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Det pragtfulde morænelandskab omkring Trehøje på Mols byder på storslåede udsigter
i årstidernes skiftende lys. Her er en af dem. Inde i bladet fortæller redaktør Ib Paulsen
om fredningen af landskabet omkring Trehøje.
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STRUKTURÆNDRING
Af gårdejer Chr. R. Christensen.

Jeg tror på en fremtid for dansk landbrug. Jeg
tror, at de, der kan klare sig gennem de næste
to-tre år uden alt for mange skrammer, vil have
bedre muligheder fremover.
Men jeg tror ikke ubetinget på, at landbruget
kan klare sig igennem uden dybtgående reformer.
Strukturændringer kalder man det.

Vi vil få stigende produktionspriser under fæl
lesmarkedet, men vi vil sandsynligvis ikke få øgede
eksportmuligheder. Snarere tværtimod.
Altså må man til at indstille sig på, at hvis øko
nomien skal forbedres kendeligt, må vi have bedre,
det vil i mange tilfælde sige større ejendomme, så
ledes at der bliver færre til at leve af de samme
jorder.
Derfor er der politisk enighed om, at små og
dårlige landbrug må nedlægges eller sammenlæg
ges, således at vel omkring en fjerdedel af det
antal ejendomme, vi havde, da der var flest, vil
forsvinde. Der er enighed om retningen, men ikke
om tempo og slutmål. Og landbruget kan kun
med tilfredshed tage udviklingen til efterretning,
fordi tilgangen af ungdom har svigtet i en sådan
grad, at man ikke fremover kan skaffe brugere til
mange landbrugsejendomme.
Mere betænkelige vil mange være ved, at det
også bliver vanskeligt at opretholde landbrugene
på de dårligste egne. Men det synes nu engang at
være følgerne af den intensive drift med den stadig
stigende overproduktion af fødevarer, at man over
store dele af verden må opgive dyrkning af de
ringeste jorder.
Hvor mærkbar denne udvikling vil blive i Dan

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

mark kan ingen sige. Men det vil i hvert fald være
vemodigt, om heden igen skal erobre noget af det
land, som med så umådelig flid og nøjsomhed er
taget fra den. Må vi så bede om, at det bliver
skoven, der må vokse. Den giver dog afgrøde,
samtidig med at den forbedrer jorden og gør den
givtigere for kommende slægter.
Men kravet i dag hedder »rekreative områder«,
hvor mennesker kan gå og hygge sig i fred i vor
fremskredne maskinalder. Også sådanne områder
har deres berettigelse, men det vil være vemodigt,
om de skal vokse på pladser, hvor mennesker hid
til har kunnet hente det daglige brød ved bonde
gerning.
Vi må vende blikket udad, siges der, og sælge
til u-landenes sultende mennesker.
Ja, det er rigtigt. Vi må sammen med Europas,
Amerikas og Australiens landmænd fortsat banke
på Asiens lukkede døre. Og der er muligheder ude
i det fremmede, men ingen tror vel, at disse lande
pludselig vil have masser af ledige dollars at købe
fødevarer for. Tværtimod, den eneste mulighed
for at bringe dem på fode er vel at lære dem at
dyrke deres jord bedre. Men det giver ikke øget
landbrugseksport.
Kun den konserverede mælk til de tropiske egne
vil i det lange løb have en chance.
Det er ikke gyldne år, der venter på os. Det er
kampens år. Men takket være samarbejdet mellem
folkene er det ikke mere en håbløshedens tid, der
venter. Det er en tid med muligheder. Og det kan
ikke siges tidt nok til de landmænd, der er ved at
give op.
C. R. C.
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Slægtsgaardsforeningens årsmøde
i Næstved
den 30.-31. maj 1962
I en årrække har årsmødet været afholdt den sid
ste lørdag/søndag i maj.
Af hensyn til reservering af mødelokaler og
hotelværelser er mødet i år fastsat til onsdag den
30. maj og torsdag den 31. maj (Kr. Himmelfarts
dag).
Årsmødets program og tilmeldelsesblanket
fremkommer i Slægtsgaarden nr. 118 i april.
Notér mødedatoerne.

Medlems-kontingentet for 1962
Selv om Slægtsgaardsforeningens udgifter til tryk
sager, medlemsbladets udsendelse, brevporto, tele
fon m. m. er stigende som følge af prisudviklingen,
vil medlemskontingentet for 1962 blive uændret.
Medens mange foreninger i år på grund af sti
gende omkostninger er nødsaget til at gennemføre
kontingentforhøjelse, vil Slægtsgaardsforeningen
undgå dette ved fortsat stramt budget og lidt flere
annoncer i medlemsbladet.
Da giro-indbetalingskort er den billigste måde
for kontingentets opkrævning bedes medlemmerne
benytte disse efter modtagelsen, således at forenin
gen sparer ekstraudgifter til efterfølgende udsen
delse af indkasserings-indbetalingskort. Udsendelse
af sådanne restance-opkrævninger med den højere
opkrævningsporto medførte en ekstraudgift på ca.
700 kr. i 1961.
Benyt derfor det gule indbetalingskort.
Forretningsudvalget.

Fint jubilæumsskrift
Tærskeværksfabrikken Vestjyden A/S, Lemvig,
havde i december 25 års jubilæum som aktiesel
skab, stiftet 18. december 1936 af fabrikant Mads
Kjær, som i 1917 grundlagde virksomheden.
I anledning af 25 års jubilæet har »Vestjyden«
udsendt et usædvanlig smukt skrift, skrevet af
redaktør Knud Bidstrup og illustreret med origi
nale træsnit af Erling Juhl med flere, farvetryk
udført af Gadgaard Nielsens Bogtrykkeri, Lemvig.
Bidstrup fortæller veloplagt og vidende om korn
og tærskning. I det hele taget er festskriftet karak
teristisk ved meget høj kunstnerisk kvalitet. Virk

somhedens daglige leder er direktør Børge Kri
stensen og selskabets formand er Irs. Frede J.
Stentsøe, Lemvig.
p

