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Forpagtning og generationsskifte
Af forstander Robert Christensen, 

Sydsjællands landbrugsskole.

I en årrække har antallet af forpagtninger i dansk 
landbrug været stigende. Denne udvikling er egentlig 
ikke heldig, fordi det under forpagtningsforhold altid 
vil være sværere at få gennemført forbedringer med 
så langt sigt, at de rækker ud over den aftalte forpagt
ningstid, fordi ingen af parterne er rigtig interesseret. 
Ejendomsret og arveret har igennem tiderne været 
stærkt medvirkende til udviklingen i dansk landbrug.

Når forpagtningen er blevet almindelig efter krigen, 
skyldes det først og fremmest inflationen og for 
lille opsparing.

Inflationen har bevirket, at den ældre generation 
ikke tør afhænde ejendommen af frygt for, at en 
likvid kapital skulle blive værdiløs - eller svinde så 
stærkt i værdi, at de ikke kan leve af den. Inflationen 
har tvunget prisen på ejendommen stærkt op. Den for 
lille opsparing har gjort det vanskeligt at låne nok i 
forhold til prisen, så de unge skal præstere for stor en 
part af prisen i kontant udbetaling.

Ved at indgå i et forpagtningsforhold opnår de 
ældre at bevare faste værdier for deres kapital, samt at 
få en delvis konjunkturbestemt afgift' i stedet for en 
fast rente at leve af, de sikrer sig mod yderligere 
inflation. De unge kan komme i gang uden alt for 
stor egenkapital, de får udnyttet flere af deres bedste 
år i egen bedrift og håber så senere at kunne få ejen
domsret til en bedrift - håbet hører jo ungdommen til.

Det er altså dansk landbrugs store hovedpine at 
klare generationsskiftet, der har ført til det stigende 
antal forpagtninger.

Der er intet, der tyder på, at generationsskiftet vil

Forstander Robert Christensen.

komme til at gå lettere de første mange år, så vi må 
affinde os med forpagtningerne. Heldigvis er et stort 
tal af dem familieforpagtninger, hvor der er nogen
lunde sikkerhed for senere overtagelse, og da vil inter
essen på langt sigt være omtrent som for selveje, og 
derfor er den nedbrydende virkning mindre.

Når et forpagtningsforhold indgås, må der altid, 
også ved familieforpagtninger, udformes en meget de
taljeret kontrakt, der må være affattet så klart, at den 
i tilfælde af tvistigheder ikke kan mistydes.

Ifølge lovbekendtgørelse af 25.-9.-1951 skal for
pagtningskontrakter for landejendomme være udfor
met skriftligt. Den skal omfatte følgende:

1. Indledning. Navnene på den, der bortforpagter,
(Fortsættes side 4).
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VOR FORENING VISER VEJ
Af gårdejer, amtsrådsmedlem Chr.R.Christensen.

Ved den henvendelse, Slægtsgaardsforeningen i de
cember måned rettede til Folketinget, har den placeret 
sig midt i døgnets debat.

Foreningen blandede sig ikke i partipolitik, og den 
nøjedes ikke med at plapre efter, hvad andre allerede 
har sagt. Klart og stærk tilkendegav den sin mening 
om, hvorledes de uhyre vanskeligheder, der er ved at 
hobe sig op om dansk landbrug, kan afbødes.

Første del af udtalelsen krævede nedsættelse af den 
særbyrde, der gennem ejendomsbeskatningen hviler på 
landbruget. Det er der ikke noget originalt i, men den 
omstændighed, at det er sagt før, gør ikke sagen min
dre rigtig.

Anden del pegede på nødvendigheden af at lette 
indkomstbeskatningen for de landmænd, der som følge 
af en stor gældsbyrde er særlig vanskeligt stillet. Og 
denne side af sagen har der hidtil været vist al for 
lidt opmærksomhed.

Forholdet er, at de landmænd, der har overtaget 
ejendom i de senere år, er særlig vanskeligt stillet. En 
god dansk bondegård besat med besætning og inventar 
koster rundt regnet en kvart million kroner. Og meget 
få købere kan udbetale mere end en lille brøkdel af 
købesummen. Opsparet kapital har mistet en stor del 
af sin værdi, og navnlig af skattemæssige grunde har 
fornyet opsparing ikke fundet sted i tilstrækkeligt om
fang. Derfor må næsten alle yngre landmænd slås med 
en stor gældsbyrde, hvad enten de har overtaget en 
slægtsgård eller købt ejendom. Og en del af galden 
består som regel af en sælgerprioritet, der skal afdra
ges over et kort åremål.

Det er ikke ualmindeligt, at en yngre landmand 
må afdrage femten tusinde kroner om året, og disse 
afdrag er skattepligtige. Når hertil kommer, at fami
lien må bruge en halv snes tusinde til at leve for, vil 
det altså sige, at der må præsteres en indkomst på 
femogtyve tusinde, foruden hvad der skal erlægges i 
skat. Og da denne sidste vil være mindst femten 

tusinde kroner, vil det altså sige, at der foruden renter 
må trækkes fyrre tusinde ud af en sådan gård i dag.

Med det nuværende prisforhold er det ikke muligt. 
I virkeligheden er de byrder, det offentlige lægger 
oven på den gældsbetyngedes afdrag så voldsomme, 
at de tvinger ham i knæ. Han skal præstere en stor 
indkomst for at klare sine forpligtelser. Og når han 
gør det, rammer skattelovgivningen ham hårdt.

Det kan ikke være meningen, at stræbsomme 
og dygtige landmænd skal beskattes fra hus og hjem. 
Det er derfor påkrævet at gennemføre ændringer i 
skatteudskrivningen her. Og det er ikke urimeligt. Der 
ydes skattemæssige begunstigelser gennem afskrivnin
ger på maskiner og bygninger, der ydes meget store 
lettelser gennem opsparing ad forsikringsvejen, og der 
gives endda lettelser ved direkte pengeopsparing under 
visse forhold. Men ham, der betaler gæld af, rammes 
af skattebyrdens hårdeste tryk.

Slægtsgaardsforeningen har peget på vejen til lettelse 
af dette tryk. Man har ikke talt efter andre her, men 
omvendt er situationen den, at hvis der ikke sker en 
afgørende lettelse i landbrugets økonomiske situation, 
vil Folketinget simpelt hen på et eller andet tidspunkt 
blive nødt til at følge den vej, Slægtsgaardsforeningen 
har peget på.

Dermed har Slægtsgaardsforeningen placeret sig 
netop dér, hvor den skal være, også i øjeblikkets dis
kussion.

Det er helt i orden, ja, det er overordentlig vigtigt, 
at man udbygger slægtsfølelsen i dansk landbrug, men 
det nytter ikke, hvis man ikke samtidig er på vagt mod 
det, der i nutiden truer vore slægtsgårde.

Slægtsgaardsforeningen skal være det blanke skjold, 
der hegner om traditioner og værdier, men den skal 
også være den skarpe klinge, der er parat til en ind
sats, når det er fornødent. Og danske slægtsgårdsfolk 
skal gennem tilslutning til foreningen give den styrke 
til arbejdet.

C hr. R. Christensen.
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Fortsat fra side 1.

FORPAGTNING —
og den, der forpagter. Ejendommens navn og matrikel
nummer m. v.

2. Forpagtningens genstand. Her opføres, om for
pagtningen omfatter hele ejendommen, eller om dele 
af den ikke medfølger til forpagterens udnyttelse.

Man må kun bortforpagte en del af ejendommens 
jordtilliggende for indtil 5 år uden at indhente land
brugsministeriets tilladelse.

3. Forpagtningstiden. Her må anføres dato for for
pagtningens begyndelse og ophør. Tidsrummet bør 
ikke være for kort, helst skal det være en rotations
periode i driften, f. eks. 7-9 år. Der må være klare 
bestemmelser for forpagtningsforholdet, hvis enten ejer 
eller bruger dør inden forpagtningstidens ophør.

4. Jorden og dens drift. En beskrivelse af jordens 
gødningskraft og tilstand - husk flyvehavren. Om der 
må være fri drift, eller der skal være visse arealer med 
bestemte afgrøder. Staldgødningens anvendelse o.s.v.

5. Bygningerne. En beskrivelse af bygningernes til
stand foretaget af en synsforretning. Bestemmelse om 
vedligeholdelse i forpagtningstiden. Det kan være rig
tigt at holde årligt syn og bestemme omfanget af ved
ligeholdelse og termin for disses udførelse. Der må 
også være omtalt, under hvilke forhold forpagteren må 
ændre på indretningen af bygningerne, og afholdelse 
af udgifterne til sådanne eller til arbejder, der går ud 
over vedligeholdelse.

