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258-43. årgang

Lægprædikant Anders Larsen

Fæster på Gamborg »Margaard« Anders Larsen og hustru Maren Johansdatter. Anders Lar
sen var kendt for sine gudelige interesser og virkede med sine tanker viden om. Han var også 
medlem af Rigsdagen og gjorde sig også her ^(pj^^de.

Læs om Gamborg »Margaard« på side 3"-f
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Det var den sommer
- Og en sommer, der vil blive husket. Af danske 
landmænd som en årstid med skiftende vejrlig og 
med en konstant trussel og avlspåvirkning, der 
kunne give hovedpine - og gav det. Og det hele 
Danmark blev mindet om det hårde menneskesyn, 
der satte hysteri og terror op imod de lovbeskytte
de daglige gøremål i borg og hytte.

En urolig sommer med klang fra sværd og solid 
argumentation. De lukkede fabrikkers og kontores 
protest i forsommeren. Vrælet fra gadens bærme 
og svage politikeres halvt forstående og halvt be
tænkelige udtryk blandede sig sælsomt med den 
jævne befolknings og de demokratisk sindedes fa
ste holdning i en tid, hvor nødvendigheden af le
delse og rigtige indgreb var og er tidens krav.

Og senere sprang bomberne under indtryk af ra
cistisk hærgen og politisk og nationalt had. Men
neskesjælen fik sine rystelser, men op over alt det, 
der drager nedad, løfter sig bestandig hvermands 
trang til at gøre nytte og trække i rebet i rigtig ret
ning, så fremgang ses. Deri ligger den evige for
trøstning, der overalt giver håb. Håb om personlig 
og almenmenneskelig styrke og om materielle vin
dinger, der tilsammen giver vokseværk.

Således kommer vi stadig fremad til gavn for vir
ket og til glæde for de, der tager fat af lyst og evne. 
Og måtte danske landbohjem - trods regn og storm 
og hårlige høstdage indtil septembers udgang - væ
re i forreste række i sind, tanke og gerning i tjene
ste for alt det der bygger og viser respekt bagud og 
fremsyn overfor opgaverne.

Vi skal altid være tjenere, der viser hensyn til an
dre og befordrer kraft og mod selv under mod
gang. Deraf vokser fremgang og bliver til daglig 
velvære, bedre livsforståelse og gode vanver. Og 
her kan og bør alle være med.

Jens P. Petersen

Husk at bestille
SLÆGTSGAARDSBOGEN

Se side 9

Medlem
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Gamborg »Margaard«

Ældste stamfader til Slægtsgaarden var fæster un
der Veddelsborg - Niels Jørgensen 1759-1776 sene
re dateret Lars Andersen f. 1752-1810. Gården lå 
oprindelig i Gamborg by - men blev flyttet 1777 til 
nuværende sted og ombygget i 1880. Lars Ander
sen var gift 2 gange - hans første hustru Maren 
Nielsdatter f. 1767 død 1789 - kun 21 år gammel. 
Hans anden kone Ane Hansdatter fødte 7 børn - 
hvoraf de fleste døde, men der hærgede dengang 
difteritis og tuberkulose - hvilket må have været 
ganske forfærdeligt, Lars Andersen dør 1810-68 
år og hans enke giftede sig med ungkarl Rasmus 
Madsen, så kunne fæstet til Greven fortsætte.

Rasmus Madsen (f. 1778 dør 1846 - 68 år) bliver 
enkemand og gifter sig med Ane Marie Jens-datter 
(f. 1784 dør 1841 57 år) i ægteskabet er der 8 børn, 
også disse dør mange som små - men nu biir det 
stedsønnen af første ægteskab, Anders Larsen, 
som bliver fæster af »Margård« 1827.

Han havde to søstre som bliver gift og bosat på 
Stenderupegnen.

Rasmus Madsens gård Gamborg »Margaard« 
var samlingssted for egnens hellige (gudelige for
samling), hans stedsøn Anders Larsen f. 1801 - for
tæller om sin tidligste ungdom, - at han sammen 
med jævnaldrende søgte glæde i spil og dans - såle
des forblev jeg indtil mit 19. år - men da jeg år 1820 
rejste til Vonsild i påsken, og besøgte min familie 
blev jeg ved pastor Sallings prædikener, opvakt af 
min synds sikkerhed - og erkendte mig fortabt til 
den evige død - således gik jeg i 2 år og havde mere 
sorg og bedrøvelse end glæde - men efter at høre 
det kristelige vidnesbyrd af Chresten Madsen, 
Bregnør lærte han at overvinde tvivl og frygt af 
Guds Ord og Luthers Skrifter.

Gamborg sogn havde dengang en præst Pastor 
Høgh, som gjorde stor modsigelse, mod forsamlin
ger som holdtes på Margaard - da disse skulle an
meldes til sognepræsten. Der blev sunget salmer og 
holdt bøn, og læst af en gammel Huspostil - som 
endnu findes på slægtens gård, der fortælles om 
præsten, der lurede ved vinduerne, når der var mø
de, men blev affærdiget med, at det var børns 
sanglege og uskyldige leg.

Anders Larsen, fik ord for at være en mild og 
stilfærdig mand - fast og modig til at fremføre bib
lens tale og Luthers forkyndelse i sin overbevisning 
mod den stridende præst og biskop - størst betyd
ning for den fynske vækkelse fik dog oprettelsen af 
den Herrnhutiske koloni i Christiansfeld omkring 
årene 1770.

Herfra kom mange missionærer og holdt for
samlinger på Margaard - hvilket kom til enormt 
mange stridigheder med præst og øvrighed - An
ders Larsen samarbejdede med Chresten Madsen, 
Bregnør og P. Larsen Skræppenborg.

Mange skrifter og beretninger ligger nu i arkiv 
fra forsamlingernes tid - man har sejlet over Lille
bælt fra Sønderjylland til Gamborg Fjord, der be
rettes om en tur, der varede 11 timer i hårdt vejr.

Anders Larsen giftede sig 26. juli 1828 med Ma
ren Johansdatter, søster til lægprædikant Jeppe 
Johansen, Sinding ved Silkeborg, det fortælles, at 
hun gik til Margaard med træsko på, en lang og 
besværlig gang - dog havde de forbindelser til ven
ner af gudelige forsamlinger i Kolding og Vonsild.

Fra 1842-48 var Anders Larsen sognerådsfor
mand og 1853 opstillede han ved folketingsvalg i 
Middelfart kredsen, og slog den gamle Fjellsted re
præsentant Gdr. Trydegaard.

1854-55 genvalgtes Anders Larsen ved kåring - 
han hørte til de stille i tinget - mest betegnende var 
et indlæg om forhandling om helligdagsloven, 
»Alt hvad der kan forstyrre helligdagene skal for
bydes læredrenge og tjenestekarle skal have fuld 
frihed til at gå i kirke thi der står skrevet: Kom hvi
ledagen i hu« Han gjorde sig også bemærket angå
ende at få Middelfart som endestation ved jernba
nen i stedet for overfarten ved Strib, da forbindel
sen til Fredericia nok til tider kunne være besvær
lig i ugunstigt og hårdt vejr.