Ny indholdsrig slægtsbog
BOE’rnes historie og slægtstavler

Den vidtforgrenede boe-slægt, som er udbredt
og bosat i mange egne af Danmark og i Amerika
og flere andre lande, har fået sin store slægtsbog
trykt og udsendt.
En af Boe-slægtens stamfædre, som levede for
400 år siden, er udgangspunktet for det store antal
slægtslinier, der kan føres tilbage til ham. - Det
er slotsfoged Peder Hanssen (Bomand) på Hagen
skov (Frederiksgave), som i 1546, efter en årræk
kes tjeneste som slotsfoged hos lensmanden på
Hagenskov, ved besøg på Koldinghus hos Chr. III
fik overrakt et fæstebrev på den jord på Helnæs,
hvor han lod den gamle Bogård »Langøersbo« op
føre foran på den pæreformede halvø i Lillebælt
syd for Assens. Det fremgår af fæstebrevet, som
blev skrevet af Cansler Johan Friis, at slotsfogeden
samtidig blev ansat som tilsynsførende med sko
vene på Helnæs og som Hagenskovs foged over
halvøen.
Boeslægten stiftede i 1950 slægtsforeningen Boesamfundet, og i 1953 rejstes ved Bogården en
mindesten for Peder Hanssen Bomand, som vir
kede der i 1500-tallet.
Formanden for Boe-samfundet, Lars Boe Thom
sen, Skelvej, Assens, havde allerede i 1945 begyndt
at samle oplysninger om Boeslægten. I løbet af 15
år har han præsteret et dybtgående og vidtfavnende
slægtsforskningsarbejde, der nu er resulteret i Boer
nes slægtsbog, som fylder 512 sider.
Bogen indeholder ikke blot slægtsnavne og data,
men også en mængde særdeles interessante histori
ske og topografiske oplysninger med tilknytning til
slægtens oprindelse og hjemstavn.
Af indholdet kan nævnes: 1. Lidt Helnæshistorie,
2. Slægtstraditioner, 3. Slotsfoged Peder Hanssen
- og et historisk dokument, 4. »Bogård« og »Bo
mand«, 5. Langøersbo og dens beboere og 6.
Mindestenen.
Boernes slægtstavler er delt i 3 afsnit: Bogårds
linien, Helnæsgård-linien og den gamle Brydegårdslægt, dens historie og slægtstavler.
Slægtsbogen er opdelt i 47 slægtsgrene, som
fremgår af et afsluttende register med sidehenvis
ninger, hvorved man let finder deres plads i
slægtstavlerne.
Lars Boe Thomsen har ved at samle og ud
arbejde »Boernes historie og slægtstavler« 15461960 givet Boe-samfundets medlemmer og mange
(Fortsættes side 11)
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Uddeling af slægtsgårdsdiplomer
i Kuliens Hembygdsförening
Som meddelt i »Slægtsgaarden«s nr. 105 (februar
1960) og senere omtalt i »Slægtsgaarden«s nr. 111
(februar 1961) vedtog man på »Kullens Hem
bygdsförening «s årsmøde 1958 at lade foretage en
uddeling af slægtsgårdsdiplomer inden for forenin
gens virkeområde, idet man samtidig besluttede,
at en ejendom mindst skulle have været i slægtens
besiddelse i 200 år for at kunne få tildelt et diplom.
Til at arbejde med uddelingens realisation blev
der nedsat en komité bestående af landbruger Kurt
Bengtsson, Møllegården i Ornakärr, landbruger
Jørgen Wessne, Storegård i Väsby Bräcke og in
spektør Albert Sonesson fra Steglinge.
Et udsendt opråb til Kullabygdens slægtsgårdsejere resulterede i, at 25 af disse mod en betaling
af 200 kr. ønskede at få tildelt diplom, og hem
bygdsföreningen lod da iværksætte en undersøgelse
af deres gårdes historie samt slægtens tilknytning
til samme, medens man lod kunstneren Nils Folke
Knafve i Kinna udarbejde forslag til diplomets ud
seende.
Med bistand af slægtsforskeren Janne Agri fra
Arrie, arkivassistent Allan Olsson ved Landsarki
vet i Lund, ingeniør Karl Johan Roslund, Strandbaden, bankkasserer Arthur Norrlöw, Helsingborg,
ekspeditionsforstander Birger Parmfelt, Stockholm,
og flere andre blev det store arbejde med udred
ningen af de 25 gårdes historie hovedsagelig udført
af Kurt Bengtsson, der sammen med sin hustru
Ingrid vil være deltagerne i Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Svendborg 1960 vel bekendt
som foreningens svenske gæster ved den lejlighed.
Kurt Bengtsson har gennem mange år med
utrættelig flid arbejdet med sin hjemstavns historie,
og han har især beskæftiget sig med de gamle
slægtsgårde, af hvilke Kullabygden synes at have

Kullens Hembygdförenings smukke slægtsgårdsdiplom.

flere end andre områder i hele Sverige. Hans
interesser omfatter tillige i høj grad vort arbejde
i Dansk Slægtsgaardsforening, og sidst har han

NY JYDSK LAND-HYPOTEKFORENING
Foreningen yder lån mod 2’prioritet i såvel landbrugsejendomme
som grundejendomme udenfor købstæderne i Jylland.
Foreningens kasseobligationer, der ikke behøver at være noteret
på navn, modtages til indskrivning og opbevaring i foreningen,
der vederlagsfrit efterser udtrækning og foretager udbetaling af
forfaldne renter.

Århus

Cirkulerende kasseobligationer ca. 340
mili. kroner.
Amortisationstid: 10-40 år.
Rentefod: 4%, 4V2%, 5%, 5’/2% og 6%
Udtrækning: For tiden ca. 11 mili. kroner
om året.
Reserver: ca. 15 mili. kroner.
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givet udtryk for dette i en særdeles velskreven
artikel »Från Dansk Slægtsgaardsforenings Års
möte 1960« i Kullens Hembygdsförenings årbog
»Kullabygd« for 1961. Artiklen munder ud i et
ønske om lykke i Dansk Slægtsgaardsforenings
fortsatte virke og slutter med »ett hjärtligt tack
för denna inbjudan (til Dansk Slægtsgaardsfor
enings årsmøde) och övrig hjälp i vårt arbete med
våra släktgårdar«.

DIPLOMETS TILBLIVELSE
Medens undersøgelsen af de 25 slægtsgårdes hi
storie stod på, udformede kunstneren N.F.Knafve,
der forøvrigt er født i Nyhamnsläge inden for
Kullabygdens område, sit smukke diplomudkast,
der øverst, i naturlige farver, viser Kuliens skønne
profil over en gammel skånsk bondegård. Beteg
nende nok synes kunstneren ved sit arbejde at
have placeret sig ved mindestenen i Ingelsträde
for den der bosiddende, nu afdøde slægtsforsker
og folkemindesamler Nils Månsson Mandelgren.
Neden for diplomets »hoved« omsluttes dets tekst
af en krans af gule aks, blå kornblomster og røde
valmuer, der sammen med det hvide papir forbin
der Skånes gamle nationalitetsfarver med lands
delens nuværende. Allernederst holdes blomster
kransens to halvdele sammen af Luggude herreds
segl, der viser et hvidt kryds i et mørkeblåt felt.
I modsætning til Dansk Slægtsgaardsforenings
diplomer, der har de mere detaillerede oplysnin
ger om slægtens tilknytning til gården på selve
diplomet, findes disse for Kullens Hembygdsför
enings diplomers vedkommende i en særskilt
»Släktgårdsbeskrivning«, som i et smukt omslag
udleveres sammen med diplomet.
Ved undersøgelsen af de 25 slægtsgårdes histo
rie viste det sig, at 4 af disse havde været i deres
nu påboende slægters besiddelse forud for det for
Danmark så ulykkelige år 1658, da vi ved freden
i Roskilde for bestandigt mistede Skåne, Halland
og Blekinge. Ældst i slægtens besiddelse blandt de
25 Kullabygd-slægtsgårde er gärd nr. 7 i Tjörröd,
Väsby sogn, som i 1584 var beboet af Nils Mogensson, hvis ssssdssssssøn (ætling i 11. led) Arne
Nilsson sammen med sin moder Ella Nilsson, født
Bengtsson, nu ejer gården. Yngst i slægtens besid
delse blandt de 25 slægtsgårde er gård nr. 1 i
Hustofta, Väsby sogn, som 1756 var beboet af
Per Svensson, hvis dsdsssøn (ætling i 6. led) Sig
vard Olsson er gårdens nuværende indehaver.

