført for Rekvirentens 
Regning, saaledes at der for Undersøgelser til
bage til Aar 1837 betales med Kr. 5 og tilbage 
til Aaret 1787 betales med Kr. 10.

Revisoren fremlagde det reviderede Regn
skab for Aaret 1945. Regnskabet godkendtes.

Endvidere fremlagde Revisoren Budgettet for 
1946, og det vedtoges at nedsætte Foreningens 
Kassekredit til Kr. 6000.

HANNE NIELSEN —
fortsat fra Side 7

Læretid betaltes der forholdsvis mere. Eleverne 
maatte være villige til at deltage i hvert forefal
dende Arbejde, og da Fru Hanne Nielsen altid selv 
gik i Spidsen for Arbejdet, var det aldeles uhørt, 
at nogen ung Elev skulde vægre sig ved at udføre 
noget som helst Arbejde, selv om det for mangen 
forvænt ung Pige i Begyndelsen kunde falde lidt 
svært. I 1876 havde Fru Hanne Nielsen haft over 
200 kvindelige Elever, og hun havde haft henved 
hundrede mandlige Elever, men de har i Regelen 
kun været der i kortere Tid, som oftest 8 Dage til 
en Maaned, da de allerede i Forvejen i Regelen 
havde gennemgaaet et Kursus i Mælkeri. Mange af 
disse Elever har senere arbejdet som Mælkeri-As-

Foreningens Budget for Aaret 1946

Jugeret Indtægt .......................... 28.000,00
Provision ....................................... 300,00
Tryksager, Duplikering og Kontor

artikler .................................... 750,00
Porto .............................................  1.200,00
Gager:

Kontorlederen ........ 2.400,00
Sekretæren incl. Rejse

udgifter ............... 1.425,00
Kasserer ...................... 1.500,00
Juridisk Konsulent .... 500,00
Revisor ......................... 500,00 6.325,00

Husleje, Telefon og Rengøring .. 1.260,00
Rejse- og Mødeudgifter ...............  2.900,00
Renter .......................................... 300,00
Diverse: Inventar m. m................ 900,00
Medlemsbladet: 

Trykning ................... 4.200,00
Forsendelse ................... 2.600,00
Redaktionshonorar .... 1.040,00
Klichéer og Artikler .. 300,00

8.140,00
-r- Annonceindtægt .... 300,00 7.840,00

Tilskud til Arkivet:
Skrivning af Undersø

gelser,, Porto m. m. .. 1.450,00
Flytning ...................... 50,00 1.500,00 23.275,00

Overskud 4.725,00

sistenter. Disse Mælkerielever kom ikke alene fra 
Danmark, men ogsaa fra Norge, Sverige, Finland, 
Tyskland og Rusland. I de senere Aar før 1876 var 
der i Regelen en halv Snes unge Piger ad Gangen 
som Elever hos Fru Hanne Nielsen paa Havarthi- 
gaarden. I 1890 var hendes Elevantal gennem 
Aarene naaet saa højt, at hun næsten havde faaet 
Elev Nr. 1000 i sit Hus.

Om de strenge Krav, hun stillede til sine Elever, 
giver de Regler for Mejerielever paa Havarthi- 
gaard, som hun lod opslaa i Køkkenet, tilstrækkelig 
Underretning:

Enhver Elev maa være villig til at deltage i det 
Arbejde, som forlanges. Naar der ringes om Mor
genen, maa Eleverne straks staa op, tage sit Un
dertøj paa, rede Sengen, vaske og rede sig, og der
efter, iført Nattrøje og Sko, gaa ned i Køkkenet, 
hvor hun senest maa være en % Time efter Ring
ningen, og da iføre sig en kortærmet Kjole, som, 
naar den ikke benyttes, altid skal hænge paa den 
Plads, der dertil anvises i Skabet nede i Gangen. 
Ingen maa gaa op før om Eftermiddagen, naar 
Kjøkkenet er rent og Alting i Orden, og saasnart 
Omklædningen er foregaaet, maa hun atter vare
tage de Forretninger, der paahviler hende.

