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Nr. 73 OKTOBER 1954

Gammelskat

I KØBEKONTRAKTER, skøder og andre 
dokumenter fra sidste halvdel af forrige år

hundrede træffer man ofte udtrykket Gammel
skat. I forbindelse med overdragelser af land
ejendomme vil man således i papirer, der er 
udstedt i tiden 1. januar 1844—l.juli 1904, altid 
finde, at disse er skyldsat for et nærmere angivet 
antal tønder, skæpper, fjerdingkar og albums 
hartkorn, hvortil kommer et vist pengebeløb, 
der betegnes som gammelskat. Spørgsmålet om 
denne skats oprindelse, størrelse og afvikling 
rejser sig, og man må da underbygge forståelsen 
af dette ved at se tilbage på ældre tiders skatte
forhold, hvad da også selve betegnelsen gammel
skat synes at gøre nødvendig.

På grundlag af landmålingsmatriklen fra 1688, 
der blev skabt ved en opmåling og bonitering af 
alle landets opdyrkede jorder, blev kornskatten 
oprindelig oppebåret i naturalier, men efterhån
den blev man klar over, at denne betalingsmåde 
både var ubekvem og uøkonomisk, og allerede 
Struense forsøgte at få den erstattet med en be
taling i penge. Dette forsøg mislykkedes dog, og 
først ved en forordning af 24. august 1791 blev 
det påbudt, at kornskatten indtil videre skulle 
erlægges i penge, hvis beløb blev beregnet efter 
et middeltal af de sidste 20 års gennemsnitlige 
kornpriser (kapiteltakster). For i årene omkring 
1800 at sikre riget mod fjendtlige overfald og 

samtidig beskytte handel og skibsfart voksede 
statens behov for penge uafbrudt. De beløb, man 
fik ind i komskat og andre pålignede skatter, 
slog ikke mere til, og man måtte da ved en for
ordning af 1. oktober 1802 skride til udskrivning 
af en hel ny skat, den såkaldte skat på besid
delse, nytte og brug af jorder og tiender. For
holdet var nemlig dette, at da ejendommene efter 
den delvis tilendebragte udstykning havde un
dergået store forandringer, turde man ikke på
ligne den nye skat efter den gamle matrikel fra

(Fortsættes side 4).

Oktoberidyl på å-engen.
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Saltet i folket

BLANDT VORE GÆSTER ved mødet i 
Flensborg var også redaktør Vagn Heisel- 

berg fra ugebladet »LANDET«, der efter sin 
hjemkomst skrev en udmærket artikel under 
overskriften: »Slægtsgårdene er saltet i folket«, 
hvorfra vi her bringer et uddrag, så meget mere 
som det i sin korte form har et kærneindhold af 
det, vi indenfor Slægtsgaardsforeningen betrag
ter som noget meget væsentligt i vort arbejde:

I et af versene til slægtsgårdssangen hedder 
det bl. a., at »her har slægten i gården levet i 
hundrede år eller mere, døjet modgang og jublet 
mod vår og set sommerens rigdom florere. Her 
er ungdom vokset op til dåd, og her har gamle 
givet vise råd«.

Måske kan det udtrykkes kraftigere, med et 
stærkere ordvalg, hvilke tanker det er, der ligger 
bag Dansk Slægtsgaardsforenings arbejde, men 
de frit citerede linier dækker nok alligevel det, 
der dybest set er ånden hos de mennesker, der 
har sluttet op om bevægelsen. Stærkt kom det 
frem både officielt og sagt under mere private 
former ved det årsmøde, Dansk Slægtsgaards- 
forening holdt på Flensborghus, og hvor godt et 
par hundrede af foreningens delegerede og ak
tive medlemmer var samlede for at drøfte pro
blemer af fælles og vital interesse.

ET STOUT UDPLUK af den danske bonde
stand var det, vel også repræsentativt at forstå 
sådan, at de mødte var typiske for landbrugs
erhvervet som sådan i Danmark i dag. Ældre, 
hvem interessen for det fortidige og historiske 
synes direkte forståelig, men så sandelig også 
yngre, der tidligt havde nemmet samhørigheden 
med dem, der forud havde drevet slægtens jord 
og følte forpligtethed over for det, der var ble
vet dem betroet.

Flere af de mødedeltagere, jeg faldt i snak 
med herom, udtrykte det måske ikke med de 

samme ord; var varlige i brugen af ord, der 
kunne få en forkert biklang, men meningen var 
den samme.

Som en af de yngre landmænd sagde det: — 
Jamen, er vi da rigtige bønder, hvis ikke vi føler 
trofasthed over for den jord, den ejendom, vi 
lever på? Jeg ved godt, at mange — og måske 
flere end tidligere — ser anderledes på dette 
spørgsmål, er begyndt at betragte landbruget, 
jorden, dyrene som noget, der hører en industri 
til, er døde, upersonlige ting, som kun hjælper 
en til at få det bedst mulige udkomme, men jeg 
synes ikke, det er rigtige bønder, der tænker og 
føler sådan.

Så siger man, at det er den ny tid, en udvik
ling, man ikke kan standse. Og det er vist rig
tigt, at der i tiden er sådanne tilbøjeligheder 
fremme. Men en ting behøver nu da ikke at 
være rigtig, blot fordi den er moderne.

Ejendommeligt at føle den tråd i tankegang, 
der går fra denne unge mand til de første lov
skrivere i Danmark, til de gamle danske jord
love, Skaanske Lov, kong Eriks, kong Valdemars 
og Jydske Lov, ja, og førend dem, den i dem 
nævnte loven af Arilds, hvori er hævdet som 
mål at værne jorden, at styrke ætten og hævde 
arven.

Og som det i denne forbindelse blev draget 
frem, så er jorden det bærende og blivende, hvor 
den enkelte i slægten må svinde, ætten er myn
dighed og styrke, så den enkelte aldrig står 
værgeløs og ene, så længe han hører til inden 
for slægtens kreds, og slægtens bliven på slæg
tens jord, det var de gamle slægters og loves 
evighedstro. Derfor skelnes der også i de gamle 
love nøje imellem slægtsjord og købejord. Købe- 
jord kan der handles og tuskes med, men arve- 
jord var både den enkeltes og slægtens livseje, 
var særeje, mens købejord var fælleseje.

(Fortsættes næste side).
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DEN DYBE SAMHØRIGHED med slægts
jorden er ikke noget nyt, men tværtimod 

noget, der er stærkt forankret i dansk bondesind 
op igennem århundreder.

Slægtsgårdsforeningens formand, gårdejer, ci
vilingeniør H. M. Markersen, Rødby, var inde på 
disse forhold i den beretning, han aflagde ved 
årsmødet, og hvori han understregede netop 
dette, at det af alle priste høje stade, dansk land
brug i dag er nået, ikke mindst skyldes genera
tioners solide arbejde rundt omkring på danske 
gårde. Og han uddybede det senere i nogle ud
talelser til »LANDET«, hvori han pegede på, 
at næsten al dansk jord drives af gamle danske 
bondeslægter. Kun få er kommet ude fra til 
landbruget.

— Og som han nylig har fremhævet det i en 
henvendelse til folketinget, så har slægts- og fa
miliegårde den fordel, at de som regel ikke prio
riteres så stærkt, som andre måske gøres det. 
Slægts- og arvegårde er som regel ikke spekula

tionsejendomme og overkapitaliseres sjældent, 
hvilket er en fordel ikke alene for slægten, men 
også for samfundet. Desuden kan ejerne anlæg
ge en driftsplan på langt sigt ud fra den opfat
telse, at de forbedringer, der foretages, ikke 
alene kommer den nuværende ejer, men også 
efterslægten til gode.

Dette med forpligtetheden over for efterslæg
ten er ikke blot tomme ord, der drages frem ved 
højtidelige lejligheder, sagde hr. Markersen vi
dere. Enhver, som kender lidt til landmænd, ved, 
at denne følelse er stærk inden for alle brugs
størrelser fra de mindste til de største. Det, man 
selv har lagt årelangt arbejde i, ser man helst 
ens egen slægt føre videre. Derfor betragter vi 
det inden for foreningen også som vor fornem
ste opgave at virke med til, at der ikke ude fra 
sker indgreb af så alvorlig en karakter, at ikke 
slægterne — forudsat naturligvis, at brugene 
drives på forsvarlig måde — kan fortsætte på de 
gårde, forfædre lagde grund til.