6. Brandskade. Da bygningerne er ejerens, må der 
være bestemmelser, der sikrer forpagteren i tilfælde af 
brandskade. Der må også være bestemmelse om brand
forsikring.

7. Inventar. Det vil være bedst for begge parter, om 
forpagteren ejer inventaret, enten ved samlet køb af 
det, der er på gården, eller ved nyanskaffelse. Fore
trækker man at have inventaret i forpagtning, må der 
være utvetydige bestemmelser om vedligeholdelse og 
fornyelser.

8. Besætning. Det er også bedst, om forpagteren 
ejer besætningen, i modsat fald må han svare til en 
nøje vurderet mængde og kvalitet. Ejeren sikrer sig 
mod rovdrift af ejendommen ved at kræve en vis be- 
besætning på ejendommen til stadighed. Egner ejen
dommen sig til at drives uden, vil det dog være in
konsekvent at kræve den drevet med besætning.

9. Beholdninger. Er der beholdninger på ejendom
men, må disse beskrives nøje i mængde og kvalitet, 
og forpagteren svarer dertil ved forpagtningsophør.

10. Hegn og dræn. Der udleveres forpagteren et 
drænkort; der træffes bestemmelse om disses vedlige
holdelse og evt. udbygning. Om hegn aftales ret og 
Pligt-

11. Adgang til det bortforpagtede for ejeren eller 
dennes befuldmægtigede, om forud varsel af forpagte
ren m. v.

12. Servitutter m. v. Forpagteren må gøres bekendt 
med tingbogen angående andres færdsel på ejendom
men. Om der er oprensningspligt for grøfter. - Er der 
leveringspligt til mejeri, slagteri, sukkerfabrik el. lign., 
må det meddeles forpagteren her.

13. Skatter og afgifter. Hvilke skatter og afgifter, 
forpagteren skal betale, og termin for disses betaling. 
Forpagteren må efter påkrav vise ejeren, at betaling 
er sket.

14. Forpagtningsafgift. Afgiftens størrelse og beta
lingsterminer anføres.

Det vil være rigtigt at regne med et vist fast beløb 
samt en del konjunkturbestemte afgifter. Det er klogt 
ikke alene at regne med korn, f. eks. byg, men få 
endnu mindst een og helst flere salgsvarer med som 
afgiftsbestemte. Der må være klargjort, hvilke noterin
ger disse afgifter skal svares efter. De konjunktur
bestemte afgifter kan være aftalt med et minimums- 
og et maksimumsbeløb.

Der må endelig findes en afgiftsberegning, sådan 
at ejeren får noget af fordelen ved bedre tider; men 
også sådan, at han er med til at bære nedgangen i 
dårlige tider.

Ved familieforpagtninger kan der tages skattemæs
sige hensyn. En given indkomst er billigere i skat, når 
den er delt lige, end om den er delt i en stor og en 
lille portion.

15. Synsforretninger. Der må være en aftale om 
udnævnelse af synsmænd og opmand, samt en tids
frist for disses udnævnelse, da den ene af parterne 
ellers kan forhale en sådan forretning i det uendelige.

16. Voldgift. Skulle der opstå uenighed mellem par
terne eller disses boer eller arvinger, må her være 
mulighed for en afgørelse, begge parter må bøje sig 
for.

17. Misligholdelse. Her noteres, hvilke forseelser der 
bringer kontrakten til ophør uden varsel.

18. Sikkerhedsstillelse. Ejeren må kræve en vis 
sikkerhed for, at forpagteren kan og vil opfylde kon
traktens betingelser.

19. Køberet. Forpagteren kan have forkøbsret til 
ejendommen. Det må da være aftalt, på hvilke betin
gelser købet kan ske, og inden for hvilken frist, for
købsretten skal gøres gældende.

Ved familieforpagtninger er det vigtigt at have 
disse bestemmelser i orden. Man må være opmærksom 
på, at de kan have skattemæssige konsekvenser. Man 
må derfor altid ved forpagtning såvel som ejendoms
køb rådføre sig med en regnskabskonsulent eller re
visor.

Man kan også let gøre uret mellem den søn, der 
forpagter, og hans søskende. Hvis man f. eks. aftaler 
en købspris efter ejendomsskyldvurdering. Han sø
skende vil da tjene på de evige omvurderinger.

20. Omkostninger. Hvordan de fordeles mellem 
parterne.

21. Stempling. Alle kontrakter bør stemples. Det 
skal de også efter loven.
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22. Underskrift.
Dette var en kort redegørelse for, hvad der bør 

med i kontrakten. De samv. danske landboforeninger 
har lige udformet en standardkontrakt fpr forpagtning. 
Jeg anbefaler alle, der står over for spørgsmålet, at 
anskaffe den. Regnskabskonsulenten har den sikkert, 
ellers kan han skaffe den.

Jeg erkender fuldt ud vanskelighederne ved at klare 
generationsskiftet i landbruget. Derfor dette bidrag til 
bedre forpagtningsforhold, men jeg undlader ikke at 
gøre opmærksom på, at der findes andre former.

I mange andre lande bruges udstrakt delforpagtnin
ger. Det må forstås sådan, at den unge og den ældre 
deler udbyttet efter nærmere aftalt forhold, der kan og 
skal ændres jævnligt. På den måde kan en gård over
tages gradvis. Den unge kan forpagte en del af gården, 
senere en større del o. s. v. - det er omtrent som del
forpagtning. For ikke at få vanskeligheder med lig
ningsmyndighederne skal der altid være oprettet kon
trakt.

Ved disse forhold er det nødvendigt, at det ældre 
og det unge par lever nær sammen. Det kræver sam
arbejdsevne og -vilje Det kræver også resignation af 
begge parter; det er nok sværest for de ældre, der må 
være indstillet på at afgive mere eller mindre af deres 
suverænitet, og det kan være svært. Når det er gået 
godt i andre erhverv i mange år, skyldes det, at hjem 
og arbejdsplads ikke er samme sted. I landbruget ser 

vi mange gange, det går harmonisk, og da har begge 
parter nytte og glæde af det. Desværre ofte bliver det 
et evigt tovtrækkeri med dårlige nerver som resultat.

Forstår man samarbejdets kunst, og der ikke er for 
mange arvinger, kan begge parter have stort udbytte 
af en aftægtskontrakt i forbindelse med ejendomskøb 
og derved undgå forpagtning.

Eterhånden som omsætningen er steget, og de inve
sterede værdier er blevet højere i landbruget, er mange 
gårde blevet for store og med for stor risiko til at 
drives af enkeltmand. Dette i forbindelse med van
skelighederne ved at overføre dem til næste generation, 
og samtidig gøre ret og skel mellem børnene, taler for 
selskabsdrift. Da ville de arvinger, der ikke får gården, 
få en lige part i form af interessedele, der giver afkast- 
ning, hvis der er en afkastningsevne - ellers ikke.

Aktieselskabsformen er nu forbudt, hvilket den 
ikke burde været, man kunne nok have forhindret en 
sammenklumpning af jord på få hænder på en anden 
måde. Interessentskabsformen er stadig tilladt, og den 
bør sikkert overvejes nogle steder, men en omtale af 
den ligger uden for mit emne her.

Robert Christensen, 
Sydsjællands landbrugsskole.

»Slægtsgaarden« vil senere bringe en oversigt over, hvor
dan et interessentskab oprettes.

Karl Larsen, Farum

Et af slægtsgårdsforeningens første medlemmer 
og stadigvæk slægtsgårdsbevægelsens trofaste ven i 
Nordsjælland, rentier Karl Larsen, Solvang, Farum, 
er efter få dages sygdom død på Hillerød Central
sygehus den 30. december.

Det er vemodigt at tænke på. at vi ikke mere skal 
se hans stoute skikkelse iblandt os ved vore årsmøder 
og andre sammenkomster, hvor han ud fra sit klare 
omdømme på sin rolige, besindige måde ofte kom med 
særdeles værdifulde indlæg.

Karl Larsen var en højt begavet og meget alsidigt 
interesseret mand, hvis store evner på mangfoldige 
måder blev taget i brug inden for det offentlige liv. 
Han var medlem af Farum sogneråd 1921-29 og 
1937-43 og i førstnævnte periode dets formand. Han 
grundlagde Farum vandværk, vedvirkede til oprettel
sen af Slangerupbanen og stiftede Farum borger- og 
grundejerforening. Han var i en lang periode formand 
for Frederiksborg amts landboforening og havde tillige 

tillidsposter inden for Landkreditkassen, amtets brand
kommission og skatterådet. Som medstifter af Det 
konservative Folkeparti var han formand for partiets 
amtsudvalg i Frederiksborg amt, og amtets garder
forening havde i ham et særdeles interesseret og aktivt 
medlem.

