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Hvor meget må en dansk bondegård koste i dag?
Nogle betragtninger om ejendomsprisernes højde

og sæsonmæssige prissvingningers indflydelse på ejendomshandelen
Af gårdejer, amtsrådsmedlem Chr. R. Christensen, formand for Dansk Slægtsgaardsforening

Det er så let at rejse spørgsmålet om, hvad en
gård må koste, men det er uhyre vanskeligt at be
svare det helt tilfredsstillende. Og dog må nogle
tusinde unge landmænd hvert eneste år besvare det
for deres eget vedkommende ved at gå ind i en
handel, hvori de som regel investerer alt, hvad de
ejer og har, og som helst skulle være deres livs
eneste gårdkøb. Og lige så mange ældre landmænd
må afstå deres ejendom på den måde, at netop
denne handel skal fortælle dem, hvilket økonomisk
udbytte deres livsgerning har givet.
Det er svært at handle, og de unge mennesker
har endda den vanskelighed, at de som regel ikke
har større erfaring hverken i at handle eller i at
vurdere en ejendoms værdi. De kan søge bistand
fra mere erfarne kolleger og på den måde høste
værdifuld hjælp. Men de kan ikke forlade sig helt
på denne hjælp, for de lidt ældre vil nemlig ofte
på deres livs vej være blevet belastet med så svære,
betænkeligheder, at det kan knibe med at få en
handel i stand. Og når man ser bort fra de sidste
par år, har det i hvert fald hidtil været sådan, at
det absolut ikke har været nogen fordel at vente.
I dag ser det anderledes ud, og ikke ret mange
erfarne landmænd har mod til i øjeblikket at anbe
fale deres yngre kolleger at købe, men de unge på
deres side ved, at konjunkturer kan vende. Med
gang kan afløse modgang, kun en eneste ting er
helt sikker: De ungdomskræfter og det ungdoms
mod, de i øjeblikket har, forsvinder og kommer

aldrig mere tilbage. Derfor har de ikke råd til at
vente i årevis. Enten skal de vende landbruget ryg
gen og lade hele deres værdifulde uddannelse være
spildt, eller også skal de have fat.
Intet under at der spørges, hvad det kan gå an
at give for en gård. Og selv om spørgsmålet ikke
kan besvares, kan der gives visse retningslinier, som
kan fortælle lidt om den forholdsmæssige værdi
mellem ejendommene.
Først og fremmest har man den gamle hartkornsansættelse, der kan være til nogen støtte ved
ejendomshandeler. Denne ansættelse er udført med
stor dygtighed og omhu. Man kan fortsat være
sikker på, at en høj hartkornsvurdering er ensbety
dende med god jord. Derimod fortæller lav hartkornsansættelse ikke, at jorden nødvendigvis må
være dårlig. Dræning, strukturændring og kultive
ring kan udmærket have forbedret den.
Så er der ejendomsskyldvurderingen.
De periodiske omvurderinger til ejendomsskyld
giver altid sikkerhed for, at disse vurderinger er
nogenlunde nye, men de er ikke tilnærmelsesvis så
omhyggeligt gennemførte, og desuden har de den
egenskab, at der ved ansættelsen ikke udelukkende
er taget hensyn til jordboniteten, men også til den
dyrkningsværdi, jorden måtte have som følge af be
liggenhed med hvad dertil hører.
Man kan derfor ikke forlade sig blindt på ejen
domsskyldvurderingernes rigtighed. Der er tvært
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imod kommet så mange grelle eksempler på unøj
agtighed frem, at man må forbavses. Men til sy
vende og sidst har man intet andet at holde sig til.
Når der i det følgende stilles nogle eksempler op,
må det derfor være med alt muligt forbehold både
med hensyn til vurderingernes rigtighed og kon
junkturernes bestandighed.
Vurderingen til ejendomsskyld skulle give ud
tryk for en ejendoms værdi i handel og vandel
(brug). Imidlertid er de to begreber så forskellige,
at det til tider kan være næsten umuligt at finde
samhørighed mellem dem, og det letter naturligvis
ikke vurderingsmyndighedernes arbejde.
I øjeblikket må ingen regne med at kunne købe
en gård for en pris, der blot tilnærmelsesvis svarer
til dens afkastningsevne. Helt andre faktorer spiller
ind ved handelen med landbrugsejendomme.
For det første er der løsøret. Det må betales
med dagspris. Vil køberen ikke det, kan sælgeren
blot sende dyrene på marked og inventar og maski
ner til auktion. Så vil det blive salgsværdien for
dyrene og anskaffelsesværdien med passende af
skrivninger for maskinerne, der vil blive gældende.
Bygningerne kan man ikke helt sige det samme
om, men prisen for dem vil altid være afhængig af,
om de er gamle og upraktiske, og nyere bygninger
vil blive betalt med en pris, der står i forhold til,
hvad det koster at gøre gamle hensigtsmæssige.
I virkeligheden er det kun jordens pris, der kan
svinge med landbrugets konjunkturer, men da den
som regel kun udgør omkring ved en trediedel eller
måske endda væsentligt mindre af en ejendoms
værdi, giver dette forhold altså kun begrænsede
udslag.

Under de øjeblikkelige forhold er det næppe ret
meget forkert at vurdere, at en nøgen ejendom kan
købes for en pris, der svarer til ejendomsskyld
vurderingen eller måske endda noget under. Det
vil sige, at en ejendom, der overtages i september
uden høst, vil kunne købes for vurderingsbeløbet
med tillæg af den værdi, indestående lån måtte have
samt omkring ved halvdelen af bruttoværdien af
rodfrugtafgrøden med videre, der endnu måtte stå
på marken.
Vi tager et eksempel med en gård på 50 tønder
land, der er vurderet som følger:

Grundværdi ...................................................
Bygningsværdi ...............................................

80.000 kr.
80.000 kr.

Samlet ejendomsskyld................................... 160.000 kr.
Kreditforeningslån, 50.000 kr., kurs 90, værdi
5.000 kr.
50 pct. af 10 tdr. Id. roer..............................
5.000 kr.
Anslået handelsværdi..................................... 170.000 kr
Hertil værdien af besætning, maskiner og
redskaber m. m., f. eks........................... 80.000 kr.
Ialt.... 250.000 kr.

Hvis man forudsætter, at avlen følger med, må
man vurdere dens værdi som jævnt aftagende indtil
næste høst. Til gengæld må man regne med, at det
koster meget dyrt at drive en nøgen gård frem til
høst, og her er det, de fleste forsyndelser sker.
Sælgeren får lettere flere penge ud af gården ved
at sælge den tom lige efter høst, og køberen vil,
inden han når frem til indtægternes dag, opdage,
at han har sat langt flere penge i den historie, end
han egentlig havde råd til.
Alene til ejendomsskatter og forrentning må
man regne med 1 pct. om måneden, og hertil kom
mer jordens behandling, besåning og gødskning,
bygningernes og inventarets vedligeholdelse og me
get mere. Hvis man regner med, at det koster 2 pct.
af ejendomsværdien (og det er lavt) at drive en
gård en måned samt 5 pct. ekstra til udsæd og
kunstgødning, vil man komme til en hel anden
pris, hvis der handles lige før høst:
kr.
kr.
kr.
kr.

Ejendomsskyld ....................................
Værdi af lån........................................
2 pct. af 160.000 X 11.......................
Udsæd og kunstgødning......................

160.000
5.000
35.200
8.000

Løsøre .................................................

208.200 kr.
80.000 kr.

Ialt... .

288.200 kr.

Hvis man i stedet for en månedlig driftsomkost
ning på 2 pct. af ejendomsskyldværdien regner med
3 pct., må man altså lægge yderligere 17.600 kr. til,
og man er dermed oppe på en pris af 305.600 kr.,
uden at man på nogen måde kan sige, at gården
er blevet dyrere derved.
Det er imidlertid alt andet end givet, at gården
kan koste så meget, og i så fald vil den altså i rea
liteten koste mindre end ejendomsskyldværdien.