EN SMUK HØJTIDELIGHED
Efter det store forberedende arbejde blev de 25
slægtsgårdsdiplomer med tilhørende »Slåktgårdsbeskrivningar« søndag den 5. november 1961 ud
delt ved en smuk højtidelighed i Farhult kirke,
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hvor provst Ragnar Ekström, bistået af Kurt
Bengtsson og Kullens Hembygdsförenings formand,
skogsmästare Erik A. Eriksson ved Krapperup
gods, efter gudstjenesten fra kordøren uddelte
diplomerne til slægtsgårdsejerne, som en efter en
trådte frem og fik sit diplom overrakt. Forinden
havde provsten holdt en særdeles smuk og ma
nende tale ud fra den svenske salmedigter C. R.
Sundeils skønne vers: »Av frafarna släkten som
sentida arv, jag mottog den mark, som jag plöjer.
Här bröto de sten, och här går nu min harv,
i åkrarnas mylla sitt fredliga varv. Dock högre
min tanke sig höjer. Ty allt är ett lån därovan
ifrån, din kärlek i allting sig röjer.«
Da uddelingen af diplomerne var tilendebragt,
tonede Ingemanns tankevækkende pilgrimssang,
der iført det svenske sprogs klædebon begynder
med »Härlig är jorden, härlig är Guds himmel«,
under den gamle danske Farhult kirkes hvælvinger.
Forsamlingen, der talte over 200 mennesker,
begav sig derpå ud i den lyse november-eftermid 
dag med søndagssol over Skånes falmende skove og
Skäldervikens mørkeblå vand. Man samledes i den
gamle klokkergård ved kirken, som nu er sognets
menighedshus. Her stod kaffebordene pyntelig
dækket, og efter hembygdsföreningens årsmøde
blev der fra mange sider rettet en varm tak til
Kurt Bengtsson, der fremhævedes som initiativ
tageren til realisationen af diplomuddelingen, sam
tidig med at hans store arbejde med de historiske
undersøgelser blev omtalt og påskønnet.
Det gode samvær sluttede med, at arkivar P. K.
Hofmansen fra Slægtsgaardsarkivet i København
overbragte en hjertelig hilsen fra Dansk Slægtsgaardsforening til Kullens Hembygdsförening. Hof
mansen udtalte bl. a., at slægtsgårdsbevægelsens
forudsætninger i disse rationaliseringstider, hvor
rodløsheden og dermed rådvildheden breder sig
mere og mere mellem mennesker, væsentlig er de
samme på begge sider af Øresund. Blandt de mid
ler, med hvilke denne rodløshed og folkeopløsning
kan imødegås, vil et af de vigtigste og bedste
være at støtte og bevare de gamle slægtsgårde
inden for de slægter, som i hundreder af år har
beboet dem. Slægtsgårdene er en grundfæstet og
stabil faktor i vort nordiske folkeliv, og det var
ønskeligt, om vi på begge sider af sundet kunne
være enige om at hjælpe hinanden med at værne
og bevare denne faktor af al vor magt. Skåne, ja,
hele Sverige såvel som Norge, står os danske meget
nær! Kilderne til Skånes ældste historie ligger
stadigvæk gemt i Danmarks Rigsarkiv, og utallige
slægtsforbindelser gik i gamle dage over Øresund.
I vore dage kommer flere og flere til, hvilket såvel
Danmarks som Sveriges kirkebøger tydelig kan
bevidne. Som et eksempel fra ældre tid nævnte
Hofmansen, at da den frygtelige pest, som fra
december 1710 til efteråret 1711 hærgede såvel
(Sluttes side 11).
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Landbrugets finansieringsproblemer
-----------------------------NÅr den unge landmand står overfor at skulle
købe ejendom, eller den besiddende landmand
skal foretage investering i sin bedrift, må der skaf
fes kapital til veje - der skal finansieres. Finansie
ringen kan ske enten med egen kapital eller ved
optagelse af lån. Kan finansieringen foretages med
egen kapital, er problemet let løst, idet man da
blot bør sikre sig, at investeringen er økonomisk
forsvarlig, hvilket vil sige, at den skal afkaste et
større beløb, end man kunne få i renter af pen
gene ved den bedste anden anvendelse.
De seneste års udvikling med stigende ejen
domspriser, arbejdskraftmangel og forringede ind
tjeningsmuligheder har imidlertid bevirket, at de
fleste landmænd må optage lån for at klare finan
sieringen, og der melder sig da en række spørgs
mål.
Hvor meget går det an at låne, så uvis som
fremtiden for landbruget tegner sig? Hvor kan der
fås lån eller kredit? Hvor meget kan man få? Og
hvad koster det?

Af konsulent A. Søby, Århus.

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

sandsynligt, at udviklingen kommer til at foregå
i et spring, og skal det danske landbrug fortsat
kunne konkurrere på verdensmarkedet, har det
ikke råd til at ligge stille og se tiden an, men må
stadig søge at effektivisere dets indsats mest muligt.
Er man ved at være betænkelig over sin egen
gælds størrelse, kan det være interessant at se,
hvor stor gæld andre landmænd har påtaget sig.
Et mål for dette har man i landbrugets gælds
procent - gælden i procent af ejendommenes han
delsværdi - som hvert år offentliggøres af Det
statistiske Departement. Gældsprocenten har gen
nem årene varieret stærkt. I 1925 var den 36,
hvorefter den steg til 66 i 1933. I krigsårene og
i de første efterkrigsår steg ejendomspriserne, mens
gælden var omtrent uforandret, derved faldt gælds
procenten til 35 i 1950. I de senere år er gælden
steget stærkere end ejendompriserne, således at
gældsprocenten i dag ligger på knap 40.
Gælden er imidlertid meget ulige fordelt på de
forskellige aldersklasser. For de unge brugere
under 30 år er gældsprocenten knap 70, mens den
hos brugere over 60 år ligger på knap 30.

HVOR MEGET GÅR DET AN AT LÅNE?
Står man over for en ny gældsstiftelse, må man
gøre sig klart, at man påtager sig en øget »tvun
gen opsparing« med afdrag og forrentning af
denne gæld. Selve gældens størrelse i forhold til
ejendommens værdi er af mindre betydning og
skal nok blive undersøgt af kreditinstitutionerne.
For låntageren er det afgørende, om han ser
sig i stand til at kunne klare de øgede forpligtelser,
en større gæld medfører. Hvor meget det går an
at låne er derfor et individuelt spørgsmål, som
afhænger af den enkeltes egne administrations
evner. Nu tales der imidlertid så meget om den
forestående strukturændring - landbruget er i et
tidehverv, siger man. Kan det da gå at låne penge
til opførelse af en ny kostald til 15-20 køer, hvis
fremtidens mælk skal produceres i andelsstalde
med langt større kapacitet.
Derpå er svært at svare, men det er næppe

HVOR KAN DER FÅS LÅN ELLER
KREDIT?

Lån mod pant i fast ejendom ydes oftest af de
3 realkreditinstitutioner, kreditforening, hypotek
forening og Dansk landbrugs Realkreditfond, men
endvidere af sparekasser, banker og private. Sta
ten yder ligeledes lån til landbruget, mest i form
af lån til statshusmandsbrug. Endelig har vi den
løse gæld, som leverandørkreditter og lignende.
Gælden er fordelt, således at kredit- og hypotek
foreninger dækker ca. 36 pct. af den samlede gæld,
staten ca. 7 pct., sparekasser og banker ca. 17 pct.,
den private prioritetsgæld (især sælgerprioriteter)
25 pct., og den løse gæld udgør 15 pct.
De sidste års udvikling i gældsfordelingen har
været en relativ tilbagegang for kredit- og hypo
tekforeningerne, idet deres andel i 1948 androg
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51 pct. af den samlede gæld. Samtidig er de private
prioriteter og den løse gæld steget, idet deres andel
i 1941 tilsammen androg 26 pct., mens den altså
i dag udgør 40 pct. Deraf fremgår, at landbruget
ikke har udnyttet det eksisterende kreditapparat
på den mest hensigtsmæssige og effektive måde.
Fremgangsmåden ved optagelse af kredit- og
hypotekforeningslån er først en henvendelse til den
stedlige repræsentant, hvorefter en lånebegæring
udfyldes. Denne skal så indsendes, bilagt forskel
lige dokumenter, for at lånet kan tinglyses på
ejendommen. Derefter følger normalt en vurdering
af ejendommen, og man modtager så et lånetilbud
fra kreditinstitutionen.
Ønsker man at optage lån i Dansk landbrugs
Realkreditfond, henvender man sig i sin bank eller
sparekasse, hvorefter følger indgivelse af lånebe
gæring, vurdering og lånetilbud.
Udlånsvirksomheden i banker og sparekasser er
mere lokalpræget end i realkreditinstitutionerne.
Derved opnås et mere personligt kendskab til
lånsøgerne, hvilket kan give en vis forretningsgood-will. Denne kan være af meget stor værdi
for lånsøgeren, idet pengeinstitutterne da kan gå
længere ud med sikkerheden end realkreditinstitu
tionerne.
Af andre finansieringsemner kendes de private
pantebreve og herunder især sælgerpantebreve. Et
sælgerpantebrev oprettes efterhånden snart ved
enhver ejendomshandel, idet de stigende ejendoms
priser har bevirket, at det er meget vanskeligt for
en sælger at få sine penge frigjort fra en ejendom.
Et sælgerpantebrev er for så vidt også et ud-
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mærket hjælpemiddel, når en ung mand skal over
tage en ejendom. De unge overtager jo ofte de
mest forsømte ejendomme, og det er da en stor
hjælp, når pantebrevet kan amortiseres med små
afdrag i de første pengeknappe år, hvorefter der
kan udbetales en større restgæld, når bedriften er
kommet godt i gang. Et sælgerpantebrev er imid
lertid ligesom et hvert andet privat pantebrev et
strengt dokument - kommer man blot én dag for
sent med ydelsen, er hele restgælden forfalden til
betaling.
Skulle man senere ønske et lån ind foran et
privat pantebrev, er det en regel, at man må be
tale for det, skønt pantet i ejendommen måske
forbedres, dersom det nye lån anvendes til en
hensigtsmæssig investering.
Leverandørkreditter eller afbetalingsordninger
er en finansieringsmåde, som har vundet stadig
større udbredelse. Det kan synes let og tiltalende,
når man skal anskaffe en ny maskine, blot at
skrive under på en afbetalingskontrakt, hvorved
man undgår den mere omstændelige tinglysning af
lån eller fremskaffelse af kautionister. Inden man
underskriver en sådan afbetalingskontrakt, må
man dog nøje klargøre sig betalingsvilkårene, idet
de hos visse firmaer kan være meget strenge.
Som de sidste udveje for finansiering findes
veksler, kontraktgrise, udstationerede søer, høst
pantebreve o. lign., men disse finansieringsmulig
heder bør kun udnyttes, når der absolut ikke fin
des andre.