Oammelshat (Fortsat fra forsiden).

1688, men i hast foretog man en vurdering i 
penge af alle landets ejendomme, og efter denne 
blev den nye skat så opkrævet. I den nævnte 
forordning blev det dog lovet, at en ny matrikel 
for såvel privilegeret som uprivilegeret jord 
skulle udarbejdes, men selv efter indførelsen af 
denne skulle de hidtil påbudte skatter såvelsom 
en forholdsvis del af den nyindførte skat på 
bondejord dog vedblive at hvile uforandret på 
det hartkorn, som var ansat i den gamle matrikel 
fra 1688.

I DENNE BESTEMMELSE er man ved den 
egentlige oprindelse til den senere indførte 

gammelskat. Skatten på besiddelse, nytte og 
brug af jorder og tiender blev forhøjet i 1803, 
1806, 1808 og 1809, men disse forhøjelser blev 
atter ophævet ved en forordning af 6. juni 1811. 
Til gengæld blev det i samme forordning be
stemt, at staten, udover hvad skatten på grund
lag af forordningen af 1802 kunne indbringe, 
skulle have lov til at påligne nye pengeskatter 
svarende til værdien af 280.000 tdr. rug og 
280.000 tdr. byg, idet prisen på disse naturalier 
hvert år skulle rette sig efter kapiteltaksterne 
det foregående år. Endelig bestemtes det, at hvis 
disse nye pengeskatter, svarende til værdien af 

de nævnte kvanta rug og byg, i noget år på 
grund af kapiteltakstemes svingninger skulle 
vise sig at udgøre mindre end i 1811, skulle for
skellen lægges til samme. Ved en forordning af 
9. juli 1813 blev også den oprindelige skat på 
besiddelse, nytte og brug af jorder og tiender 
fra 1802, der var baseret på den omtalte vurde
ring af ejendomme i penge, ændret, idet man 
bestemte, at den skulle erlægges med det beløb, 
som værdien af 26.000 tdr. rug og 26.000 tdr. 
byg repræsenterede. Det årlige beløb i penge af 
denne skat blev da ialt værdien af 306.000 tdr. 
rug og 306.000 tdr. byg, beregnet efter middel
tallet af kapiteltaksteme det foregående år. Sam
tidig blev de gamle hartkomsskatter m. fl. er
stattet med det beløb, som svarede til værdien af 
112.000 tdr. rug og 112.000 tdr. byg, og man var 
da helt gået over til at basere skatterne på korn
priserne. Da disse svingede stærkt, blev statens 
skatteindtægter selvfølgelig de forskellige år 
højst ulige. Ved en forordning af 15. april 1818 
gik man da også bort fra denne måde at beregne 
skatterne på og indførte i stedet een skat i sølv, 
den såkaldte landskat. Den skulle udlignes på 
hartkornet efter matriklen fra 1688, indtil en del 
af skatten kunne blive fordelt efter den nye ma
trikel, som var blevet lovet i forordningen af 
1802, men som endnu ikke var færdig. Derved 
var det tillige udtrykt, at den anden del af skat
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ten, selv efter den nye matrikels indførelse, sta
digvæk var bestemt til at skulle beregnes efter 
den gamle matrikel.

DA DEN NYE MATRIKEL, der var blevet 
lovet i forordningen af 1. oktober 1802, 

og som rentekammeret forelagde plan til den 
8. maj 1804, endelig blev færdig, forelå 24. juni 
1840 en forordning angående indførelsen af den 
nye skyldsætning af jordejendomme, der skulle 
træde i kraft 1. januar 1844. Efter den nye ma
trikels ansættelser skulle der svares 1 rbd. af alt 
privilegeret ager og engs hartkorn pr. td. og 1 
rbd. 48 rbsk. af alt uprivilegeret eller kontribu- 
erende ager og engs hartkorn pr. td., men i hen
hold til forordningerne af 1. oktober 1802 og 
15. april 1818 skulle der tillige på basis af det på 
enhver ejendom efter den gamle matrikel hvi
lende hartkorn beregnes en afgift, som skulle 
vedblive at hæfte på samme under navn af 
»gammel Skat«. Her bruges betegnelsen gam
melskat for første gang, og dens årlige beløb 
blev for hver ejendom at beregne efter sammes 
gamle hartkorn til en samlet sum på den måde, 
at der af skattens fulde beløb i almindelighed 
af alt privilegeret ager og engs hartkorn pr. td. 
skulle ydes 5 rbd. sølv og af alt uprivilegeret el
ler kontribuerende ager og engs hartkorn pr. td. 
6 rbd. 80 rbsk.

Gennem gammelskatten bevarede den gamle 
matrikel fra 1688 således en vis indflydelse på 
jordbeskatningen i Danmark helt op til l.juli 
1904, da loven af 15. maj 1903 bestemte, at fra 
nævnte dato skulle de på alle faste ejendomme 
hvilende direkte skatter, bl. a. gammelskatten, 
bortfalde og erstattes af en ejendomsskyld til 
staten efter nærmere fastsatte regler.

P. K. H.

TIL MEDLEMMERNE

Slægtsgårdsforeningens medlemmer i Odense 
og Svendborg amter var stillet en efterårsudflugt 
i udsigt i lighed med den, der blev arrangeret i 
fjor. Som følge af den uopdragne eftersommer 
og den deraf følgende sene høst, som i visse egne 
af landet har måttet bjerges ved bistand af

Også efterårsvejr kan være smukt.

u-både og frømænd, har man måttet opgive 
udflugtsplanen. Lad os håbe på bedre vejr til 
næste år!_____☆

Opmærksomheden henledes på, at der stadig 
haves slægtsgårdsmærkater på lager a 5 kr. pr. 
100, som kan rekvireres på postgironummer 
83142 efter princippet: ingen julepost uden 
slægtsgårdsmærkatet. Men bestil mærkatet i god 
tid! Sender De en femkrone på nævnte gironum
mer, følger mærkaterne umiddelbart. Husk tyde
lig afsenderadresse på bestillingen!

☆

RENTIER ANTHON MADSEN, Stokkemar- 
ke, der i foråret fyldte 90 år, og som i sin tid 
ejede slægtsgården i Stokkemarke, der nu dri
ves af en søn, Martin Madsen, døde 4. juni. Han 
var en af sit sogns driftige og fremtrædende 
mænd. (Lolland-Falsters Venstreblad).
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Har priserne på landejendomme 
nået et vendepunkt?

Af 
landbrugskandidat H. Balle, Tommerup.

IDE SIDSTE 20 år er priserne på landejen
domme m^d undtagelse af 1937 og 1946 steget 
hvert år. Jord og bygninger, besætning og inven

tar kostede i 1933 godt 12.000 kr. pr. tønde 
hartkorn for gårde med 1—12 td. hartkorn. 
I 1953 var salgsprisen pr. td. gårdhartkorn nået 
op på over 42.000 kr., således at prisen nu er 
3% gang så høj som for 20 år siden.

Det er naturligt, at denne prisudvikling følges 
med stor interesse og vel også med betænkelig
hed af mange, både i landbrugskredse og af an
dre befolkningslag.

Blandt de, der i særlig grad følger udviklingen 
og forsøger at danne sig et skøn over, om stig
ningen vil forsætte, eller om der vil komme en 
stagnering eller et fald i priserne på landbrugs
ejendomme, kan nævnes kreditforeninger, hypo
tekforeninger, banker og sparekasser og andre 
långivere og prioritetshavere. Vurderingsmæn- 
dene anlægger deres betragtninger, og landbrugs
organisationernes regnskabs- og økonomikonsu
lenter og de institutioner, der samler landbrugets 
driftsresultater og beskæftiger sig med konjunk
turforskning, giver ved enkelte lejligheder med 
forbehold udtryk for deres synspunkter.

Måske med mindst ligeså store eller større 
spekulationer følges ejendomsprisernes udvik
ling af ejendomshandlere med dette erhverv 
som næringsvej, — af ældre landmænd, som 
overvejer at afhænde deres landbrug, — af unge 
landmænd, som vil sætte bo og købe eget land
brug, — og af andre erhvervsdrivende, der for 
fornøjelse ejer lystgårde eller for pengeanbringel
sens skyld driver landbrug og har forpagter eller 
bestyrer.

