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SLÆGTSGAARDEN
Nr. 27 . December 1946

1 Sne staar Urt og Busk i Skjul', 

det er saa koldt derude;

dog synger der en lille Fugl 

paa Kvist ved frossen Rude.

Giv Tid! Giv Tid! — den nynner 

glad 

og rys?er de smaa Vinger, 

giv Tid! Og hver en Kvist faar 

Blad\ 

giv Tid! ~ hver Blomst udspringer.

Giv Tid! — Og Livets Træ biir grønt, 

maa Frosten det end kue\ 

giv Tid! Og hvad du drømte skønt, 

du skal i Sandhed skue.

Qiv Tid! Og Aandens Vinterblund 

skal fly for herlig Sommer; 

giv Tid, og bi paa Herrens Stund, 

— hans Skønhedsrige kommer!

Ingemann.
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De gamle fynske Slægtsgaardes Historie 
efterlyses af Slægtsgaardsarkivet

„Fyns Tidende“ skriver d. 11. Novbr.:
Slægtsgaardsarkivet, som nu har til Huse i Dansk 

Folkemindesamling, rummer i sit Arkiv Navne og 
Matrikelsnumre paa op imod en halv Snes Tusinde 
gamle Familiegaarde.

Det er Meningen, fortæller Slægtsgaardsarkivets 
Leder, P. K: Hofmansen, at Danmarks Slægts
gaarde med Tiden skal katalogiseres, ligesom der 
vil blive udarbejdet en udførlig Beretning om de
res Historie. Men det vil blive et Arbejde paa me
get langt Sigt — man kan her næsten godt anvende 
Udtrykket en Hundredaarsplan —, da Oplysnin
gerne skal findes frem i Rigsarkivet, Landsarkivet 
og Matrikelsarkivet. For at fremme disse Under
søgelser, der har stor kulturhistorisk Værdi, vil man 
meget gerne have Ejerne til at indsende udførlige 
Oplysninger om Slægtsgaarden, og hvad der ellers 
kan fortælles om Gaarden og den Slægt, som 
gennem Tiderne har haft sin Tilknytning til den. 
Der findes endnu mange danske Slægtsgaarde, som 

ikke er indregistrerede. Disse vil man selvfølgelig 
ogsaa sætte stor Pris paa at faa Indberetning om.

Det er svært at definere, hvad man i Grunden 
forstaar ved en Slægtsgaard, men Hr. Hofmansen 
udtaler derom, at det efter hans Skøn er en Gaard, 
der igennem de sidste 3-4 Generationer, det vil sige 
siden Udskiftningen omkring Aar 1800, ikke har 
været i Handelen mellem fremmede.

Møde i Thisted
Der vil i den nærmeste Fremtid blive holdt et 

Møde, arrangeret i Thisted af Slægtsgaardsforenin- 
gen med Redaktør Jens A. Petersen, Kalundborg, 
som Taler. Den endelige Dato for Mødet er endnu 
ikke fastsat.

Slægtsgaardsforeningens Møde i Odense
Mødet i Odense den 13. November havde ikke 

samlet saa stor Tilslutning som ventet, men det 
blev alligevel et godt og interessant Møde. For
manden for Odense Amt, Gaardejer, Sognefoged 
Hans Pedersen, Holmegaard, Sanderum, bød vel
kommen til Mødet paa Fyns Forsamlingshus, hvor
efter Redaktør Jens A. Petersen, Kalundborg, rede
gjorde for forskellige Spørgsmaal vedrørende For
eningens Arbejde. Ved Kaffebordet var der en liv- 
li’g Forhandling, og heri deltog Sognefoged Hans 
Pedersen, Gaardejer P. L. Petersen, Maegaard, 
Espe, og N. C. Dalgaard, Hjerdstrup, Kappendrup, 
og Taleren.

Der var Enighed om at gøre et Fremstød for 
Slægtsgaardsforeningen, og man mente, det vilde 
være bedst med Møder tre-tire Steder i Odense 
Amt, i Svendborg og om muligt endnu et Par Ste
der paa Fyn. Redaktør Petersen lovede, at han 
gerne vilde komme til disse Møder.

Ligeledes drøftedes Stof til „Slægtsgaarden“ fra 
Fyn, og flere af de tilstedeværende lovede at skrive 
nogle Slægtserindringer og Slægtsgaardshistorier 
til Bladet snarest, saaledes at vi kan faa mere lo
kalt Stof fra Fyn.

Slægtsgaard i Hammelev i Slægtens Eje 

i 229 Aar
Efter Fæstebrev, beroende i Arkivet paa „Kat

holm“, fik veltjent Rytter Henrik Frich Gaarden 
Matr. Nr. 21 af Hammelev (Randers Amt) i Fæste 
den 29. Januar 1717. „Stensmark“ var paa davæ
rende Tidspunkt Rytterdistrikt under „Katholm“, 
og nævnte Henrik Frich har mulig været Rytter 
dér. Han blev den 28. Juli 1717 viet i Hammelev 
Kirke til Anne Therkelsdatter, han døde i 1769 og 
blev begravet den 27. Januar. Hans Søn Jens Hen
riksen Frich fik derefter Gaarden i Fæste; han 
blev døbt i Hammelev Kirke den 7. Januar 1725 
(Fødselsdatoen anføres almindeligvis ikke i de æld
ste Kirkebøger). Den 6. Oktober 1768 blev han viet 
i Hammelev Kirke til Berthe Kirstine Rasmus- 
datter.

Jens Henriksen Frich havde flere Børn, og en 
Datter, Anne Margrethe, der den 19. Marts 1802 

(Fortsættes Omslagets Side 3.)
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JUL 1946
Saa rev Tiden atter et Aarsblad af Livets 

Kalender. For os, der er eller er ved at blive 
gamle, betyder det maaske alvorlige Tanker 
om en Afslutning, der uvægerlig er rykket saa 
nær ind paa os, at selve Juleglæden maaske 
blandes med en vis Vemod, for de Unge er 
det blot et nyt, kommende Aar med alle dets 
mange Muligheder. Saadan er Livets evige 
Love, og der er intet at gøre ved dette. Maaske 
kunde der opstaa en Diskussion om, hvad der 
har været det vigtigste i Livet? For mange 
bliver det maaske, at de ikke naaede nær saa 
meget, som de i Ungdomsaarene havde regnet 
med, saadan er det sagtens for de fleste, andre, 
der syntes at have naaet næsten alt, hvad et 
Menneske kan naa, fik maaske ikke rigtig Tid 
til at leve Livet, som det egentlig var dets Me
ning, Travlheden tog dem og skubbede Hjem- 
livet til Side. Mange, desværre nok alt for 
mange, naaede slet ikke noget, spildte deres Liv 
paa unyttige eller endda baade samfundsskade
lige som egenskadelige Ting; disse blev de mest 
beklagelsesværdige af os alle og burde staa som 
et afskrækkende Eksempel for dem, der har Li
vet for sig.

Men hvordan det nu end er med Alder og 
Tanker, vil der næppe blive Diskussion om, 
at det ene fornødne er at* opnaa saa stor Til
fredshed med sit Liv som muligt. Dette gælder 
ikke, hvad andre mener burde staa som Livets 
Maal, det er det personlige, det, som ingen an
dre kan dømme i, og som heller ingen bør 

dømme i, det er saa rent individuelt, at det kun 
kan gælde den enkelte.

Hvor husker vi ikke Fortællingen om Man
den, der drog saa viden om Land for at finde 
Lykken, og da han efter Aaringers Slid, Møje 
og Besværligheder endelig træt og mødig vendte 
hjem, sad den paa hans eget Dørtrin og ven
tede paa ham. Den dybe Sandhed i denne For
tælling er sikkert først gaaet op for alt for 
mange, naar de ved Livets Afslutning kom til 
at forstaa, hvad Lykke egentlig er.

Skulde der derfor sendes Læserne af Slægts- 
gaarden et Jule- og Nytaarsønske, burde det sik
kert blive: „Gid du maa blive tilfreds i det Aar, 
der kommer“, og lad der heri ligge Haabet om, 
at denne Tilfredshed maa afspejle sig i dine 
Tanker og Handlinger i det nye Aar og frem
over. Sker dette, er vi vist nærmere ved at naa 
det virkelige Samfundssind, der er saa nødven
digt, om vi skal komme igennem den Tid, der 
staar for os.

Og lad saa de ældgamle og evigunge Ord, 
„Glædelig Jul“, lyde for os alle og gælde for 
hver enkelts personlige Julefest.

Redaktøren.
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kulturkamp
Den 28. Oktober deltog jeg, efter Indbydelse 

fra Mag. Hans Ellekilde, i et Møde i Slesvigs 
Ligaen i København. Det var betagende at se, 
at man derinde i Storbyen, hvor saa mange 
andre Interesser drager, kan fylde Studenter
foreningens store Sal med Mennesker, hvis In
teresse er Danmarks Kulturkamp ved vor Syd
grænse.

I denne Tid, da Krigens Eftervirkninger spo
res alle Vegne, er der mange store og alvorlige 
Opgaver, der kræver en Løsning, og dog kan 
det med fuld Føje siges, at intet Spørgsmaal gri
ber saa dybt i ethvert tænkende dansk Sind 
som Sydslesvigs Fremtid. Man kan næsten nu 
sige med Vished, at Spørgsmaalet nu maa løses, 
og maaske allerede er løst, men maa finde en 
bestemt Form.

Dog er det sikkert, hvordan end dette ud
formes, saa vil den standende Kulturkamp ved 
vor Sydgrænse vedvare, som den har gjort det 
i Tusinde Aar.

Man spørger uvilkaarlig sig selv: Er dansk 
Kultur stærk nok til at optage Sydslesvig i 
det danske Folkesamfund? Og med hvilken Ret 
kan dette forsvares? Vi har jo ofte i Tale og 
Sang hævdet, at Landet er dansk ned til Thy- 
ras gamle Vold, og intet er mere rigtigt. Lan
det dernede er dansk, og deres gamle Kultur 
er ogsaa dansk. Den Forandring, der er sket 
dernede, er en Frugt af, at det, man kalder for 
den nyere Kultur, var før paa Færde i Tysk
land end herhjemme, — og vore égne Fejlgreb.

Dog, ser man paa Forholdene i Dag, da er 
dansk Kultur saa langt foran, at det slet ikke 
ta aler nogen Sammenligning.

Ser man paa Befolkningens Afstamning, da 
er Resultatet helt i dansk Favør. Claus Eskild
sen vil paastaa, at der procentvis er mere tysk 
Blod i mange danske Købstæder end i de søn
derjyske.

Til Belysning af dette Spørgsmaal oprettede 
man fra tysk Side et Slægtsforskningskontor i 
Aabenraa og et syd for Grænsen, og begge gav 
et meget negativt Resultat.

Man er her i Danmark gaaet i Gang med Op
rettelsen af et Slægtsgaards-Arkiv, støttet fore
løbig af dansk Slægtsgaardsforening. Dette er 
tænkt som et kulturhistorisk Arkiv for Landet 
som Helhed, men for Sønderjylland, og ganske 
særligt for Sydslesvigs Vedkommende vil et saa- 
dant Arkiv faa den allerstørste nationale Værdi.

Man kommer uvilkaarligt til at tænke paa, 
hvilken umaadelig Værdi dette vilde have haft 
i den Situation, vi staar i nu, om vi havde haft 

et Arkiv for Sydslesvig. Man har derfor beslut
tet om muligt at udvide Undersøgelserne til og
saa at omfatte Sydslesvig.

Jeg er ikke blind for Vanskelighederne, der 
kan være forbundet dermed. For det første er 
Forbindelsen for Øjeblikket meget vanskelig, 
men som dog ret snart kan ændre sig. Endvidere 
er selve Undersøgelserne vanskelige, men For
holdene her er dog bedre, end jeg havde fryg
tet. Ved Gennemgang af Rigsarkivets Arkiva
lier viser det sig, at man der ligger inde med 
et ret fyldigt Arkiv af Folketællingslister for 
Hertugdømmerne fra før 1864. De ældste Fql- 
tællinglister er fra 1801 for Hertugdømmerne, 
medens der for det gamle Land eksisterer ældre 
Lister, enkelte Steder fra 1764. Den sidste Fol
ketællingsliste er fra 1860 for Hertugdømmerne. 
Dog er Listerne ikke fuldstændig, men det, der 
mangler, skulde ligge i Statsarkivet i Kiel. Dette 
laa nede i Havnekvarteret i Kiel, og alt, hvad 
der var over Jorden, skal være borte. Der frem
kom dog fornylig en Meddelelse gennem „Flens
burger Nachrichten“, hvorefter Statsarkivet i 
Kiel i 1944 blev evakueret til et Bjergværk i 
Tyskland, hvor Arkivalierne blev opbevaret og 
nu er blevet ført tilbage til Holsten og Syd
slesvig.

