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Årsmødet i Båstad i Sverige
Program for dagene den 2. og 3. juni 1956.

Som deltagere i foreningens årsmøde indbydes
medlemmerne med ægtefæller og slægtninge
(husk at de unge kommer med).

PROGRAM
Den af Slægtsgaardsforeningen arrangerede
rejse til årsmødet begynder i Helsingør den
2. juni og slutter i Helsingør den 3. juni.

LØRDAG DEN 2. JUNI
Kl. 8.20: Der mødes i Helsingør ved færgen, som. afgår
kl. 8.20 til Hålsingborg. Arsmødedeltagerne
må selv sørge for at komme til og fra Hel
singør, og følgende oplysninger kan i den
anledning gives:
a. Tog afgår fra Københavns hovedbanegård
kl. 7.35 og har forbindelse med færgen
kl. 8.20 fra Helsingør.
b. Deltagerne i årsmødet den 2. og 3. juni i
Sverige kan hertil anvende private biler
eller danske busser.
c. Deltagere fra Nordjylland kan benytte
færgeforbindelsen fra Grenaa til Hunde
sted.
Kl. 11.12: Toget til Hålsingborg ankommer til Båstad.
Med bus køres til hotellerne.
Kl. 12.00: Lunch på »Strand Restaurang«. (Smørgås
med forskellige små varme retter og kaffe).
Kl. 13.15: Repræsentantskabsmøde på »Strand Restau
rang«.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formanden aflægger beretning.

Skälderviken.
3. Formanden for arkivudvalget aflægger
beretning.
4. Formanden for bladudvalget aflægger be
retning.
5. Drøftelse og godkendeles af beretnin
gerne under punkterne 3, 4 og 5.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget
6. Fremlæggelse af regnskab og budget til
godkendelse.
7. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.
Følgende hovedbestyrelsesmedlemmer af
går efter tur:
Randers amt: N.Slemming (suppl.: S.Sø
rensen, Mygind). — Holbæk amt: Jørgen
Petersen (Karl Larsen, Farum). — Odense
(Fortsættes side 4.)
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PAA GENSYN I BÅSTAD
i beklager, at dette nummer af Slægtsgaards- eventuelt radioens svenske undervisning, inden
bladet er blevet forsinket som følge af den vi tager afsted. Det kunne være meget rart at
vide,
at »rar« på svensk betyder noget ganske an
langvarige strejke. Vi har forsøgt at afbøde virk

ningerne med henblik på tilmeldelse til det fore det og langt mindre tilforladeligt, end det gør på
stående årsmøde i Båstad ved en ekstra udsen dansk. Hvad smorgås vil sige, stifter deltagerne
delse i brevform af årsmødeprogrammet og til meget hurtigt meget behageligt bekendtskab med.
meldelsesblanketten, som normalt er indlagt i
bladet. Nu er denne tilmeldelsesblanket kommet
GSÅ FOR DAMERNE er der sørget. Små
Dem i hænde på anden vis, og vi minder om, at
udflugter og busture til seværdige virk
deltagere i årsmødet må tilmelde sig senest den
somheder og steder er nævnt i årsmødeprogram
28. april. Tilmeldelsesblanketten udfyldes tydeligt met, og sammen overværer vi plantningen af det
(med blokbogstaver), husk afsenderadressen, og egetræ og afsløringen af den sten til minde om
indsendes til Slægtsgaardskontoret, Købmager- mødet, som finder sted i Båstad. På mødets an
gade 67—69, København K. Vi bringer i dette den dag venter der deltagerne en interessant og
nr. af bladet en del stof i forbindelse med års meget smuk udflugt gennem Skåne til bl. a. slæg
mødet, som er det andet, vi holder på gammel ten Berg von Lindes slægtsejendomme Axelvold
dansk område udenfor landets grænser. Års og Dufeke, samt til de kendte frølaboratorier m.
mødet finder sted den 2. og 3. juni {ikke som i v. i Svaldf.
februarnummeret meddelt den 3. og 4.).
Hold fri den 2. og 3. juni. De gamle danske
De Slægtsgaardsemblemer, som naturligvis bør lande hinsidan kalder på slægtsgaardsfolkene ...
bæres af enhver ved årsmødet, koster 5 kr. pr.
stk. og kan købes enten direkte fra kontoret eller
på selve rejsen.
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ASTAD HAR EN OVERORDENTLIG
naturskøn beliggenhed, og vi kan garantere
deltagerne for en storslået tur. Ingen anstrengel
se er sparet hverken fra svensk eller dansk side
ÅSTAD — Årsmødets by 1956 — ligger som en
lun rede under Hallandsåsens 206 m høje bjerg
for at give årsmødedeltagerne en virkelig ople
blok, lige ud mod Laholmsbugtens hvidbræmmede bøl
velse. Formanden, gårdejer Markersen, og hof
jægermester Cederfeld de Simonsen fra dansk ger, der i evigt følge ruller mod kysten og splintrer
side, samt kaptajn Berg von Linde og ordførande sollyset i glitrende reflekser. Godt i læ for storme fra
i Bjäre Härads Hembygdsförening, Olof Nobel havet er byen med dens kalkholdige morænejord nu et
m. m. fl. har gjort et stort arbejde for at alt skal sandt paradis for frugttræer, af hvilke der ikke findes
fungere upåklageligt. Af redaktør Örjangårds færre end ca. 52.000 indenfor selve byområdet. Dens
artikel i sidste nummer af bladet og af arkivar hyggelige gader og gamle kirke fra 1400-tallet, dens vel
Hofmansens i sidste og dette nummer, får del plejede haver og gode strandbred i forening med ud
tagerne et levende indtryk af, at det er en histo mærkede hoteller og pensionater, tennis- og golfbaner
risk mættet egn, vi gæster. Hertil kommer, at Bå har gjort den til et ønskeopholdssted for feriegæster,
stad er en internationalt kendt kongresby, som som her henter sundhed og ny kræfter til årets slid.
er vant til at gøre det behageligt for mange gæ
Byens historie går langt tilbage i tiden, idet den næv
ster. Se programmet grundigt igennem! Tilmel nes som købstad ca. 1450 og fik sine privilegier fornyet
delserne noteres i den rækkefølge, de indløber, under kong Kristian II i 1514. Efter Roskildefreden blev
og deltagerantallet er begrænset. Følg endvidere disse privilegier 1658 stadfæstet af kong Carl X Gustav,
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Årsmødets program

fortsat fra side 1

amt: Bent Bjergskov (Leth Jensen). —
Frederiksborg amt: Einer Petersen (f. t.
ingen suppl.). — Bornholms amt: L. M.
Jørgensen (H.Kaas). — Haderslev amt:
Jessens-Reinholt (Jens Thomsen).
Herudover foreslår hovedbestyrelrelsen, at der til denne uden hensyn

til bosted i landet vælges et medlem,
som har tilknytning til folketingets
arbejde m. m.
Spørgsmål om udvidelse af hoved
bestyrelsen med flere amtsrepræsen
tanter kan drøftes.
8. Valg af revisor.
9. Fastlæggelse af mødested for årsmødet
1957.
10. Eventuelt.
Bemærk: Alle mødedeltagere, som ønsker
det, kan overvære repræsen
tantskabsmødet.
Kl. 13.15: Bustur for ikke-deltagere i repræsentantskabs
mødet til Märta Måås-Fjätterströms tæppe
væveri og til Norrvikens trädgårdar.
Kl. 15.30: Kaffe for alle mødedeltagere på »Strand
Restaurang«.

Lidt om Båstad
men allerede 1664 anmodede byen selv om at blive re
duceret til flække med ret til at drive småhandel og
håndværk. Hallandsåsen, der hæver sig over Båstad, var
med dens tykninger, smuthuller og grotter i ældre tid
som skabt for Snaphanernes virksomhed, især da den
gamle hærvej mellem Halland og Skåne fra Vallen ved
Våxtorp førte op gennem åsens tætte skove mod Rössjöholm, medens den venstre alfarvej fra Laholm over
Öster Karup mod den gamle gæstgivergård Margretetorp (kendt fra Fredrik Bööks »Historie från Hallands
åsen«) ligeledes lod de vejfarende passere gennem øde
og mennesketomme skovstrækninger. Det var da også
på Hallandsåsen, at Svend Poulsen Gønge såvel under
Torstenssonkrigen 1643—45 som i krigen 1657—58 med
sine dragoner passede svenskerne op, når de vovede
turen ind over højdedraget. Når det kneb, var disse
datidens partisaner altid sikre på støtte hos beboerne i
Båstad og andre nærliggende byer. Da en svensk eska
dron på 140 mand i sommeren 1678 fra et togt på
Ängelholmsletten syd for åsen havde passeret denne og
slået sig ned i Båstad for at drikke sig mod til, havde
Snaphanernes øjne fra Hallandsåsens tykninger nøje
fulgt dens færd, som blev rapporteret til den unge dan
ske ritmester Johan Rantzau, der med sine soldater
overfaldt de drukne svenskere i Båstads gader og
dræbte 51 mand, medens 26 mand blev taget til fange,
og resten flygtede. Fjenden kunne dog også komme til
Båstad fra søsiden, hvilket skete i 1788, da et russisk

Kl. 16.00: Busudflugt for alle mødedeltagere til hem
bygdsparken, hvor Dansk Slægtsggaardsforening til minde om foreningens besøg i Båstad har plantet et dansk egetræ og ladet an
bringe en mindesten, som afsløres.
Kl. 17.30: Besøg i Båstad kirke, som forevises. Orgel
musik.
Kl. 18.00: Alle tilbage til hotellerne.
Kl. 19.00: Festmiddag på »Strand Restaurang«.

