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IRirken 09 slæøterne
Af sognepræst Niels Kolte, Ørsted
Dette julenummer bringer et billede af en kirke
i sne, ikke megen sne ganske vist, men vel nok til
at kalde en smule julestemning frem. Det er en
kirke som så mange andre ud over Fyns land, der
er ikke noget bemærkelses værdigt ved den, und
tagen - naturligvis - for os, der hver dag har den
for øje, for os er den kirken, sognets, fædrenes
kirke.
Her har den stået i godt og vel 700 år som det
faste midtpunkt for det liv, der virksomt og stilfær
digt rørte sig omkring den, den er det eneste af
sognets huse, der har stået så længe. Her er vel
gamle huse, og også slægtsgårde, men ingen af dem
kan være meget mere end 100 år. Kun jorden om
kring gårdene er den samme gode, fede muld. Kan
hænde en eller anden slægtsgårdsbe
sidder, som i denne sommer bekym
ret har betragtet jordens solsvedne
afgrøder, bærer samme slægtspræg,
som en af dem, der i sin tid var
med til at køre sten til kirken. Kan
hænde manden på »gård«, som lod
sit navn riste i runer på en sten i
kirkens mur, endnu har ætlinge her
i sognet. Hvem ved, - tiderne skif
ter, det en(e slægtled følger hastigt
i det andets spor, navne og hæn
delser glemmes, som sneen, der
faldt i fjor, vi ved ikke meget om
folk og sager i gamle dage, kun
dette, at jorden var den samme,
og på denne jord rejste de et hus

til Guds ære og til opbyggelse for dem selv og
kommende slægter.
Og mens huse og gårde tæredes af tidens tand
og nye byggedes op, stod kirken solidt og urokke
ligt på sin bestemte plads som et vidnesbyrd om
det der bliver, mens alt andet skifter og svinder.
Den er god at se på og god at gæste. Det er trygt
og gavnligt at besinde sig på dens tavse prædiken
om hvad der står fast, og hvad der falder. Den har
været som en moder for sognet gennem tiderne,
altid den samme, altid den gode værner og op
drager for sine børn. Varsomt tog den mod de
små, når de bares hen til evighedens kildevæld, og
gavmildt redte den dem en seng i sin have, når
vandringen var til ende. Her søgte de trøst i sorg

Ørsted kirke i sne.
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og fred i urolige tider, her hentede de velsignelse
til hjemmenes trivsel og hverdagens virke, her
sang de med stemmer, som nu er forstummet, med
på tonen fra himlen, som aldrig skal forstumme.
Og derfor er der noget mere at sige om de hen
farne slægters liv og vort liv med, end at de fødtes,
de led og de døde. Sognets kirke vidner om et mål
og en mening med tidernes gang og hvert enkelt
menneskes liv. Det var ikke tomhed og forfænge
lighed altsammen, disse korte støvets år som li
stende svinder og snigende går. Tidernes gang er
ikke bare et hjul, der drejer rundt og rundt, intet
sigende og betydningsløst og kvaser menneske
skæbner på sin vej. For når livet blev levet i ly af
kirkens mure, så var der noget, som havde evig
heds værd, noget som døden trods alt ikke vovede
at røre, så var der en tone over dette liv, en him
melsk livsmusik som ingen verdens larm kunne
overdøve, en fred, som ingen fortræd var i stand
til at antaste.
Der var jo een, som satte sit mærke på pande
og bryst, een som strakte sine hænder velsignende

Dansk jord på
danske hænder!
Der er blevet rift om de danske kyster. Lan
dets gæster slår sig ned på de skønneste steder. De
indfører nye skikke, som absolut ikke stemmer
med dansk mentalitet. Og de opkøber jord i en
sådan udstrækning, at den danske befolkning trues
med at blive udelukket fra vore strande.
Alt for længe har man tolereret denne udvik
ling, og alt for lidt handling er der kommet ud af
de stedfundne drøftelser.
Det er høje tid, der handles i denne sag.
Hvis det volder vanskeligheder at forbyde frem
medes opkøb, har man andre veje at gå. Statshus
mandsloven indeholder bestemmelse om forkøbs
ret for staten til store dele af den danske land
brugsjord. Uden skrupler har man gennemført lov
bestemmelser, hvorefter dansk jord tages fra dan
ske landsmænd. Men udlændinges strandopkøb la
der man passere.

Slæotsgaarden

ud og talte sit almægtige ord, Gud tog sit barn i
favn og gav det sit liv, - og så har døden tabt sin
sag, så står der et »helliget Herren« over guds
barnets vej på jorden og over alle de glemte navne.
Sådan fører kirken sognets slægter sammen i en
ubrudt kæde en højere sammenhæng hinsides død
og grav, og de er der alle ligefra bygmestrenes tid
og indtil den dag, da dette sogn sammen med alle
kirkefolk tages med ind i det evige rige. Ikke fordi
de dyrkede den samme jord, men fordi de døbtes
ved samme font og knælede ved samme alter.
Og når vi nu betragter billedet af den gamle
kirke, så ser vi ikke blot en smukt ordnet samling
sten i et yndefuldt landskab, men et synligt tegn
på Guds barmhjertighed, som varer fra slægt til
slægt over dem, som frygter ham. Og om synet af
kirken i denne tid kalder en særlig stemning frem,
lad det så være den rette gode julestemning, den
som tonen fra himlen nynner ind i menneskers
hjerter med det gamle budskab:
»Os er en evig frelser født -«.
N. K.

Intet var lettere end at gennemføre en ændring
i statshusmandsloven, der gav staten forkøbsret til
alle kystarealer, der sælges i fri handel. Statens
jordlovsudvalg kunne så på sædvanlig måde tage
stilling til, i hvor høj grad man ville gøre brug af
forkøbsretten, og jordfonden, hvis grundfond ud
gør adskillige hundrede millioner, kunne finansiere
opkøbene.
Herigennem kunne man uden nogen form for
undtagelseslovgivning reservere Danmarks kyster
for Danmarks folk.
Det haster med en lovgivning på dette punkt,
og kravene om, at der må ske noget, må nu føres
frem med en sådan styrke, at der kommer positive

resultater deraf.

r Christensen.

Glædelig jul!
Slægtsgaardsarkivet ønsker alle i Danmarks
gamle slægtsgårde en glædelig jul og et godt
nytår med tak for 1959.
P. K. Hofmansen.
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DLAM
tilbyder verdenskendt
svensk kvalitet

BOLINDER
MUNKTELL
- den førende
traktorlinie. •
BM 425

Bolinder-Munktell ligger foran med en traktor
linie af stærke og økonomiske traktorer, der
dækker ethvert behov for trækkraft i land
bruget.
BM 425 er en pålidelig og fremragende traktor
med 32 hk, 4-cyl. Volvo Amazon benzinmotor,
4 fremadgående og 1 bakgear.
BM 350 er af enestående kvalitet og har 52 hk,
3-cyl. 4-takts dieselmotor med 10 fremadgående
og 2 bakgear - og desuden udstyret
med mange moderne finesser.
BM 230 VICTOR - slidstærk 33 hk
dieseltraktor m. meget lavt brændstoff
forbrug. 5 fremadgående - 1 bakgear.
//■
BM 55 er forsynet med 4-cyl. diesel[ llH
motor. 56 hk ved 1800 omdr. sv. til
111®
48 effektive hk på remskivSM
ven. Klarer de sværeste opgaver m. legende lethed.

BM 230

BM 350

BM 55

VICTOR

DLAM
DANSK LANDBRUGS ANDELS-M ASK ININDKØB
Hovedkontor: Ullerslev st., tlf. 22

KUPON :
Navn:

Stilling: ............

Send mig u. forbindende brochure
over BM traktorer.