Ved stilstand eller fald i ejendomspriserne vil 
ejendomshandlerne foretrække at medvirke ved 
omsætningen som mæglere eller kommissionærer 
for ikke at risikere at tabe ved handel med gårde. 
De ældre landmænd og eventuelt andre, som har 
planer om at afhænde deres gård og leve af den 
tiloversblivende kapital eller ved anden virksom
hed, vil sælge på det gunstigst mulige tidspunkt 
før et eventuelt prisfald. Mange af de unge land
mænd, som vil stifte hjem og købe et landbrug, 
afventer et prisfald på landejendomme, da de 
nødig vil købe på det dyreste tidspunkt og kom
me til at forrente og afdrage en stor gæld, hvis 
prisfaldet på landbrugets produkter i de sidste 

par år fortsætter, medens skatter, lønninger, ren
ter og forskellige andre udgifter har været sti
gende. — En del af de gårdejere fra andre 
erhverv, der har de såkaldte lystgårde eller som 
har anbragt ledig kapital i en avlsgård, der er 
forpagtet ud eller drives som bierhverv ved be
styrer, vil søge at redde den indskudte kapital, 
samt hvad der er investeret ved eventuelle for
bedringer af ejendommen, og vil sælge på et 
gunstigt tidspunkt, hvis der er udsigt til, at der 
vil komme et prisfald.

Hvorledes priserne på landbrugsejendomme vil 
blive i de nærmeste år, vil afhænge af forskellige 
faktorer, hvoraf udbud, efterspørgsel og låne
muligheder er de mest nærliggende, men de øko
nomiske og politiske forhold i Europa og andre 
verdensdele (vi husker f. eks. Koreakrigen) vil 
have stor betydning og øve indflydelse på afsæt
ningsmuligheder og prisforhold for landbrugets 
eksportvarer. — Devaluering eller kroneopskriv- 
ning, renteforhøjelse, ejendomsskatternes stør
relse, stigende arbejdslønninger, nedsættelse af 
arbejdstiden i landbruget, mangel på arbejds
kraft er nogle af de faktorer, der må tages i 
betragtning ved en vurdering af prisudviklingen 
for landejendomme i de kommende år.

Et tilbageblik over udviklingen i 
landbrugets ejendomspriser.

Efter at priserne på korn, sukkerroer, industri
afgrøder og på de fleste husdyrprodukter har 
været nedadgående i 1953 og 1954, medens man
ge udgifter samtidig har været stigende, og der 
ofte skrives og tales om likviditetskrise i land
bruget, er der begyndt at fremkomme autorita
tive udtalelser om, at ejendomspriserne nu er 
ved at nå en foreløbig kulmination eller et vende
punkt.

For de af »Slægtsgaarden«s læsere, der er in
teresseret i at følge med i den kommende tids 
udvikling, vil det være nyttigt at se tilbage i 
tiden og bemærke den stigning og de svingnin
ger, der har været i priserne på landejendomme 
over en lang periode.

I henhold til fremsatte ønsker om at få nogle 
historisk-statistiske oversigter om landbrugsfor
hold i medlemsbladet, fremkommer nærværende
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Lyset er så smukt, når året begynder at rigge af.

statistiske redegørelse for ejendomspriser fra 
1845 til 1953.

Til orientering kan oplyses, at jeg har samlet 
talmaterialet fra 1913 til 1953 fra Statistiske Aar- 
bøger og fra Statistiske Efterretninger, medens 
tallene fra 1845 til den første verdenskrigs ud
brud samt en del af kommentarerne til tabellen 
er fra Danmarks Statistik (K. Vedel-Petersen).

Det Statistiske Departement foretager løbende 
statistiske opgørelser over omsætningen af faste 
ejendomme — såvel land- som byejendomme. — 
Siden 1860 har disse opgørelser hvilet på ind
beretninger fra tinglysningskontorerne over hvert 
enkelt salg. Efter 1932 indsendes indberetnin
gerne til Statens Ligningsdirektorat, som bistår 
departementet med det statistiske arbejde, hvis 
resultater foruden at tjene til almindelig orien
tering yder ligningsmyndighederne en særlig vej
ledning ved ansættelsen af faste ejendomme til 
ej endomsskyldværdi.

Salgsstatistikens resultater offentliggøres i 
Statistisk Aarbog samt i de landbrugsstatistiske 
meddelelser; før krigen dog i særlige meddelel
ser om ejendomssalg. Desuden meddeles i Stati
stiske Efterretninger kvartalsvise hovedoversig
ter over omsætningen af landbrugsejendomme og 
halvårsvise oversigter over omsætningen af ikke- 
landbrugsej endomme.

Prisen for landbrugsejendomme måles i stati- 
stiken som købesummen pr. td. hartkorn. Det 
skal dog understreges, at bevægelserne i denne 
gennemsnitskøbesum ikke blot repræsenterer 
egentlige prisforskydninger, men tillige foran
dringer i det reelle kapitaludstyr pr. td. hartkorn. 
Med dette forbehold gives følgende oversigt over 
hartkornskøbesummernes bevægelser i en år
række for landejendomme indenfor størrelses
området fra 1 til 12 td. hartkorn.

Salgspris i kr. pr. td. hartkorn.
Jord og bygninger

1845—49...... 2.041
1860-64...... 3.937
1865—69...... 4.259
1870-74...... 5.260
1875-79...... 6.533
1880—84...... 6.563
1885—89...... 5.944
1890—94...... 5.581
1895—99...... 5.230
1900—04...... 5.238
1905—09...... 6.154 Besætning oe inventar Tilsammen
1910—14...... 7.800 Kr. Kr.
1913.............. 8.511 2.067 10.578
1914.............. 8.792 2.253 11.045
1915.............. 8.958 2.889 11.847
1916.............. 9.635 3.307 12.942
1917.............. 10.757 3.57? 14.536
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1918......
1919......

Jord og bygninger 
Kr.

.......  12.784

.......  15.506

Besætning og inventar 
Kr.

5.343
6.136

Tilsammen 
Kr.

18.127 
21.642

1920...... .......  13.811 7.940 21.751
1921...... .......  13.700 6.363 20.065
1922...... .......  12.869 4.887 17.756
1923...... ....... 12.879 5.465 18.344
1924...... .......  13.901 6.454 20.355
1925...... .......  14.479 6.680 21.159
1926...... .......  12.664 5.097 17.761
1927...... .......  11.301 4.361 15.662
1928...... ....... 11.124 4.203 15.327
1929...... .......  11.877 4.784 16.661
1930...... .......  12.102 5.010 17.112
1931...... .......  11.392 3.992 15.384
1932...... .......  9.773 2.773 12.546
1933...... .......  9.852 2.947 12.799
1934...... .......  10.546 3.637 14.183
1935...... .......  10.716 4.153 14.869
1936...... .......  10.741 4.275 15.016
1937...... .......  10.641 3.991 14.632
1938...... .......  10.596 4.223 14.819
1939...... .......  10.788 4.642 15.430
1940...... .......  11.644 6.237 17.881
1941...... .......  12.529 7.559 20.088
1942...... .......  13.706 8.774 22.480
1943...... .......  13.872 10.059 23.931
1944...... .......  14.888 12.109 26.997
1945...... ...... 15.225 12.349 27.574
1946...... .......  15.647 10.653 26.300
1947...... ......  17.099 10.552 27.651
1948...... ......  19.337 10.187 29.524
1949...... .......  20.312 9.966 30.278
1950...... ...... 23.397 11.370 34.767
1951...... ...... 26.569 11.137 37.706
1952...... ......  29.576 10.938 40.514
1953...... ...... 31.374 11.092 42.466