Trods disse talrige arbejdsfelter fik han dog tid til 
at dyrke rejselivet, som fra ungdommens dage var 
hans store passion. Han berejste i årenes løb store dele 
af Europa, hvortil kom hans rejser til Israel og Ægyp
ten, og han havde øjnene med sig på disse ture, som 
han efter hjemkomsten skrev lange beretninger om.

Allerede fra sin yngre år havde han dyrket sin egen 
slægts historie, og på opfordring af arkivar Ellekilde, 
Dansk Folkemindesamling, begyndte han for flere år 
siden at arbejde med Farum sogns gård- og slægts
historie, hvilket grundige og energiske arbejde resul
terede i en mængde lokalhistoriske artikler foruden et 
stort manuskript om Farum sogn, der nu beror i kom
munens arkiv. På utallige måder var hans egne slægts
tråde indflettet i Farum og omegns gamle bonde
slægter. Han blev født i den gamle slægtsgård ved 
majtræet midt i Farum by den 9. juli 1881 som søn 
af gårdmand Niels Larsen og hustru Inger Marie 
Mathiassen. Han vidste at fortælle om et gammelt sagn, 
hvorefter hans slægt på fædrene side skulle nedstamme 
fra en spansk sømand, hvis skib strandede ved Taar- 
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bæk ca. 1650. Farfaderen Lars Nielsen var født i Holte 
1807, kort tid før englændernes landgang ved Vedbæk 
den 16. august samme år. I rædsel for de fjendtlige 
tropper, der hærgede på egnen, flygtede moderen med 
sit lille barn på armen fra Holte til Farum.

Fødehjemmet »Solvang« i Farum, hvor slægten har 
levet siden 1820, blev overtaget af Karl Larsen i 1904, 
og i 1907 giftede han sig med Karen Inger Johanne 
Olsen, datter af skolelærer Rasmus Olsen og hustru 
Ane Marie Hansen, der begge stammede fra egnen. 
Karl Larsen mistede sin hustru i 1951, hvorefter søn
nen Povl Vang Larsen i 1952 fik skøde på gården, 
hvor Karl Larsen dog blev boende. Kort tid før sin 
død havde Karl Larsen tillige den sorg at miste sin 
ældste søn Erik Vang Larsen, der ligesom de øvrige 
4 sønner var bosat i Farum. Nu hviler vor gode ven 
og medarbejder også selv udenfor Farum kirkes gamle 
kampestensmure mellem de henfarne slægter, som han 
tilhørte, og som kan kunne fortælle så meget om. Som 
en stille hentydning til »den lille by«s idylliske ro og 
Karl Larsens eget liv på dette skønne sted lød Grundt
vigs dejlige »Kirkeklokke! ej til hovedstæder« ved hans 
båre, da han den 4. januar blev begravet, medens 
klangen fra »Kirkeklokken i Farum« døde hen over 
den blanke sø og Ryget skov. P. K. H.

Om ydelser og gaver
I forbindelse med den ny ligningslov (bekendtgørelse nr. 
289 af 14. dec. 1957) henledes opmærksomheden særlig 
på de nye bestemmelser i § 14, stk. 1,. 2. led, § 17 og § 21.

Ifølge § 14 kan udgifter til løbende ydelser såsom af
tægts- og underholdsydelser, der udredes til afkom, frem
tidig kun fradrages i den skattepligtige indkomst i det om
fang, hvori ydelsen kan anses som vederlag for en ved 
forpligtelsens stiftelse modtaget økonomisk modydelse, og 
kun i samme omfang kan den kapitaliserede værdi fra
drages i formuen, jfr. § 21. Ifølge § 17 kan renter af gæld 
(gældsbreve eller pantebreve) fremtidig ikke fradrages i 
den skattepligtige indkomst, hvis gældens påtagelse udgør 
en gave til afkom.

Såfremt medlemmerne måtte have ordninger, som ram
mes af disse bestemmelser, kan der være anledning til at 
overveje ændringer. I tilfælde, hvor der som gave er givet 
børn gældsbreve eller pantebreve, vil en udbetaling af 
gælden naturligvis bringe forholdet uden for den nye 
bestemmelse. Dette vil også være tilfældet, hvis de til 
udbetalingen fornødne midler fremskaffes gennem priori
tering af ejendom.

En velkommen vintergæst.

Vi er fædrenes æt

Se efter, på jordgloben er der en plet, 
den syner ej stort, og den findes ej let, 
den kaldes for Danmarks rige -, 
hvor Jylland udstrækker så kærligt sin arm, 
at værne mod storhavets griskhed og harm 
småøer og sunde og vige.

Her boede vi gennem årtusinders skift, 
og bølgernes brusen og stormenes pift 
blev danernes vuggevise.
Vi bygged’ vort hus under bøgenes hang, 
vi jaged’ i skove og pløjede vang 
med kraft i den vårunge brise.

Vi plasked’ til søs som et vildandekuld, 
da vingen fik bære, vi sankede guld 
på fremmede, fjerne strande, 
men aldrig vi glemte, hvor vide vi for, 
den hjemlige kyst ved den smilende fjord 
med høstgyldende korn om sin pande.

Og huse blev gårde, og gårde blev by, 
ej bonden alene gav landet det ry, 
det fik i alverdens stæder, 
af ællingeflokken blev svaner, som for 
og bredte dets navn over hele vor jord 
og bragte det ære og hæder.

Dog er vi et bondefolk, jord har os skabt, 
den dag, vi det glemmer, er Danmark fortabt, 
det aldrig gå os af sinde, 
hvis ikke vi vil, kan vi aldrig uddø, 
i fædrenes jord må vi lægge vort frø, 
thi deraf vort livstarv udrinder.

Du land, som på jordgloben syner så lidt, 
hvor fædre har kæmpet, og mødre har stridt, 
med øer og lave vige, 
vi bor her endnu, vi er fædrenes æt, 
og ej af din gård vil vi miste en plet, 
vi sværger dig aldrig at svige.

Michael Gjødertsen.
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om fredningen af herregårdene Holckenhavn 

og Næsbyholm

I en ledende artikel skrev »Social-Demokraten« i Køben
havn under overskriften »Værdier bevares for Folket« 
bl. a.:

De fleste danske herregårde rummer mange skønheds
mæssige, arkitektonisk og kulturelle værdier. Ofte byggedes 
herregårdene i de frodigste og skønneste danske land
skaber. De pynter også i disse landskaber. De blev jo 
bygget netop som herregårde. Det var nådigherrens gård.

Derfor er der også blandt de mange interessante histo
riske minder, som knytter sig til danske herregårde, nogle, 
der ikke fryder sindet. Bondeplageri, hoveri og træhest 
har deres plads i mange af disse gårdes historie. Men det 
er historie nu. Den demokratiske udvikling i Danmark 
har forlængst gjort op med hin tid. Nu kan vi i stedet helt 
og fuldt glæde os over de skønhedsværdier, herregårdene 
har bevaret og vil betyde fremefter.

Men forudsætningen for, at disse skønhedsværdier be
vares, er, at der findes ordninger, som under nutidens 
forhold muliggør bevarelsen. Det er dette, der er sket med 
de to herregårde, Holckenhavn og Næsbyholm, om hvis 
fredning der i går kom officiel meddelelse. Det er to af 
vore største herregårde, omgivet af skønne parker, som 
også rummer adskillige sjældne vækster.

Den fredning, der nu sker af disse to godser, er mulig
gjort ved samarbejde mellem staten og ejerne. Som statens 
repræsentanter har navnlig statsminister H. C. Hansen og 
finansminister Kampmann virket for fredningens gennem
førelse. Tillige er det i denne forbindelse naturligt at min
des afdøde statsminister Hedtoft, som ved sin kærlighed 
til og ivrige virken for, at naturens værdier frededes, har 
været med til at skabe det nu opnåede resultat.

Nævnes bør det imidlertid også, at disse godsers nu
værende ejere har vist en interesse og forståelse, uden 
hvilke der ikke var nået det gode resultat.

Og så kan vi da som et af resultaterne af den alminde
lige demokratiske udvikling i vort land notere, at to af 
Danmarks største godser nu vil blive bevaret for kom
mende slægter, og at folket vil få adgang til at glædes 
over park, skov og strand, endda sådan at der drages 
omsorg for, at netop skovens særlige danske skønhed 
bevares.------

EN MODKOMMENTAR
Tre dage senere indeholdt bladet i sin læserbrevsrubrik 

følgende modkommentar:

Værdier for folket
Ja, enhver der har stiftet lidt kendskab til de mang

foldige danske herregårde, er klar over, at de er bygget 
i Danmarks frodigste og skønneste landskaber - som 
nådigherrernes gårde. Og er endnu i vor såkaldt demo
kratiske tid fremdeles i det væsentligste i nådigherrernes 
besiddelse. - Danmark for folket, ja, det lyder jo smukt; 
men så længe så mægtige områder af Danmarks frodigste 
jord endnu er i disse nådigherrers besiddelse og eje, er 
det ironi at tale om et Danmark for folket.