1
g

g
■■■■■■■■■■■■ J
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OM SALTET MISTER SIN KRAFT...
Af rektor Sigurd Orjangård

Vi, som lever nu og ikke er helt purunge, har
oplevet flere og større forandringer end alle tidli
gere generationer. Særlig ungdommen synes at
acceptere alle forandringer som selvfølgelige og
betragter dem som fremskridt. Det gælder den 9årige enhedsskole, nye danse, buldermusik, verds
liggørelse eller WC. Man kan nok ellers være i
tvivl om det meste.
Det falder os ikke ind at undersøge, om tidli
gere tider i nogle henseender havde mere værdi
fulde anskuelser eller måder at opføre sig på end
nutiden, og, om dette viser sig at være tilfældet, da
atter at vende tilbage til disse. »Fremskridt gen
nem tilbagegang« har mange troet på lige fra
Rousseau og langt tidligere. Et retrospektivt ideal
har spøgt i alle folks hu og sikkert til alle tider.
Den gudindgivne længsel efter fuldkommenhed
har fået folk til at tro på gammel visdom og gam
mel dyd, en svunden guldalder, omstrålet af lyse
legender. »Den gamle gode tid« var imidlertid lige
som vor og enhver anden epoke en tid på godt og
ondt. Romantikerne ser bare det gode, realisterne
bare det onde. Måske er grækernes middelvej no
get at skrive sig bag øret.
Ingen ønsker misvækst, barkbrød, byer af
brændte i krig og som i Danmark livegenskabet
tilbage. Nogle drømmer om folkedragter, folke
danse, folkeviser og legestuer. Alt sådant er uden
værker, måske ligegyldige ting, bidder af et søndersprængt milieu, som aldrig skal genfremstilles
om end bevares i taknemligt minde. Men der
fandtes mere væsentlige ingredienser i den gamle
almuekultur, som vi har god grund til at ønske os
tilbage. Man aner det af forskellige vidnesbyrd.
Således skrev f. eks. Viktor Rydberg, den svenske
skjald og tænker, som også en tid var politiker:
»Jeg har som rigsdagsmand under mit samkvem
med Sveriges bønder truffen en så høj stemt ånde
lig folkenatur, en så afgjort tilbøjelighed til at veje
og afgøre alt med moralske vægte, et så fint blik
for det tomme i visse »dannelsesformer« og så
megen ærbødighed for den sande dannelse samt så
megen hengivenhed for fædrelandet, at jeg altid vil

betragte dette som det største udbytte af mit offent
lige liv«.
Dette er ikke sagt om nutidens landsbyfolk, men
vi, som mere eller mindre bliver præget af det
købstadsmæssige, bærer dog en traditionsarv fra
det åndelige område med os. Landsbylivet, det
gamle bondesamfund, lagde grunden til vor stærke
samfundsorden og fik sin styrke af en folkelig rets
bevidsthed, et retsbehov afspejlet i landskabs
lovene, som delvis allerede blev udformede i den
hedenske tid. Der fandtes også skurke på den tid,
men de moralske normer var faste og indebar hæ
derlighed, direkte ansvarsfølelse overfor samfun
dets medlemmer og derfor hjælpsomhed, livsvis
dom mere end boglig lærdom, små behov, men
vilje til at stå på egne ben, sorgløshed rodfæstet i
en stærk religiøsitet. Disse mennesker ejede en
mærkelig modstandskraft til at bære hårde skæb
ner, en psykisk styrke, som vidnede om kultur.
Ordsprogene lader os ane megen visdom, hentet
fra en intim omgang med naturen, livserfarenhed
og et selvstændigt tankesæt, som kun var lidt på
virket udefra. De toneangivende indenfor de jord-

Denne stensamling indenfor Tornens Rev ved Fy ns
hoved, markerer en af vore tidlige forfædres bopladser
med flintværksteder.
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brugende klasser var forvist det datidige samfunds
salt.
»Bondestanden er - i det mindste i dette land den mest velopfostrede« skrev nordmanden Alex.
Kielland, og biskop Berggrav påpegede skarpt, »at
bonden har en meget ældre og fastere formet kul
tur end andre« (»Humor og alvor«). Den nuvæ
rende, stort set internationale bykultur, er jo en
relativ ny, kort og foranderlig foreteelse. Dog er
den på vej til at sluge os alle.
Svagheden ved nutidens civilisation, skriver pro
fessor Boysen-Jensen (»Det levende«), er, at men
neskene ved så meget og forstår så lidt.
Stiller man det spørgsmål, om den moderne
kultur er vor tidligere bondekultur overlegen, så
besvares det af mange med nej, og det med en vis
ret. Selvfølgelig er den i teknisk henseende langt
overlegen, og det er kun naturligt, at jordbrugerne
i hjem og ved arbejde har accepteret de moderne,
tekniske hjælpemidler. Historikeren og filosoffen
Huizinga sætter en vis ligevægt af åndelige og ma
terielle værdier som vilkår for kultur. At denne
ligevægt nu savnes, er der vel ingen, som tvivler
om. En høj kultur behøver nødvendigvis ikke at
inkludere en vidt fremskreden teknik, men den
kan ikke kaldes høj, hvis den savner alment er
kendte moralske normer. For hen ved 2500 år si
den udtalte kineseren Tzu-Ssu: »At udvikle loven
for sæderne er, hvad vi kalder dannelse«, og om
trent på samme tid skrev hans landsmand MengTzu: »Jeg elsker livet. Jeg elsker også retfærdig
heden. Kan jeg ikke få begge dele, så afstår jeg fra
livet og vælger retfærdigheden«. Sokrates afstod
som bekendt fra livet, men beholdt retfærdighe
den. Sådant hører hjemme i høje kulturer, men
teknikken nåede ikke langt i disse. Kunsten stod
derimod højt.
Når to væsensforskellige kulturer mødes, går
den ene sædvanligvis til grunde. At bondekulturen
går mod sin opløsning trods det, at den var den
mest helstøbte af de to, har flere grunde. Jord
brugsfolkets gamle livsstil var så intimt knyttet til
dets særegne milieu, årets rytme og arbejdsliv, na
turen, landsbylivet, traditionen, at omplantningen
i bymilieuet sparkede grunden bort under hele
sindsindstillingen. »En kultur, som ikke respekte
res og hæves af sine egne, er dømt til undergang«
(Berggrav).

Nær dette udsigtstårn på den ca. 30 km lange Zuijdersødæmning i Holland læser man indskriften: — »Et
folk, som vil leve, må bygge for kommende slægter. ..«
Den af byen prægede bonde sveg først og frem
mest af nysnævnte grund sin livsstil, siden også
fordi han følte sig underlegen overfor byens tone
angivende skikke, de boglig dannede, de meget
talende og intellektuelt fremskredne. Han accepte
rede rub og stub af det nye og, i hans rodløshed,
så overlegne kulturmønster. Efterhånden vandt by
præget frem over landsbyen. Saltet mistede sin
kraft.

Hvordan skal vi kunne få åndelige værdier af
gammel art til at befrugte vor byprægede, blodfat
tige kultur? Det milieu, hvori ungdommen vokser
op, er ikke det samme som før. Landsbylivet er
forsvundet i og med lovskiftet. Den lange skoletid
river den opvoksende ungdom bort fra det alsidige,
personlighedsudviklende arbejde i landbohjem og
ved jordbrug netop i de år, som for udviklingen er

PRIVATBANKEN
I KJØBEMIAVX

— en god bankforbindelse
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de mest betydelige. Dette klart meningsfyldte ar
bejde befordrer et godt omdømme og en selvstæn
dig tankegang og kalder til selvfølgelig og nødven
dig pligtopfyldenhed i takt med årets naturbe
stemte arbejdsgang.
Nutidens dannelsesmidler er mangfoldige, og de
udnyttes af landsbyens ungdom i stor stil. Der fin
des imidlertid den fare, at vi får boglærdom mere
end livsvisdom, at ensretning og halvdannelse truer
os fra aviser, radio og amerikaniserede lynkursus
(»Nu kan De lære Dem at læse fransk på en ene
ste dag«), og at idealerne formes af modekoryfæer
og døgnets stjerneskud. Diktaturstaterne har været
forudseende, da de opdrog deres ungdom til helte
dyrkelse og dirigeret meningsdannelse. De har vist,
at det hos ungdommen kan gå an at fremarbejde
hvilke som helst tossede livsmønstre og anskuelser.
For vor del vil vi give vor ungdom frihed til
selv at søge sandheden, men kan det skade fra be
gyndelsen at afmærke hovedvejene ret og uret? Det
er farligt at slippe normerne for god moral, inden
man har noget nyt at sætte i stedet.

