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Helsingrør er mange ting1
Af redaktør Sten Strube.

Helsingør er en interessant by at gæste. På to
måder - både fordi den er en gammel by med
mange minder om en glorværdig fortid, og fordi
den er en by, der siden krigen har oplevet en
ekspansion, som ikke mange andre danske byer af
den størrelse har været ude for.
Lige siden den grå oldtid har der ligget en
beboelsesplads på »øret« i Øresund - først som
en lille klynge fiskerhuse, senere som en hastigt
voksende by, der med opførelsen af Kronborg og
indførelsen af Sundtolden oplevede sin guldalder.
Fra den tid stammer hele den indre bykerne, hvor
den ene pragtfulde gamle ejendom ligger ved siden
af den anden, og hvor det vrimler med kønne og
maleriske baggårde.
Vil man se på seværdigheder i større potens, er
der nok at vælge imellem - Kronborg kommer
man ikke udenom, og det vil være en oplevelse for
enhver at vandre i det gamle slot og på bastio
nerne, men desuden bør man unde sig selv en tur
rundt i Vor Frue Kloster, det ældste og bedst
bevarede klosterkompleks i Norden. Både sogne
præsten og kirkebetjenten ved Set. Mariæ kirke er
villige til at gå med, og de kan fortælle yderst
levende og malende om de gamle munkes liv og
færden i klostret. Så skal vi også lige kaste et blik
på de gamle huse i Stranggade, se Marienlyst Slot,
bymuseet og iøvrigt bare drive lidt rundt og ind
snuse den særegne atmosfære, der er over Hel
singør, hvor det internationale liv pulserer i de
gamle gader, der er så smalle, at det er umuligt at
køre hurtigt. Bedre bliver det selvfølgelig heller

Fra Helsingør havn.

ikke af, at Helsingøranerne ynder at gå på gaden
fremfor at blive puffet og skubbet til på de endnu
smallere fortove . . .
(Fortsættes side 11).

BEMÆRK! Løst indlagt i bladet findes til
meldingsblanket th ÅRSMØDET . . . HUSK
rettidig indsendelse.
Årsmødeplanen findes side 7.
Regnskabet findes side 5-6.
Bustur fra Randers amt, se side 7.
Vel mødt i Helsingør 31. maj!
Husk Slægtsgaardsemblemet!
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Om ejendomsskyld, grundskyld, grundstigningsskyld
og anden skyld og begrebsforvirring
Af landbrugskandidat H. Balle, Nordby.

Når der tales om ejendomsskyld og grundskyld
og problemer og begreber med tilknytning hertil,
så forekommer det mange, at der i forbindelse med
de ændringer, der er sket i jordlovene og skatte
lovene med tillæg og påhæng af forskellig art må
siges at være forvirring i de skriftlige benævnelser
og daglig sprogbrug.
Det ville sikkert være formålstjenligt, og det
ville skabe mere klarhed, hvis nogle af de gamle
udtryk som skyld og ord, der indeholder begrebet
skyld blev afskaffet og erstattet med ordet skat i
samme forbindelser.
Hvis ordet skyld har førsteret fremfor skat og
ikke ønskes afskaffet, burde ordet skat måske af
skaffes. Begge udtryk i flæng virker ikke rationelt.
Skyld anvendes vel oftest, når der er tale om en
årsag (en god eller en dårlig handling kan være
en bestemt persons skyld) eller når det drejer sig
om et gældsforhold. For alle, der betaler deres
skat rettidigt, virker ordet skyld ikke velanbragt.
De, der står i skatterestance, skylder ikke skyld,
men skat.
Ordet skat kender enhver betydningen af. Selv
om ordene kunstskat, smykkeskat o. 1. ofte anven
des ved fremhævelse af værdifulde ting, så er ordet
skat i ganske særlig grad fastslået som navn for de
beløb, der betales til stat, amt og kommune til
samfundshusholdningen.
Ved taksationer allerede i 1160’erne begyndte
man på Sjælland at angive jordværdi i mark
skyldjord. Man lagde herved jordens årlige afkastning, landgilden, til grund i stedet for jordens kapi
talværdi. (Måske ingen dårlig idé under landbru
gets nuværende afkastningsforhold). Landgilde
afgifterne afløstes efter 1660, da hartkomsansættelsen blev gennemført, af hartkomsskatterne, som
anvendtes af staten fra 1662 til 1903 og af kom
munerne til 1925.

Ejendomsskyldvurderingen blev gennemført som
beskatningsgrundlag ved lov af 15. maj 1903.
Da spørgsmålet om lempelser i landbrugets be
skatning under nedgangsperioden i slutningen af
det 19. århundrede kom frem, blev mulighederne
for en ændring i beskatningsgrundlaget også drøf
tede, og efter at regeringen i 1901 havde nedsat en
parlamentarisk skattekommission, blev enderesul
tatet af rigsdagens forhandlinger, at hartkornet
fuldstændig’ afskaffedes som beskatningsgrundlag
og afløstes af en periodisk ejendomsskyldvurde
ring.
I henhold til denne lov bortfaldt hartkornet
straks som grundlag for statsskatternes påligning,
medens det gradvis forsvandt for kommuneskatter
nes vedkommende og først fuldstændig bortfaldt i
1925.
Ejendomsskylden er en skat, der i modsætning
til hartkomsskatterne hviler på al fast ejendom,
både i by og på land, og grundlaget for denne skat
er som nævnt en periodisk ejendomsskyldvurde 
ring, der oprindelig skulle foretages hvert 5. år,
men efter lovens revision i 1912 hvert 3. år, hvil
ket dog ikke blev gennemført regelmæssigt på
grund af uforudsete Forhold, bl. a. som følge af
verdenskrig, der medførte uholdbare konjunkturer,
der gav usikre vurderingsgrundlag.
Oprindelig holdtes jord og bygninger ikke ad
skilte ved vurderingen, men siden 1916 har dette
fundet sted.
Den første ejendomsskyldvurdering foretoges i
1904, og de følgende almindelige ejendomsskyld
vurderinger er foretaget på følgende tidspunkter:
2. vurdering 1909, 3. 1916, 4. 1920, 5. 1924, 6.
1927, 7. 1932, 8. 1937, 9. 1945, 10. 1950, 11.
1956.
Ved lov af 7. august 1922 ændredes grundlaget
for statsskatternes vedkommende, idet der gen
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nemførtes en særlig grundskyld, som svaredes af
jordværdien for sig, og ved lov af 31. marts 1926
gennemførtes det samme princip for de kommu
nale ejendomsskatter.
Fritaget for vurdering til ejendomsskyld og
grundskyld er visse offentlige grunde og anlæg som
jernbaner, veje, parker m. m. - Der svares ikke
ejendomsskatter af kirker, skoler, sygehuse, offent
lige biblioteker, museer o. 1.
I løbet af de sidste 20-30 år er der fremkommet
forskellige love, bekendtgørelser og cirkulærer an
gående ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning.
Bl. a. var lov af 20. maj 1933 om grundstig
ningsskyld et nyt beskatningsgrundlag. Den nyeste
lov om grundstigningsskyld kom den 27. maj 1950,
og denne indeholder forskellige ændringer og til
føjelser til reglerne i den ældre lov.
Hvem er skyld i ordet skyld i stedet for skat?
Vil man forsøge at finde årsagen til eller ansva
ret for at mange spørgsmål, der vedrører ejen
domsbeskatningen kan karakteriseres som en rode
butik med tvetydigheder og dobbeltbenævnelser,
må det synes nærliggende at give den parlamenta
riske kommission, der blev nedsat af den davæ
rende regering i 1901, skylden for, at skat benæv
nes som skyld.
Ejendomsskyld er en skat, der indførtes ved
skattelovene af 1903; den afløste i forening med
andre skatter hartkornsskatteme og bygningsafgif
ten.
Grundskyld er den del af de faste ejendomsskat
ter, som hviler på jordens værdi i ubebygget til
stand.

