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Nr. 106 April 1960 - 18. årg.

Årsmødet holdes lørdag den 28. og søndag den 29. maj i Svendborg med udflugter på Svendborgsund 
og til Ærø. Dette billede er hentet fra Ærøskøbings kønne, gamle gader med byens ældste hus yderst 
til højre i billedet. På side 21 finder De tilmeldelsessedlen til årsmødet trykt til afklipning og indsendelse 
snarest muligt og inden den 25. april. Klip langs kanten og send den med det samme!
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Tlf. Hillerød 152.

Kontorets leder:
Kontorleder H. C. Andersen, privat Skolebakken 107, 

Virum. Tlf. 84 82 34.

Hovedkontor: Vester Voldgade 107 
København V.

Foreningens revisor:
Statsaut. revisor Kr. Foged, København. Tlf. Øbro 

305000.

Trykkeri:
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Til
Slægtsgaardsforeningens 

medlemmer
Alle manuskripter og billeder til 
optagelse i Slægtsgaardsbladet sen
des til bladets redaktør:
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Odense.

ft

Alle henvendelser om annoncer 
må rettes til Slægtsgaardskontoret, 
Skolebakken 107, Virum, hvor 
kontorleder H. C. Andersen vil 
være Dem behjælpelig.
Husk altid tydelig 

afsenderadresse!

Har De glemt? at indsende kontingent for 1960

så gør det NU
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Grotid for Slægtsgaardsforeningens arbejde
I løbet af vinteren har der været holdt en række 
slægtsgårdsmøder omkring i landet, og besøgene 
ved disse møder såvel som stemningen på dem har 
givet et klart udtryk for, at interessen for Slægts
gaardsforeningens arbejde er i kraftig stigning.

Således holdtes den 26. februar et møde i 
Haderslev. Dette møde lededes af amtsforeningens 
formand, gårdejer Skov, Øster Lindet. Her drøf
tede man arbejdet i de sønderjydske landsdele og 
holdt generalforsamling i amtskredsene.

7. marts holdtes der amtsmøde i Vejle under 
ledelse af gårdejer Hans Buhl, Elkjærhus. Her 
talte gårdejer Chr. R. Christensen om værdien af 
bevarelsen af vore slægtsgårde og om betydningen 
af foreningens arbejde herfor. Efter foredraget ud
spandt der sig en livlig diskussion herom, og resul
tatet blev ikke alene en række nyindmeldelser i 
foreningen, men ogå en kraftig tilkendegivelse fra 
forsamlingen, der viste, at den var positivt indstil
let på at yde en indsats.

Den 17. marts holdt amtssammenslutningerne 
for Sorø amt og Præstø amt et fællesmøde i 
Næstved. Her var over 100 mennesker kommet 
tilstede, da formanden for Sorø amt, N. Fr. Ras
mussen, Ryshus, bød velkommen. Her talte lands
formanden, gårdejer Chr. R. Christensen, og for
fatteren Salomon J. Frifeldt. Også her resulterede 
mødet i en livlig forhandling og en række nyind
meldelser.

Stemningen på disse møder har givet udtryk for 
tilfredshed med, at Slægtsgaardsforeningen ikke 
alene som hidtil bygger på den historiske baggrund 
for vore slægtsgårde, men også prøver på at bestå 
med et virkeligt oplysningsarbejde til støtte for det 
generationsskifte, hvis heldige gennemførelse er 
den uomgængelige grundbetingelse for slægtsgår
denes beståen.

Ved et af møderne blev det endda udtrykt meget 
stærkt, at Slægtsgaardsforeningen i virkeligheden 
er den eneste af landbrugsorganisationerne, der på 
effektiv måde tager sig af dette vort landbrugs vig
tigste spørgsmål.

Derfor kunne landsformanden også slutte et af 
møderne med at sige: Slægtsgaardsforeningen kom
mer til danske landmænd og beder om at få lov 
til at yde støtte til løsning af nogle af deres livs 
vanskeligste problemer. Den gør det ikke for vin
dings skyld, men den gør det, fordi dens medlem
mer er levende interesseret i landbrugets trivsel. 
Men vi siger samtidig, at størrelsen af den støtte, 
der kan ydes, står i forhold til den styrke, forenin
gen har. Derfor beder den ikke om tilslutning for 
foreningens skyld, men for danske landmænds 
skyld.

Vi kan føje til, at med den forpagtningskontrakt, 
som er optrykt i dette nummer af bladet, og som 
i form af et velindrettet særtryk kan rekvireres af 
medlemmerne, er man nået et nyt og væsentligt 
skridt i retning af at sikre vore gårde. Vi tænker 
ikke mindst på, at bestemmelserne om forpagterens 
køberet og slægtens tilbagekøbsret er ting, som det 
er af største værdi at få med.

Forøvrigt kan det noteres, at bl. a. forsvarsmini
steriet allerede inden kontraktens offentliggørelse 
har gjort brug af en del af de tanker, der er ned
fældet i den.

Bjäre Härads Hembygdsförening indbyder 
Slægtsgaardsforeningens medlemmer til et svensk
amerikansk stævne i Baastad 15.-22. juni.

★

Danmarks Radio vil i den nærmeste fremtid 
udsende et radioforedrag af Chr. R. Christensen 
om emnet: Bør unge landmænd begynde som for
pagtere?

★

I forbindelse med spørgsmålet om Slægtsgaards
foreningens årsmøde i 1961 er der allerede kom
met forslag om Næstved, Nykøbing F. og Slesvig.
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MELLEM de sydfynske ØER
------------------------- Af redaktør Ib Paulsen. -------------------------

årsmødet 1960 finder sted i en af vort lands af 
feriefolk mest yndede egne koncentreret omkring 
sømands-, skole- og industribyen Svendborg og 
Det sydfynske øhav. Her skal i kort form fortælles 
lidt om det område, Slægtsgaardsforeningens med
lemmer således i år skal gæste.

Svendborg begyndte som et fiskerleje som de 
øvrige fynske byer og endte med bl. a. at blive en 
upræget færgeby med fordelingsveje ad sine hav
strøg til øhavets forskellige øer. Nogle mener, at 
Svend Tveskæg yndede Svendborg højt, og også 
Svend Grathe færdedes meget på disse egne. Be
tegnelsen Swinaburgh tør anses for temmelig ær
værdig i historien. Svendborg havde tidligt grå- 
brødrene, som plejede deres spedalske patienter 
ved bredden af det kønne sund, men munkene 
vidste jo i det hele taget, hvad de gjorde, når de 
valgte byggesteder til nye klostre.

Svendborg er vår og vinter en dejlig naturop
levelse, en frisk by i kønne omgivelser og tillige 
en by med mange seværdigheder. Brande, plyn
dringer, pest og kongelig broderstrid har ofte in
flueret på Svendborgs skæbne, men dygtigt bor
gerskab og en dygtig sømandsstand har gang på 
gang formået at drage byens erhvervsliv op ad 
bølgedalene, og glemmes må blandt byens sønner 
naturligvis hverken den store billedhugger Kai 
Nielsen så lidt som digteren, professor Johannes 
Jørgensen, der døde som sin bys æresborger. 
Svendborg var også styrmand Peder Most’s by, 
hvilket bør nævnes sammen med den kendsger
ning, at et af Johannes’ skønneste digte har et 
maritimt tema og hedder »Brig Marie af Svend
borg«.

PÅ vor sejltur på Svendborgsund lørdag den 
28. maj og vor tur ned gennem Det fynske øhav 
til Ærø søndag den 29. vil vi få et storartet indblik 
i det dejlige område, hvis skønhed i værste fald 
heller ikke dårligt vejr aldeles kan camouflere.

Også Ærø er jo et udpræget landbrugs- og sø
fartsområde, hvis landboere og søfolk er rejst ud 
i verden og har formået at gøre sig gældende ved 
duelighed under alle himmelstrøg. Hvortil kom
mer, at Ærø især i den sidste snes år har vundet 
international berømmelse som et af Nordeuropas 
skønneste ferieområder. Her myldrer i højsæsonen 
på byernes gader såvel indiske fyrster som sko
magere fra Køge, direktører fra Esbjerg, landmænd 

fra Vendsyssel, og barmsvulmende dollarmillio
nøser med glitrende smykker søger ned i Smede
gade for at kigge på Flaskepeters livsværk, Flaske
skibsmuseet, der nu er blevet suppleret med sære 
piber og sjældne frimærker. Dér gav Peter dem et 
kys på kinden og sagde »lille snut« til dem og 
sendte dem henrykt tilbage til lowa og Kentucky, 
en oplevelse rigere af den slags, som ikke kan 
erhverves for penge.

Omkring ved 40.000 mennesker så det bitte
lille museum i fjor.

Jeg spurgte en dag en ærøbo, hvordan man der
ovre undgik at blive altfor beregnende selvbevidste 
ved al den opmærksomhed, øens skønhed synes at 
vække ude omkring. Han svarede omtrent således:

Alle vide vegne i verden kommer der dollar
selskaber og be’r om at måtte få folk at se i deres

(Fortsættes side 17)

Nicolaj Kirke i Svendborg.
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Med et smil byder sydfyns hovedstad Svendborg velkommen

TIL

Svendborg

Hotel & restaurant 

CHRISTIANSMI NDE
SVENDBORG

TELF. 1007

Man hygger sig og kommer igen enten det drejer 
sig om frokost, middag eller ferieophold

- Musik og dans hver aften -

Aa

w

HOTEL KLOSTERGAARDEN 
SVENDBORG

Telefon 143

NY MISSIONSHOTEL
SVENDBORG
Brogade 2 . Telf. 720

★ 40 værelser ★

INDUSTRIHOTELLET 
SVENDBORG

Telefon 2113
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ÅRSMØDET I SVENDBORG
28. og 29. maj 1960

Slægtsgaardsforeningen kalder påny til års
møde.

Denne gang skal vi se det venlige Svendborg 
med det smilende og skønne Svendborgsund, og vi 
skal se det på en tid, hvor bøgen endnu ikke har 
mørknet sit lyseste blad, men hvor vi kan vente, 
at søen er blå og smilende, og vi skal mere end 
det. Vi skal se Ærø. For ikke mange år siden lå 
den upåagtet hen, fordi den nu engang ikke ligger 
på alfar vej. I dag er den et turistcentrum af for
mat. Tusinder af mennesker fra andre lande strøm
mer til, og for amerikanerne er den noget af et 
paradis. De vil se de snørklede gader, de vil se det 
lille skipper- og bondesamfunds særpræg. Og de 
går ikke forgæves.