HVOR MEGET KAN DER FÄS I LÅN
HER ER 131 PUNKTER
og der er 131 steder i landet, hvor der ydes HANDELSBANK-service

ELLER KREDIT?

Lånegrænsen i kreditforeningen er ca. 60 pct. af
den faste ejendomsværdi, hvilket svarer til omkring
30-40 pct. af ejendommens handelsværdi. Hypo
tekforeningen giver lån som 2. prioritet og normalt
med 25 pct. af maksimalt kreditforeningslån. Man
kommer derved op på ca. 75 pct. af fast ejendoms
værdi eller ca. 70 pct. af ejendommens vurderings
sum.
I Dansk Landbrugs Realkreditfond er lånegræn
sen sat til 70 pct. af ejendommens handelsværdi,
men dog således, at løsøret kun må belånes med
40 pct. af værdien af jord og bygninger for lån
med en løbetid på over 10 år.
Sparekassernes lånegrænse for prioritetslån er
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som regel 60-70 af ejendomsværdien, sjældnere
op til 75 pct.
Andre lån i banker og sparekasser mod kaution
eller håndpant (livsforsikringspolice eller lignende
værdipapirer) kan ligesom private lån være af vidt
forskellig størrelse, alt afhængig af sikkerheden,
som kan stilles, samt størrelsen af de øvrige årlige
ydelser, låntageren har påtaget sig.
På en afbetalingskontrakt skal i reglen udbetales
25 pct. kontant, hvorefter resten afdrages over
ganske få år.

HVAD KOSTER DET?

Et lånetilbud i kreditforeningen omfatter lån med
forskellig løbetid og til forskellig rente. Løbetiden
i de forskellige serier går fra 10-60 år, og renten
varierer nominelt fra 316-7 pct. i det væsentlige,
således at de kortfristede lån har den højeste rente.
Hypotekforeningslånenes løbetid er gennemgående
kortere end kreditforeningslånenes; maksimal løbe
tid er normalt 30-40 år. Realkreditfonden tilbyder
lån med løbetider varierende fra 5-20 år og med
renter fra 6-7 pct., afpasset efter hvad lånet skal
anvendes til.
Optager man lån i realkreditinstitutionerne, får
man ikke lånet udbetalt i rede penge, men i form
af kasseobligationer, som så må sælges på børsen.
En kapitalejer (forsikringsselskab, pengeinstitut,
privatmand) vil naturligvis ikke give fuld pris for
en obligation, hvis pålydende rente er lavere end
markedsrenten, og derved opstår kurstabet.
Kurstabet bliver altså størst på de lavtforrentede
lån og kan betragtes som en forud betalt rente.
Fordeler vi kurstabet over lånets løbetid og lægger
det til den pålydende rente, fremkommer den ef
fektive rente. Når kurserne hele tiden er varieren
de, skyldes det, som ved al anden handel, tilbud
og efterspørgsel, som så igen bestemmes af andre
forhold.
Når man skal bedømme prisen på et lån, er det
altså den effektive rente, man skal tage hensyn til
og ikke kurstabets størrelse. Den effektive rente
kan altid fås oplyst enten hos realkreditinstitutio
nerne eller i et pengeinstitut.
Som før nævnt er kurstabet en slags forudbetalt
rente, men denne rente er ikke fradragsberettiget
ved skatteopgørelsen, hvilket afholder nogle fra
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at vælge de lavtforrentede lån. Dette skattetilsvar'
kan dog let beregnes nogenlunde tilnærmeligt. Har
man således et kurstab på 5.000 kr. ved et tyve
årigt lån, bliver tabet 250 kr. pr. år. Med en be
skatning af den samlede indkomst (ikke den skatte
pligtige) på 20 pct. bliver skattetilsvaret 50 kr. pr.
år, og er lånets nettoprovenue 20.000 kr., skal
man altså i realiteten til den effektive rente lægge
14 pct. Selv om man har tilgodeset dette forhold,
vil man dog i de allerfleste tilfælde komme til det
resultat, at de lavtforrentede langtfristede lån er de
billigste.
Der er dog også andre hensyn at tage, når man
skal vælge et lån. Vælger man således et højtforrentet kortfristet lån, har man den mulighed at
kunne konvertere (ombytte) lånet til et lavere for
rentet, hvis der skulle komme tider med et lavere
renteniveau. Denne konverteringsmulighed må dog
ikke overvurderes, da fordelen falder væk, dersom
konverteringen ikke gennemføres indenfor den før
ste tid (10 år).
Sælger man ejendommen i løbet af få år, vil
de højt forrentede lån have den fordel, at man
selv sparer en del af den forudbetalte rente (kurs
tabet), og køberen er ofte ikke opmærksom på de
større ydelser ved de højtforrentede lån. Som kø
ber har man modsat interesse og forlanger gården
billigere.
Ved en slægtsgård, der forventes at blive i fami
liens eje, vil man oftest vælge de lavt forrentede,
langfristede lån, hvorved man slipper for en del
af den store »tvungne opsparing«, som man binder
sig til ved de højtforrentede lån, og som i ned
gangsår kan blive særdeles tyngende.
Foruden renter af lånet betaler man også et
administrationsgebyr. I kreditforeningen andrager
dette 0.2 pct. p. a., i hypotekforeningen 0.5 pct.
p. a. og i realkreditfonden 0.6 pct. p. a. 1 banker
og sparekasser betales ligeledes en provision af
lånet; af en kassekredit beregnes således oftest
14 pct. pr. kvartal af det størst udtrukne beløb.
Ved selve lånets optagelse løber der også omkost
ninger på, der må således i realkreditinstitutio
nerne indbetales 2-3 pct. af hovedstolen i en
reservefond. Denne reservefond udbetales dog igen
efter nærmere fastsatte regler i kredit- og hypotek
foreninger, hvorimod den ikke tilbagebetales af
realkreditfonden. I banker og sparekasser beregnes
som regel en stiftelsesprovision på op til 4 pct. af
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lånet. Ved optagelse af fast lån må man yderligere
regne med et vurderingsgebyr på ca. 1 pct.
Kredit- og hypotekforeninger er som bekendt
sammenslutninger af låntagere og er organiserede
efter andelsprincippet med et begrænset solidarisk
ansvar låntagerne imellem. I realkreditfonden er
derimod intet solidarisk ansvar, da denne er en
sammenslutning af långivere.
Når man har optaget lån i realkreditinstitutio
nerne, kender man på forhånd renten, man skal
betale, og dersom renteniveauet skulle falde, har
man som før nævnt mulighed for at konvertere
lånet. Ved lån i pengeinstitutterne følger rente
ydelsen derimod markedsrenten, hvilket kan have
megen betydning, som mange har følt efter sidste
diskontoforhøjelse.
Lånene i kredit- og hypotekforeninger er annui
tetslån, hvilket vil sige, der erlægges en konstant
årlig ydelse, hvoraf renterne udgør en stadig min-

