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Her lå engang en vikingeby

Denne smukke udsigt er hentet ved Hedeby Nor et par kilometer sydøst for Slesvig. Den er ikke bare smuk. Den 
er tillige i høj grad historisk. Inderst i vigen til højre i billedet lå, skærmet af en halvkredsvold, som endnu kan 
ses, vikingetidens store og betydningsfulde handelsstad Hedeby, over hvilken handelen til og fra Norden foregik 

med udsendinge fra fjerne lande. Hedeby blev grundlagt i begyndelsen af 800-tallet.
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NYE BYRDER på landbruget
Danmark er et af de lande i Europa, der har den 
højeste skat på fast ejendom.

Af følgende 11 lande: England, Danmark, Fin
land, Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Schweiz, 
Belgien, Frankrig og Italien har kun Belgien, Ita
lien og Danmark ejendomsbeskatning til staten, og 
deraf ligger de to andre endda kun på halvdelen 
af Danmarks.

Syv af de elleve lande har ejendomsbeskatning 
til kommunerne, men heraf udskriver kun Eng
land, Holland og Tyskland (som altså ikke kender 
begrebet ejendomsskat til staten) større procentdel 
på fast ejendom end Danmark. De engelske kom
muneskatter hviler udelukkende på fast ejendom, 
men da kommuneskatterne her kun udgør 8 pct. af 
den samlede skatteudskrivning mod 10 pct. i Hol
land, 14 pct. i Tyskland og 25 pct. i Danmark, er 
det en sørgelig kendsgerning, at de danske ejen
domsskatter udgør den største procentdel af de 
samlede skatter i disse lande.

Ejendomsbeskatningen er en overlevering fra en 
fortid, hvor naturaløkonomien spillede en væsent
lig større rolle i forhold til pengeøkonomien end i 
vore dage. Det er en beskatningsform, der kunne 
have en vis rimelighed i en tid hvor besiddelse af 
ejendom var udtryk for en tilsvarende skatteevne.

De dage er forlængst forbi, og derfor går lan
dene i stigende grad bort fra beskatning af fast 
ejendom.

Danmark er imidlertid en undtagelse. Vel ud
gør ejendomsskatterne en stærkt aftagende del af 
de samlede skatter, men man bliver dog stadig 
ved at forhøje dem, og vi har oven i købet et 
mærkeligt parti, der mener, at det vil være en stor 
lykke for landbruget, om skatten på jord blev for
højet endda særdeles kraftigt.

Landbruget selv rejser gang på gang krav om 

nedsættelse eller afskaffelse af ejendomsbeskatnin
gen, men kravene har ikke kunnet trænge igennem.

Derimod har vi i denne sommer fået 3 nye love, 
der forhøjer skatten på jord.

For det første er der gennemført en Kapitalvin
dingsskat ved ejendomssalg.

At denne skat i det lange løb vil komme til at 
virke som en ny og alvorlig hindring for genera
tionsskiftet ved landbruget er desværre en kends
gerning. Den er således i skarpeste modstrid med 
Slægtsgårdsforeningens bestræbelser for at lette 
de unges startmuligheder og for at øge tilgangen 
af unge til landbruget.

Vi har også fået en ny lov om Grundstignings
skyld. Den skal kun ramme den jord, der stiger 
mere end gennemsnittet for landbrugsjord, men 
da cirka halvdelen nu engang skal ligge over 
gennemsnittet, kan man altså se, hvor det bærer 
hen. Og når man fra praksis kender den hidtidige 
lovs uheldige og urimelige egenskaber, må man 
vende sig mod den nye lov med afsky. Det er ikke 
blot stigningen, der beskattes til konfiskations
grænsen. Det er også fejlvurderinger, og det kan 
ikke bestrides, at loven lige så vel kan være lov 
om skat på fejlvurdering som på værdistigning.

Perspektiverne i denne lov er så uhyggelige, at 
man slet ikke kan fatte, at sådanne bestemmelser 
kan gennemføres.

Endelig forhøjes det skattefri fradrag for byg
ninger ved påligning af kommunale ejendomsskat
ter. Fra sognekommunernes vedkommende forhø
jes undergrænsen fra 14.000 til 18.000 kr. og 
overgrænsen fra 20.000 til 30.000 kr. For amts
kommunerne henholdsvis 15.000-18.000 og 25.000 
-35.000 kr.

Det vil sige, at en øget del af ejendomsskatterne 
kan væltes over på jorden og igen på landbruget.
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I en tid hvor Europas landbrug omgærdes med 
beskyttelsesforanstaltninger og subsidier, må dansk 
landbrug kæmpe med stigende vanskeligheder un
der en forrentningsprocent, der nærmer sig nul
punktet.

Det forlanger ikke statstilskud af nogen art, 
men det forlanger en revision af ejendomsbeskat
ningen, der dog i nogen måde stiller det på lige 
fod med andre lande.

Man er ikke vant til, at magthaverne tager vi
dere hensyn hertil, men aldrig før har man dog 
mødt en udfordring som i denne sommer, hvor 
man ud over alle rimelighedens grænser pålægger 
det nye byrder i stedet for at lette dets særbyrder.

C.R.C.

Gårdejer Aksel Petersen fortæller (placeret Uge over den 
liggende drengs hoved) om gårdens historie og drifts

forhold.

Fin udflugt til Stevns
Slægtsgårdsforeningsmedlemmerne fra Sorø og 
Præstø amter var, fortæller Ringsted Folketidende, 
i juni på udflugt i et antal af over 100 mennesker. 
Den fik et yderst vellykket forløb, og det meget 
fine sommervejr gjorde sit.

I den gamle kirke ved Stevns Klint fortalte Høj- 
ruplund-selskabets formand, gdr. Hans M. Jensen, 
os kirkens og selskabets historie og viste senere 
rundt i mindeparken. Herfra gik man til den nye 
afdeling af Stevns museum, hvor gamle ting fra 
Stevns viser den stevnske bondekultur og de hi
storiske interesser i befolkningen.

Derefter aflagdes besøg hos gdr. Aksel Petersen, 
Olsgård i Tommestrup, og her mødte der slægts
gårdsfolkene en skønhedsåbenbaring af stor sjæl
denhed. I hus og have færdedes man en times tid 
og virkelig nød omgivelserne. Dette besøg vil blive 
husket i lange tider. Endelig standsede man op i 
Sigersle v by ved by stævnet, og her tog den 83-årige 

fhv. gdr. Frederik Jensen (broder til afd. lands
tingsmand og borgmester Jensen-Stevns) ordet og 
fortalte historiske træk fra Gjorslev og om bonde
standens kår i gamle dage, ligesom han udfra en 
legende af Selma Lagerlöf fremførte sin tro på 
bondens værdi i hjem, sogn og samfund.

Ved sekstiden var man så nået til Gjorslev Bøge
skov, og i restaurationen her hyggede man sig ved 
smørrebrødsbordet, og der førtes en interessant 
diskussion om udbygning af slægtsgårdsforenings
arbejdet, herunder rejstes af gdr. Alb. Schiøler, 
Toxværd, tanken om en fælles foreningsdannelse, 
således at slægtsgårdsejere i Sorø og Præstø amter 
går sammen. Dette fik støtte fra næsten alle sider, 
og bl. a. formanden for Køge slagteri, gdr. Thyge 
Nielsen, Lund, og sognerådsformand Carl Ander
sen, Amøje, gav tilslutning. Der arbejdes nu videre 
med tanken under ledelse af formanden for Sorø 
amt, Niels Fr. Rasmussen, Ryeshus, Farendløse. 
Det var iøvrigt Niels Fr. Rasmussen, som havde 
tilrettelagt turen, og han var en fortræffelig leder 
af denne.