Slægtsgaardsforeningens fynske afdelinger har 
for nogle år siden besøgt øen, og det blev en tur, 
som sent glemmes. De, der var med, tager gerne 
til øen igen, og de er ikke bange for at råde andre 
til at gøre det samme.

Men det er også selve årsmødet, der kalder. 
Som i fjor vil man gerne bede damerne om at tage 
del i dette. Slægtsgaardsforeningens arbejde er jo 
ikke noget fremmed, som kun mændene har inter
esse i. Tværtimod. Det er hjemmets sag, man drøf
ter her. Hvad enten man taler om fortiden med 
alle dens minder, som man ønsker at bevare, eller 
man drøfter fremtiden og kampen for at bevare 
vore slægtsgårde for børn og slægt, har hustruer 
og mødre deres pladser i vore rækker. Vi siger 
dem tak, fordi de mødte så talstærkt frem ved 
mødet i fjor. Vi venter, de gør det samme i år, og 
vi venter, at de herigennem er med til at hæve 
Slægtsgaardsforeningens arbejde op i det plan, 
hvor det hører hjemme.

løvrigt er arrangementet som i de tidligere år. 
Man har forsøgt at skære udgifterne så langt ned 
som muligt. Alt er holdt på det beskednest mulige 
plan, idet man dog mener, at selve middagen i 
nogen grad må have skæret af en fest, som man 
kan glæde sig til, og som kan give et hyggeligt 
samvær.

Endelig gør man opmærksom på, at der på tu

ren til Svendborg er lejlighed til at se den smukke 
sydfynske herregård Egeskov ved Kværndrup. Der 
har hidtil været lukket for turister på dette sted, 
men netop i maj måned bliver der mulighed for at 
komme ind. Samtidig er der anlagt en storslået 
løgpark på stedet, og man må regne med, at tuli
panerne netop står i deres fuldeste flor på dette 
tidspunkt.

Besøget her finder sted lørdag formiddag kl. 10.
Og så er der Gravendal på Ærø. Det er øens 

største og vistnok smukkeste gård. Det er ikke 
nogen egentlig slægtsgård, men når vi besøger den, 
vil tre generationer venlige og dygtige mennesker 
tage imod os. Der er i hvert fald traditioner.

Vi glæder os til at se venner fra tidligere år og 
til at træffe nye folk med interessefællesskab. Alle 
medlemmer er særdeles velkomne.

På gensyn i Svendborg!

PROGRAM:

Lørdag den 28. maj.
Kl. 10.00-11.00. Mødedeltagerne har lejlighed til at bese 

herregården Egeskov med løgpark.
Kl. 12.30 præcis. Mødet åbnes på »Christiansminde« ved 

Svendborg.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Slægtsgaardsforeningens formand aflægger 

beretning.
3. Formanden for arkivudvalget aflægger be

retning.
4. Formanden for bladudvalget aflægger beret

ning.
5. Beretningerne under 2., 3. og 4. drøftes.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget.
7. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen. 

Følgende afgår efter tur: Chr. R. Christen
sen, N. Slemming, Jørgen Petersen, Bjerg
skov, Einer Petersen, L. M. Jørgensen.

8. Valg af revisor.
9. Eventuelt. (Fastsættelse af årsmødet 1961.)

Kl. 14.30 Fælles kaffebord. Hvis forhandlingerne ikke er 
afsluttede forinden, fortsættes de ved kaffe
bordet.

Kl. 15.30-17.30. Sejltur på Svendborgsund. Der bliver 
lejlighed til landgang både i Svendborg og 
Christiansminde.

Kl. 18.45 Middag på Christiansminde. Efter middagen 
bliver der underholdning og dans.
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Kl. 9.30

Kl. 11.05

Kl. 12.30
Kl. 13.30

Kl. 16.20

Søndag den 29. maj.
Der sejles til Ærø med dampskibsselskabet 
»Ærø»s nye færge.
Ankomst til Ærøskøbing, hvor man beser mu
seet og flaskeskibssamlingen. (Der bliver ikke 
tid til andre fællesture, men hvis man ønsker 
at bese andre af byens seværdigheder, må det 
ske i mindre selskaber.)
Frokost på Hotel Harmonien. .
Der køres til øens største gård »Gravendal«, 
hvor man besøger Slægtsgaardsforeningens ven
ner, proprietær H. A. Hansen og dennes sviger
søn, forpagter Poul Christensen. Derfra videre 
til Marstal, hvor man beser samlingen af skibs
modeller og får et indtryk af denne særprægede 
by. Der er betalt entré til museum, flaskeskibs
samling, pibesamling m. v. i Ærøskøbing samt 
til museet i Marstal.
Der afsejles fra Ærøskøbing til Svendborg med 
ankomst kl. 17.40.

Rejseforbindelser.
28. maj: Af. København 7.55 med lyntoget »Vendsys

sel«, an. Nyborg færgehavn kl. 10.22, af. kl. 10.30 (rute
bil), an. Svendborg 11.25.

Af. Fredericia 9.10 lyntoget »Nordvestjyden«, an. Svend
borg 11.36. Forbindelse med tog fra Esbjerg 6.05, Tinglev 
7.07, Århus 7.55.

29. maj: Under forudsætning af uændret køreplan. - 
Bemærk! Ny plan træder i kraft denne dag.

Færgen fra Ærøskøbing har forbindelse med tog, der 
ankommer til København 22.06, Fredericia 21.02, Århus 
22.23, Esbjerg 22.42, Tinglev 22.38.

Hotelophold i Svendborg.
Svendborg kan give hotelplads til ca. 200 gæster, når 

forudbestilling foreligger i rette tid. Ved rettidig indmel
delse kan Slægtsgaardsforeningen derfor garantere hotel
plads, men man må tage forbehold ved senere tilmeldelser.

Prisen for værelser eksklusive morgenmad og drikke
penge er for enkeltværelser: klasse A 7-10 kr., klasse B 
10-12 kr., klasse C 12-16 kr.

Yderligere oplysninger om hotel fås gennem Svendborg 
Turistforening, Klosterplads 9, Svendborg, telf. 980, fra 
hvilken meddelelse om værelsereservering vil blive tilsendt.

Udgifter.
28. maj: Eftermiddagskaffe................................. 4.00

Middag ................................................... 14.00
Sejltur .............................   3.00

29. maj: Sejltur til Ærø og retur samt buskørsel
på øen................................................. 10.00

Frokost i Ærøskøbing............................ 10.00

Fællesudgifter til entré på museer og 
seværdigheder, musik, underholdning 
og andre mødeudgifter.................. 10.00

Med et smil
byder Sydfyns hovedstad, Svendborg, velkommen 
til en dejlig ferie. Her veksler skovpartier med 
Svendborgsunds blå bølger, og sundet er en som

merdag lige så befærdet som en landevej. Slanke 
lystsejlere med hvide sejl, motorbåde, robåde, 
kajakker og små galeaser og fiskerbåde pløjer de 
krusede bølger, medens færgerne piler frem og til
bage mellem Svendborg og øerne.

Svendborg kan kaldes færgernes by, og det er 
en af de bekvemmeligheder, der hører til byen, at 
der er fine færge-forbindelser, så man i løbet af 
en times tid kan nå fra kyst til kyst efter en sejltur 
mellem alle de små øer i det sydfynske øhav.

Svendborg ligger malerisk anbragt på et bakke
drag, der skråner ned mod sundet, og Svendborg 
er fuld af smukke by-partier med de gamle, bak
kede og krogede gader og smukke bindingsværks
huse. I Fruestræde ligger Svendborgs æresborger, 
digteren Johannes Jørgensens barndomshjem.

Der er feriestemning i Svendborg, og tusinder af 
feriegæster kan li’ at være her i denne herlige kom
bination af by og land, skov og strand.

Svendborg har gode hoteller og er et turistmæs
sigt centrum for Sydfyn, idet dets virkefelt berører 
en række andre feriebyer, udflugtssteder og sevær
digheder. Hele den skønne natur udøver den stør
ste tiltrækningskraft på gæsterne, der gerne bliver 
boende her i Svendborg og så foretager udflugter 
i det skønne sydfynske eventyrland.

Svendborg er værd at gæste!

Den maleriske Hulgade i Svendborg, en af byens mange 
hyggelige.



Munktell-linien omfatter en række

overensstemmelse med tidens krav
for en moderne mejetærsker.

BOLINDER
MUNKTELL

MST-901, 8 tø’, selvkørende,
kendt verden over for sin høje arbejdsydelse 
og standard, hydr. betjening af skærebord 
og vinde-udstyret med 4 rystere og 67 hk 
VOLVO dieselmotor.

galvaniseret plade,

Navn :

MST-52, 5’, bugserede, 
med alt plade arbejde i

S-1000, 10’, selvkørende. Trinløs indstilling af kørehastig- 
heden fra 1.5 til 20 km, kraftig cylinder med stor diameter, 
4 rystere, galv. plade overalt. 79 hk VOLVO diesel.

MST-751 D, 7 7a’selvkørende, hydr. betjening af skære
bord og vinde, 4 cyl. 62 hk VOLVO dieselmotor, trinløs 
indst, af kørehastigheden, galv. plade og støvtætte kugle
lejer overalt, robust konstruktion.

I/IIDAM $er|d mig uforbindende nærm. opl. vdr. |\U| UN MST-901, MST-52, S-600, MST-751 D, 
S-1000 (det ikke ønskede bedes overstr.)

den førende 
mejetærskerlinie

S-600, 6’, bugserede,
en revolutionerende mejetærsker, der bryder 
på flere punkter med de hidtil kendte prin
cipper, mindre rystespild, galvaniseret plade 
overalt, stor arbejdsydelse og kvalitet for 
hver krone.

DL AM DANSK LANDBRUGS
AN DELS-MASKIN INDKØB
ULLERSLEV . TELEFON 22

driftssikre mejetærskere, kendt 
for kvalitet og høj arbejdsydelse 

- alle konstrueret i

cylinder af sværeste konstruktion, hydr. be
tjening af skærebord og vinde. Kan leveres 
med kørner og sortener.

Stilling :

Adresse :



Meddelelser fra

DANSK SLÆGTSGÅRDSFORENING
Nr. 6 Eftertryk ikke tilladt Marts 1960

Udkast til forpagtningskontrakt
Ved udarbejdelsen af følgende ramme for en forpagtningskontrakt har Slægtsgaards
foreningen forsøgt at imødekomme et fra mange sider næret ønske.