En anden Vanskelighed er den rent økono
miske. Dansk Slægtsgaardsforening kan ikke 
af sine ret beskedne Midler overkomme en saa- 
dan Undersøgelse. Derfor burde Institutioner 
eller Folk, der evner det, yde et Bidrag til denne 
landsvigtige Sag. Man skulde ogsaa synes, at 
Staten i allerhøjeste Grad burde være interes
seret i at faa en saadan Undersøgelse gennem
ført.

Foreløbig er vi gaaet i Gang med at under
søge Hanved og Falsbøl Sogne, som Slægts- 
gaards-Arkivets Leder, P. K. Hofmansen, har 
lovet at udføre.

Fra mange imødeser man Resultatet af denne 
Undersøgelse, og jeg haaber, at Resultatet fore
ligger endnu i dette Aar, saa dette kan med
deles allerede i næste Numer af Bladet.

Jens Jensen, Soed.

Og de tro de, at Hjertebaand kan briste, 
og de tro de, at glemmes kan vor Ret; 
de skal vide, de aldrig ser de sidste, 
de skal vide, at ingen bliver treet. 
Thi, som Aarene randt, 

saa's det: Baandene bandt, 
Kræfter fødtes for Kræfterne, som svandt.

J. Ottosen.
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Fra Hoveriets Dage
i Nordsjælland

Et Tidsbillede

fra 1722

Ved

P. K. Hofmansen

De syv Brødres Dag, Fredag den 10. Juli 1722, 
havde Rytterbøndeme fra Ammindrup ved Hel
singe i Nordsjælland været i Hovslet paa Esrum 
for at slaa Græs paa Gaardens udstrakte Enge. 
Den varme Julidag og det strenge Arbejde med 
Kongens Høst havde gjort Bønderne trætte og 
udmattede, hvorfor de om Aftenen i Stedet for 
at tage den lange Vej hjem til Ammindrup søgte 
op i Esrums saakaldte Lund, hvor de redte sig 
et Leje i Skoven og lagde sig i Fred og Ro til at 
sove, da de jo skulde fortsætte Hovsletten den 
næste Dag. Ved Ellevetiden om Aftenen, da Am- 
mindrupbønderne i den lune, lyse Sommernat 
forlængst var slumret ind under Lundens tætte 
Kroner, kom to Landdragoner slentrende hen 
mod Lunden. De hørte til Kronborg Amts na
tionale Rytterregiment og havde vel om Dagen 
været paa Hovarbejde nede paa Engene sammen 
med de nu sødt slumrende Bønder, men efter 
det følgende var de endnu i Besiddelse af en hel 
Del Mod paa Livet, der sandsynligvis yderligere 
var stimuleret af et Par ekstra Dramme af Kluk
flasken. Da Dragonerne, som var Peder Nielsen, 
tjenende unge Peder Jensen i Helsinge, og Tue 
Pedersen, tjenende Bent Christophsen, samme
steds, var naaet ind i Lunden og fundet frem til 
de sovende Bønder, vækkede de først Ammin- 
drupmanden Laurs Sønnesen og bad om hans 
Fyrtønde, for at de kunde faa Ild paa deres To
bakspiber. Som nu Tue Pedersen stod og tændte 
sin Pibe, og Gnisterne lyste op i Mørket mellem 
Stammerne, for der pludselig en Djævel i Kam
meraten Peder Nielsen, der ifølge Sagens Akter 
uden nogen som helst ydre Aarsag kastede sig 
ned paa en ung Knøs, der intetanende sammen 
med sin Broder Jørgen Nielsen fra Ammindrup 
sov ved Siden af Laurs Sønnesen. Jørgen Niel
sen, der naturligvis blev vækket ved Støjen og 
Drengens Klynken, rejste sig over Ende og saa, 
hvorledes den store, svære Dragon med sine 
Knæ paa Drengens Bryst behandlede denne. 
Han skændte og bebrejdede Peder Nielsen, at 
han paa den Maade laa og krammede Drengen 

fordærvet. Han vilde have Ro paa denne Tid 
af Døgnet. Da Peder Nielsen ikke tog sig noget 
af denne Henvendelse, slog Jørgen Nielsen Ild 
paa sit Fyrtøj for bedre at kunne se, hvad der 
gik for sig. Dette betragtede Tue Pedersen, der 
hidtil havde været passiv, som en Udfordring 
fra Jørgen Nielsens Side, hvorfor han greb fat 
i dennes Haar og slæbte ham ud af Lejet, idet 
han sparkede ham med sine Træsko og raabte: 
„Herud, din Hund! Bander du min Kammerat, 
da maa du ogsaa gerne bande mig!“ Denne 
haar de Medfart huede naturligvis ikke Jørgen 
Nielsen, og da han i et ubevogtet Øjeblik saa 
sit Snit til at faa sine Træsko skubbet af og 
smutte bort fra Tue Pedersens raa Greb, løb han 
alt, hvad han kunde, for at undgaa flere Hug. 
Voldsmanden var imidlertid ikke til Sinds saa- 
ledes at slippe sit Bytte, men løb efter Jørgen 
Nielsen ud af Lunden uden dog at naa ham. 
Først da Peder Nielsen, som stadigvæk plagede 
Drengen, raabte efter ham: „Lad blot den Hund 
løbe. Er han Kongens Skattebonde, saa er vi 
Kongens Karle, som nok før eller senere møder 
ham paa Veje eller Sti!“, vendte han tilbage til 
Valpladsen, hvor han fik Øje paa Jørgen Niel
sens efterladte Træsko, som han greb og søn
drede mod et Træ, idet han svor og bandte paa, 
at Djævelen stak i dem.

Bønderne og de unge Sietkarle og Sietpiger 
var nu alle vaagnet ved Tumulten og saa for
færdet paa, hvorledes de to Voldsmænd tumlede 
rundt i Tusmørket og teede sig som besatte. En 
enkelt af de unge Sietkarle, Niels Knudsens 
Karl Hans Jensen i Ammindrup, havde rejst sig 
fra sit Leje og stod med Hænderne i Lommerne 
uden at sige et Ord. Hans Holdning maa aaben- 
bart have set mørk og faretruende ud for Volds- 
mændene, der troede, at han stod og famlede ef
ter en Kniv; thi pludselig raabte Peder Nielsen: 
„Drager du Kniv mod mig!“ I det samme for 
Tue Pedersen, der ogsaa havde haft sin Opmærk
somhed henvendt paa Hans Jensen, ind paa 
denne, rev ham ud midt paa Pladsen og bragte 
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ham hen til Peder Nielsen, idet han skreg: „Der 
har du Karlen! Vil du ham noget, saa tag fat 
paa ham“. Hans Jensen fik ikke Tid til at værge 
sig. Peder Nielsen, der naturligvis ikke vilde vise 
han besvimede og blev liggende uden at røre 
sig. Peder Nielsen, der naturligvis ikke vilde vise 
nogen Fortrydelse, opirrede sig endnu yderligere 
over Karlens Passivitet, greb fat i hans Haar, 
løftede hans Hoved op, idet han raabte: „Jeg 
skal give dig Smør og Brød!“ Han sparkede ham 
dernæst i Ansigtet med sine Træsko, saa Kin
derne og Hagen flød af Blod, ligesom det ene 
Øje ogsaa blev meget ilde tilredt.

Hvorledes Afslutningen blev paa hint natlige 
Drama i Lunden ved Esrum, foræller Vidnefor
klaringerne desværre intet om, men nævner 
kun, at Hans Jensen i lang Tid maatte holde 
Sengen efter Landsoldaternes haarde Medfart 
mod ham.

Et saa stygt og umotiveret Overfald kunde 
selv paa de Tider naturligvis ikke gaa stille af, 
men blev indberettet for Krigsraad og Amts
forvalter for Kronborg Amt Lorens Juhl, der 
som Styrer af Krongodset maatte tage sig af Sa
gen. Han lod den følgende Mandag ved Ben
dix Hansen i Langø og Ole Rasmussen i Valby 
som Kaldsmænd, d. v. s. Stævningsmænd, som 
for Sagsøgeren giver Kald og Varsel, de tvende 
Landdragoner indstævne for Kronborg Rytter- 
distrikts Birketing i Esrum, for at de kunde 
„høre paa Vidnesbyrd og svare paa Spørgs- 
maal“ angaaende Overfaldet. Samtidig blev 
Laurs Pedersen, Laurs Sønnesen, Christen Pe
dersen og Maren Larsdatter, alle af Ammin- 
drup, indstævnet som Vidner til den natlige 
Episode.

Birketinget blev holdt med kgl. Majestæts 
Birkedommer Søren Michelsen fra Niverød i 
Dommersædet og Lars Rasmussen Arendrup fra 
Nellerupgaard ved Gilleleje som Birkeskriver 
samt otte Mænd fra Omegnen som Stokkemænd. 
Selveste Amtsforvalter Juhl mødte ogsaa, men 
hvem der ikke fandt det opportunt at komme 
til Stede, var de to Soldater. Vidnerne blev ta
get i Ed og stedet til Forhør, hvilket danner 
Grundlaget for den skildrede Nattescene i Lun
den ved Esrum. Dragonerne blev paany ind
stævnet paa Birketinget og vovede da heller 
ikke denne Gang at blive borte. Da Birkedom
meren spurgte dem, hvorfor de ikke havde gi
vet Møde første Gang, svarede de, at deres Løjt
nant Johan Cuur (Frisenberg) havde befalet 
dem at blive hjemme ved deres Mundering. De 
havde intet at indvende mod det, som var vid
net imod dem, men begærede fjorten Dages 
Opsættelse af Sagen, hvilket da ogsaa blev til- 
staaet dem. Ved forskellige Udflugter fra Sol

daternes Side blev Sagen trukket i Langdrag, 
men ved Birketinget den 24. August mødte og 
optraadte Lars Olsen i Nejlinge paa Amtsfor
valter Juhls Vegne og „satte i Rette“, at de var 
pligtige at bøde deres Voldsbøder efter Loven 
og Processens Omkostninger, og hvis de ikke 
havde noget at bøde med, da at lide paa Krop
pen. Den 12. Oktober 1722 faldt Dommen.

Peder Nielsens Brøde betegnedes i Dommens 
Præmisser som Vold af frit, ondt Forsæt, da der 
ej kunde bevises det ringeste om, at Hans Jen
sen havde givet ham nogen som helst Aarsag 
til saadan slet Gerning. Han skulde derfor bøde 
3 Gange 40 Lod Sølv for Vold, 3 Gange 6 Lod 
Sølv for Haargreb og Jordskuf (d. v. s. at slaa 
en til Jorden) og endelig 3 Gange 18 Lod Sølv, 
fordi han var overbevist om paa slig slem Maade 
at have stødt Hans Jensen i Ansigtet med sine 
Træsko.

Tue Pedersens Brøde betegnedes som Vold 
med frit Forsæt uden ringeste Anledning i no
gen Maade, hvad han da heller ingen Indsigelse 
havde gjort imod.

Han skulde for Vold bøde 3 Gange 16 Lod 
Sølv og for Haargreb 3 Gange 6 Lod Sølv.

Desuden skulde hver af dem betale Sagens 
Omkostninger med 2 Rigsdaler, og hele Beta
lingen skulde erlægges inden 15 Dage efter 
Dommens Forkyndelse. Saafremt de ikke i den 
fastsatte Tid kunde tilvejebringe disse Bøder, 
burde de med al Ret — andre slige til Afsky — 
straffes paa Kroppen med Arbejde.

Disse Bøder, som i vore Dages Vægtenheder 
for Peder Nielsens Vedkommende vilde være 
ca. 3 kg Sølv og for Tue Pedersens Vedkom
mende ca. 1 kg Sølv, blev naturligvis ikke be
talt. Sagen trak atter i Langdrag, men lige før 
Jul 1722 indfandt Birkeskriver Arendrup med 
to Dannemænd, Ole Jensen i Helsinge og Chri
stopher Laursen i Laugø, paa Rettens Vegne sig 
hos de to Landdragoner i Helsinge for at gøre 
Udlæg i deres Ejendele. Der var dog intet at faa 
hos dem, da de begge Tid efter anden allerede 
havde optaget den lille Løn, som de havde tjent 
i deres Pladser, og der var da ikke mere nogen 
Vej uden om Kronborgs mørke Fæstningsport, 
som en Dag kort efter Nytaar 1723 faldt i paa 
Hælene af de to „Kongens Karle“. Det strenge 
Arbejde i Slaveriet begyndte, og omsat i Le
gemsstraf blev Bøderne for hver af dem takse
ret til „Skuf Karren paa Vand og Brød udi 4 
Ugger“. De haanligt omtalte „Skattebønder“ i 
Ammindrup fik da Fred saa længe.