☆
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Når alle disse forhold tages i betragtning, er
man altså nået dertil, at ejendomsskyldvurderingen
i mange tilfælde er for høj. Og det er en alvorlig
byrde at lægge på landbruget, fordi grundskatterne
til stat, amt og kommune tilsammen plejer at ud
gøre omkring ved 5-6 pct., hvilket vil sige, at der
skal gives fuld markedsrente af fejlvurderingen.
Derfor er en nedsættelse af ejendomsskyldvær
dien i 1961 rimelig på grundlag af det nuværende
prisniveau, og kravene om en mere nøjagtig og
mere ensartet vurdering må i hvert fald ikke for
stumme.
☆
Der er uendelig mange forhold at tage i betragt
ning ved ejendomshandel eller ejendomsoverta
gelse. Konsulent Balle har derfor udarbejdet en
oversigt over alle disse ting. Denne oversigt står
gratis til rådighed for Slægtsgaardsforeningens

Fynsk slægtsgårdsudflugt

i september
Dansk slægtsgaardsforenings amtsbestyrelser på Fyn
har efter mange medlemmers ønsker og opfordringer
planlagt en udflugt i september.
Deltagere, som var med på turen til Langesø, Vosemose
og Blommenslyst i 1953 eller på udflugten til Ærø i 1956,
har givet udtryk for stor interesse for en fortsættelse af
sådanne udflugter til forskellige egne med besøg på
slægtsgårde og andre gårde og på virksomheder med til
knytning til landbrug og til minderige og naturskønne
steder.
I år er egnsudflugten planlagt til området mellem
Odense og Kerteminde, og den er fastsat til mandag den
15. september i håb om, at høsttravl heden til den tid er
vel overstået.
Der aflægges besøg på følgende steder:
Kl. 13.30 samles deltagerne i Marslev på »Fyenske
Andelsmejeriers Osteri og Kondenseringsfabrik« (F. A.
O. K.), som vil blive forevist. Virksomhedens produktion
og afsætning vil blive omtalt i korte træk (Slægtsgaards
foreningens landsformand, gdr. Chr. R. Christensen, Bad
strup, er formand for F. A. O. K.s bestyrelse).
Derefter besøges proprietær Bent Bjergskovs slægts
gård, »Rosenlund« i Kølstrup sogn, hvor der vil blive
givet en redegørelse for gårdens og slægtens historie. Ved
gennemgangen af den store beboelsesbygning fra 1700tallet vil der blive lejlighed til at se mange ting af inter
esse for slægtsgårdsfolk. Endvidere vil gårdens drift blive
kort omtalt.

A ugustsom m er.

medlemmer og udleveres ved henvendelse til for
eningens kontor.

Fra »Rosenlund« fortsættes ad vejen forbi »Ulriksholm« til mejeriejer, godsejer Marius Boels gård, »Øster
gård«, hvor gården og driften bliver omtalt, og de velind
rettede stalde for kreaturer og svin samt et moderne gød
ningstankanlæg vil blive forevist.
Til slut samles deltagerne på restaurant »Bakken« på
Munkebo bakke med det vide udsyn nord for Kerteminde
fjord. Her spises den medbragte mad, og ved selskabeligt
samvær kan aktuelle spørgsmål drøftes.
I begyndelsen af september vil foreningens medlemmer
i de fynske amter få brev med indbydelse og nærmere
enkeltheder samt tilmeldelsesblanket fra amtsformændene.
Af hensyn til arrangement og pladsforhold skal alle del
tagere være tilmeldt forud.
H. B.

Strøtanker til eftertanke
Agtelse er bedre end et kendt navn,
anseelse er bedre end ry, og
ære er bedre end berømmelse.
☆

At leve - er ej at ære
tidens humbug og tant,
at leve - det er at være
med alt det falske på kant.

☆

Ingen ting sker tilfældigt, alt har en årsag
og sker med nødvendighed. Universet er et vældigt urværk.
(Demokrit, græsk naturfilosof 400 år f. Kr.).
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Fra årsmødet i
Skånes Hembygdsförbund

Om Resnæs

Søndag den 8. juni d. å. holdt Skånes Hembygdsförbund sit årsmøde på Bäckaskog slot, der med sin
meget smukke park ligger på landtungen mellem
Oppmannasjön og Ivösjön, øst for Kristianstad.
Årsmødet begyndte med gudstjeneste i Kiaby
kirke, der er en af Skånes ældste teglstenskirker,
og fortsattes på slottet, hvor forsamlingen i det
yndige vejr drak »kirkekaffe« i slotsparken. En
påfølgende rundtur gennem den udstrakte park
under havebrugskonsulent Gustav Rud. Ferlenius’
udmærkede og fornøjelige ledelse var en smuk op
levelse for deltagerne. Under parkens mægtige
træer havde forsommeren bredt et lyseblåt tæppe
af blomstrende forglemmigejer, der konkurrerede
med de skønne udsigter over Oppmannasjöns blå
vande.
Repræsentantskabsmødet i slottets »Mariasal«
foregik under ledelse af landshøvding Westling,
Kristianstad. Der blev under mødet givet udtryk
for sympati overfor tanken om at danne en skånsk
Slægtsgaardsforening i lighed med Dansk Slægtsgaardsforening, men man mente ikke, at det til
kom Skånes Hembygdsförbund at tage initiativet
i denne sag.
Efter mødet holdt intendent Thorsten Andersson
et særdeles interessant foredrag om Bäckaskogs hi
storie. Bäckaskogs præmonstratenserkloster blev
oprettet 1213, og efter reformationen tilhørte god
set slægterne Ulfstand og Ramel. Den sidste Ramel
måtte 1680 afstå slottet til den svenske krone, da
han under den skånske krig 1675-1679 havde væ
ret altfor danskvenlig. I 1817 overgik Bäckaskog
til kronprins Oscar (I), efter hvem hans søn kron
prins Karl (XV) fik slottet. Navnlig Karl XV holdt
af at bo på dette smukke sted, hvor han ofte
modtog besøg af sin ven kong Frederik VII af
Danmark. I 1868 fejredes her kong Karl XV’s
datter, prinsesse Louises forlovelse med den dan
ske kronprins Frederik (VIII), og dette ægtepar
havde slottet fra Karl XV’s død 1872 til 1900.
Årsmødet sluttede med en middag i kong Karl
XV’s smukke spisesal, der næsten står urørt fra
denne konges tid. Som repræsentant for Dansk
Slægtsgaardsforening overbragte arkivar P. K. Hof
mansen, slægtsgårdsarkivet, en hilsen til Skånes
Hembygdsförbund og udtalte ønsket om et fortsat
godt samarbejde mellem de to organisationer.
P. K. H.

Måske vil man begynde at rode rundt i hukom
melsesafdelingen, når ovenstående navn nævnes,
tvivlende om det skyldes en trykfejl, eller om det
er en afdeling af sjællandskortet, der ikke blev lært
i skolen. Det sidste er sikkert den rette forklaring,
for Refsnæs kender jo de allerfleste; men da jeg
nødig vil komme på kant med gode venner derude
på vort vestligste punkt af Sjælland, nødes jeg til
at følge Røsnæsboernes skik.
Altså Røsnæs er den længste af de to arme, der
luner den lange Kalundborg fjord, giver beroli
gende læ for rejsende fra Jylland eller Samsø, der
under storm har passeret farvandet mellem Samsø
og Sjælland og som kan være nederdrægtigt.
Er man sluppet ind i fjorden kan det være, at
man kigger efter skrænterne og bakkerne på Røs
næs, kønne er de, værd at se på. Måske undrer
man sig over, at der ingen byer er at få øje på.
Det skal man dog ikke lade sig narre af. De har
det som Samsøs byer, ligger gemt mellem bakkerne,
usynlige for de ufredsfolk, der i landsbyernes barn
dom desværre havde ondt ved at skelne mellem
fjender og landsmænd. Landsbyer er der ellers ikke
få af derude, elleve ialt, hvoraf Raklev - egnsud
tale Ra-aklev - er den ældste, de andre er torper,
altså af langt yngre oprindelse.
Røsnæs er helt uden skov, modsat genboen As
næs, den anden fjordarm, der tilsyneladende er helt
dækket af storskov, når man ser fra fjordsiden. Vi
kender også grunden til skovløsheden, det lærte vi
i skolen! Den unge prins Valdemar var med sin
fader, den store Valdemar Sejr, på jagt derude, da
en forvildet pil ramte og dræbte ham, hvorefter
kong Valdemar gav ordre til at al skov skulle ryd
des. Om nu denne sørgelige ulykke i året 1231
virkelig gav anledning til rydningen, eller om be
folkningens trang til jord har skylden, kan der tviv
les på, de mange torpe landsbyer synes at nære
tvivlen.
Er man kommet ud på næsset, vejen er lang og
ikke køn, kan man gå op på den højeste bakke,
Vågehøj. Her fra er udsigten vidunderlig, det er
næsten, som man står midt i Danmarkskortet, mod
vest ser man Samsø, Jyllands østkyst, lidt mod
sydvest det meste af Fyn, ret syd langt ned i Sjæl
land, og mod nord bl. a. Nekselø og Sejerø foruden
kystlinien langs Sejerøbugten.
Kun en større gård findes der, Røsnæsgården,
i sin tid købt af godsejer Lawaetz, nu ejes den af
en sønnesøn af den bekendte stamfader.
Men denne slægt er jo ikke egentlig »Røsnæsser«, de fleste af øvrige beboere udgør derimod
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Kæmpehøj ved Kongstrup på Røsnæs.