Så kort og klart har sagkyndige udtrykt,
at skyld er skat.
Til og med den 10. alm. vurdering hed vurderingsformulareme »Skema til vurdering til ejen
domsskyld og grundskyld« (altså ejendomsvurde
ring til ejendomsskat og grundskat). På meddelel
sen om vurderingens resultat stod »Vurderingssum
til ejendomsskyld.«
Ved den 11. alm. vurdering hed formularen kort
og godt »Vurderingsskema«, og på meddelelsen
fra vurderingsformanden om vurderingsresultatet,
var summen kort og klart angivet som »ejendoms
værdien«, ligesom resultatet af jordens vurdering
er angivet som »grundværdien«.
Hvis denne ændring i ordvalget på vurderings
skemaerne og de trykte kort med meddelelse om
vurderingernes resultat er et initiativ, der er taget
af de myndigheder, der tilrettelægger ejendomsvur
deringerne og beskæftiger sig med ejendomsskatter
og grundskatter, og hvis denne ændring kan be
tragtes som et første skridt til at få et gammeldags
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udtryk fra middelalderen renset ud, således at
menigmand blandt ejendomsbesiddere og skatte
ydere ikke kan være i tvivl om, at det er ejendoms
værdi, grundværdi og skat, der dækkes under det
tvetydige ord »skyld«, så vil det betyde et frem
skridt - en forenklet og mere direkte udtryksform,
som for mange vil lette forståelsen og blive modta
get med glæde og påskønnelse.
Initiativet til de ovenfor bemærkede ændringer,
som er sket, var antagelig ikke taget ved den 10.
alm. vurdering i 1950. Hvis det havde været til
fældet, da lov af 27. maj 1950. om grundstignings
skyld blev vedtaget, burde ordet grundstignings
skyld ikke have været anvendt.
Spørgsmålet er, om der er nogen fordel ved at
sige grundstigningsskyld i stedet for grundstig
ningsskat, som er det, der menes, og som svares af
grundværdistigning.
Hvis der ikke er meget tungtvejende argumenter
for at bevare ordet »skyld«, hvor det endnu anven
des, i stedet for skat, burde det udgå både ved vur
deringerne og ved skatteligningen og i Det statisti
ske departements publikationer. - Det er bemær
kelsesværdigt, at Det statistiske departement i
Statistiske Aarbog 1957 ved tabel 54 om ejen
domsvurderingerne har en fodnote med følgende
ordlyd: Ved 11. alm. vurdering træder udtrykket
»ejendomsværdi« i stedet for det tidligere an
vendte »ejendomsskyldværdi«. - Det må håbes, at
denne sprogrøgt fortsættes konsekvent og effektivt.
Denne omtale af ejendomsskyldvurderingeme
siden 1904 har til formål at give en oversigt over,
hvornår de periodiske vurderinger har fundet sted
indtil 11. alm. vurdering i 1956, og samtidig er
påpeget nogle af de ændringer, der er sket og nogle
af de problemer, der knytter sig til menigmands
forståelse af de benævnelser, der anvendes.
Grundbeløb.

Sluttelig kan der være grund til at omtale begre
bet grundbeløb, som enhver ejendomsbesidder bør
have noteret, da det i nogle tilfælde spiller en
væsentlig rolle.
Ansættelsen af grundbeløb blev aktuel ved lov
af 20. maj 1933 om grundstigningsskyld (d. v. s.
grundværdistigningsskat eller blot grundstignings
skat). Grundlaget er vurderingsrådets ansættelse af
grundværdien, dels ved en nulpunktvurdering (før
ste gang ved 7. alm. vurdering pr. 1. januar 1932)
og dels ved senere vurderinger.
Den nye lov af 27. maj 1950 om grundstignings
skyld indeholder forskellige ændringer og tilføjelser
til reglerne i den gamle lov, og den tager 10. alm.
vurdering pr. 1. oktober 1950 som nulpunktvurde
ring ved udmåling af fremtidig værdistigning,
hvoraf der skal svares grundstigningsskyld. De
faktorer, der påvirker grundbeløbets ansættelse
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ned eller op, saasom private grundforbedringer,
alm. konjunkturstigning eller samfundsskabt
grundværdistigning vil det føre for vidt at komme
nærmere ind på her.
Formålet med omtalen af grundbeløbet er at
erindre om, at grundbeløbet ved 10. alm. vurde
ring danner grundlaget for 2 skillelinier eller grup
peringer for landejendomme.
1. Ved lov af 11. juni 1954 kom afgørelsen om,
at staten har forkøbsret til landejendomme, der har
et grundbeløb på 56.000 kr. eller derover. Statens
forkøbsret gælder også, når det drejer sig om så
nært slægtskabsforhold som ved overdragelse til
søskendes børn (nevøer og niecer), men ikke, når
det gælder overdragelse til ægtefælle, forældre,
søskende eller egne børn og adoptivbørn (livs-?
arvinger).
2. Ved finansministeriets bekendtgørelse af
14. januar 1954 gennemførtes regnskabspligt for
ejere og brugere af landbrugsejendomme med et
grundbeløb på 40.000 kr. eller derover.
Det har været under overvejelse at gennemføre
regnskabspligt for ejere og brugere af landbrugs
ejendomme med et grundbeløb på 25.000 kr. og
derover.

SLÆGTSGAARDSFORENINGEN
Driftsregnskab.
/. januar-31. decem ber 7 95 7.

INDTÆGTER
Regnskab

Indgået kontingent.......................... 34.821,55
Annonceindtægt.............................. 1.427,30
Renter ............................................ 1.236,11

Budget

35.000,00
600,00
750,00

Slægtsgaardsmærkater:
Indtægter ...................... 60,00
Udgifter ............................
0,00
--------60,00
Slægtsgaardsdiplomet:
Indtægter ...................... 280,00
Udgifter ............................ 225,00
--------55,00
Slægtsgaardsemblemer
Indtægt . . . :..........................
65,00
Julekort:
Indtægter ...................... 950,00
Beholdning pr.
1.1.1957 .... 3.200,00
Beholdning pr.
31.12.1957 ... 2.250,00
------------ 950,00
--------0,00_________
37.664,96 36.350,00

Den fagre tid -

UDGIFTER
Tryksager og kontorartikler..........
540,58
Porto .............................. 2.873,34
Refunderet............
2.400,24
-----------473,10
Gager:
Kontoret...................................... 4.010,00
Juridisk konsulent......................
500,00
Revisor...........................
500,00
Diverse ..........................................
727,14
Rejse- og mødeudgifter:
Diverse mødeudgifter. . 4.766,72
Årsmødet , . 10.762,46
Indbetalt af
mødedel
tagere ... 8.171,00
------------- 2.591,46
------------ 7.358,18
Husleje, telefon, rengøring og varme 1.349,85
Medlemsbladet:
Udgifter: 12.972,45
Budget: 14.700,00
Trykning - 6 blade .... 7.312,20
Bonus..........................
654,57
------------ 6.657,63
Forsendelse .................................... 2.745,72
Udgift til redaktion ...................... 1.200,00
Klicheer og artikler ...................... 1.723,60
Annoncer i »Vort Landbrug«
(Akkvisition) ..........................
362,50
Telefonudgifter m. v......................
283,00
Arkivet:
Tilskud ...................................... 6.500,08
34.931,38
Overskud ........................................ 2.733,58
37.664,96

700,00
1.000,00
3.000,00
500,00
500,00
1.500,00

5.500,00
1.800,00

9.000,00
3.000,00
1.200,00
1.500,00
0,00
6.500,00
35.700,00
650,00
36.350,00
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Status
pr. 31. december 1957.

AKTIVER
Kassebeholdning ......................
Postgiro ............................................................
Privatbanken, Nørreport afd.:
Konto kurant 6523 ..................................
Bankbog A. 51054 ......................................
Amagerbanken, Islands Brygge afd.,
bankbog 988 (spærret) ..........................
Slægtsbøger ......................................................
Slægtsgaardsdiplomer ......................................
Inventar............................................................
Beholdning af julekort ..................................

149,21
610,06

730,16
24.000,00
300,00
1,00
1,00
1,00
2.250,00
28.042,43

PASSIVER
Skyldige omkostninger:
Trykning og klicheer..............
1.396,55
Formandens udgifter..................
887,82
------------2.284,37
Kapital konto:
Saldo den 1. januar 1957 ...... 9.036,52
Lovmæssig reservefond (bidrag
fra livsvarige medlemmer) ....
300,00
Dispositionsfond:
Saldo 1. januar 1957. 13.687,96
Overskud 1957 .......... 2.733,58
------------- 16.421,54
--------- . 25.758,06
28.042,43

Nordsjællandsturen

Helsingør er en frisk og fornøjelig by, hvis beliggenhed

ved sundet har præget såvel byen af i dag som den gamle
by, med sine snævre gader og stræder, med gamle byg
ninger og ikke mindst det gamle kloster og klosterkirken
som et levn fra gamle dage.
Helsingør af i dag, den nye smilende bebyggelse uden
om den gamle kerne, er skabt på baggrund af industrien,
især det store skibsværft.
Nu som før er Kronborg og kysten ved sundet det sid
ste farvel og det første gensyn med gamle Danmark for
mange søfolk og turister, som for kortere eller længere
tid drager ud til fremmede lande. Det glemmes aldrig,
hvis man een gang, selv efter et kort besøg i fjerne lande,
vender hjem til sundet forbi Kronborg med sine spir og
tårne med de grønne tage og Dannebrog vajende, og øjet
møder de danske agres tavl og bøgeskoven der inde på
kysten.
Den 31. maj møder vi Kronborg, set fra land og beset
indvendig, vi møder det gamle Helsingør med dets kloster
og kirke.

Ovenstående driftsregnskab og status er udarbejdet på
grundlag af det for foreningen førte bogholderi, som vi
har revideret.
København, den 22. februar 1958.
Poul Nielsen,
K. Foged,
revisorer.

Forslag til budget for 1958.
Jugeret kontingentindtægt.............. 34.000,00
Renteindtægt af bank og giro .... 1.000,00
------------Tryksager, duplikering og kontor
artikler ....................................
700,00
Porto ..............................................
500,00
Gager:
Kontoret .................. 5.000,00
Juridisk konsulent . . .
500,00
Revision....................
500,00
------------- 6.000,00
Husleje .......................................... 1.000,00
Årsmødet........................................ 2.000,00
Andre mødeudgifter...................... 4.000,00
Diverse (annoncerog akkvisition). 1.500,00
Medlemsbladet:
Trykning (6 X 1250) 7.500,00
Forsendelse .............. 3.000,00
Udgift til redaktion. . 1.200,00
Klicheer og artikler. . 1.500,00

35.000,00

13.200,00
700,00
------------- 12.500,00
Tilskud til arkivarbejde.................. 6.500,00

Annoncer..................