Kilde: Kronborg Ryttergodsdistrikts Kontributions- 
og Jordebogsregnskaber 1722-1724 i Rigs
arkivet.
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Bidrag til Sønderbygaard-Slægtens Historie
Kronik i „Vestkysten“

Lidt Sydøst for Grindsted Kirke, syd for 
Aaen og umiddelbart øst for Donslund-Holsted- 
Ribe Landevej ligger den gamle Gaard, Sønder- 
bygaard, der nu ejes af Henning Pedersen. 
Gaarden har vist altid været Selvejergaard. 
Der hørte for ca. 100 Aar siden omkring 500 Tdr. 
Land til Gaarden, og den var den næststørste 
af Grindsted Sogns Gaarde; siden er der solgt 
over 40 Parceller fra, hvoraf en Del Moseskif- 
ter; dog er det ikke saa lille en Gaard endnu.

For ca. 200 Aar siden ejedes Gaarden af Ber
thel Mortensen, og senere indtil lidt efter 1800 
af Sønnen Mads Berthelsen, som overdrog Gaar
den til sin Søn Berthel Madsen. Berthels Kone 
hed Ane Johanne, og de havde fire Sønner, som 
her skal omtales lidt nærmere:

Den ældste Søn hed Mads Berthelsen. Han er 
født 1808 og lærte som ung Smedehaandværket. 
Han blev gift med Maria, som vistnok stam
mede fra Eg. De købte Ansager Kro i 1839 og 
drev den til 1868, da han afhændede den. Siden 
drev han Smedje i et gammelt Hus i Ansager.

Jeg husker fra min tidligste Ungdom, at 
skulde man have en god Engskovl, skulde det 
være en af Mads „Batelsens“. Han blev tidlig 
Enkemand, og de havde ingen Børn. I mange 
Aar havde han en gammel Pige fra Ansager 
som Husholderske, Grete „Batels“. Mads var 
ivrig Jæger og havde gerne een eller to Myn
der. Det var især Rævejagten, han drev sam
men med Broderen Hans paa „Bakkegaard“.

Mads var ogsaa interesseret i Musik. I 1868 
skænkede han et Orgel til Ansager Kirke, og 
han var vist ogsaa Organist en kort Tid.

Mads Berthelsen døde i Midten af 1880’erne.
Hans Berthelsen, f. 1810, kom ligeledes som 

ung til Ansager, hvor han 1. Maj 1836 blev gift 
med Christiane Nielsdatter. Hun var Datter af 
Niels Kristensen (Rahbek), som havde en Gaard 
syd for Ansager Kro. Gaarden trængte til Om
bygning. Den største Parcel, der hørte til Gaar
den, laa nord og øst for Byen. Der blev da 
handlet med en Mand fra en af de nordre 
Gaarde i Byen, saa der blev lagt en Tofte til 
Parcellen, og her blev bygget en ny Gaard, 
„Bakkegaarden“, som de unge overtog

Naar H. P. Nissen fortalte mig det, tilføjede 
han: Det var ikke fordi Hans Berthelsen var 
hengiven til Drik, men der skulde en Dram til 
i den Tid. Han var tværtimod en veloplyst 
Mand. Om han var saa dygtig en Landmand, 
ved jeg ikke; han drev vel Gaarden som de 

fleste den Gang. H. B. var i en Periode Medlem 
af Sogneforstanderskabet for Ansager Sogn.

Han var som foran antydet Jæger, men brugte 
ogsaa at fiske ved Aaen ved Ansager. Da de fire 
Brødre engang var forsamlet hjemme paa Søn- 
derbygaard, havde Mads, der var lidt rap i 
Munden, lige fortalt, hvor mange Ræve han og 
Hans havde nedlagt den Vinter. Han udtalte sig 
derefter ringeagtende om Fiskeriet, som Hans 
engang imellem gik ved. „De ka et betaal si“, 
sagde Mads. Hans Christian, den yngste af Brø
drene, tillod sig da. at bemærke, at der skulde 
Slump til baade det ene og det andet; hertil sva
rede Mads ilter: „Slump ja, maaski si for Dej!“

Hans Berthelsen og Christiane afhændede 
Gaarden omkring 1870. De blev paa Gaarden 
og nød dens Aftægt indtil 1889, da de flyttede 
til en Datter i Jægum, Janderup Sogn. Chri
stiane døde dér den samme Sommer. Hans døde 
Vinteren efter. De havde tre Børn.

Ane Johanne, gift med Chresten Andreas 
Johnsen, der vist nok var fra Kvong. Han var 
Møllebygger. De boede nogle Aar i Ansager, 
senere flyttede de til Næsborg Mølle. Sidst i 
1880’erne flyttede de til Jægum, Janderup Sogn.

Marie Elisabeth blev gift med Mads Peder 
Povlsen fra Vejrup. Han var i sine yngre Dage 
Musiker. De boede i Ansager.

Niels Rahbek Hansen blev gift med Gertrud 
Maria Gregersen fra Ølgod Sogn. De boede og
saa i Ansager.

Hans Chr. Bertelsen. Naar jeg som Barn i 
mit Hjem eller hos mine Bedsteforældre i Ans
ager hørte Tale om Hans Christian, blev han al
tid benævnt „Hans Christian i æ Nurd’en“. Det 
var derfor, han kom til at staa for mig som en 
egen interessant Person. Efter at have faaet 
lidt Oplysninger om ham, blev han ikke min
dre interessant. — H. C. Bertelsen havde i sine 
unge Dage dyrket Musik og spillede meget godt 
Violin. Meget tyder paa, at han har været en 
begavet ung Mand, der vilde noget. — Omkring 
1850 rejste han til Herningegnen og fik Plads 
som Bestyrer paa Store Lundgaard, Tj ørring 
Sogn. Det var en ung Enke efter Hans Lund
gaard Jensen, død 1848, der ejede Gaarden; hun 
hed Ane Marie Christiansdatter og havde en 
Datter, Else Kristine, der blev gift til Over- 
gaard, Gullestrup ved Herning. Hun blev Mo
der til den nuværende Ejer af Gaarden, Hans 
Overgaard, og til Forstander S. C. Overgaard, 
Ladelund. Det er de to Mænd, der har meddelt 
mig, hvad her fortælles,
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Hvilket Aar H. C. Bertelsen blev gift med 
Enken paa St. Lundgaard, vides ikke bestemt. 
De fik en Datter, Ane Johanne.

Forstander Overgaard har meddelt følgende: 
„Gennem Bedstemor (Ane Marie) og min egen 
Mors Omtale har jeg et ret stærkt Indtryk af 
Bedstefar som en noget kraftfuld Personlighed, 
der var lidt ud over det almindelige paa adskil
lige Omraader. Dertil bidrog maaske ogsaa i 
nogen Grad, at han blev efter den Tids Forhold 
en ret velhavende Mand, hvis Vaner og Livs
førelse laa noget over en almindelig midtjysk 
Bondes“.

H. Overgaard fortsætter: „Jeg husker meget 
godt Bedstefar som en høj, kraftig Mand, nær
mest af Storbondetypen; han havde sin Stok i 
Haanden, naar han gik i Marken og saa til Fol
kene. Gaardens Areal var dengang ca. 300 Tdr. 
Land Ager, Eng og Hede; denne drev han be
tydeligt op. Tillige var han en betydelig Han
delsmand og fedede gerne aarlig to Hold Stude 
å 14-16 Stkr. Han fulgte Markederne rundt om 
i vid Omkreds.

Hvert Efteraar holdtes der et stort Høstgilde 
paa Gaarden, hvor to Musikere spillede, men ud 
paa Natten løste Hans Christian den ene af. — 
Han var ogsaa en ivrig Jæger og skød godt. 
Om Vinteren tog han sig gerne et Slag Kort 
som Tidsfordriv; han spillede ogsaa med Kar
lene; om Sommeren spillede de „Klink“, og saa 
gik det meget gemytligt til. Ellers havde jeg 
Indtrykket af, at Folkene holdtes lidt paa Af
stand til daglig og havde stor Respekt for ham. 
Han spiste heller ikke sammen med Folkene.

Hans Christian B. solgte St. Lundgaard om
kring 1882 og tog ca. 30 Tdr. Land fra, hvorpaa 
han byggede Sønder Lundgaard. — Helbredet 
var da begyndt at svigte, og et Aars Tid efter 
døde han af Kræft. Forinden havde han sam
men med sin Hustru testamenteret 4000 Kr. til 
Oprettelsen af „Hammerum Herreds Børne
hjem“, der byggedes i Herning i 1887 og drives 
endnu.

Datteren Ane Johanne, blev gift med Povl 
Chr. Ottosen og fik Sdr. Lundgaard. De døde 
barnløse i Herning i Slutningen af 1920’erne. 
De havde en Plejedatter. Hun og hendes Mand, 
Enevold Jensen, bor nu paa Sdr. Lundgaard.

Peder Chr. Bertelsen var født 14. September 
1814. Hans Kone hed Ane Kirstine og var fra 
Eg. De overtog Fædrenegaarden sidst i 40’erne. 
I 50’erne byggede de Stuehuset om, idet de byg
gede Halvdelen det ene Aar og den anden Halv
del et Par Aar efter. Den Tids Bønder byggede 
ikke mere, end de havde Penge tilovers til. Pe
der Christian var lidt svag af Helbred, men en 
god Mand var han. Smaafolk gik ikke forgæves 

til ham om et lille Pengelaan eller Arbejds- 
hjælp. Skulde der anskaffes noget nyt i Bedrif
ten, skulde det være 1. Klasses Kram. Han var 
vist den første Mand i Grindsted Sogn, der an
skaffede sig en jernakslet Arbejdsvogn. Vognen 
skulde afhentes i Vandel en tidlig Foraarsdag, 
og i den Tid kan et Par velfodrede Heste godt 
være kaade, saa det var ikke saa sært, at han 
vilde have en af Karlene med sig. Han valgte 
Andenkarlen, Søren Præstegaard, for han havde 
tjent hos Peder Thorning og var vant til at køre 
et Par Heste.

Peder Christian B. drev Gaarden godt. Da 
Vandingskanalen blev anlagt søndenaa, betalte 
han Halvparten af Arbejdssummen; han havde 
ganske vist 20 Tdr. Eng, men det var vist en 
stor Part alligevel. I Aarene derefter var han 
meget interesseret i at faa Engen overrislet. Til 
dette Arbejde var han ogsaa glad for Søren, 
for han havde nemlig været med en Engmester 
et Par Vintre.

Peder Chr. B. havde tit et Hold Stude, som 
han fedede paa; naar han saa mente, de var 
passende til Salg, gik han om til Naboen, 
Jens Præstegaard, dg bad ham komme og se Dy
rene. Han har vel ans^t Jens for at være mere 
handelskyndig. Naa, Peder Chr. B. tog da ogsaa 
til Markeder. Engang var han ridende til Bække 
Marked. Her traf han en Nabo, der var gaaende; 
det kunde nok lade sig gøre dengang. De aftalte 
da at følges ad hjem og skiftes til at ride. Da 
den Tid nærmede sig, hvor de skulde forlade 
Bække, fandt han ogsaa Naboen, der imidlertid 
havde faaet temmelig meget at drikke; men han 
kom dog paa Hesten, og det var Meningen, han 
skulde sætte Hesten ind i Vorbasse Krostald og 
tage af Sted efter Hejnsvig. Peder Chr. B. skulde 
saa tage den første Tur til Bens. Da han naaede 
Vorbasse, var Hesten ganske rigtig sat i Stald,, 
men .Naboen var havnet i Skænkestuen, hvor 
han sad i et godt Lag. Han havde endog været 
i Slagsmaal, før han kom ind, men det var da 
heller ikke saa sært, da der var en Mand ude i 
Stalden, som havde skubbet ham ind mod en 
Hest. Peder Chr. B. og Naboen fulgtes nu kønt 
ad til Grindsted.

Peder Chr. Bertelsen døde i Efteraaret 1882. 
Hans Hustru overlevede ham i 28 Aar.