uden tvivl efterkommere af utalte generationer
ægte Røsnæsser. Dens i fortiden ret isolerede be
liggenhed skabte en særegen kultur med en dialekt,
der tydelig mindedes Samsødialekt, blandet med
bredt vestsjællandsk. »Kalundborgjyder« sagde
man om Røsnæsseme og påstod endog man der
ude sagde »a«!
Også nordvestdragterne var afvigende fra nord
vestsjællandske, ligesom stuehusenes indretning af
veg fra egnens øst på.
Røsnæs har ingen herregård, sandsynligvis fordi
det store lenslot i Kalundborg har ejet al jord
derude.
En by, der hed Urrøe, blev af Kr. 4. nedlagt og
jorden lagt ind under Kalundborg ladegård, hvor
kongens svigersøn, den mildest talt noget uheldige
Hans Lindenor, gift med Kirstine Munks datter,
Elisabeth Augusta, var lensmand. (Han byggede
Lindegården, der nu er museum.)
Som erstatning for tabet af tiende, fik den Raaklev sognepræst tilkendt »halvfjerde pund rug,
halvfjerde pund byg, 4 tdr. havre og 12 rdl. i penge,
hvormed han forhåbentlig har været tilfreds? Hvad
bønderne derimod har følt, er der næppe spurgt
om, og tilfredsheden tør måske betvivles.
Nu var det jo egentlig ikke historie, disse linier
skulle beskæftige sig med, ellers kunne der næv
nes de ca. 50 stenalderhøje fra dyssetiden, Røsnæs
har bevaret; men egnens natur og egenartethed,
der gør et eller flere besøg til en oplevelse. Vil
man på en tur derud og have en fører med, går

man ikke fejl ved at læse mag. H. V. Clausens
»Fra Holbæk Amt«, udgivet af Historisk Samfund
for Holbæk amt, 1918.
Bestemmer man sig for et Røsnæsbesøg, bør
man, om man er fremmed på egnen, først kigge
på Esbern Snares femtårnede kirke og de udgra
vede rester af det gamle Kalundborg slots ruiner.
Man kan jo sende en venlig tanke til den plet,
hvoraf nu kun findes enkelte sokler tilbage, hvor
en ikke uvæsentlig del af Danmarks historie blev
skabt. Minder om dronning Margrethe og hendes
rådgiveres virke for at rense det endnu ikke helede
land for lovløse og gridske herremænds småborge
- »røverreder« - kan spores den dag i dag i ruiner
ved »Skarritsholm«, »Ubby«, »Asnæs«, »Keldstrup« samt »Gislinge«.
At det var dronningen, der lod disse nævnte
reder afbrænde, kan vel kun for en enkelts ved
kommende bevises gennem arkivmateriale - Skar
ritsholm - men folkeminder er ikke helt til at feje
til side. Margrethe var jo nu en gang datter af
Valdemar Atterdag.
Jørg. Petersen.

SELSKABELIGHED
Man brød sig i grunden ej stort om at se dem.
Men bad dem, fordi man var nødt til at be dem.
Af de, der var bedt, var der ikke så få,
der kun gik, fordi de var nødt til at gå.

(Otto Benzon).
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FOR

Såfremt der i andre nordiske lande findes eller dannes
foreninger af samme art, vil foreningen søge samarbejde
med disse.

Dansk Slægtsgaardsforening

§ 2.

Love

Medlemmer.

§ 1.
Foreningens formål.

Foreningens formål er at værne og bevare de danske
slægtsgårde, således at de forbliver i slægtens eje, og der
igennem også at give de medlemmer af slægten, som ikke
forbliver på fødegården, et fast holdepunkt, et sted,
hvor de kan bevare forbindelsen med den rod, hvoraf de
er rundne.

Foreningen vil fremme dette formål:

a. gennem et kulturelt oplysningsarbejde ved at hjælpe
medlemmerne til at efterforske deres slægts og gårds
historie, ved at få dem til at bevare ejendele og doku
menter af mindeværdi og kulturhistorisk værdi og ved
slægtsgårdssammenkomster m. m.. alt ud fra det syns
punkt, at slægtstradition og kendskab til fortiden er af
værdi for den enkelte og forankrer denne i det folk,
hvori han eller hun hører hjemme.
Til fremme af kendskab til slægtsgårdenes historie
er der af foreningen oprettet et slægtsgårdsarkiv, der,
foruden efterhånden at indsamle og opbevare så meget
stof af slægtshistorisk art som muligt, også påtager sig
slægtshistoriske undersøgelser for medlemmerne.
Arkivet er en del af foreningen og ledes af et af
hovedbestyrelsen nedsat udvalg. Foreningen yder årligt
til arkivets drift et tilskud, hvis størrelse fastsættes af
hovedbestyrelsen. Arkivudvalget aflægger beretning og
regnskab for repræsentantskabet.

b. gennem juridisk og økonomisk vejledning til medlem
merne m. h. t. familieoverdragelser og testamenter
vedrørende deres ejendomme, arveskifter samt disposi
tioner, der skal sikre ejendommens bevarelse i slægten.
Udgifterne herved afholdes enten af foreningens lø
bende indtægter eller af dens reservefond.
c. gennem et arbejde for at opnå lovgivningsmagtens
støtte til, at slægtsgårdene forbliver i slægten, navnlig
ved lovregler, der beskytter slægtsgårdene mod unød
vendig ekspropriation, ved hensigtsmæssige arveregler
for landejendomme, ved lovregler, der skal hindre, at
landejendomme gøres til genstand for spekulation eller
erhverves alene som pengeanbringelse, og eventuelt
ved en slægtsgårdslovgivning, der skal sikre ejendom
mens bevarelse i slægten, så længe noget arveberettiget
medlem af denne har vilje og evne dertil.

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er
interesseret i dennes virke. Ved foreningens møder har
samtlige medlemmer stemmeret, men til medlem af re
præsentantskabet kan kun vælges slægtsgårdsejere.
Ved slægtsgårdsejere forstås landbrugere, der ved arv
eller familieoverdragelse har erhvervet det land- eller
skovbrug, som han eller hun er ejer af, når ejendommen
i mindst 3 slægtled, medregnet den nuværende ejer, har
været i slægtens besiddelse (eje, fæste eller forpagtning).
Hovedbestyrelsen afgør i tvivlstilfælde spørgsmål ved
rørende medlemsoptagelse.
Medlemmer af foreningen, der har været slægtsgårds
ejere, kan vælges til medlem af repræsentantskabet, for
så vidt ejendommen stadig er i slægtens besiddelse. Æres
medlemmer kan vælges af repræsentantskabet efter en
stemmig indstilling fra hovedbestyrelsen.
Til medlemmer, hvis ejendom i mindst 100 år har
været i slægtens besiddelse, udstedes der, når det ønskes,
af foreningens hovedbestyrelse efter forudgående under
søgelse et diplom mod et nærmere fastsat gebyr.

§ 3.
Kontingent.

Det årlige kontingent for medlemmer af Slægtsgaardsforeningen beregnes på grundlag af ejendomsskylden
således:

a. For nuværende medlemmer.
Af de første 20.000 kr. betales kr. 7.00 og derefter
for hver påbegyndt 10.000 kr. betales yderligere 1 kr.,
beregnet efter 9. vurdering (1945), indtil højest kr.
30.00.
b

For nye medlemmer.
Af de første 20.000 kr. betales kr. 7.00 og derefter
for hver påbegyndt 10.000 kr. betales yderligere 0.50
kr., beregnet efter sidste vurdering, indtil højest kr.
30.00.
Nye medlemmer kan vælge, om de vil betale efter
skala a eller b.

c. For enkeltpersoner eller institutioner,
der ikke opfylder betingelsen for medlemsret som
slægtsgårdsejer, er kontingentet 12 kr. årligt.

d. Livsvarige medlemmer
optages for et bidrag af 10 gange årskontingentet dog mindst 200 kr.
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Kontingentet betales ved begyndelsen af hvert regn
skabsår, der svarer til kalenderåret. - Medlemmerne bin
der sig ikke til andet og mere end kontingentet.
Udmeldelse af foreningen skal ske med 1 års varsel
til en 1. januar.