Overskud....

34.700,00
300,00

Et pragtfuldt museum med store, lyse lokaler, og et
velordnet materiale ligger også på vor vej.
Hver af Slægtsgaardsforeningens årsudflugter har haft
sit særpræg, som vor Nordsjællandstur også vil få det, og
jeg tør sige, den vil blive en strålende oplevelse.
Nordsjællands natur med bakker og dale med bugtede
veje mellem moser og søer og gennem store og små skove,
skaber en vidunderlig ramme om de mange seværdighe
der, som findes. Det er vanskeligt at tilrettelægge en tur
i Nordsjælland, ikke fordi der mangler seværdigheder,
men fordi så meget må skubbes ud, når turen kun er på
een dag.
Vort besøg gælder en gammel slægtsgård med en meget
særpræget driftsform i såvel markdriften, husdyrholdet
som mekanisering.
Efter et fornyet glimt af nordkysten ved Hornbæk af
lægges besøg på Tegners museum. I et meget stort areal
er der ude i naturen i skønne omgivelser anbragt kunst
værker foruden de ting, som findes i museumsbygningen.
Turen går langs Esrum sø til Fredensborg med et glimt
af kongens sommerresidens til Hillerød med Frederiksborg
slot.
Efter et besøg på statens gårde med de mange land
brugsforsøg sluttes af i Hørsholm på jagt- og skovbrugs
museet,
E. P.

Indmeldelse
til

Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde
i Helsingør i dagene 31. maj og 1. juni 1958

At udfylde og indsende til
Slægtsgaardsforeningens kontor, Niels Juelsgade 14, København K.

A. Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt og helst med blokbogstaver):
Navn

Bopæl

Stilling

Postadresse

B. Hotelophold i Helsingør.
Med hensyn til hotelophold har turistkontoret i Helsingør oplyst, at der kan
skaffes gode hotelværelser til ca. 200 mødedeltagere (så mange har vi endnu ikke
været), men at værelserne selvfølgelig har forskelligt udstyr og derfor er til for
skellige priser. Som følge heraf ordnes det således, at mødedeltagerne igennem
Slægtsgaardsforeningen kan få reserveret værelse, men mødedeltagerne betaler
selv for hotelophold.
Prisen for hotelværelser (exclusive udgifter til morgenmad, betjening og hotel
karl) inddeles i følgende klasser:
Klasse A. Betaling for hotelværelse..............
» B.
do.
do.
.........
» C.
do.
do.
.........

8 å 9 kr.
10 kr.
12 kr.

Bestilling på hotelværelser:
Antal
enkeltværelser

Antal
dobbeltværelser

Hotelklasse
her skrives
A. B. ell. C.

Natten mellem 31. maj og 1. juni....................
Hotelophold vil derefter blive anvist mødedeltagerne så vidt muligt i henhold
til den ønskede prisklasse for hotelophold.
Hvis mødedeltagerne ønsker reserveret værelse til natten forud eller efter
mødet, bedes det bemærket.
Det bemærkes, at der i Helsingør og omegn er reserveret følgende sengepladser
på hoteller:
1.
2.
3.
4.

Hotel Gefion
Hotel Sommariva
Hellebæk hotel
Hotel Prins Hamlet, Helsingør

75 sengepladser å 12.00 kr. - C
10
»
å 8.50 » - A
30
»
å 8.75 » - A
90
»
å 10.00 » - B

Det bemærkes, at der til hotellerne (posterne 1, 2 og 3), som ligger uden for
Helsingør, er bus og togforbindelser.

C. Betaling.
Til udgifter vedr. måltider, busudflugter m. m. i dagene 31. maj og 1. juni
indbetales forud for årsmødet til Slægtsgaardsforeningens kontor, Niels Juelsgade
14, København K., et beløb udregnet efter udfyldning af nedenstående skema.
Det bemærkes, at udgifter til post 6 skal betales af alle mødedeltagere, da den
indeholder mange forskellige udgifter ved mødets arrangementer, herunder ad
gangsbilletter til seværdigheder m. m.
Bemærkning til deltagere fra Sverige. De i nedenfor angivne priser er danske
kroner. Når deltagere fra Sverige har udfyldt nedenstående skema, kan det ud
regnede beløb i danske kroner indsendes til Slægtsgaardsforeningens kontor i
København omregnet i svenske kroner efter kurs 100 danske kroner lig med 76
svenske kroner.
deltogere

Første dag 31. maj.
1. Frokost (lunch) på »Prins Hamlet« (let
sildeanretning, forloren skildpadde, kaffe
incl. betjening) ......................................
2. a. enten busudflugt til Helsingør og omegn
med kaffe..................................
2. b. eller udflugt til Hälsingborg incl. færge
billet og kaffe...........................
3. Middag på hotel »Prins Hamlet«..............

P-^ager

Ialt kr.

12.75
7.00

7.00
17.00

Anden dag l.juni.
4. Busudflugt i Nordsjælland ........................
5. Frokost (lunch) incl. kaffe og betjening i
Hillerød .................................................
6. Betaling for alle mødedeltagere omfattende
fælles mødeudgifter, adgangsbilletter til
seværdigheder, musik o. s. v.................

12.00

12.00
14.25

Ialt danske kroner....

D. Bemærkninger.
Denne blanket sendes senest den 15. april i fuldstændig udfyldt stand til
Slægtsgaardsforeningens kontor, Niels Juelsgade 14, København K.
Betalingen (udregnet i henhold til skemaets udfyldning) indbetales til samme
adresse enten pr. gironummer 83142 eller pr. checks eller pr. postanvisning.
Deltagerne får tilsendt meddelelse om, på hvilket hotel de skal bo, samt billet
ter til de skemaposter, som er udfyldt.
I skemaet er anført, hvad de enkelte priser omfatter.
Drikkevarer (øl, vin m. m.) betales ekstra.
Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hensyn til mulighed for hotel
ophold m. m., noteres deltageranmeldelse i den orden, de indsendes.
Under årsmødet bør deltagerne bære Slægtsgaardsforeningens emblem - det
koster 5 kroner - og det kan fås på foreningens kontor i København eller under
mødet i Helsingør.

ANDEISROGTRYKKERlET i ODENSE

1161.68
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ÅRSMØDET I HELSINGØR
Program for dagene 31. maj og 1. juni 1958
Som deltagere i foreningens årsmøde indbydes
medlemmer med ægtefæller og slægtninge samt
deltagere fra Sverige (damer og herrer), der er
interesseret i Dansk Slægtgaardsforenings arbejde
(husk at de unge kommer med).
PROGRAM:

Årsmødet begynder i Helsingør den 31. maj
kl. 12 og slutter i Helsingør den 1. juni ca. kl. 17.

LØRDAG DEN 31. MAJ
Kl. 12.00. Frokost (lunch) på hotel »Prins Hamlet«, Hel
singør.
KL 14.00. Repræsentantskabsmøde på hotel »Prins Ham
let«. Mødet kan overværes af årsmødedeltagere både
fra Sverige og Danmark.
Dagsorden for repræsentantskabsmødet:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Slægtsgaardsforeningens formand aflægger beret
ning.
3. Formanden for arkivudvalget aflægger beretning.
4. Formanden for bladudvalget aflægger beretning.
5. Drøftelse og godkendelse af beretninger under
punkterne 2, 3 og 4.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget til godken
delse.
7. Lovændring. Hovedbestyrelsen foreslår lovenes
§ 2 og 3 ændret.
Forslaget går i det væsentlige ud på, at betin
gelser for medlemsskab i Slægtsgaardsforeningen
ændres til, at en gård er i slægtens eje i 3. gene
ration. Ændringsforslagets ordlyd udsendes til
repræsentanterne.
8. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.
Følgende medlemmer af hovedbestyrelsen (og
deres suppleanter) afgår efter tur: Markersen,
Cederfeld de Simonsen, Chr. Lybye, Ths. B.
Thomsen, Grøntved og Jessen Reinholdt.
Udover nyvalg for eller genvalg af disse fore
slås hovedbestyrelsen udvidet med et medlem fra
Vejle amt og et medlem fra Ringkøbing amt.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt (herunder bestemmelse af sted for for
eningens årsmøde i 1959).

Kl. 14.00. For de årsmødedeltagere, som ikke ønsker at
overvære repræsentantskabsmødet, arrangeres udflug
ter til Helsingør og nærmeste omegn og til Hålsingborg.
Der kan vælges imellem:
a. Busudflugt til Helsingør og omegn fra kl. 14 til
kl. 17.30.
Besøg på Kronborg og Søfartsmuseet, bustur til
Kystens Perle (kaffe), derfra over Humlebæk og
Gurre til Helsingør, hvor klosteret og klosterkir
ken besøges.

b. Udflugt til Sverige (Hälsingborg) kl. 14 til ca.
kl. 17.30.
Kl. 14.15 fra Helsingør med færgen - i Hälsing
borg kl. 14.45. Deltagerne får 1 time til at gå i
butik (lukker kl. 16). - Der serveres kaffe på
Kärnans restaurant - med færge tilbage til Hel
singør - ankomst ca. kl. 17.30.
KL 19.00. Festmiddag for alle mødedeltagere på hotel
»Prins Hamlet«.