SØNDAG DEN 3. JUNI.
Kl. 8.00: Morgenkaffe på »Strand Restaurang«, men
. de, som bor på »Hotel Båstad«, får morgen
kaffe på dette hotel.
Kl. 9.00: Afrejse fra Båstad til udflugt i Skåne med
svenske busser, men der kan også hertil an
vendes danske privatbiler eller busser.
Om eftermiddagen besøges de to Berg von
Lindeske slægtsgårde Axelvold og Dufeke.
Kl. 12.00: Lunch på »Hotel Svaløv«. (Der serveres
smørgås med forskellige små varme retter og
kaffe).
Kl. 13.30: Forevisning af Allmänna svenska Utsädes
A/B og Sveriges utsädesföreningens labora
torier.
Kl. 17.00: I Hälsingborg.
Kl. 17.55: I Helsingør, hvor udflugten slutter, og hvor
fra deltagerne tiltræder hjemrejsen, som for
mentlig for nordjyske deltagere lettest og
billigst kan foregå over Hundested-Grenaa.

landgangsforsøg under den svensk-russiske krig blev
afværget ved hjælp af byens 4 kanoner, der nu findes
opstillet ved byens dejlige strandpromenade.

ORTSET FRA DISSE EPISODER har livet i den
lille, hyggelige by gennem århundreder formet
sig i fred. Den kendte biskop og naturforsker C. A.
Agardh blev født i Båstad 1785, hvor hans fødegård
endnu ses, og fra ca. 1860 har byen været kendt for
sine store frugthaver, der senere er blevet forøget med
skønne haver omkring de mange nybyggede sommer
villaer. De banebrydende »Småryds fruktodlingar« blev
anlagt 1904, og i 1906 blev »Norrvikens trädgårdar«
oprettet af direktør Rudolf Abelin. Sidstnævnte haver
ejes fra 1942 af rederiet AB Nordstjernan, som i sam
arbejde med institutet for vækstforskning og henfrys
ning driver store frugtforædlingsforsøg. Det mest se
værdige i »Norrvikens trädgårdar« er dog Abelins
prydhaver med barokhaven og den japanske have,
middelalderhaven, renaissancehaven, den romantiske
have og vandhaven med damme og kaskader. Her ud
folder rhododendronerne i juni deres fagreste pragt,
og overalt fra havens enemærker finder man fortryl
lende perspektiver og herlige udsigter over det blå hav.
»Apelryds lanthushållsskola«, tilhørende Fredrika Bremerforbundet, blev oprettet 1914 som havebrugsskole
for kvinder, og endelig bør nævnes frugtplantagen
»Vårliden« med over 6000 frugttræer samt nellikegart
neriet »Hallandsåsens driverier« med en årsproduktion
af over 1 million blomster. Af Båstads andre seværdig
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heder må omtales den i 1941 afdøde vævekunstnerinde
Märta Måås-Fjetterströms atelier, som er berømt langt
ud over Sveriges grænser. Hun var pioner for moderne
svensk vævekunst, og hendes første billedvæv »Staffan
stalledräng« kan nu ses på Kunstsløjdmuseet i Göte
borg. Hun har ved sin vævning på genial måde anvendt
og udviklet den rige vævekunst fra middelalderen og
renaissancetiden, som aldrig helt blev glemt i Skånes
bygder.

N SPADSERETUR op gennem Sinarpsdalen ved
Båstad giver den herligste udsigt over den
frugttræfyldte dalkløft og ud over Laholmbugten, og
vover man sig længere bort fra byen, vil en tur til de
stejle kystklipper ved Hovs hallar eller til fiskerlejet
Toreskov lønne sig. I Toreskov lever sagnet om den
norske jomfru Tora, der døde på et skib på vej mod
Danmark. Liget blev sænket i havet, men drev i land
på det sted, hvor Toreskov nu ligger. Da man ville føre
det til Grevie, kunne mændene ikke bære det længere
end til en stor sten på stranden, kaldet Sankt Toras
sten. Her byggedes et kapel, og fiskerlejet Toreskov
nævnes allerede 1344 som et Valfartssted, hvis hellig
kilde især besøgtes ved midsommertid. Det var ud for
Toreskov, at søhelten Peder Wessel en tidlig forårsdag
i 1714 lå til ankers med fregatten »Løvendals Galej« og
spejdede med sin kikkert efter fjenden inde i fisker
lejet. Da der ikke var nogen at se, lod han en båd
sætte i vandet og roede ind med nogle af sine folk for
at skaffe sig efterretninger om svenskernes planer og
bevægelser. Han gik rask op gennem fiskerlejet med
sine, matroser, der kun var bevæbnet med entrebiler,
men næppe havde de fjernet sig et par hundrede alen
fra kysten, før en trop dragoner sprængte frem fra et
baghold, hvor de havde skjult sig, og søgte at afskære
ham og hans folk tilbagevejen. Matroserne vendte øje
blikkelig om og flygtede ned til båden, forfulgt af dra
gonerne. Wessel søgte at holde dem tilbage, men da
dette var umuligt, måtte også han flygte for at nå
båden, der lå et stykke fra land. Han blev imidlertid
indhentet af 3 dragoner, der omringede ham og for
drede hans kårde. »Dengang ej!« råbte Wessel og slog
dragonen over hånden med kården, smuttede væk
og nåede kysten, hvor han sprang i vandet med kården

E

i munden og svømmede ud mod båden. De svenske
kugler peb om ørene på ham, og dragonerne red så
langt ud i vandet, som hestene kunne bunde, men måtte
så opgive forfølgelsen. »Fra Vallen hørtes vrål, som
brød den tykke sky!«
Vel mødt i Båstad til årsmødet den 2. og 3. juni 19561

P. K. H.

»Slægtsgaardenas Nr. 13

Sydsjællands Landbrugsskole
LUNDBY . TLF. 103
5, 6 og 9 Mdrs. Kursus for Landmænd - Forberedelseskursus til

Landbohøjskolen - Kontrolkursus - Begynder 3. November Understøttelse kan søges.