I sine sidste Rigsdagsår var han mest optaget af 
den kirkelige strid - han sympatiserede med 
Grundtvig - men han stod fast på sin ungdoms no
get snævre ortodokse-lutherske opfattelse og hæl
dede sine sidste år mod Indre Mission - Anders 
Larsen fik 15 børn, som han selv oplærte og mødte 
med dem til eksamen i den offentlige skole. Her 
skal så fremhæves at en stor slægt voksede op og 
stadig har efterkommere, bosat mest på Fyn. An
ders Larsen dør 1968 - 67 år, som en ensom mand.

Stor var hans skuffelse da hans børn ikke fulgte i 
hans fodspor, de var ægte grundtvigianere.

4 af Anders Larsens børn overtog nu gården som 
fæste.

Kristian f. 1844, var landmand, to søstre, Maren 
og Dorthea bestyrede hus, Niels som studerede teo
logi måtte opgive sit studium og blev senere ansat 
på dommerkontoret i Middelfart.

Kristian dør 1908, og derved kom en søstersøn, 
Laurits Krogh f. 1881, søn af Marie og Lars 
Krogh, Brendeskov Skole til Margaard som fæ
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ster, han frikøbte fæstet 1916, der var 67 tdr. land, 
ca. 1920 købte han en mindre gård, 20 tdr. land, 
som han drev sammen med Margaard.

Han giftede sig 1909 med Eleonora Kristine f. 
1884, datter af folketingsmand Hans Poul Peder
sen, Viby Vestergaard«. Laurits Krogh var op
lært på ret store gårde og var en dygtig og fremsy
net mand, han byggede et nyt stuehus 1912. De le
vede her et rigt liv, de fik 3 børn Else, Vagn og 
Poul.

De havde omgang med en masse mennesker, da 
de var meget gæstfrie. Folkeholdet var stort, med 
karle og piger også en tid med privat lærerinde. 
Laurits Krogh sad flere perioder i sognerådet, hvor 
han var en meget respekteret mand.

Nora Krogh opholdt sig i sin ungdom, mest i Kø
benhavn, hvor hun gik på tegneskole og hendes ta
lent var også i retning af journalistik, hun referede 
meget til Fyns Tidende og var en stor støtte for 
Middelfart Dagblad, da det eksisterede. Hendes 
begejstring var stor, da hun var med pressen på 
broen ved Rondsbro i Gamborg Fjord, der landede 
elleve vandflyvere med Prinsen af Wales, der skul
le på besøg på Weddelsborg Slot. Hun skrev i bla
dene mod den moderne kunst, der vakte hendes 
harme, og mange delte hendes opfattelse, længe ef
ter hendes død, modtog familien breve, som sym
patiserede med hende.

Slægtsgården her havde Kroghs store bevågen
hed og han var med til at oprette Slægtsgaardsfore- 
ningen 1941.

En lang smuk allé fører ned til gården, og der 
fortælles fra gamle dage, at her i en lavning stod 4 
store pile - som de kaldte de 4 store profeter, og på 
den mindre gård var et pilehegn de 12 apostle, vel 
nok et levn fra fordums dage.

Efter forældrenes død 1954 overtog Vagn Krogh 
f. 1912 »Margaard«, efter at han i en halv snes år 
havde ejet den mindre gård, som han overtog 1934 
i giftemål med Ingeborg Marie f. Terkelsen f. 1911 
fra Marslev, de får 4 børn, den mindste gård bliver 
solgt fra og andre 10 tdr. land bliver købt 1969, så 
han nu driver 87 tdr. land.

I 1978 bliver gården bygget om og der blev op
ført en ny stor lade med moderne korntørreri. Går
den drives kvægløst, roer, korn og frø samt ærter.

Den store slægt, har knyttet sig til Margaard i 
ca. 12 år i træk.

Vi havde Slægtsgaardssammenkomst, en be
stemt dato i juni, der kunne samles omkring 60 gæ
ster, en dejlig tid med mange minder. Stuerne fyldt 
til bristepunktet, der blev spist, holdt taler og sun
get flittigt af Højskolesangbogen. Tiden har nu 
gjort, at det er minder.

Vagn Krogh og hans kone driver gården alene, 
de er 5’ generation på gården. Mistede med stor 
sorg en søn 25 år i 1972 som var arvtager til går
den, men fremtiden vil vise om slægten kan fort
sætte.

Ingeborg Krogh.

Tegning: Ellen Valentin.
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Den lille landbokommission og 
bøndernes frigørelse 

på de kongelige godser
Den 3. november 1984 kunne vi have fejret 200 
årsdagen for nedsættelsen af »den lille 
landbokommission«, som var grundlaget for, at 
de kongelige fæstebønder i Nordsjælland fik 
deres frihed tidligere end de øvrige danske fæste
bønder.

For at forstå de nordsjællandske bønders si
tuation er det nødvendigt, at vi ser tilbage i hi
storien. Nordsjælland har altid været et attraktivt 
sted at bo for de jagtglade danske konger. Tænk 
blot på Kong Valdemar og Gurre.

Også præsterne og munkene havde fundet ud 
af, at der var dejligt i Nordsjælland, der var såle
des 7 klostre i Nordsjælland.

Da reformationen blev indført 1536 fik kongen 
en god anledning til at gøre klostrenes jordegods 
til kronegods. Alene Esrumkloster ejede 325 bøn
dergårde plus kirker og møller.

De store godsområder, der hørte til Kværn
drup, Æbelholt og Esrum klostre blev lagt under 
Frederiksborg Slot. Kirkerne og klosterbygninger
ne blev efterhånden nedrevet og murstenene an
vendt til bygning af Frederiksborg Slots heste
stalde.

Ved mageskifte erhvervede Frederik II Faur- 
holm fra Peder Oxe og 1560 mageskiftede kongen 
med Herluf Trolle og Birgitte Gøye, så kongen 
fik »Hillerødsholm« og de fik »Skovkloster«, det 
nuværende Herlufsholm i Næstved.

Efter reformationen var det kongen og adelen, 
der forvaltede riget og samtidig kom der et kul
turopsving, som renaissancen indførte. Det betød 
forfinelse i det daglige liv og større krav til bolig
gen hos landets overklasse. De fleste af de unik
ke gamle murstensherregårde er bygget i århund
redet efter reformationen.

Kongerne byggede slotte. Frederik II og Chris
tian IV byggede Frederiksborg Slot. Kronborg 
byggedes 1574-84 af Frederik II og Marienlyst 
Slot nordfor Helsingør 1760. Hørsholm Slot ned
rev Frederik II 1579 og byggede et nyt. Kronprins 
Christian og den tyske prinsesse Sofie Magdalene 
rev dette ned og byggede et nyt Hørsholm 1728.

Da Christian VI blev konge 1730 forærede 
han Sofie Magdalene slottet, som hun straks be
gyndt at ombygge. Resultatet blev, at man 1739 

indviede nordens mest overdådige slot med 750 
værelser. 1719 påbegyndte Frederik IV Fredens
borg Slot, det endelige udseende fik slottet i 1770- 
erne.