Slægtsgårdsfolk fra Præstø og Sorø amter samlet i 
Olsgårds have.

Øde landbrug
Tre landejendomme på Hvirringegnen ved Hor- 
sens har i de senere år stået tomme. Markerne er 
blevet sået til med korn, men bygningerne er ikke 
blevet passet. Ejerne, der er flyttet andet sted hen, 
har ikke kunnet finde købere til ejendommene. Det 
er for alle tres vedkommende et ulovligt forhold, 
konstaterer Husmandsbrugskommissionen for 
Skanderborg Amt. Den ene ejer ventes nu at ville 
flytte tilbage, men for den andens vedkommende 
er sagen indberettet til landbrugsministeriet. Der 
forhandles endnu med ejeren i det tredje tilfælde.

(Jyllandsposten  )
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Et rygte aflivet
Intet ejerskifte på Erholm.
- Bliver de emeritus midt under genopbygnin
gen efter branden? spurgte Fyens Stiftstidende den 
21. juli hofjægermester H. C. C. F. Cederfeld de 
Simonsen på Erholm. (Medlem af Slægtsgårds- 
foreningens hovedbestyrelse. Red.)

Forespørgslen var foranlediget af avismeddelel
ser om ejerskifte på Erholm, som af hofjæger
mesteren skulle være afhændet til en slægtning H. 
Cederfeld de Simonsen, som hidtil har drevet 
»Søndergaarde«.

- Det er det rene vrøvl, erklærede Cederfeld de 
Simonsen med munterhed i stemmen. Min ældste 
søn Hans, som en tid har været forvalter på Søn
dergårde, har overtaget Søndergårde hovedgård, 
som min fjerne forfader, amtmanden, konferens
råd Hans Simonsen i 1759 købte af grev Wedell 
på Wedellsborg.

Desuden har han overtaget nogle huse, i alt ca. 
480 tdr. land, hvoraf de 474 ligger under Sønder
gårde hovedgård.

Dette gods har siden 1761 været en del af stam
huset Erholm og Søndergårde, som blev afløst, 
som det hedder, i 1927. Men der er det fornøjelige 
ved historien, at den første af slægten, som i de 
forløbne godt 200 år er kommet til verden på 
selve Søndergårde, blev født ifjor og har fået 
navn Christian Michael Cederfeld de Simonsen. 
Det er rart at tænke på, og som sagt indtraf begi
venheden netop i 200-året for slægtens overtagelse 
af Søndergårde.

- Hvordan forløber genopbygningen af avls
gårdens stald- og ladebygninger efter branden i 
februar?

- Jeg er faktisk ved at blive hvidhåret af byg
geri, siger Cederfeld de Simonsen. Men det går da 
fremad med dygtige, men for fåtallige håndværkere. 
Opgaven er temmelig bundet, når man er henvist 
til at skulle genopbygge på noget foreliggende, 
men i hvert fald må vi have kostalden færdig i tide, 
til kreaturerne skal ind til oktober. Vi slider hårdt 
og er endnu kun halvgående, men jeg håber, at vi 
bliver færdig. Vi skal nå det. . .

Værnetræet i skellet
Ved en slægtsgårdsmands 70-årsdag

Mel.: Man siger, livet har bange kår . ..

Der står et træ i det gamle hegn, 
hvor marken bølger sig ved Karlshøje, 
det står så stærkt her i hjemlig egn 
og fryder dagligt vort øje.

Det står så fast der i stormens brag 
med roden fæstet i dybe mulde, 
og som’rens tørke og frostens tag 
dets kraft får føle tilfulde.

Når hid vi stævned' fra fjerne egn, 
og længslen drog os mod det herhjemme, 
var elmen altid det sikre tegn, 
at vi ved målet var fremme.

Og slægtens gamle i livets færd 
så ofte lytted’ til træets stemme, 
dets tavse tale for dem fik værd 
og gik dem aldrig af glemme.

Men een jeg ved, som især gav agt 
på træets stille, men stærke tale, 
i hjertedybet dets røst fik magt 
og drog mod evigheds sale.

Se, derfor står han så stærk i dag, 
ej livets storme ham kunne bøje, 
med elmen gjorde han fælles sag, 
så tit den fængsled’ hans øje.

I syvti år gik han støt sin gang 
og pløjed’ furen og såed’ sæden 
i fædres jord under munter sang, 
i fædres spor fandt han glæden.

J.R.
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Kære Du i det grønne!
Sensommerens hektiske 

dage er over os. Farver, 
arbejde, luft, alt er stærkt. 
August kan være kølig, 
men er i reglen hed. For 
dem, der »sprang ud af 
vinduet« og drog på rejse, 
vil Europas storbyer vel 
nok åbenbare sig som var- 
mecentre. Det er dejligt at 
se andre folks levevis, men 

de fleste snyder sig selv for det plus ved rejsen. 
Det skal da ikke bare være adspredelse. Det er i de 
daglige ting såsom flaskers form, postbude og poli
tibetjentes uniformer - postkasser, gadeskilte etc. 
at det fremmedartede anes mere end i bygninger og 
gader. Selvfølgelig, en by bygget på et bjerg vil 
være ny for os, med de smalle trappegyder imel
lem husene, men alligevel, det er de små ting, der 
føles. Sydpå er hele dagrytmen på grund af var
men lagt om, den lange hvil i middagsheden, bag 
tillukkede persienner giver et par ekstra nattetimer, 
og er der en mere fortryllende tid i storbyens larm 
end netop den sene aftentime.

Travlheden ebber ud, lysene tændes og giver de 
støvede træer et skær af purt løvspring. Byen er 
som et levende væsen, der ånder. Fortovsrestau
ranterne befolkes, man nyder den svale stunds 
vederkvægelse.

»rigtig« koge med et fed hvidløg, et laurbærblad 
og peberkorn. Måske nyder man et stykke grill
stegt kød med franske kartofler, marinerede grøn
sager, herlig grønsalat, kun vendt i olie - eddike, 
ingen sukker, alt så dejligt let. Og så er der ostene, 
en mængde fine oste (som næsten er lige så fine 
som vore efterligninger af dem!). Og til maden: 
Vin, vin, vin, dyr eller billig, let eller tung, men 
vin, den arme afholdsmand risikerer nemlig at 
komme hjem med dårlig mave! Hvor man dog 
skønner på vort herlige friske vand, når man - 
som det visse steder i Syden er nødvendigt - en 
morgen står og børster tænder i sodavand (så 
slemt er det da heldigvis ikke alle steder). Vi er 
nok lidt raske i vendingen til at sige: bare vand! 
Men jeg ville nødig bytte. Det er også en af de 
ting, der er et plus ved at rejse: Vi lærer at på
skønne de goder, vi har frem for andre. Misundel
sen blomstrer desværre tit så villigt.