Rammen er beregnet til udfyldning af punkterede felter, udstregning af ikke 
ønskede afsnit og supplering med yderligere aftaler. Man vil derved kunne nå 
frem til en kontrakt, der vil kunne dække de fleste tilfælde, men det påpeges, at 
der kun er tale om en ramme, som i hvert enkelt tilfælde må udfyldes. Det vil i 
næsten alle tilfælde være fornuftigt at søge sagkyndig bistand hertil.

Rammen er blevet til på grundlag af et eksempel, som er udarbejdet af et udvalg 
nedsat af De samvirkende danske Landboforeninger, som er nået frem til en sær
deles anerkendelsesværdig vejledning. Slægtsgaardsforeningen skylder tak for til
ladelsen til at benytte og bygge videre på denne.

Ved udarbejdelsen af nærværende er der foretaget en række ændringer af hensyn 
til spørgsmål af særlig interesse for medlemmer af Slægtsgaardsforeningen. For 
denne forening ligger der noget meget væsentlig i,

1. at forpagteren får mulighed for at overtage slægtsgården til en forud aftalt pris 
i henhold til aftale med forældre eller søskende,

2. at der ved dødsfald ydes forpagterens enke en rimelig beskyttelse, og
3. at forhindre, at der i en midlertidig forpagtningsperiode opstår stilstand i ejen

dommens harmoniske udvikling, idet denne snarere burde forceres noget i bru
gerens yngre år.

Man vil indvende, at der i det følgende mangler tal for afgiftens størrelse og 
andet. Det må der nødvendigvis gøre. Forholdene er så forskellige fra egn til egn, 
fra ejendom til ejendom og fra hjem til hjem, at man ikke kan antyde, endsige 
generalisere. Man må derfor i hvert enkelt tilfælde selv finde frem til, hvilken af
giftshøjde man finder rimelig under hensyn til ejendommens ydeevne, forpagterens 
muligheder og ejerens behov.

Slægtsgaardsforeningen må tilråde, at man ved indgåelse af forpagtningskontrakt 
benytter skemaerne i »Meddelelser fra Dansk Slægtsgaardsforening nr. 1« om vur
dering af en landbrugsejendom.
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Forpagtningskontrakt.

Underskrevne ...........................................................

bortforpagter herved til medunderskrevne...........

den mig tilhørende landbrugsejendom.................... 
 matr. nr................................ 
af...............................by................................... sogn
med areal ifølge matrikulskort og arealattest .... 
...............ha og hartkorn............td............... skp. 
........ fdk...............album.
Ejendomsværdi ved sidste vurdering år...............  
............................kr................
Heraf grundværdi 
............................kr................
Grundbeløb (af hensyn til statens forkøbsret) til 
ejendomme med over 56.000 kr.s grundbeløb. 
10. alm. vurdering 1950 
............................kr................

§ 1.
Forpagtningens genstand.

Forpagtningen omfatter:
a. Hele den ovennævnte ejendom med derpå 

værende bygninger, faste hegn og nagelfast 
tilbehør.

b. Det på ejendommen værende løsøre ifølge in
ventarfortegnelse.

c. Den på ejendommen værende besætning be
stående af

................................. heste 

................................. malkekøer 

................................. ungkreaturer 

................................. grisesøer 

................................. slagterisvin 

................................. stk. fjerkræ

og iøvrigt under henvisning til specialforteg
nelse over de enkelte dyrs alder, vægt, kvalitet 
og værdi.

Undtagen fra forpagtningen er dog følgende 
ting, som ejeren forbeholder til brug for sig og sin 
familie. (Ved bortforpagtning for mere end 5 år 
skal landbrugsministeriets tilladelse til disse und
tagelser indhentes. Se lov om landbrugsejendomme 
§§ 13 og 14.)

a. Beboelseshus.......................................................

med adgangsvej og have.

b. Følgende dele af stuehuset

c. Garage ...............................................................

d. Have....................................................................

e. Skov .................................................................... 

f.

§ 2.
Forpagtningstiden.

Forpagtningsperioden er.....................................
(f. eks. 8) år for tiden..............................................  
(f. eks. 1. marts) 19. ... til...................... 19. .. .,
til hvilket tidspunkt den ophører uden varsel.

Hvis forpagteren dør i forpagtningsperioden ef
terladende sig enke, der hensidder i uskiftet bo 
eller vedgår arv og gæld, skal hun være berettiget 
til at fortsætte forpagtningsforholdet perioden ud.

Ejeren skal dog være berettiget til ved skriftlig 
forespørgsel senest en måned efter forpagterens 
død at afkræve hende en skriftlig erklæring herom 
senest 2 måneder efter dødsfaldet. Såfremt en så
dan trods fornødent dokumenteret begæring herom 
ikke afgives, bortfalder forpagtningen efter neden
nævnte regel.

Ellers ophører forpagtningen ved udløbet af det 
forpagtningsår, der ophører tidligst et halvt år efter 
forpagterens død.

Forpagterens enke er dog berettiget til med et 
halvt års varsel at opsige forpagtningen til udløbet 
af et forpagtningsår.

Hvis der til kontrakten er føjet bestemmelse om 
køberet for forpagteren, bortfalder forpagtningen 
ved udløbet af det forpagtningsår, der ophører tid
ligst et halvt år efter den længstlevende ejers død.

§ 3.
Jorden.

Forpagteren har haft lejlighed til at gøre sig 
bekendt med arealerne og grænserne, der er ham 
påvist, og det skal derfor ikke have nogen indfly
delse på denne kontrakts gyldighed, om areal
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angivelse eller beskrivelse skulle være unøjagtige.
Arealerne kan drives som fri drift, når dette 

sker på en landbrugsmæssig fuldt ud forsvarlig 
måde og efter en til forholdene affattet driftsplan, 
hvorved det skal iagttages, at markerne holdes 
rene - herunder fri for flyvehavre - og i god gød
ningstilstand, således at deres ydeevne ikke for
ringes.

Dog må højst...................... (f. eks. 50) pct. af
arealet besås med korn, højst....................(f. eks.
25) pct. udlægges med græs, medens mindst 
................... (f. eks. 25) pct. skal besås med roer.

Det er dog tilladt forpagteren at drive indtil 
................... pct. af arealet med frøafgrøder, og 
såfremt en del af disse er af tilstrækkelig ukrudts- 
hemmende karakter at reducere rodfrugtarealet til 
mindst .................... pct. af det samlede areal.

Det bemærkes, at staldgødning ikke må fjernes 
fra ejendommen, men skal udkøres og nedpløjes 
på passende årstider, således at møddingen tøm
mes helt mindst een gang årlig, og staldgødningen 
skal i forpagtningsperioden fordeles på passende 
måde over samtlige markskifter.

Der er ved forpagtningsforholdets begyndelse 
overleveret forpagteren drænkort og markskifte- 
kort i 8 eksemplarer samt kort vedrørende udtagne 
jordprøver. Disse kort skal ved forpagtningsforhol
dets ophør tilbageleveres ejeren, og markskiftekor- 
tene skal for hvert forpagtningsår være påført op
lysninger om anvendelse og gødskning af hvert 
markskifte.

Ved forpagtningsforholdets begyndelse er .... 
ha udlagt med græs og .... ha med vintersæd 
(rug/hvede). Det samme skal være tilfældet ved 
forpagtningens ophør.

Til konstatering af jordernes tilstand vil ved 
overleveringen være at foretage syn efter reglerne 
nedenfor i § 14.

I forpagtningstiden skal der, såvel for ejeren 
som for forpagteren, være adgang til, når dette 
ønskes, at begære syn afholdt.

Forpagteren er pligtig til stedse på effektiv 
måde at bekæmpe ukrudt og evt. plantesygdomme 
overensstemmende med herom foreliggende lov
regler og med almindelig god skik og brug.

Ved forpagtningens ophør afholdes tilsvarende 
synsforretning over jorderne som ved forpagtnings
forholdets begyndelse til konstatering af disses 
tilstand.

§ 4.
Bygningerne.

I de af forpagtningen omfattede bygningers ind
retning må ingen ændring foretages uden ejerens 
tilladelse, og bygningerne må ikke benyttes på 
anden måde end efter disses bestemmelse.

Forpagteren er forpligtet til stedse at vedlige
holde i god forsvarlig stand, såvel indvendigt som 
udvendigt, bygningerne samt deres tilbehør og alle 
installationer og ledninger af enhver art, herunder 
elektriske installationer, vandværk og vandlednin
ger samt kloakledninger.

Med hensyn til bygningernes udvendige vedlige
holdelse fremhæves, at paptag årligt skal vedlige
holdes med tjære og pap, således at de til enhver 
tid er tætte, samt at bygningerne hvert år skal 
kalkes, hvorhos døre, vinduer, porte og vindskeder 
o. lign, skal holdes forsvarligt malede.

Ved bygningernes overlevering til forpagteren 
afholdes syn på disses tilstand efter reglerne i § 14, 
og sådant syn skal yderligere i forpagtningstiden 
afholdes hvert år i sidste halvdel af maj måned. 
Herunder skal det bestemmes, hvilke vedligehol
delsesarbejder, der skal udføres i pågældende som
mer. Disse årlige vedligeholdelsesforanstaltninger 
skal være tilendebragt inden 1. aug.

Det påhviler forpagteren at drage omsorg for, 
at brand-politilovens forskrifter såvel som andre 
forskrifter, givne af det offentlige, nøje overholdes, 
samt at foranstaltninger, som i henhold til sådanne 
bestemmelser måtte blive pålagt, udføres behørigt 
og rettidigt.

Ved forpagtningens ophør foretages synsforret
ning til konstatering af, hvorvidt afleveringen af 
bygningerne og disses tilbehør sker i kontrakt
mæssig stand.

Forpagteren har ret til at opføre siloer med et 
samlet rumindhold af indtil............... m3. Ejeren 
skal dog godkende deres beliggenhed, konstruktion 
og kvalitetsmæssige udførelse og afløbsforhold.

Udgifterne afholdes af forpagteren, og der af
skrives årlig...........pct. heraf, hvorefter restbe
løbet ved forpagtningsforholdets ophør godtgøres 
af ejeren.