LANDBRUGETS
BREVSKOLE
Landhusholdningsselskabet
er Deres bedste hjælp, hvis De vil udnytte nogle af de
lange vinteraftener til fornyelse eller supplering af Deres
landbrugsfaglige viden. De er ikke bundet af bestemte
»mødeaftener«. Undervisningen foregår i Deres hjem, når
De har tid. Og arbejdstempoet bestemmer De selv.
Brevskoleundervisningen betegnes af de mange elever
som både fornøjelig og lærerig. I samarbejde med Land
brugets Brevskole kan De opnå langt mere, end De på
forhånd tror. Den er oprettet af Landhusholdningsselskabet
og godkendt af undervisningsministeriet. Bedre sikkerhed
for god undervisning til en rimelig pris kan De ikke få.

dre del og afdragene en større. Lån i realkredit
fonden er derimod serielån, som afdrages med
konstante afdrag og faldende renter.
En regel ved al låntagning er, at jo længere man
kommer ud med sikkerheden, jo større renter
må man betale. De billigste lån er derfor altid
1. prioritetslånene i kreditforening eller spare
kasse. Hypotekforeningslån som 2. prioritet ligger
som regel 16 pct. over kreditforeningen, og real
kreditfondens lån er igen lidt dyrere end hypotek
foreningens. For de unge, der skal købe ejendom,
giver sparekasserne ret billige lån til 16 pct. over
indlånsrenten og af tilsvarende størrelse som det
opsparede beløb. For en kassekredit betaler man
i dag 716-8 pct. foruden provision..
De øvrige finansieringsordninger, herunder afbe
talingskontrakter, er oftest alt for dyre i forhold
til de faste lån. Af en afbetalingskontrakt betales
således undertiden 10 pct. finansieringsgebyr én
gang for alle plus vekselrente af hovedstol og fi
nansieringsgebyr. Derved kommer man let op på
en effektiv rente på 15-25 pct.
Vi har her i landet et veludviklet kreditsystem,
som stærkt har medvirket til, at næsten alle danske
landmænd er selvejere af deres gårde. Når man
skal ud at låne, er det derfor af stor betydning, at
man kender dette kreditsystem, så man kan drage
fuld nytte deraf. De skiftende tider må man altid
være opmærksom på ved låntagning, og sidst, men
ikke mindst, må ens egne administrationsevner
tages med i betragtning.
A. Søby.

Her er nogle få eksempler fra kursusplanen:
Regning for landmænd .......................
Grundlaget for fodringslæren...............
Malkekvægets fodring ...........................
Svinehold .................................................
Fjerkræhold ...........................................
Gødningen og dens anvendelse...........
Praktisk regnskabsføring .......................
Engelsk for landmænd .......................

9
3
8
11
12
8
12
30

lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner

35 kr.
16 kr.
40 kr.
55 kr.
50 kr.
40 kr.
60 kr.
90 kr.

Skriv allerede i dag efter gratis kursusplan med alle op
lysninger eller send Deres indmeldelse til
LANDBRUGETS BREVSKOLE,
Landhusholdningsselskabet, Rolighedsvej 26,
København V.

Denne frostsprængte kæmpesten i en fynsk strandkant er
15 meter i omkreds.
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Uddeling af slægtsgårdsdiplomer
i Kuliens Hembygdforening
(Fortsat fra side 6).

Sjælland som Skåne, havde bortrevet alle de mand
lige fæstere i Ålsgårdes huse på Sjællands-kysten,
blev alle husene i løbet af få år bortfæstet til
skåninger, som drog over sundet og blev stamfædre
til fiskelejets senere befolkning. Nu ved de Åls
gårde-folk, hvorfra de stammer, og det kan de
være stolte af. Skåne må være den bro, som binder
Danmark og Sverige sammen i et evigt venskab!

P. K. H.

Ny indholdsrig slægtsbog
(Fortsat fra side 4).

andre indenfor slægten et værdifuldt grundlag for
kommende generationers slægtsstudier.
Bogen med de 512 sider er illustreret med teg
ninger af Bobankerne ved Helnæsvejen »Langør«,
det gamle Hagenskov slot, slægtens bomærke,
mindestenen, et historisk dokument i faksimile, fra
1546, enkelte gårdbilleder m. m.
Slægtsbogen er blevet en eftertragtet gavebog
ved runde fødselsdage, bryllup, konfirmation o .1.,
en gave i særklasse, men til en overkommelig pris
(35 kr.), da indehaveren af Glamsbjerg bogtryk
keri, hvor den er trykt, er af Boeslægten, og også
for ham har det været en hjertesag at få værket
fuldført til glæde for den gamle Bomands efter
kommere.
Boe-samfundet holder slægtsstævne på Vestfyn
hvert tredie år, hvor Boeslægtens medlemmer af
slægtsgårdsforeningen også deltager.
Disse bemærkninger om slægtsbogen fremkom
mer til orientering for slægtninge udover landet.

Ageren:
Ti du kun stille, du gamle gnav,
du har ej noget at bryste dig af.
Du ligger unyttig og ruger på døde,
vi tjene den levende slægt til føde.
Ved os vor ejer sig guld erhverver,
du duer kun til at hugges i skærver.

Vandringsmanden:
Nej, se dog, hvor prægtig dyssen rager
op af den rige, bølgende ager.
Så skal det være: Side om side
fædrenes ære, sønnernes arbejd’.
Og derom skal vidne de gamle stene,
at folket ej lever af brød alene.
Disse smukke verslinier om fortidsminder og nutidsagre
og om vandringsmanden, som påpeger dyssens og agerens
berettigelse og betydning side om side, er modtaget fra
fru Ellen Esbjerg, Odense (tidligere Blangstedgaard).
Forfatterens navn er ukendt. Digtet har så vidt det
erindres været trykt i tidsskriftet »Tilskueren«.
Fru Esbjergs fader, Niels Nikolajsen, Lundbæk, Aals
rode på Djursland, lærte sine børn digtet under en køre
tur fra Aalsrode til Mejlgaard ca. 1889, da egnens land
brugere var på en stor udflugt for at se Hedeselskabets
kultiveringsarbejde. Samme år tog Niels Nikolajsen fat
på at kultivere »Storengen« nede ved havet, så den i ste
det for at ligge udyrket hen med tottet græsbevoksning
blev dyrket med gode kornafgrøder.

H. B.

Dyssen, ageren og vandringsmanden
Dyssen:
Kom ikke for nær, I næsvise strå,
I se vel, jeg er gammel og grå!
Jeg byggedes op af et kæmpekuld,
jeg lagde en dværgslægt i muld.
Mens tusinde år ere sunken i hav,
jeg stod her og vogted’ en kæmpegrav.
I så kun en eneste vinters sne,
i morgen 1 falde for bondens le.