Men måske en og anden når længere end til 
denne trylleverden, og opdager livet bag de grå 
facader, aner en elendighed, vi end ikke drømmer 
om herhjemme, selv hvor det er værst. Måske 
glemmer man pludselig, at man er turist, og bli
ver menneske. Det skete for mig på en tur ud i den 
første verdenskrigs tomme skyttegrave ved Ypres. 
Den anden verdenskrigs slag gik 2 gange hen over 
de samme marker, men mindet om den dag er 
brændt ind i mit sind: Rundgangen i de plørede 
dårlige gange, de tunge stier og - billederne. Især 
ét: en række blindede mænd, en lang række med 
hænderne på hinandens skuldre. Den tanke slog 
mig senere, hvor meget var de nu værd? For krigs
maskinen var de lig nul — for deres kære, forhå
bentlig det samme som før — for det samfund, for 
hvem de havde ofret så meget, en byrde, men - og 
det blev det positive - hvad var de værd for deres

Maden er let sydpå, det er ganske naturligt, 
der kræves ikke så meget for at holde varmen. 
Man hygger sig ved en aperitif, nipper til lidt 
pilleri i form af oliven, tomater i marinade med 
hakkede løg, eller måske er det en art spegepølse, 
der har fået samme behandling, eller asparges, 
hvor marinaden er rørt op med sennep og hård
kogt æggeblomme. Små lækre ting fra havet findes 
også, det almindeligste er sardiner, men andre mere 
særprægede ting frister også den nysgerrige. Fran
krig byder på et utal af supper, med de lange 
franske brød til. For eksempel løgsuppe, som er 
en spareret; massevis af svitsede løg overhældes 
med kogende vand, jævnes lidt og overdrysses 
med et lag revet ost. Italien serverer makaroni og 
alle dens variationer, til en kødsauce af finthakket 
kød, røget bacon, lever, nyre, løg, lidt revet selleri, 
og når det er svitset sammen, masser af den stærke 
tomatpuré med umiskendelig hvidløgssmag, revet 
ost og hvad ved jeg. Makaronien skal for at være

Yfye tit at Aptte-

muse
MARGARINE
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skaber? Ja, hvad er du og jeg værd? Vor egen 
bedømmelse af den sag er jo nok lidt svingende, 
men for lavt går vi nok ikke, Andre bedømmer vel 
os, som vi dem: for højt går vi sjældent.

Men overfor Ham? Tænker vi os om, med både 
vilje, forstand, og følelse, så glider vi ligeså stille 
ned, der er nok et og andet vi helst havde ladet 
ugjort, og tusinde ting, vi skulle have gjort. Kursen 
falder.

Men hvad mener Han?
Mon ikke mere end vi gør os klart!
Hver enkelt af os var værd et hav af lidelse, for

smædelse, fornedrelse.
Tænker vi på det? Er vi mennesker? Eller blot 

turister?
Konen i vinduet.

Sommerudflugt og møde 

i Ribe amt
Munkeporten, Rise kirke, Ærø.

24. juni holdt Slægtsgårdsforeningen for Ribe amt 
udflugt. Medens solen bagede over deltagerne og 
sprinklerne fra egnens mange vandingsanlæg ud
gød væde over de tørstende marker, samledes sel
skabet til kaffe på Hovborg kro. Her bød forman
den, forfatteren Salomon J. Frifelt, velkommen til 
de mange deltagere. Derefter fortalte foreningens 
medlem, kroejer Poul Nicolajsen, interessant om 
Hovborg kro gennem tiderne, hvor den havde 
virket som studekro og landbrug med et tilliggende 
på 1200 tønder land, der fik besøg af stude
driften, så der på visse tider havde været samlet 
indtil 5000 dyr på stedet. Jernbanerne havde været 
hårde ved kroen, men så havde landbruget båret, 
og nu havde bilerne gjort den til et nyt samlings
sted.

Man besøgte Høllund Søgaard, som ejes af 
familien Dalgas. Her fortalte Frifelt om gårdens 
historie gennem den tid, den havde været ejet af 
Enrico Dalgas og hans efterkommere. En repræ
sentant for slægten bragte supplerende oplysninger.

Endelig besøgte man den smukke slægtsgård 
Guldbjerggård i Bække, hvor gårdejer Jens Guld
bjerg fortalte, og sluttelig var der generalforsam
ling på Bække kro.

Efter generalforsamlingen holdt C hr. R. Chri
stensen foredrag om generationsskiftets problemer.

Foreningen havde den glæde, at radiofonien del
tog i turen og bragte udsendelse derfra.

Der skete en række nyindmeldelser til forenin
gen.

Problemet må løses
Ved et elevmøde på Nordsjællands landbrugs
skole udtalte folketingsmand, borgmester i Glad- 
saxe, Erhard Jacobsen (s):

- »Vi er efterhånden kommet dertil, at vi næ
sten grundskatter den almindelige mand væk fra 
det, han med rette sidder på - hvad enten det 
gælder hus eller bedrift. Derfor maa der skabes en 
løsning på problemet omkring ejendomsskatterne, 
som jo er smadder-uretfærdige. Sætter en land
mand 6000 kr. til, fordi flæskeprisen falder, skal 
han alligevel betale sine faste skatter.

Man må se i øjnene, at storbyen fortsat vil vokse 
- og jeg tror forresten også, at ordet udstykning i 
fremtiden kun bør bruges ved generalforsamlinger 
og festlige lejligheder. For noget reelt kan der ikke 
længere være i det. Tværtimod bliver problemet 
nok at finde folk, som vil drive de ejendomme, 
der er.

For landet og dets økonomi er det rystende lige
gyldigt, hvor mange mennesker, der går på landet. 
Det afgørende er, hvor stor den årlige landbrugs
produktion er, og hvad vi kan få for den. Til gen
gæld er det landets problem at undgå, at de, der 
bliver tilbage på landet, får en så ringe økonomi, 
at de bliver landets virkelige proletarer - sådan 
som udviklingen er gået i USA og til dels i Svejts«.
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SLÆGTSGÅRDSDEKLARATIONEN
Fortsættelse fra »Slægtsgården« oktober 1959 (meddelelser nr, 4)

----------------- Af sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg. ------------------

Formålet med slægtsgårdsdeklarationen er at be
vare slægtsgården i slægtens eje, så længe der fin
des nogen af slægten, som har vilje og evne til at 
overtage den, og midlet er, at der gives slægten 
en forkøbsret til ejendommen på rimelige vilkår. 
Mange vil finde tanken tiltrækkende, men nære 
frygt for, at de ved udstedelse af en slægtsgårds
deklaration vil foretage en disposition, hvis følger 
de ikke kan overse. At overse alle konsekvenser er 
ingen i stand til, men i det følgende skal behandles 
nogle af de vigtigste problemer, der melder sig.

FORDELE VED EN FORKØBSRET
FOR SLÆGTEN

I. Det er klart, at deklarationen lægger et bånd 
på ejerens handlefrihed, når han kun må over
drage ejendommen til sin slægt, men mange vil 
på forhånd betragte dette som en moralsk, om 
ikke juridisk forpligtelse. Ejeren har erhvervet ejen
dommen for en moderat pris netop under den for
udsætning, at han skulle lade den gå videre i slæg
ten og til en sådan pris, at der er udsigt til, at efter
følgeren kan klare sig på denne. Sælger han ejen
dommen til den højestbydende uden at tage hensyn 
til sin slægt, handler han mod forudsætningerne 
ved overtagelsen.

Der er således tale om et bånd, men dette med
fører på den anden side også en beskyttelse, ikke 
alene for ejerens slægt men også for ham selv. 
Tænker man sig, at en ejer har indladt sig på 
risikable spekulationer og været så uheldig, at han 
erklæres konkurs, går slægtsgården dog ikke tabt 
ved denne, idet kreditorerne må finde sig i, at et 
af hans børn, eventuelt andre slægtninge overtager 
gården for den i deklarationen fastsatte moderate 
pris, hvilket kan være en betydelig fordel for ham 
selv, og ingen kan kritisere dette. Kreditorerne har 
kunnet se, at hans ret til ejendommen var begræn
set af slægtens forkøbsret, og kreditorer kan aldrig 
få større ret end deres debitor har.