Nej, lad disse mægtige jordområder komme i den unge, 
brave og dygtige landbostands varetægt og administration, 
og lad ungdommen få udnyttelse af den kraft og snilde, 
den besidder, og lad Danmark blive et mønsterkulturland 
og til et Danmark for folket! Hans Kolshy.

DE HISTORISKE KLICHEER
Fredningen blev kommenteret i mange dagblade, »Kriste
ligt Dagblad« skrev i en kommentar til »Social-Demokra- 
ten«s artikel bl. a. følgende under overskriften »Historiske 
Klicheer«:

I anledning af. at to store godser er blevet fredet, ud
trykker Social-Demokraten sin glæde over, at denne fred
ning er gennemført, en glæde, som utvivlsomt deles af 
enhver, der elsker den danske natur. Bladet filosoferer 
derefter over disse gårdes forhistorie - og herregårdenes 
i almindelighed, disse gårde er bygget som herregårde, 
og, føjes der til, bondeplageri, hoveri og træhest er min
der, som knytter sig til herregårdene, minder, som ikke 
fryder sindet.

Det må vistnok siges at være på tide, at disse historiske 
klicheer bliver manet i jorden. Da romantikkens digtere 
skulle forherlige bondefrigørelsen, måtte lys og skygge 
stå ekstra skarpt, og fortiden blev derfor malet en tak 
mørkere, end virkeligheden berettigede til. Dette billede 
med bonden, der rider på træhesten, hører i virkeligheden 
ingen steder hjemme. Vel fandtes der bondeplagere, men 
disse var som regel at finde blandt de borgerligt fødte 
proprietærer, stort set gjaldt det jo, at godsejerens og 
fæstebondens interesser faldt sammen, og ingen fornuftig 
godsejer fandt på at plage sine bønder med den slags. 
Træhest og hundehul var datidens værn om omstrejfere 
og tyveknægte. Og hoveriet føltes ganske vist som en 
plage for bonden, der ofte måtte undvære sine folk i
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høstens bedste dage. Men for de unge på hovmarkerne 
var hoveridagene festlige høstdage, hvor man morede sig 
med hinanden. Den danske bondes elendighed under 
Stavnsbåndet var af en helt anden karakter, det var den 
store økonomiske nedgang, som prægede det attende år
hundrede, og som skabte en alvorlig krise for landbruget. 
Men det er jo ikke nær så romantisk som de romantiske 
digteres forherligelse af nutiden og den tilsvarende for
mørkning af fortiden.

Typisk for hele situationen omkring de store landbo
reformer er det, at det jo netop var godsejere, som gik 
i spidsen, Bernstorff’er og Reventlow’er - og andre gods
ejere med dem, mænd, som ikke blot var præget af op
lysningstidens humane tankegang, men som netop ud fra 
deres interesser som jordbesiddere erkendte, at skulle det 
store landbrug blive rentabelt, måtte bonden have helt 
andre forhold end dem, fæstevæsenet bød, altså netop 
dette, at godsejerens og bondens interesse var den samme, 
når alt kom til alt. Træhesten har spøgt alt for længe. 
Lad den havne på det historiske raritetskammer, hvor den 
rettelig hører hjemme.

Præstegården på Avernakø.

Idé søger et sted
Søndag den 26. januar indeholdt flere københavnske mor
genblade følgende annonce:

Vi søger en HERREGÅRD til helt specielt formål.
Gården ønskes enten til købs eller hovedbygningen til 

leje.
Til nærmere orientering om de krav, der må stilles til 

gårdens beskaffenhed, kan oplyses følgende:
Tanken er på dette sted at oprette - skal vi kalde det 

en slags »Landbrugs-institut« - et sted, hvor alle, der på 
forskellig vis varetager det danske landbrugs interesser, 
kan mødes og i kortere eller længere tid opholde sig - 
her skal f. eks. danske landbrugsvarers ambassadører - i 
nogle uger - gennem daglige »nærbilleder« kunne hente 
inspiration og ny viden om erhvervets praktiske problemer. 
Såvel menigmand som fremtrædende folk inden for land
brug, industri, videnskab, administration, reklame, presse 
etc. skal gennem foredrag og forelæsninger belyse aktuelle 
problemer i forbindelse med vort hovederhvervs afsæt
ningsproblemer - tingene skal diskuteres og modstridende 
synspunkter mødes. Gennem direkte studier i marken og 
et vekslende samspil mellem teoretiske og praktiske kapa
citeter skal her åbnes mulighed for at hente øget forstå
else og for at lade sig inspirere og aktivisere til gavn for 
dansk landbrug.

Ville det ikke være en smuk opgave for Deres gård at 
danne rammen om? Henvendelse i billet, mrkt. 1015, til 
Harlang & Toksvig Reklamebureau A/S, Martinsvej 9, 
København V.

Til orientering kan oplyses, at annoncen er indrykket af 
godsejer, grosserer Frode Hansen, Conradineslyst pr. 
Ruds-Vedby, der er identisk med »Landmanden«, som 
for nylig indrykkede flæskeannoncer i dagspressen for at 
vise landbrugets organisationer, hvad de burde gøre.

Det nye initiativ følger samme linie. Hvis godsejer 
Frode Hansen finder et egnet sted, der kan købes eller 
lejes på akceptable betingelser, er det hensigten at gå til 
landbrugets organisationer og sige: Her er sted og idé - 
nu afhænger det af jer, om det skal blive til noget! Me
ningen er da, at landbruget selv skal overtage eller leje 
bygningen, men ved at komme med et konkret forslag, 
mener godsejer Frode Hansen, at man lettere får sat 
tingene i gang.

Juridiske slægt sgårdsanliggender

Statens forkøbsret til landejendomme 
og landbrugsjord

Spørgsmål: Da jeg ikke selv har børn, ønsker jeg at 
overdrage min gård til en brodersøn. Har staten i så fald 
forkøbsret til gården, eller kan der forlanges afstået jord 
fra denne?

Svar: Betingelsen for. at staten kan gøre forkøbsret 
gældende, er

enten
at ejendommen har et grundbeløb på kr. 56.000 eller der
over. Grundbeløbet vil sige grundværdien efter vurderin
gen pr. 1.10.1950,

eller (for ejendomme med grundbeløb under kr. 56.000), 
at der af Statens jordlovsudvalg er pålagt ejendommen 
en speciel forpligtelse til at afgive jord til fremskaffelse 
af tillægsjord til ejendomme, som har et mindre tillig
gende, end hvad der svarer til 8 ha middelgod jord. En 
sådan forpligtelse kan kun pålægges landejendom, for så 
vidt tillægsjorden skønnes at kunne fraskilles ejendom
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men uden betydelig ulempe under hensyn til ejendom
mens størrelse og driftsforhold.

I begge tilfælde gælder statens forkøbsret ikke, når 
køberen er den hidtidige ejers ægtefælle eller står i så 
nært slægtsskabsforhold til ham som forældre, livsarvinger 
eller søskende eller i lige så nært svogerskabsforhold eller 
adoptionsforhold.

Efter den oprindelige lov af 9. juni 1948 - statshus
mandsloven - gjaldt statens forkøbsret heller ikke, når 
køberne var børn af søskende, men dette ændredes ved 
lov om tillæg til statshusmandsloven af 11. juni 1954.

Statens forkøbsret gælder således, uanset om køberen 
er deres brodersøn, men der er i loven af 11. juni 1954 
indført følgende nye bestemmelse:

»Når det ved skødets indsendelse til jordlovsudvalget 
godtgøres over for udvalget, at erhververen er den hid
tidige ejers søskendebarn eller har en hertil svarende til

knytning til ham gennem svogerskabs- eller adoptions
forhold, benyttes statens forkøbsret kun, såfremt jordlovs
udvalget skønner, at der er behov for anvendelse af jord 
fra ejendommen (arealet) som tillægsjord til et eller flere 
landbrug med mindre tilliggende, end hvad der svarer til 
8 ha middelgod jord, eller som vederlagsjord ved frem
skaffelse af tillægsjord gennem mageskifte.«

Udtrykket »søskendebarn« kan misforstås, men i det 
foreliggende tilfælde må det betyde »broder- eller søster
barn«.

