
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er 
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og 
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som 
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre 
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk


Lær af fortiden - Lev i nutiden 
Virk for fremtiden

253 -42. årgangDecember 1984/Januar 1985

Rafaels Madonna



SIDE 2 SLÆGTSGAARDEN

Medlemsblad for
Dansk Slægtsgaardsforening

oprettet 5. juli 1941

Redaktion:
Hans Hviid, Fåredammen II, 5300 Kerteminde, 

telefon (09) 32 14 61.

Kasserer, sekretær og 
annonceekspedition: 
Fru Inger Hansen, Bjerggaardsvænget 9, 2840 Holte, 

telefon (02) 80 25 37. Postgiro nr. 8 08 31 42 (mellem kl. 17 og 19).

Slægtsgaardsarkivet:
Adresse: H. C. Andersens Boulevard 4, 
(2. sal t.v.), 1533 København V, telefon (01) 11 67 20. 
Arkivar Else Margrethe Ransy, telefon (01) 37 73 22.
Arkivaren træffes på arkivet tirsdag og onsdag kl. 14-16 
eller efter aftale.

Genealog Bo Johansen træffes hver onsdag kl. 15-15.30

Foreningens revision:
Gdr. Vagn Mathiasen, Langerød, Fredensborg
Økonomikonsulent Peter Schon Andersen, 

Nordsjællands Landboforening, Hillerød.

Landsstyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Jens P. Petersen, (R), Thyrasvej 7, 

4100 Ringsted, tlf. (03) 61 00 23.
Næstformand: Gårdejer Holger Buch Juul, 

Ribevej 13, Ødsted, 7100 Vejle, tlf. (05) 86 50 21.
Formand for bladudvalget.

Gårdejer Peder Møller Frifelt, Frifeltgaard, 6870 Ølgod, 
tlf. (05) 24 30 87.
Ovennævnte tre udgør bestyrelsens forretningsudvalg.

Gårdejer Jørgen Skoven, »Skoven«, Asdal, 9950 Hirtshals, 
tlf. (08) 97 11 66.

Gårdejer Knud Raunkjær, Raunkjærgaard, Knudevej 3, 
Lyhne, 6880 Tarm, tlf. (05) 25 00 11.

Gårdejer Peder Larsen, St. Engeborg, Ballingvej 5, 
7800 Skive, tlf. (07) 52 24 85.

Gårdejer Poul Ipsen, Paradisgaarden, Ibsker, 3740 Svaneke, 
tlf. (03) 99 65 35.

Gårdejer N. Sehested, Herredsvej 2B, Holmstol, 
8883 Gjern, tlf. (06) 87 50 19.

Gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spenstrup, 
tlf. (06) 47 70 87.
Formand for arkivudvalget:

Gårdejer Vagn Mathiasen, Solgaard, Toeltvej 4, Langerød, 
3480 Fredensborg, tlf. (02) 19 38 37.
Formand for arkivudvalget:

Gårdejer Frede Falk Rasmussen, Vestervang - Marrebæk, 
Tværvej 5, 4873 Væggerløse, tlf. (03) 87 73 57.

Gårdejer Hans K. Skou, Skovgaard - Vej 15 - Rammelev 
6500 Vojens, tlf. (04) 57 72 21.

Gårdejer Carl Martin Christensen, Badstrupvej 39, Badstrup, 
6485 Skamby, tlf. (09) 85 11 74.

Gårdejer Meta Larsen, »Skovvang«, Præstøvej 107, 
4640 Fakse, tlf. (03) 82 51 45.

Gårdejer Hans Peder Madsen, »Mariesminde«, Røjrupvej 41, 
5550 Langeskov, tlf. (09) 97 23 21.

Revisor Kr. Foged, København.
Æresmedlem af foreningen.

Jul under frihed
Strømmen går i disse dage fra hjem til hjem og 
mest til barndomshjemmet og egnen, hvor de før
ste iagttagelser gav baggrund for et livsvirke. Og 
disse besøg er det styrkende bidrag til fortsat 
gerning og mere næstekærlighed. Eller det måske 
er tanken på forfædre og søskende og venner, der 
driver hen til et forklarende syn, der sætter nye 
kræfter i gang med at tro og leve så meget mere 
værdsættes. Det gode får sin stærke tilskyndelse 
netop i juletiden. Og kirkebudet om lys i mørket 
og fred for sindet bærer langt.

Juletiden giver næring til mennesket, og frem 
af en større kristen tro vokser det fuldkomne så 
langt det er muligt. Julen leder og styrer og fører 
i bedste retning under frihed.

Lad os da glæde os over friheden vi får nytte af 
og hjælp fra hver eneste dag. Over grænser, hegn 
og simple træsenge i lejres morads lever frihed
strangen overalt - vi høster dens frugt, andre kan 
bare håbe.

Julen bliver dobbelt værdifuld når vi samtidigt 
kan fornemme julebudet og erkende hvad et liv i 
frihed er værd.

-Glædelig jul til alle Slægtsgårdens ældre og 
unge og til enhver der er med på at prise slægts- 
og familiefølelsen - og tak til alle for et år der 
blev bedre end mange andre. Vi slipper ikke, men 
fortsætter styrket af julens glade budskab og dens 
toner og stemmer.

Jens P. Petersen

Juleønske/ 
Nytårshilsen

Til alle vore medlemmer og læsere 
samt til de, der gennem artikler og 
gode råd har været interesserede 
medarbejdere, der har gjort en ind
sats for at højne bladets standard.

God Jul - godt 1985 
Redaktøren.

Fagpresseforening
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FRED
O

PA
JORD
Af K. C, HOLM, fhv. biskop, Odense

Mere end noget andet skal det nok blive disse tre 
ord, der ud over verden fanger opmærksomheden, 
når Lukasevangeliets juleberetning nu igen bliver 
draget frem i højtidens stund. Sådan plejer det at 
være, og sådan bliver det nok også i år. Alle vegne 
fornemmer man det så velgørende at høre de ord 
som slutning på den smukke, men - ærlig talt - no
get besynderlige historie om det, der tildrog sig i 
Bethelehem den nat for længe siden.

Med de ord føler vi os igen på hjemmebane. De 
minder os om noget velkendt fra aviser og TV, ud
talelser af fremtrædende politikere og statsmænd 
både i Øst og Vest, og de skal såmænd også nok 
denne gang blive brugt i de kirkelige og verdslige 
»budskaber«, som plejer at dukke op i alle ver
densdele, når juletiden er inde. Fred på Jorden - 
sådan lyder det som et suk fra folkeslag, som har 
været mishandlet af krige i generationer.

Fred på Jorden - sådan lyder det alvorligt og for
manende fra mægtige nationer, som har sat sig på 
deres rigelige del af verdens værdier og nu i freden 
ser det bedste middel til at fastholde, hvad de har 
vundet. Ja, så stærkt lyder ordene om fred, så man 
næsten kan glemme, at der ud over Jorden stadig 
findes masser af fortvivlede mennesker, som i kri
gen ser deres eneste mulighed for at vinde en frem
tid.

Tænk at det skal overgå en engel at få sine ord 
taget alvorligt og blive citeret af ministre og præsi
denter og brugt i en moderne og aktuel situation! 
Men det er jo virkelig det, der sker.

Ja brugt skal ordene nok blive - brugt og mis
brugt. For misbrugt er det, hvordan vi ^å énd vénr 
der og drejer det. Misbrug af evangeliet, hvor al

vorligt et anliggende alle disse hædersmænd end 
har. De ord om fred på Jorden, som man så dri
stigt klipper ud af deres sammenhæng og gør til et 
ideal og et program i menneskelige budskaber, ly
der jo i deres fulde ordlyd sådan: Ære være Gud i 
det høje, fred på Jorden i mennesker, som har 
hans velbehag.

Her er ikke noget ideal, som vi skal leve op til, 
og ikke noget program, som vi skal virkeliggøre, 
men her er en hilsen fra Gud, et godt budskab om, 
at Gud lod sin søn blive menneske mellem menne
sker på Jorden, som tegn på, at vi trods alt mørket 
omkring os og inden i os må tro det utrolige: at 
Gud har velbehag i os. Det lød til en flok hyrder 
den nat på marken, og det lyder til os i denne jul. 
Og det er det, evangeliet kalder fred. Evangeliet 
kender ingen anden fred. Derfor er det heller ikke 
meget ubevendt for dem, der er ude på at reforme
re verden, men det er fuldt af trøst og glæde for 
den, som i sin hjælpeløshed trænger til at blive ta
get ind i Guds varetægt.