Slægtsdeklarationen
I medlemsbladet »Slægtsgaarden« nr. 103, okto
ber 1959 var sagfører M. Hesselbjergs forslag og
vejledning til oprettelse af deklaration om for
købsret for ejerens slægt til en landejendom optrykt.
Som det er fremhævet i indledningen, er der
ikke tale om en ufravigelig formular, men om en
vejledning, der kan anvendes i de fleste tilfælde.
At denne vejledning er blevet modtaget med
interesse i mange slægtsgårde, hvor der tænkes på
fremtiden, er der allerede på forskellig måde ble
vet givet udtryk for, og nogle har straks besluttet
og gennemført tinglysning af en sådan deklaration,
bl. a. med ændring i punkt 1. C og Punkt 3.
Nye medlemmer og andre interesserede kan nu
få vejledningen som et 4-sidet særtryk (»Medde
lelser fra Dansk Slægtsgaardsforening« nr. 4 okto
ber 1959).
Særtrykket har følgende indledning:
Når en landbrugsejendom har været i samme
slægts besiddelse i nogle generationer, er det et
naturligt ønske, at den fortsat må blive i slægtens
eje.
Slægtens forfædre har i generation efter genera
tion ryddet og kultiveret, merglet og drænet, sået

og plantet og ombygget og forbedret, hvor det har
været tiltrængt og gennemførligt. I deres livsvirke
har de ofte arbejdet på langt sigt og ikke blot tænkt
på sig selv, men også på deres efterkommere, og
de har ønsket og håbet, at deres indsats også måtte
blive til gavn for efterslægten.
Det er denne livsindstilling, der indebærer øn
sket om slægtens fortsatte tilknytning til hjemmet
og jorden, som har fremmet tanken om tinglysning
af en deklaration om forkøbsret for slægtninge ved
generationsskifte i slægtsgårde.
En slægtsgårdsejer er et enkelt led i slægtens
kæde. I et kort tidsafsnit har han eller hun fået den
opgave betroet at bære ansvaret for, at hjemmet,
jorden og bedriften forvaltes på bedste måde og
derefter overdrages til næste generation.
Forskellige forhold har bevirket, at landbrugs
erhvervet ikke virker særlig tiltrækkende på ung
dommen i nutiden, men heldigvis er der nogle dyg
tige, unge folk, som, trods vanskeligheder med at
få egen bedrift på rimelige vilkår, vælger land
brugserhvervet og den livsform, det giver.
Den landboungdom, der vælger et andet erhverv
og en anden livsform, bør ikke kræve den gård, de
forlader, solgt til højeste spekulationspris af hen
syn til forventet arv, hvis en landbrugsuddannet
slægtning, som har sin rod i gården, er villig til at
overtage den til alm. vurderingspris.
Når slægtsgårdsejere træffer bestemmelse om at
lade en deklaration om forkøbsret for slægtninge
tinglyse, sker det ud fra følgende anskuelse:
Vi holder meget af vort og vore forfædres hjem
og den jord, vi har dyrket, vi kan ikke afgøre vort
hjems fremtidsskæbne, men ved at beskytte den
mod spekulation og forgældelse ønsker vi herved
at medvirke til at bevare gården i slægtens eje så
længe som muligt.

Den ager, du dyrker, har fædrene avet,
og lagt under plov.
Og hundrede slægtled har hakket og gravet
og ryddet en skov.
Sæt fødderne fast i den fædrene jord thi jorden er din; den er arvet.
Men far dog med lempe, hvor fædrene for.
Det er ikke ene din skyld, om det gror,
hvor andre har pløjet og harvet.
H. B.

Slægtsgaardskontor og redaktion sender

medlemmer og medarbejdere de bedste øn
sker for julen og nytåret.
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Skattemæssige problemer i forbindelse med handel
og overdragelse af landejendomme
Af regnskabskonsulent, cand. agro. Tage P.Brixner.
Ved handel og overdragelse af landejendomme
havde køber og sælger i tidligere tid praktisk taget
ikke andre problemer end at blive enige om pri
sen på den pågældende ejendom, og de skattemæs
sige forhold var ikke af så stor betydning, at disse
direkte blev draget ind i selve prisforhandlingen.
De senere års skattelove og vel også i nogen
grad fortolkningen og administrationen af disse
har imidlertid vendt rundt på det hele, således at
en ejendomshandel i dag ikke blot er spørgsmålet
om prisen på ejendommen med tilhørende løsøre.
Det drejer sig nu i lige så høj grad om, hvorledes
de skattemæssige forhold bliver for såvel køber
som sælger i det regnskabsår, hvori handelen sker,
og for køberen også for de kommende år. Der tæn
kes ikke her på det almindelige driftsoverskud af
et landbrug, idet dette jo ikke direkte er knyttet til
handelsprisen, men på køber og sælgers interesser
i værdiansættelsen af de forskellige aktiver inden
for den samlede handelspris.

Opdeling af handelsprisen
1. Fast ejendom:
a. Jord.
b. Bygninger.

2. Løsøre:

a.
b.
c.
d.
e.

Stambesætning.
Handelsbesætning.
Maskiner og redskaber.
Varebeholdninger.
Afgrøder på marken.

Skattemæssig behandling af
handelsprisen
Fast ejendom.

Ved »Fast ejendom« forstås jord og bygninger.
Det er sjældent, at handelsprisen bliver opdelt i en
handelspris for jorden og en handelspris for byg
ningerne, og det må vel siges, at det ikke har større

interesse at foretage en sådan opdeling, hvis ikke
der samtidig sker en deling mellem beboelse og
avlsbygninger, således at der hermed er fastsat
grundlaget for køberens fremtidige bygningsaf
skrivninger. (Afskrivningerne omtales senere).
Handelsprisen for »Fast ejendom« er et kapital
forhold, der normalt ikke berører den skatteplig
tige indkomst, hvis der ikke er tale om spekula
tionsavance eller fortjeneste på bygninger, hvorpå
der har været foretaget extraordinær afskrivning
eller extraafskrivning, som det hedder efter sidste
afskrivningslov.
Differencen mellem handelsprisen og værdian
sættelsen efter ejendomsvurderingen får således
ikke indflydelse på indkomstberegningen udover
de nævnte tilfælde.

Stambesætningen.
Begrebet »stambesætning« dækker følgende:
Heste, indenfor kvæget alle hundyr uanset alder og
tyre over et år, samt orner og grisesøer. Græs
ningskreaturer og fedetyre bestemt til slagtning
regnes dog til handelsbesætning.
Salgssummen for stambesætningen i forhold til
statusværdien er ikke skattepligtig indkomst for
sælgeren, og køberen må ikke fradrage nogen del
af købesummen i sin indkomst. Tidligere var det
almindeligt, at den købte besætning i første status
opgørelse efter købet blev nedskrevet til normal
værdierne, og nedskrivningen blev så foretaget
over kapitalkontoen, men det er nu blevet mere
brugt at opføre stambesætningen til den pris, man
har købt den til, og så fremover følge handelspri
sen. Dette har den fordel, at en eventuel reduktion
af besætningen ikke giver skattepligtig indkomst af
differencen mellem salgssummen og normalvær
dien. Hvis der er tale om, at der kan blive en stor
skattepligtig formue, må dette dog tages med i af
gørelsen, om man vil benytte handelsprisen eller de
for tiden noget lavere normalværdier.
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Handelsbesætningen.
Handelsbesætningen omfatter alle fedesvin og
grise, tyrekalve, ungtyre og græsningskreaturer be
stemt til slagtning. Salgssummen for disse udover
sidste værdiansættelse i status er skattepligtig ind
komst for sælgeren og er en fradragsberettiget ud
gift for køberen, der jo så får indtægten ved senere
salg.
Her er et forhold, køber og sælger må være våg
ne overfor, så der ved opdeling af handelsprisen
bliver opført den rigtige værdi af handelsbesætnin
gen på overtagelsestidspunktet. En for lav ansæt
telse begunstiger sælgeren og rammer køberen, og
en for høj ansættelse virker jo modsat. At begun
stige både køber og sælger i skattemæssig hense
ende ved værdiansættelse kan ikke lade sig gøre,
ligesom det modsatte heller ikke kan finde sted.
Det rigtige må være at dele sol og vind lige.
Maskiner og redskaber.

Handelssummen for maskiner og redskaber har
stor betydning i skattemæssig henseende. Efter den
nye afskrivningslov er afskrivningsmulighederne
blevet forbedret; i særlig grad på grund af de til
ladte variationsmuligheder i afskrivningsprocenten.
Medens man tidligere havde en fast årlig afskriv
ning på de enkelte maskiner og redskabers købe
sum og en mulighed for at benytte extraordinær
afskrivning på større maskiner og redskaber, har
den ny afskrivningslov fuldstændig ændret disse
regler. Nu foretages afskrivning på den samlede
værdi af det driftsmæssige inventar, således at sta
tusværdien ved årets begyndelse + køb i årets løb
-4- frasalg er afskrivningsgrundlaget. Afskrivnin
gen foretages altså på saldoværdien og må nu pr.
1. januar 1960 frit varieres mellem ingen afskriv
ning og op til 30 pct. Dette giver stor mulighed
for udjævning af den skattepligtige indkomst, når
man i et dårligt driftsår kan undlade afskrivning
og i et godt driftsår kan foretage afskrivning på
helt op til 30 pct. Bruges der stadig den maximalt
tilladte afskrivning, kan det let ske, at den skatte
mæssige værdi af inventaret kommer ned under
handelsværdien, og det forhold har man ikke und
ladt at tage i betragtning ved lovens udfærdigelse,
idet der er indført den bestemmelse, at ved afhæn
delse af inventar i forbindelse med virksomhedens
ophør eller salg skal avancen - salgssummen mi

nus statusværdi - pålægges en særlig afgift på
30 pct. af den indvundne avance, og denne afgift
er ikke fradragsberettiget som andre skatter. Der
er senere kommet bestemmelser om, at de første
1000 kr. af en sådan avance ikke skal pålægges
afgift.
Sælgeren af en bedrift må derfor gøre sig klart,
at det kan beskære hans salgssum for bedriften,
hvis overdragelsessummen for maskiner og redska
ber overstiger statusværdien + de nævnte 1000
kr., og han bør i sit pengebudget for det næste år
regne med, at der ryger disse 30 pct. af dette
avancebeløb.
Køberen har ikke dette problem, men han kan
ikke være interesseret i at få inventarværdien sat
for lavt i forhold til den reelle handelsværdi, idet
hans grundlag for fremtidig afskrivning selvfølgelig
er den værdi, der står opført i overdragelsesdoku
mentet. Er værdien for lavt ansat, vil køberen
fremover få for lidt at afskrive på og derved en
større skattepligtig indkomst.
En nøje vurdering af de foreliggende forhold
må derfor tages under overvejelse ved værdiansæt
telsen af maskiner og redskaber (driftsinventaret).