§ 4.
Amts- og kredsorganisationer.
Foreningen opretter amtsorganisationer med en særlig
amtsbestyrelse på mindst 5 og højest 10 medlemmer i
hvert amt. Der vælges en tillidsmand for hvert sogn, hvori
der er slægtsgårde.
Amtsorganisationen foretager på et møde valg af amts
bestyrelse og sognetillidsmænd. Amtsforeningens bestyrelse
vælger repræsentanter til foreningens repræsentantskab og
kan udpege de sognetillidsmænd, der ikke vælges på amts
mødet. For alle valg er valgperioden 4 år, og der vælges
en suppleant for hvert enkelt medlem af amtsbestyrelsen
og for amtets repræsentanter. Der kan i et amt oprettes
kredse for dele af amtet med egen bestyrelse. Valg af
repræsentanter foretages dog i så fald af kredsenes besty
relser i forening.
Til foreningens repræsentantskab vælger hvert amt 1
repræsentant fra amtskredse med under 200 medlemmer,
2 repræsentanter fra amtskredse med fra 200 til 400 med
lemmer og 3 repræsentanter fra amtskredse med mere end
400 medlemmer.
Amtsorganisationen holder møder, når dens bestyrelse
finder anledning dertil, eller når mindst 20 medlemmer
ved henvendelse til amtsbestyrelsen ønsker det.
De af amts- og kredsformændene afholdte rimelige ud
gifter til lokale møder, rejser, porto m. m. godtgøres af
foreningen efter regning.

§ 5.
Repræsentantskabet.
Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet.
Dette afholder et årsmøde i april kvartal, skiftevis i de
forskellige landsdele. Ekstraordinært repræsentantskabs
møde kan indkaldes, dersom flertallet af repræsentanter
eller flertallet af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker
dette. Alle afgørelser træffes med almindeligt flertal.
Repræsentantskabet består af de i amterne valgte med
lemmer til repræsentantskabet (jfr. § 4) samt af medlem
merne af foreningens hovedbestyrelse. Endvidere kan
repræsentantskabet efter indstilling af hovedbestyrelsen
vælge indtil fem medlemmer af repræsentantskabet. Denne
sidste bestemmelse gælder på grund af det ønskelige i at
kunne knytte særligt fremragende mænd eller repræsentan
ter fra andre institutioner nærmere til Slægtsgaardsforeningen.
På repræsentantskabsmødet vælges en dirigent. Der af
lægges beretning og regnskab, der vælges hovedbestyrelse
og revisor, og der tages stilling til foreliggende spørgsmål.
Til repræsentantskabsmødet kan være knyttet foredrag
samt udflugter m. m.
Repræsentanternes rejseudgifter refunderes af forenin
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gen med billet til fællesklasse, bane eller skib og diæter,
der fastsættes af repræsentantskabet.

§ 6.
Hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen består af mindst 10 medlemmer, der
vælges for 4 år. Halvdelen afgår hvert andet år. Genvalg
kan finde sted. Der vælges en suppleant for hver af hoved
bestyrelsens medlemmer.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med formand og
næstformand. Medlemmer af hovedbestyrelsen får ingen
løn, og deres rejseudgifter refunderes af foreningen efter
de samme regler som gælder for repræsentantskabet.
Hvervet som formand og næstformand kan ikke forenes
med en stilling som lønnet medarbejder for foreningen.
§ 7.
Revision og medhjælp.
Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret
revisor, der vælges af repræsentantskabet.
Bestyrelsen antager den nødvendige medhjælp til ledelse
af hovedkontoret, til besørgelse af korrespondance, kasse
væsen og bogholderi samt redaktionen af medlemsbladet.
Bestyrelsen kan endvidere antage medhjælp ved organisa
tionsarbejdet og speciel sagkyndig medhjælp.
§ 8.
Reservefond.
Af foreningens årlige overskud henlægges et beløb til
en reservefond, hvoraf kan afholdes ekstraordinære udgif
ter, f. eks. ved udgivelse af skrifter til fremme af forenin
gens formål. Frivillige bidrag, der ydes af medlemmerne,
henlægges til denne fond. Til fonden overføres endvidere
betalte beløb for livsvarigt medlemsskab, og af disse beløb
må kun renterne bruges, så længe vedkommende medlem
er i live.
Bestemmelse om anvendelse af reservefondens midler
træffes af repræsentantskabet eller af hovedbestyrelsen, for
sidstnævntes vedkommende dog kun, når % af dens med
lemmer tiltræder det.

§ 9.
Lovændringer og ophævelse af foreningen.
Lovændringsforslag, der ønskes behandlet på repræ
sentantskabsmøde (i april kvartal), skal være indleveret til
hovedbestyrelsen inden 1. februar samme år. Det påhviler
hovedbestyrelsen at underrette repræsentanterne om ind
holdet af lovændringsforslag senest 8 dage før repræsen
tantskabsmødets afholdelse.
Foreningen kan ophæves, dersom dette vedtages på to
ordinære repræsentantskabsmøder, eller flertallet af med
lemmerne skriftligt kræver dette.
Disse love er vedtaget på foreningens ordinære repræ
sentantskabsmøde den 31. maj 1958 og afløser love og
vedtægter af 20. maj 1950, 5. juni 1948, 17. maj 1947 og
13. november 1943.

Slægtsgaarden
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Slægtsgårdsarkivets arbejde
Af arkivudvalgets formand, landbrugskandidat, H. Balle
Den beretning, der aflagdes ved årsmødet 1958
om slægtsgårdsarkivets arbejde, samlinger og opga
ver, omfatter arkivets 17. arbejdsår 1957.
Slægtsgårdsarkivet blev oprettet af Slægtsgaardsforeningen i 1941, og dets formål er bl. a. gennem
et kulturelt oplysningsarbejde at hjælpe medlem
merne til at efterforske deres slægts og gårds histo
rie og at bevare ejendele og dokumenter af minde
værdi og kulturhistorisk værdi.
Arkivet ledes af et udvalg, som er nedsat af
hovedbestyrelsen. Slægtsgaardsforeningen yder til
arkivets drift et årligt tilskud, hvis størrelse fast
sættes af hovedbestyrelsen.
Arkivudvalget, som planlægger arkivets arbejde
og opgaver og aflægger beretning og regnskab for
repræsentantskabet, består af foreningens forret
ningsudvalg og arkivar, magister Hans Ellekilde
(kulturhistoriker), Salomon J. Frifelt (forfatter),
dr. phil. Albert Fabritius (personalhistoriker) og
Hans Balle.
I de sidste 12 år, fra 1. januar 1946, har slægts
gårdsarkivet haft lokaleplads i Det kgl. Biblioteks
bygning hos Dansk Folkemindesamling, hvor arki
varen har kontor, og hvor de slægtsgårdshistoriske
samlinger opbevares. I samme tidsrum har arkivet
være ledet af arkivar P. K. Hofmansen.
Hvert år i januar måned udarbejder arkivar Hof
mansen en udførlig redegørelse til arkivudvalget
med oplysninger om forskningsarbejdet og arki
vets samlinger og opgaver, som foreligger.

Arkivarbejdet i 1957
Folketællingsundersøgelserne.

I 1957 er der udsendt 164 stk. folketællingsun
dersøgelser, som er betalt med 858.80 kr. af for
eningens tilskud til arkivet. Det er gennemsnitlig
5.24 kr. pr. stk. - I 1956 udsendtes 134 stk. folke
tællingsundersøgelser, og siden slægtsgårdsarkivets
oprettelse i 1941 er der ialt udsendt ca. 4533 stk.
Ved udgangen af 1957 forelå der 223 stk. ud
fyldte og indsendte slægtsgårdsskemaer med oplys
ningsgrundlag for afskrivninger af folketællinger
for de pågældende gårde. Af disse var de 211 stk.
fra tidligere indmeldte medlemmer, der ikke havde
udfyldt slægtsgårdsskemaet før de fik en ekstra
henvendelse derom i 1956, og de øvrige 12 stk.,
der lå klar til undersøgelse, var indkommen fra
nytegnede medlemmer.
Folketællingsundersøgelserne, som foreningens
medlemmer får udført og tilsendt gratis, indeholder

oplysninger om mange gårdes beboere, familiens
størrelse, alder og folkehold m. m. - De ældste
folketællinger er fra 1787, - i Sønderjylland dog
delvis kun fra 1835.
Samtidig med udsendelsen af folketællingsunder
søgelsernes resultat får modtagerne et brev med op
lysninger om, at slægtsgårdsarkivet kan påtage sig
at udføre større slægts- og gårdundersøgelser, hvis
der indsendes anmodning herom, og afgives bestil
ling med oplysning om undersøgelsens art og om
fang.
Store undersøgelser af slægts- og gårdhistorie.