II. Når en ejer ønsker, at ejendommen skal 
overdrages til et af hans børn til en nedsat pris, 
kan dette undertiden vække misfornøjelse hos de 
andre børn og ufred i familien. De andre børn 
kan sige, at den, der overtager ejendommen, får 
en betydelig fordel frem for dem, og at han til 

enhver tid kan gøre denne fordel i penge ved at 
sælge ejendommen i strid med forudsætningerne.

En sådan kritik kan ikke frakendes berettigelse, 
når overdragelsen, som det nu i almindelighed er 
tilfældet, foretages uden betingelser af nogen art.

Hvis der imidlertid hviler en slægtsgårdsdeklara
tion på ejendommen, mangler basis for en sådan 
kritik. Ejeren er ikke alene berettiget, men for
pligtet til at afstå ejendommen for den pris, som 
er fastsat i deklarationen. Hans opgave bliver 
alene at tage bestemmelse om, hvem han vil vælge 
til sin efterfølger. De andre børn får sikkerhed for, 
at ejendommen forbliver i slægten og chance for, at 
forkøbsretten engang kan komme dem selv eller 
deres børn tilgode.

EVENTUELLE ULEMPER VED
FORKØBSRETTEN

Det er som regel således, at enhver fordel også 
medfører ulemper. I det følgende skal jeg forsøge 
at klargøre, om der kan forudses ulemper, og hvori 
disse består.

Ejeren af en gård med slægtsgårdsdeklaration vil 
med hensyn til brugen af denne være stillet som 
enhver anden ejer. Hvis han forbedrer ejendom
men, f. eks. ved opførelse af nye bygninger, vil det 
medføre en forhøjelse af ejendomsskylden og der
igennem en forhøjelse af den pris, hvortil han skal 
afstå ejendommen. Forøger han besætning og ma
skiner, kommer det ham også tilgode ved afståelse 
gennem fastsættelse af vurderingsprisen for løsøret. 
Slægtsgårdsdeklarationen skulle ikke med hensyn 
til brugen medføre ulemper. At den forhindrer en 
ejer i at sælge ejendommen til en spekulationspris, 
er jo ikke nogen ulempe, det har han netop for
pligtet sig til ikke at gøre. Forkøbsretten efter 
slægtsgårdsdeklarationen har en stor lighed med 
løsningsretten efter den norske odelsret. Ejeren 
af en norsk odelsgård kan vel sælge ejendommen 
til hvem som helst, men de odelsberettigede, hans 
børn og eventuelt fjernere slægtninge har da ad
gang til indenfor en frist af 3 år at løse ejendom
men fra køberen for en pris, der fastsættes ved 
vurdering.

Det er ofte fremhævet, at denne løsningsret for 
de odelsberettigede har medført mange ulemper.



Slægtsgaarden Side 9

a. For det første giver den køberen en usikker 
stilling, inden de 3 år er udløbet. Han ved ikke, 
om han får lov at beholde ejendommen, og hvis 
han anvender betydelige udgifter på forbedring af 
denne, kan han lide tab, hvis ejendommen løses 
fra ham. Det kan være til skade for landbruget, at 
nogle købere således bliver usikkert stillet, omend 
for en begrænset årrække.

b. Odelsretten har i tidens løb medført et utal 
af processer, undertiden mellem nære slægtninge. 
Dette skyldes bl. a. tvivl om, hvem der er nærmeste 
odelsberettigede. Princippet er, at en mand går 
forud for en kvinde og blandt flere af samme køn 
giver alderen fortrinet. Dette lyder simpelt nok, 
men når der er tale om fjernt slægtsskab, kan der 
opstå adskillige tvivlsspørgsmål, og specielle pro
blemer melder sig, hvis nogen efterlader sig flere 
ejendomme. Dertil kommer, at kredsen af odels
berettigede kan være meget stor, idet den omfat
ter alle efterkommere af den mand, som erhver
vede odelsret. Hvis den mand har levet for et par 
århundreder siden, kan der være odelsberettigede, 
som i mange slægtled slet ikke har haft forbindelse 
med gården og den slægtsgren, som har besiddet 
den, og som alligevel kan optræde og gøre odels
ret gældende.

c. Dernæst har det været stærkt kritiseret, at 
odelsretten er blevet misbrugt til pengeafpresning 
overfor en køber. Nogle odelsberettigede har anlagt 
løsningssag mod køberen, ikke fordi de virkelig 
ville erhverve ejendommen, men fordi de kunne 
regne med at få en godtgørelse af køberen for at 
frafalde odelsretten.

Dette er klart nok ikke meningen med odels
retten, men der mangler midler til at komme så
danne misbrug til livs.

Jeg skal nu forsøge at klargøre, om nogle af 
odelsrettens ulemper også vil komme frem, når der 
tinglyses slægtsgårds-deklaratio på en ejendom og 
i bekræftende fald i hvilket omfang.

Ad a. Usikkerheden i en købers retsstilling.
Denne er alene en følge af, at slægtens ret er en 

løsningsret. Når der foreligger en forkøbsret, ord
nes ejendommens overgang snarest til en arving 
eller slægtning, hvis stilling da ikke fremtidig kan 
anfægtes.

Ad b. Tvistigheder mellem forkøbsberettigede.
Efter odelsretten har en ejer ingen ret til at 

bestemme, hvem der skal følge efter ham. Det 
bestemmes alene af loven med fortrinsret efter 
alder og køn, således at ældste søn, der ikke er 
landmand, har fortrinsret for en yngre søn, der er 
landmand og har deltaget i ejendommens drift. 
Efter vore begreber er dette forældet og urimeligt, 
men når sådanne regler er tilvante gennem mange 
slægtled, er det vanskeligt at komme fra dem. For 
danske forhold frembyder sig ingen problemer i 
den retning. Ejeren kan bestemme, hvem der skal 
være hans efterfølger, ikke alene i levende live, 

men også ved testamente, og slægtsgårdsdeklara
tion er i overensstemmelse med denne tradition.

Vil der nu være muligheder for konflikt mellem 
flere ligeberettigede børn eller slægtninge?

1. Det er udelukket, når ejendommen er over
draget af ejeren i levende live, og dette er langt det 
hyppigste, måske i 90 af 100 tilfælde.

2. Det er også udelukket, når en ejer har truf
fet testamentarisk bestemmelse om, hvem der skal 
overtage ejendommen efter ham. Sådanne testa
menter oprettes ikke ofte, så det bliver ikke nogen 
stor procent af overdragelserne, der ordnes på 
denne måde.

3. Tilbage bliver så tilfælde, hvor en ejer dør 
uden at have truffet nogen bestemmelse, og hvor 
der findes flere lige nære arvinger eller slægtninge. 
Kan disse ikke enes om, hvem der skal overtage 
ejendommen, træffes afgørelsen af slægtsgårdsfor
eningens forretningsudvalg. I almindelighed vil det 
ikke falde dette vanskeligt at træffe et valg, men 
det har ellers den udvej at foretage lodtrækning. 
Hvilke omstændigheder forretningsudvalget skal 
lægge hovedvægten på er ikke fastsat, men det 
vil især være, om den forkøbsberettigede har land
bruget til erhverv, og om han i længere tid har 
deltaget i ejendommens drift. Såfremt en arving 
allerede har en landejendom, er det rimeligt at 
tage dette med i overvejelserne, selvom det måske 
ikke altid bør være afgørende.

Hvorledes nu end forretningsudvalgets afgørelse 
falder ud, bliver der ingen mulighed for retssager 
efter afgørelsen. Forretningsudvalgets afgørelse er 
endelig og kan ikke bringes for nogen domstol. 
Dette er ikke alene den simpleste, men også den 
bedste ordning, da forretningsudvalget vil have 
bedre forudsætninger for at træffe den rigtige af
gørelse end en domstol.