V arebeholdninger.
Varebeholdninger, der indgår i en ejendoms
handel, er skattepligtig indtægt for sælgeren og
fradragsberettiget udgift for køberen. Sælgeren har
jo som driftsudgift haft omkostningerne til frem
bringelsen af disse beholdninger eller udgiften til
direkte indkøb, så det er ret logisk, at det bliver
skattepligtig indkomst, når salget sker. Der er blot
den hage ved det, at der vel nok må siges, at det
ikke tidligere blev taget så nøje med disse behold
ninger i opdelingen af handelsprisen. Har sælge
ren i sin tid købt ejendommen med varebeholdnin
gerne opført under fast ejendom, får han derfor
i sin ejerperiode en større beskatning, end der ville
være sket, hvis samme fremgangsmåde var brugt
ved opdeling af handelssummen både ved overta
gelsen og ved salget.
Det er slet ikke ualmindeligt at sådanne forhold
indtræffer, særlig når der har været lang tid mel
lem ejerskifterne.
Køberen kan fradrage købet af varebeholdnin
gerne i sit regnskab som andre driftsudgifter, idet
de overtagne varebeholdninger indgår i hans be
drift til frembringelse af de forskellige salgspro
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dukter. Er der resterende beholdninger ved regn
skabsårets slutning, skal disse opføres i status.
Da varebeholdninger for begge parter direkte
berører indkomstberegningen, kan det ikke stærkt
nok indskærpes, hvor vigtig det er, at der foretages
en virkelig vurdering af disse værdier ved en ejen
domshandel, og at det klart fremgår af overdragel
sespapirerne, hvorledes disse er ansat.

Afgrøder på marken.

Medens det klart fremgår af indberetningerne
vedrørende salg af landejendomme, at der skal
optages indkøbte beholdninger og indhøstede be
holdninger af egen avl, er det desværre ikke klart,
hvorledes spørgsmålet om afgrøder på marken
skal behandles. De nyere afgørelser fra de højere
skatteinstanser gør det imidlertid klart, at der her
er et spørgsmål af meget stor betydning - måske
endog det største skattemæssige problem i forbin
delse med ejendomsoverdragelsen.
Det er kedeligt, at spørgsmålet om disse behold
ningers skattemæssige behandling ved salg af be
driften ikke er klart defineret i nogen lov, men er
henvist til skattemyndighedernes desværre i flere
tilfælde divergerende afgørelser. Det må indrøm
mes, at det er vanskeligt at fremkomme med en
afgørelse, der vil være rimelig i alle forhold, men
skatteyderen får spørgsmålet at tage stilling til,
når der foretages ejendomshandel på de tider af
året, hvor afgrøderne står på markerne.
For at vise, hvad man kan komme ud for af den
art, opstilles følgende eksempel:
En mand køber en gård til overtagelse 1. juli.
Gården er uden besætning, så derfor bliver hele
avlen salgsafgrøder, og ingen af disse er indhøstet
ved overtagelsen. Vi antager, at køberen har
januar som statustid, og han har evt. haft lønind
tægt fra 1. januar, til han overtog gården 1. juli.
Hvordan vil det så komme til at se ud med hans
indkomst for det pågældende kalenderår? Han får
selvfølgelig lønindtægterne fra 1. januar til 1. juli
som skattepligtig indkomst, og han får også et helt
års indtægt fra gården, men kun en lille part af et
års driftsudgifter, idet der kun bliver høstudgif
terne og efterårsarbejdet at fradrage. Man vil må
ske så sige, at han kan jo lade være med at sælge
mere af avlen end det, der svarer til udgifterne.
Det hjælper ikke så meget, for ifølge skatteloven

skal samtlige beholdninger til salg medregnes i så
vel formue som indkomst ved årsopgørelsen, så det
bliver kun nedskrivningen efter varelagerreglerne,
der kan formindske indkomsten en del, hvis salget
udskydes til efter statustiden.
Dette eksempel viser vel nok et af de værste for
hold, man kan komme ud for. Var det en gård
med fuld besætning, ville der ikke blive nær så
store problemer, da en væsentlig del af avlen så
ville være foderbeholdninger, der ikke skal opføres
i status, og disse beholdninger ville så først komme
frem som skattepligtig indkomst, efterhånden som
de blev omsat i besætningen.
Helt anderledes kommer køberens skatteopgø
relse pr. 1. jan. til at se ud, hvis der i skødet bliver
anført den værdi, planteprodukterne repræsenterer
på overtagelsestidspunktet, det man kalder »værdi
af avl på roden«. Denne sum kan køberen fradrage
som et varekøb, så han kun bliver beskattet af den
reelle fortjeneste ved salg af produkterne eller ved
produkternes omsætning i besætningen.
Ved denne fremgangsmåde bliver vanskelighe
derne ganske vist flyttet over på sælgeren, idet
salgssummen for »avl på roden« bliver indkomst
for ham. Dertil må siges, at det må også være det
rigtige, for det er jo sælgeren, der har haft hele
udgiften til såsæd, gødning og pasning af afgrø
derne indtil overdragelsestiden, og det er ham, der
kan fradrage disse udgifter i sin skatteopgørelse.
Det går vel også nogenlunde for sælgeren, hvis han
har januar som statustid, men hvis han nu har
statustid til 1. juli sammen med overdragelsestiden,
vil han få et helt driftsår plus salgssummen for
»avl på roden« at svare skat af, og det kan jo
blive hårdt nok at klare.
Der har været forskellige fremgangsmåder ved
indkomstberegningen til at lette forholdet for sæl
geren i disse tilfælde, såsom hensyntagen til for
holdene på sælgerens overtagelsestid og opgørelse
af de investeringsudgifter, sælgeren har haft i den
solgte avl. Det ligger dog så forskelligt og tilmed
uklart med disse afgørelser for sælgeren, så man
gør sikkert klogt i at disponere efter, at salg af avl
på roden er skattepligtig indkomst.
Spørgsmålet er som nævnt af vidt forskellig be
tydning, varierende efter den statustid sælger og
køber har.
Sælgerens vanskeligheder er størst jo nærmere
statustid og overdragelsestid kommer hinanden, og
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for køberen er det bedst, at statustid og overtagel
sestid falder sammen.
Det mest ideelle i skattemæssig henseende ved
handel i sommermånederne er, at sælgeren har
statustid pr. 1. januar og køberen statustid samme
dato som overtagelsen. Helt galt bliver det, hvis
det er modsat - altså hvis sælgerens status falder
sammen med overdragelsestiden, og køberen har
januar-status. Det sidste er desværre det mest
almindelige på grund af, at der er mange ældre
sælgere, der har sommerstatus, og at næsten alle
unge købere har januarstatus.
Man kan jo ikke uden videre lave sin statustid
om efter, hvad der passer bedst for handelen, lige
så lidt som man vel helt kan undgå at handle
ejendom i nærheden af høsttid, men man kan ved
handelen søge at få den mest rimelige fordeling af
de skattemæssige fordele og ulemper ved ansæt
telse af værdien af »beholdninger på roden«.

Sammenfatning
Ved handel og overdragelse af landejendomme
må der ved værdiansættelsen af de forskellige
løsøregrupper tages hensyn til både købers og sæl
gers statustider i forhold til overdragelsestiden.
Man må ved fordelingen af købesummen mel
lem fast ejendom og løsøre, samt ved opdelingen
af løsøret i de forskellige grupper drøfte og under
søge de skattemæssige forhold. Man må ikke ensi
dig se på den samlede handelssum for gården, for
en uheldig fordeling af handelssummen mellem
fast ejendom og de forskellige løsøregrupper kan
let give en helt anden »nettohandelssum«, end man
havde regnet med.