Efter de foreliggende oplysninger om betalte
købesummer steg landejendommenes priser fra 
landboreformernes tid, indtil et foreløbigt højde
punkt nåedes, før den store landbrugskrise be
gyndte 1818. Efter et voldsomt prisfald begyndte 
landbrugets produktpriser så småt at stige fra 
1826, og efterhånden kom der også en stigning 
på ejendomspriserne. Det næste højdepunkt nåe
des i 1870’erne, hvor ejendomspriserne var nået 
op på et niveau, der var 3 gange så højt som i 
årene 1845—49. I det første femår af 1880’erne 
holdt prisen sig uændret, men den landbrugs
krise, der indtrådte i 1880’erne, medførte et fald 
i priserne på landejendomme, og det fortsatte 
århundredet ud. Efter århundredskiftet steg 
ejendomspriserne igen, først langsomt, men der
efter stærkt, og omkring 1905—09 nåedes ni
veauet fra begyndelsen af 1880’erne. Prisopgan
gen fortsattes — i særdeleshed i krigsårene 1914 
—18 og i efterkrigsårene, men priserne faldt efter 
1920, steg senere igen og nåede i 1925 det hidtil 
højeste niveau på ca. 14.500 kr. pr. td. hartkorn 
for gårde uden besætning og inventar. Fra 1925 
til 1928 var priserne faldende, derefter var der 
opgang til 1930 og påny fald til 1932, da pris
niveauet for gårdhartkorn uden besætning og 
inventar lå på ca. 9.800 kr. eller en trediedel 
lavere end i 1925,

I de følgende år indtil 1938 var ejendomspri
serne i svag opgang, men under indflydelse af 
krigskonjunkturerne begyndte en voldsom stig
ning, som med enkelte korte og uvæsentlige af
brydelser er fortsat indtil 1954. Priserne på land
ejendomme er nu tre gange så høje som i før- 
krigsfemåret 1935—39. Af oversigten ses, at pri
serne for besætning og inventar er steget stær
kest.

Undersøgelser foretaget af Adolph Jensen og 
senere af Kjeld Bjerke (omsætningen og salgs
prisen for landejendomme 1902—42) viser, at der 
er en nøje sammenhæng mellem priserne på 
landbrugsejendomme og landbrugets afkast- 
ningsevne, udtrykt i landbrugets nettoindtægt. 
Der er dog en tidsmæssig forskydning, således 
at ændringer i indtægtsforholdene først %—1 år 
efter deres indtræden kommer til udtryk i til
svarende ændringer i ejendomspriserne.

Priserne på landbrugsejendomme afhænger 
dog også af andet end af landbrugets afkast- 
ningsevne. — Bl. a. kan et forøget antal kapital
stærke købere fra andre erhverv ved køb af 
gårde (f. eks. spekulationsmæssig pengeanbrin
gelse) i høj grad medvirke til at jobbe priserne 
op, og det samme kan være tilfældet, når jord
lovsudvalget overbyder de priser, købere og sæl
gere i fri handel enes om.

Nedgang i salget 
af landbrugsejendomme.

Den sidste opgørelse i Statistiske Efterretnin
ger viser, at antallet af solgte landejendomme er 
mindsket stærkt fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal 
i år, nemlig med ca. 16 pct. for huse med indtil 
1 td. hartkorn og med ca. 12 pct. for gårdene. 
Nedgangen er i nogen grad sæsonpræget, men 
at den tillige er udtryk for en tendens på læn
gere sigt, fremgår af, at der også i forhold til 
1. kvartal 1953 har været tilbagegang i omsæt
ningen. Købesummen pr. td. hartkorn har lige
ledes fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år vist 
en betydelig nedgang, som dog for hovedpartens 
vedkommende er sæsonmæssig. Ejendomsomsæt
ningen er nu nået ned på samme niveau som i 
de sidste år før krigen.

Indextallet for købesummen pr. td. hartkorn 
har været uændret for kalenderåret 1953 til peri
oden april 1953—marts 1954. Denne stagnering 
efter en uafbrudt stigning siden 1946 kan tyde 
på, at priserne er ved at nå et vendepunkt, lige
som nedgangen i salget tyder på manglende kø
belyst til de priser, der forlanges. Denne ændring 
i omsætningen og den nedadgående salgspris, 
som statistiken udviser, kommer ikke overrasken
de. når landbrugets stigende udgifter og faldende 
indtægter tages i betragtning.

Hans Balle.
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SLÆGTSGÅRDSNYT
i

småbidder

VORT MEDLEM, gårdejer L. O. Carlsen, 
Gundslevmagle, udtalte efter årsmødet i 

Sydslesvig til sin avis, »at vi på turen var både 
grever og baroner og almindelige bønder«, og 
at han var særdeles velfornøjet med at være 
taget med sammen med tre andre gårdmænd fra 
Torkildstrup sogn ... »Vi var dus allesammen, 
og vi var lige optaget af, hvad vi så ...« (Lol
land-Falsters Folketidende).

DET ER LYKKEDES slægtsforskeren, fhv. gård
ejer Peter Schmidt, Lavensby på Als, at 
føre sin slægt ikke færre end 600 år tilbage i tiden. 
Endnu er alle sidelinjer ikke undersøgt, men for 
enkelte linjers vedkommende kan slægten spores 
tilbage til 1590, til dronning Margrethes tid. Un
dersøgelser på egnen bekræfter, at visse slægts
gårde har været i samme slægts eje i op til 600 år. 
(Jydske Tidende).

STRANDGÅRDEN »HEBOLTOFT« i Velling, 
tilhørende gårdejer Jens Jørgen Christensen, er en 
af sognets ældste gårde og har været i slægtens 
eje i 125 år. Ombygning har i stor stil fundet sted 
igennem årene, og endnu er man ikke nået hele 
omgangen rundt, men dens karakter af lav strå
tækt idyl er ikke blevet anfægtet. (Vestkysten).

DEN 31-ÅRIGE slægtsgårdsejer i Tapdrup ved Viborg, 
Mads Peter Dalsgaard, har bortforpagte! ejendommen 
og læser nu til lærer, fordi han ikke har lyst til land
bruget og aldrig har haft det. Gården kom i slægtens 
eje med hans tiptip-oldefar, der var kusk på Randrup 
Hovedgård, og fik ejendommen overdraget.

Lørdag den 26. juni havde Enghavegaarden i Ne- 
dervindinge været slægtseje i 200 år. Begivenheden 
blev fejret ved en familie- og slægtsfest. (Vording
borg Dagblad).

SLÆGTSGÅRDEN »VOSTOFT« i Løjtkirkeby 
er af gårdejer Johs. Pfeiffer solgt til proprietær 
Kr. Philipsen, Lundtoftbjerg, efter i et par århun
dreder at have været i Pfeifferslægtens eje. Sæl
geren går ind i forretningslivet. (Flensborg Avis).

150 DELTOG i en slægtsfest i juli på gården 
Kragdal ved Gjern til ære for stamforældrene, 
gårdejer Niels P. Andersen og Kirsten Nielsdatter 
af Kragdal. Gårdejer Aage Nielsen bød vel
kommen, og der var forskellig underholdning, der

under foredrag om Gjern i ældre tid. Næste 
stævne holdes på Silkeborg Bryggeri, hvor bryg
geriejer Nissen er slægtskomiteens formand. 
(Aftenposten, Silkeborg).

NYLANDSGAARD i Skensved er af proprie
tær Ejnar Nielsen-Skensved overdraget sønnen 
Erik Nielsen-Skensved. I ubrudt række er denne 
ejendom gået i arv fra far til søn fra 1688, altså 
ialt i otte generationer, i hvilke en søn altid har 
stået parat til at afløse en far. Gårdens første 
ejer kom fra Snoldelev-Hastrup og hed Lars 
Petersen. Han drev oprindelig en gård under 
Københavns magistrat. Da bonden på gården i 
Skensved var død, fik Lars Petersen besked om 
at tage ned og overtage både gården, en ung 
enke og børnene. Ikke alle fæstere var så hel
dige, når de blev beordret til ejendomsoverta
gelse. (Roskilde Dagblad).

ENKEFRU MARTHA ANDERSEN, Drantumgaard, 
Isenvad, har byttet sin slægtsgård på ca. 80 tdr. Id. med 
gårdejer Konrad Møller Christensen i Selsø, Skibby 
på Sjælland. Fru Andersens i 1943 afdøde mand, 
Andreas Andersen, arvede i sin tid gården efter sin 
fader, Peder Andersen, der var kendt også som heste
handler. (Silkeborg Avis).