I 1957 har slægtsgårdsarkivet udført og udsendt
43 stk. større arbejder (undersøgelser, diplompå
skrifter, afskrifter m. m.) til en samlet betaling af
3600.25 kr.
I 1956 udsendtes 32 stk. større undersøgelser,
og siden 1941 er der ialt udsendt 385 stk.
Pr. 31.12.1957 var der 10 større undersøgelser
i gang, og 13 stk. var bestilt, men endnu ikke på
begyndt.

Slægtsgårdsdiplomer.
Der er i 1957 udført 9 stk. diplompåskrifter til
en samlet betaling af 418.00 kr. - I 1956 er der
udstedt 4 slægtsgårdsdiplomer, og siden 1952 er
der udstedt ialt 46 diplomer.
Pr. 31.12.1957 var der 8 stk. diplompåskrifter
under udarbejdelse.
A rkivets korrespondance og gæster.

I 1957 er der indgået 210 breve til arkivet, og
der er udsendt 251 breve med individuelt indhold
og 164 med folketællingsundersøgelser, ialt 415
udsendte breve.
Antallet af gæster på arkivet har i 1957 været
84.

Forøgelser af slægtsgårdsarkivets samlinger m. m.
Slægtsgårdsarkivet har i 1957 som gave modta
get adskillige dokumenter, optegnelser og billeder,
samt selv ladet foretage en mængde avisudklip
vedrørende danske gårde og slægter.
Fra Slægtsgaardsforeningens æresmedlem, hr.
Christen Christensen Lassen, Tinggård, Skovby på
Als, har arkivet med tak modtaget en righoldig
samling af systematiserede optegnelser vedrørende
alle landejendomme i Kegnæs sogn i Als sønder
herred.
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Arkivets regnskab for 1957
Indtægt.
Kassebeholdning pr. 1.1.1957......................
Medtaget fra Slægtsgaardsforeningen..........
Balance. . . .

1408.19 kr.
6500.00 kr.
7908.19 kr.

Udgift.
Arkivar Hofmansens løn.............................. 4100.00 kr.
Folketællingsundersøgelser ..........................
809.60 kr.
Kontorhold (papir, tryksager, porto, foto
grafering, registrering etc.).................. 1057.06 kr.
Kassebeholdning pr. 31.12.1957.................. 1941.53 kr.
Balance. . . . 7908.19 kr.

Dette er en stærkt sammentrængt oversigt over
det specificerede regnskab, som forelagdes for ar
kivudvalget af magister Ellekilde ved udvalgsmødet
i februar.
Vi bringer hr. Ellekilde en meget omfattende tak
for hans indsats som medlem af arkivudvalget. Det
drejer sig ikke blot om regnskabsføringen og om
hans gode kulturelle og historiske artikler i med
lemsbladet »Slægtsgaarden«, men i ganske særlig
grad takker vi for værdifuld bistand og for gode
råd, og for den nære tilknytning slægtsgårdsarkivet
har fået til Dansk Folkemindesamling i lokalerne
i Det kgl. Biblioteks bygning. Vi ved, at Dansk
Folkemindesamling mangler reolplads og husrum
til udvidelse, men vi håber, at ledelsen og de afgø
rende myndigheder finder en god løsning.
Vi beder arkivar Hofmansen bringe slægtsgårds
arkivets medarbejdere en hilsen og tak for velud
ført forskningsarbejde. Hr. Albert Larsen har med
virket ved folketællingsundersøgelserne og de her
rer P. Rønn Christensen, H. Jeppesen og A. Lar
sen ved de store undersøgelser.
Og vi takker arkivar Hofmansen, som - trods
optagethed ved sit virke som lærer i matematik formår at afse tid til at varetage slægtsgårdsarki
vets ledelse, som efterhånden er blevet mere og
mere krævende. Hr. Hofmansens store arbejds
evne, hans historiske indsigt og systematiske grun
dighed og hans evne til samarbejde og til at finde
gode medarbejdere betyder meget for slægtsgårds
arkivet og fortjener højeste anerkendelse. Opga
verne vokser, og hvis tanken om, at slægtsgårdsarki
vet - evt. ved hjælp af tilskud fra anden side - bør
imødekomme ønsker fra gårde, der ikke er slægts
gårde, om udarbejdelse af gårdhistorie, ville det ud
fra et kulturelt synspunkt være ønskeligt, om arki
var Hofmansen kunne knyttes stærkere til slægts
gårdsarkivet, således at arbejdet der blev hans ho
vedbeskæftigelse.

Om slægtsarven og kulturarven
De historiske oplysninger om slægter og gårde,
der samles i slægtsgårdsarkivet, vil for de kom
mende århundreders slægtled blive et grundlæg

gende kildestof, der kan vidne om, at mange gårde
har rødder, der går dybt ind i fortiden.
De større undersøgelser er ikke blot præget af
historiske data om gård og slægt, de indeholder i
mange tilfælde en mængde specielle oplysninger
om landbrugets forhold på godserne og på de
gårde, der ligger spredt enkeltvis (enestegårde)
samt om forholdene for gårde, der ligger samlet i
landsbyer.
Selv om det overvejende er gårdenes oprindelse,
tilhørsforhold og samhørigheden med de menne
sker, der har levet og virket på stedet, der beskrives
i undersøgelserne på arkiverne, så forekommer der
også bemærkninger om, hvad der vedrører kultur
arv og slægtsarv.
Både større og mindre gårdes kultur giver sig
ofte tilkende ved gamle beskrivelser af bygningerne
og markerne og af jorderne og deres dyrknings
måde, og ved oplysninger om gamle bogsamlinger,
tegninger, malerier og billeder m. m.
Billeder af gamle slægtsmøbler, redskaber og
bygninger samt omtale af gamle sæder og skikke
og oplysninger om slægtsligheder, evner og ejen
dommeligheder og slægtsarv af enhver art modta
ges gerne af slægtsgårdsarkivet til supplering af de
enkelte gårdes historie.
Meget arvegods bestående af gamle, smukke
møbler, bøger, sølvtøj, smykker, klædningsstykker
m. m. er i tidens løb forsvunden fra gårdene ved
arvedeling ved generationsskifte, hvilket er natur
ligt, og det giver plads for den nye generation til
selv at kunne sætte sit præg på hjemmet, men det
er beklageligt, når det på grund af manglende pie
tets- og slægtsfølelse sker, at gedigne møbler og
andet med alder og historie uovervejet sælges fra
gårde til opkøbere, som tager en god fortjeneste
ved videresalg, medens interesserede medlemmer af
slægten blev forbigået.
Det er i nogen grad blevet en modesag, at man
fra andre erhverv og befolkningslag kommer ud på
gårdene og ønsker at købe fint tilhugne ledpæle af
kampesten, som har stået på deres plads siden
markerne blev udskiftet og hegnet i 1780-90erne.
Ligeledes er der stor efterspørgsel efter vandtrug
af natursten med navn og årstal.
Af møbler og inventargenstande har opkøbere og
private liebhavere ribbet mange gårde for gamle
kostbare chatoller, skabe, dragkister, standkister
med navn og årstal påmalet i blomsterkrans, end
videre kan nævnes bornholmerklokker, køngklokker, kobberkedler, øllejler, spinderokke, håndker
ner m. m.
Mange husker sikkert endnu, hvorledes jobbe
riet med olmerdugsbetræk florerede under og efter
krigen i 1940’eme, hvor opkøbere handlede med
de gamle svære farvestribede dyne- og pudevår,
som vore oldemødre har spundet garn til og som
nu blev til stærkt møbelbetræk.
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Jeg fremfører disse bemærkninger for at påpege,
at mange ting, der kommer ind under begreberne
slægtsarv og kulturarv, i vareknappe tider og i
perioder med dårlige økonomiske forhold for land
brugserhvervet, kommer i fare og bliver spredt ved
fjernelse fra de steder, hvor de har deres oprin
delse og den største mindeværdi.
Man kan dog kun glæde sig over, at mange af
de gamle, fine slægtsmøbler og andet ude fra går
dene, som ved arv eller opkøb har fået plads i en
købstadlejlighed, som regel holdes i god stand med
indlæg, gamle farver, initialer og årstal bevaret.
Jeg vil slutte disse specielle bemærkninger med
at henstille, at man ude på gårdene har opmærk
somheden henvendt på det, der vedrører slægtsarv
og kulturarv.
En gård skal ikke være et museum, men der bør
værnes om eventuelle oldtidsminder på markerne
og om fund fra oldtiden. Bevar de gamle ledpæle
og stenvandtrug, der ofte viser en meget fin sten
huggerkunst, som vore forfædre har bekostet og
glædet sig over.
Indendørs kan nogle stykker gamle bondemøb
ler og andet inventar og værdigenstande sætte et
kulturpræg på et hjem, som andre ønsker og efter
tragter.
Det bør overvejes nøje, hvis der tænkes på at
sælge gamle værdifulde møbler, klokker, kister,
kobberkedler, gamle brugsgenstande, ejendomme
lige beklædningsstykker, bøger, smykker, billeder
m. m.
I vor tid, da fotografering med anvendelse af
blitzlamper er almindeligt i hjemmene, burde mange
chatoller, dragkister og andet inventar samt hus
flidsarbejde med særpræg fra tidligere slægtled fo
tograferes og billederne forsynes med oplysninger
om tingenes alder og oprindelse og omskiftelser. Slægtsgårdsarkivet modtager gerne sådanne foto
grafier med oplysninger til opbevaring sammen
med de pågældende gårdes slægts- og gårdhistorie,
hvoraf der selvfølgelig altid findes genparter i ar
kivets samlinger.
Både for de gamle håndlavede møbler, husflids
arbejder og hjemmegjorte tekstilvarer gælder or
dene:
»Hvad hånden former er åndens spor.«
Lad os i øvrigt tænke på Johannes V. Jensens
verslinier:
Henfarne slægter - forglem dem ej!
i arv de gav dig en ædel gave.
Henfarne slægter
i landets marv
sig ej fornægter.
Bevar din arv.
Vil selv du fatte
dit væsens rod,
skøn på de skatte
de efterlod!