Februarlys.
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FREDNING AF TREHØJE
Et af Østjyllands mest markante morænelandskaber skal sikres for eftertiden
-----------------------------------------

Efter et århundrede præget af meget omfat
tende kultiveringer af ødejord i Danmark er det
trods alt og lykkeligvis ikke kun véd Jyllands Vest
kyst, man endnu kan se rester af uberørt eller
tildels uberørt natur i vort land. Det storslåede
morænelandskab Mols Bjerge med Agri Bavnehøj
på 137 og Trehøje på 127 m er et af de land
skaber, hvis bevarelse i den rene naturtilstand
igennem årene har optaget mange. Et resultat er
den sidste foreløbige fredningsklausul, hvormed
Fredningsplanudvalget for Randers Amt har be
hæftet området, til endelig afklaring kan finde sted.
Denne foreløbige fredning modsvarer et ønske
ikke bare i vide kredse på egnen og i landets be
folkning som helhed, men også, hvad der måske
kan forekomme en og anden overraskende, et
ønske i Det danske Hedeselskab, som har tilrette
lagt hovedparten af de plantninger, som hidtil har
fundet sted i Mols Bjerge.
Hedeselskabets ekspert i forstlige anliggender,
afdelingschef, skovrider B. Steenstrup, gør under
et besøg i Trehøje-området gældende, at en afkla
ring snarest muligt er tvingende nødvendig af flere
grunde, og at Hedeselskabet er særdeles tilfreds
med den påløbende fredningssag. Det egentlige
plantningsbrugbare område i Mols Bjerge udgør
600 hektarer, hvoraf 400 er tilplantede. Hertil
kommer et antal mindre, ikke registrerede plant
ninger og - som en meget betydelig faktor i spillet
- den forbavsende hurtigt fremadskridende be
voksning som følge af selvsåning fra tilstødende
plantager. Denne proces bør snarligt tages effek
tivt under kontrol, dersom dette storry tmede bak
kelandskab ikke skal få samme lodne og konturudviskende karakter som afsnit af Svanninge
Bakker. De nødvendige dispositioner må træffes og
direktiver gives. Dansk Naturfredningsforening har
det næste udspil. . .

De 100 travle år
Inden vi yderligere fordyber os iTrehøjeproblemet,
kan man, for at give tingene perspektiv, kort gøre
rede for beplantningssituationen i Jylland, som
den har udviklet sig i løbet af de sidste hun
drede år.
Ved Hedeselskabets medvirken er i det sidste
sekel rundt om i Jylland anlagt godt 3000 plan
tager med et samlet areal på ca. 110.000 hektarer.
For godt 100 år siden henlå en million hektarer
af Jyllands jord udyrket, hvilket vil sige i det

Af redaktør Ib Paulsen

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

væsentlige som lyngområder. Ved udgangen af
1950’eme var der højst 200.000 hektarer tilbage.
Af disse skønnes 75.000 egnet til beplantning frem
i tiden. For 100 år siden var Jyllands skovprocent
2, i dag er den 10 med den store tilgang så at sige
udelukkende i hedeplantager.
Skovrider B. Steenstrup fortæller, at sandflugt
sædvanligvis opstår ved 14 sekundmeters vind
styrke. Formålet med læhegnene er at bryde vin
den og reducere dens hastighed de 30 procent,
som skønnes tilstrækkeligt, for at den jyske bonde
kan holde sine lette jorder hjemme i blæsevejr.
Maksimum for vindhastighed i Danmark er sæd
vanligvis 18 sekundmeter.

Hvor guderne gjorde sig umage
Trehøje i Mols Bjerge er et af disse områder, hvori
man muligvis vil vælge at reducere skoven eller i
hvert fald vil sætte ind mod de selvsåede områder,
for så vidt som bakkernes rene, dvs. vækstløse
konturer, må anses for at være det primære i den
løbende fredningsaktion.
Denne side af dette landskabs skæbne har op
taget mange sind i den sidste menneskealder. Det
fremgår dels af lokale folks hægen om landskabet
bl. a. ved undladelse af yderligere plantninger,
men også af maleren og forfatteren Achton
Friis' kommentarer til situationen i Mols Bjerge
for tredive år siden, da han skrev sit Danmarks
værk.
Hedeselskabet gør i en kommentar til situatio
nen omkring Trehøje bl. a. gældende, at selv om
egnens befolkning værdsætter vekselvirkningen
mellem skov og lyngbakker, vide udsigter og enebærsletteme, glimtene af det blå vand og de grønne
skovbryn, bør der herske enighed om, at yderligere
indgreb i natursituationen må kontrolleres gennem
en samlet fredningsplan for hele området. Hidtil
har både personer og institutioner, som ejede om
råder i dette terræn, udvist stor skånsomhed og
har for visse områders vedkommende direkte dra
get omsorg for, at naturtilstanden forblev uberørt.
Trehøje Plantage tilhørte i mange år ingeniør V.
Kier, Aarhus, men ejes nu af »Plantageselskabet
af 1. juli 1942«, som bestyres af et udsnit af Ny
Carlsbergfondets direktion. Andre store områder,
som i sin tid var udlagt til skov, er forblevet skov
løse, fordi ejerne syntes naturen var kønnere for
uden.
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En død by
Opdyrkningen af dele af bakkelandet er tildels
gået i stå. For eksempel er bopladsen Toggerbo
nu en uddød by. Den ligger nær Trehøjes top, og
gårdene ligger hen i forfald og menneskeøde.
Skibsreder A. P. Møller har købt et par af dem.
Bønderne forlod ejendommene, fordi jorden, der
hører til landets ringeste og i høj grad regnforfordelte, ikke lod sig dyrke med moderne land
brugsredskaber. Terrænet er for ujævnt.
Udsigten er enestående dejlig fra Trehøjes top.
Store bakkeskråninger henligger med »leopard
pletter« af lave enebærbuske i det lysende gule
græs, som hårdt har angrebet lyngen. Krigen mel
lem græs og lyng pågår i store rytmer, men lyngen
vender altid tilbage og får overtaget for lang tid.
Landskabet har stor rekreativ betydning, for det
er ikke overrendt og kan aldrig blive det, sålænge
de smalle og ujævne grusveje ikke bliver udbygget,
hvad ikke bør ske. Sker det, fremmes befolknin
gens motoriserede dovenskab yderligere, og den
kan være alvorlig nok endda. Endog 50 meter fra
Trehøjes top, hvortil folk trods alt kan nå i biler,
selvom de kører i fare for at skramme lakken, har
bilister væltet en gruppe af væmesten, der skulle
forhindre dem i at køre de sidste meter op og
oprode terrænet med deres fræsende hjul. For
håbentlig bliver der snarlig sat en uomstødelig
stopper for ugidelighed af den slags hos folk, som
vel ikke engang har energi i sig til at åbne billågen
og stå ud og nyde udsynet og den friske blæst.