Resultatet bliver således, såfremt Deres ejendom har et 
grundbeløb på mindst kr. 56.000, at staten ikke kan gøre 
forkøbsret gældende til selve ejendommen, når De over
drager den til Deres brodersøn, men at der kan være tale 
om afståelse af jord fra den som tillægsjord til mindre 
landbrug. Hvis Deres brodersøn ikke vil imødekomme et 
krav herom, har staten forkøbsret til hele ejendommen.

En slægtsgårdsejer, 
der bygger diger —

Manden på omstående side er propr. Peter Frederik
sen, St. Ernebjerg på Fyn, der har været i slægtens eje 
i ca. 100 år. Peter Frederiksen nærer dyb veneration 
for de kønne, gamle stendiger, som så mange steder 
på Fyn har fået en ilde skæbne i de senere år, fordi 
man har solgt stenene bort til ingeniørarbejder i 
Nordtyskland.

Frederiksen bygger stendiger omkring sin gård. Han 
har igennem en halv snes år brugt alt, hvad der blev 
sanket af marken til nye stendiger, som supplerer 
gårdens gamle. Omkring St. Ernebjergs have findes et 
flere hundrede år gammelt stendige, hvortil Peter 
Frederiksen nu har føjet bl. a. de diger, som ses på 
de to andre billeder. Her og der i diget sætter han en 
sten, hvori han har hugget et dyr eller en fugl eller bare 
en ornamentik.

Huggearbejdet foregår i en af udbygningerne, og 
Frederiksen får på den måde sine ældre dage til at gå 
hyggeligt. Stenhuggeriet har han lært sig selv, og han 
siger selv, at han sætter stor pris på at stå og »gnave 
i stenene« med sine mejsler.

Nyt dige bag gården.

---------- Kontingent for 1958------------  
skal ifølge foreningens love betales ved årets 
begyndelse og er også med TAK indgået fra 
de fleste medlemmer, men de endnu resterende 
anmodes venligst om nu på de tilsendte ind
betalingskort straks at indsende forfaldent kon
tingent, hvorpå der ellers vil blive fremsendt 
opkrævning med tillæg af den derfor nu gæl

dende højere porto.
Og nyt foran den.



Side 10 Slægtsgaarden

Proprietær P. Frederiksen. Vinter på Hjortø.

Afskrivning og investering
Nedenstående skitseres hovedindholdet af de nye regler, 
som findes i afsnit IV i lov om skattefri afskrivninger 
m. v. (lovbekendtgørelse nr. 290 af 14. december 1957).

Afskrivninger kan foretages på bygninger, hvis værdi 
ikke antages at blive opretholdt gennem normal vedlige
holdelse. Dette forklares i det i tilknytning til loven ud
sendte cirkulære således, at afskrivning kan foretages på 
driftsbygninger, men ikke på beboelsesbygninger og heller 
ikke på funktionær- og arbejderboliger.

Afskrivning efter samme regler som for bygninger fore
tages endvidere på sådanne installationer som central
varmeanlæg og elevatorer, der har fastere forbindelse med 
bygningen som sådan. Disse installationer kan ikke 
gøres til genstand for afskrivning efter reglerne for ma
skiner og inventar. Installationer i beboelsesejendomme 
med een eller to lejligheder er dog ikke genstand for 
afskrivning.

Afskrivning skal ske særskilt for hver enkelt bygning 
og normalt særskilt for hver enkelt installation. Dette står 
i forbindelse dels med, at der ofte vil gælde forskellig 
afskrivningssats for de forskellige bygninger og installatio
ner og at aktiverne kan være erhvervet på forskelligt tids
punkt, dels med, at ejeren, hvis han foretager ekstra- 
afskrivning, kan vælge fremgangsmåde for de forskellige 
bygninger og installationer.

Loven indfører to former for afskrivning: ordinær
afskrivning og ekstraafskrivning. Hvis en bygning eller in
stallation er genstand for afskrivning, kan der på denne 
foretages både ordinær-afskrivning og ekstraafskrivning, 
men ejeren kan også vælge kun at foretage ordinær

afskrivning. Ekstraafskrivning kan dog kun foretages på 
bygninger og installationer, der er erhvervet eller opført 
efter den 15. september 1957.

Begge former for afskrivning har alene betydning for 
indkomstansættelsen, idet der ved formueansættelsen altid 
regnes med den sidst ansatte ejendomsværdi.

Ordinær-afskrivning foretages efter regler, der svarer til 
de tidligere afskrivningsregler. Afskrivningen foretages på 
basis af anskaffelsessummen. Afskrivningssatsen fastsæt
tes ved nybygninger under hensyn til bygningens antage
lige levetid med lige store, årlige beløb. Erhverves en ældre 
bygning, fastsættes afskrivningssatsen under hensyn til det 
åremål, der resterer af den ved bygningens opførelse an
slåede levealder. Hvis eksempelvis en stald har været op
ført i 1920 og på grundlag af en anslået levetid af 50 år 
har været afskrevet med 2 pct. om året, vil den, der i 
1958 erhverver stalden - ved køb eller arv - kunne fore
tage ordinær-afskrivning på grundlag af sin anskaffelses
sum over de resterende 12 år, altså med godt 8 pct. om 
året. Ordinær-afskrivning kan i intet tilfælde foretages 
over en kortere periode end 10 år.

Ordinær-afskrivning skal, som efter de hidtidige afskriv
ningsregler, foretages hvert år. Hvis der i et enkelt år ikke 
foretages afskrivning, er afskrivningen for dette år gået 
tabt. Der kan således ikke i senere år foretages forhøjet 
afskrivning, og afskrivningsperioden kan ikke forlænges.

Hvis der på en bygning eller installation kun er fore
taget ordinær-afskrivning, bliver der ikke i tilfælde af 
ejendommens salg tale om beskatning af avance.
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Ekstraafskrivning kan foretages i erhvervelsesåret og i 
de følgende 9 år. Ekstraafskrivning foretages på basis af 
anskaffelsessummen, idet 40 pct. af denne kan gøres til 
genstand for ekstraafskrivning.

Inden for de nævnte 10 år kan ekstraafskrivning for
deles efter ejerens ønske. Dog kan der i et enkelt år som 
ekstraafskrivning højst afskrives 10 pct. af anskaffelses
summen. Ønskes ekstraafskrivningen udnyttet hurtigst mu
ligt, kan de 40 pct. således afskrives i de første 4. år.

Ved siden af ekstraafskrivningen kan der foretages or- 
dinær-afskrivning med samme sats, som hvis der ikke var 
foretaget ekstraafskrivning. Den ordinære afskrivning kan 
dog kun omfatte den del af anskaffelsessummen, som ikke 
gøres til genstand for ekstraafskrivning. Dette betyder, at 
den ordinære afskrivning i disse tilfælde vil ophøre tid
ligere, end hvis der ikke var foretaget ekstraafskrivning. 
Hvis en nybygnings anslåede levetid er 50 år, vil den 
ordinære afskrivningssats være 2 pct. Udnytter ejeren 
fuldt ud retten til ekstraafskrivning, vil 40 pct. af anskaf
felsessummen derved blive afskrevet. Der er således kun 
60 pct. af anskaffelsessummen tilbage til ordinær-afskriv- 
ning, og med en sats på 2 pct. vil afskrivningsretten være 
fuldt udnyttet på 30 år.

Hvis en bygning eller installation, hvorpå der har været 
foretaget ekstraafskrivning, afhændes med avance, vil der 
ske beskatning af denne avance. Avancen beregnes som 
forskellen mellem på den ene side salgsprisen og på den 
anden side anskaffelsessummen med fradrag af de fore
tagne afskrivninger, såvel ekstraafskrivning som ordinær
afskrivning. Det er således både de som ekstraafskrivning 
og de som ordinær-afskrivning afskrevne beløb, som i 
disse tilfælde beskattes. Avancen kan ikke overstige den 
samlede sum af de foretagne afskrivninger, hvilket be
tyder, at den del af salgssummen, der overstiger den op
rindelige anskaffelsessum, ikke betragtes som skattepligtig 
avance. Beskatningen sker med den særlige, ikke fra
dragsberettigede 30 pct.-afgift.

Ifølge loven behandles forsikrings- og erstatningssum
mer på samme måde som beløb, der indvindes ved salg. 
Dette betyder, at der, hvis bygningen, hvorpå der er 
foretaget ekstraafskrivning, brænder, vil ske beskatning 
med 30 pct. af den konstaterede avance, beregnet som 
ovenfor, idet forsikringssummen træder i stedet for salgs
summen. Det har i forskellige artikler i fagpressen om 
afskrivningsloven været diskuteret, om denne beskatning 
også indtræder, hvis forsikringssummen anvendes til gen
opførelse af bygningen. Som loven og cirkulæret er for
muleret, synes man ikke i sådanne tilfælde at kunne 
undgå beskatning.