SØNDAG DEN 1. JUNI
KL 9.00. Udflugt fra Helsingør til Nordsjælland pr. bus
eller pr. privatbil.
Startsted i Helsingør bekendtgøres ved mødet dagen
før.
Der køres fra Helsingør ad nordre kystvej over
Hellebæk til Aalsgaarde og Skibstrup til Borsholm,
hvor en slægtsgård besøges (kl. 9.30 til 10.15). Herfra
over Hornbæk, Dronningmølle og Villingerød til Teg
ners museum (kl. 10.45 til 11.30).
Herfra til Esrum, øst om søen til Fredensborg,
gennem Gribskov til Hillerød.
KL 12.00. Frokost (lunch) på Slotspavillonen i Hillerød.
KL 13.30 køres fra Hillerød til statens forsøgsgårde, og
da de landbrugsforsøg, som her udføres, er meget om
fattende både planteavls- og dyremæssigt set, ventes
til besøg her at medgå ca. Wi time.
Herfra køres over Hillerød gennem St. Dyrehave,
Tokkekøb Hegn til Hørsholm til besøg på Jagt- og
Skovbrugsmuseet. Herfra til Helsingør ad søndre
kystvej.
KL ca. 17.00 tilbage i Helsingør, hvor udflugt og årsmøde
slutter.

SLÆGTSGAARDSFORENINGEN
for Randers amt

ordner BUSTUR til årsmødet i Helsingør
den 31. maj.
Tilmeldelse må senest ske 10. maj.
Afgang fra Frederiksplads i Randers lørdag den
31. maj kl. 6 morgen. Færgen afgår fra Grenaa
kl. 8.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til
tlf. Vivild 42 og 33 samt Grenaa 199, Voldum 43,
Holbæk 14, Spentrup 48, Dalbyover 17 .u og
Mariager 79.
Amtsbestyrelsen.

Slægtsgaarden
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HVOR KRONBORG KNEJSER
Af arkivar P. K. Hofmansen.

Hvor smiler fager den danske kyst
og breder favnen, når solklar bølge
og sommerskyer og skib med lyst
står sundet ind i hinandens følge.

Mit håb står til havet, skal Kong Erik af Pom
mern have sagt, da han i 1426 gav Helsingør by
dens ældste kendte købstadsprivilegier. Her hvor
Østersøens og Kattegats bølger brødes om sand
revlen, der gav byen navn, byggede han sit slot
Krogen, hvis kanoner skulle tvinge forbisejlende
skibe til at lægge ind ved Helsingørs skibsbro for
at erlægge den nyindførte Øresundstold. Krogen,
sundets dronning, blev i årene 1574-85 erstattet
af Kong Frederik II.s prægtige renæssanceslot
Kronborg, hvis tårne og spir ganske anderledes
svarede til tidens krav, men hvis opgaver blev de
samme som Krogens.
Skibe af alle nationaliteter stævnede for bugnende
sejl frem gennem sundets snævring, men foran
Kronborgs kanoner måtte ethvert fremmed fartøj
indtil 1857 stryge sit topsejl som en reverens for
den danske konge, lægge bi, fremvise pas og papi
rer og betale den påbudte afgift, som i over 400
år gjorde Helsingør til »de danske kongers guld
bjerg«. Øresundstolden fik en særdeles fremskudt
plads i rigets udenrigspolitik og blev den direkte
årsag til, at Danmark ved freden i København
1660 mistede Skaane, Halland og Bleking, men
som den havde skaffet penge til Kronborgs byg
ning, blev den al sin tid kilde til bestandig velstand
for Helsingør, hvis daglige liv blev præget af den
mægtige gennemgående trafik af fremmede søfolk.
En duft af alverdens produkter, krydderier, vin,
fremmed øl, bergfisk, humle, hamp, tjære, salt
o. s. v., blandede sig med den friske brise fra søen,
og fremmede tungemål lød i hver en slippe og i
hvert et stræde. Efterhånden bosatte nederlændere,
englændere, skotter, tyskere, svenskere, franskmænd, italienere, portugisere, russere og jøder sig
i byen, hvilket bevirkede, at Helsingør i forhold til
andre danske byer fik et internationalt præget bor
gerskab, hvis medlemmer, efter enhvers religiøse
tro, på helligdagene samledes i byens danske,
tyske, engelske eller jødiske menighed.
Som nederlænderen Hans Kniepers tapeter fra
1500-tallet til Kronborg slot er vævet af utallige
tråde i alle farver, er Helsingørs og Kronborgs
historie gennemvævet af lyse og mørke tråde, der
ofte fik farve af rigshistoriens store begivenheder.
Mens »Nymfernes kor slynger sine hvide blomster

kranse« fra det blå sund for foden af sundets
dronning, og Holger Danske med sine harnisk
klædte kæmper stadigvæk ruger over Danmarks
skæbne i slottets mørke kassematter, må man
uvilkårlig et øjeblik mellem bastionernes irgrønne
kanoner med udsigt mod kuliens skarpe profil den
svenske fæstning »Kärnan «s murstens røde tårn og
Hvens gule lerskrænter hengive sig til nogle af de
mange minder, som knytter sig til dette skønne
sted. Selv om man lader Hamlettragediens tilknyt
ning til Kronborg stå for Shakespeares egen reg
ning, er der minder nok endda.
Disse skrappe bølger mellem Helsingborg og
Kronborgs pynt hvisker så stille mod søbatterier
nes stene; de har så meget at fortælle til den, der
har tid til at lytte. En kold aprildag med frost og
sne 1294, just som langfredagsklokkerne i Sankt
Olai kaldte til messe, gled en liden smakke ud fra
Skaanes kyst og stævnede frem mod Helsingør, i
hvis sydlige udkant kongens faste fæste, Flynder
borg, skimtedes i Snetykningen. I søle og smuds
bag de prustende heste på smakkens bund lå to
bagbundne mænd; det var Kong Erik Menveds
bitre fjende, Danmarks kirkes stolte primas, ærke
biskop Jens Grand med sin domprovst Jakob
Lange, som kongens broger hertug Christopher på
kongens bud netop havde taget til fange i Lund og
nu førte til Sjælland. »Strax de komme til Hel
singør, da bunde de dennem paa deres Heste igen
og førte dennem saa fremdeles til Søborg Slot den
samme Aften«, slutter den gamle beretning, efter
at den har givet et glimt af de voldsomme stridig
heder mellem kongemagt og bispevælde, der i disse
år sønderflængede riget og 5 år senere førte til
pavens anathema over Danmark. Bølgerne hvisker
videre og fortæller en ganske anden historie.
Der var engang en yndig og god prinsesse af
Habsb urgernes stolte æt. Hun hed Elisabeth og var
søster til den spanske konge Karl I, senere tysk
kejser under navn af Karl V. I en alder af 13 år
var hun i 1514 blevet trolovet med den 33-aarige
danske konge Kristian II, og en augustdag 1515
løb en statelig flåde efter 10 dages hård sejlads fra
Zeeland i Holland med den unge prinsesse ombord
ind på Helsingørs rhed, medens kartoveme på
Krogen slot udspyede deres glimt af ild og skyer
af røg, der langsomt drev hen over vandet. På
grund af vejret var skibene imod bestemmelsen
blevet tvunget til at anløbe Helsingør, - »et varsel
om den trængsel og ulykke, som ventede denne
ædle kvinde, der her for første gang satte foden på
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Danmarks jord.« Kongen havde en anden kær,
men svogerskabet med en af Europas mægtigste
fyrster og de 250.000 gylden, som hans unge brud
førte med sig, var ikke at foragte.
I 2 år måtte Dronning Elisabeth lide den tort, at
Kong Kristian søgte til sin ungdomselskede Dy
veke Sigbritsdatter i Stenhuset på Amagertorv,
men da døde Dyveke pludseligt i juni 1517. Ryg
tet gik, at høvedsmanden på Københavns slot Tor
ben Oxe havde forgivet hende ved at sende hende
nogle forgiftede kirsebær; det var jo på den årstid,
hvor disse frugter var modne. Helsingørs kirke
klokker ringede til lig. Et sørgetog bevægede sig
mod det i 1430 af Kong Erik af Pommern stiftede
Karmeliterkloster i Helsingør, hvor Dyveke fandt
sin grav under hvælvingerne i Fratergaardens mun
kegang. I stille nætter tonede de hvide brødres
Vigiliesang over hendes sidste hvilested ud over
urtegården og den slumrende by. En måned efter
betænkte Kong Kristian Karmeliterklostret med
rige gaver, medens Torben Oxe i november samme
år mistede sin hals for bøddelens økse.
Ingen tænkte da på, at Kong Kristian som en
fangen og stækket ørn en aftenstund 15 år senere
på et skib skulle passere Helsingør på vej fra
Norge til fængslet på Sønderborg slot. »Da det
rygtedes i Helsingør, løb enhver til stranden, og da
de blev var, i hvilket skib Kong Christian var, stod
borgerne og deres fruer, grædende som børn og
vred deres hænder, så de måtte forbarme en, og
beklagede, at der vederfores ham vold og uret.«
Under forbifarten søgte kongens blik vel Karmeliterklostrets lille rytterspir, hvorunder hans ung
domselskede fandt sin grav, men mon ikke også
hans tanker gik til en ensom grav i Gent, hvor
hans kærlige og trofaste dronning allerede i 6 år
havde sovet sin sidste søvn.
Men bølgerne mod kronborgs pynt ved mange
andre ting at fortælle. De så, hvorledes det nye,
stolte slot Kronborg med sine tårne og spir i årene
1574-1585 rejste sig på Krogens grund af de sand
sten og mursten og det tømmer, som de selv på
deres ryg havde båret til byggepladsen fra Skaane,
Bergen, Holland og Gulland, og de så også, at
Kong Frederik II efter slottets opførelse endnu
havde råd til at bygge et lille lystslot (Marienlyst) i
Lundehaven ved nordkysten, som senere blev byg
get større og fra 1767 tilhørte enkedronning
Juliane Marie.
Det nye slot Kronborg blev hærget af brand en
septemberaften 1629, men med sin sædvanlige
energi lod Kong Christian IV det hurtigt istand
sætte. Spiret på det store, firkantede tårn blev dog
ikke genopført, idet man nøjedes med at dække
overdelen med et telttag, og først ved reparationen
af tårnet efter det svenske bombardement somme
ren 1658 fik det sit nuværende kullede udseende,