De havde fem Døtre Ane Johanne, som blev 
gift med Anders Jensen i Morsbøl, Ane, gift 
med Marthinus Therkildsen, Ommeraa, Sdr. 
Omme, Maria, der blev gift med Jens Præste
gaard, Grindsted, Helene, som kom til Sdr. 
Omme og blev gift med Hans Peder Møller, 
Ommeraa, og Maren, som blev gift med Søren 
Præstegaard, der i 1882 overtog den gamle 
Slægtsgaard. Hans Berthelsen Rahbek.
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Minder fra Herthadalen ved Lejre
Påa Opfordring af Redaktøren

Der er et lille Billede, der tit kommer frem 
i min Erindring, det ligger saa langt tilbage 
som først i 1880’erne, maaske 83 eller 84, jeg 
ved det ikke bestemt. Der var en Fest i Hertha
dalen for de sønderjyske Piger, og da mit Barn
domshjem ikke var langt fra Herthadalen, var 
jeg og min Bror med vore Forældre derinde. 
— Og Billedet, som har prentet sig i mit Bar
nesind fra sikkert den første Folkefest, jeg har 
deltaget i, er stadig levende og kan som saa- 
dan ved enkelte Lejligheder dukke op i mine 
Tanker, hvor jeg i Aanden ser en levende, be
vægelig Folkemasse — Talerne og Folks stille 
Lytten dertil har jeg ingen Erindring om, men 
Bevægelsen og Talen om de sønderjyske Piger, 
som jeg mindes at se i en Flok nede i Dalen, 
med storskyggede Straahatte, med lyserøde Ha- 
gebaand, og at der blev snakket om dem — 
staar mig klart. Og hvad er det nu, et Barne
sind har modtaget der?

For mig blev det Kærlighed til det sønder
jyske Folk, der var repræsenteret ved en Flok 
unge Piger i deres skønne Nationaldragter — 
det kan ikke have været Talernes Indflydelse, 
som jeg ikke har fattet, det kan kun være den 
Aands Indflydelse, som har fyldt mine For
ældre, og som hele Folkemængden har været 
baaret af. Jeg mindes Bekendte og Slægtninge, 
som kom og hilste, hvoraf nogle var Vaaben- 
brødre — og hvorfor mon jeg stærkest mindes 
Vaabenbrødrene? Har de været de stærkeste i 
Tal, eller er det, fordi de har været stærkest 
grebne? — De fleste af Vaabenbrødrene havde 
været med i 64, kæmpet, stridt og lidt og tabt

GI. Kongsgaard ved Lejre. '

saa stor en Part af Danmark som hele Sønder
jylland? Og mon ikke det er en Livserfaring, 
at hvor der kæmpes og strides for, hvad der er 
En kært, des dybere bliver Kærligheden? Og 
saadan har ikke alene Vaabenbrødrene, som 
havde taget aktivt Del i Kampen, men bagved 
stod deres Nærmeste og stred for dem i Angst 
og Bøn. Og er det ikke det samme, vi har op
levet i Krigsaarene nu i vor Tid? Folkeaanden 
er mere levende, og lad os haabe, at den som et 
Væld dybt nede fra maa bane sig Vej til de 
forskellige Lag i Befolkningen og vække Kær
lighed til vort ældgamle Danmark.

Senere mindes jeg selvfølgelig flere store Fol
kemøder i Herthadalen. Jeg mindes fra Barn, 
hvordan man var klædt, Mændene med Frak- 
keskødeme og stive Hatte, Kvinderne med 
lange, vide Skørter; franske Sjaler var stærkt 
brugt her paa Egnen, nogle var halvfranske, 
det vil sige sorte med en fransk Bort omkring, 
de helfranske blev regnet for de fineste og var 
vel de kostbareste; saa gjaldt det om at bære 
dem paa den værdigste Maade.

Sjalerne var meget store — med Frynser for 
neden; de blev først lagt én Gang dobbelt efter 
den lange Led, der var ca. 4-5 Alen, dernæst 
et Omslag, saa de var firdobbelte over Skul
drene, og naar Kvinderne derunder havde en 
mørk, ulden Kjole, og Sjalet skulde holdes sam
men paa en værdig Maade med Armene, selv 
om der var fine Sjalsnaale med Lænke imel
lem, ja, saa forstaar man, at det kunde blive 
en for varm Paaklædning en Sommerdag. Der
næst havde Kvinderne paa Hovedet de store 
Huer med Guldnakke og hvidt, fint Lin, en 
Knipling eller fin Blonde og meget svære, brede 
sorte Silkebaand, der gik under Hagen og hang 
fra den ene Side af Huen i dobbelte Sløjfer 
helt ned til Skulderen — og derover Silkehatte
klæder. Ja, saadan var den store Part af Da
merne ved en Skovfest klædt den Gang. Der 
var dog enkelte fine Damer imellem med Hvep
setalje og Tonyre, hvorpaa der var Besætning 
af Perler, Baand og Blonder omkring det lille, 
halvlange sorte Overstykke, dertil en lille, fin 
Kapothat, pyntet med Blomster, Perler eller 
Sløjfer og smalle, sorte Fløjlshagebaand og Pa
rasol i Haanden.

Og saadan mindes jeg nu en hel lang Række 
Skovfester i Herthadalen, hvor Klædedragterne

(Fortsættes Side 10.)
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Bonden Stefen Mortensen i Stauns gik en Dag 
i Begyndelsen af August 1848 en Tur 

ud over sine Marker — til Gaarden hørte 60 
Tdr. Land — for at se, hvor man kunde be
gynde paa Høstarbejdet. Det havde været me
get regnfuldt det Aar — godt for hans sandede 
Marker, saa der stod en god Afgrøde paa 
Agrene. Nu var det blevet højt Vejr m^d Sol 
og let Brise. Det saa ud til, at han, om Krigen 
ikke forbød det, kunde faa Brug for sin Skude 
til at sejle med Kornlaster til Norge saa vel for 
sig selv som for andre, der ikke havde Skib; 
thi Nordmændene vilde gerne have Samsø-Byg 
og andre Ting, og saa fik han altid Last med 
hjem (Tjære, Tømmer og Spegesild) til den 
rige Købmand Morten Nielsen i Maarup.

Under disse Tanker var han kommet op paa 
en Bakke oven for Gaarden, da standsede han 
pludseligt med et Ryk og stod som fastnaglet 
af det skønne Syn, der bredte sig ud for hans 
Øjne. Jylland, Sjælland og Hjelm laa i den blaa 
Dis, og nærmere bag den 1100 Tdr. Land store 
lyngbegroede Hede taarnede de vældige Nordby 
Bakker op — mod Nord laa den vidunder
skønne holmrige Fjord med det lille Fiskerleje 
Langør og Kyholm med dens Karantænestation 
med de 25 teglhængte Bygninger i Baggrunden.

Hvor er "her skønt, sagde han til sig selv, 
men da lød pludseligt et Raab fra hans yngste 
Datter, An Mari: Far, du skal komme hjem og 
spise, for Klokken hun er over 12, og Folkene 
er kommet ind, og Mor venter dig.

Ja, men kom lige herop, bette An Mari, og 
se, hvor skønt her er. Se, her har vor Slægt 
boet i Hundrede, ja maaske i to Hundrede Aar, 
og ved den samme Gaard. Her skal — om Gud 
vil — vor Slægt ogsaa bygge og bo i Frem
tiden.

Ja, Far, her er meget pænt, men det har jeg 
da set saa tit, nu skal vi ned og spise.

Ja, men An Mari, det er det skønneste Sted 
paa Samsø, ja maaske i hele Danmark.

Saa tog han sin lille 13 Aars Pige, Kæledæg
gen, i Haanden og stilede hjem mod den fire
længede Bindingsværksgaard, der laa godt i Læ 
af Bakkerne, saa der var godt at være baade 
for de blide og de stride.

Saa snart de aabnede Porten, kom den store 
Hyrdehund farende logrende imod dem. Babra 
(Barbara), den let graanende Husmoder, stod 
ventende ved Istraens Dør. Hele Mandskabet er 
inde, Far, vi venter kun paa dig. Saa satte de 
sig til Bords i Folkestuen med Stefen for Bord
enden. Paa Langbænken under de smaa, bly
indfattede, lidt grønlige Ruder satte Mandfol
kene sig, øverst Mordi (Morten), den ældste 
Søn, som lige var fyldt de 25 Aar, saa kom

Stelens gamL

Karlen Søren og Tjenestedrengen Jens Peter.
Paa den modsatte Langside stod Kvindfol

kene, den 23-aarige Fie (Sofie) og Tjenestepigen 
Ansine samt „Skrabkagen“ An Marie. Babra 
satte sig i en Stol oppe i Nærheden af Mandens 
Plads.

Jeg har nu, sagde Stefen, været ude at se 
paa Kornet, og paa Tirsdag begynder vi at hø
ste. Kan du, Jens Peter, løbe om til vor Høst
mand, Claus Madsen og hans Kone og sige, at 
vi venter dem Tirsdag Morgen.

Kan vi ikke lige saa godt begynde paa Man
dag, sagde Mordi.

Nej, man skal aldrig begynde et Arbejde paa 
en Mandag, det gør Uheld, men vi kunde jo 
hugge en Skaar Lørdag Aften, saa kan vi godt 
fortsætte Mandag, sig det til Claus.

Da Sulevællingen og Sulet var vederfaredes 
Retfærdighed og Skeerne slikket af, rejste de 
sig fra Bordet, men saa siger Stefen: Hør Mordi, 
vil du gaa med mig og Mor ind i Kakkelstuen 
(Stuen, hvor Bilæggeren stod), for vi har lidt 
at tale om.

Han bliver rød i Hovedet, men følger med 
Forældrene, og mens Mor sætter sig i Stolen 
ved Spindevinduet, sætter Stefen sig for Bord
enden, mens Mordi bliver staaende midt paa 
Gulvet.
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1 Slægtsgaard

Ser du, Mor di, du er jo nu vor eneste Søn, 
efter at dine Brødre er døde fra os, og du er 
den ældste af vore Børn. Du skal altsaa have 
vor gamle Slægtsgaard efter os, men saa maa 
du ogsaa gøre et Giftermaal. Hvad siger du 
om Mikkel Madsens Sine, hun er velhavende og 
et dygtigt Kvindemenneske, siger din Mor. Jeg 
har saa smaat lirket ved Mikkel, og han synes 
som vi, at det kunde være til begge Familiers 
Glæde, om I kom sammen.

Nej, Far, det kan jeg ikke gaa ind paa, for 
Ansine og jeg er gode Venner, og vi er enige 
om, at det skal være os. I kan ikke have noget 
imod hende, for hun er en ordentlig Pige og 
dygtig til sit Arbejde, det har hun da vist i 
de fem Aar, hun har tjent her paa Gaarden.

Ja, at hun er en ferm Pige til sit Arbejde er 
rigtigt nok, men hun er kun en fattig Indsid
dertøs, saa hun skal ikke rykke ind som Kone 
i Gaarden. Det siger baade din Far og Mor.

Ja, saa maa I gøre, hvad I vil, men Ansine 
vil jeg ha’, om jeg saa skal ud af Gaarden med 
det samme.

Hov, hov, bitte Mordi,' sagde Babra, tænk nu 
over det, man skal aldrig gaa overilet til Værks 
i de Sager, det lønner sig ikke, og har du ikke 
lært i din Katekismus, at du skal lyde din Fa
der og din Moder.

Ja, Mor, men her gælder det Ansines og min 
Lykke for hele Livet.

Gør, som din Mor siger, og slaa Ansine af 
Hovedet, du skal se, at du og Mikkels Sine kan 
godt komme til at gaa i Spænd sammen.

Jeg bøjer mig ikke, sagde Mordi, og idet han 
gik ud af Stuen, slog han Døren haardt i efter 
sig.

Det blev ingen munter Høst; der hvilede et 
Tryk over dem alle, og det blev en streng Tid, 
da de manglede Karlen Hans, der var med i 
Krigen som Landsoldat. Men omsider blev 
Høsten dog bjerget i Hus. —

Aaret gik paa Held, og man nærmede sig 
Julen.

Markerne var pløjede, og Vogterdrengen, der 
hele Efteraaret havde været ude fra Morgen til 
Aften med Kreaturerne, skulde nu passe Dyrene 
i Staldene og give Kvindfolkene en Haandsræk- 
ning, for de havde nok at gøre. Nu kunde det 
ikke blive til ret meget med Aftensæde med 
Kartning og Spinding inde i Kakkelstuen; thi 
nu skulde der brygges, bages, slagtes, og Stor
vasken skulde til Side — der var forrygende 
travlt i Istraen (Stuehuset). Men lad os ikke 
foregribe Begivenhedernes Gang.