Andre forbedringer af bygninger, møddingssted 
og ajlekumme kan kun finde sted efter særlig 
aftale med ejeren om såvel arbejdets art og ud
førelse som eventuel godtgørelse ved forpagtnin
gens ophør.
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§ 5.
Brandskade.

Det påhviler ejeren stadig at holde bygningerne 
brandforsikrede til fuld værdi.

Opstår der skade på bygningerne og disses til
behør, som omfattes af sådan forsikring, og skaden 
kun er af mindre omfang, påhviler det ejeren, 
indenfor assurancesummens rammer, snarest at 
udbedre den skete skade. I forbindelse dermed er 
det ejeren tilladt at foretage passende ændrin
ger eller ombygninger. - Forpagteren kan ikke i 
den anledning kræve godtgørelse for afsavn eller 
ulemper.

Såfremt skaden er omfattende eller total, kan 
ejeren lade nye bygninger opføre, og han er da 
enerådig med hensyn til disse, der ikke behøver 
at være af samme størrelse eller karakter som de, 
der forefandtes ved forpagtningens begyndelse.

Såfremt de nyopførte bygninger er passende for 
den af forpagteren anvendte driftsform, og ejeren 
fremmer bygningernes opførelse mest mulig, fort
sættes forpagtningsforholdet uændret, og forpag
teren har da ikke krav på godtgørelse for afsavn 
eller ulemper.

Ønsker ejeren ikke at genopføre bygningerne, 
eller kan nybygningerne ikke indpasses i forpag
terens driftsform, ophæves forpagtningsforholdet 
straks, og der tilkommer da forpagteren en pas
sende godtgørelse for forholdets afbrydelse. Stør
relsen fastsættes om fornødent ved voldgift i hen
hold til § 15.

§ 6.
Inventar.

Over det af forpagtningen omfattede inventar 
samt maskiner m. v. afholdes ved forpagtningens 
overlevering synsforretning i henhold til § 14.

Forpagteren er forpligtet til i forpagtningstiden 
at vedligeholde og forny inventar m. v., således at 
dette til enhver tid er i brugbar stand og til sin tid 
kan afleveres ejeren i samme antal og tilstand som 
overleveret, alene bortset fra den forringelse, som 
skyldes normalt slid og ælde. Ejeren skal være 
berettiget til nårsomhelst i forpagtningstiden at be
gære synsforretning afholdt i henhold til § 14 til 
konstatering af, hvorvidt forpagteren overholder 
sine forpligtelser ifølge nærværende §.

Anm. Som regel må det tilrådes, at forpagteren 
køber inventaret.

§ 7.
Besætningen.

Over den på den bortforpagtede ejendom væ
rende kvægbesætning, der medfølger i forpagtnin
gen, vil ved forpagtningens overlevering være at 
optage synsforretning i henhold til § 14, hvor
under de enkelte dyr beskrives og klassificeres, og 
forpagteren er pligtig til ved forpagtningens ophør 
at aflevere en i antal og kvalitet tilsvarende besæt
ning, som den han har modtaget.

Ejeren skal være berettiget til nårsomhelt i for
pagtningsperioden at begære synsforretning i hen
hold til § 14 for at fastslå besætningens tilstede
værelse og tilstand.

Forpagteren er pligtig til i forpagtningstiden 
fremdeles at være medlem af en kontrolforening 
og pligtig til på ejerens forlangende at forevise 
ham det pågældende regnskabsmateriale, som iøv- 
rigt vil være at aflevere til ejeren ved forpagtnin
gens ophør.

Skulle kvægbesætningen eller en del af denne 
dø eller blive nedslået ved det offentliges foran
staltning, vil forsikringssummer og mulige erstat
ningsbeløb være at deponere i bank eller spare
kasse. Det deponerede beløb tilhører ejeren og 
skal anvendes til indkøb af ny besætning.

Ud over de med forpagtningen følgende dyr 
skal der til enhver tid være mindst ...............  
kreaturer på ejendommen, deraf mindst...............  
malkekøer.

I sidste del af forpagtningsperioden har forpag
teren ikke ret til at afhænde eller ombytte det på 
gården værende til tillæg bestemte ungkvæg uden 
ejerens samtykke.

§ 8.
Beholdninger.

Ved forpagtningsforholdets påbegyndelse er 
overleveret forpagteren:
........hkg fodersukkerroer og kålroer (nedkulede), 
........hkg ensilage, ..........hkg hø samt byghalm 
tilstrækkeligt til fodring af kvægbesætningen, indtil 
nye høst foreligger, og endvidere strømateriale til 
kvæg- og svinebesætningens behov til samme tids
punkt.
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Disse beholdninger overleveres forpagteren i 
god kvalitet, og der vil ved forpagtningens ophør 
være at aflevere tilsvarende i kvantum og kvalitet.

§ 9.
Hegn og dræn m. v.

Det påhviler forpagteren at vedligeholde, hen
holdsvis renholde alle hegn, beplantninger, brønde, 
vandingssteder, kloakker, vandledninger og dræn
ledninger, grøfter, veje og overkørsler m. v., så
ledes at alt ved forpagtningsforholdets ophør kan 
stilles til ejerens disposition i samme stand som 
ved overtagelsen.

Forpagteren er uberettiget til uden ejerens sam
tykke at foretage ændringer i havens anlæg eller 
at rydde eller beskadige træer eller beplantninger 
i have, på mark og i hegn.

Såfremt forpagteren skønner, at en del af dræ
nene er af en sådan karakter, at fornyelse af rø
rene er påkrævet, kan forpagteren for egen reg
ning lade nye nedlægge, men efter en årlig 
afskrivning på............... pct. skal udgifterne ved 
forpagtningsforholdets ophør godtgøres af ejeren.

Forpagteren er berettiget til i forpagtningsperio
dens første halvdel at lade foretage nydræning af 
markerne.

Såfremt sådan dræning er af en sådan karakter, 
at der har kunnet opnås statstilskud hertil ifølge 
gældende lov, skal ejeren, efter at der er foretaget 
årlig afskrivning på............... pct. ved forpagt
ningsperiodens udløb godtgøre forpagteren de af 
ham afholdte udgifter. Kopier af plan og dræns
kort afleveres efter hvert arbejdes udførelse til 
ejeren.

§ 10.
Adgang til det bortforpagtede og dettes benyttelse.

Der skal til enhver tid, dog forsåvidt angår byg
ningerne efter et forud til forpagteren givet pas
sende varsel, tilkomme ejeren eller dennes befuld
mægtigede ret til fri og uhindret adgang til ejen
dommen, herunder dennes bygninger, samt ret til 
at kræve sig meddelt alle nødvendige oplysninger 
til bedømmelse af, hvorvidt forpagteren overholder 
sine forpligtelser, ligesom ejeren er berettiget til at 
foretage de til konstatering heraf fornødne under
søgelser.

Der må ikke bortfjernes eller sælges grus, sten, 
mergel, ler, ral eller tørv og lign, fra ejendommen 
uden ejerens skriftlige tilladelse. Sådanne råmate
rialer skal forpagteren dog være berettiget at an
vende til ejendommens behov. Alle fund af old
sager tilfalder ejeren.

Såfremt ejeren i forpagtningstiden iværksætter 
grundforbedringsarbejder, vejarbejder eller lig
nende på ejendommen, er forpagteren pligtig in
denfor rimelige grænser at tåle disse arbejders 
udførelse.

Forpagtningen skal i eet og alt drives for for
pagterens regning, og han må ikke uden ejerens 
skriftlige tilladelse lade ejendommen bestyre af 
andre. Forpagteren skal selv bebo ejendommen, 
og kun folk, som er beskæftiget på ejendommen, 
må have bopæl på denne.

Intet af, hvad der omfattes af denne kontrakt, 
må fremlejes eller bortforpagtes.

Jagtretten er forbeholdt ejeren.

§ 11.
Servitutter og andre forpligtelser.

Forpagteren er gjort bekendt med, at der ifølge 
tingbogen påhviler ejendommen forskellige hegns- 
og vejforpligtelser i forhold til naboerne, hvilke 
forpagteren er indforstået med at respektere og 
overholde.

Endvidere er forpagteren gjort bekendt med den 
ejendommen påhvilende oprensningspligt med 
hensyn til vandløb, hvilken forpligtelse det lige
ledes påhviler forpagteren at overholde.

Der påhviler ejendommens ejer leveringspligt 
og andre forpligtelser overfor.......................mejeri
og ........................ slagteri. Disse forpligtelser er
forpagteren pligtig til at overholde. Ændringer i 
ejerens stilling overfor disse andelsselskaber må 
forpagteren ikke foretage uden ejerens samtykke.

Ejendommen har dyrkningsret ifølge kontrakt 
med ........................ sukkerfabrik vedrørende et
areal sukkerroer på........... tdr. land samt kon
trakt om halmleverance til.....................................  
og kartofler til ..................................... kartoffel
melsfabrik.

Forpagteren er pligtig at vedligeholde disse ret
tigheder således, at ejeren ved forpagtningsforhol
dets ophør kan fortsætte sit kontraktforhold med 
disse fabrikker.



Side 14 SLÆGTSGAARDEN

§ 12.
Skatter og afgifter.

Som en del af forpagtningsafgiften skal forpag
teren rettidigt udrede alle ejendommens skatter og 
afgifter af enhver art til stat, amt og kommune 
samt andre byrder, såsom indkvartering, snekast
ning og lign. - Endvidere betaler forpagteren alle 
forsikringspræmier, herunder brandforsikringspræ
mier, haglskade- og stormskadeforsikringspræmier. 
Eventuel bonus fra forsikringsselskaber tilfalder

Forpagteren er pligtig at holde besætning, in
ventar, avl og afgrøde, foderstoffer og gødning 
brandforsikret til fuld værdi i et anerkendt brand
forsikringsselskab. Dette gælder ikke blot, hvad 
der er overladt forpagteren til brug, men også alt, 
hvad han selv ejer.

Forpagteren er pligtig til efter påkrav at forevise 
ejeren de vedkommende forsikringspolicer og skal 
efter påkrav forelægge ejeren bevis for, at alle for
sikringspræmier er rettidigt betalt.

§ 13.
Forpagtningsafgiften.