Kronborg. (Fra »Danmarksbogen«).

der kan betragtes som et symbol på det danske
rige efter den frygteligste fred, Danmark i sin
tusindårige historie nogensinde er blevet tvunget
til at gå ind på. »Uden hensyn til befolkningens
ønske skar Roskildefredens kniv dybt ned i det
danske folkelegeme, og snittet blev lagt lige ved
hjertet.«
Da Kong Carl X Gustav efter freden i Roskilde
26. februar 1658 og det påfølgende besøg hos
Kong Frederik III på Frederiksborg slot i begyn
delsen af marts ilede over sundet for at tage sine
nye provinser i besiddelse, indskibede han sig i
Helsingør og under salut fra Kronborgs kanoner,
der blev besvaret fra Helsingborg fæstning, stæv
nede den tyskfødte, svenske potentat frem mod
Skaanes kyst. Da han hen på sommeren samme
år vendte tilbage for at tilintetgøre Danmark som
selvstændig stat, oprandt en streng tid for Hel
singør. Medens Kong Carl X Gustav af al kraft
gennemførte Københavns belejring, »kom Sven
sken d. 17. Aug. her til Helsingør med en Del
Fodfolk og et Regiment Ryttere og laa her for
Cronborg i 19 Dage og maseret den 20’de ind,
den 6. Septb., som var en Mandag, om Middagen
som Klokken var Vi gaaen 2 slet, maseret de dan
ske ud og de svenske derind«.
Nu var svenskerne herre på begge sider af sun
det, hvad der på grund af Nederlandenes store
handelsinteresser var dem en lige så ond torn i øjet
som danskernes hidtidige herredømme over sun
dets port.
Den 23. oktober ankrede en mægtig hollandsk
flåde under admiral Opdam op ved Hammermøl
len, og mens den ventede på gunstig vind til at
stryge forbi Kronborgs kanoner, gik den svenske
flåde foran København under admiral Wrangel
mod nord. Noget måtte ske! Tidlig om morgenen
den 29. oktober sprang vinden om i nord, og
straks lettede hollænderne og gik mod syd. Carl
Gustav var fra lejren ved København kommet til
Kronborg og lod hollænderne hilse med svensk
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løsen. Da Opdam ikke besvarede denne, men holdt
sin sydgående kurs ret mellem Kronborg og Hel
singborg, lod Carl Gustav Kronborgs tunge artil
leri spille, og det fortælles, at han selv antændte
det første skud. Snart var også den svenske flåde
impliceret i striden, men efter en forbitret og blo
dig kamp i 6 timer ud for Helsingør måtte sven
skerne lade hollænderne slippe igennem. Vejen var
åbnet for Københavns undsætning, og om aftenen
ankrede den hollandske flåde med proviant og sol
dater på Københavns rhed.
Denne dag blev en af Helsingørs store minde
dage! Det svenske åg lå dog stadigvæk tungt over
Helsingør, og kække, danske mænd som Ole
Steenvinkel og Henrik Gerner måtte undgælde
hårdt for deres forsøg på at tilbageerobre Kron
borg. Efter et fængselsophold i Kronborgs kasse
matter blev Steenvinkel den 29. juli 1659 henrettet
og stejlet udenfor byen, medens Birkerødpræsten
efter en hård prøve på svenskernes pinebænk i 18
uger hensad som lænket fange på Helsingborg slot.
Efter freden i København den 27. maj 1660 drog
hele den svenske hær til Helsingør for at blive
transporteret over sundet, men i denne hårde kri
gens tid havde »svenskerne nedskudt herlige byg
ninger og skønne huse, taget borgernes skibe og
den ganske bys indbyggeres våben og gevær,
umyndige børns gods, bygningstømmer, hør og
blår, godtfolks mange sengeklæder, kobber, tin og
andet husgeråd« med meget mere. De glemte hel
ler ikke at medtage det pragtfulde springvand i
Kronborg slotsgård og den kostbare tronstol i
gemakket.

Som de bølger dog kan hviske -. En rimkold
januarmorgen 1772, mens det flakkende lys fra
Kuliens fyr endnu lå over Øresund, og Helsingørs
borgere vel næppe endnu var stået op, kom en
fornem karosse i afsindig fart og fulgt af 30 drago
ner i strakt karriere jagende fra syd ind gennem
Helsingørs snævre gader og standsede først foran
Mørkeporten på Kronborg. I løbet af 3 timer
havde optoget ad slette, frosne veje tilbagelagt
strækningen fra København til Helsingør med Dan
marks ulykkelige, 20-årige dronning Karoline Ma
thilde og hendes 6 måneder gamle datter Louise
Augusta. For få timer siden havde hun været midt
punkt i et strålende maskebal på Kristiansborg
slot, nu kun en ulykkelig, forvist kvinde. Under
sin karantæne på Kronborg boede hun i nogle
gemakker på 1. etage med udsigt over volden og
havet. Her hørte hun om sin elskede Struenses for
smædelige henrettelse, og her blev hans og hendes
lille datter brutalt revet ud af hendes arme. Da hun
efter 6 år i Danmark den 31. maj 1772 på et
engelsk skib forlod Helsingør, ydede man hende
dog den ære at lade Kronborgs kanoner salutere
med 27 skud, men rigets hårde behandling af den
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engelske konges søster var med til at lægge kimen
til Danmarks næste store ulykke.
Om morgenen den 30. marts 1801 passerede
den engelske flåde under Nelson Helsingør tæt
inde under den svenske kyst, ivrigt beskudt fra
Kronborg, men på grund af den store afstand led
de fjendtlige skibe dog kun ringe skade. 3 dage
senere drønede kanonaden fra Skærtorsdagsslaget
på Københavns rhed over Øresund. Den næste
gang, da englænderne i fjendtlig hensigt gik gen
nem sundet, var den 3. august 1807. Lurende og
lumsk lå flåden da for anker i 12-13 dage på Hel
singørs rhed for at proviantere, og først sent gik
det op for byens borgere, at denne mægtige
eskadre var ude på ran og forberedte sig til angreb.
En oktoberdag samme år passerede »røverne«
atter Helsingør og Kronborg, men denne gang med
Danmarks flåde, rigets stolthed og værn, som
bytte. Den dybeste harme og sorg greb hele natio
nen, og kaperkrigen tog et mægtigt opsving.
I årene 1807-14 udsendte Helsingør ikke min
dre end 58 kaperbåde, der tilføjede englænderne
store afbræk. Den kække færgemand og søgut Lars
Bache i Helsingør var en af de første, der i 1807
løste kaperbrev. Det var ham, der i november
1801 med sit bådelav satte livet i vove for at frelse
nogle skibbrudne på Københavns rhed, og som
bagefter stolt afslog en belønning med ordene:
»Jeg redder ikke mennesker for penge!« Nu udru
stede han 2 kaperskibe og tog mange gode priser.
I juli 1809 kuldsejlede denne vakre mand, Hel
singørs gode søn, på et krydstogt i Fakse bugt, og
vind og vejr førte hans lig ind på sydstranden ved
Stevns, hvor han fandt sit sidste hvilested på Ly
derslev kirkegaard.
I tusind år har bølgerne nynnet om pynten og
hvisket om Danmarks dyrebare minder fra dette
sted. Måtte vagten på Kronborgs flagbatteri i al
kommende tid kunne hejse Dannebrog over et frit
folk i et frit land og kippe med flaget for hvert
venligsindet skib, der står sundet ind eller ud hvor lyst! hvor stort!
P. K. H.