I sin Fritid maa Eleven helst opholde sig i Spise
stuen eller Kjøkkenet, hvor der altid er varmt, og 
hvor der stedse vil være Lejlighed til at gjøre sig 
bekjendt med Ting, som vedrører Mejeri væsenet. 
(Mælkeritid. 1937, S. 1106).

Sluttes i næste Nr.



/’ø'tenuujs-
og Lokalmeddelelser

Slægtsgaards-Foreningen deles i en Odsherreds- 
og en Holbæk-Afdeling

Bestyrelsen for Slægtsgaardsforeningen for Hol- 
bækegnen afholdt Møde 16./1. 46. Foreningens For
mand, Gdr. Daniel Jensen, Kvarmløse, der ledede 
Mødet, nægtede trods stærke Opfordringer at fort
sætte som Formand, og man valgte saa Niels Peter
sen, „Rækmarkgaard“, til Formand og Gdr. Mi
chael Hansen, Sasserup, til Næstformand. Den 
øvrige Bestyrelse bestaar af Hans Salomonsen, Sdr. 
Asmindrup, Jacob Madsen, Kundby, Th. Aabo, 
Sdr. Jærnløse, Hans Jørgensen, Orø, Harry Nielsen, 
Løserup, Hermann Stoltz, Tuse, og Herman Chri
stensen, Mørkøv.

Man drøftede Foreningens Fremtidsarbejde og vil 
nu søge at faa Tillidsmænd i alle Sogne for der
efter at faa afholdt et eller flere Møder paa Hol- 
bækegnen.

Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde, 
Lokalforeningen for Holbæk Amts Østre, har holdt 
Generalforsamling i Holbæk.

Formanden, Gdr. Daniel Jensen, Kvarmløse, 
bød velkommen og gav Ordet til Landsforenin
gens Formand, Gdr. Jørg. Petersen, Gislinge, 
der aflagde Beretning om Landsforeningens Arbejde 
i det forløbne Aar.

Derefter vedtoges det at dele Lokalforeningen 1 en 
Odsherreds- og en Holbæk-Afdeling, idet Distriktet 
ikke alene er for stort, men der er ogsaa begge Ste
der tilstrækkelig Medlemmer til to saadanne Afde
linger. Der valgtes Bestyrelse for Holbæk-Afdelingen 
som nævnt ovenfor.

Endvidere vedtoges at holde et Møde i Vig For
samlingshus i Januar Maaned for at konstituere den 
nye Afdelings Bestyrelse.

★
Efter Indbydelse til Møde paa Flinchs Hotel den 

21. September 1945, hvor Formanden, Gdr. Jørg. 
Petersen, Gislinge, og Sekretær Chr. Damm var til 
Stede for at give nogle Oplysninger om Foreningen, 
blev derefter dannet en Lokalforening for Samsø. 
Der blev valgt en Bestyrelse paa 5 Medlemmer, et 
fra hvert Sogn. Bestyrelsen bestaar af: Gdr. Joh. 
Villadsen, „Holmslund“, Onsbjærg Sogn, Gdr. Mor
ten Gylling, Haarmark, Kolby Sogn, Gdr. Jens S. 
Mikkelsen, „Søndergaard“, Besser Sogn, Gdr. Aksel 
Grønfeldt, Nordby, Nordby Sogn, Gdr. Hans Mahler, 
„Munkegaard“, Tranebjærg Sogn. Bestyrelsen valgte 
Hans Mahler til Formand. Foreningen tæller nu 6 5 
Medlemmer.

★
Chr. Damms Stikker idømt 10 Aars Fængsel

Ved Retten i Svendborg er den 23-aarige Kurt 
Helge Alman Frederiksen blevet idømt 10 Aars 
Fængsel for at have været Medlem af Hipo, for at 
have stukket Journalist Chr. Damm, som sammen 
med Ole Bjørn Kraft var den første, Tyskerne for
søgte Clearingmord overfor, samt for hans Meriter 
paa Bornholm, hvortil han kom i April 1945.