DEN 30. AUGUST fejrede familien Munch på Skov- 
husgaard i V. Hassing ved Aalborg 150 årsdagen for 
slægtens overtagelse af gården, der i sin tid blev fæstet 
til Anders Thomsen, Byghaven, og hvis søn i 1854 
overtog fæstet. I 1889 overgik dette til svigersønnen 
Chr. Munch, hvis søn Theodor Munch nu ejer ejen
dommen. Mange medlemmer af slægten fra Skovhus- 
gaard øver i dag en udmærket indsats i dansk land
brug. (Aalborg Amtstidende).

Slægtsgårdsfolk i
KAJ MUNKS »ORDET«

Horsens Avis meddelte 1. oktober, at jyske slægts
gårdsfolk var rejst til København for at medvirke som 
statister i Carl Th. Dreyers filmatisering af Kaj Munks 
»Ordet«. Det drejede sig om familier fra forskellige 
gårde i egne af Jylland, hvor »Ordet«s øvrige optagel
ser har fundet sted, bl. a. i nærvær af fru Lise Munk. 
Ingen af de jyske gæster har tidligere medvirket ved. 
filmoptagelser, men havde fattet stor interesse for sa
gen og slog uden tøven til, da Carl Th. Dreyer fore
slog deres medvirken i filmens afsluttende scene. De 
drog på fællesrejse til Palladiums atelierer i Hellerup 
og havde en travl tid, og man tør vel gå ud fra, af 
den usædvanlige Københavns-rejse sent vil blive glemt. 
Vi andre glæder os til at se, hvad de filmisk har kun
net præstere.
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FORENINGENS 
MEDDELELSER **

DEN 9.oktober kl.9.30 afholdtes på hotel »Hafnia« 
i København

hovedbestyrelsesmøde.

Alle medlemmer var mødt med undtagelse af Ha
rald Jørgensen, Østermark, Møen. — Endvidere deltog 
kontorchef Nielsen, sagfører Hesselbjerg, revisor Foged, 
arkivar Hofmansen og konsulent Balle.

Dagsordenens første punkt var valg.
Til formand genvalgtes H. M. Markersen og til næst

formand N. Slemming.
Til forretningsudvalg genvalgtes H. M. Markersen, 

N. Slemming og Chr. Lybye, og som sekretær ved for
retningsudvalgets og hovedbestyrelsens møder genvalg
tes M. Hesselbjerg.

Til arkivudvalg genvalgtes forretningsudvalget og 
H. Balle, magister H. Ellekilde, dr. A. Fabritius og for
fatteren Salomon Frifelt.

Til udvalg for økonomiske og lovmæssige sager gen
valgtes H. M. Markersen, N. Slemming, Cederfeld de 
Simonsen, Chr. Lybye og nyvalgtes B. Bjergskov.

Til lovudvalg genvalgtes H. M. Markersen, Chr. Ly
bye og M. Hesselbjerg.

Til bladudvalg genvalgtes Cederfeld de Simonsen, 
B. Bjergskov, H. Balle, N. Slemming og Ib Paulsen.

De øvrige punkter på dagsordenen omhandlede for
eningens økonomi og budget for næste år, foreningens 
opgaver, medlemsforhold, medlemsbladet, slægtsgårds
arkivet og årsmødet 1955.

God økonomi.
Revisor Foged forelagde regnskabet, som viste en 

god økonomi. Årsmødet i Flensborg havde, som følge 
af den gennemførte ordning med betaling ved tilmel
delsen, ikke belastet budgettet så meget som i de fore
gående år. Budget for 1955 blev udarbejdet.

Spørgsmålet vedr. arvelovgivningen og jordlovgiv
ningen blev drøftet. Det vedtoges at knytte forbindelse 
med danske i udlandet, som kan optages i slægtsgårds
foreningen som passive medlemmer og få medlemsbla
det tilsendt. — Medlemsbladet »Slægtsgaarden« vil 
også i 1955 udkomme 6 gange. Det vedtoges at bringe 
nogle statistisk-økonomiske artikler, der viser prisudvik
lingen for landbruget på forskellige områder, dels fra 
de sidste 10—20 år og dels med et længere tilbageblik.

Bladudvalgets formand, Cederfeld de Simonsen, 
nævnte, at det ville gøre bladet mere alsidigt, hvis 
medlemmer af foreningen fra forskellige egne ville 
skrive artikler til bladet, og han ønskede, at medlem
mer af Slægtsgårdsforeningen ved maskinindkøb og ved 
forbindelse med andre handelsfirmaer og institutioner 
benyttede lejligheden til at tegne en annonce til 
»Slægtsgaarden«.

Arkivet vokser.
Formanden for arkivudvalget omtalte Slægtsgårds

arkivets voksende samlinger af slægts- og gårdhistorie, 
som opbevares sognevis i kapsler, og i denne forbin
delse blev der truffet en foreløbig aftale om arkivets 
pladsforhold. Spørgsmål om at søge tilskud til slægts
gårdsarkivet hos institutioner og legater, der virker for 
fremme af kulturelle og historiske opgaver, blev be
handlet. Der var enighed om, at danske i udlandet, 
som anmoder om at blive passive medlemmer af Slægts
gårdsforeningen, vil kunne få bistand på Slægtsgårds
arkivet ved undersøgelse af deres slægts eller en slægts
gårds historie, men i hvor stort omfang sådanne 
opgaver kan optages for udlandsdanskere, som selv
følgelig selv skal afholde omkostningerne ved en 
undersøgelse, afhænger af, om der findes disponible, 
kvalificerede medarbejdere til forskningsarbejdet.

Arkivar Hofmansen aflagde beretning om arkivets 
arbejde i den forløbne del af året. Han oplyste, at 
udskrivningen af folketællingsundersøgelse nu er så 
langt fremme, at man nærmer sig målet at være på 
siden af indmeldelserne. Endvidere redegjorde Hof
mansen for det igangværende arbejde med store un
dersøgelser, diplompåskrifter, korrespondancens om
fang og besøget af gæster på Slægtsgårdsarkivet. 15 
store undersøgelser er afsluttet i år, der er 23 stk. 
under arbejde, og der ventes flere inden årets udgang.

Årsmødet i Skive.

Årsmødet i 1955 afholdes i Skive lørdag den 23. og 
søndag den 24. maj. Chr. Lybye redegjorde for den 
foreløbige planlægning og omtalte bl. a. de historiske 
og naturskønne steder i Salling og på Skiveegnen, der 
vil blive lejlighed til at se for deltagerne ved årsmødet.

Ved Svejbæk færgested.
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LØVFALD I JYLLAND
Af Ib Paulsen

SKYGGERNE ER BLEVET så lange i oktober. De 
vokser og vokser, til solen et par dage før jul har 
bundet sin bane. De tegner sig fra et skovbryns høje

ste træer som lange, blå visere, der vandrer over mar
ken, kryber over et dige og rækker ind i naboageren. 
Pyramidepoplernes, de høje, gamle fyrres og douglas- 
granernes skygger rækker længst på dagenes ur, alle 
med glimt af dugdråber i de lange, blå spor. Et sted 
i en skov står en gruppe enorme ædelgraner, lige så 
høje som Rundetårn. De grå søjler lyser mod baggrun
dens skovmørke. På dem synes på regntunge dage 
himmelhvælvingen at hvile. Man kalder dem »Dom
kirken«, og det er virkelig med en fornemmelse af 
katedral omkring og over sig, at man går mellem de 
vældige stammer. De er domkirkehøje i deres himmel
stræbende virkning, og de står som piber i et gigan
tisk orgel, fra hvilket dybe toner vælder, når oktober 
rører vejrets klaviatur og bælge. Nu og da fanger øret 
den spinkle lyd af et faldende blad fra løvtræerne bag 
ædelgranerne. De har sikkert selv hørt den lyd hun
dreder af gange, men har måske aldrig skænket det en 
tanke, at det lød som sekunder, der løsnede sig fra 
tiden og sank mod jorden og formuldningen. Man van
drer i døde, brune »sekunder« i oktoberskoven. »Det 
er ilde at tænke paa Dagens Dryp, hvis man ikke 
holder en Skaal under«, siger professor Frithiof Brandt 
i en af sine maximer og sentenser, og det er just det, 
vi vil prøve her.