Ad c. Misbrug af forkøbsretten.
I de tilfælde, hvor en ejer har truffet sin afgø

relse i levende live eller ved testamente, kan intet 
problem opstå. Det kan kun ske i de relativt få 
tilfælde, hvor der mangler en sådan afgørelse. Hvis 
det i sådanne tilfælde ikke er muligt at give en 
arving eller slægtning fortrin for de andre, således 
at lodtrækning bliver den eneste udvej, kunne det 
vel tænkes, at nogen af de forkøbsberettigede til
byder at trække sig tilbage mod en ekstra godt
gørelse, således at overtageren kommer til at be
tale mere for ejendommen end den i deklarationen 
fastsatte pris, hvilket er i strid med forkøbsrettens 
formål. Hvis forretningsudvalget får underretning 
om, at nogen af de forkøbsberettigede således har 
tilbudt at sælge sin chance, vil den rimeligvis ikke 
give vedkommende nogen chance, men den slags 
transaktioner kan ske, uden at forretningsudvalget 
får noget at vide herom.

Det kan således ikke helt udelukkes, at der kan 
ske misbrug af forkøbsretten, men de må nødven
digvis blivet meget sjældne, og endelig vil det ikke 
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være nogen stor ulykke. Ejendommen vil i alle 
tilfælde bevares i slægten, og overtageren vil være 
pligtig at lade den gå videre i slægten til den i 
deklarationen fastsatte pris. Det er noget ganske 
andet, når en odelsberettiget får betaling for at 
lade ejendommen gå ud af slægtens besiddelse.

Betragter man de nævnte ofte fremhævede ulem
per ved odelsretten og undersøger, i hvilket om
fang de kan ventes ved indførelse af en forkøbsret 
for slægten, kan denne sammenligning på ingen 
måde virke afskrækkende.

FORANDRINGER MED HENSYN TIL 
SLÆGTSGÅRDENS TILLIGGENDE

1 en lov fra 1907 med senere ændringer er der 
givet bestemmelser om, hvad der kan sælges fra en 
odelsejendom, uden at odelsretten er til hinder 
derfor, nemlig
1. Byggegrunde til beboelseshuse
2. Grunde til fabrikker og andre industrielle anlæg 
3. Jord til selvstændige småbrug, når de udskilles 

fra betydelig større brug
4. Tillægsjord til småbrug, når de udskilles fra 

betydelig større brug.
5. Grunde, der ønskes erhvervet af stat eller kom

mune.

Disse bestemmelser er oplysende om, hvilke 
behov der kan opstå for udstykning af jord fra 
landejendomme, behov som samfundet kan være 
interesseret i at tilfredsstille.

For så vidt der tinglyses en slægtsgårdsdeklara
tion på en landejendom, vil der også være behov 
for en vis bevægelsesfrihed, og det skulle også være 
muligt at give denne indenfor visse grænser, uden 
at deklarationens formål forskertses.

I deklarationens post 5 er det angivet som for
udsætning, at ejendommens jordareal så vidt muligt 
bevares. Dette er også naturligt, men det må ikke 
forhindre, at der sker mindre rimelige ændringer. 
Derfor er det tilladt at sælge byggegrunde, hvor
med er tænkt på mindre grunde til beboelseshuse, 
men der kan også være tale om salg til anden an
vendelse, som den norske lovgivning viser.

Det er nok rimeligst at give ejeren frie hænder 
i så henseende, men for at der ikke skal forsvinde 
for meget af arealet på den måde, vil det være 
rimeligt at fastsætte, at ejendommen ikke må for
mindskes under et bestemt areal eller hartkorn, 
uden at foreningens forretningsudvalg giver tilla
delse hertil.

I denne forbindelse rejser der sig et særligt pro
blem med hensyn til ejendomme, der ligger så nær 
hovedstaden eller andre store byer, så der er fare 
for, at de i en ikke fjern fremtid vil blive opslugt 
ved byens vækst. Dette kan også ramme en slægts

gård, og det lader sig ikke gøre at standse en sådan 
udvikling i det lange løb. Når en ejendoms areal 
vurderes til byggegrundspriser, vil grundskatterne 
blive for store til, at landbruget kan bære disse.

For så vidt en sådan udvikling kan forudses 
allerede i næste slægtled, må det frarådes at lægge 
en slægtsgårdsdeklaration på ejendommen. Det er 
en forudsætning for denne, at der er mulighed for 
at bevare ejendommen i flere slægtled, og denne 
mulighed mangler i dette tilfælde.

Der kan imidlertid også tænkes tilfælde, hvor 
der kan foreligge en fjern mulighed for, at ejen
dommen engang kan få værdi som udstyknings
areal, og man kan da spørge, om slægtsgårdsdekla
ration ikke vil medføre, at en enkelt arving eller 
slægtning får en gevinst, som. ikke er tilsigtet. Dette 
behøver dog ikke at blive tilfældet. Deklarationen 
forudsætter ganske vist som det normale, at en 
enkelt person overtager ejendommen, men hvis 
en ejer kan forudse, at forholdene gør det umuligt 
at bevare ejendommen i længere tidsrum, vil han 
have den udvej at bestemme, at børnene skal over
tage ejendommen i forening, og hvis han ikke har 
truffet nogen bestemmelse herom, kan foreningens 
forretningsudvalg gøre dette.

Efter norsk odelsret er forholdet et andet. Selv 
om det kan forudses, at ejendommen snart vil 
forsvinde som landbrug, kan ingen forhindre, at 
ældste søn eller nærmeste berettigede overtager 
ejendommen og tager hele gevinsten ved udstyk
ningen.

AFGØRELSE AF TVISTIGHEDER

Medens det på flere områder er muligt at drage 
lære af erfaringerne med hensyn til odelsretten, 
gælder dette ikke med hensyn til afgørelse af tvi
stigheder. Odelsretten kender kun afgørelser ved 
retssag, og derfor har den i tidens løb givet an
ledning til en mængde tvivlsomme og besværlige 
processer. Den gældende ret er med hensyn til 
mange spørgsmål bygget op på retsafgørelser.

I stedet for dette fastsætter slægtsgårdsdeklara
tionen, at alle tvistigheder skal afgøres ved vold
gift med Slægtsgårdsforeningens forretningsudvalg 
som fast voldgiftsret. Afgørelser af denne kan nor
malt ikke bringes for nogen domstol, men kun 
hvis denne har begået åbenbare fejl og forsømmel
ser, som det er tilfældet med hensyn til anden 
voldgift.

Voldgiftsretten vil ikke alene have at træffe af
gørelser i de tilfælde, som er nævnt i deklarationen, 
men den må også fortolke bestemmelserne i en 
deklaration, hvis disse giver anledning til tvivl. 
Endvidere vil den have en vis ret til at dispensere 
fra bestemmelser, når den finder afgørende grunde 
herfor. Dette følger af, at påtaleretten alene til
kommer forretningsudvalget på de forkøbsberet- 
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tigedes vegne, ikke disse direkte, så længe der da 
eksisterer nogen slægtsgårdsforening. Hvis forret
ningsudvalget erklærer, at det ikke vil påtale en af 
ejeren ønsket disposition over ejendommen, vil 
der ikke være noget til hinder for denne.