Forpagtningsafgiften udredes delvis med en fast 
årlig afgift på....................kr., der betales forud
med halvdelen ved forpagtningsårets begyndelse og 
halvdelen........................ og delvis af en konjunk
turbestemt afgift, der kan udredes som

a.......................pct. af den til enhver tid ansatte
ejendomsværdi.

b. Afgiften under a. er konjunkturbestemt, så
ledes at afgiften kan forhøjes eller nedsættes med 
indtil 2 pct. efter følgende regel:

Når landbrugets forrentningsprocent, beregnet 
efter bogført værdi, er:

under 2 %, nedsættes afgiften med (f. eks. 30 %) 
2 %, men under 3 % nedsættes afg. med 20 -
3 - - 4 - - - - 10 -
5 - - 6 - forhøjes - - 10 -
6- - 7 - - - - 20 -
over 7 % - - - 30 -

c. Værdien af........... hkg byg beregnet efter 
årets kapitelstakst for det stift, hvori bygningerne 
er liggende.

d. Værdien af........... kg smør beregnet efter 
den gennemsnitspris det mejeri, hvortil ejendom
men er sluttet, har udbetalt leverandørerne i det 
regnskabsår, der slutter i forpagtningsåret.

e. Værdien af...........kg flæsk beregnet på 
grundlag af det pågældende slagteris gennemsnit 
for året for svin af 1. kl. inci. eventuel efterbeta- 
ling.

f.......................kr. for hver 0.1 pct. landbrugets
forrentningsprocent af investeret kapital oversti
ger 0.

g...............................................................................
De konjunkturbestemte afgifter betales bagud. 

Dog betales, når Vi forpagtningsår er forløbet, et 
a conto beløb svarende til halvdelen af, hvad der 
skulle betales i konjunkturbestemt afgift det forud
gående år.

Hvor forpagtningen kun omfatter arealer uden 
bygninger, betales:

a................................................................kr. årligt.
b. Værdien af........... hkg byg efter nævnte 

kapitelstakst.
c..............pct. af den ansatte grundværdi.

§ 14.
Synsforretninger.

Synsforretninger efter nærværende kontrakt ud
føres af een eller to uvildige, kyndige mænd, der 
ikke må være beslægtede eller besvogrede med 
parterne, med mindre der er enighed herom.

Såfremt enighed om en enkelt synsmand, f. eks. 
til foretagelse af de årlige bygningssyn, ikke fore
ligger, udpeger parterne hver en synsmand.

Når den ene part har udpeget sin synsmand og 
givet meddelelse herom til den anden part, og 
denne derefter ikke inden 4 dage har udpeget sin 
synsmand, er den første part berettiget til også at 
udpege den anden synsmand.

Forinden synet påbegyndes, udpeger synsmæn- 
dene en opmand. Hvis enighed mellem disse ikke 
kan opnås, udpeges opmanden af den stedlige ci
vildommer.

Udgifterne ved synsforretningerne vil normalt 
være at afholde med halvdelen af hver af parterne, 
men synsmændene kan træffe bestemmelse om en 
herfra afvigende fordeling, når anledning skønnes 
at foreligge.
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§ 15.
Voldgift

Skulle der opstå uenighed mellem parterne eller 
disses boer eller arvinger i anledning af det i denne 
kontrakt omhandlede forpagtningsforhold, det 
være sig om kontraktens rette forståelse, om mis
ligholdelse eller om betydning og virkning af af
holdte synsforretninger eller om hvilke som helst 
andre spørgsmål, da skal enhver sådan tvistighed 
afgøres ved voldgift.

Det samme skal gælde, såfremt der i forpagt
ningstiden skulle indtræffe begivenheder, som ikke 
var forudset ved kontraktens indgåelse, og hvor
om bestemmelser i denne derfor ikke findes, som 
f. eks. produktionsregulering, afleveringsordninger 
eller andre lignende ekstraordinære foranstaltnin
ger.

I sådanne tilfælde tilkommer det voldgiften at 
fastsætte, hvad virkningen heraf skal være for par
terne.

Når voldgift begæres, skal enhver af parterne 
udpege hertil en hæderlig og med landbrugsforhold 
kyndig mand, og disse to mænd skal inden på
begyndelsen af sagens behandling udpege en op
mand, der ikke må være beslægtet eller besvog
rede med parterne, med mindre der er enighed 
herom.

Kan man ikke enes om valget af sådan en op
mand, udnævnes han af den stedlige civildommer.

Når den ene part har valgt sin voldgiftsmand, 
og den anden ikke inden 8 dage efter, at valget 
er meddelt ham, har valgt en voldgiftsmand, er 
den første part berettiget til også at vælge den 
anden voldgiftsmand, og den afsagte kendelse er 
desuagtet bindende for begge parter. Hver af par
terne har kun ret til to gange skriftligt at frem
sætte sine bemærkninger og har kun 8 dage hver 
gang til at udfærdige sådanne, med mindre vold- 
giftsmændene giver tilladelse til længere frist. 
Oversiddes fristen, har vedkommende tabt retten 
til genmæle. Voldgiften bestemmer iøvrigt selv sin 
forretningsgang, herunder hvilke yderligere bevis
ligheder den måtte ønske tilvejebragt.

Når voldgiftsmændene har optaget sagen til ken
delse, er de pligtig inden 2 uger derefter at afsige 
kendelsen. Sker dette ikke, har enhver af parterne 
ret til at forkaste voldgiften og fordre tvisten af
gjort ved domstolene.

Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der 
skal udrede de med den pågældende sags behand
ling forbundne udgifter.

Den af sagte kendelse afgør endeligt sagen.'
De her vedtagne bestemmelser om tvistigheders 

afgørelse ved voldgift skal også være forbindende 
for vore konkursboer eller dødsboer.

§ 16.
Misligholdelse og værneting.

Hvis forpagteren ikke rettidigt betaler forpagt
ningsafgiften eller skatter, afgifter eller forsikrings
præmier, hvis der sker udlæg eller udpantning hos 
forpagteren, hvis forpagterens bo bliver taget un
der konkursbehandling, eller hans dødsbo kommer 
under offentlig skiftebehandling, da står det ejeren 
frit for i hvert enkelt af disse tilfælde efter sit valg 
enten at kræve forpagtningsforholdet ophævet pr. 
førstkommende 1. marts eller straks kræve for
pagtningen ophævet og lade forpagteren eller den
nes bo udsætte af forpagtningen. Det samme skal 
gælde, såfremt det ved en afholdt syns- eller vold
giftsforretning fastslås, at forpagteren misrøgter 
ejendommen, udpiner jorden eller undlader for
svarligt at vedligeholde bygninger, besætning eller 
inventar.

Ophører forpagtningen i utide som følge af mis
ligholdelse fra forpagterens side, er forpagteren 
eller dennes bo pligtig til skadesløst at godtgøre 
ejeren ethvert tab, som påføres ham ved forpagt
ningsforholdets afbrydelse.

Skulle en af parterne i forpagtningstiden anse 
sig forurettet af den anden, er han pligtig til at 
påtale sådant inden fire uger efter, at han er blevet 
bekendt med, at den handling er foretaget eller 
udeladt, hvorved han føler sig forurettet. Sker 
dette ikke, kan krav herpå ikke senere gøres gæl
dende.

Søgsmål i anledning af denne forpagtningskon
trakt mod forpagteren, hans enke eller bo vil være 
at anlægge som underretssag ved......................ret.

§ 17.
Sikkerhedsstillelse.

Til sikkerhed for skadesløs opfyldelse af samt
lige forpagteren efter nærværende kontrakt påhvi
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lende forpligtelser stiller forpagteren en af ejeren 
godkendt kaution eller bankgaranti på kr.............

Forpagteren meddeler derhos ejeren første 
prioritets panteret i samtlige forpagteren tilhørende 
på den forpagtede ejendom værende besætnings
dele, inventar, maskiner og andet driftsmateriel, 
alle slags afgrøder, kort sagt i alle sine til driftens 
udøvelse hørende ejendele og i produkterne af 
driften, såvel som i samtlige disse genstandes for
sikringssummer, i hvilken henseende kontrakten 
vil være at tinglyse som pant stif tende.

§ 18.
Køberet ved bortforpagtning til slægtninge 

og andre.
Efter udløbet af den foran anførte forpagt

ningsperiode har forpagteren køberet til gården på 
vilkår som angivet i det følgende.

Ejeren kan dog med et halvt års varsel begære 
forpagtningsperioden forlænget med et tilsvarende 
åremål og på samme vilkår som første forpagt
ningsperiode. Forpagteren kan modsætte sig en 
sådan forlængelse, men mister derved sin køberet.

For ejendommen uden inventar og besætning 
betales:

a.........................................kr.
b....................... pct. af den ved forpagtnings

forholdets påbegyndelse ansatte ejendomsværdi.
c.......................pct. af den ved første alminde

lige vurdering efter forpagtningens overtagelse an
satte ejendomsværdi.

d........................ pct. af gennemsnittet af den
sidste vurdering før forpagtningsforholdets indtræ
den og sidste vurdering før dens ophør.

e...............................................................................

Såfremt forpagteren dør, har hans enke ret til 
at overtage køberetten.

Køberetten er afhængig af følgende forhold:
a. Enten: Både forpagteren og hans hustru skal 

leve ved køberettens indtræden.
b. Forpagteren skal leve ved køberettens ind

træden.
c. Forpagterens hustru skal leve ved køberettens 

indtræden.
(Der kan også sikres køberet for forpagterpar

rets børn, således at de til sin tid kan gøre denne 
gældende, uden at der i mellemtiden kan indtræde 

andre ejere af ejendommen end den, der overtager 
den i henhold til foranstående bestemmelser. Kan 
der til sin tid ikke opnås enighed om overtagelses
vilkårene, fastsættes disse af en voldgift jfr. § 15.)

Såfremt forpagteren benytter sin køberet i hen
hold til foranstående, ydes der ham ingen godt
gørelse for de i forpagtningstiden afholdte forbed
ringer.

For det i forpagtningen medfølgende løsøre i 
form af besætning og inventar m. v. betales ved 
benyttelse af køberet:

a....................................kr.
b. De på erhvervelsesdagen gældende priser.
Forpagtningsforholdet ophører ved udløbet af 

det forpagtningsår, der slutter tidligst et halvt år 
efter, den længstlevende af ejerparret er død.

Forpagteren er berettiget til på dette tidspunkt 
at gøre sin køberet gældende.

Undlader han at gøre dette inden 3 mdr., før 
forpagtningens udløb, bortfalder køberetten.

Såfremt staten gør eventuel forkøbsret gæl
dende, må der til den nominelle købesum lægges 
det beløb, forpagteren har krav på at få godtgjort 
for forbedringer.

§ 19.
Tilbagekøbsret.

Såfremt den, der har overtaget ejéndommen i 
henhold til foranstående § 18 inden............... år 
fra ejerforholdets indtræden ønsker at afhænde 
den til andre end sine livsarvinger, er ejeren pligtig 
til, inden den udbydes, at tilbyde den til sælgeren 
eller dennes livsarvinger for en pris, der svarer til 
overtagelsesprisen, men med tillæg for forbedrin
ger under forpagtnings- og ejerperioden og fradrag 
for forringelser. Kan der ikke opnås enighed om 
ansættelsen af disse ændringer, afgøres sagen af en 
voldgift jfr. § 15.

Sælgeren eller dennes livsarvinger skal senest 14 
dage efter, at de har modtaget tilbud om tilbage
køb give meddelelse om, hvorvidt de ønsker at 
gøre brug af denne, og ejeren kan derefter for
lange vilkårene opfyldt senest 14 dage derefter.

Ved overdragelser i henhold til § 18 skal skødet 
indeholde bestemmelse om, at retsgyldig overdra
gelse af ejendommen inden for den angivne peri
ode til andre end livsarvinger ikke kan ske, før 
der foreligger dokumentation for, at de tilbage- 
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købsberettigede ikke har gjort brug af deres til
bagekøbsret inden for de angivne tidsfrister.

§ 20.
Omkostninger.

De med kontraktens udfærdigelse, stempling og 
tinglysning forbundne omkostninger betales med 
halvdelen af hver af parterne.

§ 21.
Stempling.

Af hensyn til stemplingen bemærkes, at den
årlige forpagtningsafgift nu udgør......................kr.,
af hvilket beløb......................kr. er afgift for brug
af ejendommen, og....................kr. er afgift for
brug af besætning og inventar m. v.

(Bopæl). (Dato).

Som ejer: Som forpagter:

Til vitterlighed om dateringens rigtighed, under
skrifternes ægthed og underskrivernes myndighed: 

deres huse, og deres børn drager ud med en drøm 
om engang at vende hjem og bo som gamle ved 
molen. I alt dette ser jeg intet som helst foruroli
gende som tegn på en uheldig vending i tingenes 
tilstand . . .

Vi stod også og kiggede på mågerne på vaske
husskorstenene i de smukke haver og lyttede til 
fiskekutternes tjuk-tjuk og mågekaldet fra Drejø 
og Lilleø og frydedes os over hyggen, som bor i 
den sjove vekselvirkning mellem husenes forsider 
og bagsider, hvor familielivet florerer i læ for de 
profane blikke bag volde af grønt og blomster. 
Men altid med et kig ud over havet.

I Marstal har de det ligesådan. Her findes som 
ved Ærøskøbing en dejlig badestrand - en af øens 
bedste - og her sker det, at der kommer så mange 
på en søndag, at byens halvtredie tusinde indbyg
gere bliver i mindretal. Men ikke altid har det 
været lige charmerende for en svømmeglad at tage 
sig en dukkert i Østersøen ved Erikshale. En god, 
gammel marstaller fortalte mig, at i hans læretid 
ansås det for en form for sindssyge at gå i vandet 
under åben himmel. Gjorde man det, måtte der 
være op til halvanden kilometer mellem de baden
de, for at ingen skulle kunne kigge, og på hjem
turen gik man den længste omvej og undgik for 
enhver pris skoserne fra skipperne på bænkene. 
Sådan er det ikke længer i Marstal, hvor grønlands
maleren Rasmussen i sin tid glædede mange med 
sine kønne og stilfærdige billeder, og hvor skip
pere med skæg stod model til byens altertavle. 
Apostlene tygger skrå!

De sydfynske ØER
--------------- Fortsat fra side 4 -----------------------

egnsdragter, og alle vegne får de ønsket opfyldt, 
også her på Ærø, hvor vi ikke surt siger nej. Det 
er ikke noget at dadle os for, og i hvert fald majer 
vi os ikke ud til hverdag for at tækkes de frem
mede ved at se originale ud. Vore gamle, kønne 
huse står ude hele året, vor ø’s natur er den samme 
året rundt, vore gode, gamle gaslygter tændes og 
slukkes og er nagelfaste, og vore toppede brolæg
ninger tages ikke ind i snevejr for at kunne være 
fine, til turisterne kommer. Mange flere ville gerne 
købe huse herovre, hvortil professorer og lægfolk 
fra hele Nordeuropa ønsker sig i den lyse tid, men 
vi har meget få at sælge, for ær’boeme hænger ved 

Ærø er endvidere de dejlige udsigters, de overra
skende vejsvings, de sjove cyklepigehattes og de 
snurrige menneskekontrasters morsomme ø. Her
fra stammer faderen til den klassiske anekdote 
om en flok marstallere, som i forrige århundrede 
vendte bunden i vejret på Buenos Aires. Midt 
under gildet rejste en Marstal-skipper sig op og 
erklærede, at alle, der ikke var fra Marstal, nu 
skulle have øretæver. Nede i røgen i lokalet rejste 
en lille, forsigtig mand sig op og spurgte med 
fistelstemme, om det gjorde noget, når man bare 
var fra Ommel (to kilometer fra gravstenen, som 
fortæller om en skipper, der her gik til ankers med 
sin kone). . .

Men Ærø er også den 98-årige i Nevre, hvis 
barnebarn har købt en scooter, som den gamle 
gerne vil ha’ en tur på. Scooterpigen tør ikke, for 
der mangler ryglæn på bagsædet, og hun vil nødig 
sætte bedstemor over styr bag af en motorcykle. 
Men den gamle siger, at nu har hun i over halv
fems år kunnet holde fast på spande, gryder, pan
der og en skovl, og så kan hun også holde fast 
på en scooter. En skønne dag vil øens sommer
gæster se det nittende århundredes midte knalde 
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forbi i den fine sorte frakke med pufærmerne og 
et dejlig, hæklet hovedtørklæde.

Ingen steder bli’r folk så gamle som på Ærø, 
og ingen steder bevarer de så glitrende en vitalitet 
og et sekstårnet humør. Her gælder fregner for 
kvalitativt lige med ferskenhud. Men ikke én af 
søens seværdigheder har opnået mere end eenstjer- 
net afmærkning i turistvejviserne, skønt det er 
vitterligt, at hele øen er trestjernet. . .

Kære du i det grønne!

Nu er det da endelig 
blevet forår. Vinduerne ry
ger op, og vi snuser luften 
ind, det dufter af muld, 
selv herinde i byen. Nu er 
det tiden, hvor vi, der til 
daglig går gemt bag mu
rene, længes ud mod de 
vide horisonter.
— Ja, vide horisonter, mon 
ikke vi allesammen trænger 

til at lukke vinduerne op på vid gab, i videre for
stand, og lære hinanden at kende, se hinandens 
problemer og forstå hinanden. Land og by er så 
forskellige, men begge steder bor der mennesker 
med længsler — og netop fordi vi har diametralt 
modsatte daglige levevilkår, er vore længsler også 
modsatte. I disse vårlige aprildage længes vi mod 
den spirende natur. I længes vel efter vore be
kvemmeligheder, noget vi utaknemmeligt overser, 
efter vort fællesskab, efter de kulturgoder, som 
trods alt er lagt i byerne! Jeg tænker på teatre, 
højere skoler, kursus etc. Jeg tror, at vi ved at 
udveksle tanker og længsler meget mere ville op
dage vore egne dagligdags goder, og at vi ved 
»at se ind ad hinandens vinduer« fik en videre 
horisont.

Det grønnes, og vi giver efter for vor længsel til 
at føle foråret som smuldrende muld mellem fing
rene, til at se det spirende liv og det blånende hav, 
der netop nu blinker af fisk. Som lystfiskerkone 
har jeg tilbragt mange timer med vidunderlige 
traveture nær stranden, har hørt fasanernes forårs
koncert i skoven og set laksen ligge våd og sølv
blinkende på de glinsende sten.

Fisk er vist ikke noget, I ynder på landet, den 
er også trist, når den endelig kommer ud til jer, 
men prøv engang sådan en nyoptrukken laks kogt 
med lidt citron, dild, peberkom og laurbærblade 

plus salt. Og server den så med smeltet smør, 
citronsauce eller til fest med hollandaise. Eller nyt 
og grønt, med spinat! Engang fik jeg den med 
agurkesalat, det var midt ude på Rhinens alt andet 
end vellugtende vande, og fisken smagte præcis 
sådan, så jeg var glad for agurkesalaten.

Kold smager den også godt, med mayonnaise 
smagt til med en anelse hvidvin, lidt revet løg og 
klippet frisk, grøn dild. Engang fik vi en flot 
kæmpe, han gik i røg og gav os en masse herlig 
mad; stort gilde blev det, og også hertil er spina
ten herlig.

Ja, det var lidt om fisk; skulle jeg få lokket dig 
til at prøve? Det smager nyt. - Luk vinduet op, 
også i køkkenet. -

Før jeg lukker vinduet for denne gang, vil jeg 
også se tilbage. Vi nærmer os en dato, som gør 
os både stille og glade - den 4. maj. Også den 
har en relation til noget grønt. Kan du huske, da 
vi sang: »Smid alle vissengrønne væk?« Mange år, 
ja, og dog tæt på. De vissengrønne forsvandt — 
men det vissengrønne er stadigt virksomt. Alt 
det, der kvæler og øder, er så forræderisk nær 
håbets grønne farve. Der er så meget grønt, men 
hvad er det rigtige? Livets og spiringens grønne 
vrages tit til fordel for det vissengrønne. Men som 
vi sang: Gå til modstand - med væsen og sind 
luge det bort hos os selv, skærme de spæde spirer 
af ægte grønt; og så vil vi opdage, at det, at vogte 
noget, er selve livet. Alt, hvad der lever og er, er 
jo rakt os nænsomt som gave - til at glæde os, 
men også til at beskyttes af os. Livet påfører os 
ikke herfor en taknemlighed som pligt, men vi 
bliver taknemlige og er derfor lykkelige, modsat 
tesen: når man er lykkelig, er man taknemlig. Den 
taknemlige vil ane giverens sind, også bag det 
dunkle, og møde livet med opladt sind, som un
dres over det fine spind af kærlighed og god vilje, 
som ligger bag alt.

Konen i vinduet.

Tilmeldelsesblanketten 

til årsmødet 

findes på side 21. 

Benyt den!
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SLÆGTS- 
GAARDSFORENINGEN 

Driftsregnskab
1. januar til 31. december 1959.

INDTÆGTER RegnSkab Budget
Indgået kontingent ....................... 33.666,00 34.000,00
Annonceindtægt ............................ 1.692,50 700,00
Renter ............................................ 1.260,18 1.000,00

Slægtsgaardsmærkater: 
Indtægter .................... 31,00
Udgifter.......................... 0,00

------ --  31,00 0,00

Slægtsgaardsdiplomet: 
Indtægter.................... 280,00
Udgifter............................ 181,00

--------- 99,00 0,00

Slægtsgaardsemblemer: 
Indtægter...................... 115,00
Udgifter.......................... 0,00

--------- 115,00 0,00 
36.863,68 35.700,00

UDGIFTER
Tryksager og kontorartikler........  198,55 700,00
Porto .............................. 1.887,04

Refunderet ................. 1.544,20
------------ 342,84 500,00

Gager: 
Kontoret ................................ 5.000,00 5.000,00
Juridisk konsulent...................... 500,00 500,00
Revisor ....................................... 500,00 500,00

Forsendelse ................................ 2.633,20 2.800,00
Udgift til redaktion .................. 1.200,00 1.200,00
Klicheer...................... 830,25
Artikler ...................... 975,00

------------ 1.805,25 1.500,00
Fotos, telefonudgifter m. v.........  270,25 0,00

Arkivet:
Tilskud ....................................... 6.500,00 6.500,00

36.264,47 35.600,00
Overskud ........................................ 599,21 100,00

36.863,68 35.700,00

Status 
pr. 31. december 1959.

AKTIVER
Kassebeholdning.............................................. 75,00
Postgiro ............................................................ 31,97
Handelsbanken, Holmens Kanal: 

Konto A. 39289 ........................................ 750,00
Privatbanken, Nørreport afd.: 

Konto kurant 6523 .................................. 1.435,81
Bankbog A. 51054 ...................................... 20.000,00

Amagerbanken, Islands Brygge afd.: 
Bankbog 988 (spærret)............................ 328,91

Slægtsbøger...................................................... 1,00
Slægtsgårdsdiplomer........................................ 1,00
Inventar............................................................ 1,00
Beholdning af julekort.................................... 1.715,00

24.339,69

PASSIVER
Skyldige omkostninger:

Andelsbogtrykkeriet i Odense: Trykning . . 1.828,65

Kapital-konto:
Saldo den 1. januar 1959 .......... 9.036,52
Lovmæssig reservefond (bidrag 
fra livsvarige medlemmer) .... 300,00

Diverse:
Agitations-
materiale ... 1.686,48
-4- salg........  54,00

------------ 1.632,48
Akvisition: Provision . 376,50
Avisudklip.................. 189,39
Gaver m. v................. 10,00

------------ 2.208,37 2.000,00

Rejse- og mødeudgifter. . 4.255,78 4.000,00
Årsmødet .. . 8.100,65
Indbetalt 
af møde
deltagerne . . 6.059,50 

------------ 2.041,15
------------ 6.296,93 2.000,00

Husleje, telefon, rengøring 
og varme.............................. 1.140.55 900,000

Medlemsbladet:
(Udgifter: 13.577,23
Budget: 13.000,00)

Trykning - 6 blade . . 8.212,97
Bonus.......................... 544,44

------------ 7.668,53 7.500,00
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Dispositionsfond:
Saldo 1. januar 1959 . 12.575,34
Overskud 1959 ........ 599,21

------- -----  13.174,52 22.511,04
24.339,69

Ovenstående driftsregnskab og status er udarbejdet på 
grundlag af det for foreningen førte bogholderi, som vi 
har revideret.

København, den 28. januar 1960.

Poul Nielsen, 
revisor.

K. Foged, 
statsaut. revisor.

Forslag til budget for 1960
Jugeret kontingentindtægt ............ 34.000,00
Renteindtægt af bank og giro .... 1.200,00
Annonceindtægt ............................ 2.000,00

------------- 37.200,00

Tryksager, duplikering og kontor
artikler .................................... 700,00

Porto .............................................. 500,00

Gager: 
Kontoret................. 5.000,00
Juridisk konsulent .... 500,00
Revision...................... 500,00

------------ 6.000,00
Husleje og telefon ........................ 1.100,00
Årsmødet ....................................... 2.000,00
Andre mødeudgifter...................... 4.000,00
Diverse (annoncer og akkvisition). 1.500,00
Bidrag til amtskredse.................... 1.000,00

Medlemsbladet:
Trykning (6 stk.) .... 8.000,00
Forsendelse ................ 2.800,00
Udgift til redaktion .. 1.200,00
Klicheer og artikler . . 1.800,00 

------------ 13.800,00
Tilskud til arkivarbejde................ 6.500,00

---------  37.100,00
Overskud.... 100,00

dÆreoeS
om

aktuelle landbrugsproblemer

I Jyllandspostens søndagsnumre skriver en af bla
dets medarbejdere »Breve fra landet« under 
pseudonymet »Manden på gården«.

Der berettes om daglige oplevelser og over
vejelser, og der gives ofte udtryk for tanker og 
følelser, som vedrører gårdens og slægtens fortid, 
nutid og fremtid.

Om manden på gården er medlem af Dansk 
Slægtsgaardsforening vides ikke, men følgende ud
drag af en artikel, han har skrevet, tilkendegiver 
slægtsinteresse og god forståelse af problemerne 
og livet, som det leves, og tankerne, der tænkes i 
mange danske gårde.

Af et brev med livs- og slægts
betragtninger

Man lever kun på den rigtige måde, når man 
glemmer sig selv og sin fremtid over sin glæde.

For den unge og utålmodige, der vil have frem
tiden til at blive nutid på en studs, kan påske

dagene være lange og triste. Men for den, der er 
tilfreds med, at tiden står stille, fordi han ejer alt, 
hvad han bryder sig om at eje i nuet, kan der 
aldrig blive tid til kedsomhed.

Hvad har jeg at stræbe imod i morgen, når jeg 
kan få Astrid til at smile i dag? Bliver Holger rast
løs, kan jeg holde ham i ånde ved at fortælle ham 
noget fra min barndom, den fjerne fortid, der for 
ham står i eventyrets skær, fordi alting dengang 
var anderledes end det er nu.

Men alene det, at man giver sig af med knæg
ten, kan for ham være en oplevelse, og nu er han 
blevet så stor, at jeg kan tage ham med ind i mine 
planer, når vi går ud over Vestervangens jord og 
sammen drøfter, hvad vi skulle se at få tid til at 
få gjort engang, og hvad vi kan forbedre. Det er, 
som om han er begyndt at eje gården, og vi bliver 
begge stille og tilfredse over, at det ejerskifte skal 
ske gradvis, og at det på ingen måde er for tidligt, 
at han allerede nu bliver sat godt og grundigt ind 
i tingene.

Til næste år skal han konfirmeres. Så er den tid 
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ikke fjern, da han skal ud af skolen, men det er 
hverken hans eller vor mening, at han så er færdig 
med sin uddannelse. Vi har planer om et efter
skoleophold og senere skal han på landbrugsskole, 
for han skulle jo helst blive en dygtigere land
mand, end hans far har været. Hvis ikke svenden 
er dygtigere end mesteren, følger virksomheden 
ikke med tiden, og det er da vist inden for ethvert 
fag sådan, at tilfreds bliver kun den, der driver sin 
virksomhed så godt, at der går sport i at forbedre 
den.

Lad tiden kun standse lidt, for den rider alt for 
hurtigt, og det går hastigt af sted mod alderdom
men.

Lad en stille påskehelligdag forme sig sådan, at 
Holger og jeg sammen går ud langs Vestervangens 
marker og ser på den brune, jævnede jord, hvor 
komet er lagt, snakkende sammen om, at her er 
et værk, som blev påbegyndt af vore fælles for- 
fædre, og som skal føres videre af vore fælles efter
kommere i troskab mod den plet af Danmarks 
jord, som vor slægt er bundet til. Lad os sammen 
håbe, at der altid må være mindst to generationer 
sammen på Vestervangen, somme tider endda tre, 
og lad os så vende om og vandre hjemad, hjem til

mor, til Astrid, og lad os tage målet fuldt i vort 
håb: at der altid på Vestervangen må være en, som 
det er lige så godt at komme hjem til.

Mi at tptU-

MS®
MARGARINE

Klip her

(M
ed

le
m

 no
. )

In
dm

el
de

lse
til

D
an

sk
 Sl

æ
gt

sg
aa

rd
sf

or
en

in
gs

 år
sm

ød
e

i S
ve

nd
bo

rg
 i 

da
ge

ne
 28

. o
g 2

9.
 m

aj
 19

60
A

t u
df

yl
de

 og
 in

ds
en

de
 til

Sl
æg

ts
ga

ar
ds

fo
re

ni
ng

en
s k

on
to

r, S
ko

le
ba

kk
en

 10
7,

 Vi
ru

m
. 

A
. Fø

lg
en

de
 de

lta
ge

re
 an

m
el

de
s (

sk
riv

 ty
de

lig
t o

g h
el

st 
m

ed
 bl

ok
bo

gs
ta

ve
r):

 

N
av

n 
St

ill
in

g 
B

op
æl

 
Po

sta
dr

es
se

B.
 Ho

te
lo

ph
ol

d i
 Sv

en
db

or
g.

M
ed

 he
ns

yn
 til

 ho
te

lo
ph

ol
d h

ar
 tu

ris
tk

on
to

re
t i 

Sv
en

db
or

g o
pl

ys
t, a

t d
er

 ka
n 

sk
af

fe
s g

od
e h

ot
el

væ
re

lse
r ti

l c
a.

 20
0 m

ød
ed

el
ta

ge
re

, m
en

 at
 væ

re
lse

rn
e s

el
vf

øl
ge


lig

 ha
r f

or
sk

el
lig

t u
ds

ty
r o

g d
er

fo
r e

r ti
l fo

rs
ke

lli
ge

 pr
ise

r. S
om

 fø
lg

e h
er

af
 or

dn
es

 
de

t s
ål

ed
es

, at
 m

ød
ed

el
ta

ge
rn

e i
ge

nn
em

 Sl
æg

tsg
aa

rd
sf

or
en

in
ge

n k
an

 få
 re

se
rv

er
et

 
væ

re
lse

, m
en

 m
ød

ed
el

ta
ge

rn
e b

et
al

er
 se

lv
 fo

r h
ot

el
op

ho
ld

. 
Pr

ise
r fo

r h
ot

el
væ

re
lse

r (e
xc

lu
siv

e u
dg

ift
er

 til
 m

or
ge

nm
ad

, be
tje

ni
ng

 og
 ho

te
l

ka
rl)

 in
dd

el
es

 i f
øl

ge
nd

e k
la

ss
er

: 
K

la
ss

e A
. Be

ta
lin

g f
or

 en
ke

lt v
ær

el
se

...
...