---------- 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.
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Fortsat fra side l

HELSINGØR —
Med sundtoldens ophør gik det tilbage for Hel
singør med rivende hast, og armoden begyndte at
brede sig i de mange hjem, der før havde levet
godt af handelen med de talrige skibe, der ankrede
op for at betale told og proviantere. Fremad gik
det først igen, da Mads Holm grundlagde Hel
singør Skibsværft. Det vandt hurtigt anerkendelse,
og her kunne der skaffes beskæftigelse til mange
hænder. Efterhånden ændredes billedet af Hel
singør fra at være en borger-, officers- og tjeneste
mandsby til en arbejderstad, hvor værftet spillede
den altdominerende rolle. Havde værftet godt at
bestille, var der højvande i kassen i byen, var det
sløje tider for skibsbyggeriet, mærkedes det hurtigt
hos de handlende og på skattekontoret. . .
De mange små indtægter måtte give en høj
skatteprocent, fordi der var så mange offentlige
institutioner, der måtte udbygges med det voksende
indbyggertal, og det var ikke nogen særlig velfun
deret by, der måtte gøre krigsårene med.
Helsingørs gamle borgmester, Peder Christensen
- bedst kendt som Kong Peder - indtog en beun
dringsværdig fast holdning overfor tyskerne, men
han kunne ikke helt forhindre deres huseren og
hærgen på skoler og andre steder, og da Kong
Peder nedlagde sit hverv i 1946, var der meget at
tage fat på for hans efterfølger, borgmester Sigurd
Schytz. Men det byråd, der blev valgt ind i 1946,
havde i krigens tunge år lært samarbejdets kunst.
Man arbejdede støt og enigt mod det store mål at
genopbygge de ødelagte bygninger og institutioner,
skaffe boliger til de mange, der levede usselt i
kældre og på tagkamre, udbygge industrien og få
skatten sat ned. Det lykkedes at få sikret store
arealer til nyt byggeri og med kommunens interes
serede og velvillige bistand skød der helt nye by
dele op i en fart, som ikke mange andre steder.
Interessant var ikke mindst de mange selvbygger
huse, som folk fra værft og gummifabrik slog sig
sammen om og hjalp hinanden til.
Denne indsats på mange fronter i forbindelse
med gode tider for værftet og byens andre store
virksomheder som gummifabrikken Tretorn, Wiibros Bryggeri m. fl. gjorde, at Helsingør dels har
kunnet udvide sin boligmasse med over 33 pct.,
få alle anlæg og institutioner genopbygget, gadeog vejnettet reetableret og udvidet, jævnstrømmen
afløst af vekselstrøm o. s. v. - og samtidig ned
sætte ligningsprocenten fra 12 til 8.9. Byen er nu
blandt de billigste i skattemæssig henseende.
Derfor skal De ikke nøjes med at kigge på
gamle huse i Helsingør - tag en tur ud i yderkvar

tererne og se på de mange nye, ofte meget bemær
kelsesværdige nybygninger og kønne, grønne anlæg.
Man kan ikke beskæftige sig med Helsingør i
disse tider uden at komme ind på det mest bemær
kelsesværdige træk i bybilledet - nemlig de svenske
indkøbsrejsende. De kommer i et antal af en halv
snes tusinde om dagen, og det svenske sprog høres
næsten oftere på byens gader og i forretningerne
end det danske. De skaber liv og travlhed, og det
er millioner gode svenske kroner, der klinger i kas
sen i mange forretninger . . .

Slægtsgaardsforeningen
i Haderslev amt
har holdt generalforsamling på Harmonien i Haderslev.
Formanden, Chr. Reinholdt, Oksgaard, bød velkommen,
hvorefter museumsinspektør Neumann, Haderslev, holdt
et meget interessant foredrag om gamle voldsteder i Ha
derslev amt.
Efter kaffebordet åbnede formanden generalforsamlin
gen, og i sin beretning meddelte han, at amtet havde ca.
200 medlemmer, omtalte foreningens formål, slægtsgaardsarkivets arbejde og uddeling af slægtsgaardsdiplomer. Endvidere omtaltes årsmødet 1957, og der gaves
oplysninger om årsmødet i Hillerød i maj i forbindelse
med udflugt langs Nordsjællands kyst.
Flere havde ordet til beretningen og foredraget.
Gdr. Anders Bruun, Skudstrup, foreslog, at der blev
foranstaltet egnsudflugt, et forslag, som vil blive taget
under overvejelse.
Til bestyrelsen genvalgtes gdr. J. Klappenborg, Harreby,
med gdr. Peder N. Pedersen, Harreby, som stedfortræder.

Det tidligste forår.
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en nødvendighed?

Ingen kan være mere interesseret i, at landbrugets over
skudsbefolkning flyttes over i andre erhverv end land
bruget selv, sluttede taleren.

Følgende betragtninger, som dr. Holger Gad, Århus

»Afvikling af de små brug«

Er vandringen fra land til by

universitet, har fremsat på et møde i Horsens landbofor
ening, er værd at notere.
I et referat i Horsens Folkeblad hed det bl. a.:
Konklusionen af doktorens foredrag var, at vandringen
fra land til by faktisk var en nødvendighed for landbru
gets økonomi, og at det ikke ville være nogen ulykke,
hvis den ville bevirke sammenlægning af mindre landbrug.
Doktoren ønskede at forklare, hvorfor de erhvervsmæs
sige vilkår i landbruget ikke frembyder så gode mulig
heder som andre erhverv. Den første årsag er, at en min
dre del af det samlede forbrug går over på fødevarer, når
levestandarden er stigende. For det andet er en del ar
bejdsopgaver flyttet fra landbruget over i andre erhverv,
og en tredie faktor er, at produktionen pr. mand har en
tendens til at stige stærkere i landbruget end i andre
erhverv. Disse ting presser i retning af, at man har brug
for færre folk i landbruget. Og samtidig har man haft et
fald i indtjeningsmulighederne.
Hele denne ændring i befolkningens struktur er langtfra
til ende, og for landbruget indadtil vil det betyde en meget
stærk aftagen i presset på efterspørgslen efter ejendomme
i fremtiden.
Denne efterspørgsel eksisterer måske stadig - og det er
tænkeligt, at presset vil holde sig nogen tid, bl. a. har vi
40.000 landarbejdere, som kan tænkes at stimulere efter
spørgslen, men taleren mente dog, at man i de senere år
har kunnet iagttage en betydelig nedgang i omsætningen
ved handel med landejendomme.
Et andet punkt er det økonomiske behov for en ned
gang i landbrugsbefolkningen, og man må se i øjnene, at
den nuværende befolkning i landbruget faktisk er for stor
i forhold til produktionsevnen. Betingelsen for at opret
holde den nuværende ejendomsbestand er, at den nuvæ
rende befolkning opretholdes, men da vi i øjeblikket har
90.000 ejendomme under 10 ha og 40.000 under 5 ha,
ville taleren ikke se nogen ulykke i, om udviklingen be
virkede, at en sammenlægning af de mindste ejendomme
blev nødvendig. Det ville snarere være heldigt både for
landbruget og for landet som helhed.
Trods vandringen fra land til by har der i de sidste år
været en tendens til lavere lønninger på landet, og land
bruget er det eneste erhverv, i hvilket man de sidste 25
år har kunnet iagttage et sådant forhold. Fremtidens mu
ligheder ligger i fuld beskæftigelse, hvilket giver mulighed
for at komme af med landbrugets overskudsbefolkning.
For øjeblikket finder en voldsom industriel udvikling sted
i Europa, navnlig i Tyskland og Frankrig, og taleren
kunne ikke se rettere, end at betingelsen for et voksende
marked for dansk landbrug ville være en industriel udvik
ling så hurtigt, at industrien trækker arbejdskraften fra
landbruget.

Forstander Robert Christensen, Sydsjællands landbrugs
skole, refereredes 30. januar i Kalundborg Folkeblad efter
et møde i KO&LH landboforening og Ruds Vedby-kredsens og Kalundborgegnens husmandsforening i Høng:
Forstander Robert Christensen indledede sit foredrag
med en omtale af landbrugspolitiken i England, Tysk
land, Frankrig og Sverige og fremhævede, at disse lande
yder deres landbrug en meget væsentlig støtte gennem en
told- og subsidiepolitik.
Når disse lande må føre så beskyttelsespræget en land
brugspolitik, så er det simpelthen fordi der i disse lande
findes for mange små og urentable brug på fra 2 til 6-8
tdr. land. Så små brug kan ikke drives tilstrækkeligt ra
tionelt og konkurrencedygtigt, men ikke desto mindre har
regeringerne lovet disse landmænd, at de ikke skal blive
økonomisk deklasseret.
Kraftigt bifald hilste forstanderens aktuelle foredrag. I
tilknytning til foredraget spurgte konsulent Frederiksen,
Ubby, om, hvordan de små landbrug skal passes til for
det frihandelsområde, man kan forudse.
Robert Christensen svarede, at Danmark er i den gode
situation, at landet kun har få småbrug. Vi kommer dog
ikke uden om, at for at få det rationelle landbrug frem,
må disse brug med årene se at blive afviklet. Måske kan
det gøres i forbindelse med et generationsskifte. Det er
ganske klart, at målet med det hele er Europas forenede
stater.

STRØTANKER TIL
OVERTÆNKNING
Opdragelsens mål er ikke at lære mennesker at tjene
penge. Det er at lære dem, hvad de skal bruge pengene
til, efter at de har tjent dem.
(Abraham Lincoln.)
Den, der køber, hvad han ikke har brug for, bliver
snart nødt til at sælge det, han har brug for.
(En ældre kineser.)