Robert Christensen

Skulle der blandt Slægtsgaardsforeningens
medlemmer kunne skaffes et eksemplar af
»Slægtsgaarden«s nr. 13 (august—september
1944), vil Slægtsgaardsarkivet meget gerne er
hverve et sådant.
P. K. Hofmansen.
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Skat, aftægt og generationsskifte
Generationsskiftet behøver ikke at være vanskeligere end tidligere
Af redaktør Chr. Søndergaard.
gårdejerfamilie har en formue på 15—16.000 kr. Søn
ET ER EN ALMINDELIG OPFATTELSE, at
og svigerdatter har opsparet ca. 25.000 kr.
generationsskiftet i dag er vanskeligere, end til
2. En læge- eller sagførerfamilie, der er midt i halv
fældet tidligere har været. En landbrugsbedrift, en køb
fjerdserne og som opgør formuen til en kvart mil
mandsforretning, en god læge- eller sagførerpraksis
lion kroner, der fordeler sig med 150.000 kr. i ak
o.s.v. er dyr, og de høje skatter gør det vanskeligt for
tier, obligationer, indestående i bank og sparekasse
den nye generation at spare op til en stor udbetaling.
og formue i eget hus i forhold til husets handels
Når man så hertil lægger, at den ældre generation skal
værdi, medens 100.000 kr. repræsenterer salgsvær
have en meget betydelig formue til alderdomsforsør
gelsen, hvis den ikke er indstillet på at modtage alders
dien af praksis.
I det førstnævnte tilfælde antager vi, at landmands
rente, vil man forstå, at generationsskiftet møder van
skeligheder både hos den yngre og ældre generation: familien beregner at skulle bruge knap 9000 kr. om
De unge har svært ved at overtage bedrifterne, fordi de året at leve af, og at den ikke er indstillet på at bruge
ikke kan præstere store udbetalinger og en relativ hur så meget af formuen, at den efterhånden kan få alders
tig afvikling af gælden, og de ældre har svært ved at rente.
afstå bedrifterne, fordi de ikke kan opnå en passende
Det vil af tallene ret umiddelbart fremgå, at såvel
betryggelse af deres alderdomsforsørgelse.
salget som købet af gården må være betænkeligt hen
Trods alt vil jeg dog mene, at generationsskiftet ikke holdsvis for den ældre og unge landmandsfamilie. Den
altid behøver at være vanskeligere end tidligere, nemlig ældre familie kan ikke leve af renten af 100.000 kr.,
hvor de praktiske forhold gør det muligt at anvende en men må straks fra starten forbruge ret betydeligt af
aftægts- eller livrenteordning.
formuen, og i løbet af få år vil formue og renteindtægt
Tidligere var det næsten udelukkende landbruget, være reduceret stærkt, medens formueforbruget vil gå
der anvendte aftægtsordninger og ofte på den måde, at tilsvarende i vejret.
Hvad de unge angår, vil de blive spændt meget hårdt
den ældre generation fik en aftægtsbolig på gården.
Dette system praktiseres stadig i en vis udstrækning; for, hvis de må udbetale deres 25.000 kr. og forpligte
men det almindelige er efterhånden blevet, at den ældre sig til forholdsvis store årlige afdrag på gælden udover
generation flytter til den nærmeste by. Også ret an forrentningen af gælden. Især vil afdragene på gælden
vendt er det, at den ældre generation bliver på gården være en tung byrde, fordi det ikke er en fradragsberet
og lader den unge generation rykke ind som bestyrere tiget driftsomkostning. Siger vi, at de f. eks. skal af
eller forpagtere. Ofte er den sidstnævnte udvej ikke alt drage 5000 kr. om året på deres gæld, er det ikke til
for tilfredsstillende for nogen af de to parter; men bag strækkeligt, at deres indkomst er 5000 højere om året
grunden er den foran nævnte: de unge kan ikke præ end deres personlige forbrug. Der skal jo nemlig også
stere en god udbetaling, og de ældre føler ikke deres betales skat af den del af indkomsten, der går til dette
alderdom tilstrækkeligt betrygget, hvis de afstår gården. gældsafdrag.
Efter min opfattelse ville aftægtsordninger såvel in
I praksis bliver det formentlig omkring 7.500 kr., som
denfor landbruget som byerhvervene få et væsentligt de unge skal tjene ekstra for at kunne afdrage 5000 kr.
større omfang, hvis borgerne var mere fortrolige med af gælden til forældrene, idet ca. 2.500 kr. af de 7.500
de skattemæssige virkninger af disse ordninger. Formå kr. går til skattebetalingen.
let med nærværende artikel er at give en populær be
lysning heraf.
En anden vej.
Hvis gårdens overtagelse i stedet sker på den måde,
at gårdejeren siger til sin søn, at han kan beholde sine
Vi kan opstille følgende to eksempler:
25.000 kr., men at han i stedet skal påtage sig en af
1. En gårdejerfamilie, hvor manden er 72 år og hu tægtsforpligtelse for de 84.000 kr., som forældrene har
struen 70 år. Efter salg af gården og overtagelse og i gården, så bliver stillingen for forældrene følgende:
Udregnet efter Statsanstaltens livrentetabeller skal
udbetaling på hus i stationsbyen kan de opgøre de
res formue til ca. 100.000 kr., hvoraf 84.000 kr. forældre så længe de begge eller en af dem lever have
fremkommer ved salg af gården til søn og sviger 7.650 kr. om året. De 16.000 kr., som de har i kontant
datter, der skal give 160.000 kr. for gården, der er formue, kan ved obligationsforrentning til 6 pct.s effek
belånt med 76.000 kr., hvortil kommer, at den ældre tiv forrentning give ca. 950 kr. om året, hvorefter for
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ældrene har 8.600 kr. om året plus eventuelle mindre
skattefrie indtægter i form af overskud fra haven, ud
leje af et værelse eller lignende.
Da forældrene har under 9000 kr. i indtægt, opnås
nedslag ved skatteansættelsen. Ganske vist bliver den
skattepligtige indkomst større, end tilfældet ville være
blevet, hvis der ikke var etableret en aftægtsordning,
men til gengæld skal forældrene ikke betale den for
mueskat på ca. 500 kr., som de skulle have betalt, hvis
deres formue kunne opgøres til ca. 100.000.
Selvom forældrene eller en af dem skulle leve i f. eks.
15—20 år, vil de hele tiden have de knap 9000 kr. om
året, som de indretter sig på at leve af.
For sønnens vedkommende stiller sagen sig således,
at han må fratrække hele aftægtsbeløbet på de 7.650
kr. i sin skattepligtige indkomst, og derved opnår han
en skattebesparelse på godt 2.500 kr. Men iøvrigt har
han sine 25.000 kr. at ty til i starten og i år, hvor går
den giver et dårligt driftsresultat.
Under disse omstændigheder vil jeg vove at påstå,
at den unge generation ikke kommer til at sidde hår
dere ved gården end den ældre. Sønnen og svigerdat
teren har unge, stække arme og kan enten nøjes med
mindre hjælp til landbrugsbedriften end de gamle eller
få et større udbytte af gårdens drift end sønnens for
ældre.
Arbejdskraften er i dag så forholdsvis dyr, at det
ældre ægtepar måske må have ekstra arbejdskraft i for
hold til sønnen og svigerdatteren til 10.000 kr., altså
kontantløn plus kost og logi. Er det tilfældet, vil den
unge generation med en fradragsberettiget aftægtsydelse
på 7.650 kr. endda have bedre økonomiske vilkår at
arbejde under end den ældre generation.
Nu kan man indvende, at sønnen ikke har gjort et
fordelagtigt køb gennem aftægtsforpligtelsen, hvis for
ældrene lever meget længe, f. eks. i 15 år, således at
faderen bliver 87 år og moderen 85 år. Opnås denne
høje levealder, kommer sønnen i samlede aftægtsydel
ser til at betale knap 115.000 kr. Da beløbet imidlertid
er fradragsberettiget, og sønnens skattebesparelse let
kan andrage en trediedel af beløbet og eventuelt 35—
40 pct., hvis indtægten gennemgående er god, må skat
tebesparelsen fratrækkes i de 115.000 kr., hvorefter stil
lingen for sønnen bliver den, at han reelt kommer til at
betale 75—77.000 kr. for gården, medens han uden
aftægtsordningen skulle have betalt 84.000 kr. plus for
rentning af det beløb, som de 84.000 kr. til enhver tid
var nedbragt til gennem udbetaling og afdrag.
Selvom forældrene skulle blive 90 år, kommer søn
nen ikke til at betale for meget for gården i forhold til
normalt køb. For ved aftægtsordningen opnår han den
fordel, at han skattefrit kan afskrive sin gæld til for
ældrene, medens han var blevet indkomstbeskattet af
afdragssummerne ved normal overdragelse af gården.