14. Oktober kørte Stefen og Babra og den 
lille An Mari til Høns-Føns Marked i Onsbjærg, 
og her traf man Venner og Bekendte rundt om 
fra Øen. Her var Kniplingskræmmere med Lin, 
Silketøjer, Knapper og meget andet. Der var 
Kobbersmede med Brændevinstøj. Skomager 
Bom fra Kerteminde havde stort Udvalg af 
Fodtøj. Ja, der var mange andre Handelsfolk. 
I Begyndelsen fulgtes Stefen og Babra paa Ind
køb, men Stefen trængte til Læskedrik, og det 
blev den ene „Sort“ efter den anden, saa han 
var ikke ganske appelsinfri, da de skulde til 
Farts hjemefter, og Øgene var kaade. Babra 
var ængstelig, men Stefen overmodig. Da de 
kom ud gennem „Forten“, blev Hestene helt 
vilde, saa Vognen slingrede fra Side til Side, og 
ved Svinget nær Vængebondens Hus væltede 
Vognen. Hestene fortsatte uden Vognen mod 
Hjemmet, men i Grøften laa de tre Staunsfolk. 
Stefen var straks blevet ædru. Han mærkede, 
at han ikke var kommet noget til og spurgte til 
Babra og An Mari, som begge to skreg af Smer
ter. Stefen var helt myg i Stemmen, da han 
spurgte, om de var kommet noget til. A tror, at 
A har brækket min venstre Arm, sagde Babra, 
og An Mari klager sig i Brystet, bare det dog 
ikke er rent galt med hende.

Stefen stod raadvild ved sine to Kære og den 
sønderbrudte Vogn. Jeg maa hente tijælp hos 
Vængebonden, men mens de funderede over Sa
gerne, hørte man en Vogn nærme sig nord fra 
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i voldsom Fart. Det var Mordi, der forstod, at 
der var sket en Ulykke, og som med Lynets 
Fart havde sat et Par andre Bæster for en 
Vogn for at komme Forældrene til Hjælp.

Varsomt hjalp de Babra og An Mari op i 
Vognen, og saa gik det langsomt mod Stauns.

Ansine og Sofie hjalp godt til med at faa Ba
bra og Ann Mari ind i Alkoven i Kakkelstuen, 
mens der gik Bud til Kyholm efter Doktor 
Lund, som var særlig berømt for sin Dygtig
hed til at sætte brækkede Lemmer i Lave.

Babras Arm kom ogsaa snart i Orden. Værre 
var det med An Mari; thi foruden de to bræk
kede Ribben havde hun paadraget sig en dob
beltsidig Lungebetændelse, saa der maatte Nat 
efter Nat vaages over hende, da hun i sine Fe
berfantasier kastede sig hid og did i Sengen.

Hendes Søster Sofie — kadet Fie — og An
sine var trofaste til at tage Vagten, endskønt de 
hele Dagen havde nok at gøre med de mange 
Juleforberedelser.

Forældrene var ængstelige, skulde de miste 
deres Kæledægge? Og Stefen var tillige brøde
betynget. Den tiende Nat vendte Sygdommen 
sig til det bedre, men endnu var der et langt 
Sygeleje for den lille Pige. Da hun blev bedre, 
ønskede hun stadig at faa Ansine ind til sig, for 
hun var saa god til at fortælle Historier om 
Nisser og Trolde og om de smaa Engle, der 
vogter Menneskene.

En Dag i Slutningen af November, en rigtig 
sur Dag med silende Regn, kom der et Feltpost- 
brev til Fie, det var fra Tjenestekarlen Hans, 
hvori han berettede om en Skærmydsel med 
Fjenden: Min Sidekammerat, Jakob Bertelsen 
fra Samsø, saa I kender ham jo, en prægtig 
Kammerat, fik en Kugle gennem Hovedet, saa 
han sank død om med det samme. Men det var 
næsten, som den havde Bud efter mig ogsaa, 
for den røg lige gennem min Kasket, men 
gjorde mig ellers ikke nogen Fortræd. Ingen 
ved, om det næste Gang bliver mig. Men, kæ
reste Fie, jeg har ikke før tilskrevet dig, men 
kan ikke lade være nu, og jeg haaber, at din 
Hu stadig staar til mig. Men har du sagt noget 
til din Far og Mor, og hvad mon de siger til 
det, for jeg ejer jo hverken Gaard eller Penge.

Fie rækker sin Mor Brevet, og hun læser det 
højt for Stefen.

Da de har sundet sig lidt, siger Stefen: Hvad 
siger du, Mor? Er der ikke som et Fingerpeg i 
de to Ting med Kørselen og Kanonkuglen, at vi 
skal give vort Minde til de Unge?

Jo, jeg er enig med dig, kære Stefen, det let
tede en Sten fra mit Hjerte. Mordi og Fie, nu 
skal I vide, at fra vor Side skal der ikke mere 
være noget i Vejen for, at I hver for sig faar 

den, jer Hu staar til. Mordi og Ansine skal have 
Gaarden — vor gamle Slægtsgaard —, og vi 
to Gamle gaar saa paa Aftægt til Foraaret, 
naar jert Bryllup skal staa. Vi har saa meget 
at sige Ansine Tak for, nu med lille An Mari 
— og du Fie skal have Hans, hvis han kommer 
levende hjem fra Krigen, og saa fejrer vi Dob
beltbryllup her i vor gamle Gaard. Vi finder 
nok en Gaard til jer, Fie, for du faar en god 
Arvepart.

Tak, Far og Mor, udbryder begge de to Sø
skende, og Tak Husbond og Madmor, siger An
sine, hvor I har gjort mig lykkelig.

Alle Juleforberedelserne blev færdige i god 
Tid, og Juleaften, da Familien var samlet, ban
kede det paa Døren, og ind traadte Landsol
daten, og hvem der foer imod ham og lagde 
Armene om hans Hals var Fie.

Det blev en dejlig Jul i den gamle Gaard 
med lykkelige Mennesker. Glædelig Jul, kære 
Børn og Svigerbørn, sagde Stefen og Babra, og 
saa gik de ind til Unnavren (Madtid).

Bent. Rasmussen.

Minder fra Herthadalen ved Lejre.
(Fortsat fra Side 7.)

forandrede sig, men jeg mindes ogsaa mange af 
Danmarks bedste og betydeligste Mænd staa 
paa Talerstolen, og fra min tidligste Ungdom, 
da Ordet begyndte at finde Genklang i mit Sind. 
Mange af vore bedste Højskolemænd har talt 
der, og jeg tror ikke, de har talt forgæves; 
Folkeaanden talte igennem dem og fandt Gen
klang i Menneskeaanden, og bagved føltes den 
kristne Aand som den dybe Undertone.

Og maa jeg da slutte, som jeg begyndte, med 
de skønne, unge sønderjyske Piger, der repræ
senterede det tabte og røvede Stykke Danmark, 
og de alvorlige, bevægede Vaabenbrødre, og bag 
ved dem det hele danske Folk, der havde stridt 
forgæves. Det er nu et Par Generationer til
bage, at vi maatte afstaa hele Sydslesvig, Fol
ket dernede maatte ud i et fremmed Land og 
under fremmed Aand, men efter megen Lidelse 
og Modgang er Hjemvéen og Hjemkærligheden 
vaagnet, og de banker nu paa Bedsteforældre
nes Dør og siger: „Maa vi komme ind?“ Det 
synes mig, der skal et haardt Sind til at sige 
Nej. Lad os mindes Lignelsen om den fortabte 
Søn, som blev modtaget af Faderen i Slægts
hjemmet med aabne Arme.

GI. Kongsgaard, Lejre, 1946.

Kirsten Nielsen,
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Slægtsgaardsforeningens Møderække i Jylland
Som vi i forrige Nummer af Bladet averte

rede, har der været afholdt Møder i Jylland i 
følgende Byer: Rønde, Aalborg, Viborg, Skive, 
Ringkøbing og Tinglev. Skønt der ikke alle Ste
der var lige stor Tilslutning, noget der vel faar 
skrives paa de lange Afstandes Konto, tør det 
vistnok fastslaas, at der hos de mødte var meget 
stor Interesse for Foreningen og dens Formaal. 
Alle Steder var der fuld Enighed om, at der nu 
maatte gøres det grundlæggende Arbejde, der 
bestaar i at faa en Tillidsmand i hvert Sogn i 
Danmark, samt at denne ikke alene maatte lade 
sig vælge og dermed komme til at figurere i For
tegnelsen over disse, men at han ogsaa maatte 
gøre det Arbejde, der bestaar i at spørge de 
endnu ikke indmeldte Slægtsgaardsejere, om de 
ikke kunde tænke sig at være med. Et Par Ste
der blev allerede paa Mødet valgt Tillidsmænd, 
og hvor dette ikke skete, vedtoges det at afholde 
et Bestyrelsesmøde og faa Sagen i Orden i Lø
bet af indeværende Aar.

Som ofte før bemærket, er en Tegning af Med
lemmer ved „Agenter“ et fuldstændigt Misgreb; 
ikke alene kan disse, der jo kun arbejder i øko
nomisk Egeninteresse, let gaa hen og love andet 
og mere, end Foreningen ønsker at holde, men 
tit vil man ogsaa komme ud for, at der gives en 
Indmelding bare for at blive af med en tidsspil
dende Herre. Disse Indmeldelser, der bygger paa 
saadan rent tilfældige Faktorer, har været For
eningen dyre Medlemmer i vore første Aar, 
ikke alene derved, at de figurerer som Medlem
mer i det Budget, der anlægges, men ogsaa ofte 
ved deres „Engangsindmelding“ direkte har hin
dret andre i at komme med. Det er dette For
hold, der nu skal rettes, og vi tvivler ikke paa, 
at den Tillidsmand, der i sit Sogn forstaar at 
tale med dem, vi ønsker at komme i Forbin
delse med, har langt bedre Mulighed for at 
komme i Kontakt end en fremmed, der mødes 
med Mistro. Derfor venter vi, at Møderækken 
vil give gode Resultater i den aller nærmeste 
Fremtid.

Af selve de enkelte Møder gives hosfølgende 
et kort Referat.

Rønde den 18. Novbr.
Mødet, der afholdtes paa Rønde Kro, var paa 

Grund af forskellige uheldige Forhold kun 
smaat besøgt. Kortene, der de andre Steder var 
udsendt til Slægtsgaardene, var ankommet saa 
sent, at de ikke kunde naa ud i Tide, og Bladet 
med Annoncen var heller ikke kommet, trods 
rettidig Indlevering til Postvæsenet, man havde 

derfor maattet avertere i de lokale Blade, og 
endda temmelig sent.

Sognefoged Slemming bød velkommen og ud
talte sin Beklagelse over de nævnte Forhold; han 
havde ventet, at der disse til Trods dog var mødt 
mange af Egnens Slægtsgaardsejere, saa meget 
mere, som Mols og Djursland var de Steder, der 
procentvis havde de fleste saadanne. Han haa- 
bede dog, at de, der var mødt, vilde gøre et godt 
Arbejde for at faa saa mange som muligt med i 
Foreningen. Derefter gav han Ordet til Lands
formanden, der gav et kort Rids af Foreningens 
Tilblivelse, dens hidtidige Arbejde og Fremtiden. 
Ved det paafølgende Kaffebord drøftedes for
skelligt angaaende Agitationen, og Slemming 
sltfttede med en Tak til de mødte.

Aalborg den 19. Novbr.
Godt 30 Mennesker havde trodset Snevejr og 

Afstand og givet Møde. Endnu havde man ikke 
modtaget Bladet, saa det var kun de udsendte 
Kort som Indbydelse.

Gdr. Ths. Thomsen, Ulstedlund, bød velkom
men og redegjorde for Aarsagen til Indbydelsén 
samt beklagede, at der ikke var kommet flere til 
Stede, hvorefter han gav Ordet til Landsforman
den, der som i Rønde trak Linjerne op for For
eningens Arbejde. I den paafølgende Forhand
ling deltog Ths, Thomsen og Møller Andersen, 
Døstrup. Den sidste slog til Lyd for, at der op
rettedes Egnsforeninger inden for Amterne, da 
de store Afstande vanskeliggjorde Arbejdet alt 
for meget. Baade Formanden og Ths. Thomsen 
gav ham Ret i denne Betragtning, og man var 
enige om at søge dette gennemført. Kommune
lærer Nielsen, Aalborg, kendt som en meget dyg
tig Lokalhistoriker, gav Foreningen sin varmeste 
Tilslutning og anbefalede et intimt Samarbejde 
med de „Historiske Samfund“, da de var Børn af 
samme Tanke. Man vedtog at søge at faa valgt 
Tillidsmænd snarest muligt. Ved Kaffebordet 
drøftedes forskelligt, og Thomsen sluttede med 
en Tak til Taler og Mødte.