Den, der køber, hvad han ikke har brug for, stjæler fra
s'8 se^Vt
(Amerikansk ordsprog.)
En af fejlene i vor tid er, at folk giver penge ud, som
de ikke har, til ting, de ikke har brug for - for at impo
nere mennesker, de ikke bryder sig om.
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Tre hemmeligheder her i verden er det aldrig lykkedes
mig at komme nær:
Tidevandet, - biernes sociale stat, - og den kvindelige
logik.
(Charles Dornier.)

Hemmeligheden i et lykkeligt ægteskab består i, at ka
tastroferne blot tages som ubehageligheder, og at en ube
hagelighed aldrig opfattes som en katastrofe.
(Herold Nicholsen.)
H. B.

gamle land
Vort gamle land, af bræens plovskær furet
i milde bølgefald og strænge drag årtusinder har brådd og brænding skuret
din kyst der syntes vigende og svag,
og vestenvindens tordentale duret
om klint og klit og sønderrevne vrag.
Dog, vinterhvidnet eller sommergrønt,
vi fandt dig lige ungt og lige skønt.

Det sidste overdrev med lyng og stene,
et urtidslevn, forløst af bræens kryst,
de brune højder, støbt i linjer rene,
med klang af malme i den dybe røst,
det stormomsuste træ der stolt og ene
står vagt og vartegn på en vejrslidt kyst,
og magtfuldt tonende mod hav og fjord
en dysses ædelsten fra Danmarks jord . . .

Det blev vor lyst og lidenskab at værne
det billede af dig, vi kendes ved,
din jord der gav os brød af kim og kærne,
vor arvelod i aldrig talte led,
og under helvedlarm af vilde kværne
om dine fagre træk at lyse fred,
at bære frelst igennem storm og flod
den drøm om dig som dønned i vort blod.

Og om en vej med klam og kold beregning
har sprængt en kile mellem høj og dal,
om blanke åløbs underfulde svajning
udrettedes som efter lineal,
og jag’et fremad, fremad uden drejning
blev øjeblikkets modeideal
- skal bølgegangens myge strængespil
dog evigt høre Danmarks vænge til.

Olaf Andersen.

TIR og FENRISULVEN
Af arkivar i Dansk Folkemindesamling Hans Ellekilde.

Tir er det danske navn på den gammelnordiske
gud, som islænderne kalder Tyr. Jeg foretrækker
at anvende det danske navn Tir på denne guddom,
efter hvem den tredie ugedag tirsdag er opkaldt,
guden Tirs dag, ligesom onsdag er opkaldt efter
guden Odin, og torsdag er opkaldt efter guden
Thor. Vi har i Danmark fra hedensk tid bevaret
disse hedenske ugedagsnavne, tirsdag, onsdag og
torsdag, mens islænderne i katolsk tid har udren
set denne hedenske surdejg og nu kalder disse tre
ugedage med de kedelige benævnelser trediedag,
midugedag og femtedag. De tre ugedagsguder Tir,
Odin og Thor, der i virkeligheden gengiver de
romerske gude- og planetnavne, Mars, Merkur og
Jupiter, genfindes hos den store romerske forfatter
Tacitus, som ved år 100 efter Kristi fødsel har
givet en ganske ypperlig, blot temmelig kortfattet,
beskrivelse »Germania« af den store folkegruppe,
germanerne, hvortil i vore dage tyskere, hollæn

dere, flamlændere, englændere og nordboere hører.
Tacitus bruger de latinske navne Mars, Merkur og
Herkules om disse tre germanske guder, men det
er anerkendt så at sige af alle forskere, at Tacitus
mener de store germanske guder Tir, Odin og
Thor.
Vi ved altså med stor sikkerhed, at disse tre
storguder har været kendt i det mindste af de vest
germanske folk, som har levet nærmest ved Rhi
nen år 100 efter Kristi fødsel, men har de også
været kendt af de nordgermanske folk på samme
tid, altså tiden omkring Kristi fødsel?
Fra stednavneforskningen ved vi, at vi i det
historiske Danmark har besiddet hellige lunde,
indviet snart til den ene, snart til den anden af
disse tre germanske storguder. I Sønderjylland har
vi således sognebyen Tislund, som betyder den til
guden Tir viede hellige lund, i Østsjælland har vi
sognébyen Torslunde, Thors hellige lund, og i Øst-
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skåne sognebyen Onslunda, der vidner om Odins
dyrkelse i en hellig lund. Har Nørrejylland sin
Thorsø, så har Vestsjælland sin Tissø, guden Tirs
sø, og Vestskåne sin Odensjø, midt i Onsjø her
red. Har Vestjylland sit Tisbjerg, så har Samsø sit
Onsbjerg, dvs. Odinsbjerg, og Sønderjylland sit
Torsbjerg i Angel.
Hvor gamle disse såkaldte gudestednavne er,
som vidner om hedenske storguders dyrkelse under
åben himmel, i den hellige lund, ved den hellige
sø og på det hellige bjerg, vides naturligvis ikke
med fuld nøjagtighed, men der er god grund til at
antage, at de er jævngamle med de berømte sønderjydske guldhorn fra tiden omkring 400. Der er
dog efter mit skøn ikke noget i vejen for at disse
danske gudestednavne, som genfindes i mange
egne af det øvrige Norden, kan være betydelig
ældre, måske endda gå tilbage til Tacitus egen tid,
altså rundt regnet hundrede år efter Kristi fødsel.
Vi ser i al fald tydeligt, at de tre guder Tir, Odin
og Thor følges ad her i det historiske Danmark o.
400 efter Kristi fødsel, ligesom de gjorde hos de
vestgermanske stammer omkring år 100. Hvor
gamle disse tre guddomme er her i Norden, er der
imod et åbent spørgsmål.
Efter min opfattelse, som ingenlunde deles af
alle forskere, har nordboerne allerede i broncealderen dyrket i det mindste Tir og Thor. Tir fore
kommer som solgud, stadig efter min personlige
opfattelse, Thor som øksegud, på de berømte, især
fra Bohuslen kendte helleristninger. Om Odin også
har været dyrket af de gamle nordmænd i Bohus
len, er derimod tvivlsomt, men at Odin har været
kendt af dem, er jeg overbevist om. På en helle
ristning fra Bohuslen kendes navnlig et billede af
en kæmpe med et vældigt spyd i hånden, et billede
vil jeg tro af Odin, opfattet ikke som en stormens
guddom, sådan som i det historiske Sverige og
Danmark, hvor Odin i høstens tid får offer af det
sidste neg på marken, men derimod som en stor
mens uvætte, sådan som opfattelsen er i det sydlige
og vestlige Norge, hvor oskurrei, det frygtelige
ridt, farer hærgende hen over de sydvestnorske
dale i forvinterens tid. Stormen tænkes at komme
farende fra en bjærg, højt hævet over bygden, på
Møn således Møns klint. Her får stormguden Odin
sin bolig, herfra får han fjendtlige flåder til at
strande, så at Mønboerne kan beholde frihed og
selvstændighed, takket være deres bygdegud Odin.
Mange steder i Norden har folkeoverleveringen
bevaret vidnesbyrd om, at de døde, især de faldne
krigere, efter døden samles til evigt liv hos Odin i
bygdens fjæld, således f. eks. i Olleberg i Vestgøtland, og disse fjælde kan andetsteds i Vestergøtland bære navn af Valhal, de faldnes hal.
Fra dette folkemytiske stade som stormgud, som
krigsgud, som dødsgud, stiger Odin op til at blive
gudehøvding, en stilling, han fuldt ud indtager i

Slægtsgaarden

den ældre Eddas gude- og heltedigte, ligesom i den
norsk-islandske skjaldedigtning. Kun i den sidste
overgangstid mellem hedenskab og kristendom, en
lidenskabelig kamptid, ligesom senere hen refor
mationstiden, er der tegn på, at Thor vinder frem
på Odins bekostning, fordi de overbeviste hednin
ger har større tiltro til den stærke trofaste Thor
end til den lunefulde uberegnelige Odin. Thor bli
ver derfor hovedguden i hedenskabets sidste store
tilflugtssted, gudetemplet i Upsala, hvor Thor o.
1070 indtager hæderspladsen i midten, flankeret
på begge sider af guderne Odin og Frøj. Tir er
derimod i tidernes løb blevet trængt tilbage fra sin
stilling som gudehøvding i broncealderen og keltisk
jernalder, ikke blot af Odin og Thor, men også af
Frøj og hans fader Njord. Da den store islandske
digter Egil Skallagrimssøn vil nedkalde gudernes
vrede over sin dødsfjende kong Erik Blodøkse,
som har forurettet ham så dybt i en arvesag frem
ført på Gula ting, nævner han slet ikke som Taci
tus gudetreheden Tir, Odin og Thor, men derimod
de fire ligenævnte nordiske guder, Odin og Thor,
Frøj og Njord, som han besværger at drive folkefjenden kong Erik af lande. De samme guder med
tillæg af Frøja nævner Hallfred Vandrådeskjald
efter sin overgang til kristendommen på Olav
Tryggvesøns tilskyndelse, som de fra barndommen
elskede guddomme, som det falder ham så usige
ligt tungt at afsværge. Heller ikke her nævnes
guden Tir. Tir synker så dybt, at han i det island
ske efterklangsdigt Hymiskvida opfattes som jæt
ten Hymers dattersøn, Thors kløgtige rådgiver,
men altfor svage ledsager på vandringen til Tirs
morfar, jætten Hymer. Den ølkedel, som Thor med
lethed svinger op over sit hoved og fører til As
gård, prøver Tir to gange forgæves at rokke fra
dens plads i Hymers hal.