Afskrivningsforhold vedrørende
bygninger
Medens afskrivning på inventar ikke har direkte
forbindelse med ejendomsoverdragelser, udover at
det er overdragelsesdokumenternes ansættelse af
inventaret, der er grundlaget for afskrivningen, er
der for bygningsafskrivningerne særlige forhold at
tage i betragtning.

Den nye afskrivningslov af 15. september 1957
bryder med tidligere bestemmelser, idet der nu er
tilladt skattefri afskrivning også på driftsbygnin
ger, der er erhvervet ved køb.

Afskrivninger kan foretages på alle driftsbyg
ninger såsom fabriksbygninger, værkstedsbygnin
ger, pakhuse, visse lagerbygninger, landbrugets
driftsbygninger og lignende bygninger. Derimod
kan der som hidtil ikke afskrives skattefrit på be
boelsesbygninger, herunder funktionær- og arbej
derboliger, stuehuse og lignende samt på butiksog kontorbygninger.
Skattefri afskrivning på en bygning kan første
gang foretages i det indkomstår, i hvilken bygnin
gen er erhvervet, eller for en nyopført bygning i
fuldførelsesåret. Afskrivningen kan for dette ind
komstår foretages med fuld årlig procentsats uden
hensyn til, på hvilket tidspunkt indenfor året
erhvervelsen har fundet sted. Når en bygning sæl
ges, kan ejeren til gengæld ikke foretage skattefri
afskrivning på bygningen i det indkomstår, hvori
den sælges.

Den skattefri afskrivning foretages med en fast
årlig afskrivningsprocent af erhvervelsessummen
eller opførelsessummen efter den pågældende byg
nings antagelige levealder. Er restlevealderen f.eks.
50 år, bliver der 2 pct. årlig afskrivning, 40 år
giver 216 pct. afskrivning o. s. v. Selv om bygnin
gen er ældgammel ved erhvervelsen og således
over den såkaldte »fysiske levealder«, må afskriv
ningen dog ikke sættes højere end 10 pct. årlig.
Ved siden af denne ordinære afskrivning er der
tillige mulighed for at foretage extraafskrivning på
de 2/a af byggesum eller erhvervelsessum. Denne
extraafskrivning foretages indenfor en 10-årig
periode efter opførelsen eller erhvervelsen, med en
afskrivning efter frit valg på indtil 25 pct. af de 2/.>
af byggesum eller erhvervelsessummen (10 pct. af
hele beløbet). Denne afskrivning kan således hur
tigst ske på 4 år, og skal være foretaget inden 10
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år efter erhvervelsen. Skulle der på grund af sær
lige indkomstforhold alligevel være en uafskrevcn
rest, når de 10 år er gået, overgår denne rest til
afskrivning sammen med de øvrige 3/s af erhver
velsessummen, men da efter den faste afskriv
ningsprocent.
Vi kan tage et eksempel: Ved en ejendomshan
del har handelssummen for driftsbygningerne væ
ret 100.000 kr., og bygningerne er 40 år gamle
ved overtagelsen. Da man for almindelige land
brugsbygninger regner med en levealder på 80 år,
er der 40 år tilbage af levetiden, og det giver
216 pct. i årlig afskrivning, eller 2500 kr. årlig.
Ønsker man så at benytte reglerne om extraafskrivning, bliver der 40.000 kr., hvorpå der kan
afskrives maximalt 25 pct. = 10.000 kr. årligt i
4 år. Dette giver for de første 4 år af køberens
ejertid mulighed for at foretage skattefri afskriv
ning på halvdelen af driftsbygningernes købesum.
Der er det mærkelige i afskrivningsloven, at den
ordinære afskrivning er på hele købesummen,
uanset om der bruges extraafskrivning eller ej.
Der må dog manes til forsigtighed med anven
delsen af extraafskrivning af flere grunde. For det
første må man gøre sig klart, at hvis bygningerne
sælges, og der opnås en pris, der er højere end den
restværdi bygningerne er afskrevet til, bliver der
pålagt 30 pct. i særlig indkomstskat af avancen.
Der skal dog aldrig svares 30 pct. afgift af mere
end de samlede afskrivninger, man har foretaget
af bygningerne, men heri indgår både extraafskrivningerne og de ordinære afskrivninger samt evt.
benyttelse fra investeringsfond.
For det andet må man være klar over, at en
bygning eller maskine hurtigt kan komme langt
ned i statusværdi, hvis der bruges størst tilladte af
skrivning hvert år, og så er der ingen mulighed for
udjævning af indkomsten gennem afskrivningerne.
Ved fornuftig brug af afskrivningsreglerne på
den måde, at man kun anvender den maximalt til
ladte afskrivning i særlig gode indkomstår, kan der
blive en mere varig regulator for indkomsten, og
extraafskrivningen på bygningerne kan være en
stor hjælp for nybegyndere, der jo i mange tilfælde
har måttet påtage sig store afdrag på den stiftede
gæld i de første år efter overtagelsen, og derved er
tvunget til at frembringe en stor indkomst.

GAVEBOG I SÆRKLASSE
»/ danska gårdar och byar«.
Om

rektor

Sigurd Örjan gårds udkomne bog

»I danska gårdar och by ar« (landsbyer) skriver
forfatteren Salomon J.

Frifelt (i

»Vestky

sten«):
Selv en nogenlunde oplyst dansker, der tror at

kende en del til sit lands natur, folkeliv, historie

og erhverv, må under læsningen af Orjangårds bog
gang på gang erkende: Denne svenske forfatter

har alligevel fundet frem til ting eller synsmåder,
der synes nye og friske og virker ud fra en ny syns

vinkel. Örjangård bruger et klart og rammende,

men samtidig poetisk malende sprog, der nu og da
på det klangfulde svenske mål næsten virker som

et prosadigt.

Bogen er udgivet på LT:s Forlag i Stock

holm og koster 12 svenske kroner. Den
kan rekvireres gennem enhver dansk bog
handel.

Fra sommerens udflugt til Vestjylland bringer vi dette
billede af Blaavand fyr - Danmarks vestligste punkt.. .

Side 14

Slægtsgaarden

GUD TÆLLER SINE DØDE --------------------------

Af Lisbeth Bendixen

-------------------------------------------------

Tegninger: Helge Christensen
Det var sidst i november. Jeg var helt alene på
gården, børnene var i seng, og jeg havde boret
mig ned i et sofahjørne med en god bog og kun
læselampen tændt. Kaffekande og cigaretter stod
indenfor rækkevidde, jeg skulle rigtig hygge mig.
Men mens jeg læste, lyttede jeg intenst til gårdens
nattelyde. Der er altid noget, der bevæger sig på
en gård: hunden lægger sig bedre til rette ved kom
furet og småbjæffer i søvne, en bjælke knager på
loftet, fra stalden høres køernes raslen med bind
slet, og alle hverdagens travle skridt er ligesom
ikke helt forstummede. Idet jeg rakte ud efter en
cigaret, fremkaldte bevægelsen en erindring om en
aften ligesom denne, hvor Gammel-Signe og jeg
havde siddet her i sofahjørnet.
Gammel-Signes hænder var mageløse til at
skaffe plads i en overfyldt stoppekurv, og vi sad
med den mellem os, mens vi lyttede til november
stormen, den for hylende gennem alle sprækker.
En række gamle kastanjetræer stod langs gavlen
ind mod kirkegården, blæsten flåede i dem, og det
lød, som stod en hel menneskeskare ved vores hus
og sendte jamrende sukke ud i mørket.
Vi havde længe siddet tavse, mens fingrene bo
rede sig ned i strømpefødderne, spilede dem ud
og fandt huller og tynde steder.
Ellers plejede Signe at fortælle om gamle dage
ved disse strømpeaftener, og jeg lyttede gerne til
hende. Livet havde tilsået hendes blanke ager med
mange vilde vækster; årenes hverdage havde pløjet
og harvet, hæget om det duelige og udslettet det
golde. Væksterne var modnet og blevet til uan
seelige, men fulde aks.
»Det er godt, vi er inden døre, Signe,« sagde
jeg. Hun vendte en ny strømpe med sine små
hårde arbejdshænder, og sagde lidt efter: »I no
vember tæller Gud sine døde.«
»Det ville være et urimeligt arbejde,« sagde jeg
og lo lidt forceret, »hvad gør han, hvis der mang
ler en?«
Gammel-Signe så på mig. »Regnskabet stem
mer altid,« sagde hun.
Så talte vi ikke mere om det.