Gammel Slægtsgaard som Landbrugsskole
Gaardejerske Frk. Anna Jensen, Karise, der døde 

lige før Nytaar, har i sit Testamente bestemt, at hen
des 46 Tønder Land store Gaard, der i 150 Aar har 
været i hendes Slægts Eje, skal drives som Uddan
nelsessted for unge Landmænd. Af Nettoindtægterne 
fra Gaarden sammen med hendes efterladte Formue 
paa 100,000 Kr. skal der oprettes et Legat, „Gaard- 
ejer Hans Jensen og Frøken Anna Jensens Minde
legat“, der skal uddeles til unge Mænd fra Karise 
Sogn, som studerer ved Universitetet eller andre 
højere Læreanstalter eller ønsker Uddannelse paa 
Højskoler og Landbrugsskoler.

I sidste Nummer af Bladet var Navnet paa For
fatteren til „Jul i den gamle Slægtsgaard“ faldet 
ud. Der skulde staa Red. J. A. Pedersen.

★

Boganmeldelser
Paa Gyldendals Forlag har Forfatteren Salomon 

Frifeldt udsendt Bogen „Natten og den døde Gaard“. 
Mange gode Bøger har Frifeldt glædet os med, og 
det er vel vanskeligt at afgøre, hvilken der er den 
bedste.

Men her staar vi overfor en Bog, der‘viser, hvor 
inderligt Forfatteren kender Jord, Bønder og Na
tur, og hvor dyb hans Kærlighed til disse er. — 
Ogsaa hans Kærlighed til Samfundets mindste føler 
vi i de tre Figurer „Niels Australien“, Janus og 
Line. „Kald paa Kongen i et Menneske, og han 
kommer“, kunde Forfatteren have sat som Motto 
for et af sine Kapitler, for det er jo netop dette, 
Forfatteren gør!

Og Erik, den Navnløse, „ham vestenfra“, der, da 
Livet syntes at svigte ham, af Skæbnen føres tilbage 
til den døde Gaard for at hæve den Forbandelse, der 
hviler over Gaard og Slægt, ogsaa han kender Fri
feldt og holder af.

Ikke en Gang den Skæbnetraad, der spindes 
gennem Bogen og giver dens Handling sit Grund
lag, virker urimeligt paa Nutidsmennesker; fint og 
friskt, naturligt og uden banale Tendens-Ærinder 
føjer Sproget sig med sin kraftige vestjyske Under
tone.

Jeg kunde ønske alle Slægtsgaardsejere at eje 
denne Bog. J. P.

Forlaget „Norden“ har udsendt 2det Oplag af 
Værket „Husdyrenes Sygdom“.

Denne fortrinlige Haandbog er som bekendt ud
arbejdet af Forstander Rosenstand, Korinth, og 
Dyrlæge Skov, Kastrup. Alene dette, at Bogen kom
mer i 2det Oplag, turde være Anbefaling nok; 
men de, der endnu ikke har købt den, burde gøre 
det snarest, den er en uvurderlig Støtte i det dag
lige Livs Arbejde og en god Gave til de unge Med
hjælpere i Bedriften. J. P.



Creditkassenfor Landejendomme! Østifterne
(Landcreditkassen)

Anker Heegaardsgade 4 - København
Laan mod 1. Pr. i Landbrug, Skov- og Havebrug samt Grundforbedringslaan 

Kasseobligationer kan noteres paa Navn og kan indskrives

Den Sjællandske 
bondestands Sparekasse

HOVEDKONTOR: V. VOLDGADE 107 
KØBENHAVN V.

DANSK ANDELS 
GØDNINGSFORRETNING

LANDMÆNDENES EGEN 

GØDNINGSFORRETNING

Hovedkontor: Axelborg, København V.

X- Nye Skrifter

X- Specialuddannede Fagfolk

Nye Maskiner

Bolbæk Amts Bogtrykkeri
(Venstrebladets Bogtrykkeri)

HOLBÆK AMTS BOGTOVWKERI