SLÆGTSGAARDEN

50 slægtsgårdsdiplomer
Som det vil være »Dansk Slægtsgaardsforening«s
medlemmer bekendt, udsteder foreningens hoved
bestyrelse efter forudgående undersøgelse og frem
sat ønske et diplom til de medlemmer, hvis ejen
dom i mindst 100 år har været i slægtens besid
delse (eje eller fæste).
I anledning af, at der nu ialt er udstedt 50 di
plomer, gives nedenfor en fortegnelse med vedføjet
diplomnummer og udstedelsesdato over de pågæl
dende slægtsgårdsejere:
1. 28.9.1951. Gdr. Chr. Hofmansen, Smedegaard, Trandum (Sevel sogn) pr. Skive.
2. 6.12.1951. Gdr. Jens Peder Jensen, Soed (Halk sogn)
pr. Hejsager.
3. 4.3.1952. Gdr. Peter Schelund Simonsen, Elmegaard,
Vejleby (Ferslev sogn) pr. Skibby.
4. 4.3.1952. Gdr. Nis Iversen Nissen, Dortheasminde.
Bramdrup (Moltrup sogn) pr. Haderslev.
5. 4.3.1952. Gdr. Hans Ellegaard Rosager, Rødbjerggaard (Vejstrup sogn) pr. Vejstrup.
6. 4.3.1952. Gdr. Johannes Andersen, Torndal, Vang
kær (Torslev sogn) pr. Østervraa.
7. 24.9.1952. Gdr. Thomas Peter Kirkegaard, Trandum Kirkegaard (Sevel sogn) pr. Skive.
8. 24.9.1952. Gdr. Jens Nielsen Jensen, Gundersvang
(Bække sogn) pr. Bække.
9. 24.9.1952. Gdr. Christen Lassen, Povlsgaard, Skov
by (Lysabild sogn) pr. Skovby Als.
10. 24.9.1952. Gdr. Christen Gert Olsen, Viekær, Kelleklinte (Ubby sogn) pr. Jerslev S.
11. 24.9.1952. Gdr. Christian Adolf Hansen, Stengaard
(Horbelev sogn) pr. Horbelev.
12. 24.9.1952. Gdr. Rasmus Ove Andersen, Timgaard,
Ringsbjerg (Sædder sogn) pr. Tureby.
13. 24.2.1953. Gdr. Vagn Olesen, Gundal (Bække sogn)
pr. Bække.
14. 26.9.1953. Gdr. Godtfred Leth-Jensen, Skrøbelev
Annexgaard (Skrøbelev sogn) pr. Skrøbelev.
15. 26.9.1953. Gdr. Christen Peder Christensen, Lud
vigslyst, Brændelydinge (Brahetrolleborg sogn) pr.
Haagerup.
16. 26.9.1953. Gdr. Karl Jørgen Kristian Hansen og
Gdr. Hans Ejnar Hansen, Kærbyholm (Indslev sogn)
pr. Nørre-Aaby.
17. 26.9.1953. Gdr. Christian Sørensen, Damgaard,
Svejstrup (Dover sogn) pr. Alken.
18. 26.9.1953. Gdr. Hans Rasmussen Eriksen, Stenagergaard, Tellerup (Ørslev sogn) pr. Gelsted.
19. 26.9.1953. Gdr. Lars Johannes Christiansen, Tostrupgaard (Keldby sogn) pr. Stege.
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20. 26.9.1953. Gdr. Peder Thorvald Madsen, Rosengaard, Skovsende (Sønder-Omme sogn) pr. SønderOmme.
21. 26.9.1953. Gdr. Jakob Andreas Jensen, Overgaard.
Hørret (Maarslet sogn) pr. Maarslet.
22. 26.9.1953. Gdr. Holger Grøntved, Grøntved (Mygdal
sogn) pr. Hjørring.
23. 2.12.1953. Gdr. Peder Thorvald Pedersen Due, Søndertofte, Hellinge (Halsted sogn) pr. Søllested.
24. 2.12.1953. Gdr. Frode Madsen, Strandhøjgaard,
Aagerup (Refsnæs sogn) pr. Kalundborg.
25. 2.12.1953. Gdr. Jørgen Jørgensen Suhr, Suhrsminde,
Flintinge (Toreby sogn) pr. Flintinge.
26. 2.12.1953. Gdr. Ejnar Ibsen, Ibsenseje, Pederstrup
(Nødager sogn) pr. Kolind.
27. 18.9.1954. Gdr. Jens Folmer Nielsen, Skovvejsgaard.,
Simmendrup (Øde Førslev sogn) pr. Haslev.
28. 3.12.1954. Gdr. Jens Kristensen Østergaard, Bostrup
Østergaard (Lyby sogn) pr. Jebjerg.
29. 3.12.1954. Gdr. Karl Villiam Mortensen, Aldersro,
Langø (Kappel sogn) pr. Kappel.
30. 30.3.1955. Gdr. Karl Einar Petersen, Kikhavn (Torup
sogn) pr. Hundested.
31. 14.10.1955. Gdr. Hans Ulrik Nielsen, Bred (Vissen
bjerg sogn) pr. Bred.
32. 7.12.1955. Gdr. Viggo Jensen Fjordside, Fjordside,
Skalstrup (Nees sogn) pr. Vemb.
33. 6.12.1956. Carl Toftegaard Pedersen, Bøvlinggaard
(Kundby sogn) pr. Sandby.
34. 6.12.1956. Gdr. Hans Lauritz Hansen, Kirkebakkegaard (Høje-Taastrup sogn) pr. Taastrup.
35. 6.12.1956. Gdr. Julius Christiansen, Lagresti, Ejby
(Ejby sogn) pr. Lille-Skensved.
36. 18.12.1956. Gdr. Ludvig Michael Jørgensen, Krusegaard (Rutsker sogn) pr. Hasle.
37. 15.4.1957. Gdr. Poul Julius Jacobsen, Strandagergaard (Vigsnæs sogn) pr. Guldborg.
38. 15.4.1957. Gdr. Peder Christensen Romme, Store
Slemminge (Slemminge sogn) pr. Sakskøbing.
39. 2.5.1957. Gdr. Aage Søndergaard, Ryesminde (Vide
bæk sogn) pr. Videbæk.
40. 11.5.1957. Gdr. Holger Jensen, Stærbogaard (Otting
sogn) pr. Balling.
41. 13.9.1957. Gdr. Thomas Christian Pedersen, Lundgaard (Roum sogn) pr. Møldrup.
42. 2.10.1957. Gdr. Gustav Haldrup Nielsen, Fovlum
(Fovlum sogn) pr. Ullits.
43. 16.12.1957. Gdr. Christen Nielsen, Frederiksborg
(Seide sogn) pr. Roslev.
44. 16.12.1957. Gdr. Tage Brøndum Nielsen, Asknordgaard, Ask (Astrup sogn) pr. Malling.
45. 16.12.1957. Gdr. Aage Herlevsen, Bugge Skovgaard.
Alstrup (Mariager landsogn) pr. Mariager.
46. 18.2.1958. Gdr. Henrik Markvard Markersen, Mar
kersdal, Hyldtofte (Taagerup sogn) pr. Rødby.
47. 18.2.1958. Gdr. Niels Peter Nielsen Slemming, Fogedgaard (Hammelev sogn) pr. Grenaa.