Viborg den 20. Novbr.
Her var mødt saa nogenlunde det samme An

tal Mennesker. Gdr. S. Sørensen, Lokalformand, 
bød Landsformanden, Slemming og de mødte 
velkommen og udtalte sin Beklagelse over de alt 
for faa, der havde efterkommet Indbydelsen, 
men gav ligeledes de lange Afstande Skylden. 
Landsformanden talte som ved de andre Møder 
og viderebragte Møller Andersens Tanke om 
Egnsforeninger, f. Eks. med en Amtsbestyrelse, 
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der bestod af Egnsforeningernes Formænd, for 
ikke at faa for stort et Apparat at arbejde med. 
Slemming anbefalede Tanken og mindede om 
den Betydning, det havde med personlig Hen
vendelse af lokale, kendte Tillidsmænd til dem, 
vi gerne vil i Forbindelse med.

S. Sørensen takkede Formanden og Slemming 
for Tilstedeværelsen og spurgte om forskelligt, 
bl. a. om Udgifter ved Annoncering af Møder, 
Porto for Udsendelse af Indbydelseskort o. 1. blev 
betalt af Landsforeningen, da Lokalforeningerne 
jo ikke havde Penge at arbejde med. Forman
den svarede, at ved Indsendelse af bilagsbekræf
tede Regninger, vilde disse blive betalt.

Ved Kaffebordet drøftedes forskelligt, og man 
enedes om at faa Tillidsmandsspørgsmaalet løst 
snarest. S. Sørensen bragte en Tak for Bladet, 
som han fandt var udmærket, og Forsamlingen 
gav dette sin Tilslutning ved at rejse sig. *

Skive den 20. Novbr.
Godt 30, baade Medlemmer og Ikke-Medlem- 

mer, var mødt. Proprietær Lyby, Haldborg, bød 
velkommen og gav Ordet til Landsformanden, 
der besvarede forskellige Forespørgsler, hvor
efter der valgtes Tillidsmænd i Sognene. Lyby 
gav derefter nogle Oplysninger om forskellige 
Forhold, baade angaaende Lokalforeningen og 
selve Landsforeningen, ligesom der ved Kaffe
bordet drøftedes forskelligt Foreningen vedrø
rende.

Ringkøbing den 21. Novbr.
Lad det være sagt med det samme, at om end 

Ringkøbing ikke har mindre Afstande at byde 
paa end de andre Lokalforeninger, og om mulig
vis Egnen hører til mindre „fede“ end de først 
besøgte, saa var Interessen langt den største. 
Saa mange, som Højskolehjemmets lille Sal 
kunde rumme, havde givet Møde, mellem 75 og 
100 Mennesker, og det maa siges fra Talernes 
Side, at det var langt det fornøjeligste af Mø
derne.

Lokalforeningens Formand, Gdr. Moesgaard, 
bød velkommen til Landsformanden og Næstfor
manden, der her var kommet til Stede. Efter at 
Landsformanden havde talt, gav Næstformanden 
en Oversigt over Arkivet og dets Arbejde og ud’ 
talte, at først naar Arkivet rummede en Slægts
oversigt over samtlige Slægtsgaardsejeres Hi
storie, var det den virkelige Kilde til Slægts
forskning, det kunde blive.

Ogsaa her var man enig om at faa Tillids
mandsforholdet bragt i Orden snarest.

Ved Kaffebordet førtes en livlig Forhandling, 
og Lokalformanden sluttede det gode Møde med 
en Tak til Talerne.

Tinglev den 22. Novbr.
Ogsaa her var Besøget smaat, og man var 

ligesom de andre Steder inde paa, at Afstandene 
var alt for store.

Lokalformanden, Gdr. P. C. Petersen, Bylde- 
rup, bød velkommen, og man enedes om at faa 
baade Spørgsmaalet Egnsforeninger samt Til
lidsmænd bragt i Orden snarest. I Forhandlin
gerne deltog Gdr. P. Aggertoft samt Gdr. Hans 
Terp.

I „Randers Dagblad“ for den 21. Novbr. læses 
i en lille Notits om Mødet i Rønde følgende: 
Landsformanden udtalte bl. a., at det var For
eningens Opgave at samle alle Gaarde i Dan
mark, der er paa tredie Slægtled, i Foreningen 
for samlet at hindre en eventuel Ekspropriation 
af Slægtsgaardenes Jorder------ .

Det er os en Glæde at kunne notere, at vi har 
en ualmindelig god Presse, at denne har støttet 
os gennem de Aar, vi har arbejdet for Samlin
gen af danske Slægtsgaarde; men vi maa bede 
os fri for i nogen Grad at blive taget til Indtægt 
for noget bestemt Parti eller for Tanker og 
Idéer, der tangerer saadant, og af denne Grund 
maa der protesteres mod det oven for citerede 
Referat. Det, der lægges Landsformanden i Mun
den, har han aldrig sagt, og da der ikke ved 
Mødet var Pressereferent til Stede, maa Med
delelsen være kommet Bladet i Hænde paa an
den Haand?

Hvad Landsformanden sagde var følgende: 
„Vi ønsker at støtte vore Medlemmer i Til
fælde, hvor der ved Ekspropriation lige saa godt 
kunde tages Jord andre Steder fra end netop fra 
en Slægtsgaard, og vi har haft Fortilfælde, hvor 
dette er taget til Følge“.

Dette bliver noget ganske andet end oven
nævnte.

Vi ved nemlig saa inderlig godt, at Samfunds
udviklingen kan kræve, at ogsaa vi maa afstaa 
Jord, om dette kræves, og det vilde være nar
agtigt at søge en saadan Udvikling standset, men 
vi ved ogsaa, at der f. Eks., som Tilfældet har 
været, ved Projektering af en Flyveplads har 
været udset Arealer, der uden Hensyn til Slægts
gaarde og Ødelæggelse af saadanne, skønt der 
laa daarlig og nærmest uudnyttet Jord lige saa 
anvendelig i umiddelbar Nærhed, har været 
nedlagt Protest mod en saadan Urimelighed og 
Byuforstand, og dette agter vi at gøre i Frem
tiden, saa ofte vi kommer ud for sligt. Dette er 
en af vore Opgaver, men har intet med en uri
melig og unyttig Princip-Protest at gøre.

J. P.
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Hvad er en SLÆGTSGAARD?
Fortsat fra Slægtsgaardens Nr. 25

I den foregaaende Artikel er det anført, at 
der efter den nugældende Regel skal være 
Slægtskab mellem den nuværende Ejer (Mand 
eller Hustru) og Ejendommens Besidder (Ejer 
eller Fæster) for 100 Aar siden. Der kan være 
Grund til at gøre opmærksom paa, at dette ikke 
altid vil være Tilfældet, selv om der er nært 
Slægtskab mellem de enkelte Led i Ejerræk- 
ken. Der skal som Illustration anføres et Eks
empel:

En Landejendom er i 3 Led gaaet fra Far til 
Søn, Ejerne A, B og C. Den sidste har ingen 
Børn, og Ejendommen arves da af C’s Halv
broder paa mødrende Side D. Denne er i Slægt 
med C og B’s Hustru (hans Moder), men hver
ken med B eller A. Ejendommen er først kom
met i hans Slægts Besiddelse, da hans Moder 
blev gift med B, og naar dette ikke ligger 100 
Aar tilbage, er Ejendommen ingen Slægtsgaard.

I Almindelighed vil Slægtskabet bestaa i, at 
den nuværende Ejer (Mand eller Hustru) er 
Efterkommer af Ejeren for 100 Aar siden, men 
der kan ogsaa tænkes et Slægtskab af fjernere 
Karakter. Ejeren for 100 Aar siden kan f. Eks. 
være den nuværende Ejers Bedstefaders Broder 
eller Fætter eller Halvfætter. Der rejser sig da 
det vanskelige Spørgsmaal, om man skal regne 
med ethvert nok saa fjernt Slægtskab, og i be
nægtende Fald hvor man skal drage Grænsen 
mellem et Slægtskab af Betydning og et Slægt
skab uden Betydning.

Efter min Mening er det nødvendigt at drage 
en Grænse, idet langt fra hvert Slægtskab til
lægges nogen Betydning. Slægtskab mellem 
Halvfætre og Halvkusiner er saa fjernt, at disse 
ofte og maaske som Regel slet ikke kender no
get til hinanden. Hvis de gør det, er det ikke 
paa Grund af Slægtskabet, men fordi de bor i 
samme By eller Egn. Det afgørende er saaledes 
ikke Slægtskab, men personligt Bekendtskab.

Mere vanskeligt er det at afgøre, om der skal 
lægges Vægt paa Slægtskabet mellem Fætre og 
Kusiner. I Familier med et stort Antal Med
lemmer kan den enkelte have 50 å 100 Fætre 
og Kusiner og kender ofte kun den mindste Part 
af disse. I Familier med et lille Antal Medlem
mer kan Forholdet derimod være dette, at alle 
Fætre og Kusiner kender hinanden og lægger 
betydelig Vægt paa Slægtskabet. Det kan der

for være omtvisteligt, om man skal tillægge et 
saadant Slægtskab Betydning.

Den nugældende Arvelov tillægger ogsaa det 
fjerne Slægtskab Betydning. Halvfætter og 
Halvkusine og deres Afkom er Arvinger efter 
Loven, hvis der ikke, findes nærmere Slægt, 
men denne Arveret for fjerne Slægtninge be
tragtes i vor Tid som en Fortidslevning, og efter 
det Forslag til Arvelov, der er udarbejdet af 
Arvelovskommissionen, begrænses Arveretten 
ifølge Slægtskab i Sidelinien til Søskende, dis
ses Afkom samt Forældres Søskende (Onkler og 
Tanter), hvorimod de sidstes Afkom (Fætre og 
Kusiner og deres Afkom) udgaar som arveberet
tigede.

Paa samme Maade, som der er Tendens til at 
begrænse Kredsen af den arveberettigede Slægt, 
er der Tendens til at indsnævre Begrebet Fa
milieoverdragelser. Dette Begreb har retslig 
Betydning, for saa vidt visse Lovgivninger, der 
hjemler Staten Forkøbret ved Salg af Land
ejendomme, fra denne Forkøbsret undtager Fa
milieoverdragelser. Efter den norske Lov af 
10./12. 1920 om Erhvervelse af dyrket Mark 
undtages fra Forkøbsretten Overdragelser til saa 
fjerne Slægtninge som Fætre og Kusiner og 
deres Afkom (se Slægtsgaarden Nr. 22 S. 12), 
men i det radikale Venstres Forslag (se samme
steds S. 13) undtages alene Overdragelser til 
Søskende, Børn og Svigerbørn, og hermed stem
mer i Hovedsagen — efter Avisreferater at 
dømme — et af Regeringen i Jordlovskommis
sionen fremsat Forslag.

Det vilde derfor stemme bedst med Nutidens 
Tankegang at begrænse Begrebet Familieover
dragelser til Overdragelser mellem beslægtede 
i lige Linie og til beslægtede i 1ste Sidelinie, 
d. v. s. Søskende og deres Afkom. Der kan dog 
ogsaa være en Del, der taler for at medtage 
2den Sidelinie, d. v. s. Forældres Søskende og 
deres Afkom, men det vilde være højst utids
svarende at medtage fjernere Slægtninge.

Herfra bør dog nok kunne gøres en Undta
gelse, navnlig hvor der foreligger egentlig Arv. 
Hvis Ejeren af en gammel Slægtsgaard testa
menterer denne til en Fættersøn eller fjernere 
Slægtning, for at den skal forblive i Slægten, 
d. v. s. hos en Efterkommer af tidligere Ejere, 
vilde det være unaturligt ikke at anerkende den 



Slægtsgaarden Side 14

arvede Ejendom som Slægtsgaard. I dette Til
fælde kan det nemlig konstateres, at Slægts
følelsen har været et afgørende Motiv for Dis
positionen, hvorimod dette vil være meget van
skeligt, naar der foreligger en Overdragelse 
mellem levende fjerne Slægtninge. Der kan dog 
vel, om end det vil være sjældent, ogsaa fore
ligge saadanne Dispositioner mellem levende 
Personer, hvor Slægtsfølelsen som Motiv er 
utvivlsom.