I den omtalte periode udvidedes Jægerspris Slot 
flere gange, således at det 1745 havde fået det 
omfang, det nu har.

Når de danske konger kunne tillade sig en 
sådan ødselhed i tiden fra reformationen 1536 til 
ca. 1786, var der to væsentlige årsager, den ene var 
Øresundstolden, som gav enorme indtægter til 
statskassen og den anden var fæstebøndernes ho
veriarbejde.

Det må indrømmes, at de kongelige fæstebøn
der nok havde mildere vilkår end mange af bøn
derne på Sjælland og Lolland-Falster og blev be
handlet mere humant end bønderne på herregår
dene. Træhest og halsjern brugtes ikke så tit, 
men værnepligten og stavnsbåndet, som indførtes 
af Christian VI 1733, gjaldt også for de kongelige 
godser.

Til det man i almindelighed kender til fæste
bøndernes forhold må føjes en del træk, som var 
særprægede for Nordsjælland. Vigtigst var det, at 
det var lykkedes kongerne af hensyn til jagten at 
samle næsten al jorden i Nordsjælland både land
brugsjorden og skovene, derfor er næsten alle 
skovene i Nordsjælland i dag statsskove. Disse 
bestræbelser var lykkedes i den grad, at der ca. 
1700 ikke fandtes en eneste selvejerbonde i Nord
sjælland og kun ganske få andre end kongen, der 
ejede jord i Nordsjælland, hvilket fremgår af føl
gende oversigt over ejendomsfordelingen som den 
var i 1682:

Krongods: 775 gårde - 301 huse - 6376.68 td. hk
Præstegårde: 13 gårde - 0 huse 
Anneksgårde: 6 gårde - 0 huse 
Kirkegods: 11 gårde - 25 huse

231.06 td. hk.

Universitetet: 0 gårde - 10 huse - 0.0 td. hk 
Adelen: 5 gårde - 0 huse - 41.41 td. hk.
Borgerlige: 31 gårde - 7 huse - 316.12 td. hk.
Selvejerbønder: 0 gårde - 0 huse - 0.0 td. hk.

Ialt 841 gårde - 343 huse - 6965.27 td. hk.

* d.v.s. husmandshuse med eller uden jord.
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Langt den overvejende del af de nordsjælland
ske bønder var fæstere under krongodset. Selv
om kronens fæstere blev behandlet mere humant 
end godsejernes, var det alligevel forbundet med 
en del ubehageligheder at være kongens fæste
bønder. Der skulle være gode jagtmuligheder, og 
derfor blev der taget mere hensyn til skovens 
mange dyr end til bondens marker og haver. 
Bondens hund skulle have afhugget den ene for
pote, så den ikke kunne jage dyrene. Når der 
skulle bygges på de mange store og små slotte 
måtte bønderne køre tusindvis af læs sten, kalk 
og tømmer. Kalken hentedes i Faxe og stenene i 
Jægerspris og Dragsholm i Vestsjælland.

Til det store stutteri på Frederiksborg med 
(1770) ca. 700 heste anvendtes store mængder hø 
til vinterfoder. Derfor krævede det såkaldte »hø
hoveri« mange bønders arbejde sommeren igen
nem.

Desuden måtte bønderne stille med heste og 
vogne til kørsel af hoffets bagage. For eksempel: 
Da enkedronning Juliane Marie i sommeren 1782 
tog ophold på Fredensborg skulle der 144 spand 
heste til at befordre hendes bagage, og når prins 
Carl rejste fra Jægerspris til Vemmetofte, havde 
han ret til at udskrive 69 hovbønder med vogne til 
beordring af sig og sit følge.

Omkring 1750 indtrådte der en stigning i pri
serne på landbrugsprodukter. Dette fremkaldte et 
ønske om at sætte produktionen i landbruget op. 
For at opnå dette på bøndergårdene, var det 
nødvendigt at ophæve fællesskabet, så hver 
bonde blev ansvarlig for sin egen jord og dermed 
økonomi. For denne ordning stod Frederik V’s 
overhofmarskal Grev Adam Gottleb Moltke 
(1710-92), men det gik meget langsomt.

Et af de første steder der blev taget fat var i 
Hørsholm amt nordfor København. Dette gods 
blev i 1731 af Christian VI skænket til dronning 
Sophie Magdalene (1700-70). Hun var som dron
ning en dyr dame, som bekendt byggede hun 
Hørsholm slot; men også på andre områder var 
hun meget fordringsfuld. Da hendes økonomi var 
meget dårlig, pålagde hun 1736 amtsforvalteren at 
finde rede på skavankerne. Han fremhæver i sin 
rapport, at bønderne må svare altfor store af
gifter i forhold til deres indtægter. Desuden frem
hæver han deres fordærvelige vane med drik og 
tobaksmøgen, ja selv børnene opklækkes med 
tobakspiben i munden.

Da Sophie Magdalene i 1746 var blevet enke
dronning var økonomien blevet så dårlig, at hun 
fra Tyskland indkalder fætteren greve Christian 
Gunther Stolberg (1714-65) og udnævner ham til 
overhofmester. Han var en udpræget retsindig 
mand med en alvorlig kristen indstilling. Han ind
skrænkede straks enkedronningens dyre hofhold
ning, hvorved der sparedes mange penge. Des
uden foreslog han at udstykke hovedgården, at 

afskaffe hoveriet, at afløse tiendet med et pen
gevederlag og at indføre arvefæste. Disse forslag 
betegner et meget vigtigt program for bonderefor
merne, idet de fjernede de væsentligste skader i 
den gamle tilstand, og i årene 1759-61 førtes de 
ud i livet.

Det viste sig hurtigt, at reformforsøget var til 
fordel for både godsets besidder og for bønderne, 
og amtsforvalteren kunne skrive: » En herlig god 
afregning har jeg til dette års udgang haft med 
amtets bønder«.

Sophie Magdalene viste sin taknemmelighed 
mod grev Stolberg ved 1766 at rejse en støtte til 
minde om begivenheden.

Dette blev Danmarks første frihedsstøtte til 
minde om bøndernes frigørelse.

Få måneder efter dronning Sophie Magdalenes 
død 1770 tog kong Christian VII og dronning 
Caroline Mathilde Hørsholm Slot i besiddelse. 
Slottet blev nu i de to somre 1770 og 1771, me
dens Struensee stod ved magten, skueplads for et 
hofliv, der vakte den dybeste forargelse. Sent på 
året 1771 flyttede kongefamilien til hovedstaden 
og få uger efter blev Struensee lagt i lænker og 
dronningen fængslet. Hoffet kom der aldrig 
mere. 1810 blev slottet nedrevet og materialerne 
anvendt til Christiansborg og råd- og domhuset i 
København. Stolbergmonumentet står der stadig.

Bondereformerne fra Hørsholm kom snart til 
at bære frugt andre steder. Grev Stolberg var ven 
med den store statsmand, grev Johan Hartvig 
Ernst Bernstorff (1712-72), to af hans døtre blev 
efter hinanden gift med Bernstorffs bordersøn grev 
Andreas Peter Bernstorff (1735-97). Også til fa
milien Reventlow havde han nær tilknytning, 
hans ældste søn blev gift med en søster til gre
verne Christian Ditlev Reventlow (1748-1827) og 
Johan Ludvig Reventlow (1741-1801). Det varede 
kun kort tid inden A. P. Bernstorff lod godsin
spektøren på Bernstorff gods gennemføre refor
merne i årene 1764-66. Her ophævede man 
fællesskabet og udsatte præmier til de bønder, 
der flyttede ud af landsbyen.

De to nordsjællandske forsøg rejste hurtigt 
spørgsmålet om en almindelig reformlovgivning 
for hele landet; men den sindsyge konge Christian 
VII’s tronbestigelse, og den deraf følgende politi
ske uro, var ikke heldig for så gennemgribende 
reformer.

Det var først i 1784, da kronprinsen stillede sig 
i spidsen for statens styrelse, at der kom gang i 
reformernes gennemførelse, og han støttede tro
fast Chr. D. Reventlow og A. P. Bernstorff. Den 
drivende kraft blev snart den norskfødte Chr. 
Colbjørnsen. Den 3. november 1784 nedsattes den 
såkaldte »lille landbokommission« med den opga
ve at forbedre bøndernes vilkår på krongodset i 
de daværende Kronborg og Frederiksborg amter, 
kommissionens formand blev amtmand i Fre
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deriksborg Heinrich von Levetzau (1734-1820). 
Han var i udskiftning en erfaren mand med 
sjældne evner til at forhandle med bønderne. 
Andre medlemmer var brødrene Reventlow og 
etatsråd Vilhelm August Hansen, der som ejer af 
godset Frydendal ved Holbæk netop havde gen
nemført de forbedringer, som kommissionen 
skulle forsøge i Nordsjælland.

I løbet af tre måneder havde man udarbejdet en 
plan, som regeringen godkendte. Det første man 
gik i gang med var en opmåling af landsbyerne og 
en udskiftning af jorden, således at hver bonde
gård fik sin jord samlet på et eller to steder 
afhængig af jordens kvalitet, alle skulle have en 
part af agerjorden og en part af engjorden, samt 
en tørvelod.

En del af landsbyerne var dog forinden udskif
tet frivilligt på initiativ af fremsynede bønder i 
tiden fra 1779. I 1789 var man nået så vidt at 
jorden var udskiftet i 113 landsbyer og 1790 var 
man færdig, og da var 423 gårde og 257 huse 
flyttet ud af landsbyerne og jorden udskiftet. 
Herefter havde hele det nordsjællandske landskab 
ændret karakter. Småskovene og krat på over
drevene forsvandt og afløstes af kornagre og 
græsmarker, hvor der tidligere var stenede jorder. 
Stendiger blev rejst omkring de udskiftede mar
ker, gårde og huse rejste sig spredt i det åbne 
land.

Som et eksempel kan nævnes landsbyen Lang
strup ved Fredensborg, hvor 17 gårde af byens 22 
udflyttedes.

Udskiftningen var den lille landbokommisions 
vigtigste arbejde, men samtidig afløstes både ho
veriet og tienden af et pengevederlag. Herefter 
kom bøndernes arbejdsindsats udelukkende dem 
selv tilgode.

Der er dog ingen tvivl om, at hele denne 
omvæltning for bondestanden har kostet umen
neskeligt arbejde, sved og tårer. Engarealet, som 
bønderne i Hørsholm overtog, var bevokset med 
egeskov, kongen forbeholdt sig træerne til byg
ning af skibe, og bønderne overtog jorden med 
alle træstubbene. Når som tidligere nævnt nogle 
af bønderne på eget initiativ påbegyndte ud
skiftningen allerede fra 1779 skyldtes det nok for 
en del, at Nordsjælland var bedre stillet med 
rytterskoler end det øvrige land. Af de 240 rytter
skoler, som byggedes på de kongelige rytterdi
strikter blev der i årene 1722-25 bygget 40 i det 
nuværende Frederiksborg amt, og i årene 1764-90 
blev der yderligere bygget 35 nye skoler. Bønder
ne har nok været mere oplyste end de fik skyld 
for, i enkelte tilfælde foretog de selv udskiftnin
gen uden hjælp fra de af kommissionen valgte 
sagkyndige.

Den sidste store opgave, kronen på værket, var 
indførelsen af selveje, eller arvefæsteskøder. Det 
bestemtes derfor 1786 at arvefæsteskøder kunne 

udstedes til en bonde, når:
1) Gårdens hovedlod var indhegnet.
2) Gården, hvis den var udflyttet, var fuld

stændig opbygget, eller hvis den var forblevet i 
landsbyen, var vel vedligeholdt.

3) Der var fornøden besætning og inventar på 
gården.

4) der ikke var skatte- eller afgiftsrestancer.
I overensstemmelse med disse betingelser blev 

de første arvefæsteskøder 15. august 1788 uddelt 
til 15 bønder fra Frederiksborg og Kronborg 
amter. Det skete på Frederiksborg slot, og grev 
Christian Ditlev Reventlow overrakte personligt 
dokumenterne til bønderne. Ved denne lejlighed 
holdt han en tale som giver udtryk for hans håb 
til og tro på en god fremtid for Danmark. Han 
udtalte blandt andet:

»Jeg ser den lykkelige Dag i Møde, i hvilken 
man ved Bøndernes Undervisning i alle Skoler vil 
anse Forstandens og Hjertets Dannelse for vigti
gere end Udenadslæsningen; den Tid, i hvilken 
man vel i Skolerne vil anse Undervisningen i Reli
gion for den vigtigste, men ikke derfor betage 
Børnene deres Tid til at erhverve den Kundskab, 
som de behøver for at blive nyttigere og lykkeli
gere Mennesker i deres Kald. Jeg ser den Tid i 
Møde, i hvilken Udmarkerne vil ligne de velgøde
de Tofter, de sure Enge og Moser forvandlede til 
fede Haardbundsenge, unyttig Krat være bortryd
det, nyttig Skov og Underskov omhyggelig fredet, 
alt skadeligt Vand afgravet, alle Kampesten 
brugte til varig Indhegning med Stengærder; den 
Tid, i hvilken de udskiftede Bøndergaarde alle 
omgives med KaaL, Urte- og Blomsterhaver, med 
Pile og andre nyttige Træer; den tid, i hvilken 
Kløvers, Kartoflers og nyttige Roers Dyrkning 
ikke er nogen Sjældenhed, i hvilken Tjeneste
karlen vil sætte en Ære i at være den skrappeste 
Arbejder og Bonden i at være den bedste Hus
bonde; den Tid, i hvilken Bonde og Husmand vil 
være lige fornøjede med deres Stilling, ikke mis
unde hinanden, men som Venner ved gensidige 
Tjenester befordre den ene den andens Fordel; 
den Tid, i hvilken ingen fattig vil blive uhjulpen, 
og ingen arbejdsføre Tiggere vil taales at omvan
dre; den Tid, i hvilken Spinderokken, Væven og 
anden huslig Vindskibelighed vil fylde de nu 
ledige Vinterdage«. - Og senere i Talen hedder 
det: »Vi har alle med samlede Kræfter arbejdet 
frem til at opfylde Kongens Befaling, Kronprin
sens, Bondestandens sandeste Talsmands inderlige 
Ønske. Bønderne har med usædvanlig Flid og 
Mod indhegnet deres Lodder, opryddet Stene og 
Krat og afgravet det skadelige Vand. Guds Vel
signelse har vi sporet i alle Foretagender, og han 
vil vist gøre disse Bønder til Eksempel for 
Danmark, som deres Brødre vil følge og gøre den 
i fordums Tid miskendte Bondestand til et arbejd
somt, lykkeligt og kækt Folk, af hvis Velstand 
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alle de andre Stænders vil tage deres Udspring, og 
paa hvis Troskab og Mod Kongen kan lide som 
paa det sikreste Værn«. Sådan taler kun en mand, 
der føler sig rig lykke ved den gerning, der er betro
et ham.