Det kan siges, at man derved lægger en stor 
magt i hænderne på forretningsudvalget, men dette 
skulle på den anden side medføre store fordele. 
Retssager undgås og forretningsudvalget kan bedre 
end en domstol tage hensyn til de konkrete forhold. 
Ledetråden må altid være, at slægtsgården skal 
bevares i så stort et omfang som muligt, men at 
dette ikke skal være til hinder for dispositioner, 
som en fornuftig ejer ønsker.

Ordningen har endvidere den fordel, at den 
må blive billig. I de allerfleste tilfælde vil forret
ningsudvalget blot have den opgave at attestere, 
at en overdragelse ikke er i strid med deklaratio
nen, og selv i de tilfælde, hvor der frembyder sig 
virkelige problemer, der kræver nærmere under
søgelser og overvejelser, kan voldgiften dog kun 
medføre en ringe udgift i sammenligning med en 
retssag, der eventuelt skal føres i flere instanser.

Det forekommer mig derfor, at denne behand
lingsmåde har alle fordele. Det er derfor vigtigt, at 
foreningen bliver ved at eksistere, hvad der da 
heller ikke er nogen grund til at betvivle. Skulle 
foreningen ophøre, går påtaleretten over til de en
kelte forkøbsberettigede, og det bliver da de al
mindelige domstoles opgave at afgøre, hvornår der 
foreligger dispositioner i strid med deklarationens 
bestemmelser.

FORKØBSRETTEN SET FRA SAMFUNDETS 
SYNSPUNKT

Det er en grundlæggende retsregel, at de aftaler, 
der træffes mellem myndige personer, skal over
holdes. Denne såkaldte kontraktfrihed er imidlertid 
på mange måder begrænset af lovbestemmelser, 
der har til formål at beskytte og varetage samfun
dets interesser. Det samme gælder dispositioner 
over efterladt formue. Som eksempler kan fra land
brugslovgivningen nævnes
1. at det ikke er tilladt at nedlægge bestående 

landbrug,
2. at det ikke er tilladt at oprette stamhuse eller 

fideikommisgodser,
3. at ingen ved køb kan erhverve mere end 2 

landbrugsejendomme.
Man må nu først spørge, om der i vor lovgivning 

er nogen regel, der kan tænkes at være til hinder 
for oprettelsen af slægtsgårdsdeklarationen. Man 
kan sige, at denne har til formål at bevare en 
ejendom i en bestemt slægts eje på samme måde 
som det var tilfældet med stamhusene.

Dette er i og for sig rigtigt nok, men at to ting 
i visse retninger ligner hinanden betyder ikke, at de 

kan sammenlignes. Musen og elefanten har til
fælles, at de er firbenede pattedyr, men dog er 
forskellen iøjnefaldende.

I Norge har man også haft adgang til at oprette 
stamhuse. Både stamhusretten og odelsretten havde 
til formål at bevare ejendomme i slægten, og for 
begge gjaldt fortrinsret for mænd og mandslinjer 
og førstefødselsret. Da Norge fik sin første grund
lov i 1814, bestemtes det imidlertid i § 107: Odels- 
og åsætesretten må ikke ophæves, medens det i den 
følgende § 108 blev forbudt fremtidig at oprette 
stamhuse. Dette blev senere kritiseret som inkon
sekvent, men det skyldes netop, at vedkommende 
forfatter har forset sig på lighederne uden at have 
taget hensyn til forskellen. Odelsretten var en 
støtte for selvejet, medens stamhusene opretholdt 
de store jordbesiddelser, fortrinsvis bestående af 
fæstegods.

Forkøbsretten efter slægtsgårdsdeklarationen har 
betydelig lighed med odelsretten, der er grundlovs
mæssig beskyttet, men slægtsgården har meget 
ringe lighed med stamhuset eller fideikommisgod- 
set, der bestod af store ejendomskomplekser, ho
vedsagelig fæstegods, hvortil der gjaldt en særlig 
arvefølge. Når man forbød oprettelse af stamhuse 
og fideikommisgodser, var det ud fra samme 
tankegang, der i 1949 førte til bestemmelsen om, 
at ingen ved køb må erhverve mere end 2 land
brugsejendomme.

Selv om der således ikke er noget til hinder for 
oprettelse og tinglysning af slægtsgårdsdeklaration, 
kan man spørge, om det ikke kan befrygtes, at man 
fra lovgivernes side vil se skævt til sådanne dispo
sitioner, der giver en slægt fortrinsret til en ejen
dom. På Chr. 5’s tid gav man ejerne af adelige 
sædegårde adgang til at oprette stamhuse, men da 
man senere ikke yndede disse og lod dem overgå 
til fri ejendom, tog staten sig betalt gennem en 
betydelig afgift. Kan det ikke tænkes, at staten 
engang vil behandle slægtsgårde på samme måde?

Hertil er at svare, at selv om vi ikke har nogen 
odelsret, har vi lige fra 1769 haft en lovgivning 
med samme formål, nemlig lovgivningen om selv
ejerbønders testationsret, der nu er udvidet til at 
gælde for alle landbrugsejendomme. Ejeren af en 
landejendom kan uden hensyn til reglerne om 
tvangsarv bestemme, at ejendommen skal overgå 
til en af arvingerne for en moderat pris, der kan 
være meget mindre end handelsværdien. Lovgiv
ningen ser således med velvilje på, at ejendommen 
forbliver i familien, og at den overdrages på så
danne vilkår, at den ikke behæftes med for stor 
gæld. Dette ligger ganske på linje med formålet i 
Slægtsgårdsdeklarationen, og når der i nutiden 
tales om foranstaltninger, der skal hindre, at land
ejendomme købes af velhavende folk med andet 
erhverv, kan man sige, at slægtsgårdsdeklarationen 
netop giver den bedste beskyttelse herimod. Hvis 
retten som efter odelsretten afhænger af køn og 
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alder, kan det medføre, at ejendommen ikke kom
mer i hænderne på den bedst egnede, men efter 
slægtsgårdsdeklarationen sker der en udvælgelse 
af den formentlig bedst egnede. Samtidig opnås 
der dette, at ejendommen bevares i en slægt, der 
gennem blodets bånd føler sig særlig knyttet til 
denne. Det må da også siges, at Dansk Slægts
gårdsforening i de 19 år, hvori den har bestået, 
aldrig har mødt nogen modvilje, men tværtimod 
velvilje fra alle sider. Man finder det tiltalende, at 
ejerne af gamle slægtsgårde ønsker at bevare dem 
i slægten, og det kan da heller ikke vække nogen 
modvilje, at man anvender et egnet middel hertil, 
når det ikke er til skade, men tværtimod til gavn 
for samfundet. Der er således ikke nogen grund til 
at befrygte indgreb fra samfundets side, så længe 
da dette bygger på den private ejendomsret.

J bet gamle 
chatol

Jeg har altid syntes, at det var spændende at gå på 
»opdagerfærd» i det gamle chatols gemmer. Gulnede 
breve, afblegede fotografier, gamle skøder og andre in
teressante dokumenter, fine kniplingshovedtøjer, tunge 
sølvknapper, himmelbreve osv. er noget af det, jeg har 
fundet. Og så denne skønne navneklud. Ganske vist er 
den syet så sent som i 1860, i en tid, hvor navnekludene 
var ved at degenerere, om jeg så må sige. D. v. s. man gik 
over til at sy dem med uldgarn på stramaj. Men dette 
er en hel misforståelse. Længere tilbage i tiden syede 
man dem på meget fint, naturfarvet lærred med dejlige 
farver i silke, sådan som denne her. Ganske vist er far
verne nu noget afblegede på retsiden, men på vrangen 
ser man dem endnu i al deres strålende skønhed.