Fredningsdrøftelse på bjerget
På toppen af Trehøje stod en dag et repræsen
tativt udsnit af de mænd, som i disse måneder
debatterer egnens fredningsmæssige behov og
fremtid. Fra Hedeselskabet var mødt direktør Fr.
Heick og skovrider B. S tee nstrup, Viborg, samt
skovrider West-Nielsen fra Ebeltoft, og fra Dan
marks Naturfredningsforening dennes formand,
kontorchef Vagn Jensen, som skosede Hedesel
skabet med en bemærkning om, at heller ikke dette
magtfulde landskab havde undgået sine »skam
støtter« af agressiv beplantning, men at det glæ
dede ham, at Hedeselskabet vedgik sit ansvar og
stillede sig forstående med hensyn til fremtidige
dispositioner.
- Jeg er, fortsatte Vagn Jensen, tilbøjelig til at
tro, at vi skal appellere til Hedeselskabet om at
sige nej, hvis yderligere æstetiske værdier trues
med at gå tabt i landskaber rundt om i landet. Sel
skabet er jo selv inde på, at grebet bør strammes,
hvorved de allerede bestående» skamstøtter« af
den art jo kan siges at have fået en vis opdragende
betydning.
Hertil svarede for det første skovrider B. Steenstrup med et smil, at det jævnfør hele sagen er

meget begrænset, hvad Hedeselskabet kan sige nej
til, fremfor alt andet fordi selskabet ifølge sit for
mål ikke kan etablere sig som en underafdeling af
Danmarks Naturfredningsforening.
Vagn Jensen (ligeledes smilende) - Hedeselska
bet har været med til at plante lidt for meget også
her på lag, men har, det skal indrømmes, sam
tidig givet Naturfredningsforeningen en vis rygdæk
ning, fordi der er den positive side ved plantninger
af en vis størrelse, at der også følger en værdifuld
beskyttelseszone mod bebyggelse med dem.
Steenstrup: - I hvert fald er det givet, at der
i dette område er plantet arealer, som ikke burde
være beplantet, mens der henligger andre, som
godt kunne være blevet det, uden at der var sket
æstetisk skade. Men foreløbig er lodsejerne jo
bundet af den midlertidige fredningsklausul.
Til dette ordskifte bemærkede direktør Fr.
Heick, at landbrugslovgivningen går i retning af,
at større og større områder af lav bonitet fritages
for landbrugsforpligtelse. Dermed opstår spørgs
målet, om sådanne arealer skal henlægges til na
turparker og dermed, om vi har råd til at pleje
sådanne arealer behørigt, så meget mere, som vi
jo har erfaring for, at visse former for fredning
er i høj grad problematisk, thi er et areal fredet,
når man plejer det? Og hvad ender det med, der
som vi ikke gør det?
Det er et af de mange aktuelle problemer, som
skal løses for at sikre også Trehøjeområdet mod
den tilvækst ved selvsåning, som bryder sig fejl
om alle fredningsdeklarationer.
Dette sidste var de tre herrer så enige om, at de
slet ikke så den grumme musvåge slå ned på en
harekilling i dalen og lette med sit bytte mod et
skærmende plantagebryn i det samme nådeløse
sekund, som et skarpt menneskeøje udenfor kred
sen glimtvis opfattede de tindende blå vige som
metalskinnende rovfugleklør lukket omkring Mols
landet. Men kun i det bratte nu, til det milde sen
sommerlige lys igen lagde sordin over udsigten . . .

Bemærkede De på side 4
forretningsudvalgets med

delelse om årsmøde i Næs
tved onsdag og torsdag den
30. og 31. maj?
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Amhøjgaard i Lyngby sogn
Af forfatteren A ugust F. Schmidt.
Lyngby sogn (Hasle herred) vest for Århus havde
i landsbyfællesskabets tid 5 gårde og 5 husmands
steder foruden herregården Lyngbygård. Hver gård
skulle yde til herremanden i hoveri i pløje- og
sædtid 2 spanddage og i slæt og høst 2 spanddage
og gangdage med en karl og en dreng eller pige.
Til andre tider af året: 1 spanddag og 1 gangdag
med en karl og en pige eller en dreng (alt ugent
ligt). Der svaredes ingen hoveripenge.
I 1793 blev sognet udskiftet, men der blev da
kun udflyttet én gård, mtr. nr. 4, hvis fæster hed
Søren Nielsen. Gården fik sin plads østligst i sog
net. Den udflyttede gård kom til at ligge højt i
landskabet, og den fik senere navnet Amhøjgård
efter et gammelt marknavn. 1683 nævnes i Årslev
sogn, som grænser op til Lyngby sogn, et mark
navn Ambhøys Fald. Forleddet i Ambhøjsfald
indeholder personnavnet Ammi. Gårdens navn
forekommer ikke i skifteprotokoller 1772-1828.
I dens nordre skeldige, mellem Blankvang i nabo
byen Yderup og Amhøjgårds grund, ses på det
højeste punkt resterne af en oldtidshøj: Blankhøj,
der sikkert har givet navn til Blankvang. Blank
(et låneord) har antagelig her betydningen hvid
(efter blomstrende hvidtjørn) eller blå (efter be
voksning af slåentorn), idet det tør formodes, at
navnet er afledt af stedlige naturforhold. Navnet
Blankhøj er et af de ældste marknavne i Århus
egnen. Det kendes helt fra 1455.
Fra Blankhøj er en storartet udsigt over den
skønne egn. På Amhøjgårds mark er fundet en
del forskellige oldsager, bl. a. fra en jernalder
bebyggelse. Gårdens frodige jorder har i vest for
bindelse med en mindre mosestrækning, så her
har oldtidsfolket haft let adgang til vand og til
fiskefangst.

Den foran nævnte søren nielsen, der byggede
Amhøjgård, døde 54 år gammel 19. maj 1814.
Hans efterfølger på den nye gård hed Johan Ras
mussen og var gift med Ingeborg Jensdatter. I
deres ægteskab fødtes 19. august 1815 en søn,
som fik navnet Niels Johansen. Han døde allerede
31. august 1815, begravet 4. september. Ved hans
dåb var fadderne Maren Jensdatter, gudmoder,
Anders Pedersen og Anders Erichsen, alle af
Lyngby. 22. september 1816 fødtes på Amhøj
gård en dreng, der fik navnet Lars Johansen. Han
døde allerede 29. juni 1817, begravet 2. juli. Den
22. februar 1824 døde på Amhøjgård den 66-årige
tjenestekarl Søren Rasmussen, der var broder til
ejeren Johan Rasmussen.

Den næste ejer af gården hed Søren Nielsen
Olesen. Han var antagelig fra Lyngby, hvor han
blev født år 1800. Hans hustru, Mette Mikkelsdatter (f. 1794), var uden tvivl datter af gdr. Mik
kel Madsen, der ved udskiftningen 1793 ejede
gård nr. 2 i Lyngby. Ægteparret fik i 1822, me
dens de boede i Lyngby, en søn, der fik navnet
Anders Sørensen. Han benævnes senere som ind
sidder på Amhøjgård. Han har vel gjort karlegerning og har antagelig til sin tid skullet arve
gården. Han blev i 1849 gift med Maren Jens
datter, født 1822 i nabobyen True på en gård, der
lå umiddelbart øst for den nuværende sognefoged
gård. Hun var datter af Jens Simonsen. I Anders
Sørensens ægteskab med Maren Jensdatter fødtes
19. marts 1852 tvillinger, der ved hjemmedåb fik
navnene Jens og Niels Andersen. Niels døde 31.
maj 1852 og blev begravet samtidig med brode
rens dåbspublikation i kirken 8. juni. Ved denne
dåb var fadderne: Gårdmandskone i True Kirsten
Marie Jensdatter, der bar barnet. Sognefoged
Jesper Sørensen, True, jordemoderen i True, sned
ker Christen Johansen, Mundelstrup, og ungkarl
Anders Jensen, Lyngby.
Om ægteparrets øvrige børn kan oplyses, at
sønnen Søren Ole Andersen døde 31. marts 1862,
knap 12 år gammel. Datteren Andersine Mette
Kirstine Andersen, født 1854, blev 19 år gam
mel. 27. november 1873 gift med gdr. Christen
Christensen fra Ormslev. Indsidder Anders Søren
sen døde 24. juni 1854 på Amhøjgård (begravet
1. juli).
Gårdens ejer Søren Nielsen Olesen døde 59 år
gammel 14. juli 1859. Hans enke boede på Am
højgård til sin død 22. januar 1867 (begravet 30.
januar).
Anders Sørensens enke Maren blev i en alder
af 43 år gift den 14. marts 1865 med Amhøjgårds
31-årige bestyrer Laurs Eriksen (født 16. juni
1834), der var søn af gdr. Erik Mortensen, Sjelle.
Laurs Eriksen, der var uddannet som snedker,
var avlskarl i Sjelle Præstegård, inden han 1. no
vember 1861 blev bestyrer på Amhøjgård. Efter
at have deltaget i krigen 1864 kom han tilbage til
Amhøjgård, som han så efter giftermålet i marts
1865 blev ejer af. I kun 10 år levede ægteparret
sammen, idet Marens Jensdatter døde 53 år gam
mel 28. november 1875, begravet 7. december. I
ægteskabet var ingen børn. Sønnen Jens Andersen
af Marens første ægteskab, der, som vi ved, blev
født 19. marts 1852, blev senere gårdejer i Framlev, hvor han døde højt bedaget sidst i 1930erne.
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Laurs Eriksen blev gift 2. gang 4. april 1879
med Maren Nielsen, født 9. september 1855. Hun
var født på Svingelgården i Farre ved Hammel,
datter af gdr. Niels Christensen og hustru Sara
Christensen fra Anbæk kro. Maren Nielsen var et
godt parti. Hun blev i sit ægteskab med Laurs
Eriksen moder til Niels Marius Eriksen (14. juni
1880-2. maj 1957), Erik Eriksen (24. august 1882
-9. marts 1908), Sara Eriksen (4. februar 1888—
26. juni 1941) og Richard Eriksen (f. 7. februar
1893).

Laurs eriksen var en meget dygtig landmand,
der med stor flid og oversigt fik Amhøjgård dre
vet frem til et mønsterlandbrug. Han merglede,
drænede og kultiverede jorden og fik de gamle
bygninger fornyet. 1872 byggede han nyt stuehus,
ny lade 1874, ny stald 1877, og i 1898 opførte
han en moderne kostald. Alle disse bygninger står
endnu, men efterhånden er de blevet modernise
rede efter tidens krav, så Amhøjgård nu har sær
deles rummelige, solide og praktiske bygninger.
Laurs Eriksen var blandt de første i egnen, der
indførte moderne avlsredskaber på sin gård. I
1890 købte han en plov med fire furer. Nogle år
senere blev den afløst af en dobbeltplov, der kun
tog to furer. Disse tofurede plove har erobret plad
sen fra plove, der kan tage et større antal furer.
1893 fik man den første høstmaskine på Amhøj
gård. Sidst i 1890erne fik man den første græsslå
maskine og i 1905 den første selvbinder. 1890
fik gården sin første tærskemaskine, en hestegang.
1892 købtes en hesterive, og i 1899 fik Laurs
Eriksen bygget en ajlekumme. Allerede sidst i
1880erne dyrkedes roer på Amhøjgård, mest tur
nips og kun i lille udstrækning.
Laurs Eriksen handlede noget med sin jord. Til
1901 hørte til Amhøjgård 112 tønder land. Dette
år frasolgte han 11 tønder land til en ejendom på
True mark og 11 tønder land til købmand Hans
Broge til brug for Aarslev Teglværk. Samme år
købte han 5 tønder land af en gård i Aarslev.
1904 fraskilte han 25 tønder land på den anden
side af vejen neden for gården. Denne vej gør
skel mellem Lyngby og Aarslev sogne, hvorfor
den nye gård på de 25 tønder land ligger i Aarslev
sogn. Her lod Laurs Eriksen opføre gården Eriksminde, hvis jorder er sammenkøbt af 5 småejendomme på Aarslev mark (nu Rætebøl), som han
begyndte at indkøbe i 1873. I 1904 flyttede han
med sin hustru over på den nye, smukke gård
(»Den bitte Amgård« bliver den tiest benævnt),
hvor han tilbragte resten af sin levetid. Laurs Erik
sen var en vellidt og anset mand i sin egn. 18721904 var han sognefoged for Lyngby sogn. I sog
nerådet sad han i flere perioder. 1897 blev han
udnævnt til dannebrogsmand, ligesom han var in
dehaver af krigsmedaillen for sin deltagelse i felt
toget 1864, et hæderstegn, han satte megen pris
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på. Ved sin død 28. maj 1918 efterlod han sig det
smukkeste eftermæle. Hans hustru Maren Eriksen
døde 29. august 1934.
Laurs Eriksen overdrog i 1905 Amhøjgård til
sin ældste søn Niels Marius Eriksen, der i 1909
solgte 8 tønder land fra gården. Snevold og dob
beltspor har taget ca. 4 tønder land, så nu er Am
højgård på 58 tønder land. Af disse er en lille
tønde land mose, resten er stærk, lermuldet jord.
Vi har her en af landets bedste korngårde.

Niels marius eriksen var som ung elev på Ry
højskole hos Helge Hostrup. Efter at have været
ejer af det gamle hjem siden 5. august 1905, gif
tede han sig 19. maj 1911 med Margrethe Judithe
Hansen, født 21. august 1884 i Skejby ved Aar
hus. Hun døde af spansk syge 30. december 1918.
Hendes tidlige bortgang fra mand og 3 små døtre
var en dyb sorg for hjemmet på Amhøjgård. Niels
Marius Eriksen blev gift 2. gang 11. maj 1922
med Rigmor Ingeborg Johnsen, født i Skiffard ved
Grenå 22. februar 1897.
Niels Marius Eriksen besad gennem årene for
skellige tillidshverv, men det var dog gårdens
drift, han viede sine fleste kræfter. Han var en
meget dygtig landmand, og hans gårdbrug var et
forbillede for alle bønder. En mageløs akkuratesse
prægede alt ude og inde. Det var en fryd at gå
ejerrunden med N. Marius Eriksen og slutte turen
med at dvæle en stund på Blankhøj. Her kunne
den lykkelige og dygtige dyrker af fædrenes jord
på en alvorlig og dybfølt måde give umiddelbare
udtryk for sin glæde over livet og dets gaver. Niels
Marius Eriksen var en såre gæstfri mand, sine
venners ven, og da han havde stærke historiske
interesser, var det altid udbytterigt at tale med
den følsomme mand om hjemegnens og slægtens
historie.
»Den bitte Amgård« var i familiens eje efter
Laurs Eriksens død 1918, men da der i 1950 var
udsigt til, at den ville komme på fremmede hæn
der, købte N. Marius Eriksen gården for at kunne
bevare den for slægten. Da han på grund af alder
i april 1951 solgte Amhøjgård til Holger Refslund
fra den store gård Elisabethslyst i Gjelballe ved
Lunderskov, flyttede han med sin hustru over på
den anden slægtsgård. Her på Eriksminde hen
levede N. Marius Eriksen så sine sidste leveår.
Han døde 2. maj 1957 og blev begravet 8. maj
i familiegravstedet på Lyngby kirkegård. Hans
enke bebor stadig Eriksminde, hvis jord drives af
hendes to sønner Laurs og Niels Erik. Den først
nævnte søn har landbrug i Tiist sogn, og den yng
ste er uddannet ved handelen og har stilling i
Aarhus, men som ugift bor han hjemme hos mode
ren. Eriksminde er således stadig i familiens be
siddelse, og på Amhøjgård bliver bedriften af den
nye ejer ført videre på samme dygtige måde som
i de tidligere ejeres tid.
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Gammel værdifuld slægtstradition blev iagttaget
ved familiefester og andre gilder, når Eriksen-familien med slægt og venner var samlet. Da var det
skønt at være til stede og høre til kredsen i det
gamle grundtvigsk prægede hjem. De to enligt lig
gende gårde i sognenes ydermarker har i over et
århundrede været ejet af samme familie; den var
velsitueret, og der blev intet sparet, hvor N. Ma
rius Eriksen var vært. Med vemod tænker man nu
på, at festernes tid også her er forbi, men sådan
er jo livets gang. De, der lever længst, får flest
minder og har mest at takke for.

oZ/n delsbogtrykkeriet

A ugust F. Schmidt.
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