Det andet eksempel.
Hvad det andet eksempel angår, siger vi, at den på
gældende læge eller sagfører budgetterer sine alder
domsudgifter til 18.000 kr. om året.
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For de mange år siden har han selv betalt 10.000 for
praksis. Får han nu 100.000 kr. for praksis, skal han
overfor skattevæsenet opgøre sin goodwill-fortjeneste til
90.000 kr., hvoraf halvdelen eller 45.000 kr. henføres til
hans skattepligtige indkomst. I forvejen har han fra
sidste praksisår en skattepligtig indkomst på 35.000
kr., hvoraf han skal betale 20.000 kr. i skat. Nu da hans
skattepligtige indkomst stiger med 45.000 kr., således
at han kommer op på 80.000 kr. i skattepligtig ind
komst, lyder skattekravet på ca. 62.000 kr.
Medens det for en købende kollega kan være mere
end et kunststykke at præstere en kontant udbetaling
på 62.000 kr., er det på sin vis en beskeden udbetaling
for sælgeren af praksis, idet han må lade hele beløbet
gå videre til skattevæsenet.
Når 1. års store skat er betalt, er formuen reduceret
fra 250.000 kr. til 190.000 kr.
Opnås der i gennemsnit 6 pct. i rente af de 190.000
kr., bliver første års renteafkastning godt 11.000 kr.,
men da familien bruger 18.000 kr., må der allerede
dette år forbruges henved 7000 kr. af formuen. Måned
for måned og år for år svinder det i formuen og der
med i renteafkastningen, og i takt hermed vokser for
mueforbruget. Allerede når der er gået 6 år, vil for
muen være svundet til ca. 135.000 kr. Renteindtægten
vil så være nede på ca. 8.000 kr., medens kapitalfor
bruget vil være på 10.000 kr.
Opretholdes forbruget — måske bliver familien me
get svagelig og må have dyr plejehjælp — og bliver
levealderen forholdsvis lang, kan den sidste krone af
formuen være brugt, inden de begge ligger i graven.
Blev overtagelsen af praksis i stedet ordnet på den
måde, at den købende kollega overtog en livrenteforpligtelse svarende til 100.000 kr., ville sælgeren ikke
blive underkastet goodwill-beskatning, hvorfor han
alene skulle udrede de 20.000 kr. i skat. Idet vi foran
antog, at første års skat efter afståelsen af praksis skul
le udredes af formuen, vil den kontante formue nu
blive reduceret fra 150.000 til 130.000 kr., som med en
forrentning på 6 pct. vil give knap 8000 kr. i årlig ren
teindtægt. Men hertil kommer så livrenten, der, hvis
sælgeren er 75 år og hustruen 73 år, vil andrage godt
10.000 kr. om året. Ialt får familien med andre ord de
18.000 kr. om året, som den baserer sin levefod i alder
dommen på. Her må man dog være opmærksom på, at
livrenteydelsen skal tillægges indtægten, hvorfor den
årlige indkomstskat bliver væsentlig højere end ved
kontant salg af praksis. En vis kompensation opnås
gennem en lavere formueskat de første åringer, idet
den kapitaliserede værdi af livrenten ikke er genstand
for formuebeskatning, men denne fordel vil ikke til
nærmelsesvis opveje den højere indkomstbeskatning.
Alligevel vil det være sådan, at selvom familien tager
af formuen på de 130.000 kr. til betalingen af den
ekstra skat, vil der gå mange år, inden den er nedbragt
til 100.000 kr. Under forudsætning af at kroneværdien
opretholdes blot nogenlunde, kan familien i hvert fald
se frem til en økonomisk meget tryg alderdom på en
(Fortsættes side 14.)
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Træk af den dansk-skånske historie
Af arkivar P. K. Hofmansen.

II.
ER KOM ATTER EN DAG, da kongen efter en hård kamp udenfor byens mure i Kong
kunne beskæftige sig med det skånske Valdemars Besiddelse, hvorefter han indflettede
»Gothernes konge« i sin titel. Kongens populari
spørgsmål, men først måtte mange andre forhold
bringes i orden. I 1346 var hele Sjælland befriet tet blandt de tyske købmænd var i forvejen ikke
for de tyske panthavere, og i de følgende år sam stor, især da han havde skruet toldsatserne op
lede Kong Valdemar med en gavnlig blanding af og ved sine fogeder på Skaanemarkedet havde
politisk klogskab og hård taktik hele det ad ladet de stolte Hansestæder forstå, hvem der
splittede danske rige. Denne fortjenstfulde ger havde magten. Visbys fald med påfølgende
ning blev endog ikke standset, da den frygtelige brandskatning var den dråbe, der fik bægeret til
pest, den sorte død, i 1348—49 drog hærgende at flyde over, og Hansestæderne sluttede i sep
over landet og lagde hele sogne menneskeøde. tember 1361 forbund med Kong Magnus i Sve
Stridighederne med de holstenske grever og rige mod Kong Valdemar, og tillige blev selvføl
mecklenburgerne gav dog foreløbig kongen nok gelig trolovelsen mellem Haakon VI og Mar
at tænke på, men i 1359 var han nået så vidt, at grethe ophævet. Som af et tordenvejr knustes
han kunne genoptage tanken om at vinde de Hansestædernes kongeskibe med 3000 mand om
skånske landsdele tilbage. Kong Magnus Smeks bord af den danske flåde ved Helsingborg 1362,
politik, der gik ud på at knytte Skaane fast til og den holstenske prinsesse Elisabeths skib, der
Sverige, havde på grund af kongens svækkede skulle have ført hende som Kong Haakons brud
stilling i hjemlandet ikke haft held med sig, og til Sverige, blev af en decemberstorm kastet ind
hjulpet af omstændighederne tog Kong Valde mod Skaanes kyst, hvorefter Kong Valdemars
mar nu fat på sin måde. Den svenske konges tro mand ærkebiskop Niels Jonsen i Lund sin
ældste søn Erik (XII) havde tilrevet sig magten kede hendes videre rejse så meget, at kongen
i hele den sydlige del af Sverige og tillige i efter en udsoning med Kong Magnus nåede at
Skaane, Halland og Bleking, der siden 1332 få sin datter Margrethe formælet med Kong
havde været i faderens besiddelse. Dette forhold Haakon VI i København 9. april 1363. Aret efter
benyttede Kong Valdemar sig af, idet han ved afsatte de svenske stormænd Kong Magnus og
et møde med Kong Magnus i København 1359 valgte den omtalte hertug Albrecht af Mecklen
fik dennes løfte på at kunne få de skaanske burgs næstældste søn Albrecht til konge i Sve
landsdele tilbage, imod at han hjalp Kong Mag rige. De følgende års brogede begivenheder re
nus mod sønnen. Ved samme lejlighed blev den sulterede i, at 37 Hansestæder sammen med
svenske konges yngre søn Haakon, der fra 1355 Mecklenburg, de holstenske grever og Sverige i
på det norske rigsråds forlangende under navn 1368 erklærede Danmark krig. Overfor denne
af Haakon VI havde været konge i Norge, tro vældige koalition slog Kong Valdemars egne
lovet med Kong Valdemars 6-årige datter Mar styrker ikke til, hvorfor han overlod regeringen
grethe. Såvel i 1359 som i 1360 førte Kong Val til sin gode ven den riigenske adelsmand Hen
demar sin hær over Øresund, dels for at tugte ning Podebusk for selv skærtorsdag 1368 at for
den omtalte Erik Magnussen, der forøvrigt døde lade riget og rejse til Brandenburg for at søge
førstnævnte år, og dels for at blive der i over hjælp hos de tyske fyrster. Kong Albrecht erob
ensstemmelse med Kong Magnus Smeks løfte, rede i maj samme år størstedelen af Skaane,
hvilket denne efter sønnens død fortrød, hvor Hansestæderne indtog Malmø, Skanør og Falefter han allierede sig med Kong Valdemars sterbo, og efter 1% års belejring måtte Helsing
modstander hertug Albrecht af Mecklenburg. borg kapitulere 8. september 1369. Endelig op
Efter 28 års forløb var Skaane, Halland og Ble nåede Henning Podebusk fred med Hansestæ
king atter genforenet med moderlandet, og Kong derne i Stralsund 24. maj 1370, men Danmark
Valdemar kunne med stolthed lade skære sin måtte for at opnå denne fred i 15 år overlade
kongestol i Dalby klosterkirke.
Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med
tilliggende herreder samt
af deres indkomster
LAND BLEV OKKUPERET 1361, og i til Hansestæderne. Efter 4 års forløb vendte
juli samme år faldt Gotland med den til Kong Valdemar i 1372 hjem til Danmark. Kong
Hanseforbundet knyttede rige handelsby Visby
Albrecht havde da allerede rømmet Skaane, og
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Mecklenburg havde måttet bede om fred, så
kongen efter hjemkomsten kunne tage fat på op
gøret med de holstenske grever.