☆

☆

☆

Nu var det igen november! Jeg sad og tænkte på
Signe, der nu havde været alene vel omtrent et års
tid. Det gnavede i min samvittighed, at jeg ikke

Bordet stod dækket til to . . .

havde besøgt hende de sidste par måneder. I lands
byen talte man om, at Signe nu virkelig var for
gammel til at klare sig selv, og at hun burde flytte
ind på alderdomshjemmet, som præsten havde rå
det hende til. Nogle sagde, hun gik i barndom og
var blevet tosset i hovedet. Jeg besluttede at be
søge hende den næste dag.
Det blev aften, før jeg fik tid til at gå til Mose
huset. Der silede en stille mild regn. Jeg havde
lagt den yngste i seng og stillet aftenkaffen parat
på en bakke, og skønt hyggen inden døre og træt
heden i benene lokkede mig til at blive ved radio
og bøger, trak jeg i regnfrakke og gummistøvler og
gik bagom laden ned mod mosen.
Gammel-Signes hus var det yderste i landsbyen.
Kun en tilgroet markvej førte derned, en bil ville
have vanskeligt ved at forcere de dybe hjulspor;
der var da heller ingen, der mindedes nogensinde
at have set en bil ved Mosehuset.
Engang havde der været en pyntelig have foran
huset med hvidt stakit, der skilte den fra den bare
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mark. Signe havde een stor lidenskab: hun dyrkede
fuchsiaer. Opad den sure mosejord fremelskede
hun de mest flammende røde fuchsiaer. Som tunge
bloddråber hang de og dinglede i deres myge
stilke, og når den harske moseluft fyldte lavnin
gerne og bølgede om huset i sommeraftenerne, gik
Gammel-Signe i sin forhave og snakkede med sine
fuchsiaer. Hun plukkede aldrig af dem, men hun
gødede og lugede dem, og ingen i landsbyen havde
så yppige og så dybt røde fuchsiaer som hun.
Men det var nu mange år siden, Signe havde
ført aftensnak med sine blomster. Vist ikke siden
den gang der var andet, der groede i huset og
havde kaldt på hendes omsorg og milde ord.
Hans og Signe havde været barnløse i mange
år. Først da de var næsten midaldrende, var der
skudt friske skud opad den sorte mosejord. Hans
og Signes søn var ikke nogen almindelig dreng, han var overmåde dejlig. Ikke som man kunne
have tænkt sig: et stille, gennemsigtigt gammel
mandsbarn; men en spire så frisk og fuld af liv, at
den syntes at være brudt frem af den fedeste muld
og næret af syngende kilder. Solen stod i stråle
bundter over Mosehuset. Signes fuchsiaer havde
aldrig været mere gnistrende røde, og fra kæret
lød Hans’s dybe stemme, når han gravede tørv,
stablede dem og sang dertil. Signe havde stærke,
varme hænder. De vuggede og strøg småt linned,
de løftede og bar og hegnede ind. Hvert forår ma
lede de stakittet så hvidt som en flamme omkring
Edens Have.
Men det syvende forår blev stakittet ikke malet.
En dag i november kom Hans hjem fra mosen
bærende på sin søn. Brunt, stinkende mosevand
dryppede fra hans hår, i de lyse øjenvipper hang
forrådnede plantedele. Atten år var gået siden da.
Nu hang stakittet gråt og ormædt på faldefærdige
stolper og lignede afgnavede skeletdele. Der var
ikke mere plads til fuchsiaer, hele forhaven var
eet vildnis af brændenælder og nøgne hyldebuske.

☆

☆

»Kommer du i aften,« sagde hun, og jeg fik en
underlig fornemmelse af, at det var den mest uhel
dige dag, jeg kunne have valgt. Jeg blev lidt stødt
og tænkte, at for Signe kunne det vel være ligemeget, hver dag måtte være ens for hende. Jeg
havde taget en af mine nybagte sandkager med,
den viklede jeg ud af papiret og så, at hun blev
glad. Ferm og rask var hun stadig i sine bevægel
ser, nu vimsede hun rundt og tændte mere lys. Jeg
kunne mærke, hun anstrengte sig for, at jeg ikke
skulle føle, jeg var kommet til ulejlighed. Der var
noget febrilsk og påtaget i hendes væsen, som jeg
ikke tidligere havde mødt. Jeg undrede mig. En
grøn glaskuppel med perlefrynser i kanten hang
ned fra loftet, og den svage pære kastede et syge
ligt skær over det enkle møblement. På en fyrre
træsbuffet stod et skjoldet fotografi, der på begge
sider var flankeret af en stirrende porcelænshund.
Billedet forestillede en lyskrøllet dreng i matros
tøj. Ovenover buffetten og stuens tre døre hang
bibelord syet med lysegrå silke på lilla bund, »Alt
af Nåde.« Her var indelukket og kvalmt og lugtede
som i alle gamle huse af muggent syrligt brød. Der
var støv i Gammel-Signes sorte kjolefolder, men
det blåternede forklæde var rent og nystivet. Jeg

☆

Jeg bankede på den blåmalede dør og trykkede
tommelfingeren mod klinken, da jeg hørte Signes
trin. Der var råt stengulv i forstuen, en gammel
kommode fyldte så meget i det lille rum, at døren
ramlede ind i den, når man lukkede den helt op.
Jeg kendte denne skavank fra tidligere besøg og
kantede mig indad døren.
Signe syntes mig endnu mere vissen og sammen
sunken end ved mit sidste besøg. Hun var så lille,
at jeg så hende ovenfra ned i det grå, tynde hår,
der var skilt på midten. Det syntes, som om der
var mere skilning end hår. Hele issen var synlig
ned til det lille metalspænde, der samlede de tynde
fletninger i noget, der engang havde været en
knude. Signe, der ellers altid var så glad, når jeg
kom, var denne gang meget behersket i sin vel
komst.

Der stod en mand ved stendiget.
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måtte altid se på hendes ører. Måske fordi det
tynde hår fyldte så lidt, og hendes ører derfor blev
særlig synlige. De var skallede og brunlige langs
hele den øverste kant, ikke af snavs, men af ælde.
Som en gammel krukke, der ved daglig flittig brug
har fået slidt glasuren af hankene. Signe bad mig
tage plads i stuens eneste polstrede møbel, en
gammel højbenet sofa med plyds i ubestemmelige
farver og mønstre. Først nu blev jeg opmærksom
på, at bordet stod dækket til to. Signes fineste
kaffebord med blå fladsyningsblomster var lagt på
skrå og dækkede det nødtørftigste af det grove
bord.
»Havde du alligevel ventet mig i aften, Signe?«
spurgte jeg i allerhøjeste grad forbavset, »du har
jo slet ikke spist aftensmad endnu.« Signe gik ud
i køkkenet ved siden af stuen og kom tilbage med
ituskårne kartofler på en pande, som hun stillede
ind i kakkelovnen. Hun bøjede sig ned og tog sin
strikkestrømpe fra sykurven, før hun satte sig på
pindestolen overfor mig og sagde: »Det var nu
ikke dig, jeg ventede.« Der var kommet noget høj
tideligt over hende; den nervøsitet, jeg havde mær
ket, da jeg kom, var borte. Hun talte mildt, og
hendes stemme kom ligesom langt borte fra. Jeg
begyndte at blive underlig tilmode. Jeg huskede
folks snak om Signes særheder, hendes stadige
venten på manden, som alle mente at vide var
»gået i mosen«. Siden den dag, Hans bar sin døde
dreng hjem, var han blevet mere og mere mærke
lig. Folk havde set ham flakke om nede i mosen.
Meningsløst gik han rundt og bar store tørveblokke i sine arme, eller rodede med en lang stang
i de sorte vandhuller. På kirkegården til sin søns
grav kom hverken han eller Signe, den groede til
med skarntyde og mælkebøtter. Jeg havde inder
lig ondt af Signe; hun talte altid om Hans, som var
han blot gået et ærinde og snart ville komme igen.
Lempeligt havde jeg forsøgt at gøre hende det
uigenkaldelige forståeligt, hun sagde mig ikke
imod, hun sagde mig ikke, hvad hun troede og vid
ste, men hendes øjne sagde mig, at jeg hellere
måtte tie.
»I dag er det et år siden, Hans gik,« sagde hun
og nikkede med et lille smil, »han vil komme og
spise med mig i aften.«
Jeg nænnede ikke at komme med indvendinger,
hendes forestillinger kunne dog ikke skade nogen.
Hun sad der lille og kroget af slid og savn, og hen
des øjne lyste af fred og forventning.
»Så var det da godt, jeg havde sandkagen med,«
sagde jeg for dog at sige noget. Hun nikkede. »Jeg
ved nok,« sagde hun ganske klart, »at folk siger,
Hans gik i mosen og druknede sig, men du ved da
ligeså godt som jeg, at han blot er taget af sted for
at besøge drengen.«
En følelse af varm hengivenhed for dette gamle
menneske, der i tomme dage sugede næring af
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håb og drøm, strømmede igennem mig. Jeg ville
sige noget; men pludselig løftede Signe hovedet og
lyttede, hendes gamle ansigt lyste. »Ty-s, hører du
ikke, der går nogen omkring huset? Nu må du
hellere gå hjem, jeg tror ikke Hans vil synes om,
her er fremmede, når han kommer.«

☆

☆

☆
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Jeg lå længe vågen den nat. En uhyggesfornemmelse havde sat sig i min krop og en underlig
angstfyldt følelse af at have åbnet døre ind til øde,
ukendte rum.
Da jeg næste morgen stod i køkkenet, og dags
lyset langsomt sivede ned over tagene, hørte jeg
en komme løbende på gårdspladsen. Døren blev
revet op, og naboens dreng stod stakåndet og ry
stede i bryggerset. Hans ansigt var ligeså blegt
som hans hår. Han kunne dårligt få et ord frem,
brystet gik på ham. Af hans snublende ord forstod
jeg så meget, at der var noget galt hos GammelSigne. Jeg slap, hvad jeg havde i hænderne og
rendte i morgensko og uden overtøj nedad mark
vejen til Mosehuset. Pløret sprøjtede mig opad
benene. Jeg hørte drengen komme bagefter. Jeg
pustede ud nogle gange, inden jeg gik indad Gammel-Signes blåmalede dør. En fornemmelse af ud
gået liv kom over mig, da jeg trådte ind. Der var
ingen varme fra kakkelovnen, og lugten af rå, fug
tig kalk hang i rummet. Bordet stod dækket som
i går. Der var spist af begge tallerkener. På den
ene lå endnu nogle kartoffelskiver i brunt stivnet
fedt. Jeg gik ind i soveværelset. En uafskærmet
pære hang ned i en snor og oplyste skarpt de to
hvidmalede ægtesenge, der næsten fyldte hele væ
relset. I den ene lå sengetøjet uordentligt og krøl
let, som om en havde ligget der. I den anden lå
Signe. Hun var død.
Jeg gik hen og bøjede mig nedover hende og
lagde hånden på hendes pande. Som en lille træt,

grå fugl, der har fundet hvile i en varm hånd, så
dan lå hun nu med fred i alle træk. Gammel-Signe
var hørt op med at vente.
Jeg slukkede lyset i loftet og trak rullegardinet
op. Den grå novembermorgen trådte tøvende ind
og hilste den døde.
Den dag Signe blev begravet, var det bidende
koldt. Kun få fulgte. Hendes hænder havde længe
været for medtagne af gigt til at kunne lappe og
stoppe. Få havde brug for Signe, når hun var
uden hænder, færre havde følt det nødvendigt at
synge hende ned i graven.
Den hårde frosne jord ramte kistelåget med et
smæld. »Af jord skal du igen opstå,« sagde præ
sten. Jeg frøs.
Da ceremonien var forbi, og jeg vendte mig for
at gå ud gennem den tunge jernlåge, så jeg en ma
ger mand stå på den anden side stendiget. Det var
Hans.
Jeg løftede hånden og ville råbe noget. Jeg ville
løbe hen til ham. Ordene frøs i min mund, og jeg
stivnede og blev kold og afmægtig som stenene
mellem os. Han så lige på mig. Han var grå i
ansigtet som den frosne jord, der nylig var kastet
på Signes kiste. Aske og ensomhed og uforløst
smerte var i hans blik.
Så vendte han sig og gik nedad kirkebakken.
Tøjet slaskede om hans udmagrede krop.
Det var den tredivte november.
Lisbeth Bendixen.

PÅ EN SMEDIETOMT
____________ Af Kirstine Hofmansen _____________________________
Stedet, hvor den gamle smedie i svunden tid
blev bygget på den nøgne hede, er forlængst blevet
til agerland, men når ploven en efterårsdag har
trukket sine furer hen over tomten, finder man
endnu på dens plads utallige sorte »smedeemmer«
(kulaffald fra smedeessen), der dog stadigvæk,
skønt de nu i over hundrede år har været kolde
som den jord, hvori de er gemt, har bevaret deres
metalliske glans med det smukkeste farvespil i
brunrødt og violet. Den gamle smedie blev siden
på den samme hede erstattet af en ny, der nu også
er sunket i grus, men disse forsvundne værksteder
har givet plads og navn til slægtens nuværende
hjem.
Det er i skumringen på den tid, hvor året går
sine sidste trin, og julen nærmer sig. Billygternes
stærke lys ude fra amtsvejen glimter nu og da

mellem granerne. Et horn lader sit utålmodige
brøl høre under vognens kilometerslugende hastig
hed hen over asfalten, og medens månens runde
ansigt roligt og uanfægtet stiger op over trætop
pene, som om der aldrig havde været rettet et ene
ste angreb på det, synger traktorerne trods mørkets
frembrud endnu deres mekaniske sang langt ude
på de fjerne marker. Hvem har stunder til at min
des de mennesker, hvis liv og skæbne var knyttet
til den gamle smedie, og som nu ligger under mul
de, men om hundrede år vil da nogen tænke på os
og stedet, hvor vi har lagt vore stave?
Der var så meget, jeg ville have spurgt om, hvis
der endnu var nogle i live af dem, som havde set
den gamle smedie og dens beboere, men de er alle
forlængst borte. Da jeg dvæler på den gamle smedies tomt, støder min fod mod noget hårdt, og et
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øjeblik efter står jeg med en af de størknede em
mer fra smediens udslukte esse i hånden. Som et
tryllemiddel maner den fortiden frem i mine tan
ker og hefter fantasiens vinger på alle de beret
ninger, man hørte for de mange, svundne år siden.
Stedet på den nøgne mark får i tankerne atter sit
smedehus med dens beboere. Suget fra den trang
brystede blæsebælg og hammerslagenes klingre lyd
på ambolten høres fra smediens indre, medens gni
sterne fyger ud af dens lave dør. Mændene, hvis
smededag det er, står i luernes lys omkring essen
og fortæller om den bevægede dag, da smedien
bogstavelig talt var forvandlet til en sand våben
fabrik.
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ninger til at kunne imødegå den truende fare. På
Vridsted og Ryde Bavnehøje var bålene lagt til
rette, så de på disse steder posterede vagtposter
kunne antænde dem, så snart de så, at fjenderne
nærmede sig, og plankerne over åen omme ved
Hagebro var brudt op og kastet i strømmen. End
nu, da mørket faldt på, og hver af mændene efter
hånden havde fået deres våben gjort færdig, var
bavnene ikke blusset op, og ingen havde set tru
ende sikkelser på horisontens hedebakker, men de
måtte jo komme. Smeden var så træt, at han ikke
orkede mere, hvortil kom, at kullene og jernet var
ved at slippe op, og endnu havde han ikke fået
smedet en sabel til sig selv. Hans kone var meget
skuffet og bebrejdede ham, at han ikke havde sik
ret sig selv og sit eget hjem. Omsider gik de dog
til ro, men medens smeden snart sov dybt efter
dagens anstrengelser, lå hans kone vågen og spej
dede ængstelig mod ruderne, der i mørket tegnede
sig som grå firkanter på den sorte væg. Hun lyttede
i nattens stilhed efter enhver lyd, der havde usæd
vanlighedens præg, og virkelig skete der hen over
midnat det, at hun tydeligt opfattede fodtrin langs
husets tynde lervægge. Hun for op fra sit leje,
ruskede i manden og råbte: »Nu har vi dem!«, men
der hørtes ingen våbenklirren, og et øjeblik efter
blev der sagte banket på ruden. Det var Felsgård
manden, som stod derude i mørket og sagde: »Jeg
syntes lige, jeg ville gå her op og sige dig smed,
at der har været en stafet omkring med den besked,
at slaverne slet ikke er ude af tugthuset. De sidder
alle under lås og slå i Rendsborg«. »Tænkte jeg
det ikke nok«, sagde smeden, medens smedekonen
drog et dybt suk af lettelse, og således endte den i
de efterfølgende generationer meget omtalte »slavekrig« i Østersognet.