Såfremt ejeren beholder den pågældende bygning til 
sin død, vil der efter de nugældende regler ikke kunne 
indtræde beskatning af den avance, dødsboet måtte kon
statere. Imidlertid var afskrivningskommissionen opmærk
som på dette problem, som også gør sig gældende for 
almindeligt inventar, der er genstand for saldoafskrivning. 
Der var i afskrivningskommissionen enighed om, at dette 
forhold burde ændres, og det må derfor påregnes, at der 
senere indføres lovhjemmel for at påligne dødsboer skatte

pligt for sådan konstateret avance, såfremt avancen ville 
have været skattepligtig, hvis den var blevet konstateret 
i ejerens levende live.

I forbindelse med denne gennemgang af hovedlinjerne 
i de nye regler om afskrivning på bygninger skal det be
mærkes, at henlæggelser foretaget til investeringsfonds i 
henhold til lov om investeringsfonds (lovbekendtgørelse 
nr. 291 af 14. december 1957) kan anvendes til forlods 
afskrivning på bygninger og installationer, som efter det 
foranstående er genstand for afskrivning. Sådan forlods 
afskrivning ved investeringsfonds sidestilles normalt med 
ekstraafskrivning. Specielt vil de ovennævnte regler om 
beskatning af avance, opnået ved salg, udbetaling af for
sikringssum m. v. finde anvendelse på bygninger og instal
lationer, hvorpå sådan forlods afskrivning er foretaget.

Farisæer og tolder

To mænd hun engang har elsket, 
to har hun engang haft kær, 
en stakkels syndefuld tolder 
og en fuldgod, fin farisæer.

Nu er hun ene tilbage, 
thi døden sin vældige klo 
har strakt efter dem hun kendte, 
og har også taget de to.

Så sidder hun da i stolen 
og blunder og drømmer lidt, 
og skiftevis de to herrer 
aflægger drømmevisit.

Når herr farisæeren kommer, 
hun bli’r så nervøs og genert, 
thi han var jo altid så rigtig, 
og hun gjorde alting forkert.

Men hvis et lykkeskær hviler 
henover de falmede træk, 
og hvis hun i drømme smiler 
sin alder og ensomhed væk.

Da er en syndefuld tolder 
hos hende for at gøre bod, 
en stakkels angrende tolder, 
som langt om længe blev god.

Maria Bent zen.
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Fra en NORDJYSK landsby
Af Gudrun R. Christensen.

ET RIGTIG GAMMELT LANDSBYPRÆG lå over 
den lille by Ferslev i Fleskum herred, Ålborg 

amt, som den lå der i bagende solskin på den hede 
sommerdag. Fra de små, nette haver ved husene kom en 
sod duft af mange forskellige blomster som gyldenlak, 
ambra og sligt. Husene var ligesom gårdens længer vel
holdte, de lå tæt sammen, ligesom et værn om kirke, 
præstegård og skole. Ude omkring lå små samlinger af 
gårde cg huse, og dette medforte, at Ferslev var hoved
sognet i pastoratet Ferslev-Dal-Voldsted. I selve byen 
træffer vi navne som Anders Korfitz, Lundsgaard, Has- 
senfcldt, Kjærulff, Reimuth, der stammede fra Kicl og 
hvis søn var amtsforvalter Benedikt Reimuth i Køben
havn, folketingsmand og branddirektør Villads Holm, 
Per Knudsen og sognefogden Gustav Emil Thomsen, 
hvem denne beskrivelse omhandler.

I præstegården boede provst Deichmann, og i skolen 
lærer Knudsen. Hele byen var et led i de mange små 
eller store bebyggelser, som udgør Danmark. Her var et 
ubrydeligt sammenhold, alle kendte hinandens fejl eller 
fortrin, alle tog del i de livets glæder og sorger, der 
rammer hvert et hjem, man var altid rede til at hjælpe, 
hvor der trængtes, man følte sig som en stor familie, 
der havde nok i sig selv.

Sognefoden boede i den sydlige del af byen, han 
havde købt gården og bygget den om. Ung var han, da 
han begyndte i Ferslev; men kun få år havde han boet 
der, da offentlige hverv tildeltes ham. I 42 år var han 
sognefoged og lægsmand; han var med i sognerådet, 
fattigforstander og meget mere. For sin offentlige ind
sats tildeltes han dannebrogskorset. En stor have ved 
gården strakte sig terrasseformet ned mod en eng med 
en bæk som skel. Denne eng var engang udsat for 
angreb af en skypumpe, som lod kaskader af vand styrte 
ned over de græssende kalve, der brølende for rundt, 
og de på den såkaldte holm tøjrede gæs skræppede og 
sprællede for at komme fri, de var væltede om af det 
stærke pres. Ved larmen kom folkene til, og den gamle 
daglejer, Kræn, der var slem til at bande, sagde: »Åh, 
herregud, syndfloden kommen, a ska’ aller mier band«.

Folkene fik dyrene reddet — og derefter blev Kræn 
så kry, at han glemte hvad han havde lovet. Skypumpen 
tog ligeså 80.000 torv, der var skåret i den tilstødende 
mose, de sejlede i vand gennem bækken og ud i Kjærs 
molleå. Store 80 punds mælkejunger, der i en kasse med 
tunge sten var anbragt til afkøling i bækken, slyngedes 
ud, da kassen splintredes, og mælken flød i stride 
strømme. Året efter blev hele engdraget indhyllet i en 
strågul tåge; da der atter blev klart, lå et tykt lag aske 
overalt, det var af en stærk storm ført fra Lundby 
bakker, hvor en voldsom brand havde raset, til Ferslev.

I sit arbejde som fattigforstander fik sognefogden ind
blik i de usle kår mange levede i, især beboerne i fattig

huset. Flans ædle, varme sind, hans gavmilde hjertelag 
fik disse mennesker at føle. Når sognefogden kom på 
besøg i fattighuset, foltes det bagefter, som om de trange 
stuer var blevet lysere og varmere. Men lad os se, hvor
dan de fattiges kår var. Stuen havde lergulv. Sengen var 
nogle fjæl sømmet sammen til en kasse ved ydermuren. 
Et lille rum med åben skorsten var køkken. Vand hente- 
des i »hollet«, hvor byens katte og hunde druknedes; 
men sognefogeden fik dog indført, at de hentede det 
klareste kildevand, som sprudlede frem af to væld i 
bækken. Med tiggerposen på ryggen og skåret lerdunk 
i hånden, vandrede disse mennesker rundt og bad folk 
om mad. Kom de til sognefogedgården vankede der 
altid et godt stykke sul, velsmagende rug- og sigtebrød, 
fedt og smor og andet godt. Dunken fyldtes med dejlig 
mælk, og ofte fik de et stort støbt lys, var der ikke plads 
i posen, blev lyset stukket i mælken. Sognefogedens 
kone, Kirstine Christensen, der var en gårdmandsdatter, 
var sin mand en god, dygtig husmoder og ivrig i at yde 
hjælp til de fattige; hvem der glædede sig mest, er 
vanskeligt at sige, den, der modtog, eller de to, der gav, 
men ofte sagde sognefogeden, når han så folk drage af 
gårde med den tunge pose: »Det værste man kan gøre 
er da vist at forlæsse en stakkel«.

Langvejs fra kom der også folk og bad om husly for 
cn nat eller to, så var der altid et måltid varm mad til 
dem, inden de søgte hvile på halmknipper i den lune 
stald, her lå de dejligt med varme dækkener over sig. 
Blandt disse folk var Altenburgerne, der ellers boede i 
Dronninglund storskov, men som hvert år drog landet 
rundt, sleb knive og sakse for folk eller spillede. Som 
tak for nattelogi spillede de altid for sognefogeden, der 
var en stor musikelskende mand.

Sognefogeden skulle skrive i skudsmålsbøgerne, når 
tjenestefolkene flyttede eller ankom, og det skete en
gang, at en karl, stor og mægtig i sin snak, sagde du til 
sognefogeden. »Hov, hov«, lød det, »hvornår er vi to 
blevet dus, mosjøl!« Siden blev de gode venner; men 
det var gængs skik og brug at sige du i de tider; men 
de fremmede, der kom til bven, skulle respektere sogne
fogeden — at det så ved nærmere bekendtskab gled 
noget ud betød intet, for den dag det var nødvendigt var 
respekten der alligevel.