a hansestædernes rettighe
der i Skaane udløb 1385, var meget for

D

andret. Kong Valdemar havde efter et bevæget
liv draget sit sidste suk på sit elskede slot Gurre
1375, og hans »datter og arving« dronning Mar
grethe havde den 3. maj 1376 fået det danske
rigsråd til at vælge hendes og Kong Haakons
5-årige søn Oluf til Danmarks konge, og da hans
fader døde 1380, arvede Oluf også Norge, som
fra dette tidspunkt uafbrudt var forenet med
Danmark til 1814. Efter Kong Valdemars død
havde Skaaningerne 1376 med ærkebiskop Niels
Jonsen i spidsen tilkendegivet, at de ville vælge
Oluf til konge, men da denne gode danske ærke
biskop, oprindelig kannik i Roskilde, i 1379
havde fundet sin grav under Lund domkirkes
tårne, sluttede den nye ærkebiskop Magnus Niel
sen, dekanus i Lund, i marts 1381 i Skeninge en
overenskomst med kong Albrecht, og 2 år senere
blev det afsløret, at Skaanes gælker (statsholder)
Tuve Galen havde søgt forbindelse med mecklenburgerne. I 1384 angreb Kong Albrecht
Skaane og Halland, men blev trængt tilbage af
en dansk hær og forfulgt ind i Vestergotland.
Slotsmøllen i Malene.
Efter en sammenkomst mellem Margrethe og
Hansestædernes gesandter i Falsterbo samme år
kunne hun og Kong Oluf endelig Kristi Him mynder«. I august og oktober samme år foretog
melfartsdag (11/5) 1385 i Helsingborg give Han- henholdsvis sjællænderne og fynboerne tilsva
sestæderne en kvittering for de skånske byer og rende hyldninger i Ringsted og Odense, og i
herreder, som de nu efter 15 års forløb måtte februar 1388 valgte nordmændene Margrethe til
tilbagelevere, og den påfølgende 28. maj hyldede Norges dronning. I marts mødtes hun med det
Skaaningerne i lysreflekserne fra Dronning Mar svenske rigsråd på Dalaborg slot ved Vänern og
grethes kostbare monstrans med helgenlevnin valgtes til Sveriges regent efter den afsatte Kong
ger bag guld og ædle stene, som hun i 1376 Albrecht, der i 1389 med en tysk lejehær gik i
havde skænket Lundekapitlet, i Lunds domkirke land i Sverige. Han ville undsætte borgen AxeOluf til deres konge. Dronning Margrethes valla i Vestergotland, der belejredes af Dronning
snilde havde sejret over ærkebiskoppens træsk Margrethes høvedsmand Nils Svarteskaaning,
hed, men hun fulgte ikke Svend Grathes og Erik men en dansk-norsk hær forenede sig med en
Menveds eksempel, idet Magnus Nielsen uhin svensk styrke, og den 24. februar 1389 stod et
dret forblev siddende i sit embede, til døden ind stort slag ved landsbyen Asie på Falkøpingslethentede ham ved et fald fra vindebroen på Ahus ten, som bragte Kong Albrecht, hans søn Erik
slot 1390. En julidag 2 år efter hyldningen i og mange tyske riddere i dansk fangenskab.
Lund sad Dronning Margrethe ved sin 17-årige Dronning Margrethe modtog sejrsbudskabet på
søns lig på Falsterbo slot. Som folkungestam- Varberg slot og mødtes kort efter på Bohus slot
mens sidste mandsætling og sønnesøn af Kong med den fangne Kong Albrecht. Medens denne
Magnus Smek havde Oluf 1385 antaget titlen og sønnen i lænker førtes til Lindholm slot i
»Ret arving til Sverige«, men ved hans pludselige Skaane, var Margrethe nu regent i hele Sverige
død syntes håbet om at forene Nordens riger med undtagelse af Stockholm. I de følgende år
under een konge tilintetgjort. Dronning Mar arbejdede Hansestæderne ved underhandlinger
grethe var dog ikke for intet Kong Valdemars med Margrethe i Skanør, Falsterbo og Helsing
datter. Hun trængte tårerne tilbage, og næppe borg på Kong Albrechts løsladelse, hvilken fandt
var jordefærden i Sorø til ende, før hun ilede til sted i Helsingborg 1395, men først efter Erik af
Skaane, og den 10. august af skaaningerne på Pommerns kroning i Kalmar 17. juni 1397 og
Arendale landsting blev hyldet som »fuldmægtig unionsakten samme sted den påfølgende 20. juli
frue og huusbonde og ganske Danmarks for- kunne Margrethe holde sit indtog i Stockholm.
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ED AR 1400 VAR Skanør og Falsterbo ikke
mere de ledende byer for handelen med
sildefiskeriets fangster m. m., idet Malmø eller
Elbogen, som de tyske købmænd kaldte stedet,
havde indtaget deres position. Arene indtil
Dronning Margrethes død på sit skib i Flensborg
fjord natten til den 28. oktober 1412 forløb uden
større begivenheder for Skaaningerne. Kun synet
af røgen fra det bål mellem Skanør og Falsterbo,
der i september 1402 sendte den såkaldte »falske
Oluf« over i en anden verden, og festlighederne
i Lund i anledning af Erik af Pommerns formæ
ling 1406 med den engelske Prinsesse Philippa
tegner sig i historien sammen med forliget i Hel
singborg 1407 med de tyske riddere, som 1398
havde bemægtiget sig Gotland.
Under Kong Erik af Pommerns stridigheder
med Hansestæderne blev Landskrona plyndret
og brændt 1428, inden fredsforhandlingerne
Morgen mellem fiskerhuse i Sverige.
fandt sted i Helsingborg 1430. På sidstnævnte
sted døde Kong Christopher af Bayern på en
rejse til Jønkøping 1448, hvorefter svenskerne biskop Jens Andersen Beldenak i Odense ikke
valgte Karl (VIII) Knutsson til konge, der i 1452 ville vedgå sine økonomiske forpligtelser overfor
med en hær drog ind i Skaane, hvilket gen Kong Kristian II, tog Birger ham på kongens an
vakte det næsten henslumrede dansk-svenske na modning i sikker forvaring. Krigen med Sverige
tionalhad. Da Karl Knutssons slægt gennem fortsattes, og den danske hær trængte i februar
ægteskabelige forbindelser var knyttet til den 1520 fra Skaane ind i Tiveden. Efter Kong Kri
mægtige danske adelsslægt Thott, kom Kong stians afsættelse 1523 forsvarede hans tro mand
Kristian I i et modsætningsforhold til denne admiral Søren Norby Gotland for den for
slægt, og i 1467 rykkede en dansk hær fra Skaane trængte konge, medens Kong Frederik I og Gu
ind i Bleking og belejrede Ivar Axelsen Thotts stav Vasa 1524 sluttede forlig i Malmø. Da Søren
slot Sølvesborg og samtidig sammes slot Lilløhus Norby året efter gjorde et indfald i Skaane og
i Skaane, hvor senere den ædle søhelt Herluf rejste almuen mod det forhadte adelsvælde, mod
tog han på den afsatte Kong Kristians vegne på
Trolle fødtes 1516.
Omkring år 1500 var der megen politisk uro landstinget ved Lund Skaaningernes kongehylover hele den civiliserede verden. Stridighederne ding, men bønderne blev slået af Johan Rantzau
bestod dels mellem den verdslige magt og kirken og Tyge Krabbe i et yderst blodigt slag udenfor
og dels mellem borgere og bønder overfor de Lund. Et andet voldsomt slag stod ved Bunke
privilegerede klasser. I Skaane lykkedes det tofte ved Landskrona. Efter sejren anrettede
ærkebiskop Birger Gunnersen, bondesønnen fra landsknægtene et frygteligt blodbad på de over
Nørre Halland, at afværge adelens anløb mod vundne bønder, Landskrona måtte overgive sig,
kirkens ejendomme, og på samme tid rejste og Søren Norby aflægge troskabsed til Kong
Glimmingehus, Vegeholm og andre adelige borge Frederik. 1526 vakte han dog atter uroligheder i
deres stolte mure til værn mod eventuelle vold landsdelen og måtte flygte til Rusland.
Imidlertid var Luthers nye lære begyndt at
somme reaktioner fra de lavere stænders side.
Hansestæderne var stadigvæk virksomme med trænge frem. Allerede i 1524 blev den ældste
deres plyndringstogter mod Danmark, og i 1510 danske oversættelse af det ny testamente ved
afbrændte de sammen med svenskerne stæderne tidligere borgmester Hans Mikkelsen i Malmø
på Skaane og Blekings kyster. Den svenske an på den afsatte Kong Kristians Foranstaltning
fører Aage Hansen Thotts rytterhær fik dog sin trykt i Leipzig, og 1527 blev den nye lære for
bekomst i dalen Fantehullet ved Orkelljunga, kyndt i Malmø af Claus Mortensen tøndebinder
hvor høvedsmanden Tyge Krabbe fra Helsing under borgmesteren Jørgen Kocks beskyttelse.
borg førte den danske hær. 2 år senere sluttedes Malmø kontra Lund blev således et centrum for
freden mellem Liibeckerne og Danmark i Malmø. reformationen i Danmark, hvor den lutherske
Ærkebiskop Birger var som altid Danmarks tro lære hurtigt blev almindelig antaget, en evange
mand. Han lyste 1517 rigsforstanderen Sten lisk skole oprettet og den evangeliske kirkefor
Sture den yngre sammen med hans tilhængere i fatning indført som det første sted i Danmark.
Sverige i band for deres adfærd mod ærkebiskop Da grevens fejde begyndte i maj 1534, overrump
Gustav Trolle i Uppsala, og da den rebelske lede borgmester Jørgen Mønter i Malmø i spid
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lod Kong Kristian ikke, at Væ og Aahus blev
genopbygget, men anlagde i stedet for 1641 fæst
ningen Kristiansstad på Allø i det strategisk ud
satte østlige hjørne af Skaane. Aret efter fejrede
han sit bryllup på Lundegaard med adelsdamen
Kirstine Munk.
Under Danmarks ulykkelige krig mod den
tyske kejser mødtes Kong Kristian og Kong Gu
stav Adolf i Ulfsbæk præstegård på rigernes
grænse 1629. Den svenske konge prøvede nå at
få Kong Kristian med til fælles kamp imod kej
seren, men det synes, at forhandlingerne stran
dede nå Kristians mistro til sin svenske kollega.
De 2 konger mødtes aldrig siden, og 3 år efter
segnede Gustav Adolf dødelig såret af sin hest
i efterårstågen over slagmarken ved Lutzen, hvor
på en ny tid oprandt for Sverige.
Spændingen mellem Danmark og Sverige be
stod dog stadigvæk, og i slutningen af 1643 over
skred den svenske feltherre Lennart Torstensson
på rigsforstander Axel Oxenstiernas bud i il
march grænsen til Holsten, og i løbet af januar
1644 var hele Jylland besat. Derpå trængte den
svenske feltherre Gustav Horn fra Smaaland ind
i Halland og Skaane, og i maj måned var stør
steparten af de skånske landsdele okkuperet,
idet dog forsvarets vigtigste punkt Malmø holdt
stand. Både i Jylland og Skaane måtte besættel
sesstyrkerne kæmpe mod stor partisanvirksom
hed. Lensmanden Ebbe Ulfeld i Kristiansstad
fik rejst bønderne i Skaanes og Blekinges skove,
og den bekendte Svend Poulsen (»Gøngehøv
dingen«), kongens »bestaltet« kaptajn, holdt til
på Hallandsaasen med et kompagni dragoner,
med hvilke han gjorde fjenden stort afbræk.
Malmøs belejring måtte ved Kong Kristians per
sonlige indgriben opgives af Gustav Horn, der
fter syvårskrigens slutning blev drevet tilbage over grænsen. Danmarks
kom der en mere rolig tid for de skånske
økonomiske forhold var dog så fortvivlede, at
landsdele, i hvilken bl. a. Klippans papirfabrikkongen ved freden i Brømsebro 1645 bl. a. måtte
blev oprettet, og Tycho Brahe (født på Knuts afstå Halland på 30 år til Sverige.
Med Kong Frederik den Tredies skæbnesvangre
torp 1548) 1576 blev forlenet med Hven og sam
me år begyndte at bygge sin Uranienborg, hvor
krigserklæring til Sverige 1. juni 1657 indledtes
han i marts 1590 modtog Kong Jakob VI af Skot
lands besøg, og hvorfra han, efter at være faldet
i unåde, måtte rejse 1597. Da Kong Kristian IV
i 1611 sendte sit fejdebrev til Sverige, og Kalmar
krigen begyndte, indlededes atter en urolig tid
for landsdelene hinsides Øresund. Danskerne
trængte med en hær op i Smaaland, indtog
Växjö og ødelagde dens domkirke, samtidig med
at landsknægtene skændte, myrdede og brændte
i hele det sydlige Smaaland, men til gengæld
drog Kong Gustav Adolf ned i Skaane, af
brændte 42 kirkesogne og ødelagde købstæderne
Væ og Aahus. Han blev dog trængt tilbage af
Gert Rantzau og undslap i den yderste fare for
at blive taget til fange på Pickelsøens is ved
Palmagården i Hembygdsparken i Boarp, Båstad.
Vittsjø. Efter fredsslutningen i Knårød 1612 til