Men een myte er der dog, som viser, at Tir
engang har været en stærk gud, livsnødvendig for
aserne, nemlig myten om, hvorledes Fenrisulven
blev bundet, således at den først kan rive sig løs,
når Ragnarok med gudernes undergang indtræder.
Denne myte fortælles ret udførligt i islænderen
Snorre Sturlasøns såkaldte Yngre Edda, forfattet
o. 1225, altså over 200 år efter kristendommens
vedtagelse på Islands alting i år 1000. Desuden i
kortfattede, stærke antydninger i kampdigtet Loketrætten, digtet efter min opfattelse af en dansk
Thorsdyrker, der hader og afskyr de nyomvendte
kristne, som håner og spotter de nordiske guder,
de selv i deres barndom har dyrket. Han skildrer
denne forhadte mennesketype i den lumske, lider
lige, løgnagtige tvekønnede Loke, en gang i tiders
old alligevel Odins fostbroder og Thors fuldtro
ven.
I Snorres Edda fortælles, at Loke med jætte
kvinden Angrboda avlede de tre farlige børn, Fen
risulven, Midgårdsormen og Hel. Fenrisulven blev
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opfødt i Asgård, og kun Tir alene havde mod til
at gå hen til den og give den mad. Guderne lod
nu gøre en lænke Læding, som Fenrisulven ikke
var så bange for at få lagt på sig. Øjeblikkelig
rystede den sig så stærkt, at lænken brast. Så lod
aserne lave en anden, endnu langt stærkere jern
lænke Dromi, men ulven havde også vokset sig
større og stærkere end forrige gang. Den lod fri
villig også denne lænke lægge på sig, som den
mente, at den måtte kunne magte, om end med
stort besvær. Og det slog også til, for ligesom
Fenrisulven »løste sig af Læding«, »dumpede den
sig af Dromi,« således at lænkens stumper fløj
langt bort. Så lod Odin sende bud til nogle dværge
i Svartalfe-hjem om at lave en lænke Gleipnir, som
nok skulle kunne holde. Den var lavet af seks ting,
nemlig af kattefjeds døn, af kvindeskæg, af bjærgrødder, af bjømesener, af fiskeånde og af fugle
spyt. Lænken så ud som en tynd silkesnor, hvorfor
ulven med rette fattede mistanke til denne trold
domslænke, og ikke ville lade den lægge på sig,
med mindre en af guderne ville lægge sin højre
hånd i dens gab til pant på, at lænken var »rigtig«,
uden al svigefuld trolddom. Nu så guderne sig om
fra den ene til den anden, om der var nogen, som
turde vove sin højre hånd. Men Tir stak sin hånd
frem og lagde den i munden på Fenrisulven, som
nu uden modstand lod silkelænken Gleipner lægge
på sig. Men aldrig så snart ulven rørte på sig, så
hærdedes båndet, og jo mere den rystede sig, des
stærkere blev lænken. Da lo alle aserne af ulvens
håbløse anstrengelser med undtagelse af Tir, han
mistede sin højre hånd. Men gudernes farlige
fjende Fenrisulven ligger nu, takket være Tir,
uløselig bundet til Ragnarok.
1 kampdigtet » Loketrætten « giver Loke sig i ord
strid med alle de aser, som gæster Ægirs hal, først
Brage og Idun, sidst Sif og Thor. Alle de øvrige
guder og gudinder kan denne hersens edder
spændte tvetulle spotte og håne, men da Thor
endelig vender hjem til gudernes frelse ud af alle
vanskeligheder, bliver Loke nødt til at luske fejgt
og ynkeligt bort: »For dig alene vil jeg vige min
vej, for jeg ved, at du slår.« Loke frygter med god
grund for, mener digteren, at Thor vil dræbe ham
med den hammer Mjølner, hvormed han engang
har dræbt gudernes farligste fjende, jætten Hrungner. Gid det må gå alle disse her ondskabsfulde
kristne på selvsamme vis, mener digteren.
Da turen kommer til Tir i Lokes ordstrid, håner
Loke ubarmhjærtigt den lemlæstede gud: »Ti du
bare stille Tir, du ville aldrig kunne klare dig i
tvekamp, din højre hånd, det må jeg nævne, sled
dig Fenris fra.« Tir svarer Loke ganske sagtmo
digt: »Jeg savner min hånd, men du den velbe
kendte ulv, savnet er en ulykke for os begge; ulven
har det heller ikke for godt, som i lænker skal
vente Ragnarok.«

ÅRENE RULLER
Hvornår har vort liv vel sit højdepunkt?
hvem ved det — og hvem kan det sige?
for årene rulle — snart hastigt — snart tungt
og karrige veksle med rige,
hver eneste tid har sin særegne glød
og ikke een dag har sin lige.

I ungdommens dage vort sind er som stemt
mod mål, der os lokke og kalde,
og alt det forgangne er fortid og glemt
mens livskampen fylder os alle,
ja - fremad er hele vor vilje og håb
om end vi skal segne og falde.

Der kommer en tid, hvor hver dag der hengår
har nok i sig selv og sit eget,
mens børnene vokser - et livsværk opstår
om småt måske kun — eller meget,
for fortid og fremtid har tanken ej rum
kun nutidens krav bliver plejet.
Og - hvor er den rig, når den ta’r os i favn
den tid, der hver evne kan tage,
- dog kommer en dag hvor vi mindes et navn
og ser os med undren tilbage,
og ser gennem år, der var svundne og glemt
os minderne lysende drage.

Da føler vi - fremtiden kalder vel - men
med ukendte sorger og glæder,
og gerne i skyndingen standser vi end
og mindernes veje betræder,
da knytter sig fortid og fremtid igen
tilsammen i ubrudte kæder.
Hver tid har sin lykke - hver dag sin dont,
- har det man formået at finde - det tror jeg I har - da på godt eller ondt
den bedste tid - altid - er inde,
tillykke med tiden, der lykkelig randt
- alt held for de år, der skal svinde.
Gunnar Eske Kristensen.

Myten har sin egen logik. Den gud, som ofrer
sin hånd for at få Fenrisulven bundet, må også
være den gud, som skal kæmpe med Fenrisulven,
når den slipper løs yed Ragnaroks indtræden. Men
ingen af de oldnordiske gudedigte nævner det aller
mindste om, at det er Tir, som skal kæmpe med
Fenrisulven, de er alle rørende enige om, at det
er Odin, som bliver slugt af Fenrisulven, men
straks efter hævnet af sin unge søn Vidar, som
dræber Fenrisulven. Omvendt er det lige så umu
ligt at finde antydninger af, at det var Odin, men
ikke Tir, som ofrede sin hånd for at få det frygte
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lige uhyre, Fenrisulven, forsvarligt bundet indtil
Ragnarok. Sammenhængen må ubetinget være
den, at Odin, her som så mange andre steder, har
trængt Tir til side for at indtage hans plads. Lader
vi nu Tir indtage sin retmæssige plads, så har vi en
urnordisk myte med dette hovedindhold: 1) Tir
binder Fenrisulven, men mister sin hånd i kampen;
2) i Ragnarok vil Fenrisulven komme løs og sluge
Tir hel og holden, men Tirs unge søn, Vidar, vil
hævne hans død. Denne myte med at Tir mister
sin hånd, synes afbildet på det lange sønderjydske
guldhorn, men den må gå tilbage til en tid, da Tir
endnu opfattedes som solgud, hvad han efter min
formening gjorde i broncealderen. Fenrisulven er
da at opfatte som et undergangsuhyre, hvis store
mål det er at sluge solen, altså en kæmpemæssig
og livsensfarlig solulv. Under solformørkelse bliver
solen »slugt« af solulven, men den bliver hurtig
fri igen og kommer uskadt af uhyrets gab. Således
vil det, tror nordboerne, gå ved Ragnarok, den
gamle ældede solgud vil nok blive slugt af solulven,
men en ny sol vil komme frem af solulvens svælg,
takket være solgudens unge søn. Vi ser, at mens
den semitiske livsopfattelse, som vi har arvet fra
jøderne, tænker sig en ubetinget almægtig himmel
gud Jahve, så tænker nordboerne sig i ældgammel
tid, at deres ypperste gud, himmelguden Tir, netop
ikke er almægtig, nej han ofrer sin højre hånd for

at holde undergangens rasende kræfter bundne,
for derved at kunne opretholde liv og ophold for
guder og mennesker her i vort Midgård. At him
melguden Tir udover denne opretholdende evne
på undergangens rand jo måtte mangle almagt,
vidner den daglige erfaring om, oplevelsen af ond
skabens næsten uudryddelige kraft, hvor »ingen
mand skåner den anden,« hverken i oldtid eller
nutid.
H. E.
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