I ældre Tid er det ogsaa sket, at visse Jorde
godser (Len og Stamhuse) er gaaet i Arv til 
fjerne Slægtninge, fordi der gjaldt særlige Ar
veregler for disse, hvorefter de skulde gaa i 
Arv, saa længe der var nogen til af Slægten. 
Ogsaa i saadanne Tilfælde ligger det klart, at 
Slægtsfølelsen har været afgørende (d. v. s. ikke 
hos sidste Besidder, men hos den, der har fast
sat de særlige Arveregler).

Begrebet Familieoverdragelse kan endelig 
trænge til en nærmere Kommentar. I Alminde
lighed sker Familieoverdragelse til en af Eje
rens nærmeste Arvinger, til Børn eller Børne
børn, hvis han har saadanne, og ellers til en af 
de nærmeste Arvinger i Sidelinien. Overdragel
sen har Form af et Salg, men er i Realiteten et 
Slags delvist Skifte i levende Live. Prisen er i 
Reglen lavere, end der kunde opnaas i almin
delig Handel. Hermed har man dog ikke udtømt 
Begrebet. Der kan ogsaa foreligge Familieover
dragelser af anden Art, f. Eks.

1. Ejerens Børn ønsker ikke at overtage Ejen
dommen, fordi de har andet Erhverv. Eje
ren overdrager den da f. Eks. til en Nevø, 
for at den skal forblive i Slægten.

2. Ejendommen maa sælges underhaanden paa 
Grund af Gæld for at undgaa Tvangsauk
tion. Den købes da f. Eks. af Ejerens Bro
der til Handelsværdien.

Beslægtet hermed er en nær Slægtnings 
Overtagelse af Ejendommen som Panthaver un
der Tvangsauktion.

For saa vidt man vil løse det behandlede Pro
blem saaledes, at der normalt ikke skal regnes 
med fjernere Slægtninge end i 1ste Sidelinie, 
men dog under særlige Forhold kan gøres Und
tagelser, skal der til Vedtægternes § 2 føjes som 
2det Stykke:

„Som Familieoverdragelser regnes som Regel 
kun Overdragelser i ned- og opstigende Linie 
samt i 1ste Sidelinie“.

Ifølge foranstaaende Forslag skal Slægtens 
Besiddelse af Ejendommen være uafbrudt. Hvis 
en Mand tilfældigvis erhverver en Ejendom, 
der i forrige Aarhundrede har tilhørt hans Bed
stefader og Oldefader, kan deres og hans Ejer
tid ikke sammenlægges. Det er dog et Spørgs- 

maal, om der ikke bør gøres en Undtagelse, 
naar der kun er gaaet en forholdsvis kort Tid, 
saa det er klart, at der foreligger en Generhver
velse, der hele Tiden har været ønsket og til
stræbt. Maaske er det derfor rettest at lade Or
det uafbrudt udgaa.

Et andet Spørgsmaal, der jævnlig stilles, er, 
hvorledes Sagen stiller sig, naar en Slægtsgaard 
deles mellem 2 Arvinger. Er da baade den nye 
Ejendom og Resten af den gamle Ejendom 
Slægtsgaarde? Dette bør formentlig besvares 
bekræftende. Det varige er ikke Bygningerne, 
men Jorden, og i det omspurgte Tilfælde har 
denne i det nødvendige Tidsrum været i Slæg
tens Besiddelse.

Paa et Møde i Stege i Juli Maaned i Aar (se 
Bladet Nr. 25) blev rejst det Spørgsmaal, om et 
Medlem af Foreningen kunde fortsætte som ak
tivt Medlem, efter at han havde afstaaet sin 
Ejendom ved en Familieoverdragelse. Dette bør 
utvivlsomt besvares bekræftende. Det vilde' 
være urimeligt at udelukke interesserede aktive 
Medlemmer paa Grund af en Disposition, der 
netop stemmer med Foreningens Formaal. 
Maaske bør det dog være en Betingelse, at Ejen
dommen stadig er i Slægtens Besiddelse. Fpr 
saa vidt det findes naturligt at tilføje en Be
stemmelse herom, kunde der tilføjes som et 3. 
Stykke:

„Medlemmer af Foreningen kan fortsætte 
som aktive Medlemmer, efter at de har af
staaet deres Ejendom ved en Familieoverdra
gelse, for saa vidt Ejendommen stadig er i Slæg
tens Besiddelse“.

Vedtægternes § 2 kom herefter i sin Helhed 
saaledes:

2.
Som aktivt Medlem af Foreningen kan opta

ges enhver dansk Landbruger, der ved Arv eller 
Familieoverdragelse har erhvervet det Land- 
og/eller Skovbrug, som han nu er Ejer af, naar 
Ejendommen i mindst 60 Aar har været i hans 
Slægts Besiddelse (Eje eller Fæste). Til Med
lemmer, hvis Ejendom i mindst 100 Aar har 
været i Slægtens Besiddelse, udstedes der, naar 
det ønskes, af Slægtsgaardsarkivet efter forud- 
gaaende Undersøgelser et Diplom mod et af Ar
kivet fastsat Gebyr.

Som Familieoverdragelser regnes som Regel 
kun Overdragelser i ned- og opstigende Linie 
samt i 1. Sidelinie.

Medlemmer af Foreningen kan fortsætte som 
aktive Medlemmer, efter at de har afstaaet de
res Ejendom ved en Familieoverdragelse, for 
saa vidt Ejendommen stadig er i Slægtens Be
siddelse.

(Fortsættes Side 16.)
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Fra Slægtsgaardsarkivet
Takket være Arkivar Magister H. Ellekildes For- 

staaelse af Slægtsgaardssagens Betydning saavel for 
dansk Kulturhistorie i Almindelighed som for dansk 
Landbrugshistorie i Særdeleshed, parret med vel
villig Imødekommenhed fra Arkivarens Side, har 
Slægtsgaardsarkivet som bekendt siden Januar i 
Aar haft til Huse i Dansk Folkemindesamling paa 
det kongelige Bibliotek. I det nu snart forløbne Aar 
er Arkivets Samlinger fuldstændigt blevet ordnet 
efter det topografiske System og opstillet i Kapsler, 
saa man i Løbet af et Øjeblik kan finde frem til, 
hvilke Oplysninger om Slægtsgaarde i et nærmere 
opgivet Sogn Arkivet er i Besiddelse af. I det oven
for nævnte topografiske System, der ogsaa benyttes 
af Dansk Folkemindesamling saavel som af andre 
lignende Institutioner, har hvert Sogn i Landet sit 
bestemte Nummer, og ved Hjælp af en særlig Nøgle 
til dette Nummersystem finder man direkte frem 
til det søgte Sognelæg i Arkivet. Blader man disse 
Læg igennem, finder man for de fleste Sognes Ved
kommende en Indberetning fra Stedets Sognefoged 
eller Sogneraadsformand om Slægtsgaarde i Sognet 
foruden de af Slægtsgaardsforeningens Medlemmer 
indsendte Skemaer, der sammen med Oplysninger 
om selve Slægtsgaarden ogsaa mere eller mindre 
fortæller om de nærmest forudgaaende Slægtled 
paa Gaarden. Det er et forholdsvis Faatal af Sogne 
i Landet, hvorfra Slægtsgaardsarkivet ikke er i Be
siddelse af disse Ting, der udgør Sognelægets faste 
Bestanddel.

Efterhaanden har Slægtsgaardsarkivet jo ogsaa 
foretaget en hel Del saakaldte smaa Folketællings
undersøgelser, som gratis er sendt ud til Medlem
merne af Slægtsgaardforeningen. Et Arbejde, der i 
det kommende Aar skal fortsættes. Kopier af disse 
Undersøgelser bliver lagt paa Plads i Sognelæget 
sammen med Forarbejdet dertil. Dette Materiale vil 
altsaa efterhaanden sammen med Indberetningerne 
og de indsendte Skemaer komme til at udgøre 
Sognelægets Kærnemateriale.

Foruden disse Ting findes der spredt i dé enkelte 
Læg en hel Del Billeder af Slægtsgaarde, og det 
var i høj Grad ønskeligt, at Slægtsgaardsforenin
gens Medlemmer i langt højere Grad, end det hid
til er sket, vilde skænke Arkivet et Billede af deres 
Gaard til Indlemmelse i Sognelæget. Skulde nogen 
ved at læse dette faa Lyst til at sende et Billede til 
Arkivet, bedes De paa Forhaand modtage den hjer
teligste Tak derfor. Gaardens Matrikelsnummer, 
Navn, Beliggenhed, Ejer o. s. v. bedes venligst skre
vet bag paa Billedet. Foruden Billeder af Gaarden 
har Billeder af Personer, gammelt Inventar o. s. v. 
knyttet til Gaarden ogsaa i høj Grad Interesse og 
vil omhyggeligt blive opbevaret her. Om 100 eller 
200 Aar, naar disse Billeder maaske forlængst er 
gaaet til Grunde blandt Efterkommerne paa Gaar
den, vil de uden Tvivl, saa vidt som noget er sik
kert i vor Atombombetidsalder, ligge opbevaret i 
Slægtsgaardsarkivet til Glæde for den interesserede 
Forsker, der maaske netop vil riste Dem og Deres 
Slægt en Minderune.

I enkelte Sognelæg findes der ogsaa gamle Doku
menter, Skøder, Aftægtskontrakter, Matrikelskort, 
Skudsmaalsbøger o. s. v., som i sin Tid er indsendt 
til Arkivet enten som Gave eller som Laan. Med 
Hensyn til disse gamle Ting vil jeg gerne bede 
Slægtsgaardsforeningens Medlemmeer om, hvis der 
findes nogle, som kun har indsendt disse Papirer 
til midlertidigt Laan, da at sende os et Par Ord til 
Arkivet, og Dokumenterne skal omgaaende blive 
sendt tilbage til Dem. Det er en Selvfølge, at Ar
kivet ogsaa gerne vil have skænket slige Ting til 
Ejendom. Der skal i denne Forbindelse gøres op
mærksom paa, at Arkivet ogsaa paatager sig Af
skrivning af gamle Dokumenter mod en Betaling, 
der ikke kommer til at beløbe sig til mange Kroner 
pr. Dokument.

Efterhaanden har Slægtsgaardsarkivet paa Be
stilling udført flere og flere større Gaard- og 
Slægtsundersøgelser for interesserede Medlemmer. 
Kopier af disse Undersøgelser udgør jo, hvor de 
findes, en særdeles værdifuld Bestanddel i Arkivets 
Sognelæg.

Med Hensyn til disse større Undersøgelser skal 
der her overfor Medlemmerne gøres Rede for Be
talingsproblemet. Arkivarbejde er og bliver ifølge 
sin Natur en Tillidssag mellem Rekvirenten og 
Slægtsgaardsarkivet, idet Arkivalierne og Under
søgelsernes Omfang i hvert enkelt Tilfælde er in
dividuelt. Man kan maaske ved en Undersøgelse i 
Løbet af nogle Timer finde lige saa meget, som man 
i et andet Tilfælde ved en Undersøgelse af ganske 
tilsvarende Art maa bruge mange Gange saa lang 
Tid til, om det i det hele taget lykkes at finde det, 
man leder efter. Af Erfaring er det de negative 
Resultater, der forholdsvis koster mest, fordi Un
dersøgelsen, naar de almindelig brugte Kilder glip
per, maa strække sig ind i Arkivalier, der arkiv
mæssig set er vanskelig tilgængelige. Man behøver 
blot i denne Forbindelse at gøre opmærksom paa 
Forskellen mellem Anvendelsen af en Skifteproto
kol i Modsætning til de registerløse, voluminøse 
Tingbøger. Arkivet beder Dem betænke dette For
hold, naar De sammenligner, hvor mange Oplys
ninger for samme Betaling, De har faaet i Forhold 
til andre.

Angaaende Betalingsmaaden for disse større Un- 
deresøgelser beder Arkivet Dem efter eget Behag 
stille et større eller mindre Beløb, 150-100-50-25 Kr., 
til Arkivets Raadighed, og der skal da samvittig
hedsfuldt blive udført Arbejde for Pengene og Re
sultatet tilsendt Dem i maskinskrevet Tilstand, saa 
snart det foreligger. Pengene opkræves pr. Post
opkrævning sammen med Forsendelsen.