sen for byens borgere Malmøhus og nedbrød det,
hvorefter skaaningerne i august samme år hyl
dede grev Christopher af Oldenborg på Aren
dale landsting. Kong Kristian III fik hjælp af
Gustav Vasa, som i december samme år sendte
en hær ned i Skaane, der i januar 1535 sammen
med en dansk styrke slog Christopher ved Hel
singborg. Kong Kristian belejrede derefter
Malmø og Landskrona og lod sig hylde i Aren
dale. hvorefter Landskrona og Malmø henholds
vis i oktober 1535 og april 1536 måtte overgive
sig.
Efter faderens vilje tilbragte Kong Kristians
søn Frederik (II) sine ungdomsår på det nyopbyggede Malmøhus, i hvilke år hans bekendt
skab med adelsdamen Anne Hardenberg er vel
kendt, og herfra ilede han til faderens dødsseng
på Koldinghus januar 1559. Den unge konge er
klærede Sverige krig 1563 og faldt med en hær
fra Helsingborg ind i Sverige og slog svenskerne
ved Markaryd. Næste år gjordes nok et indfald
fra Skaane mod Sverige, medens svenskerne til
gengæld stormede og afbrændte Rønneby i Ble
king, hvor størstedelen af byens indbyggere vær
geløse faldt som ofre for landsknægtenes blod
tørst. Under svenskernes videre fremtrængen
blev Aahus by og borg i Skaane ødelagt, og
senere under syvårskrigen blev Ystad afbrændt
af hertug Karl. Under denne krig nævnes for
første gang snaphanerne, hvis kamp oprindelig
næppe havde national karakter, selv om det altid
var svenskere, den gik ud over. Ved fredsslut
ningen i Stettin 1570 afstod Kong Frederik al
fordring på Sverige, medens den svenske konge
Johan III til gengæld afstod sine fordringer på
Norge og de skånske landsdele.

E
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slutningsakten på de skånske landsdeles æld
gamle statslige tilhørsforhold til Danmark. Dan
skerne kæmpede i efteråret 1657 heldigt i Skaane,
hvor en dansk hær under kongens personlige
kommando slog den svenske general Gustav
Otto Stenbock ved Kattorp, medens den danske
flåde under admiral Henrik Bielke leverede den
betydeligt overlegne svenske flåde et langt og
hårdnakket søslag ved Falsterbo, men da vinte
ren 1657—58 satte ind med den hårdeste frost i
mands minde, gik som bekendt den svenske
Konge Carl X Gustav med sin hær over de dan
ske bælter og nærmede sig i februar København.
Kong Frederiks underhandlere mødtes med
svenskerne og forræderen Corfitz Ulfeld i Høje
Taastrup præstegård, hvor de foreløbige freds
betingelser blev fastsat den 18. februar, medens
selve freden blev underskrevet af rigshofmester
Joachim Gersdorf og rigsråd Christen Skeel i
Roskilde den 26. februar 1658. Danmark måtte
afstå Skaane, Halland, Bleking, Bornholm, Bo
hus og Trondhjems stift m. m. til Sverige. Et lem
læstet Danmark lå tilbage, som end ikke de mest
forbitrede kampe siden hen formåede at hele.
Skaane — »Danmark skønneste provins« — som
Adam af Bremen skrev år 1068 — var tabt!

Svensk i radioen
Dersom nogle af årsmødedeltagerne skulle få lyst
til med henblik på mødet i Båstad at følge lidt med i
den danske statsradiofonis svenskundervisning, kan
man få en god hjælp i den lille grundbog, Schultz’ for
lag har udsendt i 1955, kaldet »Visste Ni det?« Den er
skrevet af Sonja Carlberg, kan købes hos boghand
lerne og koster kun 4 kr.

FORENINGENS
MEDDELELSER

Fra konsulent H. Balle, Tommerup, var modtaget en
skrivelse af december 1955 indeholdende en opstilling
over de spørgsmål, som det kunne være af interesse at
belyse, om muligt i medlemsbladet, men ellers i særlige
pjecer.
De forskellige spørgsmål blev drøftede. Der var enig
hed om, at besvarelsen af mange af spørgsmålene kræ
vede speciel national-økonomisk viden, og man drøf
tede at rette henvendelse til personer, der havde sådan
viden, og som måtte være villige til at skrive populære
artikler eller pjecer herom.

II.
Den 2. februar kl. 14 holdtes sammesteds fællesmøde
af forretningsudvalg, udvalget for økonomiske og lov
mæssige sager samt bladudvalg. Af forretningsudvalget
var fraværende: Chr. Lybye, der havde meldt forfald. I
stedet var mødt hans suppleant gdr. J. Christiansen,
Rødding.
Formanden gjorde rede for forhandlingerne på mødet
om formiddagen.
1. Foreningens økonomi.
Revisor Foged fremlagde driftsregnskabet for året
1955 og status pr. 1.1.1956. Året gav et overskud på
6.659 kr. 85 øre, medens det efter budgettet var 3.200
kr. Staus udviste en formue på 18.989 kr. 15 øre, heri
includeret årets overskud 6.659 kr. 85 øre.

2. Budgettet for 1956.
Det på mødet d. 7. december f. å. vedtagne budget
godkendtes uændret.
5. Arbejdsprogram. - 4. Medlemsforhold.
Man drøftede muligheden for at finde en agent til at
tegne nye medlemmer. Der har endnu ikke vist sig
noget passende emne.

7. Årsmødet 1956.
Formanden forelagde program for mødet samt en
indmeldelsesblanket, hvilke blev gennemgået og god
kendt.
I anledning af, at der skal finde valg sted af en del
af hovedbestyrelsen, ville formanden foreslå, at hoved
bestyrelsen udvidedes, således at der kunne vælges 1
medlem fra de amtskredse, hvor der findes et betydeligt
antal medlemmer. Endvidere var det ønskeligt, at der
valgtes et bestyrelsesmedlem, der havde nær kontakt
med folketinget.