Nu har skovene på jydske ås klædt sig i oktober
skønhed. De sidste septemberdage satte en spinkel 
flamme til bankerne omkring Mossø, og oktober fik 
ilden til at blusse. Dråbeforsølvede spind har spændt 
deres ramme omkring Jyllands største sø, kønnest om 
morgenen. Set oven fra er Mossø i klart vejr blå som 
andre vande, men i overfladeniveauet er den alfid grå 
eller grøn på grund af sin meget frodige bundbevoks
ning, som selv fra stor dybde sender lange slimede 
»føletråde« op og sinker åretaget. Mossø er ikke noget 
lavvand, men selvfølgelig frembringer en efterårsstorm 
over søen ikke den samme vælde i bølgeslagene, som 
havbølgen indeholder med det meget længere tilløb 
mod en åben kyst. Ikke desto mindre kan det udvikle 
sig skæbnessvangert, når en ukyndig vover sig ud på 
Mossø i storm. Jeg har ofte stået på højderne ved 
Voerladegård og stirret ud over søen i vindstyrke 
10—11 og har set Sønderlandet række skumfrådende 
tunger ad Nørrelandet og i det modtaget et im
ponerende indtryk også af stormende ferskvand i 
hårdt vejr.

Træskomændenes land.
Sydfra ser man tværs over Mossø mod Boes-landet, 

bankerne med den kønne, gamle bondeby, hvorfra 
terrænet falder langeligt mod Gudensø og Øm kloster
ruin i Emborg, på tagen som munkene i gammel tid 
kaldte Cara insula — den kære ø. Stod man derovre 
ved Boes, og kikkede syd over, ville man skimte sko
vene omkring Klostermøllen, hvor isfuglen ruger i 
brinken langs åen, og blikket ville vandre videre mod 
Sukkertoppens fakkel af gulnende skov, bag hvilken 
svanesøen Veng skjuler sig. Over denne lille og lav
vandede sø har rummet i mangfoldige år, efterår og 
vår, tonet af de vilde svaners vingeslag. Intet andet 
sted i Jylland forekommer mig at eje en så storladen 
og fortættet skønhed som dette. Højderne nede ad 
Vrads og Bryrup til er barskere, og Bulbjerg i nord 
er som en knytnæve i synet på enhver fra øerne.

Oktobersolen gløder i teglen på Sankt Sorens kirke 
i Gammelrye. Her fødtes for henved et årtusind siden 
bondedrengen Søren, der endte som Biskop i Køln. 
Da tiden var moden, og Norden var i færd med at 
blive kristnet, byggedes her en kirke til biskop Sørens 
minde. Den skød langsomt op af den sandede grund. 
Dens vækst tog århundreder, men den fik da både 
tårn og tinde og blev valfartssted for pilgrimme, som 
gerne ville spare den lange rejse til helgenens grav i 
Køln. I Sankt Sørens kirke blev Christian III kronet, 
men med denne konges indførelse af reformationen 
var Sankt Sørens store dage talte. Vel er kirkebyg
ningen endnu i dag imponerende ved sin ælde og 
skønhed, men den er dog kun en afglans af tidligere 
tiders storhed.

Mossøs skønhed, dens centrale beliggenhed og fiske
rigdom, skovenes uudtømmelige vildtkamre gjorde 
denne midtjydske egn til kongers og adelsmænds fore
trukne igennem århundreder. Af samme grunde valgte 
også munkene den.

Endnu ses i Emborg fundamenterne af cistercienser- 
ncs store klosterkirke, på hvis udgravning gamle dr. 
Isager i Ry ofrede en manddoms fritidsarbejde. Efter 
munkene og adelsmændene dominerede kulsviere og 
glasbrændere egnen. Så blev det træskomændenes tid, 
og i hvert fald i midten af forrige århundrede var de 
Løvers Syssel træskomænds arbejde kendt og værdsat 
over hele Danmark. I den helt store træskotid boede 
alene i Tim, Lindå, Rye og Sdr. Vissing sogne 283 træ- 
skomænd, deraf alene i Rye 133. De vældige skove 
gav dem materiale. Deres varer blev forhandlet over 
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hele landet og sendtes også sønder ud over grænsen. 
Fra 1870’erne begyndte det så småt at gå tilbage for 
træskohåndværket, men endnu findes der på egnen 
træskoindustrier, som beskæftiger mange mennesker.

Overtroens overdrev.
Disse skove, som kulmilerne, træskohåndværket, in

dustrien og sidst krigshugsten tærede voldsomt på, har 
altid været et overtroens overdrev i Jyllands hjerte. 
Overalt findes arnesteder for ældgamle sagn, hvor vild
tet nu springer med strejf af oktobersol over de blanke 
skind. I meget gammel tid skal i Mossøskovene have 
levet tolv røvere, der kunne iføre sig fuglehamme, og 
som dyrkede det ret usædvanlige håndværk at samle 
på hjerter af ufødte drenge, som de skar ud af livet 
på kvinder, som dristede sig udenfor alfar vej. På disse 
skovstræk går efter gammel sigende de mest hårdkogte 
midt jyder gennem århundreder igen, og helt op til 
vore dage sørgede efterladte for at snøre de dødes 
storetæer sammen med uldtråd for at hindre alt for 
meget midnatsrend i årets sorte tid.

Mossøegnen har også tidligere i høj grad været vand
møllernes land. Endnu bevares, selvom de frønnede 
møllehjul mange steder forlængst er faldet fra hinan
den, de gamle vandmøllenavne som Klostermølle, 
Fuldbromølle, Rye mølle o.s.v. Rye mølleål var be
rømte i samme klasse som Svejbækål, og er det for 
den sags skyld endnu. Ved Fuldbro havde forlængst 
afdøde fiskeeksportør Løhmann æren af i nyere tid at 
have sat fiskeeksporten fra Mossø i system til manges 
gavn. Søens fiskere mindes ham endnu med glæde og 
taknemmelighed for det arbejde og de indkomster, han 
sikrede dem. Mossø havde allerede i munkenes tid 
været anerkendt som rig på både gedder, karper, bra
sen og fede ål.

Søbreddernes fiskertyper står i karakterfuldhed ikke 
tilbage for deres saltvandskolleger. Fiskere er fiskere 
allevegne, bramfrie folk med en sejg humor. De har 
tid til at filosofere lidt mellem tørnene, og det stimule
rer deres balanceevne overfor skæbnens lunefuldhed.

Manden fra æ klit.
Fiskeriet efter den før så upåagtede brasen tog i 

krigsårene 1939—45 et betydeligt opsving. Sidst i tre
diverne havde Mossøfiskerne ofte måttet kassere bety
delige laster af brasen som usælgelige, men hen mod 
krigens slutning var prisen 50 øre kiloet, hvilket ikke 
var meget, men dog noget. Gedder, brasen og sandart 
fanges hovedsagelig i bundgarn, men der drives også 
et ret betydeligt krogfiskeri i Mossø. Nogle af de 
betydeligste indtægter hentes af fiskerne i efterårs
månedernes såkaldte ålemørke. Her ser man på sø
bredderne djærve fiskerkoner, lige så malerisk som 
typerne ved GI. Strand, virtuost behandle de glatte, 
slimede ålekroppe. Fru Marie Møller ved fisker Møl

lers bro er en af dem, jeg tidligere gentagne gange har 
vekslet ord med. Hendes ansigt blev ofte smykket af 
et stort, godt smil, når hun fortalte om en fiskerkones 
tilværelse ved denne sø. Et langt livs slid og slæb og 
glæder prægede hendes ansigt med de klare, brune 
øjne, som aldrig blev trætte af at understrege for den 
fremmede, at deres ejerinde under ingen omstændig
heder ville bytte sit slid med andre evadøtres måske 
behageligere tilværelse langt fra Mossø.