Fremmest af alle Danmarks bønder står Nord
sjællænderne i taknemmelighedsgæld til greve 
Chr. D. Revwntlow. Et smukt udtryk for dette var 
det, at der på hundredårsdagen for den store mær
kedag, nemlig den 15. august 1888, blev afsløret en 
mindesøtte for ham i Frederiksborg slotshave. Det
te monument er vor private frihedsstøtte her i Fre
deriksborg amt, og det fortjener at kendes af et
hvert nordsjællandsk barn. På mindestøttens for
side er anbragt en portrætmedaillon med navne- 
omskrift og årstallene 1788-1888.

På stenens bagside står:

STATSMINISTER 
CHRISTIAN DITLEV FREDERIK 

GREVE AF REVENTLOW
GJENNEMFØRTE

STØTTET AF HØJSINDEDE FÆLLER 
BONDESTANDENS FRIGJØRELSE 

FOR STAVNSBAANDET
1788

På foden læses versene:

VI VIL SKRIVE I SAND 
HVAD DE GAMLE LED 
MEN I STEN HANS NAVN 
SOM FOR FRIHED STRED.

FRIHEDSTRÆETS UNGE STAMME 
GAV HAN KRAFTIG ROD
SAND OPLYSNINGS DYBE KILDE 
GROV HAN VED DETS FOD.

Foran mindestøttens fod står en broncefigur af 
en Genius, forestillende friheden, med oplysnin
gens fakkel højt løftet i den ene hånd og et søn- 
derbrudt åg liggende ved fødderne.

Alt mens den lille landbokommissions arbejde 
skred frem i Nordsjælland, udvikledes den almin
delige reformlovgivning for hele landet skridt for 
skridt: den høstede utvivlsomt megen gavn af 
fremskridtsforsøgene her i vor egn. 1786 nedsattes 
den »store landbokommission« med Chr. Ditlev 
Reventlow som formand og Chr. Colbjørnsen som 
sekretær. 1787 kom loven om fæstebondens rets
stilling, der stillede bønderne lige med landets øvri
ge borgere. Og 1788 fulgte så den berømteste af al
le lovene, den om stavnsbåndets ophævelse. Bøn
derne var nu ikke længere lænket til godserne, og 
godsejerne, der med disse forordninger mistede de
res hold på bønderne, viste sig snart villige til at 
fastsætte hoveriet ved overenskomst og i mange til
fælde også til at sælge fæstegårdene. Skridt for 
skridt afløstes den gamle samfundstilstand af nye 
og friere forhold. Landet kom ind i en frodig ud
vikling, og der opstod nu hos bondestanden en 
driftighed og virkelydt, som man ikke havde kendt 
tidligere. På eet punkt blev reformerne ganske vist 
ikke ført til bunds. Det var med hensyn til hus- 
mændene og landarbejderne. At forbedre kårene 
for dem var forbeholdt en senere tid.

Imidlertid var det, der skete, et så afgørende 
brud med fortiden, at det godt kan betegnes som 
en revolution. Det tjener til ære for den daværende 
statsform, enevælden, at den formåede at tilpasse 
sig udviklingen, således at denne revolution, som 
det for resten er gammel skik her i vort land, kunne 
ske på fredelig vis.

Og det bør ikke glemmes, allermindst af os, der 
bor her i denne skønne egn, at det var Nordsjæl
land, der leverede så afgørende bidrag til landbore
formernes heldige gennemførelse og dermed til op
rindelsen af en lykkeligere tid for Danmark.

Ovenstående artikel havde ikke været mulig 
uden Hjemstavnsbog for Frederiksborg amt (Hille
rød 1943).

Vagn Mathiasen.
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Årets julegave
Men ikke bare det, også gaven ved så mange andre 
lejligheder: fødselsdage, jubilæer osv.

Det er naturligvis Slægtsgårdsforeningens netop 
nu udsendte bog, der tænkes på med så mange in
teressante beretninger fra landbolivet og om 
egnsskikke samt om mødet med højskolen - og 
mange historiske iagttagelser er med. Den bør fin
des i alle danske slægtsgårde og er også gavebogen 
til slægtninge og venner i byen og i udlandet.

Titlen er: »Set og Hørt - Erindringsbilleder« og 
indeholder tolv kapitler fra hele landet.

Kontorfuldmægtig Hanne-Marie Motzfeldt 
skriver om en ukendt dagligdag og skildrer et miljø 
på et retskontor, hvor landboere kom og hvor sog- 
nefogederne var højt skattede personer.

Husmoderen på »Jægergaarden« ved Vallø, El
se Nielsen, tager læserne med på højskole - og ud 
fra et vågent hjems interesser indføres vi i livet der, 
som fik stor betydning for eftertiden.

Forfatteren Salomon Frifelts hustru Nanna Fri
felt fortæller om sin og hans vestjyske skolearbej
de og om familielivet hos mennesker, der var 
stærkt optagne af deres gerning.

Fynboen, der blev landbrugsminister og for
mand for folketinget, Karl Skytte tager læserne 
med på besøg i den fynske landsby KøngHøjrup. 
En række personer og forhold passerer revy udfra 
god hukommelse og megen lune.

Med folketingsmand Jens Steffensen gæstes det 
jyske landbomiljø hos forfædrene i Ølgod Sogn, 
og hedeopdyrkerne får et fortjent skudsmål og de
res kristne livssyn fremhæves.

Proprietær Jacob Højlund »Julielund« på 
Djursland giver en spændende omtale af dagen og 
halvåret, da han begyndte sin landbrugsmæssige 
oplæring og drager paraleller til nutidens forandre

de verden. På original måde bliver årenes udvik
ling omtalt.

Agronom Peder Høgh lader sin far fortælle om 
livet i Karlby og om et vidtstrakt landbovirke lige
som han selv giver en sønnevurdering af Karat. 
Kvægopdrætteren fra Farendløse, Johs. Nielsen, 
fortæller om de 223 år på »Ejlekærgaard« og hele 
landbohistorien bliver gengivet.

Mange enkeltheder danner en helhed som maner 
til eftertanke.