III.
Den 3. februar holdtes på hotel »Hafnia« i Køben
EN 2. FEBRUAR holdtes på hotel »Hafnia«, Kø havn
benhavn, møde i udvalget for økonomiske og lov
Hovedbestyrelsesmøde.
mæssige sager. Fraværende var N. Slemming. I stedet
for Chr. Lybye, der havde anmeldt forfald, var mødt Fraværende var Grøntved, Thomsen og Chr. Lybye.
hans suppleant, gdr. j. Christiansen, Rødding.
For Chr. Lybye var mødt hans suppleant, gdr. J. Chri
stiansen, Rødding.
Formanden gennemgik dagsordenen:
Foruden hovedbestyrelsen var mødt revisor Foged,
1. Landbrugets generationsskifte.
arkivar Hofmansen, kontorchef K. Nielsen, sagfører
2. Arveloven.
Hesselbjerg, redaktør Ib Paulsen og forfatteren Salo3. Landbrugets ejendomspriser.
mon Frifelt.
4. Landbrugets konjunkturforhold.
5. Landbrugets kapitalforhold.
1. Foreningens økonomi.
6. Landbrugets gældsforhold.
Revisor Foged fremlagde driftsregnskabet for året
7. Landbrugets låneforhold.
1955 og status pr. 1.1.1956.
8. Låneinstitutionernes udlånsvirksomhed.
9. Køb af landejendom.
2. Budget for 1956.
10. Forpagtnings- og aftægtsforhold.
Det af forretningsudvalget den 2. februar vedtagne
11. Gennemgang af dagsordenen for hovedbestyrel
budget godkendtes af hovedbestyrelsen.
sesmødet næste dag.
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3. Arbejdsprogram.
Formanden gjorde rede for de den 2. februar førte
forhandlinger i udvalget for økonomiske og lovmæssige
sager, jvfr. referatet fra mødet. Det var navnlig af in
teresse at behandle spørgsmål i forbindelse med den
nye ejendomsskyldvurdering, der skal finde sted til ok
tober i år. Det var ønskeligt, at medlemsbladet bragte
en eller flere artikler om dette spørgsmål.

4. Medlemsforhold.
Man drøftede muligheden for at finde en akkvisitør
til at tegne nye medlemmer. Der har endnu ikke vist
sig noget passende emne. Der var også den mulighed
at antage akkvisitører for et begrænset område, f. eks.
for et amt.
Det vedtoges at indrykke i medlemsbladet en opfor
dring til medlemmerne til at tegne nye medlemmer, idet
det tilføjedes, at der kunne ydes et vederlag, hvis stør
relse kunne fås oplyst ved henvendelse til foreningens
kontor.

foreningens første vanskelige år efter dens stif
telse i Odense 5. juli 1941 blev belyst, og dens
nuværende stilling og arbejdsopgaver omhygge
ligt forklaret. Foreningen er stadigvæk vågen
overfor tidens problemer i forbindelse med beva
relsen af danske slægtsgårde, og den nærer det
håb og den tro, at mange flere af landets slægts
gårdsejere i den kommende tid vil slutte op i
rækkerne, ikke blot for at støtte egen fordel, men
også for at være med til gennem foreningens
virke at stabilisere og gavne vort fælles fædre
land.

5. Foreningsbladet.
Redaktør Ib Paulsen oplyste, at der ikke forelå noget
nyt med hensyn til arbejdet for at skaffe flere annon
cer.
6. Slægtsgårdsarkivet.
Arkivar Hofmansen forelagde en udførlig oversigt af
15. f. m. over arkivets arbejde i året 1955 samt i årene
fra 1946, da han overtog ledelsen af arkivet, og gjorde
rede for, hvad der var passeret på arkivudvalgets møde
i går. Arkivet var nu å jour med udsendelse af folke
tællingslister, således at nye medlemmer uden ventetid
kunne få foretaget en slægtsundersøgelse.
Formanden takkede Hofmansen for beretning samt
for hans udmærkede arbejde i arkivet i de forløbne
10 år.

7. Årsmødet 1956.
Formanden forelagde program for årsmødet samt en
indmeldelsesblanket, hvilke blev gennemgået og god
kendt.
Det vedtoges at afholde hovedbestyrelsesmøde i Bå
stad fredag den 1. juni efter togets ankomst ved 16tiden.

Møde i Randers
Onsdag den 29. februar d. a. holdt Slægtsgaardsforeningen for Randers amt møde på Høj
skolehotellet i Randers. Mange af amtets med
lemmer var kommet til stede. Efter en kort ind
ledning af amtsformanden, gårdejer N. Slemming, Hammelev, talte arkivar P. K. Hofmansen,
Slægtsgaardsarkivet, København, om slægts
gårdsbevægelsen i Danmark, dens forudsætnin
ger, fremkomst, udvikling, nuværende stilling og
fremtidige berettigelse. Hofmansen uddybede
den almenmenneskelige følelse af hjemmets værdi
for det enkelte individ for derefter at gå over til
at fortælle om slægtsgårdsbevægelsens start i 1941
under mottoet, at man »gerne ville være med til
at fastholde det, som gennem tusind år havde
knyttet os sammen som nation«. Slægtsgaards-

Interiør fra kirken i Båstad.

Smukke duge
i smukke hjem
Vore HØRLI NE-duge og servietter findes
i så mange stilrene mønstre, at De altid
kan dække et smukt bord passende til lejligheden.
Lad Deres manufaktur
handler vise Dem sit udvalg
af HØRLINE-varer.
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Skat, aftægt og generationsskifte
Fortsat fra side 7.
relativt høj levefod og med sikkerhed for at kunne
efterlade en formue til børn eller andre arvinger.
Hvad køberen af praksis angår, må det jo formodes,
at hans indtægter kommer til at stå i forhold til den
dyre praksis, og når han må fratrække de 10.000 kr. i
årlig livrenteydelse i sin skattepligtige indkomst, bliver
hans skattebesparelse let godt 4000 kr.
Det skal villigt indrømmes, at der i praksis er så
mange forhold at tage i betragtning i forbindelse med
afståelse af virksomhed, at de fordelagtige livrente- eller
aftægtsordninger, man kan opstille på papiret, ofte ta
ger sig anderledes ud under disse praktiske forhold.
Meget afgørende må det således være, om man har til
lid til, at det er en dygtig, yngre mand, som overtager
virksomheden.
Imidlertid er det mit indtryk, at et stigende antal
mennesker anvender denne form for generationsskitte
— specielt hvor det er en søn eller svigersøn, der over
tager virksomheden — og samtidig har jeg kendskab til
adskillige, som ville have benyttet fremgangsmåden,
nvis de havde kendt den og de skattemæssige fordele,
der er Knyttet til den.
1 byerne er det navnlig den hårde goodwill-beskat
ning, som man undgår gennem ordningen.
indenfor landbruget må man hefte opmærksomheden
ved den lettelse, det er for den nye generation, at af
tægten, der indeholder afdrag på gæld, kan fratrækkes
1 den skattepligtige indkomst. Dette bevirker, at en
gårdejer normalt har hjulpet sin søn med et meget stort
beløb, seivom han lader sønnen overtage gården til
fuld nandeispris. løvrigt er det vigtigt for sønnen, om
nan ikke ved overtagelsen skal udbetale, hvad han har
af kontanter plus eventuelt optage lån til supplering af
udbetalingen. 1 det foran nævnte eksempel kan det an
tages, at bygningerne er gamle og mekaniseringen kun
middelmådigt udbygget. Dette kan kræve så store in
vesteringer, at det Oliver mere end vanskeligt for en
ung mand uden kontanter at få bedriften bragt i god
'stand.
Når man etablerer en aftægtsordning, må man være
opmærksom på, at fradraget i skattepligtig indkomst
er betinget af, at man påtager sig en retslig forpligtelse
til at yde det pågældende beløb enten for livstid eller
for et ubestemt åremål. Man kan ikke fastsætte et mak
simum af f. eks. 5 eller 10 år. Derimod er der intet til
hinder fbr, at man kan lade ordningen løbe på et ube
stemt åremål, hvorefter ydelsen ophører, når det skøn
nes, at forholdene gør det rimeligt at ophøre med af
tægtsydelserne. Specielt imellem nærbeslægtede bruges
denne ordning i en række tilfælde.

Chr. Søndergaard.

Denne artikel fandtes i »Landbrugsteknisk Magasinas
februarnummer og gengives her med redaktionens til
ladelse.