48. 18.2.1958. Gdr. Oskar Sigurd Nielsen, Hvidet (Len
dum sogn) pr. Sindal.
49. 23.4.1958. Gdr. Peter Kock, Holmgaard (Kegnæs
sogn) pr. Kegnæs Als.
50. 30.4.1958. Gdr. Søren Elkjær Hansen, Anneksgaarden (Alstrup sogn) pr. Ullits.

Slægtsgårdsarkivet, aug. 1958.
P. K. Hofmansen.

Juridisk brevkasse
Spørgsmål: Jeg har en gældfri gård på 50 ha, ejen
domsskyld 120.000 kr., som mine 6 børn skal arve,
idet et af dem overtager gården. Hvorledes lader
dette sig bedst ordne, idet der tages hensyn til:

1. Mit eget underhold.
2. Skatten.
3. Søskendes arveret.

Svar: Når en af arvingerne skal overtage ejendom
men, og de andre have nogen likvid kapital, må
der optages sædvanlige lån i ejendommen. Når der
skal gives en rimelig pris for ejendommen, vil det
lette overtagelsen, at en del af købesummen gives
i form af en aftægt eller livrente. Af livrentens år
lige beløb skal nyderen betale indkomstskat, men
yderen kan fradrage den hele sum i sin indkomst
(skønt den i virkeligheden delvis er afdrag), og
dette vil ofte være et større plus for ham end det
minus, som det giver nyderen, fordi indkomstskat
ten er progressiv.
For den del af købesummen for ejendommen,
som ikke dækkes af optagne lån og livrentens kapi
talværdi, må overtageren udstede et pantebrev til
overdrageren. Dette må helst strække sig over en
længere årrække, f. eks. 20 år, og man kan lade
rentefod og afdragenes størrelse variere, f. eks. ef
ter landbrugets forrentningsprocent. På den måde
skulle der være god udsigt til, at overtageren kan
klare sine forpligtelser.
På grund af de særlige arveregler for landejen
domme er ejeren ved overdragelsen til en arving
meget frit stillet med hensyn til fastsættelse af kø
besummens størrelse, således at den godt kan sæt
tes langt under handelsværdien, selvom ejeren sid
der i uskiftet bo.
Det er at foretrække, at ejer og bruger er sam
me person. En landbrugsejendom kan efter loven
ikke drives som aktieselskab, men derimod nok
som interessentskab. De 6 søskende kunne altså
beholde ejendommen i fællesskab, og den ene
kunne forpagte de andres parter af den. Det kan
nok bruges som en overgangsordning, men i det
lange løb vil det være utilfredsstillende og let give
anledning til uenighed.
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Af fru Julie Rask, »Egelund«, Fyn.
Der stod to kister oppe på den gamle bondegårds loft.
De var kærestefolk. Længe - et hundrede år eller så havde han set hende an, for han var klog og forsigtig,
men omsider besluttede han sig da til at fri. Hvor var hun
også nydelig, som hun stod der, malet med de dejligste
farver. Både navnet, K. H. D. - det skulle sige Katrine
Henriksdatter, - og årstallet 1767 var omslynget med
blomsterranker. Lidt stikken var hun ganske vist, men
alligevel meget sød, hvilket skyldtes, at hun var fuld af
biværk og honningtavler indvendig. Han var stor og ro
bust, men meget vidende, for han var fyldt til randen
med gamle bøger.------Sådan omtrent, men bare meget bedre, kunne H. C. An
dersen have begyndt et eventyr om de to gamle kister,
som står heroppe på loftet. Lad os kige lidt i bogkisten,
dens indhold er lige så interessant, som dens udseende er
almindeligt. Den er malet mørkegrøn og bærer navnet
Niels Christian Knudsen, 1850. Det var min mands mor
fader, han var i sin tid tømrer i Marslev, og måske kisten
er hans svendestykke. Men nu indholdet! Lige værdifuldt
er det vel ikke alt sammen, men jeg tænker, at det dan
ner et tværsnit af almuens lekture for 100-200 år siden.
Og så vil jeg have lov at indskyde, at bogsamlingen her
kunne have været betydelig mere indholdsrig, end tilfæl
det er. Brændekildeskrædderen, min mands oldefar, var
jo en lærd mand og havde en stor bogsamling. Han var
endog sprogkyndig, så at han selv var i stand til at under
vise sin begavede søn Rasmus Kristian Rask i tysk, for
uden drengen kom i Odense latinskole, og det i en tid,
hvor mange bønder hverken kunne læse eller skrive. Men
da skrædderen døde, var det vel naturligt, at hans to studerte sønner, sprogforskeren og den senere Viskingepræst
Hans Kristian Rask, delte hans bøger mellem sig i stedet
for at lade dem blive hos deres mor og søster. Senere,
ved sprogforskerens død, er i hvert fald hans bøger gået
til Det kongelige Bibliotek (medens hans søster Maren her
på Egelund arvede 800 rigsdaler efter ham). Men skræd
derens bogskab, som han selv har lavet, står her da endnu,
med forbogstaverne til hans navn, N. N. C. S. R. og års
tallet 1782 skåret ud på forsiden tillige med to timeglas.

Hvad er der så i bogkisten? Allerførst vil jeg nævne
bladet »Morskabslæsning for den danske Almue«, udgivet
og redigeret af den ovenfor omtalte Hans Kristian Rask.
Han var sognepræst på Sjælland, først i Nidløse og se
nere i Viskinge. Bladets titel dækker kun dårligt, det er
slet ikke, hvad vi i dag forstår ved morskabslæsning, men
har et meget lødigt og oplysende indhold. Hør, hvad han
selv skriver herom: »Jeg har stedse stræbt efter, at bladet
med rette kan anses for et nyttigt folkeblad for ulærde«.
Og et andet sted: »Ugeskriftet skal da indeholde: Skil
dring af fædrelandske begivenheder og indretninger, store