Grundet paa den knappe Arbejdskraft i Tiden vil 
en saadan større Undersøgelse almindeligvis 
strække sig over 2-3 Maaneder, idet Arkivet i de 
fleste Tilfælde foruden Undersøgelserne paa Rigs
arkivet, Matrikelsarkivet o. s. v. her i København 
maa føre en til Tider omfattende Korrespondance 
med Medarbejderen ved det Landsarkiv i Viborg, 
Odense eller Aabenraa, under hvilket vedkommende 
Lokalitet hører.

I April-Maj Nummeret af „Slægtsgaarden“ 
gjorde undertegnede opmærksom paa, at hver en
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kelt af Slægtsgaardsforeningens Medlemmer kunde 
gøre Arkivet og dermed Slægtsgaardssagen en me
get stor Tjeneste ved at optegne saa meget som 
muligt om Gaard, Slægt og Hjemstavn og skænke 
disse Optegnelser til Indlæggelse i vedkommende 
Sognelæg her i Slægtsgaardsarkivet. Enhver har 
sine Erindringer, og ved Omtanke dukker saa 
det ene og saa det andet op af, hvad „de gamle“ 
fortalte. Alt vil, naar det bliver indrangeret paa 
de rigtige Steder, kunne faa stor Betydning og være 
til Gavn og Glæde for Efterslægten. Saa har De en 
ledig Stund, er den vel anvendt ved at optegne et 
eller andet til Slægtsgaardsarkivet.

Det er mit store Haab, at Slægtsgaardsarkivet 
sammen med Slægtsgaardsforeningen efterhaanden 
maa vokse sig stedse større og bedre og opfylde 
den Plads blandt Landets Kulturinstitutioner, der 
tilkommer den.

Jeg beder hver enkelt af Slægtsgaardsforeningens 
Medlemmer og Slægtsgaardssagens Venner at 
hjælpe til med at naa dette Maal.

Glædelig Jul og godt Nytaar!
Deres

P. K. Hofmansen.

Hvad er en Slægtsgaard?
(Fortsat fra Side 14.)

Hvilken Betydning har det at afgrænse Begrebet 
Slægtsgaard?

Man kunde spørge, om det i det hele taget er 
nødvendigt og nyttigt at faa fastslaaet, hvad en 
Slægtsgaard er. Gaar det ikke meget godt uden? 
Man optager i Foreningen enhver, der ønsker at 
blive Medlem, og det er der ikke noget forkert 
i. Enhver kan blive optaget som passivt Med
lem. Det bliver paa denne Maade ganske vist 
umuligt at sætte nogen Grænse mellem de ak
tive og passive Medlemmer, men nogen praktisk 
Vanskelighed har dette ikke medført.

For saa vidt Foreningen kun ser paa det Maal 
at faa saa mange Medlemmer som muligt, er 
den nuværende svævende Tilstand en Fordel. 
En anden Sag er det imidlertid, hvis Foreningen 
skal søge at interessere Lovgivningen for sit 
Formaal, Bevarelsen af Slægtsgaardene. I Slut
ningen af 1944 vedtog Foreningen en Resolu
tion, hvori man henstillede til Lovgivningsmag
ten, at der med Hensyn til Udstykningslovgiv
ningen toges særligt Hensyn til Slægtsgaardene. 
En saadan Udtalelse svæver i Luften, hvis For
eningen ikke engang selv kan afgøre, hvad en 
Slægtsgaard er. Skulde Begrebet anvendes i 
Lovgivningen, maatte det først fastslaas, hvor 
Grænsen laa mellem disse Ejendomme og andre, 
og Foreningen maatte være den første, der præ
sterede en Anvisning i den Retning. Saa længe 

Foreningen ikke har gjort dette, er Talen om 
Slægtsgaardspolitik Dilettantisme.

Dette er det ene Forhold, der kræver en Klar
hed. Det andet er Bestemmelsen i Vedtægterne 
af 1943 om Udstedelse af Slægtsgaardsdiplomer. 
Disse kan ikke udstedes, med mindre Begrebet 
Slægtsgaard bliver fastslaaet. Men har nu disse 
Diplomer nogen Interesse? Jeg mener det af føl
gende Grunde:

1. Saadanne Diplomer udstedes saavel i Norge 
som i Sverige af almindelige Landbrugs
organisationer. Det ser mærkeligt ud, at en 
Forening, der er dannet specielt for Slægts- 
gaardsejere, giver op overfor en saadan Op
gave.

2. Det er en smuk Tanke, at Slægtsgaards- 
ejerne paa denne Maade hædrer Mindet om 
Forgængerne, der lagde Grunden til og be
varede den Virksomhed, som Nutiden og 
Fremtiden skal bygge videre paa. Slægts- 
gaardsdiplomet skal ikke opfattes som no
gen Anerkendelse til den nuværende Ejer, 
men snarere dennes Anerkendelse af Skyl
den til Forfædrene.

3. Slægtsgaardsdiplomerne vil være en Re
klame for Foreningen og vil bidrage til at 
forøge Interessen for Byens og Egnens Hi
storie. Det er en naturlig Opgave for Slægts- 
gaardsejerne, der i særlig Grad er knyttede 
til Hjemstavnen, at støtte Forskningen af 
dennes Historie.

M. Hesselbjerg.

Slægtsgaardsforeningen
ønsker alle sine Wedlemmer og JTled- 
arbeidere en glædelig Jul og et godt 
og heldbringende Mytaar.

- Fynshav (Als)

3 og 4 Mdr.s Sommerskole fra 3. Maj 
5 Mdr.s Vinterskole fra 3. November. 
Skoleplan sendes.

Frede Terkelsen.
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blev viet tir Niels Sørensen Bager, overtog da 
Gaarden og købte den til fri Eje af den daværende 
Ejer af „Katholm“, Mathias Peter Otto Rosenørn. 
Skødet er tinglyst den 14. Juni 1802, Niels Sørensen 
Bager skøder d. 18. Januar 1841 Gaarden til sin 
Svigersøn Mikkel Nielsen og dennes Hustru Mette 
Kirstine; de faar i deres Ægteskab fem Børn. Den 
ældste Søn Niels Mikkelsen fik først en Ejendom 
i Højskoven og senere en Gaard i Kastbjerg. An
ders Mikkelsen, der ejede en Gaard i Sabro ved 
Mundelstrup. Marie Mikkelsen, gift med Søren 
Madsen, der ejede en Gaard i Skiffard. Hans Mik
kelsen, der først ejede en Gaard i Voldby og senere 
en i Bredstrup.

Den yngste, Mariane, fik efter Forældrenes Død 
Skøde paa Gaarden den 13. Marts 1882, og hun gif- 
rede sig den 10. Maj samme Aar med Søren Chri
stian Nielsen Slemming, født i Emmelev. Der var i 
deres Ægteskab fire Børn; den ældste Mikka døde 
som Barn, den næstældste Maren, født den 9. De
cember 1885 og gift den 30. April 1908 med Ove 
Svendsen, Søbygaard, senere Hessel. Niels Peter, 
født den 9. November 1887, gift med Kirstine Skaa- 
rup, og endelig den yngste Hans Marius, født den 
22. December 1889, gift med Olea Sylvest. Den nu
værende Ejer, N. P. N. Slemming, overtog Gaar
den d. 22. December 1926, og Gaarden har saaledes 
været i Slægtens Eje i 229 Aar.

Gaard overtaget af femte Slægtled
Gdr. Chr. Truelsen har solgt Gaarden „Vester- 

holm“ i Herning Landsogn til sin Søn, Søren Truel
sen, og sin Svigersøn, Maskinhandler A. Flensborg, 
Herning. Det er nu 5. Slægtled af Familien Truel
sen, der overtager „Vesterholm“, som i 1794 blev 
udskilt som en Hedelod fra „Herningholm“. Paa 
„Vesterholm“ fik Troels Graversen 1824 den før
ste Købmandsbevilling i Hammerum Herred. Den 
lød paa Handel med Grovvarer, og paa denne stif
tedes i 1827 den landskendte Trikotagevirksomhed 
S. Truelsen og Søn, Herning.

En Slægtsgaard i Grensted
Grensten (Viborg Amt) bærer i flere Henseender 

Præg af Typen paa den gamle Landsby fra Fælles
skabets Tid. Langs Bygadens Vinkler ligger de tæt 
sammenbyggede Gaardes Firkanter, for en Del 
endnu baaret af Egebindingsværk og tækket med 
Straa. To af Byens tretten Gaarde er rykket ud 
paa deres Marker, og en Gruppe paa tre Gaarde 
danner en lille Enklave, Østerballegaardene, i 
Byens østlige Hjørne. — Byen er anlagt paa det 
høje Terræns sydlige Fald med vidt Udsyn over et 
rigt afvekslende østjysk Landskab, og til Gaarden 
ligger fed og frugtbar Muldjord, hvoraf noget er 
skyldsat efter Maksimaltakst: 24.

I Modsætning til Nabobyen Helstrup, hvor saa at 
sige ingen af de Familier — paa et Par Undtagelser 
nær —, der ved Aarhundredskiftet beboede Sognets 
Gaarde, mere findes her, er Gaardene i Grensten 
med Trofasthed blevet fastholdt i det arvede Eje. 
— Sognets ældste Kirkebøger fra 1700-Tallets Be
gyndelse nævner Navne, som f. Hvid, Bonde, Fi
sker, Molbo, hvilke endnu ér at finde i Byen.

Første Verdenskrigs Ejendomshandel bragte in
gen væsentlig Forandring i Byens Status, under 
den anden blev en Gaard paa Grund af Ejernes 
Alder afhændet.

Nu har de øjeblikkelige vanskelige Arbejdsfor
hold ved Landbruget bevirket, at en af Byens gamle 
Slægtsgaarde glider ud af Slægtseje, idet Enkefru 
Severine Jørgensen i disse Dage har solgt sin 
Gaard. Denne var som de øvrige Gaarde i Grensten 
og Helstrup i tidligere Tid Fæstegaard under Stam
huset Bidstrup i Granslev Sogn. — Paa Bondefri
gørelsens Tid blev Fæstebrev paa Gaarden udstedt 
til Jørgen Rasmussen, der ved Siden af Landbru
get drev Haandværk som Skræder. Han døde ved 
Aar 1830 og efterfulgtes af sin Søn, Rasmus Jør
gensen, „Store Rasmus“ kaldet, der efter Fotografi 
i Gaarden at dømme har været en stout, typisk 
Randersegns-Bonde i Skødefrakke og Skaftestøvler 
og med en med Læderrem forsynet sølvknappet 
Stok i Haanden.

Han købte Gaarden til Selveje ved Aar 1853 og 
efterfulgtes i Halvfjerdserne af sin Søn, Jørgen Ras
mussen, død 1927, og denne igen af Sønnen, Andreas 
Jørgensen, død 1940, som var en meget anset Mand 
paa Egnen, Sognefoged og Leder af Pastoratets Spa
rekasse bl. a.

Gaarden, der efter Bortsalg uf en Del af Arealet 
har et Tilliggende af ca. 50 Tdr. Land god, lermul- 
det Jord, en 1. Kl.s Besætning og ældre, men vel
holdte Bygninger, er solgt til Landmand af Bram
strup, Rud Sogn, Svend Aage Reinhard, og Købe
summen er 71,000 Kr. Overtagelsen fandt Sted den 
20. Novbr.

Tildelt Dannebrogsmændenes Hæderstegn
Medlem af Slægtsgaardsforeningens Landssty

relse, Sognefoged, Gaardejer Hans Pedersen, Hol- 
megaard, Sanderum paa Fyn, er blevet dekoreret 
med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

250 Aars Jubilæum paa Slægtsgaard

1. December 1696 oprettede Vicestiftsbefa- 
lingsmand over Aalborn Stift, Otto Skeel, Stam
huset Birkelse ved Aabybro i Jylland, og Slæg
ten Skeel paa Birkelse har saaledes kunnet fejre 
250 Aars Jubilæum paa den gamle Slægtsgaard.

Den nuværende Ejer, Hofjægermester Ove 
Skeel, er den 10. Ejer i den lange Aarrække.
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Laan mod 1. Pr. i Landbrug, Skov- og Havebrug samt Grundforbedringslaan 
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Den Sjællandske 
Jondestands Sparekasse

HOVEDKONTOR: V. VOLDGADE 107 
KØBENHAVN V.
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GØDNINGSFORRETNING

Hovedkontor: Axelborg, København V.

Østifternes Land-Hypothekforening
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København V
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i Landejendomme og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne
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