Det er den besked, juleevangeliet afleverer til en
hver, der har brug for at høre den - og det er den, 
der klinger igen i de salmer, som vi nu skal synge. 
Grundtvig siger det på sin måde:

Syng med Guds engleskare
på Jesu fødselsdag 
om fred, trods nød og fare, 
Gud Faders velbehag.
Og Brorson giver udtryk for den samme tanke: 
Jeg aldrig glemmer disse ord, 
som klang i engles julekor:
Nu er der fred på Jorden!
Fred på Jorden. Det er ikke bare ønske og håb 

>,^og planer og stræben. Hvor evangeliet finder vej til 
et menneskesind, der er det virkelighed.
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Sandflugten i Nordsjælland
Tisvilde Hegn, Asserbo og Liseleje plantager er i dag et af 
Danmarks størst samlede skovområder. I tilknytning hertil 
ligger der store arealer, der tidligere har været landbrug, 
men i løbet af dette århundrede er blevet til fritids-og 
feriemål for storbyens befolkning. Der ligger her i tusindvis 
af sommerhuse. De dejlige skove, de gode badestrande og 

andre seværdigheder gør især i sommertiden egnen til et 
meget stærkt benyttet rekreativt område.

Men sådan har det ikke altid været. Når vi ser ud over de grøn
ne landskaber i dag, er det uforståeligt, at der her for et par 
hundrede år siden kun var en gold sandørken, hvor selv det 
mindste vindpust kunne få sandet til at rejse sig, og hvor alt liv i 
miles omkreds var uddødt.

Oprindelig har jorden været frugtbar. Ellers havde biskop 
Absalon ikke i 1160 anlagt Asserbo kloster her. Klostre og her
regårde blev som bekendt altid placeret på den gode jord, klo
steret tilhørte først Chartreuse Ordenen i Frankrig, men efter at 
de franske munke var rejst hjem, blev det overtaget af Cisterci- 
enserne i Sorø.

Ved køb og gave samledes efterhånden en del jordegods un
der Asserbo, bl.a. landsbyen Torup eller Toelt (ikke at forveks
le med kirkebyen Torup på Halsnæs). Der blev oprettet en la
degård, der styredes af en foged, men jævnlig kom munkene fra 
Sorø for at tilse gården.

Således gik det meste af 300 år. Så fandt munkene i Sorø om
sider ud af, at Asserbo lå for ubekvemt for dem, og omkring 
1450 blev gården solgt til Rigsråd Peder Oxe. Den var i Oxernes 
eje et par generationer, og blev derefter overdraget til Rigshof
mester Poul Laxmand. Han forøgede godset med det meste af 
Tisvilde, Tibirke og Holløse, som han købte af Esrum 
kloster.Han modtog engang besøg af sin konge, Kong Hans, og 
til minde om den begivenhed blev der anlagt en høj, der endnu i 
dag hedder Kong Hans’ Høj.

Laxmand fik ikke mange år til at glæde sig over Asserbo. Al
lerede 1502 blev han dræbt af nogle adelsmænd på Højbro Plads 
i København. Han blev dømt som landsforræder, og kongen 
inddrog alt hans gods, som dog nogle år efter blev givet tilbage 
til Laxmands arvinger. Disse må dog ikke have været glade for 
Asserbo, for allerede får år efter sælger de besiddelserne til kon
gen mod at få nogle forleninger i Skåne.

Ved denne lejlighed får man en registrering over godsets stør
relse. Til Asserbo hørte foruden hovedgården byerne Torup, Ti
birke, Tisvilde og Holløse, et par gårde i Nejlinge, samt Grønhold 
og Roland byer i Asminderød sogn. Byerne har været på 12-18 
gårde hver, så man kan regne ud, at det er ca. 100 gårde, der har 
hørt ind under Asserbo Slot.

Men endnu inden århundredskiftet 1500 til 1600 bliver Asser
bo i de kongelige regnskaber kaldt for »en liden gård« hærget af 
ildsvåde og dækket af sand. Samtidig kommer der klager fra 
bønderne over sandets ødelæggelser. Byen Torup gik det først 

ud over. Den blev efterhånden dækket med sand, og efter Sven
skekrigene i 1658-60 er den helt ophørt med at eksistere. Aflø
bet fra Arresøen ud til Roskildefjorden sandede også gang på 
gang til, og det forårsagede store oversvømmelser langs søens 
bredder. I huseby, der lå lavt lige nord for søen, måtte beboerne 
flere gange flygte for vandet, når det trængte op i husene. Ålø- 
bet blev gang på gang renset op, men det varede kun kort, så 
var det atter sandet til, og efterhånden gik sandet i lange revler 
helt ud i søen

I begyndelsen af 1700-tallet var Tibirke by helt sandet til,«og i 
kirken lå sandet op til vindueshøjde. Beboerne var flygtet læn
gere ind i landet, og egnen lå øde hen. Først da blev myndighe
derne, dvs. kongen, klar over, at der måtte gøres noget effektivt 
for at standse sandets ødelæggelser.

1 1717-1719 gravede man derfor den nye kanel, som skulle le
de vandet fra Arresø ud i Roskilde Fjord. Længere hen i år
hundredet var det denne kanal, der skabte muligheden for, at 
industribyen Frederiksværk kunne anlægges.

Samtidig forsøgte man på forskellig måde at standse sandets 
flugt, men uden held. Blandt andet kaldte man en dansk ekspert 
i bekæmpelse af sandflugt hjem fra Holland, men da han så 
omfanget af sandets hærgen, rejste han omgående igen. Først 
da kong Frederik den Fjerde i 1724 engagerede forstmanden Jo
han Ulrich Røhl fra Oldenburg, blev bekæmpelsen sat i system.

Man startede med at lægge tang, græstørv og ler på de mest 
udsatte steder, så satte man risgærder op og gravede diger, man 
plantede hjælme og marehalm, og senere blev der også plantet 
og sået nåletræer, pil , birk og eg.

Røhl blev godt støttet af amtmand Gram på Frederiksborg, 
hvorimod egnens bønder ikke skønnede på hans arbejde. De var 
højst uvillige til at stille med mandskab og køretøjer, når de 
blev sagt til. De sørgede heller ikke for at holde deres kreaturer 
fra de arealer, der var sikrede og beplantede. Til sidst måtte 
man gribe til den udvej at hegne de allerede tilplantede stræknin
ger. Hovedarbejdet blev udført i årene fra 1724 til 1738, men 
der gik lang tid før man kunne sige, at sandflugten med sikker
hed var bekæmpet. Først efter udskiftningen, der af de pågæl
dende byer fandt sted i 1781, blev bønderne for alvor interesse
rede i at sikre deres jord, og så kunne arbejdet tilendebringes. 
Men endnu i midten af 1800-tallet skriver biskop Mynster i sin 
visitatsbog, da han kommer til Melby på Halsnæs, at det er her 
sandflugten begynder.

I 1738 kunne man se, at den lange kamp mod sandet var vun
det. Til minde herom blev det store sandflugtsmonument på 
Stuebjerg i Tisvilde rejst, som kaldtes Perminen. Tibirke kirke 
blev gravet ud, og byen, der tidligere lå vest for kirken blev gen- 
opbygget øst for denne, men med færre gårde. Hele det store 
sandflugtsareal blev henlagt til skov. I Tisvilde hegn og Asserbo 
plantage er der i dag ca. 2.000 ha samlet skovareal.

Det er vel naturligt at spørge, hvorfor begyndte sandet at fy
ge, når det i de hundreder af år, der gik forud, havde holdt sig i 
ro?
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Tibirke kirke som den ser ud i dag.

har haft et mindre antal dyr, må man alligevel skønne, at mel
lem 2.000 og 3.000 dyr har gået på Asserbo overdrev hver som
mer.