Når denne navneklud er så værdifuld, er det fordi 
sprogforskeren Rasmus Kristian Rasks og hans nærmeste 
families navne står på den, og alene af den grund burde 
den vel anbringes på et museum. Men foreløbig bliver 
den nu her i Rask-slægtens gamle hjem. Den er syet af 
sprogforskerens søsterdatter, den 15-årige Rasmine Kri- 
stiane Rask, som jo altså er nævnt op efter sin verdens
berømte morbroder. I daglig tale hed hun altid faster 
Mine. Hun døde i 1922. En anden erindring om hende 
har jeg daglig for øje, når jeg sidder på min plads her 
ved vinduet. Det er en meget skøn, lyserød rose, som 
hun i sin pure ungdom plantede herude under vinduet 
op ad sydmuren. Trods sine hundrede år blomstrer den 
rigt og frodigt hver sommer. I fjor bar den således 17 
roser frem, hver på 11-12 cm i tværmål og med en duft 
så vidunderlig, at jeg slet ikke kan beskrive den. Det 
skal der en digter til.

Men tilbage til navnekluden. Foruden det traditionelle 
alfabet øverst indeholder den ialt 13 navne og desuden 
en samling af symboler og bibelske motiver. Jeg nævner 
nogle af dem i flæng: Livets træ og kundskabens træ 
med Adam og Eva - sidstnævnte rækkende efter et 
æble - og slangen. Længst til højre ses Arons stav, den 
blomstrende mandelstav. I midten sejerskransen med to 
navne indeni. I de to nederste hjørner ses de himmelske 
boliger, det nye Jerusalem, som en borg med tårne og 
tinder, og de jordiske boliger som et lille hus med dør 
og to vinduer. Timeglasset, der symboliserer forgænge
ligheden, samt fredsduerne og Noahs ark er der også, at 
skibet er Noahs ark og ikke et kirkeskib ses deraf, at det 
ikke er sejlførende. Så er der æblekurven, som nok her 
skal symbolisere jordens frugtbarhed. I denne forbindelse 
kan nævnes at ved den jødiske bryllupsceremoni fik bru
den overrakt en kurv granatæbler. En lille firkant med 
hjørneblomster og et græsk kors inderst skal betyde den 
gamle pagt, medens den ny pagt gengives ved den kors
kronede himmelglobus, altså rigsæblet. Et andet motiv 
viser Jesu blødende hjerte, syet med rødt, og livets krone 
over syet med gylden silke.

Til sidst skal nævnes følgende gyldne leveregler, der 
er sat op som en hel lille rebus, omslynget af en fin 
korsstingsramme i rødt og grønt og anbragt i venstre 
side af navnekluden:

T ro ikke hør
Tal alt ved
Gør det vil
Elsk du seer

HANDELSBANKEN
HOVEDSÆDE: HOLMENS KANAL 2, K

112 afdelinger og filialer over hele landet

Meningen er jo:
Tro ikke alt det du hører
Tal - - — _ ved
Gør - - - - vil
Elsk - - — - ser

De leveregler kan vel have gyldighed endnu.

Julie Rask.
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Stien på digets kam
Næst brudelyset i gårdens dam 
mindes jeg fra min ferie helst 
en bugtet sti på en digekam 
- monstro den forlængst blev tavs og tam, 
eller lever den fri og frelst?

Ad den har jeg vandret til mosters bol, 
når skyers togt over kornfald fløj, 
med blikket vendt mod en oltidshøj, 
der spændte sin hvælving tung og drøj 
mod himlen i blink af sol.

Dog på det selvsamme højdebryn 
øjned jeg, blussende hed og stum, 
det allersælsomste landskabssyn: 
en dysse rejste sig grå og grum 
mod dybder i tid og rum.

Det brændte sig ind i sind og sans, 
og gennem årenes stride strøm 
blev dyssen det hjemlige frændelands 
alvældige tegn i en drengedrøm, 
der aldrig tabte sin glans.

Men det var den bugtede gærdesti, 
der åbned en verden, rig og stor, 
med dyssens rungende melodi 
som bas til stemmer af lys tenor, 
der toned fra luft og jord.

Olaf Andersen.

Strandene kan åbnes med penge fra Jordfonden
Et interview i -dagspressen med Slægtsgårdsforeningens formand, 

gårdejer Chr. R. Christensen

Fyens Stiftstidende bragte søndag den 24. juli nedenstå
ende samtale med Slægtsgårdsforeningens formand inspi
reret af hans udtalelser om dette emne på vort årsmøde 
sidst i maj:

Hvordan sikrer man offentligt, før det bliver for 
sent, så vidtstrakte strandområder som muligt for 
det danske folk i en tid, da flere og flere udlæn
dinge, især tyskere, bestræber sig på med rigelige 
midler at sikre sig strandlodder i massevis langs 
med de danske kyster?

Af nedenstående fremgår det, at dette for folkets 
sundhed så betydningsfulde problem i virkelighe
den kunne løses med - et pennestrøg.

Behovet for adgang til strandene er steget vold
somt i Danmark i de senere år. De store industri
byer trænger til flere og flere åndehuller, den til
tagende motorisering sætter flere og flere i stand 
til at drage ud, men på flere og flere skilte langs 
med de dansk kyster læser man ordene »Privat! 
Adgang forbudt«.

Baggrunden for røret omkring vore strande er 
den næsten dramatiske udvikling, som blev følgen 
af flere og flere tyskeres ønske om at sikre sig 
strandplads ved Jyllands Vestkyst. Sagen rejste en 
uro, der ikke bør stilne, før problemet er bragt til 
en for det danske folk rigtig og varig løsning.

I maj i år fremsatte medlem af Jordlovsudvalget, 
gårdejer og amtsrådsmedlem Chr. R. Christensen, 
Badstrup på Nordfyn, på Dansk Slægtsgårdsfor
enings årsmøde i Svendborg en meget skarp ud
talelse om denne sag, formet som »en protest mod 
den vandalisme, det er identisk med, at udlæn
dinge nu søger at slå sig ned som en slags herre
folk ved vore skønne danske kyster«.

Chr. R. Christensen føjede hertil, at Dansk 
Slægtsgårdsforening protesterer imod denne ud
vikling og forlanger indgreb imod den med den 
tilføjelse, at foreningen har anvist veje, ad hvilke 
man kan gå, så man uden undtagelseslovgivning 
kan bevare de danske strande for det danske folk. 
Ved ændring af en enkelt paragraf i den danske 
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jordlovgivning kunne der gives staten forkøbsret til 
kystarealer, som sælges, så disse strækninger af 
den danske kyst kunne bevares frit tilgængelige for 
danske borgere . . .

I denne artikel, der er formet som en samtale 
med Chr. R. Christensen, uddyber denne den frem
satte tanke og ideen bag den.

SÅ TOLERANTE BØR VI IKKE VÆRE

Chr. R. Christensen siger: - Jeg ser alvorligt 
på denne sag. At udlændingenes interesse for de 
danske strande er voldsomt tiltagende, er forståe
ligt, fordi vi råder over Nordeuropas mildeste, 
største og lettest tilgængelige kyststrækning over
hovedet. Tager man ikke fra det danske samfund 
hurtigt fat på løsningen af hele dette problem gen
nem frilægning og bevaring for folket af så store 
kyststrækninger som muligt, vil det danske folk 
meget snart blive spærret ude fra de danske kyster. 
Man klarer sig midlertidigt med fredningsforan
staltninger, men har ikke villet gennemføre en 
undtagelseslovgivning. For mig at se er det kun 
en utilstrækkelig, nødtørftig hjælp, skønt man med 
et pennestrøg kunne klare hele sagen. Ville man 
ændre statshusmandslovens bestemmelser om Jord
lovsudvalgets forkøbsret til en række ejendomme, 
som udbydes i fri handel, så dette ikke bare gjaldt 
landbrugsejendomme og landbrugsjord, men også 
alle arealer beliggende indtil en kilometer ind i 
landet regnet fra kystlinien, kunne der opnås noget 
særdeles effektivt.