...
. 

7-
10

 kr.
» 

B.
 

do
. 

do
. .......... 10-1

2 k
r.

» 
C.

 
do

. 
do

. ........... 12-1
6 k

r.

Be
sti

lli
ng

 på
 ho

te
lv

ær
el

se
r:

 
A

nt
al

 A
nt

al
 

H
ot

el
kl

as
se

en
ke

lt-
 

do
bb

el
t- 

he
r s

kr
iv

es
væ

re
lse

r 
væ

re
lse

r 
A

. B
. e

ll.
 C

.

N
at

te
n m

el
le

m
 28

. og
 29

. m
aj

...
...

...
...

...
...

...
...

.
N

at
te

n m
el

le
m

 29
. og

 30
. m

aj
...

...
...

...
...

...
...

...
. 

H
ot

el
op

ho
ld

 vil
 de

re
fte

r b
liv

e a
nv

ist
 m

ød
ed

el
ta

ge
rn

e s
å v

id
t m

ul
ig

t i 
he

nh
ol

d 
til

 de
n ø

ns
ke

de
 pr

isk
la

ss
e fo

r h
ot

el
op

ho
ld

.



Side 22 Slægtsgaarden

LISELUND NEDRIVES
B. T. meddelte 17. februar i år, at det kendte 
Liselund slot ved Møns Klint, der er et af landets 
smukkest beliggende, går sin undergang i møde. 
Ejeren, baron Niels Rosenkrantz, har forsøgt at 
udleje det, men det er ikke lykkedes, og nu tvin
ges han til at jævne det med jorden.

Godset kan ikke bære de tårnhøje udgifter til 
forsikringer, ejendomsskatter og vedligeholdelse, 
der årligt beløber sig til mange tusinde kroner.

Baron Rosenkrantz forsøgte ifølge bladet at red
de slottet, hvor Rosenkrantzerne siden 1870’erne 
og indtil for ganske nyligt har boet. Han aver
terede slottet til leje med henblik på indretning af 
et sommerpensionat, hotel eller pigekostskole og 
fik også en del henvendelser, men ingen turde 
binde an med en af de foreslåede planer.

Baronen udtalte videre: Som landet ligger, ser 
jeg beklageligvis ingen anden udvej end at rive 
slottet ned. Det forfalder stærkt dag for dag, og 
der kan gennem godset ikke skaffes midler til en 
gennemgribende istandsættelse. Inden der er gået 
5 år, vil det være styrtet sammen. Så hellere rive 
det ned nu, så meget mere som jeg ikke slipper 

for at betale skatter og forsikringer, selv om det 
står tomt.

Liselund slot ligger i umiddelbar nærhed af in
stitutionen Liselunds Gamle Slot, hvor der er ind
rettet museum. Dette slot er, i modsætning til det 
nyere, fredet.

Baron Niels Rosenkrantz har i avlsgården ladet 
indrette to moderne lejligheder, hvor han og hans 
mor, enkebaronessen, nu bor.

HERREGÅRDENES 
ØDELÆGGELSE

Under en stor overskrift: »Skat på historiske min
der - man forlanger, at indehaverne skal vedlige
holde vore gamle herregårde, som er fredede i 
klasse A. Samtidig plyndrer man dem for alle eksi
stensmuligheder«, har vi i »Ekstrabladet« fundet 
følgende artikel underskrevet Gorm Benzon:

»Under min færden rundt på landets herregårde 
er jeg blevet klar over, at der er noget alvorlig 
galt med vor velfærdsstats snurrige maskineri. Jeg 
er klar over, at der nu må gøres noget meget alvor-

C. Betaling.
Til udgifterne vedr. m

åltider, sejlture, busudflugter m
. m

. indbetales forud for 
årsm

ødet til Slægtsgaardsforeningens kontor et beløb udregnet efter udfyldning 
af nedenstående skem

a. D
et bem

ærkes, at udgifter til post 6 skal betales af alle 
m

ødedeltagere, da den indeholder m
ange forskellige udgifter ved m

ødets arrange
m

enter, herunder adgangsbilletter til seværdigheder m
. m

.

denagere 
Ialt

Første dag 28. m
aj.

1. 
Fælles kaffebord incl. betjening............. 

4.00
2. 

Sejltur ....................................................... 
3.00

3. 
M

iddag incl. betjening........................................... 
14.00

Anden dag 29. m
aj.

4. 
Sejltur og busudflugt............................................ 

10.00
5. 

Frokost (lunch) incl. betjening 
........................... 

10.00
6. 

Betaling for alle m
ødedeltagere om

fatten
de fælles m

ødeudgifter, adgangsbilletter til 
seværdigheder, m

usik o. s. v................. 
11.00

Ialt kroner.... 
52.00

D
. Bem

ærkninger.
D

enne blanket sendes senest den 25. april i fuldstændig udfyldt stand til Slægts
gaardsforeningens kontor, Skolebakken 107, V

irum
.

Betalingen (udregnet i henhold til skem
aets udfyldning) indbetales til sam

m
e 

adresse enten pr. gironum
m

er 83 142 eller pr. checks eller pr. postanvisning. 
D

eltagerne får tilsendt m
eddelelse om

, på hvilket hotel de skal bo, sam
t billet

ter til de skem
aposter, som er udfyldt.

I skem
aet er anført, hvad de enkelte priser om

fatter.
D

rikkevarer (øl, vin m
. m

.) betales ekstra.
D

a antallet af årsm
ødedeltagere er begrænset af hensyn til m

ulighed for hotel
ophold m

. m
., noteres deltageranm

eldelse i den orden, de indsendes. 
U

nder årsm
ødet bør deltagerne bære Slægtsgaardsforeningens em

blem - det 
koster 5 kroner - og det kan fås på foreningens kontor i K

øbenhavn eller under 
m

ødet.

M
edlem

m
er, der ønsker et nyt eksem

plar af bladet i stedet for det, der tages 
udklip af, bedes anføre det ved kryds her:
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ligt, hvis ikke de gamle hovedbygninger skal gå 
helt i forfald og en skønne dag helt smuldre.

Herregårdenes store problem er, at hovedbyg
ninger og avlsgårde i dag er abnormt store hoveder 
til dværg-kroppe. Den skånselsløse, kortsynede ud
stykningspolitik, der har været ført i de sidste år
tier, har berøvet mange af godserne deres jord og 
dermed deres naturlige livsbetingelse.

Tilbage står så hovedbygningerne, som turist
foreninger og hvad ved jeg slår på reklametromme 
med. »Kom til Danmark, H. C. Andersens land, 
med de mange idylliske herregårde«. Det er dagens 
melodi.

Hvorfor gør man så samtidig alt, hvad der står 
i menneskelig magt for at lægge disse gårde øde 
og forvandle dem til ruindynger?

Hvordan i alverden kan man tillade sig at for
lange, at en godsejer skal betale skat af en hoved
bygning? Et stykke danmarkshistorie, som han har 
fået til opgave at forvalte for os og for landet.

Der synes at herske den opfattelse, at godsejere 
er en flok lykkens pamfiliusser med penge som 
græs. Et snylterisk folkefærd, som lever af at ud
suge os andre, og som derfor med ethvert til rådig
hed stående middel skal kanøfles.

En stor del af vore herregårdes hovedbygninger 
er i dag omdannet til konservesfabriker, dranker
asyler og sindssygehospitaler. Ingen har råd til at 
sidde i dem på grund af de uhyre udgifter, der 
er uløseligt knyttet til disse skønne, gamle mur
kolosser.

Var det mon ikke på tide, at der blev gjort noget

Den bugserede mejetærsker 
er den mest økonomiske - 
og ganske særligt hvis man 
indretter sig på tank, siger 
sagkundskaben.

DANIA

DRONNINGBORG
MEJETÆRSKEREN

— Danmarks internationalt kendte mejetærsker har 
tusinder af begejstrede ejere og brugere.
Den har hvert år været UDSOLGT før sæsonen, fordi 
landmændene fra mand til mand fortæller årr dens 
egenskaber.
Den kørner og renser bedre end nogen anden mejetær
sker, bestiller mere, spilder mindre og holder længere. 
Den behandler al slags frø enestående
Vi kan fortælle Dem alt om den nye 1960 mode’ med 
lynstop for kniv, sejl og halmfører.
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for at bevare vore herregårde? Det hjælper jo ikke, 
man freder dem i klasse A, når der ingen penge 
er til vedligeholdelse. Var det ikke en idé, at man 
ophævede skatterne for de fredede hovedbygnin
ger? Man kan anstændigvis ikke både forlange, 
at en mand skal holde en hovedbygning i stand, 
fordi den er fredet, og så samtidig drive ham fra 
den med skatter.

Der tales så smukt om danskernes store kultur
forståelse. Ærlig talt. Det er vist så som så med 
den, mon ikke? Et land, der systematisk ribber sig, 
selv for gamle kulturmindesmærker, har næppe be
grebet stort af den side af sagen.

Den fortsatte hårde kurs mod vore herregårde 
viser et uforståeligt brødnid, som åbenbart hviler 
over store dele af befolkningen som en ond sot. 
Der er minsandten ikke noget at misunde de arme 
godsejere, som i dag må kæmpe mod et helt sam
fund for at redde de værdier, som man gør alt for 
at spolere.

Der tales i ét væk om indeklemte husmands
brug. Jeg tror, at vi i dag har flere indeklemte 
herregårde med sulte-tilliggender. Gør noget for 
dem. Det var sikkert sundt for samvittigheden.

Danmark prostituerer sig selv ved i den grad at 
kaste vrag på det arvegods, vi har fået til låns, og 
som vore børn skal leve videre på efter os. Der

må sættes en redningsaktion ind, medens der end
nu er stumper tilbage. Der må gøres noget for vore 
herregårde, før det er for sent.«

o/ndelsbogtrykkeriet

i Odense

®cn almindelige ^ranbforfifring 
før Sanbbttøiunqer, oprettet Peb fongelig ^Tnorbning 
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