Det var en morgen i slutningen af marts 1848,
at smedens nabo, den gode Niels Rønbjerg, endnu
før det var blevet lyst af dagen, stakåndet og for
pustet kom og fortalte, at slaverne var lukket ud
af tugthuset i Rendsborg og nu var på vej her op
mod Nordjylland. Smeden måtte endelig smede
ham en sabel, så han på passende måde kunne
tage mod disse ugerningsmænd, hvis de skulle vise
sig på denne egn. Smeden, der var en såre besin
dig mand, spurgte sin ophidsede nabo, om der
dog ikke forelå den mulighed, at dette alarmerende
rygte var løgnagtigt, men Niels var sikker i sin
sag, og mange af egnens beboere var af samme
opfattelse, hvad smeden snart skulle få bekræftet.
Det viste sig da også hurtigt, at veje og stier, der
fra alle sider førte til smedien, blev befolket af
kørende og gående, som samledes i og omkring
smedien. Der kom Abildgårdmanden, Felsgård
manden og efterhånden også alle byens øvrige
mænd. Endog fra herredet på den anden side af
den store å drog man mod smedien. Enhver ville
have smedet et våben, og man var enige om at
sælge livet så dyrt som muligt, når det nu rimelig Den hårde smedeemme hviler endnu i min hånd.
vis snart blev nødvendigt. Enhver, der kunne,
Mindet om den lille smededatter, der døde i sine
hjalp til med smedearbejdet. Man spyttede i næ unge år, stiger frem fra erindringens dyb. Hun må
verne, trak i blæsebælgen, ragede op i kullene på have trådt sine første barnesko på dette sted. Den
essen og hjalp efter evne smeden, når det glødende
dag, man som barn stod med en kæde i hånden og
jern på amboltens hårde flade formedes med krum undrende betragtede dens lås, der forestillede to
ning og æg under dennes kyndige behandling. Sme hænder af guld - sammenlagte i et fast håndtryk -,
dens kone, der efter egnens skik beværtede smede hørte man for første gang om hende. Det var gangæsterne, havde fuldt op at gøre med at tilberede ( ske vist forbudt at rage i skufferne, men når man
mad til den store forsamling, men hun fik dog tid
trods dette forbud alligevel stod med kæden i hæn
til flere gange i dagens løb at minde sin mand om,
derne, fik man dog så meget at vide, at den havde
at han endelig også måtte få smedet en sabel til tilhørt »lille Kirsten«, som var død for mange år
sig selv, thi det var jo rystende ting, de mange
siden. Senere, når man sad og lyttede til de voksnes
smedegæster efterhånden havde fortalt hende om
tale, erfarede man, at hun var død af noget, som
de fremtrængende slavers bedrifter. Det sagdes, at kaldtes »Kærestesorg«. Denne oplysning gav an
mord, plyndring og brand betegnede den vej, hvor ledning til mange spekulationer. Som ganske ung
de kom frem. Det store spørgsmål var imidlertid,
pige fik »lille Kirsten« plads hos borgmesteren
hvornår man kunne vente den hærgende skare på inde i fjordbyen, som var den nærmeste købstad.
denne egn.
Hinsides byen lå det fede land, og en af dette
I dagens løb var der foruden våbenfabrikationen lands sønner blev tragedien i smededatterens liv.
En dag trak han sit håndslag og løfte til hende
i smedien også på anden måde truffen foranstalt
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tilbage, og »lille Kirsten« havde nu kun guldhæn
derne som et minde om sin ungdoms korte lykke.
Da borgmesteren flyttede til den store havneby på
østkysten, fulgte »lille Kirsten« med, og her for
blev hun, mens en snigende sygdom langsomt ned
brød hendes sundhed. Uden at have meldt sin an
komst til hjemmet, kom hun en helligtrekongers
aftensdag med den nye jernbane til Fjordbyen og
tog derfra med den gule postvogn, som mod syd
førte hende til landsbyen hinsides åen. Herfra
slæbte hun sig mat og træt over åens gangtræ over
mod det lille smedehjem på heden. Det var den
samme vej, som hun så mange gange før havde
gået med lette trin. Da hun fra ådalen var kommet
op på bakkekammen, stod hun længe og så ud
over sin barndoms vidtstrakte egn. Sidst søgte
hendes øjne ud i den retning, hvor Fjordbyen lå
så gik hun langsomt og for sidste gang til sit hjem.
Kredsløbet var ved at slutte. Uendelig træt puttede
hun sig ind i alkoven, hvor hun havde sovet som
barn, og her indhentede døden hende et par dage
senere, just som hun et øjeblik før var stået op
for at slukke sin tørst af ølkruset, der stod på det
lange bord. Der blev så stille i stuen. Kun born
holmerurets takfaste trin hørtes. Det var, som om
det nødigt ville slippe sekunderne ind i evigheden.
»Lille Kirsten« var død, og hendes yngste broder
sad ved hendes leje, mens moderen i mørkningen
var gået for at hente hjælp hos nabokonen, hende,
der i sin tid have båret »lille Kirsten« til dåben i
Sevel kirke. Hun kom nu til at rede hende det
sidste leje oppe i storstuen bag de tildækkede ru
der. Der faldt ikke mange ord under denne hand
ling, men idet en tåre sneg sig frem i øjets krog,
strøg hun den unge, døde pige blidt hen over de
blege kinder og sagde stille hen for sig: »Lille
Kirsten - lille Kirsten -«.

Emmen tynger endnu min hånd, medens månely
set mellem forrevne skyer denne efterårsaften ly
ser hen over den nøgne mark. Længst forstumme
de røster synes atter at få mæle, der taler om godt
og ondt, om glædeligt og sørgeligt. Et lille stilfær
digt billede dukker op i min erindring. Dets bag
grund er det forfærdelige tørkeår 1868, da sand
markerne stod solsvedne uden selv det svageste
skær af grønt, og de små hedesøer en for en tør
rede ud. Det år, der er fortalt så meget om, og
hvis fattige høst bragte sorg og bekymring ind i
mange små hjem, blandt hvilke også var smede
hjemmet, som selv dyrkede komet til det daglige
brød. En eftermiddag denne sommer var smede
konen gået hen til den nærliggende naboejendom
for i al sin bekymring og uro at tale med »Ma’
Kong«, som nabokonen kaldtes. Hun var en djærv
og driftig kone, der en tidlig sommermorgen i
stunthoser kunne gå den to mil lange vej til Fjord
byen for at sælge sit smør og være hjemme igen,

før køerne bissede. Denne dag, da smedekonen
kom på besøg, var trods alt også »Ma’ Kong«s
mod langt nede. De to koner stod begge og græd,
og ind imellem tørrede de deres øjne med de grove
forklæder. Det var, som de denne dag ingen trøst
havde at give hinanden. Kaffekanden måtte dog
til varme over gløderne på fyrgryden, og imens
kom også den rare, stille Kirsten Rønbjerg på be
søg. Hun havde netop været ude i heden for at se
til de afskrællede hedetørv, der dog kunne give
lidt varme i bilæggeren, selv om føden i den kom
mende vinter skulle svigte. Der havde været alt for
god tid denne sommer, idet den fattige høst ikke
havde taget megen tid at bjerge. Kirsten blev hur
tigt draget ind i samtalen, der stadigvæk drejede
sig om de triste udsigter med hensyn til at skaffe
brødet i de kommende måneder. Fåmælt, som
Kirsten var, sagde hun ikke meget i samtalens
løb, men i en pause brød hun dog ind og fortalte
ganske stille, hvor bekymret også hun havde været,
og endnu kendte hun heller ikke noget menneske
ligt råd, men i sin rådvildhed havde hun dagen
i forvejen taget sin gamle bibel frem, og hendes
øjne var da faldet på et sted i Kongens Bog, og
de ord, hun der havde læst, havde givet hende ro
og fred i sindet. Der blev så stille i stuen efter
Kirstens ord. »Ma’ Kong« gik uden at sige et ord
hen og tog den tunge bog ned fra hylden over dø
ren og rakte den til Karsten. Efter at have bladet
lidt frem og tilbage læste denne da med højtidelig
stemme, medens hendes pegefinger gled hen under
de snørklede bogstaver: »Thi så siger Herren,
Israels Gud: Melet i krukken skal ikke fortæres,
og oliekruset skal intet fattes, indtil den dag, at
Herren skal give regn over jorderige«. Det var jo
som beretningen om enken ved Sarepta, hvilken
de alle tre mindedes fra deres skoletid, men denne
dag syntes det dem, at denne gamle fortælling fik
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et uendelig dybt og personligt indhold for dem
alle, og medens deres øjne gled ud over de sol
svedne marker udenfor de små ruder, bragte den
hvile i deres sind. Kaffekanden begyndte at skrutte
på fyrgryden. Kaffeskålene og kandisen blev sat
frem. Det var, som det tunge livssyn med et var
blevet ændret, og senere viste det sig, at også dette
år blev der råd til at give et rugbrød og en kavring til jul til dem, som havde mindre end de selv.
Jeg lægger emmen fra den gamle smedie ned
på jorden, hvor den hører hjemme. Måske vil der
gå hundrede år, inden den igen berøres af en men
neskehånd, og vil den da stadigvæk kunne mane
fortidens billeder frem som i denne aftenstund?
Inde fra granerne høres en agerhønes kalden. Nu
tiden stiger atter frem. Billys glimter, og lyden af
en flyvemaskine høres højt oppe under nathim-

lens blå. Man spørger sig selv, om nutiden, når
den en gang er blevet fortid, vil få mennesker til
et øjeblik at stå stille og lytte til dens stemme.
K. H.

o^/ndelsbogtrykkeriet
i Odense
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