Og den danske landpost får sin fortjente omtale 
igennem bankbestyrer Agner Henriksens gengivel
se af sin fars liv i tjeneste for andre - også langt ud
over selve postgangen.

Greve Ulrich Holstein - Holsteinborg sætter Bis- 
serup Havn og Ladeplads og dets mennesker et va
rigt minde ved beretningen om lodserne, fiskerne, 
tolderne og landmændene omkring Holsteinborg 
og deres tilværelse i krig og fred.

Og så er der fine illustrationer fra hele landet, og 
særligt udvalgte digte om egne, gårde og slægter 
indrammer artiklerne.

Slægtsgaardsbogen er på 128 sider, fint trykt og 
med farveomslag. Den koster 95 kr. og kan nu be
stilles og leveres fra 25. oktober ved indsendelse af 
kupon fra »Slægtsgaarden« eller ved brev og pr. 
telefon 03-61 00 23.

Breve sendes til Jens P. Petersen, Thyrasvej 7, 
4100 Ringsted og checks kan vedlægges - hvis ikke 
følger et girokort med bogen.

Bogudgivelsen bør påskønnes af medlemmerne 
og andre, fordi den fra nye vinkler kaster lys over 
livet på landet.

Jens P. Petersen venter rigtig mange bestillinger 
- lad ham ikke blive skuffet.

Og slægtsgaardsforeningen får også ved at ople
ve succes en ny tilskyndelse til at grave dybere i alt 
vedrørende hjem og slægt og gerning.

Send venligst bestillingen nu - og husk iøvrigt at 
lade den være gave ved mange lejligheder i tiden 
fremover.

Til alle medlemmer! Vil I hjælpe mig?

Som det fremgår af bagsiden af dette blad er avis
postkontoret gået over til et nyt forsendelsessy
stem.

Jeg har prøvet at gennemgå alle adresser, men 
der er mange småfejl, som næsten ikke er til at fin
de.

Hvis alle vil se deres egen adresse efter - og så
fremt der er fejl eller mangler, vise det til postbu
det og få ham til at foretage rettelse hos avispost
kontoret - vil det være en stor hjælp for mig.

Inger M. Hansen
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Fra Klaus Berntsens 
erindringer

Fortællinger om min bedstefar, folketingsmand 
Søren Nielsen Kjær, født i Vinderslev d. 7. januar 

===== 1827, døde som folketingsmand for Aarhus 3. == 
Kreds (Skjoldelev) i København d. 11/12 1893.

En af de ejendommeligste blandt de jydske bøn
der, som tilhørte den Bjørnbakske gruppe, var 
Søren Kjær, der af sine modstandere blev kaldt 
»Søren Præstehader«.

Anledningen hertil var nærmest den, at han i 
en af sine første taler pa rigsdagen henviste til de 
religiøse studier, han havde foretaget, ikke på en 
universitetsmaskine; men i en bondehytte på den 
jydske hede. Han var kommen til den overbevis
ning, at ville man sand oplysning i folkekirken, 
måtte man afskedige præsterne, sælge præstegår
dene, ophæve lønningerne og lade præster 
fremstå af folkets midte, uden at spørge om 
nogen embedseksamen. Kjær var en såre veltalen
de mand, men manglede kundskaber. Han forløb 
sig ofte, og det var ikke vanskeligt for redaktør 
Bille at latterliggøre ham. Som alle bønder var 
Kjær en hader af tiende, og da han en dag i Fol
ketinget kaldte dem en forbandet afgift, der ude
lukkende hvilede på bønderne, og som de havde 
døjet under i flere tusind år, beklagede Bille at 
møde en uvidende rigsdagsmand, der ikke vidste, 
at tienden kun havde eksisteret i nogle hundrede 
år.

Kjær bøjede sig ned over sin sidemand Thomas 
Nielsen og spurgte: »Hvordan skal jeg klare 
den«. Th. Nielsen svarede: »Du kan jo minde 
ham om, at Abraham for mange tusind år siden 
tog tiende af Melkisedek«. Da Kjær igen fik 
ordet, sagde han med storstilet patos, henvendt til 
Bille. Selvfølgelig ved jeg udmærket besked med, 
at vi her i Danmark kun har kendt tienden i 
henved tusind år, det er ikke mig der har glemt 
min børnelærdom, men det ærede medlem, thi 
tienden er jo en skat, der har været kendt i 
verden i mange tusind år. Ved hr. Bille virkelig 
ikke, at Abraham tog tiende af - han bøjede sig 
ned mod Th. Nielsen og spurgte: »Hvad satan var 
det nu han hed«. Th. Nielsen hviskede stille: 
»Melkisedek«, hvorefter Kjær fortsatte med høj 
røst: »Ja tog tiende af Melkisedek«. Slutningen 
blev hilst med forstående munterhed, og Bille gik 
hen til Th. Nielsen og sagde: »De har virkelig ære 
af deres elev«.

Engang ved finanslovens 2. behandling stillede 
Kjær forslag om at forhøje de menige soldaters 
løn med 5 øre daglig. Under forhandlingen op
lyste Berg som finansudvalgets ordfører tinget om, 
hvor stort et beløb det ville andrage årlig til så 
mange mand, uagtet det lød så uskyldigt, at den 
enkelte kun fik 5 øre mere om dagen.

Han bad derfor Kjær om at tage forslaget 
tilbage, så ville finansudvalget overveje sagen 
inden 3. behandling. Kjær føjede ham med en 
længere svada, der endte således: »Jeg siger de 
herrer, at kommer der ikke noget nyt ud af denne 
sag, da vasker jeg mine hænder som fordum 
Pilatus.

Bille: »Ja og med samme Ret«.
Kjær: »Naturligvis«.
Da man lo over det lille replikskifte hviskede 

Kjær til sin sidemand: »hvad ler de af«.
Th Nielsen: »De ler af at Bille atter fik dig til at 

gå i vandet. Du ved vel nok at Pilatus ret var 
mere end tvivlsom«.

Kjær: »Det skal Bille få betalt ved en anden 
lejlighed«.

Denne lejlighed tilbød sig, da man i Folketin
get forhandlede om bevillingen til forsvarsvæse
net. Kjær henvendte sig til de nationalliberale i 
følgende ytringer: »Ja de herrer bruger store ord, 
når de taler om militærvæsenet. Ofte har jeg hørt 
en udtalelse som den, at vi skulle slås til sidste 
mand, men det var på en tid, hvor fjenden som i 
1864 kun huserede i Jylland. Når talen bliver om, 
at fjenden vil gå til København, hvor er så de 
herrer? og hvor er deres sølvtøj«. Ved disse 
sidste ord gjorde Kjær en håndbevægelse 
henimod Bille, der for op som skudt ud af en ka
non, løftede sin stol, slog den ned i gulvet, så det 
dundrede, og råbte at han ikke ville finde sig i en 
sådan behandling. Krabbe svingede med klokken 
og mindede Bille om, at han jo ikke havde ordet, 
men Bille rasede, indtil hans sidemand, professor 
Brix tog ham under armen og førte ham ud for at 
få ham i ligevægt. Da Bille nogen tid efter kom 
ind i salen, gjorde han tinget en undskyldning for 
sin optræden, som var dikteret af harme over, at
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Kjær havde hentydet til det rygte, der var ud
spredt om, at han da tyskerne truede med at gå til 
København, havde sendt sit sølvtøj til Norge.

Formanden bemærkede hertil, at Kjær jo ikke 
havde sagt et ord, der kunne tyde på, at han sig
tede Bille for sligt. Søren Kjær betragtede denne 
episode som den største sejr, han havde vundet 
over Bille.

Redaktør Bille var iøvrigt en af tingets fineste 
talere, vittig og skarp og det var altid en nydelse 
at høre, hvor elegant han behandlede vort mo
dersmål, selv om man var nok så uenig med ham.

Engang under behandlingen af valgbreves prø
velse kom også jeg til at bringe ham ud af fat
ning, så formanden måtte tilrettevise ham, men 
det hindrede dog ikke Bille i at bevare en vis 
venlighed både overfor Kjær og mig.

Den gav sig et synligt udtryk, da Bille var 
udnævnt til gesandt i Washington og i den anled
ning modtog en stor elfenbens vifte af danske 
kvinder. Han bad os da om at skrive et motto på 
to af viftens blade.

En anden lille historie om Søren Kjær af Klaus 
Berntsens erindringer:
Vi traf kun et medlem, nemlig den kendte jydske 
bonde Søren Kjær, som længe stod og betragtede 

mig uden at sige et ord. Da Tange spurgte, 
hvorfor han ikke kom hen og hilste på sin nye 
kollega, svarrede Kjær: »Nej han har beredt mig 
en stor skuffelse«. »Hvorfor dog«, udbrød 
Tange. »Berntsen har jo ikke sagt et ord til dig«. 
»Det er rigtig nok, vedblev Kjær, »men jeg havde 
tænkt mig ham som en ældre mand med stort 
skæg og langt hår, kort sagt som en ægte grundt
vigiansk rumlepotte, og så er han sågu en pæn 
ung mand«.

Det var den første hilsen, jeg modtog i 
rigsdagen. Til forklaring tjener, at Søren Kjær 
dengang var ivrig Bjørnbakker og betragtede 
grundtvigianerne som rene uhyrer.

Det skal også tilføjes, at da mine bedsteforæl
dre giftede sig, begyndte de på et husmandssted 
på Ildsø Hede, hvor de opdyrkede heden og ved 
flid og nøjsomhed, arbejdede sig frem til at 
kunne købe sig en lille gård i Helstrup, som de 
drev til min bedstefar døde i 1893. Han var 
folketingsmand, da de boede på Ildsø Hede for 
Sønder Vinge kredsen.

Når arbejdet på gården kunne passes, uden min 
bedstefars indsats skyldtes det især, at en søn var 
villig til at stå sin mor bi, der var fire døtre og tre 
sønner i ægteskabet.

Blandinger
(fra boghylden)

Langelandsk 
landsbymaler
Der er en tid, da håndværksmestre og købmænd i 
købstæderne var enige om, at landbefolkningen 
skulle komme til byen, når der skulle handles, og 
det gav lovgivningen ret i. Smede, bygningshånd
værkere, vævere, skomagere, skræddere med og 
enkelte andre var undtaget. Dog ikke malere. Alli
gevel kendes flere landsbymalere fra 1800-tallet, 
hvis færdigheder kan spores den dag i dag i byg
ninger og møbler. Enkelte af dem var også kunst
neriske talenter. En sådan var D. Weesch, fra Tra
nekær på Langeland, der kunne alt fra vognlake
ring til imitation af træ, sten og marmor, fra væg- 
og loftsdekorationer til tegninger og oliemalerier. 
Hans arbejder er rigt repræsenteret rundt på Lan
geland og spændende er Ole Mortenssøns beskri

velse af denne talentfulde almuemand i årbogen 
»Fynske Minder«, der også rummer en lang række 
andre artikler om emner fra fynsk historie. (Udgiv
et af Odense By’s Museer).

Spillemænd, bundgarnsfiskere, 
ordsprog og skyttefester
Så vidtspændende emner som »Bundgarnsfiskere 
og blankål«, »Fastelavnssoldater«, Bjerregaards 
Ordsprogssamling«, »Skyttefesten - byens fineste 
fest!« og »Spillemandens rolle« omfatter årets ud
gave af »Folk og Kultur«, Danske Folkeminde
samlings årbog for etnologi og folkemindeviden
skab. Det er både underholdning og oplysning for 
enhver, der vil vide noget om specielle træk fra 
vort samfund både før og nu.
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lørn Piø, dr. phil.
Fredag den 15. oktober forsvarede Dansk 
Folkemindesamlings leder lørn Piø, på 
Odense Universitet, sin nedennævnte bog, 
der var antaget som disputats og modtog 
doktorgraden.

Folkeviserne skabt 
af markeds-sangere
Den flittige forfatter og folkemindeforsker lørn 
Piø har udgivetr bogen »Nye veje til Folkevisen« 
(Gyldendal). Den formersig som et opgør med den 
hidtidige opfattelse, at folkeviserne oprindelig var 
adelige danseviser, som senere er sunket ned til al
muen.

Tværtimod, mener forfatteren, er folkevise
genren, der må betegnes som en måde at synge- 
fortælle historier på, en markedssangerkunst, op
stået i middelalderen.

Fra omkring 1500 blev denne kunst overtaget af 
skillingsvise-forfatterne, der brugte den til om
kring 1800, men i 1500- og 1600-tallet blev adels
folk så begejstrede for den, at de digtede viser i den 
gamle stil til deres egen fornøjelse.

Viserne om Germand Gladensvend, Nøkkens 
svig med flere er således ikke folkeviser, men rene 
adelsviser. Derimod er viserne om Niels Ebbesen, 
Ebbe Skammelsøn samt Agnete og Havmanden til
tænkt den brede befolkning. De blev oprindelig 
lanceret i skillingstryk. Virkelig gamle, det vil sige 
middelalderlige og folkelige, er til gengæld en ræk
ke viser om menneskets møde med det overnatur
lige: Jomfruen og det overnaturlige, Elverskud og 
Hr. Bøsmer i elverhjem.

Billeder fra før 
fotografiets tid
Der er i vor tid stor interesse for den gamle bonde- 
og almuekultur, som forsvinder med maskinalde- 
ren. Primitive træsnitbilleder havde i ældre tid stor 
udbredelse blandt landbobefolkningen og de lavere 
stænder. Det var før fotografiets tid, og man kom
mer ikke uden om dem, hvis man vil studere jævne 
folks liv og levned før i tiden.

En fællesbetegnelse for de gamle papirer med 
primitivt udførte tegninger er kistebilleder, skil
lingstryk. Billige sager, trykt og farvelagt på tyndt, 
skørt papir. Religiøse historiske, satiriske eller be
lærende motiver. Et almuens billedsprog, som 
kunne sammenlignes med de kirkelige kalkma
lerier.

Materialet var forgængeligt og nu meget sjæl
dent. Bedst er det bevaret opklæbet på kistelåg el
ler skabsdøre. Det er toldkontrollør V. E. Clausens 

fortjeneste, at der er sikret indgående kendskab til 
dette stykke kulturhistorie. Hans bog om »Det fol- 
keligedanske træsnit i etbladstryk 1565-1884« fra 
1961 er netop udkommet i en ny og langt større ud
gave med alle enkeltheder om 576 forskellige træs
nit, ledsaget af mange gode illustrationer. (Fore
ningen Danske Folkeminder, Birketinget 6, 2300 
København S).

Truede danske husdyrracer
Der er stiftet en forening til bevaring af levende 
dansk landbrugskultur og oprettet et avlscenter på 
Lyø ved Faaborg for truede danske husdyrracer.

Selv om de ældre husdyrracer ikke direkte kan 
finde plads i moderne produktion, er der både na
tionalhistoriske og produktionsmæssige begrun
delser for at sikre dem for eftertiden.

Det er således en kendt sag, at de ældre racer er 
nøjsomme, avlingsvillige og meget robuste som 
individer betragtet. Efterhånden vil frilandsmuse
er, dyreparker, rekreative områder og private kun
ne erhverve dyr af bevaringsværdige racer fra avl
scentret. Foreningen anlægger et bredt syn på be
varelse af gammel dansk landbrugskultur, som den 
udfoldede sig i mark, hus og have i ældre tid.

Er man interesseret i at støtte denne sag, kan 
man henvende sig enten til Sparekassen Bikuben, 
Rugaardsvej 54, 5000 Odense C, eller til advokat 
Palle Fick, Kongensgade 72, 5000 Odense C.

Her er en liste over de truede danske husdyrra
cer:

Heste: Jydsk hest, Frederiksborger af gi. type, 
Knapstrupper, Ø-hest (formentlig uddød).

Kvæg: Jydsk kvæg, Rød dansk Malkerace af gi. 
type, Anglerkvæg af gi. type, Ø-kvæg (formentlig 
uddød).

Får: Hedefår (uddød i Danmark - identisk type 
indført fra Nordtyskland), Det danske landfår/ 
klitfåret.

Geder: Dansk landrace.
Svin: Det jyske svin (uddød), Ø-svinet (uddød, 

men er rekonstrueret i Sverige), Marsksvinet/sort- 
broget dansk Landrace, Protestsvin (dansksindede 
fremavlede en rød/hvid farvevarietet af det tyske 
Angler Saddelschwein), Hvid Landrace af gi. type.

Kaniner: Hvid landrace, den gi. ofte brogede 
landrace eksisterer vildtlevende på nogle småøer.

Hunde: Broholmeren, GI. dansk Hønsehund, 
Strellufstøveren, Hertapointeren.

Høns: Danske landhøns, Luttehøns (lavbenet), 
Gumpehøns.

Ænder: Sorte, hvidbrystede danske ænder, Vil- 
dandefarvede danske landænder.

Gæs: Grå danske gæs, Gråbrogede danske gæs.
Duer: GL danske tumlinger i forskellige typer og 

farver, som stadig kan slå kolbøtter i luften, Dan
ske kalotduer, Sølvsvaberen.

Bier: Den nordiske bi.
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Martin Jespersen (Skomagermartin) på bytur i Ul- 
sted, 1910.

JBe 
gamle 
billelier

Hele familien på Niels Sørensens gård i Ulsted i 
gang med kornhøsten, 1915.

Høstkarlene i Ulsted, 1916.
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En rejsende husmandskreds på besøg på Rottrup i Vendsyssel. Til højre proprietær Juncher.

Jens og Anna Jensens fond....
udlåner penge til unge landmænds etablering, også ved generationsskifte. Årlige ydelse 
uden kurstab for tiden 12 procent, hvoraf 9 procent er rente. Henvendelse til:

Gårdejer Carl Martin Christensen, Badstrupvej 39, Badstrup, 5485 Skamby 
Telefon 09-85 11 74

Henvendelse til fonden skal være indsendt senest 1/6 eller 1/12 hvert år.

Slægtsgårdsarkivet 
meddeler nye priser :
Folketællingsundersøgelser................................60,- kr.
Slægtsgårdsdiplom........................................... 150.-kr.
Undersøgelse til diplom ................................... 700,- kr.
Gårdhistorisk undersøgelse...........................efter aftale

Alle medlemmer 
bør have . . .
Fås på sekretariatet, 
hos redaktøren samt 
hos kredsformændene. 
Pris 20 kr.

Det ny emblem
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ANETAVLER
(stamtræ til udfyldelse) 

Ring efter vor nye brochure 
på tlf. 08 - 17 28 00.

BALLERMANN & SØN A/S
Skrågade 6 - 9400 Nørresundby

Slægtsgårdsbogen
»Set og hørt - Erindringsbilleder«

Jeg bestiller eksemplarer å 95 kr.

Navn_______________________________

Adr....................................................................
Kuponen sendes til Jens P. Petersen, 
Thy ravej 7, 4100 Ringsted

Skaf foreningen 
nye medlemmer!
Undertegnede foreslår, at nedennævn
te får tilsendt materiale om Dansk 
Slægtsgaardsforening og opfordres til 
at blive medlem:

Titel

Navn

Postadresse

_____  den 19

Underskrift

Ønsker man ikke at klippe i bladet, kan forslag 
indsendes til sekretariatet på alm. postkort.



Det er Nykredit 
for fremtiden.

.Lxansk landbrug er ikke født i går. 
Derfor er det også naturligt at tage høj
de for, at der kommer en dag i morgen. 
Og derfor er Jyllands Kreditforening 
og Forenede Kreditforeninger gået 
sammen i Danmarks største landbrugs
kreditforening: Nykredit.

Her og nu kommer sammen
slutningen ikke til at betyde de store 
ændringer. Det vil for eksempel fortsat 
være de samme lokale medarbejdere, 
du skal tale lån med.

Men ligesom landbruget er godt 
i gang med en strukturændring, står 
den teknologiske udvikling heller ikke 
stille.

Og det er en af grundene til, 
at vi går sammen.

På den måde kan vi nemlig ud
nytte EDB og anden teknologi til at 
sikre en endnu mere smidig og effektiv 
arbejdsgang lokalt.

Kort sagt, i fremtiden bliver det 
hurtigere og lettere at låne penge i 
Nykredit. Og ellers er alt ved det 
gode gamle.

Nykredit
den nye danske kreditforening

6100 Haderslev: Åstrupvej 13. Tlf. (0-1) 52 70 00
1563 København V: Otto Monsteds Plads 11. Tlf. (01) 15 3434
5100 Odense C: Mageløs 2. T'lf. (09) 11 77 77
6950 Ringkøbing: Herningvej 3. Tlf. (07) 3201 11
<8800 Viborg: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf. (06) 62 33 33
9100 Aalborg: Boulevarden 43. Tlf. (08) 12 38 77
8260 Århus-Viby J: Kongsgårdsvej 6. Tlf. (06) 14 8800

KJERTEMINDE AVIS ApS . OFFSET/BOGTRYK