Sognefogeden måtte nu og da ud i embeds medfør, 
han kørte da i en fjedervogn med to pragtfulde heste 
spændt for, aldrig kørte han ud uden at sige et: Gud 
i vold. Oftest gik turen til Nibe, fordi Ferskov en tid 
hørte til politikredsen der. Som embedsmand var sogne
fogeden både respekteret og afholdt blandt overordnede 
og kolleger, der knyttedes mange venskaber, og der kom 
mange af dem på besøg i det gæstfrie hjem.

Lad os se hvordan livet formede sig der på de tider, 
i 1880. De moderne hjælpemidler kendtes ikke, så de 
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unge døtre og sønner havde nok at gøre. Skulle der 
bages, måtte de op kl. 5. Morgenmaden var kogt i sød 
mælk, hjemmebagt brød, eller oliebrød med sild til. 
Smør kærnede de selv, indtil en mand fra omegnen 
skaffede sig et levebrød ved at opkøbe fløden som han 
lavede til smør og solgte. Ost lavedes også og anbragtes 
i et ostekammer. Kar og spande skulle skures, kobber
tingene i køkkenet poleres, her skulle godt med knofedt 
til, for madmor krævede at det var skinnende blankt. 
Kom der gæster, gav det ekstra arbejde, der var altid 
et velbesat bord til dem., Om efteråret slagtedes der 
beder i stor stil, en del af kødet blev røget og gemtes 
i den store maltkiste på loftet. Der blev kartet og spun
det, og tiden gik hurtigt, til forberedelserne til jul be
gyndte. Så kom det store kødmadsfad på bordet, sigte
brød og det gode ol, det kneb for den lille hyrdedreng, 
der altid tilbragte højtiden hos sin husbond, at nå til 
fadet; men madmor sørgede godt for ham. Man havde 
dog også fremmed hjælp på gården, en pige fik 80 kr. 
for eet år, et stykke hjemmevævet tøj og eet pund uld. 
Daglejeren fik 1 mark = 33 øre, om dagen, og så skulle 
han gå 3 km hen og hjem. Trods den lange arbejdsdag 
gik det med liv og lyst, sang og klang lød der altid, for 
det var livsglade mennesker allesammen. Ungdommens 
fornøjelse var legestue, adamsleg og dans; og danseglade 
var de sognefogedens piger. De kunne danse en hel 
nat, og så nåede de hjem tidsnok til at malke, og endda 
sang de til arbejdet.

Engang havde den yngste datter fået nye sko til jul; 
men da man nåede Helligtrekonger var sålerne slidt op. 
Pinsemarkedet i Ålborg var en årlig begivenhed, så gik 
de til Svenstrup station (5 km) og formedelst 45 øre tog 
de toget til Ålborg. En årlig fest var også dans om maj
stangen, der var rejst på byens toft; når festen var endt, 
måtte der holdes vagt ved stangen, at de Voldsted kål’ 
ikke røvede den. — Der nævnedes for, at sognefogden 

holdt meget af musik. Som barn ønskede han at spille 
violin, hvilket ikke kunne tillades, da han var præste
søn, derfor lavede den gamle havemand cn violin ved 
at spænde strenge på en træsko, og her lærte drengen 
de første buestrøg. Da han blev ældre, kunne han i 
timevis gå op og ned i sin stue og spille melodier, byg
get på de strofer, der under søvnløse nætter dukkede 
frem, og som han så kradsede ned med kridt på nat
bordet, for dagen efter at omsætte dem i klingende 
valse- eller polkatoner; men på stuegulvet viste der sig 
efterhånden en tæt sti, der robede vandringen i toner
nes verden. Mange af hans born arvede denne sans for 
musik, og den fik yderligere næring, idet de voksede op 
i et musikelskende hjem, og en af sønnerne, der var 
blevet noget til års, gav sig til at græde, da han ikke 
mere kunne danse. Også børnebørnene har musik i sig, 
en datterdatter har udprægede evner til at komponere 
melodier, og hun spiller ofte klaver, når hun ferierer i 
sit hjem, og så svinger moderen — den yngste af sogne
fogedens døtre, og som snart fylder 90 — sig i en smæg
tende vals. Sognefogeden stammede fra en gammel og 
kendt kulturslægt, og den musikalske sans var fra hans 
oldefar, stadsmusikant Philip Bartholomæus Schreiber.

G. R. C.

SLÆGTSFORSKNING OG SLÆGTSLIGHED
Slægtsforeningen Boe-Samfundet, som holder stævne hvert 3. år, har til sine medlemmer udsendt 
et lille duplikeret hæfte med foreningsmeddelelser og nogle artikler.
Formanden for Slægtsgaardsforeningens arkivudvalg, landbrugskandidat H. Balle, har skrevet 
følgende artikkel om emnet »Slægtsforskning og slægtslighed«:

Nar man færdes på helnæs eller i Dreslette, Søn
derby, Kærum eller andre vestfynske sogne, hvor der 
findes stendysser eller synlige spor af gravhøje, hvor
om det vides, at der tidligere har været dyssekamre, 
så kan den tanke melde sig, om der er blodfællesskab 
eller slægtsforbindelse mellem de mennesker, der blev 
stedt til hvile under højenes stene i dyssetiden for 
4200-4500 år siden og nutidens beboere på egnen.

Da en af Fyns kendte digtere - den nu 82-årige 

højskolelærer Olaf Andersen - som dreng var på ferie
besøg i sin moders slægtsgård på Vestsjælland, løb han 
ofte ud over markerne til nogle gravhøje og tog disse 
i øjesyn og tænkte, om det var en af ætten, der var 
gravlagt derinde.

Ved besøg på stedet mange år senere gentog dette 
spørgsmål sig i digterens sind, og han formede sine 
tanker i følgende verslinier:
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Navnløse, fjerne frænde 
banker dit blod i mit? 
Kan jeg de længsler kende, 
der bruste og sang i dit?

Stående her på en af barndomsmindernes høje med 
tankerne kredsende mellem æt, slægtsgård og land
skab samledes Olaf Andersens indtryk i følgende 
stemningsfulde digt:

Milefjernt kan jeg skue 
i duftende junislet 
her fra din højlandsbue 
det land, hvor min moders æt 
fandt i din fjældgrå tue 
en viet og signet plet.

★ BOE-SLÆGTENS BAUTA OG HJEMSTAVN
Boe-slægten, som er udgået fra Bogården på Hel

næs, har bevaret forbindelsen med slægtens oprinde
lige hjemsted.

Ved den slægtsmindesten, som Boe-samfundet rejste 
i 1953 i et lille anlæg smukt beliggende ved Helnæs
vejen tæt ved Bogårdens have, har Boe-slægten en 
fredet og minderig plet, hvor slægtninge, der besøger 
deres gamle stamfaders virkeplads, kan standse og lade 
tankerne gå nogle sekler tilbage og mindes forbindel
sen med ætten, Bogården og landskabet.

Fra Bobankernes vide udsigt over strand og land 
ser man ud over de nærmeste vestfynske sogne, hvortil 
slægten bredte sig, og hvorfra den efter godt 400 års 
forløb gennem 14-15 generationer har bredt sig videre 
ud over Danmark og til andre lande og verdensdele.

Peder Hanssen (Bomand), som oprettede Bogården 
i 1546, er en af vore fælles stamfædre på mødrenes 
eller fædrenes side. - Ved det store slægtsforsknings
arbejde, som Boe-samfundets formand, Lars Boe-Thom- 
sen, Assens, har udført for Boe-slægten, har han føjet 
et vægtigt bidrag til samlingen af oplysninger om vest
fynske slægter og slægtsgrene.

Årsmøde i Helsingør
31. maj-1. juni 1958. 

Reservér de to dage!!! 

Program i aprilnummeret.

Slægtsgaardsforen ingen.

For ca. 40 år siden udarbejdede nu afdøde pastor 
H. Hansen (fra Kohaugegård, Gamtofte sogn) bogen 
»En gammel Baag Herreds Slægt«. Denne slægtshisto
rie omfattede følgende 10 slægtsforgreninger med 
mange historiske oplysninger:

Bukkerupslægten - Mygindgaardslægten - to Bar- 
løseslægter - Blangstrupslægten - Brydegaardslægten 
- Ravnekærslægten - Kærumgaardslægten - Drud- 
slægten - Korporalslægten.

I de fleste af disse slægter - måske i dem alle - 
findes der efterkommere af Peder Hanssen (Bomand) 
fra Bogården.

Pastor Hansen skrev i forordet til slægtsbogen, at 
han håbede, at hans arbejde - trods mulige fejl og 
mangler - måtte kunne danne et brugeligt grundlag 
for fremtidige forskninger af Baag Herreds slægts
historie. Det ville sikkert have glædet ham at erfare, at 
Boe-samfundet samler Boe-slægtens historie på grund
lag af arkivstudier og andet kildestof, bl. a. også fra 
hans stamtavler. Af pastor Hansens slægtsoversigter 
fremgår det, at han også interesserede sig for slægts
egenskaber og slægtsligheder.