Det er forståeligt, at med en så stor flok dyr, var det ikke let 
at få standset sandets flugt, når det først va begyndt at ryge. 
Bønderne holdt stædigt fast ved deres hævdvundne ret til at ha
ve deres dyr gående på overdrevet, og for at få dem til at ind
ordne sig under det, der fremover ville være til alles bedste, 
skulle der en person til, der både havde en fast vilje og en tro på, 
at det kunne lykkes. Monumentet Perminen på Stuebjerg er et 
værdigt minde om en sådan person, nemlig Johan Ulrich RøhL

Niels Chr. Pedersen 
Højagergaard, Kregme

Der er ingen, der med sikkerhed har kunnet svare på spørgs
målet. Sagnet fortæller, at det var Havtyren, der kom op og vil
le i lag med Asserbos køer, og da hyrden gennede den væk, blev 
den så olm, at den begyndte at rode sandet op med horn og 
klove. Det er et sagn, men ligger der mon noget af en sandhed 
bag ved? Videnskaben fortæller os, at Nordsjællands kyst siden 
stenalderen har hævet sig. Midt inde i Tisvilde hegn ser vi i dag 
en gammel kystlinie. Den brede forstrand kan være en årsag til 
at sandet er begyndt at fyge. En anden grund kan være, at de 
skove, der tidligere har stået langs med kysten, og i øvrigt har 
dækket det meste af Nordsjælland, skånselsløst er hugget ned, 
uden at der er sørget for genvækst.

Men den væsentligste årsag skal vi nok søge et andet sted. 
Arealerne langs med kysten har altid været brugt som overdrev 
af bønderne i de landsbyer, der lå lidt længere inde i landet og 
mere i læ for vinden. Hvert forår, når byjorden var tilsået, og 
hegnene om den sat op, blev besætningerne lukke ud på byens 
overdrev. Det var kreaturer, heste, svin, får og gæs. Her gik de 
sommmeren igennem, vel som regel under tilsyn af en hyrde. Ar 
efter år er de kommet der, alt hvad der var spiret frem om forå
ret, blev gnavet ned, barken blev gnavet af træerne, så de gik ud 
og svinene sørgede for, at der ikke kunne finde nogen som helst 
genvækst sted. På varme sommerdage ved vi, at både kreaturer 
og heste graver sig ned der, hvor jorder er løs og tør, for at få 
smidt jord op på ryggen som værn mod fluer og insekter. Er der 
så først blevet hul, skal en stiv nordvestenvind nok sørge for at 
hullet bliver større. Er havet så ind imellem gået op og har taget 
sin part af kysten, har vinden yderligere kunnet komme til bag
efter.

I forbindelse med at kronen i 1765 afstod al jordegodset om
kring Frederiksværk til værkets nye ejer J.F. Classen, blev der 
foretaget en taksation af alle de gårde og huse, der blev lagt ind 
under det nye gods. Herat fremgår det, hvor de forskellige byer 
havde deres overdrev, og hvor stor en besætning hver enkelt 
gård havde. Nu er 1765 ikk enoget godt år til at bedømme antal
let af dyr på Asserbo overdrev. Sandflugten var nogenlunde 
standset, men de byer øst for overdrevet, der havde lidt mest, 
var endnu ikke kommet helt på fode. Dette område blev ikke 
lagt ind under Frederiksværk gods, så derfor foreligger der in
gen taksation. Men byerne vest for overdrevet sendte ca. 1400 
store dyr derud på sommergræsning. Selv om de østlige byer

Altertavlen, der er sengotisk og antagelig udført af en billed
skærer i Lübeck, er opsat i Tibirke kirke omkring 1500-tallet. 
Den blev så skadet under sandflugten, at den måtte udskiftes. 
Den blev dog stående bag den nye altertavle, til den i 1868 blev 
opmagasineret på Frederiksborg Slot. Herfra kom den til Nati
onalmuseet, hvor den blev restaureret af Niels Termansen i 
1937. 11939 kom den tilbage til Tibirke kirke, men den er ikke 
kirkens ejendom, men udlånt af Nationalmuseet.
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Endnu en 
henrettelse

Til »Slægtsgården«:
I fortsættelse af Torp Friis Møllers beretning i ok
tobernummeret om den sidste henrettelse i Hjord
kær i 1834 kan suppleres med en lignende tildra
gelse, der fandt sted i et lokalsamfund, nemlig 
Langeland.

Den fandt sted også i 1834, en torsdag i 
november, og var den sidste henrettelse , der blev 
foretaget på Langeland. En mere human 
indstilling var nok ved at vinde frem.
Det følgende er sakset fra »Svendborg Amts Hi
storiske samfund« årsskrift 1935_ 36. Deri findes 
»En hovbondes saga«, der er fortalt af gdr. Val
demar Bendixen, Humble om Bendix Christiansen. 
Det er en meget læseværdig artikel, der bestemt ik
ke præges af slige voldsomme tildragelser, selv om 
tilværelsen kunne være barsk nok.
»Det er sagt om Bendix, at han ikke var nogen 
helt, men hvis det gik på livet løs, da han var rolig 
og ligevægtig. Som sognefoged var han tillige med 
øens samtlige sognefogeder tilsagt til at møde og 
overvære en henrettelse i Skrøbelev2.

Da den dødsdømte blev ført frem, blev der bun
den et klæde for hans øjne, og hans hoved lagt på 
blokken og skarpretteren hævede øksen. Hidtil 
havde samtlige sognefogeder og den store menne
skemasse, der var samlet, fulgt alt med øjnene, 
men da øksen løftedes vendte så at sige alle 
ryggen til. Bendix vender sig ikke. »Jeg var tilsagt 
til at møde«, sagde han, «jeg ville også se alt, som 
skete«. Da hovedet faldt, tog skarpretteren det op, 
holdt det mellem sinde hænder og drejede sig lang
somt rundt med det, så alle kunne se det. Bendix 
sagde, at han skulle se hvorledes øjnene arbejdede 
under klædet på det afhuggede hoved. Ved denne 
henrettelse stod Bendix over for noget så stort, at 
han var rolig, han behøvede ikke at vende ryggen 
til.

2)Den sidste henrettelse på Langeland fandt sted 
på Skrøbelev Hede en torsdag i november 1834. 
Den henrettede var Niels Arentzen. Han havde to 
gange forsøgt at undlive sin hustru, første gang 
gav han hende gift, sidste gang skød han på 
hende, dog uden at dræbe hende.

Lars Ringkær Pedersen 
Bovense, Nyborg

Slægtsgårdsakivet 
meddeler nyt om sine 
sær-samlinger
Nybjergs Papirer.
Nykøbing Sj., Asmindrup, Højby.
1 foliokapsel.
Slægten fra »Nordgården« vedr. Oline Andersen til Vesterbro 6 
B, Nykøbing Sj. Gift med revisor L. Jensen-Nybjerg, Nykøbing 
Sj.
Lars Jensen-Nybjerg, f. 24.10.1886.
Udskrift af kirkebøgerne fra Ods Herred.
Udrag af »Mit Livs Erindringer«. 
Skøde til tidligere fæste-husmand Søren Jensen, Nyrup 
30.12.1854.
Afskrifter vedr. familien Jens Petersen’s i Rode m.v.
Skema over beboere på Nordgård.
Korrespondance mellem Jensen-Nybjerg og P.K. Hofmansen 
vedr. udarbejdelse af anetavler.
Kladde til anetavle for familien på Borggård i Nakke.
Kladde 1. til anetavle for Nybjerg-familien.
Folketællingsundersøgelser til anetavlen.
Indkaldelse til »Mandtal« over Ole Olsen og Ane Madsdatters 
efterslægt i Nr. Asmindrup 1950.

Frk. Tesch’s arkiv 
6 foliokapsler.
Pastor Th. Tesch’s samlinger.
(pastor Th. Tesch f. 17.4.1843 i Kbhvn., d. 13.2.1921 i Valby) 
Biografica.
Organist frk. Ebba Tesch’s biografica (organist i Gladsakse kir
ke), f. 19.5.1874 på den kgl. fødselsstiftelse, København, d. 
27.11.1964 i Valby.
Melodier af Ebba Tesch.
Festsange, begravelsessange og salmer.
Album fra Thorvald og Anna Tesch’s sølvbryllup 20.9.1897. 
Fotos.
Avisudklip.
Danske ordsprog.
Forskellige bøger.
Ebba Tesch’s poesi- og dagbog.
Fødselsdagsalbum.
Breve til Ebba Tesch.
protokol i folio af ukendt optegner med oversigter over Salten- 
søslægten af Tustofte. (183 s.)
P.S. Frk. Tesch’s data er givet af Gladsakse Kirkekontor.

J. Madsens arkiv
Forarbejder til Philip J. madsens fædrene og mødrene slægts
bog. Fyn. 1 foliokapsel.
(Opr. fra Rynkeby).
Anetavler, udskrift af kirkebøger.
Philip Jeppe Madsen, f. 1.7.1949 på Rynkeby Skovgård.
Jf. breve og folketællingslister i arkivet under topografi nr. 907.
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Nyt for Folketinget
Det nye folketingsår er startet, og der er allerede 
nu fremsat et lovforslag fra landbrugsministeren, 
og nogle kommer senere. Jeg skal prøve at belyse 
lidt af det, der har betydning.

Ændring af lov om tilskud til dræning
Loven indebærer en ændring af tilskudssatserne til 
dræning, således at tilskuddet reduceres fra 33% 
til 25%. Set i relation til det noget lavere rentenive
au vi har nu, synes jeg, det er forsvarligt at foreta
ge denne ændring, idet finansieringsomkostninger
ne vil være lettere at bære med den nuværende ren
te. Lovens vedtagelse sikrer, at der straks åbnes for 
nye støttebeløb.

Lov om kapitalstakster
Loven er en forenkling, idet der fremover kun an
gives takster for byg og hvede, og alle de gamle 
omregningsformer, der er, forsvinder. Loven er 
iøvrigt nødvendiggjort af, at der ikke længere er 
den store forskel i prisen for byg og hvede. En 
forenkling og en forbedring.

Vi kan vel forvente, at der inden jul kommer 
forslag om en finansieringsform, enten fra ministe
ren eller fra de Radikale. Efter at det af husmands
foreningerne nedsatte udvalg, Esp Sørensen-ud- 
valget, har afgivet betænkning og peget på en ræk
ke forslag, har vi jo hørt Chr. Sørensen sige, at 
hvis regeringen ikke kommer med noget, vil man 
vedtage en reform uden om regeringen. Hvis 
hovedindholdet i en sådan reform skal gå på nogle 
principper om indeksfinansiering og/eller jord
bankslån, har jeg svært ved at se, at det er noget, 
der vil have effekt for den brede del af landbruget, 
men kun henvender sig til de grupper, der er i en 
sådan økonomisk situation, at de er villige til at gø
re hvad som helst for at få en fornyet frist, inden 
de må gå fra gården.

Jeg tror ikke, disse ordninger vil forhindre en 
eneste tvangsauktion, men måske nok udsætte 
nogle i en årrække.

Argumentet er jo, at man så skal dele konjunk
turgevinsten, hvad det så er for noget, med långiv
eren, men konjunkturgevinster er jo blot et udtryk 
for den almindelige pengeforringelse i samfundet.

Det var da selvfølgelig ønskeligt, om man kunne 
finde nogle modeller, der lettede rentebyrden for 
nystartede landmænd, men vejen må vel snarere 
være grønne obligationslån uden realrentebeskat
ning.

Det nuværende forlig omkring landbrugsloven 
udløber med udgangen af 1985, så der vil i slutnin
gen af denne samling blive indledt forhandlinger 
om en ny landbrugslovgivning.

Vi kender jo alle eksempler på de vanskelig
heder, der følger med administrationen af den gæl
dende lov, og alle erkender, at den ikke fungerer, 
men der er lang vej til et bredt forlig, idet det jo er 
en kendsgerning, at regeringspartierne ikke er gan
ske enige om, hvordan disse problemer skal løses.

Formålet med en ny jordlovgivning må være, at 
erhvervet bliver et frit erhverv med hovedvægten 
lagt på, at den danske jord drives på forsvarlig vis 
og at sikre, at de boliger, der er i det åbne land, og 
som ikke længere har et landbrugsmæssigt tilknyt
ningsforhold, fortsat vil blive beboet og vedlige
holdt.

Dette også af hensyn til de omliggende samfund 
for at sikre, at landsbyerne fortsat er attraktive 
som bosteder. En yderlig udtynding af befolk
ningsmønstrene vil være en ulykke for landet. Jeg 
mener ikke, at en jordlovgivning skal være restrik
tiv, men skal skabe mulighed for, at de, der måtte 
ønske det, skal kunne skaffe sig den ejendomsstør
relse, der må være i overensstemmelse med den 
driftsform, de måtte ønske sig.

Med den forskelligartede ejendomsstørrelse, vi 
har i Danmark, er det nødvendigt, at vi fremover 
anerkender princippet om deltidslandmænd, og 
betragter dem som en naturlig del af det danske 
landbrugskulturmønster.

Carl Martin Christensen, MF.

Slesvig rejsen i juni
Slægtsgaardsforeningens sommertur til Slesvig er nu 
bestemt og foregår i dagene 12.-16. juni.

Der bliver afgang fra København H over Fyn og 
Fredericia til Møgeltønder, (Schakenborg) Højer 
og første nat på Rudbøl Grænsekro. 2. Dag besøges 
Nolde museet, Landbrug og den frisiske ø Før. 3. 
dag efter overnatning i Husum kommer man til 
Tønning og Frederiksstad og ud i Ditmarsken. 4. 
dag bliver der interesant omvisning i Slesvig og 
omegn og 5. dag modtages selskabet flere steder i 
Flensborg og turen slutter i Frøslevlejren, der er 
museum.

Mange interessante detaljer vil senere blive be
kendtgjort, men man kan allerede nu melde sig til 
Landsformanden Jens P. Petersen på tlf. 03- 
61 00 23. Turen koster fra Øst for Storebælt kr. 
1870 og fra Vest for Storebælt kr. 1820, alt incl.
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Sætter Nissen på besøg
I artiklen i forrige nr. (252 - side 5) er der nederst i 
spalte 2 blevet flyttet et ikke, som giver en misfor
ståelse. I afsnittet, der begynder med: Hidtil har 
.... står der 5 linier nede: da gården ved ikke fami
liehandel, kan..., dette ikke skal flyttes om på den 
anden side af familiehandel, så der kommer til at 
stå...da gården ved familiehandel ikke kan over
drages..... (Vi beklager og undskylder, selv om det 
er juletid har hr. Nissen været for tidlig ude).

Fra Arbejdsmarken
Nordsjællandskredsen
har den 29. oktober afholdt en velbesøgt general
forsamling i Musæumsgården »Birkely« i Kregme. 
Et veltilrettelagt møde blev afviklet til alles til
fredsstillelse. Efter at formanden havde lagt den 
traditionelle beretning om foreningens lokale virke 
samt de aktiviteter, der var udfoldet fra landsfore
ningens virke gennem året, kom formanden ind på 
en særlig omtale af »den lille landbokommission«, 
der netop den 3. november 1784 var blevet nedsat 
for 200 år siden. Formanden benyttede lejligheden 
til at læse uddrag af kommissionens beretning, 
koncentreret om det afsnit, der handlede om bøn
dernes frigørelse fra Krongodserne i Nordsjæl
land.

Inden generalforsamlingen havde gdr. Niels 
Chr. Petersen, Højagergaard Kregme (forfatteren 
til den store artikel om sandflugten i Nordsjælland 
i dette nr.) som formand for musæet vist medlem
merne rundt, denne rundvisning fulgtes senere på 
aftenen op af et lysbilledforedrag af museumsin
spektør Karen Foliet, der levende fortalte om livet 
omkring Arresø siden udskiftningen af jorden. Det 
blev en meget righoldig og givende aften for med
lemmerne, hvilket Hans Peter Elkjær på deltager

nes vegne gav udtryk for og formulerede i en tak til 
bestyrelsen for altid gode og levende møder man 
bød på.

Sydsjællandske kreds
udfolder også en rig aktivitet. I oktober havde 
man sammen med Grænseforeningens lokalafde
ling i Næstved arrangeret et møde, hvor landbrugs
konsulent Henning Jensen, Hattestedt, Nordfries- 
land hold foredrag om Friesland i Fortid og Nutid. 
Et interessant foredrag, der havde fortjent en stør
re tilslutning fra begge foreninger end tilfældet 
var.
nes at foreningen holder generalforsamling på Mo
genstrup kro den 17. januar -85 - nærmere herom 
senere, ligesom der også vil tilgå medlemmerne 
indbydelse til teatertur den 11. februar -85, hvor 
det er planlagt, at man skal overvære vinterrevyen 
på Amagerscenen.

Bornholmkredsen
Kredsens nye formand Gdr. Aage Tolstrup, Stran- 
gegaard, Klemensker, har sendt os en fyldig beret
ning om foreningens nylig afholdte generalforsam
ling, af hvilken vi tager nolgle pluk. Fhv. Gdr. Kaj 
Frederik Jensen, Aakirkeby, tidligere Vejrmølle- 
gaard i Aaker, der i en årrække har været en ivrig 
forkæmper for brugen af Stednavne, uddybede si
ne tanker i et velformuleret og sagligt indlæg, som 
vandt alle deltagernes bifald. Efter generalforsam
lingen holdt økonomikonsulent Paul Larsen, Røn
ne et spændende lysbilledforedrag om en tur til 
Sovjet. Han fik et hjerteligt bifald.

Til slut kan nævnes, at Knud Minch, Aakirkeby, 
der havde siddet i Bestyrelsen, trak sig fra denne 
post. I hans sted valgtes Gdr. Poul Ancher Han
sen, Stensebygaard, Bodilsker. Øvrige valg var 
genvalg.

Jul med Mads Hansen
Forfatteren Anton Nielsen blev den første forstander for Vester 
Skerninge/Ollerup Folkehøjskole, som digteren Mads Hansen 
var initativtager til og medkæmper for i alle årene. Om en jul 
med Mads Hansen og andre fynboer fortæller Anton Nielsen i 
nogle efterladte papirer, der nu befinder sig i Det kongelige Bib
liotek (Den Collinske manuskriptsamling).

Det er værd at mindes, at Mads Hansens digte bidrog mægtigt 
til at hæve den danske bondes selvbevidsthed, idet bonden drog 
den slutning: Kan en af vore blive regnet blandt digterne, så er 
vi dog nok ikke så ringe, så kan der ligge store opgaver i en bon
de, lige såvel som i en fin mand. Og vi, som har oplevet den tid, 
skjønner, at bonden den gang mer end nu trængte til at få styr
ket sin selvfølelse.

Mads Hansen sendte mig sine digte, indbudne i et faaborgsk 
pagtbind; den slags er nu lidt forskellige fra de københavnske, 
men bogen var ledsaget af »Højagtelse fra forfatteren« og et lil
le uhyre ærbødigt brev. Jeg blev kisteglad og svarede med en 
indbydelse til Sjælland, hvor jeg boede. Mads Hansen kom og 
havde i følge med sig to fynske bønderkarle, af hvilke den ene 
var nuværende dramatiske forfatter P.R. Møller. Den anden, 
Hans Hansen, var også fra Mads Hansens egn og tilhørte en 
meget intelligent bondeslægt. Disse to unge mennesker var den
gang bare 18-19 år. På et øjeblik blev vi kendte og sagde du til 
hverandre som gamle venner. Vi har sammen tre-fire dage, og 
de var fornøjelige. Peder Møller og jeg udgjorde det morsomme 
element, Mads Hansen og den anden karl var vor teknemmelige 
tilhørere og deltagere.
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Mads Hansen var ikke blot digter. Han følte et stærkt kald til 
at være reformator, nærmest for den egn, hvori han boede, og 
derfor var det blevet en nagelfast tanke hos ham at oprette en 
højskole. Han kunne ikke finde nogen mand i København, der 
ville påtage sig forstanderpladsen, og det var en stor sorg for 
ham, at han måtte rejse hjem med uforrettet sag. I et brev, som 
jeg skrev for at trøste ham, kom jeg til at sige, at hvis jeg blot 
kunne være forstander, skulle han ikke have nødig at bede mig 
to gange. Mads Hansen var ikke sen til at tage mig på ordet, han 
ville så gerne nøjes med det, som jeg kunne. Han skrev sådan til 
mig:

Faldt Jørgen Smed om halsen
»Da jeg modtog dit brev, var jeg til sangforeningsmøde, og da 
jeg havde læst det, blev jeg så glad, så jeg umuligt kunne behol
de det for mig selv. Jeg fik da Jørgen Smed udenfor, tog ham 
om halsen og fortalte ham den store glæde, som dit brev gav 
mig«.

Det blev nu skriftligt ordnet imellem os, at jeg skulle søge or
lov fra mit lærerembede i et år. Vinteren skulle jeg tilbringe på 
Vallekilde Højskole, og næste sommer 1868 skulle jeg så tage 
fat i Vesterskjerninge med at holde pigeskole. Men da der var så 
meget at tage bestemmelse om, som ikke kunne afhandles 
skriftligt, indbød Mads Hansen mig til at besøge sig i julen 
1867. Jeg skulle da med det samme begynde at blive kendt med 
folk, skrev han. Men med »folk« mente han den stærkt be
grænsede lille vennekreds, som han havde samlet omkring sig. 
Det var unægtelig blomsten af bondeungdommen der på egnen, 
de som holdt på et sædeligt liv og alt skjønt og godt efter deres 
lejlighed. Det var kun sådanne mennesker, Mads Hansen kunne 
have med at gøre. Overfor alle andre var han kold og tilbage
trukken.

Usmagelige prossekager
Anton Nielsen oplyser, at der i indbydelsen fra Mads Hansen 
var nævnt Prossekager, Anton Nielsen omtaler dem som »en 
ejendommelig fynsk ret og lige så nødvendig i julen som æble
skiver«. Det er små klatklager, som bages af kogte havregryn og 
serveres med sirup. Der er for alle andre end fynboer usmageli
ge og ufordøjelige!

Han fortsætter i sine erindringer:
Anden juledag ved middagstid kom jeg så til Mads Hansens 

hjem på Hundstrup mark. Jeg blev overordentlig venligt mod
taget af Mads Hansens gamle hyggelige forældre, af sønnen og 
af tjenestefolkene, en knøs og en pige. Det var ligsom de hørte 
til familien. Jeg følte mig straks hjemme, thi jeg havde aldrig 
før set et så elskværdigt samliv i en bondegård. Men een ting var 
til stor besvær for mig i de første dage: Jeg kunne ikke forstå 
fynsk. Når manden eller konen talte til mig, var jeg et ulykkeligt 
menneske, når Mads Hansen da ikke var til stede. Ham kunne 
jeg godt forstå, og han måtte ofte være de andres tolk.

Aftenen efter var der stort gilde hos præsten. Der var vistnok 
et halvt hundrede mennesker. Sangforeningen mødte med 
smukke forstemmige sange, musikforeningen gav en lille kon
cert, alt blev udført særdeles korrekt og smagfuldt. Derpå blev 
der spist, leget og danset og gildet endte ikke før klokken to om 
natten.

Jeg var ikke ung nok til at være med ved alle disse ting så læn

ge, og min ven Peder Møller, som jeg holdt mest af i hele selska
bet, forsømte mig noget, for han skulle bestandig danse med 
præstens ældste datter, men da han senere blev forlovet med 
hende, fik han min nådige tilgivelse.

De følgende dage gik Mads Hansen og jeg på omgang hos 
hans venner eller da hos deres forældre. Heldigvis havde jeg 
dengang en velvillig mave, der tog imod alt uden at knurre, selv 
prossekager.

Mads Hansen rødmede
Mads Hansen kørte mig til Kværndrup kro, derfra skulle jeg 
med diligencen til Nyborg, Peder Møller og Hans Hansen fulgte 
med for at ledsage mig så langt som muligt. Da vi kom til kroen, 
sprang Mads Hansen af vognen for at lukke ladeporten op. 
Vognen kørte nu ind, men pludselig hørte vi Mads Hansen råbe: 
»Se, jeg har fundet et lille guldur. Vi havde med hest og vogn 
kørt over det, uden at det havde taget mindste skade. Vi gik ind 
i skænkestuen, hvor der var adskillige rejsende, og nu spurgte 
Mads Hansen med hævet stemme: »Er der nogen her, som har 
tabt et ur?«

Jo, der var en ung dame, som med naturligt forfærdelse ud
brød: »Gud, jeg har tabt mit ur! Har De fundet det?«

Værsåartig, sagde Mads Hansen og rakte hende uret.
En ung mand, der havde fulgt scenen med opmærksomhed, 

greb i lommen og tilbød Mads Hansen tre mark i findeløn, idet 
han sagde, at det var hans kones ur.

Nej tak, svarede Mads Hansen og blev rød. Den fremmede 
blev rent forbavset. Mads så ud ved sine klæder som en almin
delig daglejer, blåt vadmel og træskostøvler. Det var hele stad
sen.

- Hvem er De, udbrød herren.
- Jeg er en bondekarl fra Hundstrup og hedder Mads Hansen.
- Må jeg takke Dem mange gange. Jeg er løjtnant 

Hegermann-Lindenkrone, sagde den fremmede og tog Mads i 
hånden.

Nu syntes jeg, at jeg måtte være med:
- Hr. løjtnant, det er digteren Mads Hansen.
- Digteren Madsen Hansen, gentog løjtnanten og så kærligt 

hen til sin kone. Hun måtte langt omkring i sin hukommelse
skiste; endelig udbrød hun glad:

- Åh, det er Dem der har skrevet sangen til kvinden. Kan du 
ikke huske, jeg har spillet den? spurgte hun sin mand. Jo, det 
kunne han godt, og så vankede der nogle rosende ord, som 
Mads Hansen var meget flov ved at høre. Derpå bestilte løjt
nanten to glas portvin og klinkede med ham. De gjorde begge 
agtværdige forsøg på at komme i samtale, men det ville ikke 
lykkes, dertil var de for meget adskilt i social henseende. Fortal
te Anton Nielsen.

Han sluttede sin beretning således:
- Vi andre fire grove krabater, som nu satte os til at drikke 

kaffe, vi kunne bedre passiare sammen. Tiden gik ret fornøje
ligt, indtil den gamle kasse holdt for døren.

Afskeden var heller ikke tung, thi vi vidste, at vi om nogle 
måneder skulle mødes igen for at blive sammen.

De to venner forstærkede det folkelige og kulturelle liv på 
Sydfyn, og deres fælles gerning er stadigvæk synlig og mærk
bar.

Ved Edvard Andersen
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En foregangsmand
/ denne artikel sætter medarbejder ved Slægtsgårdsarkivet, Bo 
Johansen, focus på en af de mange anonyme foregangsmænd 
for landboreformerne. Artiklen giver også et indlik i de prakti
ske vanskeligheder ved udskiftning og udflytning.

De store landboreformer, der gennemførtes i Dan
mark i de sidste tiår af 1700-tallet, skyldtes ikke 
blot Reventlows og Bernstorffs personlige initiativ
er. For at et så stort værk kunne gennemføres, 
måtte det støttes aktivt af menige landbrugere på 
alle niveauer - både blandt godsejere, godsinspek
tører (ridefogder), præster og fæstebønder. En af 
disse menige foregangsmænd stødte jeg på under 
arbejdet med Skydsbjerggårds historie i Fjelsted 
sogn på Fyn. Sådanne foregangsmænd fandtes i 
hundredevis ude over landet i de år; langt de fleste 
forblev anonyme, usynlige som grundstenen under 
den færdige bygning, men ved de gårdhistoriske 
undersøgelser får vi muligheden for at trække dem 
ud af historiens mørke og belyse deres liv og ger
ning. Det er vel næppe for meget sagt, at det er dis
se mænds indsats, dansk landbrug har bygget på 
de sidste to hundrede år.

En sådan foregangsmand var Peder Jørgensen, 
Skydsbjerggård. Han blev født 11. juni 1758 i Sas- 
serod, Veflinge sogn, midtvejs mellem Odense og 
Bogense, som søn af fæstebonden Jørgen Jørgen
sen og Anne Cathrine Sørensdatter. I 1761 flyttede 
familien til Fjelsted sogn, 5-6 km længere vestpå, 
hvor faderen fæstede en gård på Paddesø Bjerg. 
17. juli 1777 blev han gift med en pige fra Fjellerup 
i sognet, Maren Rasmusdatter. Allerede 25. febr. 
1778 - kun 19 år gammel - fæstede han sin sviger
faders gård i Fjellerup. Landsbyen hørte til de 
mindre, her lå 18 bøndergårde samt sognets præ
stegård; af bøndergårdene ejedes de 3 af Harrits- 
levgård, 2 af Johan Roest i Ormehøj, Rørup sogn, 
medens 3 var selvejere.

I disse år var dansk landbrug præget af nybrud i 
teknik og driftsmåder dels hjulpet af staten dels af 
gunstige landbrugskonjunkturer. Udviklingen 
medførte forbedrede økonomiske vilkår for 
bondebrugene, men betød samtidig et opbrud i det 
ældgamle landbrugssystem, der havde holdt sam
men på landsbyerne i århundreder. I 1782 kom de 
ny tider til Fjellerup, idet byen da blev udskiftet og 
dyrkningsfællesskabet således ophævet. Præsten, 
Poul Danchel, der jo selv boede i byen, skrev her
om i kirkebogen:

1782 i foraaret blev Fælleskabet ophævet i Fjellerup bye Og i 
April maanet fuldført til fornøyelse for alle Jordbrugere. Op- 
maaling blev forrettet af Landmaaler Hr. Pingel paa Allemoe- 
se, som befuldmægtiget af Hr. Pauli og paa Hånds Vegne for 
rettede Deelingen. En ung og driftig gaardmand, som beboede 
den yderste gaard i Nord i Fiellerup, ved navn Peder Jørgensen 
byttede gaard med Stephen Jensen i den gaard nest Præstegaar- 
den, og denne udflyttede bemeldte Peder Jørgensen i den store 
Koehave, og Stephens Gaard blev forvandlet til et Huues med 
venge til, og da tilhørte disse steder Harritslevgaard.

I Fjellerup lå huse og gårde på hver side af een 
bygade. I syd lå 6 gårde (inkl. præstegården), i 
nord 3 gårde, derimellem lå en række huse (ialt 9). 
Peder Jørgensen byttede altså sin oprindelige gård, 
den nordligste, med Stephen Jensens, i syd ved si
den af præstegården, og denne gård flyttede han 
ud i Store Kohave, også kaldet Schytzbierris Koe- 
hauge (1682) - herefter tog gården sit navn, og hed 
derefter Skydsbjerggård. Den udflyttede gård kom 
til at ligge 2,7 km sydøst for Fjellerup. Det tætte 
samkvem han tidligere har haft med landsbyens 
beboere, må dermed anses for at være afbrudt.

Men hvorfor ikke lade Peder Jørgensen selv for
tælle om, hvordan det hele gik til. Han skrev nem
lig en ansøgning om bygningshjælp til rentekam
meret, hvori han giver baggrunden (ansøgningen er 
dog ført i pennen af en skriver på Assens 
amtsstue).
Formedelst Jordens Ubeqvemme beliggenhed for Fiellerup Bye 
ved det Deres udstrækning paa den ene siide af Byen Gaaer en 
halv Miel og derover, og paa den anden side løber kuns et Smalt 
Stykke af een liden Mark, som nødvendig maatte foranledige 
Vanskellighed ved Fællesskabets Ophævelse, og Jordens særde
les Inddeeling til een hver Jordbruger, har ieg undertegnede Fæ
ster i bemeldte bye, henhørende under Harritzlefgaard, for at 
lette Fællesskabets Ophævelse og befordre een meere fordeelag- 
tig Inddeeling for de øvirge Jordbrugere samt i betragtning af 
den beqvemhed at have ald min Jord samlet ved Gaarden, fattet 
den slutning ikke alleeneste at udflytte, men og da min iboende 
Gaard Laae beqvem til ved udskiftning at bekomme, i min Lod, 
eendeel af Byens bedste Jorder som og yderst i Byen og adskildt 
fra andre Stæder og Gaarder at bytte Gaard med en anden 
Gaardmand af samme Gods, hvis gaard laae en anden Gaard 
nær og nogle huuse, saa at den Mand beboer min forhen hafde 
Gaard, og ieg udflyttede hans Bygning, dog saa at mit Hartkorn 
5 Tdr. 2 Skp. 2 Fkr. fulte med Gaarden, til det yderste i den 
længst fra liggende Mark, hvor nu er opført næsten een Nye 
Gaard, beståaende af 4 Længter, Et Stuehuus ganske Nyt af Eg 
og Fyr - 21 Fag, Een 14 Fag, ialt Nyt og af Eeg og Fyr. Een 
Længde af den udflyttede Gaard deels Nyt deels Gammelt. I alt 
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64 Fag huus som alt er i behørrig Stand med Tag, Vægge, Ild
steder, Lofter, Vinduer og Dørre, som er beboet siden May Maa- 
net og der indhøstet dette Aars Aul af Korn og Høe, som var 
Ganske Maadelig deels fordi den tildeelte Jord var een part af i 
ringe Classerumageret formedelst dens fraliggenhed, dels for
hindret ved det meget Arbeyde som forrefalder ved udflytnin
gen som i Sæde-Tiiden indfaldt, saa ikke Jordens betiids og nøy- 
agtige Behandling kunne overkommes saa dette Tab ved Auv- 
lingen foruden det beværlige Arbeyde med saalang udflytning 
og paagaaende Bekostning er mig destoe mere Trykkende; i saa 
maade nedbøyer ieg mig for Deres Mayestæts Throne med min 
Allerunderdanigste Bøn om allernaadist understøtning med 
Bygningshjælp; Maatte ieg være saa Lyckelig at nyde denne Hø- 
ye Naade, ønskedes at erholde den fra Assens Amtsstue.

Deres Maiestæts allerunderdanigste ringeste undersaadt 
Peder Jørgensen

Ansøgningen har præsten, Poul Danchel, forsynet 
med følgende anbefaling:
Hvad Supplicanten (ansøgeren) Peder Jørgensen Allerunder
danigst haver andraget om sin tilbyttede gaards udflytning og 
sin nu iboende gaards Opbyggelse med meere befindes saaledes 
som anført er i Sandhed. Denne unge, duelige Mands Foreta
gende er desto meer at rose, da adskillige Omstændigheder kun
ne (have) giordt hans forehavende betænkeligt; icke at tale om 
hånds Hafde gaards beqvemme beliggenhed til Udskiftning, thi 
først haver (han) for faae aard (siden) fæstet gaard, haver Tven
de gamle Svigerforældre, svigerfaderen 77 Aard som mange 
aard har beboet gaarden, og tængte der at nyde sine dage, og 
tvende smaae børn; Dernest har (han) fået langt længere vey til 
Kirken, som meest blev fuldført til fods, da nu efterdags dertil 
behøves heste og vogn til befordring; foruden kunde forudsees 
det Tab ved udflytning fra Humble-Have og frugttræer, til med 
at endeel ringere Jord end (hans) forhen hafde, nødvendig 
maatte falde i hånds Lod, alle disse mødende vanskeligheder 
blev formeret ved det udskiftningen indtraf i foraaret, da Sæd 
og pløyetiid forefaldt, paa samme tiid fordres indfredning med 
grøfter og hegn til Sæd og Creaturers græsning uden ophold var 
fornøden, gaardens bevsærlige arbeyde med dens flytning og 
opbygning paalaae, men just i dette overfaldt ham med sine den 
da grasserende sygdom; Dog uagtet alle disse besværligheder 
har han i saa kort tiid fuldført aldt det forehavende opmuntret 
af en priise lyst til at efterkomme Deres Majestæts allernaadig- 
ste og viiseste Andordning, og af Haab at oprette det første tab 
og at høste frugten af sit møysommelige arbeyde. Saa nu vel Vi 
miel fra byen er opførdt en god gaard og nu i beboelig stand, og 
i særdeleshed stuehuset i sit slags ganske smugt Samt bygden 
over alt vel sæt af got tømmer, og med fast underlagt steen- 
grund forsynet. Saa denne unge og skickelige mands utrættelige 
flid er tiidt af mig anseet med beundring, thi endskiøndt han 
med arbeydet hafde hielp, saa dog af ømhed at ei være andre til 
formegen besværlighed, haver alleneste betient sig deraf i det 
nødvendigste, hvor over hans arbeyde og bekostning har været 
desto betydeligere; I dens Anledledning Allerunderdanigst re- 
commenderes denne vindskibelige og duelige mand til Deres 
Mayestæts allernaadigst Understøtning med Bygnings-Hielp.

Fiellerup, d. 3 die October 1782 
Poul Danchel 

Past.

Også landinspektøren føjede sin anbefaling til, og 
skrev, at Peder Jørgensen var den eneste bonde i 
byen, der havde været villig til at flytte ud »hvilket 
er, om saa mere roslig, da hånd er bare en fæste
bonde«.

Rentekammeret stillede sig positivt. Man bad 
amtmanden i Assens foretage en besigtigelse af 
bygningerne. Den blev foretaget 7. dec. 1782 og 
den udflyttede gård blev da beskrevet således: 
Bygninger bestaaer af 4 Længder, hvoraf Stuehuset og 2 Ud- 
huuse er af helt nyt Tømmer, nemlig Stolper, Løsholter og Fod- 

stycker af Eeg, og resten af Fyr, een Længde dels af nyt dels af 
gammelt Tømmer fra den i byen afbrudte Gaard.

Stuehuuset i sønder siden bestaaer af 15 Fag i Længden og 5 
Fag i Bredden, smukt indrettet med Stuer, Kamre og Bryggers. 
Væggene i Gaarden er murede afbrændte Steen. Alt i fuldkom
men Stand. Den nordre Længde, 21 Fag, er indrettet dels til 
Stald og forhuus, dels også til Lade-Huus. Alt i komplet Stand. 
Den østre Længde på 14 Fag er ligeledes indrettet til Kornhus 
og 10 samt portrum og saavidt færdig, at deraf alene mangler 
Tag paa den eene Siide, som formedelst manglende Langhalm 
ej var bleven oplagt.

Den vestre Længde bestaaer ogsaa af 14 Fag, men Tømmeret 
derudi var mest gammelt og stærkt og godt.

1. febr. 1783 bevilger rentekammeret ham så 66 
rdl. 4 mk. i bygningshjælp.

Som menneske fremstår Peder Jørgensen både 
som energisk og fremadrettet. At han som land
mand tillige var usædvanlig dygtig fremgår af kil
der fra Det kgl. Landhusholdningsselskab, som 
var oprettet 1769 med det formål at fremme land
brugets økonomiske og tekniske udvikling gennem 
præmiering. I perioden 1786-88 blev han præmie
ret tre gange: Ved udflytningen plantede han leven
de gærder omkring haven og gården samt indgrøf- 
tede sine jorder, plantede pile, vidjer samt en del 
andre træer. Æbletræer synes at have haft hans 
særlige interesse. Allerede 1780 havde han plantet 
67 æbletræer, desuden lagde han 1783 8-9 snese 
kærner, som alle voksede godt. Tørvemoser var et 
væsentligt led i den tids energiforsyning, og en ef
fektiv udnyttelse heraf var af betydelig værdi for 
samfundet som helhed. I 1788 foretoges en land
somfattende bedømmelse af tørvemosernes be
handling, og Peder Jørgensen får her andenpræ
mie, 20 rdl. Han havde ladet 2 moser på ialt ca. 3 Vi 
tdr. land gennemgrave med grøfter for at aflede 
vandet, således at han derefter har kunnet skære 
24 tørv dybt (et tørv ca. 24 x 16 x 8 cm); grønsvæ
ren, affaldet og smuldningen har han igen kastet 
ned og jævnet det, så der kunne vokse ny tørve
jord. Denne behandling har han gennemført siden 
udflytningen.

Gårdens bygninger var mere eller mindre hans 
egne, og da der i 1792 blev oprettet en almindelig 
brandforsikring for landbygninger, sørgede Peder 
Jørgensen for at hans bygninger blev forsikret. Det 
skete på den måde, at han 6. sept. 1793 mødte på 
Båg-Vends herreds ting og anmodede om at få sine 
bygninger vurderet, »da han ville rette sig efter an
ordningerne ligeså fuldt som en selvejer«. Bygnin
gerne blev da vurderet og forsikret for 1100 rdl. 
Samtidig sørgede han for, at også hans far, der i 
mellemtiden var blevet selvejer, fik sin gård forsik
ret.

Selvejer blev Peder Jørgensen først i 1798, da 
han købte gården fri fra Harrtislevgård for 300 
rdl., men allerede 12. nov. 1803 døde han, kun 45 
år gammel. Den tid, han kunne nyde de fulde frug
ter af sit pioner arbejde, blev således kørt.

Peder Jørgensens liv og virke, hvis hovedpunk
ter her er trukket frem, er et eksempie på de mange 
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progressive kræfter, der trivedes i landbosamfun
det på landboreformernes tid, og uden hvilke re
formerne ikke havde været mulige. Peder Jørgen

sen repræsenterer blot én af de mange anonyme 
foregangsmænd, der viste vejen.

Bo Johansen

VELKOMMEN 
til nye 

MEDLEMMER
Gårdejer
Gunnar Dam Kofoed
»Lillegård«
Ellebyvej 6 
3700 Rønne

Fru
Grethe Christensen
Set. Knudsgade 1 
4100 Ringsted

Gårdejere
Solveig og Tage Buhrkal 
Lille Krusegård 
Slamrebjergvej 13
3730 Nexø

Gårdejere
Lene Fjordside og
Oluf Vang Hansen
Skalstrupvej 63, »Fjordside«
Skalstrup 7570 Vemb

Gårdejer
Eggert Lind
Asmindrupvej 23
4572 Nr. Asmindrup

Gårdejere
Betty og Børge Fink 
»Kirkegaard«
Kanalvej 21
Jannerup

Gårdejer
Tom Jægergaard Nielsen 
»Jægergaarden« 
Grubberhomsvej 10
4600 Køge

Proprietærer
Bodil og Gorm Jacobsen 
Lundsgaard 
Lundsgaardsvej 16 
5400 Bogense

Gårdejer
Frode Houbak 
Sakstrupvej 98 
Bjergby 
9800 Hjørring

Gårdejer
Asmus Boysen 
Holtegaard 
Hjortespringvej 29 
6430 Nordborg

Hr. gårdejer 
Tage Aarup 
Digevej 14 
Lundehøje 
4895 Errindlev

Gårdejere
Tove og Aage Pihl 
»Bedegård« 
Hovedgade 71 
Snogebæk 
3730 Nexø

Gårdejere
Rita og Svend Rasmussen 
Holmegårdsvej 92 
4684 Holme Olstrup

Gårdejere
Karen Margrethe 
og Ingvard Kofoed 
»Spildegaard« 
Rønnevej 32 
3720 Aakirkeby

Gårdejere
Frede og Hakon Winther 
Nymanngaard
Bækvej 18 
Radsted
4990 Sakskøbing

Gårdejer
Jens Christensen 
»Bjørnsholm« 
Østergrønningvej 28 
7870 Roslev

Gårdejere
Kirsten og Bent Boye-Andersen 
»Elverhøjgård«
Barup Bygade 4 
4653 Karise

Gårdejere
Helga og Vagn Møller Hansen 
»Christoffersminde«
Purhøjvej 34
Ustrup 
8700 Horsens

Gårdejere
Birte og Peter Petersen 
Sandegård
Skolevej 21 
3730 Nexø

Gårdejer
Kjeld Thygesen Nielsen 
Ørupgaard
8444 Balle

Steen Thomsen 
Arresødalvej 99 
3300 Frederiksværk
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»Den gamle husflid holdes i hævd«

Ulden spindes - og Hørren skættes.

Og her er den gamle væv taget i brug.
Begge billeder er fra 1933 og stammer fra en udstilling, der blev kaldt »Hjemmets Tarv«. Bille
derne er indsendt af: C hr. Jacobsen, Ulkebøldam.
(Det er iøvrigt hans bedstefader, der står på det øverste billede).
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Og så er vores formand gaaet tur i reolen og fundet nogle guldkorn frem, der 
kan tages med ind i det nye år.

Jeg ved at Marts har Sne og Is, 
som Vunder dybt kan slaa.
Jeg ejer mod i Hjerte 
her bag min Kofte graa. 
Et Solglimt blot, og jeg er klar 
og synger med det næb, jeg har: 
Det er mit Kendemærke - 
jeg er den første Lærke.
(Holger Drachmann 1846-1908).

Mand og Hest skal være 
yppighedens Tarv. 
Da gaar Sundheds klare 
Sind i Æterens Arv. 
Sol og Regn og Tørke 
gaar Naturens gang. 
Som vi Mulden dyrke 
har vi Raad til Sang. 
(Thøger Larsen 1875-1928)

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, 5484 Uggerslev 
Telefon 09-85 11 74

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

Slægtsgårdsarkivet 
meddeler nye priser:
Første undersøgelse........................................ kr. 150,-
Ønskes yderligere undersøgelser 
aftales pris med arkivaren.
Folketællingsundersøgelse ............................ kr. 60,-

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

Det ny emblem
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Vi skaffer penge 
til gårde.

København: Jarmers Plads 2 
1590 København V. Tlf. (01) 12 53 00
Århus: Åboulevarden 69, 
8100 Århus C. Tlf. (06) 12 53 00
Herning: Viborgvej 1,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 53 00
Afd. kontor i Ålborg: Algade 38, 
9100 Alborg. Tlf. (08) 12 53 00 
Afd.kontor i Odense: Jernbanegade 16 
5000 Odense. Tlf. (09) 12 53 00

Kreditforeningen Danmark

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.

Skattemæssig rådgivning 
Økonomisk rådgivning 
Selvangi vel ser 
Generationsskifte 
Vejledning ved 
ejendomshandler 
Regnskab og revision

Speciale: Landbrugsregnskaber 
- 20 års erfaring.

Regnskabsfi rrnaet

K. POULSEN WINTHER
Agronom - Buen - 9800 Hjørring
Tlf. (08) 92 52 88 Privat: (08) 99 83 22



Vi^ 
værdsætte 

danske 
landbrug

Kreditforeningslån til investeringer, 
generationsskifte og andre formål optages i 
Forenede Kreditforeninger og i Jyllands 
Kreditforening.

Og det er ikke nogen tilfældighed, at det er 
sådan. Gennem mange års arbejde med 
vurdering af dansk jord har vi fået et erfa
ringsmateriale, der kommer dansk landbrug 
til gode hver eneste dag.

Derfor er De sikker på faglig ekspertise og 
solid dømmekraft, når De låner i kreditforenin
gen - og det gør hovedparten af de danske 
landmænd.

Lånegrænse
De kan optage lån inden for 45% af ejen

dommens kontante værdi, og besætning og 
driftsinventar kan medbelånes.

Traditionelle lån
Traditionelle lån er lån, hvor ydelsen er 

konstant gennem hele lånets løbetid. Disse lån 
kan optages til alle formål.

Løbetiden er maksimalt 30 år.

Indekslån
Lån til nyopførelse samt om- og tilbygning 

af landbrugsejendomme, herunder stuehuse, 
kan ydes som indekslån.

Løbetiden er maksimalt 30l/2 år.
Ydelsen på indekslån er mindre end på 

traditionelle lån i starten og større senere hen. 
Ydelse og restgæld på indekslånet vil blive 
reguleret to gange årligt på basis af den halv
årlige procentvise ændring i nettoprisindekset.

Tal med kreditforeningen
Men de nøjagtige oplysninger om Deres 

lånemuligheder får De ved at ringe til kredit
foreningen eller ved at henvende Dem til en 
af vore landbrugskyndige vurderingsinspektø
rer.

Har De lyst til at læse nærmere om låne- 
reglerne, kan De bestille vor landbrugs
brochure, der fremsendes fra dag til dag.

I Jylland

MM JYLLANDS 
V V KREDITFORENING
6100 HADERSLEV Åstrupve) 13 Tlf (04)527000 
6950 RINGKØBING: Hemingve) 3 Tlf (07)3201 II 
8800 VIBORG Sc( Malhiavgade 1-3 Tlf (06)62 33 33 
9100 AALBORG Boulevarden 43 Tlf (08) 12 38 77 
8260 ÅRHUS-VIBY J Kongsgårdsvei 6 Tlf (06) 148800

- og på øerne

♦i* FORENEDE 
KREDITFORENINGER
Fy nsom rådet:
Mageløs 2. Postboks 343, 
5100 Odense C - Tlf. (09) 1177 77
Området øst for Storebælt: 
Otto Mønsteds Plads 11, Postboks 333, 
1503 København V - Tlf. (01) 153434

KJERTEMINDE AVIS ApS . OFFSET/BOGTRYK