Driftsregnskab
1. januar—31. december 1955.
INDTÆGTER
Regnskab Budget
Indgået kontingent ...................... 39.693,00 36.000,00
Annonceindtægt ..........................
515,00 1.200,00
Renter ...........................................
672,41
350,00
Tilskud til foreningen fra CarlsenLanges Legatstiftelse.............
500,00
Slægtsgårdsmærkater:
Indtægter ................. 130,00
Udgifter .......................
0,00
--------- ----130,00_________
41.510,41 37.550,00

UDGIFTER
Tryksager og kontorartikler........
696,73
700,00
Porto ............................. 3.262,16
Refunderet .................... 2.464,05
--------------798,11
900,00
Slægtsgårdsdiplomet ....
112,50
Indgået ........................
70,00
---------------------------- 42,50
Slægtsgårdsemblemet ...
320,00
Indgået .........................
100,00
--------------220,00
Gager:
Kontorlederen ......................
5.000,00 5.000,00
Juridisk konsulent ....................
500,00
500,00
Revisor ......................................
500,00
500,00
Diverse ........................................
639,41
500,00
Rejse- og mødeudgifter 2.924,20
Årsmødet ..................... 2.467,05
--------------- 5.391,25 5.000,00
Husleje, telefon, rengøring og
varme .......................................
1.587,86 1.550,00
Medlemsbladet (udgifter: 12.974,70,
budget: 13.200,00):
Trykning — 6 blade... 7.491,60
Bonus ........................
608,09
--------------- 6.883,51 7.200,00
Forsendelse ..............................
3.490,04 3.300,00
Udgift til redaktion .................
1.200,00 1.200,00
Klicheer og artikler .................
1.231,65 1.500,00
Telefon og rejseudgifter .........
169,50
0,00

Arkivet:
Tilskud ...........................

Overskud ..............................

6.500,00 6.500,00
34.850,56 34.350,00
6.659,85 3.200,00
41.510,41 37.550,00

Status
pr. 31. december 1955.
AKTIVER
Kassebeholdning ............................................
300,00
Postgiro ..........................................................
3.330,36
Privatbanken, Nørreport afd., konto kurant
6523 ...........................................
190,72
Amagerbanken, Islands Brygge afd., bank
bog 14200 ................................................ 14.382,75
Amagerbanken, Islands Brygge afd., bank
bog 988 (spærret) ...................................
318,32
Slægtsbøger ...................................................
1,00
Slægtsgårdsdiplomer ......................................
1,00
Inventar ..........................................................
1,00
Udlæg for arkivet..........................................
114,00
Forudbetalt leje (15. april 1956).....................
350,00
18.989,15
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PASSIVER
Kapital konto:
Saldo den 1. januar 1955 ......
9.036,52
Lovmæssig reservefond (bidrag
fra livsvarige medlemmer) ...
300,00
Dispositionsfond:
Saldo 1. januar 1955 .......... 2.992,78
Overskud 1955 .............
6.659,85 18.989,15
18.989,15
Ovenstående driftsregnskab og status er udarbejdet
på grundlag af det for foreningen førte bogholderi,
som vi har revideret.

Foreningen udgiver en smuk årbog, i arbejdet med
denne og med foreningens øvrige opgaver har sekre
tæren, den utrættelige landskendte sportsmand og gymnastikpædag og tidl. kapten AXel Berg von Linde ind
lagt sig stor fortjeneste.

SVERIGES UTSÄDESfÖRENING

København, den 1. februar 1956.
Poul Nielsen,
revisor.

K. Foged,
statsaut. revisor.

EN rationalisering af svensk jordbrug, som
igangsattes efter udskiftningens gennem
førelse i det forudgående århundrede, gav sig
blandt andet udslag i en øget interesse for ud
sædsmaterialet og dets forbedring. For at opnå
dette grundlagdes i forskellige egne af Sverige
bl. a. frøkontrolanstalter, og nye korn- og rod
frugtsorter indførtes fra udlandet. Ved sammen
lægning af flere foreninger oprettedes i 1894
Sveriges Utsädförening, som har begrænset sit
arbejdsområde til udelukkende at omfatte ager
]ÅRE HERRED, der består af 8 sogne, er særlig
brugsvæksternes forædling og fremavl med den
rigt på fortidsminder, om hvilket talrige fund
sortsafprøvning.
vidner. Lykkeligvis har der været en stor interesse tilknyttede
i
Foreningen
ledes af en styrelse på 8 medlem
befolkningen herfor, og hos næsten hver familie træffes
mer,
hvoraf
Kungl.
Maj:t udpeger fire, og har
større eller mindre samlinger, især af stenredskaber, men
også gamle møbler og husråd, landbrugsredskaber og sit sæde i Svaløf i Skåne, hvor der findes to store
redskaber til havfiskeri er i stor udstrækning blevet be institutionsbygninger med laboratorier, og hvorfra
varede. Da man blev klar på, at der måtte oprettes en virksomheden ledes. Foreningen har 8 filialer
organisation for at redde og bevare så meget som muligt, spredt ud over Sverige. Sverige har en meget
så man kunne give et klart billede af, hvorledes for vekslende natur, og de 25 landskaber udgør et
fædrene på Bjarehalvøen levede og arbejdede, og igen helt prøvekort på forskellige naturtyper fra slette
nem hvilken man kunne drive agitation for hem land til højfjeld, fra øde stepper til rige løvskove.
by gd sk und sk abf stillede ingeniør Ludvig Nobel sig Også klimaet må være meget forskelligt i et land
i spidsen herfor og fik efter grundige forberedelser den med en udstrækning i nord og syd på mer end
10. marts 1929 oprettet BJARE HÄRADS HEMBYGDS 150 svenske mil = over 1.500 km, således er års
FÖRENING. Denne har været i stadig fremgang, især nedbøren visse steder helt oppe på 1.000—1.400
efter den nuværende formand, direktør Olof Nobels, mm. Vegetationstiden kan svinge fra 160 til 260
tiltrædelse i 1952. Ved gaver har det været muligt at døgn.
oprette et friluftsmuseum med flere interessante gamle
Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget, som
bygninger, bl. a. Agegården og Palmagården, en også har sit hovedkontor i Svalöf, har til hoved
gammel vandmølle (skvaltkvarn) og en mølle (stabbaopgave at sørge for, at Utsädesföreningens sorter
mölla).
forhandles til de svenske jordbrugere. Her til
Her i Hembygdsparken huser man foreningens landet har en mængde af sorterne fundet vej: af
omfattende samlinger, og i en Höganloftssal afhol vinterhvedesorterne (höstvete) f. eks. Skandiades kursus i hembygdsvård (bevarelse af hjembyg hvede Ill B og Odinhvete, rugsorterne Kungsråg
dens fortidsminder), folkedans, fortsættelseskursus i den 11 og den helt nye Värne, bygsorterne (byg på
ældgamle svenske halmslöjd og vævekursus. Her findes svensk korn) Freja, Ymer og Bonus og havre
også et bibliotek og et dragtkammer med folkedanserne sorterne Guldregn 11, Solhavre og Bienda. For
»Västra Bjäregillet«s herredsdragter. Det er lykkedes ædling af ærter, vikker, bønner, kartofler, rod
her at skabe et »levende museum«.
frugter, græsmarksplanter, hør og hamp, olie-

Bjäre Härads

Hem bygdsfö ren ing
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planter, lupin og selv tobak, ja, endogså under
krigen gummi-maskros (mælkebøtte = løvetand)
finder sted.
Man har stillet det spørgsmål, om vækstforæd
lingen har betalt sig i disse store foretagender,
i hvilke man har investeret tilsammen ca. 20 mil
lioner kroner, og hertil har man svaret, at man
har beregnet, at mellem halvdelen og trediedelen
af den forøgelse på omkring 800 høstenheder pr.
ha, som høsten er forøget med siden 1800-tallet,
kan godskrives forædlingens konto. Selv om man
regner meget forsigtigt, kommer man op på en
øget høstværdi på over 100 millioner kroner om
året. Man har således haft en særdeles god for
rentning af den indsatte kapital.

DE FORENEDE REVISIONSKONTORER
hovedkontoret

Centralkontorer i

N. W. Gadesvej 7 . Aarhus

AARHUS
telf. (061) 4 34 00 - 4 38 98 - 4 39 98
aabenraa

telefon 4 24 77 (6 lin.)

telf- (046) 3300 " 3868 “ 3869

ESBJERG
telf. (051) 4210 - 4211 - 4212
VEJLE
telf. (042) 3155 - 3154 - 3153

Skandinaviens næststørste revisionsfirma

Slægtsgaardsejere!

Slægtsgaardsejere I

Tegn Deres Forsikring

Sikker Dem mod Haglskade

mod Stormskade i

gennem

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910

Skolebakken 11 . Aarhus

Skolebakken 11 . Aarhus

Østifternes Land-Hypothekforening
Gyldenløvesgade 3

KØBENHAVN V

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