Jeg har ingen sympati for, at man tager jord 
fra en ung landmand, som er i færd med at købe 
en gård, og det forekommer mig helt urimeligt, at 
man - samtidig med at man gør dette - tolererer, 
at udlændinge frit kan købe alt det kystareal, de 
vil, i Danmark. Så tolerant skal man heller ikke 
være.

- En sådan plan skal jo finansieres.
- Naturligvis skal den det, og lad mig i øvrigt, 

før jeg kommer ind på den side af sagen, sige, at 
efter mit skøn blander staten sig normalt i alt for 
meget, men her er vi for en gangs skyld i et pro
blem, i hvilket staten ikke for hurtigt og effektivt 
kan gribe ind, og pengene er jo til rådighed.

Den jordfond, som blev oprettet ved majorats- 
ordningen af 1919, er vokset til adskillige hundrede 
millioner. Normalt bruges disse penge til oprettelse 
af nye landbrug, men ved flugten fra land til by 
er vi efterhånden havnet i den situation, at der end 
ikke er ungdom nok til at overtage de allerede 
eksisterende landbrugsejendomme. Derfor er op
rettelsen af nye brug praktisk taget hørt op på de 
kultiverede jorder, og hvad heden angår, er der 
på den igennem et århundrede opført 25.000 ejen
domme med plads vel til højst et par tusinde 
endnu.

DER TABES TERRÆN HVER DAG

De forudsætninger, som betingede Jordfondens 
etablering, er altså nu kun i aftagende grad til 
stede. Hvad var da mere naturligt end at anvende 
en del af disse kolossale midler til nye aktuelle 
opgaver, hvis løsning kan komme hele landet til 
gode, nemlig sikringen af adgang for folket til vore 
kyster, som derved samtidig bevares i danske eje. 
Men dette må gøres nu. For hvert år, ja hver må
ned, der går, tabes der terræn. Jeg havde nær sagt, 
at jeg kunne have tilgivet Kampmann, dersom han 
havde holdt folketinget inde i sommer for at gen
nemføre noget, der kunne hjælpe også på denne 
sag, i stedet for til gennemførelsen af love, der 
først og fremmest kan genere.

- Har De selv foretaget Dem noget, som er 
egnet til at sætte fart i tingene?

- Jeg har rettet henvendelse bl. a. til landbrugs
ministeriet og prøver nu på gennem disse linier at 
gøre offentligheden bekendt med mine synspunk
ter, hvortil kommer, at jeg jo da i hvert fald i mit 
eget distrikt har været med til at sikre Flyvesandet 
og kysten ved Tørresø på Nordfyn for offentlig
heden. Desuden har jeg spekuleret over, om der 
gennem forhandling med andre godser kunne op
nås åbning af visse kyststrækninger på,steder, hvor 
der naturligvis ikke kan blive tale om statsindgreb 
på anden måde end eventuelt ved, at staten yder 
en vis godtgørelse enten for afståelse af kystom
råder eller for brugsretten til dem for eksempel 
finansieret gennem Jordfonden. Men det er jo en 
anden side af den samme sag.

- Mon godserne kan tænkes at ville være venligt 
indstillet i en sådan forhandling?

- Nogle ville. Jeg har gennem mange års for
handlinger med danske godsejere mødt både en 
forståelse og et fremsyn, som jeg i højeste grad har 
måttet beundre, men disse mennesker har gang på 
gang fået det indtryk, at vore landbrugslove blev 
skabt for at genere dem. Stadigvæk har vi mødt 
denne udtalelse:

- Vi kan i og for sig godt undvære dette eller 
hint areal, men vi må ha’ noget at kaste i løvens 
gab næste gang, den brøler.

Kunne man skabe tillid til, at det nu er slut med 
sådanne indgreb, og at vi vil komme til disse men
nesker i en åben forhandling, er jeg fuldstændig 
overbevist om, at der var langt mere at opnå, end 
man almindeligvis tænker sig.

Utvivlsomt vil Jordlovsudvalget betragte hele 
denne sag med nogen betænkelighed. I det har 
man nu engang indlevet sig i en vis livsopfattelse 
og er nok heller ikke særlig varm på at få pålagt 
øgede administrative opgaver, men så kan man jo 
lade andre organer administrere. Det gælder bare 
om nu snarest muligt at få organiseret det sammen
spil, der skal til, for at der kan komme skred i 
tingene.
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KLAUSULERET MOD BYGGERI

Chr. R. Christensen tilføjer:

- Personligt kan jeg ikke se, at der behøver at 
flyde noget stort administrationsbesvær af en så
dan »udvidelse« af statshusmandsloven. Man kan 
jo bare fastsætte en bestemmelse om, at for arealer, 
som er beliggende i kommuner, der grænser ud til 
kysten, kan tinglysning af skøde først finde sted, 
når der enten foreligger erklæring fra den pågæl
dende kommunalbestyrelse om, at arealet er be
liggende mere end en kilometer fra kystlinien, eller 
en erklæring om, at Statens Jordlovsudvalg efter 
de sædvanlige regler har givet afkald på sin for
købsret.

- Hvordan har De så tænkt Dem sådanne kyst
områder udnyttet?

- Naturligvis måtte der ikke bygges sommerhus
kolonier på dem. De arealer, som erhverves til 
offentligheden, må overhovedet ikke bebygges. De 
kyststrækninger, som er hårdest lukket i vort land, 
er dem, der er opfyldt af sommerhusbyggeri.

Staten kunne jo som allerede antydet overlade 
administrationen af sådanne kystområder til amter, 
kommuner, selvejende institutioner etc. etc. blot 

ledsaget af en klausul om, at stranden ikke må for
beholdes en enkelt kreds. Jeg har ikke noget imod, 
at adgangen til sådanne strande bliver gjort af
hængig af en lille ydelse, en vis betaling fra det 
publikum, som virkelig bruger stranden. For det 
første forekommer det mig ikke naturligt, at men
nesket skal have alle livsgoder foræret. Somme 
bliver mere værd, når man må yde en smule for 
dem. For det andet forekommer det mig at være 
meningsløst, at alle de andre, som af en eller anden 
grund ikke er i stand til at drage til stranden, skal 
være med til at betale afgifter til parkeringspladser, 
toiletter, badebroer etc.

- Til slut: De er selv landmand, hvordan tror De, 
at danske landmænd vil betragte sagens løsning 
på den skitserede måde?

- Mon ikke med fremsyn? Landmanden står jo 
ikke længer på sit standpunkt fra århundredskiftet. 
Også han vil gerne til stranden med sin familie. 
Jeg har virkelig ofte ude på Flyvesandet kunnet 
glæde mig over at se værkfæller fra egnen sidde 
med deres familier og nyde stedet og den friske 
havluft. Følgelig kan de da kun selv glæde sig over 
at se flere og flere nyde det samme, blot disse an
dre også vil være med til at frede om naturen, som 
disse landmænd selv gør det. . .

Traktorer kan bruges til meget. Med denne henter landposten til Æbelø, Valdemar Knudsen, gæster og varer fra 
Fyn til sin lille ejendom på øen Ejlingen, som ses i baggrunden. - Til højre anden brug af traktor på en af små

øerne nord for Fyn.
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