★ SAMMENLIGNENDE SLÆGTSSTUDIER
Enhver, der interesserer sig for genealogi, d. v. s. 

slægters oprindelse, afstamning og slægtsforhold, vil 
gerne vide, hvor deres forfædre har boet, hvornår de 
har levet, hvem de har været gift med, hvorledes deres 
liv er forløbet, og hvad de har virket med. Endvidere 
er der interesse for at vide, hvordan de har set ud, 
og hvordan deres sindelag og karakter har været, og 
hvilke egenskaber og interesser de har haft. - Det er 
ofte vanskeligt eller umuligt at fremskaffe billeder af 
forfædrene fra mere end 3-4 generationer. Malerier 
findes overvejende i adelsfamilier og velhavende bor
gerfamilier, og hvor det er tilfældet, at personer i 
slægten er malet, længe før fotografering blev alminde
ligt, er malerierne værdifulde for slægtssammenlignin
ger.

Det var ikke før ved fotografiens opfindelse om
kring 1850, at slægtsbilleder begyndte at blive hver- 
mands eje.

Oplysninger om forfædrenes åndelige ejendomme
ligheder er som regel også meget sparsomme fra tiden 
før 1850.

Det er dog muligt ad indirekte vej at nå til en 
forestilling om ens forfædres åndelige egenskaber og 
legemlige habitus, nemlig ved at sammenligne de 
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slægtsgrene, der er udgået fra dem. Ved sådanne sam
menligninger gælder det om at konstatere det, man 
kalder familielighed.

Som bekendt ligner søskende i de fleste tilfælde 
hinanden mere eller mindre i udseende, af væsen eller 
på anden måde, men således at nogle af børnene slæg
ter faderen og hans familie mest på, medens andre 
ligner moderen og hendes familie, og nogle arver en 
omtrent ligelig blanding af faderens og moderens egen
skaber. Heraf følger, at også søskendebørn (fætre og 
kusiner) som regel ligner hinanden mere eller mindre, 
hvilket bekræftes af erfaringen. Også hos næstsøsken- 
debørn og andre fjernere slægtninge kan der ofte spo
res en tydelig familielighed. - Overalt, hvor en sådan 
lighed forefindes, må de fælles egenskaber og anlæg 
hos de pågældende personer være en arv fra en fælles 
stamfader eller stammoder, og man kan således ad 
sammenligningens vej få oplysninger om personer, som 
har levet langt tilbage i tiden.

Ved arvelighed forstås overførsel af åndelige og 
legemlige egenskaber fra det ene slægtled til det andet. 
En meget stor del af de nedarvede egenskaber beror 
på en samvirken af flere eller færre anlæg, som kan 
være nedarvede enten fra faderen eller moderen eller 
fra begge forældre eller fjernere forfædre. I enkelte 
slægter forekommer der arvelige træk, som er så stærkt 
dominerende, at de holder sig gennem en lang række 
generationer, f. eks. kan visse ansigtstræk, musikalske 
evner, matematisk begavelse m. m. gå i arv århundre
der igennem.

Ved sammenligning af slægtsgrene, der har fælles 
forfædre nogle generationer tilbage, findes der i mange 
tilfælde flere forskellige lighedspunkter i udseende, 
temperament og egenskaber. Ved sådanne slægtsstu
dier konstateres der ofte overensstemmelse mellem 
nogle af følgende ydre kendetegn:

Hårfarve, øjenfarve, hudfarve, ansigtstræk, hoved
form, legemsform, hænders, fødders og negles størrelse 
og form, højde, drøjde, holdning, gang og bevægelser.

Som eksempler på, hvad der ved sammenlignende 
slægtsstudier kan iagttages som overensstemmende lig
hedspunkter med hensyn til væsen og temperament 
kan nævnes: et stilfærdigt og mildt eller et højttalende 
og braskt væsen. Nogle er hidsige og impulsive, andre 
stædige og påståelige, dominerende eller beskedne, 
beslutsomme eller overvejende, energiske eller jævne 
og tøvende, nervøse og rastløse eller rolige og vel
afbalancerede. Ligeledes kan livlighed, slagfærdighed, 
frimodighed, nøgternhed og djærvhed m. m. ved sam

menligning mellem slægtninge i nulevende og tidligere 
generationer påvises som arvelige slægtspræg.

I denne korte omtale af slægtsstudier med eksempler 
på, hvilke ligheder der kan iagttages med hensyn til 
udseende, væsen og temperament, vil det føre for vidt 
at komme ind på arvelighed med redegørelse for ned- 
arvningen af specielle evner, forskellige sygdomme 
m. m.

Hvis man ønsker at kende sine bedsteforældres, 
oldeforældres og tipoldeforældres højde og anmærk
ninger, der er noteret, da de var på session, kan disse 
oplysninger afskrives efter lægdsrullerne, som findes 
på rigsarkivet. Lægdsrullerne har stor betydning for 
personalhistoriske studier, da de går helt tilbage til 
ca. 1790. - Før 1788 var det godsejerne, der skulle 
sørge for udskrivningen af værnepligtige, og lægds
rullerne fra begyndelsen af 1700-tallet, de såkaldte 
reserveruller, findes derfor i godsarkiverne.

★ SLÆGTSFOTOGRAFIER OG
AHNEGALLERIER
Fra de sidste 90-100 år er slægtsfotografierne det 

værdifuldeste sammenligningsgrundlag ved slægtsstu
dier med hensyn til lighed mellem generationerne i 
legemsbygning og ansigtstræk.

Omkring 1860-70 begyndte fotografering at blive 
kendt og benyttet på landet. De gamle sagde ikke, at 
de skulle til byen og fotograferes, men at de skulle 
»ind og tages af«. Disse første fotografier i de gamle 
solide slægts- og familiealbums, som er betrukket med 
skind eller stof og er forsynet med store forgyldte 
spænder, er vel i de fleste tilfælde de nuværende børns 
tipoldeforældre, således at der, når ungdommen med
regnes, nu kan være billeder af 5 generationer.

Bevaringen af de gamle slægtsbilleder sker desværre 
ikke alle steder med tilstrækkelig omhyggelighed og 
interesse. Der kan ikke være tvivl om, at billederne 
om 50 eller 100 år og længere frem i tiden vil kunne 
påregnes betydelig større interesse, end de måske har 
for de personer, der råder over billedernes skæbne i 
dag.

Interessen for at samle og ophænge slægtsbilleder i 
ahnegallerier i stamtavleform breder sig. De gamle 
billeder af bedsteforældrene og oldeforældrene bør 
tages ud af deres rammer eller albums og sendes til 
fotografen til omfotografering og evt. forstørrelse pas
sende til de kendte ovale præstegårdsrammer.

På en passende stor vægflade anbringes nederst 
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2 billeder af de nuværende børns forældre, derover 
4 billeder (deres bedsteforældre), derover 8 billeder 
(deres oldeforældre) og derover de ældste billeder eller 
silhuetter (tipoldeforældrene).

Hvem er personerne på billederne? - Det er ikke 
ualmindeligt, at der i nogle hjem findes velbevarede 
fotografier fra 1860-70, som den nuværende genera
tion savner oplysninger om, fordi fotografierne har 
været gemt og glemt, og de efterkommere, der har 
kendt personerne, er i mellemtiden blevet gamle og 
er afgået ved døden.

Dette er grunden til, at denne omtale af slægts
forskning og slægtslighed sluttes med at henlede op
mærksomheden på slægtsbilledernes betydning og 
værdi for kommende generationer. Mon ikke mange 
medlemmer af Boe-samfundet gerne ville have ejet en 
gengivelse af et maleri eller en silhuet eller tegning 
fra 1546 af Peder Hanssen (Bomand).

Hvis alle, der har gamle eller nye billeder, som har 
eller kan forventes at få mindeværdi, og som ønskes 
bevaret for efterslægten, ville gøre alvor af at tage 
dem frem af albums, rammer, skuffer, eller hvor de 
opbevares, og skrive forklarende tekst på bagsiden, 

ville efterkommere spares for mange ærgrelser og 
spekulationer.

Siden de ældste fotografier blev taget, er der nu gået 
så lang tid, at der snarest muligt bør søges oplysninger 
hos de ældste familiemedlemmer om, hvem personerne 
er, for at få skrevet navn, stilling, fødselsår, bosted o.l. 
på så mange fotografier som muligt.

Hans Balle.
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