og driftige mænds liv og levned, som det kan nytte og
gavne menigmand at kende. En tro fortælling af de fæd
renelandske sange, som have enten historisk eller poetisk
værdi og er en tro skildring af folkets tænkemåde til en
given tid. Skikke og vedtægter. Allehånde småtræk af
ædel tænkemåde og fædrenelandsk sindelag. Historiske
sange og jævnligen medfølgende trykte melodier. Smårim.
Ordsprog. Tankesprog«. Bladet, som begyndte at udkom
me i 1839, fulgte troligt dette program. Det kostede 1
mark om måneden, og jeg vil tro, at det havde en mis
sion at udføre i landbohjemmene dengang. - Så er her
»Schrivers Siæle-Skat« fra 1741, en i sin tid meget brugt
huspostille, og her er Kingos Salmebog fra 1793. Tænk,
at »de stærke Jyder« derovre i Løsning endnu benytter
den bog! H. A. Brorsons salmebog »Troens rare Klenodie«
er her også. Den udkom første gang i 1742, men dette
eksemplar er dog en fornyet udgave fra 1835. Her er
også lidt af en anden skuffe, nemlig Henrik Smids Læge
bog. Desværre står der intet årstal i den, men den ser ud
til at være en nyere udgave, for den udkom jo første gang
i 1598-99, og den skal være skrevet allerede i 1550eme.
Henrik Smid var fra Malmø, og dengang hørte jo Skåne,
Halland og Blekinge med til Danmark. Bogen blev i sin
tid trykt i Rostock, og man siger, at den har slået flere
mennesker ihjel, end den har helbredt, hvad ved jeg. Men
besynderlige er nu mange af de råd, der gives i den. Mod
næseblod: Varmt svineekskrement, helst fra de svin, der
går på marken, bindes i en linned klud og holdes op
under næsen. Er det ikke varmt, må det opvarmes. - Mod
sindsforvirring hos mænd: Man tager en sort høne, deler
den langs ryggen i to dele, og binder disse, mens de
endnu har deres naturlige varme, omkring hovedet. - Om
åreladning hedder det bl. a.: En lårlæge, der befatter sig
med åreladning, må have klare og gode øjne samt bøjelige
hænder, der ikke ryster. Han må ikke være nogen dran
ker og ikke opholde sig meget på ølstue; thi sådanne folk
kan ikke skelne den ene åre fra den anden, og det er
ikke usandsynligt, at de kan forveksle en hvid hund med
en møllersvend (!). Lad disse prøver være nok. Jeg kon
staterer bare, at Henrik Smids Lægebog var højt anset og
meget brugt igennem 300 år. Og her er en lægebog til,
det er Elid Beynons »Barmhjertige Samaritan«, »til fleres
Beste paa Dansken udsat«, trykt år 1727. Der er masser
af gode råd »mod Vred i Livet«, »Veyer og Vinde i Ma
ven«, »Lever-Vee«, »Hierte-Pick«, »Hals-Brynde« o. s. v.
Der skulle et stærkt helbred til at være patient dengang!
-Her er en utrolig bunke almanakker, de er her vist
alle lige fra 1802. Og dem skal man ikke trække på skul
deren ad, for der er mange gode artikler i, bl. a fra
landhusholdningsselskabet om husdyravl, om hvordan
bønderne skal bære sig ad med at mergle og brakke, at
sa runkelroer, at opsamle og udnytte ajlen, at tilplante
grøftevolde omkring markerne, at anlægge frugt- og køk
kenhaver, om husflid, tørveskær, ja, i almanakken for
1841 findes endda en artikel om modernisering af landbo
hjemmets køkken! Lige aktuelt i 1841 og i 1958! Den
gang drejede det sig bare ikke om el-komfur, køleskab
etc., men om forbedring af skorstensarnen, så der blev
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anbragt en rist og et askerum med luge for, og ligeså
ved bryggekedlen. Jo, almanakken har haft sin betyd
ning for landbefolkningen igennem årene. - Her ligger
nu et eksemplar af Danmarks Riges Grundlov af 1849.
Mon der er ret mange, der kender indledningen: »Vi, Fre
derik den Syvende . . . Gøre vitterligt for alle: Efter at
vi af fri Kongelig Magtfuldkommenhed havde besluttet i
Overensstemmelse med Vort tro Folk at lade udgaa en
ny Grundlov for Danmarks Rige og en fuldstændig Over
enskomst lykkeligen er bleven tilvejebragt mellem Os og
den for Kongeriget sammentraadte Rigsforsamling om
denne Grundlovs Indhold, i Henhold til det Udkast, Vi
har ladet Rigsforsamlingen forelægge som Grundlag for
Forhandlingerne, saa have Vi nu - dog med Forbehold
af, at Ordningen af alt, hvad der vedkommer Hertug
dømmet Slesvigs Stilling - beror, indtil Freden er afslut
tet - vedtaget efterfølgende Danmarks Riges Grundlov,
som den af Os og vore Efterfølgere paa den danske
Throne ubrødeligen skal holdes, saalydende:.............. «
Ja, nu er den så revideret, vor grundlov, om den så har
tabt eller vundet ved det, er ikke let at sige. Lovparagraf
fer kan være tør kost, men jeg fandt dog lige nu en lille
morsomhed ved at blade grundloven igennem: At Dyvelsdræk er toldfri, mens Kommen og Anis er toldpligtige
varer! Så ved vi det!
Vi søger videre i kisten og finder en opbyggelsesbog:
»Menniskens Udselheds-Speyl« af Superintendent Niels
Lauritzson, Viborg. Den er »prentet i Kiøbenhaffen 1610«.
Nævnes må også en stor kirke- og verdenshistorie fra
1660, den har tilhørt Brændekildeskrædderen, hvor han
så siden har fået penge fra til anskaffelse af denne smukke
og sikkert dyre bog. Og så er her en lille bog: »Skrive
kunsten, saaledes fremsat, - at enhver kan lære sig selv at
skrive«. Den er en foræring med dedikation fra sprog
forskeren til hans svoger Hans Pedersen her på Egelund.
Måske det har stået slet til med farfars skrivekunst. Men klenodiet blandt de gamle bøger er og bliver dog
slægtens store bibel med de svære messingbeslag og års
tallet 1589. Det er den såkaldte Frederik den Andens
bibel, en ny og revideret udgave (bl. a. under medvirkning
af Niels Hemmingsen) af Kristian den Tredies bibel, som
var den første bibel på dansk, oversat på kongens opfor
dring og med hans bistand af den lærde Kristiern Peder
sen og udgivet 1550. Det glæder mig, at Kristiern Peder
sen for denne bedrift fik sin mindemur deroppe i Helsinge
forrige år. Bibelen her er en udpræget alterbog. Den er
40 cm høj, 25 cm bred og 12 cm tyk, den vejer 7 kg og
er overhovedet den største af samtlige danske kirkebibler.
Prisen var, da den udkom, 5 daler, en sum, som man
dengang kunne købe en god okse eller 30 td. rug for.
Disse bibler blev efter ordre fra kongen lænkede til alte
ret, for at menigmand ikke skulle låne dem med hjem.
Der var jo kun få, der havde råd til at betale så høj en
pris for en bibel. I enkelte danske kirker kan man endnu
finde dem liggende på alteret, således i Roskilde domkirke
og i Keldby kirke på Møen. Det eksemplar, vi har her, er
også værdifuldt af den grund, at det indeholder så mange
personalhistoriske oplysninger fra Brændekildeskrædderens hånd. . . .

Efter 1850 bliver bogsamlingen her i kisten mere rig
holdig, da kommer der folkeeventyr, oldnordiske sagn,
historiske romaner o. s. v. til, ligesom her er adskillige
årgange af Højskolebladet fra 70erne og 80erne, bladet
»Budstikken«, udgivet af F. E. Boysen, præst i Stege (man
kaldte ham Budstikke-Boysen), og mange andre blade og
bøger. »Gammel ragelse,« siger nogle, »put det under va
skekedlen,« siger andre. Men bøgerne bliver nu, hvor de
er. De fortæller på deres eget stille sprog om et vigtigt
afsnit i den danske bondes historie, nemlig opgangstiden
fra stavnsbåndets løsning og indtil nu. Og selv om land
brugskrisen i dag kaster sin skygge ind over mange hjem,
så tåler vor tid dog ingen sammenligning med tiden før
1790, hvor forholdene var sådan, at en ellers redelig
bonde gjorde sig til tyv for at komme i slaveriet, idet det
var bedre at være fæstningsslave end at være underkastet
herremandens og hans ridefogeds tyranni. Men - »med
eet han følte, der veg et Tryk fra Sjæl som fra Krop,
han rettede langsomt sin brede Ryg og slog Øjnene op -«,
som Hostrup skriver. Opgangens tid var inde, trods krige,
statsbankerot og andet svært. Et af opgangens kendetegn
er, at der nu står lødige bogsamlinger rundt om i de dan
ske landbohjem.
Jeg giver bøgerne i kisten et lille drys Gesarol og luk
ker låget. Det pusler i stråtaget, åh, det er en lille for
kommen gråspurvehan, let kendelig på sit sorte krave
bryst, den søger sig et ly mod vinterkulden. Den skutter
sig til rette, alt imens den ængsteligt følger mine bevægel
ser. Jo, du skal nok få lov at blive siddende! Hu - i - i,
siger stormen udenfor, sneen fyger om hjørnet, og thermometret viser 10 graders frost. Nylig har hertug Knud
(Knud Lavard) redet julen ud (d. 7. jan.), og nytårsnyet
har dekoreret den mørke vinterhimmel med sin spinkle
sølvsegl. Nu er læsetiden for alvor inde. Det er sandt:
Jeg skal have et forklædefuld æbler med ned til at stege.
Et stegt æble er prikken over i’et, når vi om aftenen sam
les omkring læselampen, hver med sin bog.

»En sømand har sin enegang«.
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Vellykket udflugt i vor forening
i Haderslev amt
Slægtsgaardsforeningen for Haderslev amt
havde den 20. juli en særdeles vellykket udflugt.
Samlingen fandt sted ved Rødding Højskole, hvor
formanden for amtsforeningen, Chr. Jessen Rein
holdt, Oksgård, og højskolelærer Fuglsang Damgaard bød velkommen, den sidste med en hilsen fra
forstander Fog Pedersen, som var bortrejst. Der
efter talte Fuglsang Damgaard om Rødding Høj
skole, som er den ældste i verden, og som er besøgt
af ca. 120 elever.
Efter at have fået forevist skolens smukke have
og lokaler besøgte selskabet Schultz Simonsens
gamle slægtsgård i Fæsted, hvor ejeren fortalte om
gårdens historie og fremviste mange smukke, gamle
ting.
Derefter kørte man gennem den særprægede
Stenbæk Plantage med indlandsklitterne, hvor
gårdejer P. N. Pedersen gav oplysninger. Man fort
satte til det store afvandingsområde Kastrup enge
syd for Gram, stort 1700 hektarer. Gårdejer Krab,
Kastrup, berettede interessant om afvandingen, og
man fortsatte til Gram slotskro, hvor der var fælles
kaffebord.

Stuttelig foretog man en rundtur i Grams gader
og spadserede i den smukke slotspark.
I den meget vellykkede udflugt deltog 40.
JR.

En del artikelstof har måttet udskydes til næste
nummer af »Slægtsgaarden«.
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Slægtsgaardsejere!
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