Ofte har jeg også sludret med Mossøs fisker, »Mor
ten fra æ klit«, hvis vugge stod vesterude på Holms
land, men som ved skæbnens tilskikkelser blev fersk
vandsfisker, skønt han havde mere salt i sit blod end 
de fleste. Fædre og sønner i generationer af denne 
slægt drev havfiskeri fra æ klit, men Morten sagde 
sidst, vi taltes ved: »A har nu fisket her i Mossø i 
over tyve år og hele tiden længtes mod æ hav, men 
konen er fra Mossø, og så blev vi her og har i grun
den været lykkelige ved det. Jeg har stadig brødre, 
som fisker med egne kuttere i æ hav, men selv blev 
jeg ked af det evige smadder med Gødelens tilsanding, 
som forårsagede, at vi nu og da måtte vente i timevis 
på at kunne forcere barren. Løhmann reddede os alle 
her ved Mossø, da han iværksatte sine fiskeopkøb for 
nu mange år siden. Dermed lod jeg drømmen om at 
vende tilbage til Nordsøen fare, og nu bliver jeg her, 
til jeg ikke kan holde det ferske ud mere, og så må 
konen følge med, hvadenten hun har lyst til det eller 
ej«. De sidste ord faldt med eftertryk, for Mortens 
holmslandske har holdt sig uforfalsket bredt, med 
mange stød i.

Efteråret understreges af alting omkring os. Og ikke 
bare af de store ting. Roehøsten er i gang. Ager for 
ager ryddes sidst i oktober, og i hegnene er sommer
fuglelarverne forlængst i gang med at forpuppe sig. 
Det kan siges at være noget småt at vende sin op
mærksomhed imod, men uden drama er den lillever
den ikke. De fleste sommerfuglelarver forpupper sig i 
efteråret for næste sommer at blive forvandlet til 
sommerfugle. Andre overvintrer på larvestadiet og kan 
tåle selv meget streng kulde. Den lune sovepose, visse 
larver omgærder sig med, skal i nogle tilfælde holde 
op til syv år. De spinder overalt i vore skove.

Nogle larver lever af planters rødder, andre af græs
strås ved, nogle mætter sig i tidsler o. s. v. Visse arter 
har fælles næringsplante, men det sker også, at en art 
lever på eksempelvis både kastanje og ahorn, men 
aldrig at en larve, som har fået smag for den ene, 
finder sig i at blive tvangsflyttet til en anden. Den 
dør hellere af sult.

En af de værste ødelæggere blandt de krybende kræ, 
som har efterårstravlt, er grantrænonnen. Den har øde
læggelsen af store skovstrækninger på sin samvittighed 
i vore nabolande. En anden er bøgenonnen, som in
spirerede afdøde redaktør Helweg-Larsen til at skrive 
sin uforglemmelige artikel om tyskernes udsugning af 
vort land, dog med den trøst i konklusionen, at den 
store overførster selv bestemmer over midlerne til at
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Udsigt fra » Knøsen«.

regulere mængden og standse angrebet. Tiden gav 
Helweg-Larsen ret.

Naturen ta’r ikke på den slags med fløjlshænder. 
Undersøgelser har vist, at af 3000 bøgenonnelarver 
lod mindre en een procent sig udklække, fordi resten 
var stukket af snyltehvepse. På den måde gik også 
det store angreb i 1947 af larver af kålsommerfuglen 
i stå herhjemme. Kikkede man nøje efter på de mange 
lodne, grønne væsener, som det år krøb rundt i vor 
kål og på vore mure, så man på langt det store flertal 
et gult punkt på siden, mærket efter snyltehvepsens 
brod. Sådanne larver destrueres inde fra, en grufuld, 
men virkningsfuld metode.

Bortdragende fugle.
Over lavningerne mellem de jydske banker vender 

i disse dage stedse større vibeflokke. De kommer styr
tende som grå skyer, der drejer i bratte kurver, når 
førerviben giver vendingstegn. Dens indfald ser lune
fulde ud, men har nok den hensigt at vænne årets 
ungdom til lidt af hvert undervejs, når om kort tid 
residensen forlægges til mildere kyster.

Svalerne er borte, men de sidste stæreflokke driver 
for oktoberblæsten som laser af sommerens klædning.

For kort tid siden var der både og. Da kunne man 
stå her oppe i højden hen ad aften og se flokke af 
svaler og stære komme strygende allevegne fra mod 
rørskovenes hoteller langs med de jydske søer. De 
største flokke rejste højest oppe, derunder sås små- 
flokkene. Svalehæren kom fygende som stormskyer 
fra horizonten, begyndte som en prik, blev en skjold 
på aftenhimmelen og straks efter en hastigt voksende 
sky. Den var fremme i eet nu og sank i rørene. Også 
stærene kom og kæntrede efter mærkelige flugtlove 
skarevis i rummet, inden de gik til ro. I samme nu, 
en stæreflok sætter fødderne på rørene i sivskoven, 
ophører fællesskabet og spektaklet begynder, og stand

ser først, når hvert eneste individ har fundet sig en 
plads.

Så sent som i de minutter, da skumringen går over 
i nat, kan blikket i en skarp kikkert se kolossale fugle
flokke bølge som myggesværme mod kimmingens bort
sivende lys.

Sådan teer stærene sig helt hen over tærskelen til 
november, men de viser jo også år for år en tiltagende 
ulyst til at lade os i stikken, når vinteren stunder til.

En god ide:

KURSUS I SLÆGTSHISTORIE

TO AE SLÆGTSGARDSEOREN1NGENS 
og Slægtsgårdsbladets gode medarbejdere 

kommer i ilden i november måned i forbindelse 
med en ypperlig ide, som centralbiblioteket i Es
bjerg og Historisk Samfund for Ribe amt læg
ger lokale og kræfter til. 1 dagene 19. og 20. no
vember holdes på Esbjergs Centralbibliotek et 
kursus i slægts- og gårdhistorie.

Vor medarbejder, forfatteren Salomon ]. 
Frifelt, vil indlede med et foredrag om histo
risk sans, hvorefter overbibliotekar, frøken V i g 
Jensen taler om de vigtigste trykte kilder til 
lokalhistorie og personhistorie.

Ved samme kursus bliver der endvidere fore
drag af forfatteren T. Tobiassen Krage
lund, der har en lang række bøger om vest- 
jydsk folkeliv bag sig, individuelle som i sam
arbejde med Frifelt. Desuden taler lærer K. H. 
Kristensen, Lunde, der vil lede nogle ti
mers øvelser med gotisk skrift (med henblik på 
læsning af gamle dokumenter etc.).

Var kursus af denne art ikke en ide at tage 
op også andre steder? Der er slægtsgårdsfolk 
alle vegne og formentlig derfor også interesse 
for kulturhistoriske studier af denne art.

Slægtsnavne i Danmark
Af P. Rønn Christensen.

I MIDDELALDEREN fandtes der her i landet 
enkelte adelige slægter, som anvendte arvelige 

slægtsnavne, men iøvrigt klarede de allerfleste af Dan
marks beboere sig dengang udmærket med fornavnet 
— dåbsnavnet — alene. For adelens vedkommende 
skete der en forandring, efter at Frederik I i 1526 
havde påbudt, at alle »riddersmænds mænd« skulle 
vælge sig. et stadigt tilnavn at føre, »således som udi 
andre kristelige kongeriger sæd er«. Nu blev det efter
hånden almindeligt for adelsslægter at føre et slægts
navn.

Og i 1600-tallet og 1700-tallet fulgte så gejstlighed 
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og borgerstand efter. Ofte blev det navne af sær lærd 
eller fremmed klang, der blev foretrukket. Det gode 
danske stednavn Broby blev til Pontoppidan, Ugilt på 
samme måde latiniseret til Vogelius o.s.v. Gode, gam
melkendte erhvervsnavne fortyskedes eller fordrejedes, 
så de kom til at klinge helt fremmedartet — hvilket vel 
egentlig også var meningen! Møller skulle absolut 
skrives Muller, Drejer blev til Dreyer, fisker til Fischer, 
Smed til Schmidt eller noget lignende, og sådan videre. 
Men der var en grænse! Medens en tysker f. eks. jo 
kan hedde alt, svinesteg eller småpenge, om det skal 
være, uden at støde an mod hans landsmænds sprog
følelse, så blev der med ægte dansk mådehold rent 
ubevidst sat en grænse for særprægede og ejendomme
lige danske slægtsnavne. Grænsen er flyttet — det er 
rigtigt — i det sidste halvt hundrede år, men den er 
der dog stadigvæk.

Uviljen mod at antage sig slægtsnavne holdt sig 
længst på landet, og det blev årsag til, at man her den 
dag i dag er langt ringere forsynet med egentlige 
slægtsnavne end i byerne.

FRA STATSMAGTENS SIDE gjorde man i før
ste halvdel af 1800-tallet et alvorligt forsøg på at 

få bønderne til at antage sig slægtsnavne — noget der 
jo ville være praktisk for øvrigheden ved mange lej
ligheder, da man let kunne komme til at tage fejl på 
grund af de mange navne, Jens Nielsen, Niels Jensen 
o.s.v., som fandtes i samme by. Ved forordning af 
30. maj 1828 bestemtes det, at alle børn i fremtiden 
foruden med fornavnet også skulle døbes med et fa
milie- eller stamnavn. Hensigten var at skabe faste til
navne for bondestanden ved at autorisere nogle af de 
mange tilnavne, som anvendtes i daglig tale. Men re
sultatet af den kongelige forordning blev unægtelig et 
noget andet end det tilsigtede. Når nu et efternavn 
skulle indføres i kirkebogen, ja, så bad Jens Nielsen 
om, at hans søn måtte komme til at hedde Niels Jen
sen; dermed mente han at være på den rigtige side af 
forordningen uden dog at være gået for vidt med 
indførelse af nye skikke! Som et sidste forsøg på at 
komme bort fra de mange -sen-»familienavne« udgaves 
der i 1856 en ministeriel bestemmelse gående ud på, at 
børnene skulle døbes med faderens efternavn, men 
her overfor reagerede man nogle steder ved at indføre 
de dobbelte -sen-navne. Jens Nielsens søn kom til at 
hedde Niels Jensen Nielsen, så var det problem klaret, 
mente man!

ULYKKEN VAR, at der herskede en indgroet uvilje 
mod de meget almindelige tilnavne, som brugtes 

i almindelig daglig tale rundt om i hele landet. Mange 
af dem var ellers reelle slægtsnavne, der var gået i 
arv gennem flere generationer.

I de skriftlige kilder fra 1700- og 1800-tallet sporer 
man ofte en tydelig uvilje mod at anvende de hjemme- 
groede tilnavne i officielle akter, og det beror mange 
gange på rene tilfældigheder, om de gamle tilnavne er

I »Slægtsgaarden«s juni-nummer fandtes 
indlagt en fiks tryksag, som indeholdt op
lysninger om de så billige og anvendelige 
»Strip-bind«. De fås i flere typer, og alle 
oplysninger kan, dersom De har forlagt 
folderen, indhentes hos Vilhelm Larsens 
efterfølger, bog- og papirhandel ved 
A. Nørregaard Rasmussen, Jernbanegade 2, 
Odense. Strip-bindet er et bekvemt middel 
til at få samling på bøger, blade, tidsskrif
ter og andre skrifter, man gerne vil gemme.

bevaret. Folketællingslisten og jordebogen eller matrik
len rummer måske ingen tilnavne, og man tror, at disse 
næppe har eksisteret på egnen, da finder man pludselig 
en lægdsrulle, der rummer en overflødighed af til
navne.

Billigvis må det indrømmes, at uviljen mod tilnav
nene kunne være berettiget, thi i nogle tilfælde ikke 
blot føltes navnene som øgenavne, de var det også 
oprindelig. Folkevittigheden fristedes af legemlige eller 
åndelige svagheder, en sjælden gang var vel også en

»Svogers træ« på Rise bakke på Ærø.



Slægtsgaarden Side 15

enkelt uheldig begivenhed årsag til, at et øgenavn op
stod.

Trods alt skete det dog også i ældre tid, at folk på 
landet antog sig deres tilnavn som rigtigt godkendt 
familienavn. Undersøger man disse tilfælde, viser det 
sig, at der i særdeles mange tilfælde har været nøj
agtig den samme årsag til, at dette skete. Den bitre 
nød har drevet dertil. Hvordan skulle man undgå for
vekslinger, når der i en by levede to eller flere af 
samme navn? Var der anden udvej end at anvende 
det almindeligt brugte tilnavn, hvis et sådant fandtes, 
eller også danne et nyt? Og havde først et tilnavn 
tundet anerkendelse hos bæreren og hos by- og sogne- 
mænd, var det en selvfølge, at det arvedes: Et slægts
navn var opstået.

Tilnavneskikkene varierede til de forskellige tider og 
skiftede fra landsdel til landsdel, men over hele landet 
var vist stednavne de almindeligst anvendte tilnavne 
for 50 til 100 år siden, og det blev derfor især disse 
tilnavne, der blev antaget som slægtsnavne, da der 
ved navneloven af 22. april 1904 omsider kom skred i 
udviklingen. Man kunne ønske, at også nogle af de 
andre gamle tilnavne, der ofte kan føres endnu læn
gere tilbage end stednavne-tilnavnene, måtte komme til 
ære og værdighed som det, de i virkeligheden er, gamle 
slægtsnavne af ægte dansk sprogtone.

☆

100 MEDLEMMER af slægten fra Vejlby Munkgaard 
på Fyn, der nu tilhører forstander B. Thagaard, har 
været samlet til slægtsmøde. Dagen begyndte med 
gudstjeneste, og om eftermiddagen samledes man på 
hotel »Melfar« i Middelfart omkring fælles kaffebord, 
hvor forstander Thagaard oplæste den stamtavle, som 
han ved genealogers hjælp har udarbejdet, og som 
omfatter otte generationer med Bertel og Maren Jør
gensen, som i forgangen tid flyttede ind på Vejlby 
Munkgaard som stamfader og stammoder. (Middelfart 
Venstreblad).

☆

DEN 17. AUGUST fyldte gårdejerske 
P e tr e a Vestergaard, Gassum Neder- 
gaarde i Jylland, 75 år. For 37 år siden blev 
Petrea Vestergaard enke med ti små børn 
på en gård, hvis jord ikke var i den bedste 
orden, fordi hendes mand gennem fire år 
havde lidt af sukkersyge. Men hun ville 
ikke slippe taget i ejendommen, som har til
hørt slægten siden 1500-tallet, og tog for 
alvor fat, hjulpet af børnene efterhånden, 
som de voksede til. Nu er hun lykkelig over, 
at hun blev og tog de slidsomme år.

(Randers Dagblad).

MEJETÆRSKERE
er kvalitetsmaskiner med

Claas 8 fod selvkorende, med original indbygget halmpresser, avne
blæser, pick-up rigle, kr. 44.500,00 
pick-up tromle med 3 hastigheder, kr. 1.550,00

Claas 7 fod super, med original indbygget halmpresser, pick-up tromle 
med 3 hastigheder, kr. 23.350,00

) største arbejdsydelse 

største driftssikkerhed 

største anvendelighed

Claas 5% fod super junior, med original indbygget halmpresser og 
pick-up tromle med 3 hastigheder, kr. 18.850,00

Claas pick-up presser for hø og halm er de bedste. Største kapacitet og 
driftssikkerhed. Udtalelser fra brugere sendes på forlangende.

Dansk Høstmaskine Compagni^/S
Nikolaj Flads 5 . København K.

Palæ 127 . Palæ 6057
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VED 100 ÅRSDAGEN for opførelsen af 
slægtsgården Meldgaard samledes i septem
ber 125 efterkommere på traktørstedet 
»Knøsen« ved Himmelbjergsøerne, der er 
beliggende på gårdens jord. Sognerådsfor
mand Jens Johansen, Meldgaard, tre
die arvtager af gården, bød velkommen til 
deltagerne, hvis alder rakte fra 1 til 74 år. 

Siden forrige slægtsmøde er der blevet ud
arbejdet et slægtsregister, hvoraf det frem
går, at slægten fra Meldgaard har forgrenet 
sig til 264 efterkommere, hvis stamfader er 
gårdens forlængst afdøde bygherre Johan 
Pedersen, på hvis familiegrav der nedlagdes 
blomster.

(Aarhus Amtstidende).

hos de firmaer, 

der annoncerer 

i vort blad

o/ndelsbogtrykkeriet

i Odense

Slægtsgaardsejere!
Sikker Dem mod Haglskade 

gennem

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910
Store Torv 5 . Aarhus

Slægtsgaardsejere!
Tegn Deres Forsikring 

mod Stormskade i

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade
Store Torv S . Aarhus

Østifternes Land-Hypothekforening:
Gyldenløvesgrade 3 
KØBENHAVN V

yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme 
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne


