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Nr. 118 April 1962 - 21. årg.

Dejlige Sydsjælland...
En skøn egn, fyldt med idyl og historisk drama

Af arkivar P. K. Hermansen.

Atter kalder Dansk Slægtsgaardsforening til års
møde! »Når bækken risler lystig, og skoven den 
er grøn«, stævner foreningens trofaste medlemmer 
til årsmøde i Christian Winthers skønne digterrige 
- Sydsjælland! Her slår »Fredskovens Nattergale« 
- som på Grundtvigs tid - stadigvæk højt i »Som- 
memattens korte Svale«, medens de lyse nætters 
dæmrende skær så sagte drager hen over slumren
de gårde og huse, indtil »Sommerlærken synger 
over Vordingborg by, og guldgåsen glimter i det 
klare morgengry«.

Med konturer som et skønt, lappet egeblad 
strækker Sydsjælland sig ud i havet fra Midtsjæl- 
lands mere kompakte form og modtager de blå 
vandes blide kys mod sine åbne, friske strande. 
Lysegrønne skove og frugtbare marker med vide 
udsyn over blånende have, bugter og fjorde mod
tager os i denne henrivende del af Danmarks rige, 
hvor natur, minder og poesi er flettet sammen i 
den yndigste krans.

Arsmødets by er Næstved! En af Danmarks 
ældste stæder, der som købstad forlængst har run
det sine 800 år. En af rigets stormænd, ridder Pe
der Bodilsen, sammen med flere af sine slægtninge, 
oprettede allerede 1135 her Sankt Peders munke
kloster af Benediktinernes orden, hvilket ved kong 
Erik Lams privilegier 5 år senere fik hals- og 
håndsret over den omliggende by, hvis oprindelse 

hyller sig i oldtidens mørke. Skønt byen lå gemt 
mellem høje bakker og udstrakte skove ved Sus- 
åens blinkende bånd gennem landskabet, nåede 
dønningerne af tidens mange stridigheder dog også 
til dette fredelige sted. Vendiske skibe med mørke 
pirater ombord stævnede op mod åens brede og 
magelige strøm og bragte ufred og rædsel med sig. 
En midsommerdag 1259 lød der stort våbengny 
udenfor byens porte. Det var fyrst Jaromar af Ry
gen, der som vasal af Roskilde bispestol på den 
fængslede ærkebiskop Jacob Erlanders vegne med 
sine vender tørnede sammen med kongemagten, 
repræsenteret af enkedronning Margrethe Spræng- 
hest’s store hær af sjællandske bønder. Den slavi
ske fyrste sejrede, og flere tusinde bønder for
blødte i græsset mellem skovens stammer uden 
håb om at blive begravet i signet jord, da inter
diktets anathema lå tungt over landet.

Messesang og våbengny forenes dårligt, og da 
Sankt Peders kloster, på klosterkirken nær, brænd
te i april 1261, flyttede munkene deres domicil 
ud i klostrets skov norden for byen, hvor »Skov
kloster« rejste sig på Susåens vestlige bred. Her 
residerede rimeligvis den pavelige legat Isam, da 
han hin oktoberdag 1298 i Næstved udslyngede 
bandstrålen mod den sakrilegiske kong Erik Men
ved, som personlig var til stede. Efter reforma
tionen blev »Skovkloster« ved et mageskifte 1560

(Fortsættes side 4)
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ÅRSMØDET I NÆSTVED
------------------------------ 30. og 31. maj 1962 ------------------------------

Slægtsgaardsforeningens årsmøde holdes i 
Næstved onsdag den 30. maj og torsdag (Kr. Him
melfartsdag) den 31. maj.

Som sædvanligt indbydes medlemmer med fa
milier og venner til at deltage i årsmødet, der er 
tilrettelagt således, at der både kan blive tid til 
drøftelse af foreningens anliggender og til udflugt 
i en af landets kønneste egne, idet turen efter mø
det netop er tilrettelagt således, at man kommer 
rundt til perlerne i det smukke Sydsjælland.

Man har bestræbt sig for at lægge turen tilrette, 
så medlemmernes økonomi ikke belastes hårdere 
end nødvendigt.

Indmeldelse sker på den andet sted i bladet 
værende indmeldelsesblanket.

PROGRAM
Onsdag den 30. maj.

Kl. 10.30: Hovedbestyrelsesmøde på Missionsho
tellet.

Kl. 13.30: Årsmøde på hotel »Axelhus«.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Arkivudvalgets formand aflægger beretning.
4. Bladudvalgets formand aflægger beretning.
5. Beretningerne drøftes.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget til be

slutning.
7. Valg af 8 medlemmer til hovedbestyrelsen. 

Efter tur afgår H. M. Markersen, Cederfeld 
de Simonsen, Chr. Lybye, H. Grøntved, 
Chr. Jessen Reinholdt, Hans Buhl, H. Chr. 
Flytkjær og Ths. B. Thomsen.

8. Valg af revisor.
9. Forslag om vedtægtsændringer.

10. Eventuelt.

Det forventes, at alle deltagerne overværer års
mødet.
Kl. 14.30: Årsmødet afbrydes af en kort kaffe

pause.
Kl. 16.30: Mødet ventes sluttet. Der bliver tid til 

en rundtur i byen eller tur til Herlufs
holm.

Kl. 18.30: Middag på »Axelhus«. Derefter kaffe 
og selskabeligt samvær.

Torsdag den 31. maj (Kristi Himmelfartsdag).
Kl. 8.15: Udflugt fra torvet i Næstved med af

gang præcis af hensyn til det omfat
tende program.

Kl. 8.30: Besøg på Gaunø med besigtigelse af 
den store løgpark og slottet med male
risamlingen.

Kl. 9.45: Afgang fra Gaunø.
Kl. 10.15: Ankomst til Rosenfeld, hvor omgivel

serne beses. Kørsel langs kysten med 
udsigt til Masnedø og Storstrømsbroen. 
Derefter passeres Gåsetårnet.

Kl. 11.30: Afgang fra Vordingborg (pladsen ved 
Gåsetårnet).

Kl. 12.00: Besøg ved Udby kirke (Grundtvigs fø
dested).

Kl. 12.30: Afgang fra Udby.
Kl. 13.00: Frokost på »Frederiksminde« i Præstø.
Kl. 14.15: Afgang fra Præstø. Der køres forbi 

»Nysø«, Anders Lassens mindesmær
ke, Bækkeskov, Everdrup, Rådegård 
og Sparresholm.

Kl. 15.00: Turen slutter med besøg hos vort amts
bestyrelsesmedlem, gårdejer Albert 
Schiøler i Toksværd.

Kl. 16.00: Bus ankommer til Næstved.
Køreturens længde er fra Næstved til 
Præstø ca. 60 km, fra Prætsø til Toks
værd ca. 20 km og fra Toksværd til 
Næstved ca. 10 km.

Vel mødt i Sydsjælland.
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Dejlige Sydsjælland
Fortsat fra side 1

af kong Frederik II afstået til rigsadmiral Herluf 
Trolle, der kaldte sin ny besiddelse Herlufsholm. 
Ved en fundats af 23. maj 1565, få dage før rigs
admiralen for sidste gang stod til søs og modtog 
sit banesår i en træfning med svenskerne under 
Pommerns kyst, blev Herlufsholm af ham og hans 
højsindede hustru Birgitte Gøye oprettet til en lærd 
skole »for Ædlinger og andre ærlige Mænds Børn 
i Danmarks Rige«. Af det oprindelige »Skovklo
ster« er der nu kun få rester tilbage, men bag 
alteret i klostrets gamle kirke hviler Herluf Trolle 
og Birgitte Gøye i deres marmorsarkofager. Tæt 
udenfor kirkens røde munkestensmure nynner Sus
åen en stille sang til deres pris, inden dens blanke 
strøm under høje bøgekroner forsvinder i sit løb 
mod Næstved og Karrebæk fjord.

★ STEMNINGSFULD FORTID, 
RASTLØS NUTID

Omtrent på samme tid, som Sankt Peders kloster
kirke rejste sig i Næstved, byggedes også byens 
anden middelalderkirke, Sankt Morten, og disse 
to kirker, som dog i tiden har gennemgået mange 
forandringer, danner nu, sammen med Akseltor
vet, Hjultorvet og det omkringliggende, snørklede 
gadenet, Næstved bys kerne. Mange ejendomme
lige bygningslevn i form af bindingsværksfacader 
med forsiringer og billedskærerarbejde, takkede 
gavle og høje trappetrin pryder endnu dette indre 
byparti, som forener stemningsfuld fortid med 
rastløs1 nutid. Sankt Peders kraftige bygning med 
korets høje, smalle, spidsbuede vinduer behersker 
ganske kirkepladsens højst interessante randbebyg
gelse, hvis bygningshistorie spænder over henved 
500 år af byens tilværelse. Her findes bl. a. Hen
rik Gotschalks stenhus fra. ca. 1450 og Gøyernes 
statelige adelsgård, men mest seværdig er måske 
de smukke gotiske kælderhvælvinger fra ca. 1400, 
der ligger gemt under hotel »Vinhuset«. Træder 
man ind i Sankt Peders kirke og går op mod det 
lyse korparti, ser man på nordvæggen det kendte 
kalkmaleri af kong Valdemar Atterdag og dron
ning Helvig på knæ for Gud Fader, der strækker 
den korsfæstede mod dem. Billedet stammer fra 
tiden kort efter kongens død 1375 og blev fundet 
ved kirkens restaurering 1883. En anden af byens 
seværdigheder er næstvedmesteren Abel Schrøder 
den Yngres pragtfulde altertavle fra 1664 i Sankt 
Mortens kirke. Her ser man også i hvælvingen 
nærmest koret selve Sankt Morten, højt til hest, 
som med sit sværd er i færd med at dele sin kappe 
med en ydmygt knælende tiggermunk.

Den ideelle beliggenhed med hensyn til samhan

delen med Tyskland gjorde i Hansetiden Næstved 
til en af Sjællands betydeligste købstæder. Tungt- 
ladede lybske skuder med skum for boven stod 
ind gennem fjorden og op mod byen for at sælge 
deres varer, men efter reformationen og stands
ningen af Hansestædernes indflydelse stagnerede 
staden. Havnen og åløbet sandede til, og i 1805 
måtte man anlægge en ladeplads ved Karrebæks
minde, hvorfra transporten til Næstved så foregik 
med pramfart. Efter 1870, da byen blev bragt i 
forbindelse med det sjællandske jernbanenet, var 
Næstveds drøm dog stedse at få en tidssvarende 
havn. Efter store kanal- og havneanlæg blev denne 
drøm realiseret i 1938, og siden er henved 50 in
dustrivirksomheder og andre indbringende foreta
gender vokset op omkring den nye havn. Medens 
Næstved i 1870 kun havde 4267 indbyggere, er 
befolkningstallet nu vokset til ca. 30.000 med ten
dens til yderligere vækst.

Næstved er indfaldsporten til Sydsjællands skøn
ne egne.

Tæt udenfor byen ligger herregården Rønne
bæksholm, hvor Grundtvig efter sit ægteskab 1851 
med Marie Toft, født de Carlsen, ofte opholdt sig 
i årene indtil ca. 1858. Marie Toft havde arvet 
gården efter sin i 1841 afdøde mand Harald Toft, 
og før hun selv døde i 1854 havde hun påbegyndt 
bygningen af en lille, endnu bevaret, pavillon i 
haven, som skulle være en gave fra hende til 
Grundtvig, for at han her i ro kunne studere og 
digte. Grundtvig kaldte huset »Venligheden«, fordi 
netop »Venligheden var Grund-Tonen og Grund- 
Farven i vor indbyrdes Kiærlighed«, som han skri
ver. 15 år tidligere havde Grundtvig givet baro
nesse Stampes- tilsvarende pavillon til Thorvaldsen 
i Nysø park navnet »Vølunds Værksted«.

★ EN FOLKEHELTS EGN
Sydøst for Rønnebæksholm strækker den mægtige, 
skovklædte Mogenstrup Ås sig over Fladså til den

Holmegaards hovedgaard
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idylliske Mogenstrup Kro med Sankt Mogens Kil
de, hvortil syge og værkbrudne i ældre tid val
fartede Sankt Hans aften. Hvor fristende end turen 
langs Mogenstrup As kan være, bøjer vi dog fra 
Næstved af mod syd og kommer gennem den smi
lende landsby Appenæs til Gavnø Slot, som ejes af 
baron Tage Reedtz-Thott.

Her lå i middelalderen en borg, som dronning 
Margrethe var kommet i besiddelse af. Da adels
damen fru Ide Falk til Gladsakse i Skåne kort før 
sin død i sit testamente bestemte, at en del af hen
des store jordegods skulle skænkes til oprettelsen 
af et kloster i Gladsakse, og at dronning Mar
grethe skulle være eksekutor i hendes bo, fik 
dronningen efter fru Falks død udvirket, at hun 
selv fik Gladsakse, medens Gavnø 1404 blev op
rettet til et nonnekloster af Dominikanernes orden. 
På dette skønne sted røgtede nonnerne da deres 
stille syssel, gik til messer og gudstjenester, holdt 
deres fastetider og forrettede deres bønner, hver 
enkelt med sine minder om den tabte og forladte 
verden.

Efter reformationen kom Gavnø i forskellige 
lensmænds og ejeres' besiddelse, indtil godset i 
1682 blev erhvervet af adelsmanden Knud Thott 
til Næs (nu Trollenås) i Skåne, som blev den før
ste Thott på Gavnø. Hans brodersøn var den 
kendte statsmand og kunstsamler grev Otto Thott 
til Gavnø, der døde 1785, og hvis store kærlighed 
til videnskab og kunst førte til herlige samlinger af 
bøger, oldsager, mønter og malerier, hvoraf en 
stor del endnu befinder sig på slottet. Da han døde 
som den sidste mand af slægten Thott her i Dan
mark, gik hans besiddelser efter testamentarisk 
bestemmelse over til kammerherre Holger Reedtz 
på Vorgård, der var hans slægtning på mødrene 
side, og som 1786 antog navnet Reedtz-Thott.

Fra Gavnøs tunge mure, hvoraf slotskapellet 
antages at være det eneste, som er levnet af det 
gamle kloster, går vejen med vide udsigter over 
den fuglerige Dybsø Fjord videre mod Vording
borg.

Mod vest ligger Svinø, på hvis kirkegård så 
mange allierede flyvere under 2. verdenskrig fandt

Set. Peders Kirke og Bredstræde

sit sidste hvilested, og langt ude over Avnø Fjord 
følger blikket Knudshoved Oddes milelange kyst
linie, som hinsidet dragets ral og sand ender i et 
eventyrland med ældgamle ege- og lindetræer, 
vilde æbletræer og krøgede tjørne. Fra Køngs 
ejendommelige kirketårn, bygget 1792 af konfe
rensråd Niels Rydbjerg, den bortløbne bondedreng 
fra Rybjerg i Salling, som svang sig op ved hande
len og fra 1774 ejede den nærliggende Øbjerggård, 
har man en storslået udsigt over de nu kultiverede 
mosestrækninger mod øst, hvor de rige, ca. 8000 
år gamle, bopladsfund fra Maglemosetiden er 
gjort. Hinsides mosen ligger Lundby med sin land
brugsskole og kirke.

På Lundby kirkegård fandt alle danske drenges 
helt, kaptajn Svend Poulsen, Carit Etlars »Gønge
høvding«, uden tvivl en dag omkring 1680 sin 
grav. Det var jo her i Sydsjælland, at han efter 
kong Frederik IIPs bud i efterårsmånederne 1658 
med sine snaphaner udførte den partisanvirksom
hed mod de svenske besættelsestropper, der vil 
bevare hans navn til sene tider, og som i 1951 
fandt sit synlige minde i parken ved Præstø, hvor 

NY JYDSK LAND-HYPOTEKFORENING Århus
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.

Cirkulerende kasseobligationer ca. 340 
mill. kroner.
Amortisationstid: 10-40 år.
Rentefod: 4%, 416%, 5%, 516% og 6% 
Udtrækning: For tiden ca. 11 mill. kroner 
om året.

Reserver: ca. 15 mill. kroner.
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den fattigklædte snaphane holdende på sin flinte
bøsse sniger sig ud fra krattet. Ingen svensk soldat 
kunne i disse efterårsdage føle sig sikker i disse 
egne. »Gøngerne« var overalt. Lakonisk meddeler 
kaptajn Svend Poulsen f. eks.: »Saa fik vi Kund
skab, at der var en ganske Hop (svenske Soldater) 
till Præstens i Sværdborg, hvorfor vi drog straks 
did om Morgenen tidligt (fra Sjolte) og kringsatte 
Gaarden, hvor vi fik 4 Kvartermestre, 2 Korpora
ler og 18 Ryttere, som vi tog med os og gjorde 
kaput med i Skoven.« Straks derpå gik turen til 
Snesere Præstegård, hvor 2 kvartermestre og 6 
ryttere måtte lade Livet, o. s. v., o. s. v. Efter kri
gen blev han af kongen benådet med en gård 
i Lundby, som han dog på grund af gæld måtte 
afstå 1672. Det sidste, man ved om ham, er, at 
han Kyndelmisseaften 1679 var med til at drikke 
en hel tønde øl ved et stort gilde hos svigersønnen 
Hans Svendsen i Lundby. »De Gønger drak altid 
nok et Glas, inden de gik!«

★ ENGANG NORDENS
STÆRKESTE FÆSTNING

Snart dukker skovene ved godset Rosenfeld og 
Vordingborg med Gåsetårnet op i horisonten. 
Langt ude over Masnedø glimter Storstrømsbroens 
stolte stålkonstruktion i solen, og dette fine knip
lingsværk i den moderne tekniks mønster, der blev 
taget i brug 1937, ses endnu tydeligere, når vi når 
frem til Rosenfelds marker. Dette gods var op
rindelig Vordingborg slots ladegård, men ved det 
vordingborgske rytterdistrikts salg 1774 blev det 
købt af baron Reinhard Iselin. Fra 1844 var god
set i slægten Oxholms besiddelse, og det ejes nu 
af godsejer E. Tillisch.

Vordingborg var i Valdemaremes tid de danske 
kongers almindeligste opholdssted. Borgen skylder 
sikkert kong Valdemar den Store sin oprindelse. 
Fra farvandet mellem Sjælland, Møn og Falster 
udgik i hans regeringstid år efter år de danske 
flådetogter mod Venderne, og det er da forståeligt, 
at kongen ved dette farvand byggede en stærk 
flådebasis, der tillige kom til at tjene som fæstning 
og kongebolig. Kong Valdemar den Store og hans 
søn kong Valdemar Sejr døde begge på Vording
borg, henholdsvis 1182 og 1241.

Få dage før sin død udstedte Valdemar Sejr her 
sin »Jydske Lov«, hvis pompøse indledning næppe 
nogen anden lov før eller siden har haft. »Med 
Lov skal Land Bygges! Men vilde hver Mand 
nøjes med sit eget og lade Mænd nyde det samme, 
da trængte man ikke til Lov o. s. v.«.

Kong Valdemar Atterdag opholdt sig også ofte 
på Vordingborg, og det er uden tvivl ham, der 
gjorde borgen til datidens stærkeste fæstning i 
Norden, hvorfra han kunne trodse Hansestæderne 
med alle deres mange krigserklæringer. Senere 
forfaldt borgen mere og mere, og den var kun en 

skygge af sin fordums magt og vælde, da kong 
Frederik III’s søn pris Jørgen efter faderens testa
mente overtog den som livgeding 1670. Nu ligger 
borgen hen i smuldrende ruiner, over hvilke vilde 
roser og utallige blomster har bredt sig som et 
broget, duftende tæppe. Kun Gåsetårnet med sin 
guldgås på toppen knejser stadigvæk.

★ PÅ GRUNDTVIGS FØDEEGN
Fra Vordingborg fører hovedvej nr. 2 gennem et 
skønt landskab mod nord. Mod øst ligger Ørslev, 
hvor digteren Christian Richardt, hvis hustru hørte 
til slægten Hammerich på Iselingen, fik sin grav 
i 1892. Længere ude ses de skønne skovstræknin
ger ved Lekkende og forude, vest for vejen, dukker 
Udby op. I denne stille landsbys gamle, hyggelige 
præstegård med dens store gårdsplads, kapellan
stuerne i sidelængen og frem for alt dens dejlige 
have med lågen i den hvide mur, som omgiver 
kirkegården, blev Grundtvig født den 8. september 
1783 som søn af sognepræst Johan Grundtvig og 
hustru Katrine Marie Bang. Her, hvor »de vakre 
Linde løfted kækt sig over Tag«, tilbragte vor store 
skjald og digter sine 9 første barneår under en 
from og kærlig faders tilsyn og en djærv og dygtig 
moders omsorg. I det gamle hus ved kirkegårds
lågen ret udenfor præstegårdshaven boede den fat
tige, værkbrudne Malene Jensdatter, der havde sin 
daglige gang i præstegården, og som hans barn
doms »Sprog-Mesterinde« lærte ham »de fyndige 
Ord, de Vendinger snilde«. Til denne stille lands
by, »hvor det høres, trindt, naar Barnet græder 
og inddysses blidt ved Vuggesang«, vendte den 
unge Grundtvig tilbage hin mørke efterårsdag ind 
under jul 1810. Efter den foregående nats fortviv
lede sjælekamp i Vindbyholt Kro skrumplede vog
nen med ham og vennen Sibbem over Allerslev og 
Ugledige ind i Lekkende Skov, og pludselig lå da 
udsynet over barndomshjemmet og barndommens 
kirke for hans blik. Fortvivlet og dybt nedbøjet 
trængte han kun til i sin moders varetægt at blive 
dysset til ro, hvilket da også skete under indtryk af 
julens gamle salmer. Den påfølgende pinse blev 
han præsteviet, og en skøn junidag vendte han 
hjem for at blive sin faders kapellan. Uden for 
Udby stod han af vognen, og på stengærdet i skov
brynet slog han op i sit Nye Testamente, som han 
altid havde hos sig fra barndommens dage, og med 
troens vished i sindet kunne han nu læse: »Død, 
hvor er din Brod? Helvede, hvor er din Sejr?« 
Han var da hjemme til faderen døde i 1813. Det 
kendte maleri af professor Carl Thomsen viser den 
unge Grundtvig siddende i dybe tanker på knæ
faldet foran alteret i Udby Kirke, og der er næppe 
tvivl om, at Grundtvig jævnligt i disse år tyede op 
til kirken for at kunne gruble i fred. Efterklangen 
af Udby Kirkes klokke lød langt senere i hans 
skønne salmer. Nu knejser mindesmærket for Dan
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marks store søn på Grinnebakken umiddelbart vest 
for Udby kirketårn.

★ MINDERNES OG POESIENS LAND
Efter sit ægteskab 1818 med Lise Blicher var 
Grundtvig i årene 1821-22 præst i Præstø, og i 
denne tid døde hans kære moder hos ham og blev 
begravet på byens kirkegaard. Mange år senere, 
da Grundtvig i sin svære sindssygdom 1844 op
holdt sig hos sin ven, den jævne, vennesæle og 
glade Peter Rørdam i Mern præstegård, besøgte 
han sin fars og mors grave, henholdsvis i Udby og 
Præstø, og det er vel under indtryk af disse besøg 
han samme år skrev det smukke vers »Ved min 
Moders Grav«, som nu står ristet på hendes grav
sten.

Præstø er rosernes by og overgås i ynde vist 
næppe af nogen anden by i landet. Med sine lave, 
røde tage ligger den ved sin blanke fjord i læ for 
Østersøens luner bag feddets skærmende sand
barriere. Byen opstod i middelalderen på en lille 
ø, der lå ved indløbet til den nu tilgroede Ski- 
binge Vig, og som rimeligvis hørte til Skibinge 
præsteembede. Den nævnes allerede 1321, men 
først i 1403 fik den sine købstadrettigheder. Byens 
meget smukke kirke var været kirke for Sankt 
Antoni Kloster, der lå mod nord på den nuværen
de kirkegårds plads, og her fandt man i vor tid 
en støbeform til Antonitemes særprægede kors. 
Kirkens 3 sydgavle, som giver den en ganske sær
lig skønhed, blev dog ført bygget på Christian den 
IV’s tid.

Inde i det lyse, venlige kirkerum finder man i 
søndre sideskib den gamle altertavle, der blev skå
ret af den tidligere omtalte Næstvedmester Abel 
Schrøder, som også udførte en lignende tavle, dog 
uden den pragtfulde farvelægning, til Holmens 
Kirke i København. Tæt udenfor kirkegården lig
ger byens henrivende anlæg Frederiksminde med 
den dejligste udsigt over fjorden til Nysø, Bække
skov, Lindersvold, Feddet og Jungshoveds hen
gemte idyller.

Fra Præstøs hovedgade drejer den smukke vej 
mellem slanke italienske popler langs bugten mod 
herregården Nysø, som i tiden 1827-76 ejedes af 
baron Henrik Stampe og hustru Christine Dalgas. 
Disse højtkultiverede mennesker havde begge en 
levende interesse for kunst og litteratur og gjorde 
deres hjem til et lille Weimarhof i Norden, ved 
hvilket datidens berømte mænd, Oehlenschlåger, 
Grundtvig, Henrik Steffens, Constantin Hansen, 
H. C. Andersen, Ørsted’eme og mange flere, mod
toges i uger og måneder for i de skønneste om
givelser at nyde samværet med beslægtede sjæle. 
Da Thorvaldsen i 1838 vendte hjem fra Italien, 
byggede baronessen et lille atelier til ham i Nysø 
Park, hvor den aldrende kunstner kunne få ro til 
at arbejde, og snart hørtes klang af geniale mejsel

slag mod hvidt marmor ud over de stille vold
grave, hvor H. C. Andersens »grimme Ælling« 
plaskede rundt, inden den en dag som en stolt 
svane pludselig så sit spejlbillede i det mørke vand.

Hinsides bugten ligger Sankt Peders Kapel ved 
Bækkeskov Strandhuse. På dette sted vidner et 
mindesmærke om den unge, frygtløse Anders Las
sen, der blev født 1920 på Høvdingsgård ved 
Mern, og som under den 2. verdenskrig i den en
gelske hær kæmpede for Danmarks frihed. »Det 
maa ikke ske, at vi faar Danmark tilbage som en 
Gave. Det skal tilbagegives os som noget, vi har 
kæmpet for og fortjent!« Den 9. april 1945 fandt 
denne høje, lyse dansker med det gode smil i de 
blå øjne døden foran en maskingeværrede ved 
Commacchio-søen i Norditalien. Post mortern fik 
han, blandt mange andre udlændinge i den en
gelske hær under krigen, som den eneste tildelt 
Victoriakorset, den højeste udmærkelse for tapper
hed i Det britiske imperium. Af samme støbning 
var også oberst Svend Paludan-Miiller, præste
sønnen fra Snesere, der som grænsegendarmeriets 
chef den 26. maj 1944 i henved 3 timer førte sin 
enekamp mod tyskerne i sin brændende embeds
bolig i Gråsten, inden han faldt, og som nu er 
stedt til hvile på Snesere kirkegård.

Fra disse stolte mindesmærker ved Præstø Fjord 
og på Snesere kirkegård fører vejen over Everdrup 
og Rådegård op mod Sparresholm, der ligger i den 
smukke, skovrige egn på sydsiden af den højslette, 
som kulminerer i Overdrevsbakken ved Vester 
Egede. Fra højdepunktet ved Rådegård vendes 
blikket nok en gang ud over det vidunderskønne 
land - Sydsjælland - mindernes og poesiens land 
- årsmødets land 1962!

Kontingentet for 1962

Efter udsendelsen af det gule giro-indbetalingskort 
i februar, har over 80 pct. af medlemmerne straks 
indbetalt kontingentet for 1962, og der indgår 
endnu et betydeligt antal daglig.

For at undgå ekstraopkrævning med den dyrere 
porto erindres de, der endnu ikke har benyttet det 
gule indbetalingskort, om at finde det frem til be
nyttelse inden 15. maj.

Der spares porto, tryksager og tid ved at undgå 
ekstraudsendelse af de grå postanvisninger.

Hvis det gule giro-indbetalingskort er bortkom
met kan kontingentet, som er uændret fra i fjor, 
indbetales på almindeligt girokort til postkonto 
nr. 83142. Forretningsudvalget.
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Slægts- og gods-jubilæum

En af Danmarks store, gamle slægtsgårde, Lin
denbor g i Aalborg amt, hvorom der foreligger hi
storiske oplysninger fra de sidste 600 år, passerede 
den 16. april 1962 en mærkedag, idet den da 
havde været i slægten Schimmelmanns besiddelse 
i 200 år.

HER ER 131 PUNKTER
og der er 131 steder i landet, hvor der ydes HAN DELS BAN K-service

Lindenborgs nuværende ejer, lensgreve Hein
rich Carl v. Schimmelmann, besidder Lindenborg 
som 6. slægtsgeneration.

Lindenborg hed i middelalderen »Næs« eller 
»Næsholm«. På Valdemar Atterdags tid ejedes 
den af Niels Kirt, som i 1376 overdrog den til 
sine 2 sønner, hvoraf Jep Kirt blev eneejer i 1404. 
Derefter blev den skødet til Viborg domkirke og 
tilhørte den katolske bispestol. Den gamle hoved
bygning, som menes at have ligget på den nuvæ
rende nordre fløjs plads, nedbrændte i grevefejden 
1534, da skipper Clement lagde mange af Jyllands 
gamle borge i ruiner.

Ved reformationen blev Næsholm inddraget un
der kronens gods. Ved et mageskifte afhændede 
Frederik den Anden godset til slægten Viffert. I 
1583 opførte Corfitz Viffert den store anselige og 
historisk interessante hovedbygning på granit
kvadre med tårne, spir, karnapper, »hemmelighe
der«, vindeltrappe, relieffer og skulpturer i sand
sten m. m. Selv om der i de forløbne århundreder 
er foretaget restaureringer af det snart 400 årige 
slot, er det oprindelige fra 1583 i hovedtrækkene 
bevaret. Der er i østfløjen med trappegavle og 
blindinger rester af murværk, der tyder på, at 
dette er rester af den tidligere bygning fra før re
formationen.

Fra 1553 til 1762 var godset i forskellige kon
gelige og adelige slægters besiddelse. I 1653 fik 
»Næsholm« navnet »Dåsborg«, men i 1681 blev 
det ophøjet til baroni under navnet »Lindenborg«. 
- I 1781 blev godset lensgrevskab.

I 1762 solgte den daværende ejer grev Adam 
Gottlob Moltke til Bregentved Lindenborg gods 
samt vildmosen til finansmanden, skatmester 
Heinrich Carl Schimmelmann. Ved hans død i 
1782 fik den ældste søn, gehejme-statsminister, 
grev Heinr. Ernst von Schimmelmann, godset 
overdraget. Han var igangsætter og foregangsmand 
ved landbrugets strukturændring i reformperioden 
ved gennemførelse af landboreformeme på bøn
dergodset under grevskabet, og sammen med brø
drene Reventlow, Chr. Colbjømsen m. fl. var han 
med til at gennemføre de store landboreformer for 
hele landet.

Ved hans død i 1831 overtoges Lindenborg af 
en brodersøn som 3. slægtsgeneration. - Godsets 
nuværende ejer overtog Lindenborg i 1922 og har 
siden drevet godset med stor dygtighed.
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Ny skattemæssige bestemmelser
-------------------------------- Af regnskabskonsulent Tage Brixner. --------------------------------

Køb og salg af jordbeholdninger i forbindelse med ejendomshandel.

En landsretsdom frifandt en sælger for ind
komstbeskatning af salgssummen for avl på roden 
- som også er en slags jordbeholdning - med den 
begrundelse, at avl på roden måtte henhøre under 
fast ejendom og antages at være medtaget ved 
ejendomsvurderingerne.

Konsekvensen af denne dom blev, at skatte
myndighederne nu nægter køberne noget fradrag 
ved indkomstopgørelserne, for den betaling de har 
erlagt for den uhøstede avl.

At denne praksis omtrent umuliggør handel med 
større landbrugsejendomme i månederne før høst 
bliver der ikke taget hensyn til. At det virker me
get uheldigt og urimeligt for en køber, der har 
regnskabsopgørelse pr. 1 januar eller blot før han 
begynder investeringerne til ny høst, kan bedst be
lyses ved et eksempel med særlig uheldig virkning.

Vi tænker os at en landmand køber en gård 
1. august til overtagelse 1. september, og der er i 
skødet fastsat at købesummen for avlen er 100.000 
kr. Sælgeren bliver boende på gården indtil over
tagelsesdagen og har forpligtet sig til i august 
måned at drive gården på fuld forsvarlig måde, 
som han tidligere har drevet den.

Så sker der det - som ikke er ualmindeligt i 
dansk klima - at det øsregner i det meste af august 
måned, og sælgeren kan derfor hverken høste eller 
bjerge høsten på forsvarlig måde, som skødets 
bestemmelser lød på, og der er derfor ikke høstet 
noget på overtagelsesdagen 1. september, selv om 
begge parter havde beregnet at hele høsten skulle 
være afsluttet på den dato. Sælgeren kan nu gnide 
sig i hænderne af glæde over august måneds regn, 
for nu har han ikke solgt nogen høstet afgrøde, 
men kun avl på roden (jordbeholdning) og derfor 
skal han ikke beskattes af noget som helst af de 
100.000 kr. han har fået for avlen.

Hvad sker der nu med køberen? Ja! Avlen stod 
på roden på overtagelsesdagen 1. september, og 
skal derfor ifølge dommen betragtes som en del af 
fast ejendom, og købesummen må derfor ikke fra
drages ved indkomstberegningen. Han skal svare 
indkomstskat af hele avlens salgssum, selvom han 
lige har købt den for 100.000 kr. Dertil kommer 
så tillige det forhold, at de 100.000 kr. er beregnet 
efter værdien af indhøstet avl, men på grund af 
regnvejret må han selv afholde bjergningsudgif- 
teme i september måned.

At det må være forkert, at købers og sælgers 
skatteforhold i den grad kan være afhængig af 
vind og vejr kan enhver jo se, og at landsrets
dommen virker meget uheldigt er også klart, og 
derfor blev der hurtigt skabt så meget røre om 
problemet, at De samv. danske Landboforeninger 
henvendte sig til Statens Ligningsdirektorat for at 
få en afklaring på disse urimeligheder. Der kom 
så senere svar, at problemet havde været forelagt 
ligningsrådet, der kunne tiltræde, at landbrugere 
har ret til at fradrage købesummen for jordbehold
ninger ved skatteopgørelsen for købsåret under 
følgende forudsætninger:

1. Jordbeholdninger ved årets udgang skal ind
tægtsføres.

2. Der skal samtidig med indkomstopgørelsen 
regnes med alle andre arter beholdninger, 
herunder foderbeholdninger.

3. Jordbeholdningerne skal være opgjort på til
fredsstillende regnskabsmæssig basis.

4. Den, der er begyndt at regne med jordbehold
ninger, må også fortsætte dermed - han kan 
ikke vilkårligt gå over fra den ene opgørelses
måde til den anden.

5. Den, der sælger en ejendom, og som hidtil 
i sine indkomstopgørelser har regnet med 
jordbeholdninger, skal for salgsåret beskattes 
af den del af salgssummen, der falder på 
jordbeholdninger.

Med disse fem punkter er der så skabt nogen
lunde retningslinier for køberens skatteforhold 
med hensyn til jordbeholdningerne, men det retter 
ikke det skæve forhold for sælgeren. Efter min 
formening måtte den rette afgørelse være, at den 
der har haft udgifterne til investeringerne i avlen 
på roden, og fradraget disse udgifter i indkomst
opgørelsen, også må være den, der skal betale 
indkomstskat af den fortjeneste han har ved salg 
af avlen. Om avlen så er høstet eller står på roden 
som mere eller mindre halvfabrikata må være 
underordnet. Således er det altså ikke for tiden, 
men ligningsrådets 5 punkter gør det da heldigvis 
muligt nu at redde køberen for helt at blive plynd
ret på grund af sin letsindighed - skattemæssigt 
set - ved at købe landbrug kort før høst.
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★ UDVIDELSE AF BESÆTNING
★ VED EGET TILLÆG
En anden ændring af gældende praksis, som det 
hedder i det særlige skattesprog, er den, at man 
nu ikke mere skulle blive beskattet af besætnings
udvidelser udover værdistigningen efter normal
værdierne.

Tidligere tillod skattemyndighederne ikke at der 
ved forøgelse af besætningerne ved eget tillæg blev 
set bort fra, at det eventuelt kostede mere end 
normalværdierne at udvide besætningerne, og fore
tog i mange tilfælde en beregning over hvad det 
kostede at opdrætte og opfodre et kreatur eller en 
griseso. Blev denne omkostning højere end normal
værdien blev differencen ganget op med det antal 
udvidelsen androg, og dette beløb blev så tillagt 
indkomsten.

Landsskatteretten har nu afsagt kendelser, der 
går imod denne fremgangsmåde, og en kendelse af 
29. november 1961 lyder således:

»Forpagter A. klagede over, at amtsskatterådet 
for skatteårene 1957-58, 1958-59 og 1959-60 
havde ansat værdien af den i de omhandlede ind-

LANDBRUGETS 
BREVSKOLE
Landhusholdningsselskabet

cr 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.

Her er nogle få eksempler fra kursusplanen:

Regning for landmænd ..................... 9 lektioner 35 kr.
Grundlaget for fodringslæren............. 3 lektioner 16 kr.
Malkekvægets fodring ......................... 8 lektioner 40 kr.
Svinehold ............................................. 11 lektioner 55 kr.
Fjerkræhold ........................................ 12 lektioner 50 kr.
Gødningen og dens anvendelse .......... 8 lektioner 40 kr.
Praktisk regnskabsføring ..................... 12 lektioner 60 kr.
Engelsk for landmænd ..................... 30 lektioner 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. 

komstår skete tilgang i klagerens kreaturbehold
ning til 500 kr. over skalaværdien for kreaturer 
over 2 år, til 300 kr. over skalaværdien for krea
turer mellem 1 og 2 år, og til 200 kr. over skala
værdien for kreaturer under 1 år, medens klageren 
alene havde medregnet værdien af disse dyr til 
skalaprisen.

Det var oplyst, at klageren i 1951 købte den 
ham nu tilhørende ejendom af sin moder. Fra 
marts 1954 overtog klageren desuden forpagtnin
gen af en nærliggende ejendom. Ejendommene 
blev drevet af klageren under ét.

Ved forpagtningens begyndelse fandtes ingen 
besætning på den forpagtede ejendom. Straks efter 
købte klageren 15 kviekalve og havde senere ved 
opdræt af disse samt ved tillæg fra sin ejendom 
forøget stambesætningen fra ialt 4 stk. pr. 1. 
januar 1954 til ialt 59 stk. pr. 1. januar 1959.

Under hensyn til at der ikke kunne påvises no
gen bestemt anskaffelsessum for de enkelte krea
turer, måtte landsskatteretten nære betænkelighed 
ved at regulere klagerens indkomst med en mer
pris i forhold til de af ligningsrådet fastsatte skala
værdier, og de pågældende ansættelser blev følgelig 
nedsat i overensstemmelse hermed til de selv
angivne beløb.«

Denne kendelse, sammen med en lignende, hvor 
det drejer sig om udvidelse af sobesætningen, an
giver den nye linie for den skattemæssige behand
ling af udgifter til udvidelse af stambesætningen 
ved opdræt af eget tillæg - hvorefter der alene 
skal regnes med de sædvanlige skalapriser. Den 
hidtidige praksis at regne med en særlig »produk
tionspris« er altså underkendt.

★ KAPITALISEREDE YDELSER 
★ VED EJENDOMSHANDEL
På et andet område er landsskatteretten også gået 
imod en ændring, som skattemyndighederne ind
førte for et par år siden. (Ændringerne er omtalt 
i slægtsgårdsbladet nr. 109, oktober 1960).

Spørgsmålet er afskrivningsgrundlaget for en 
køber, der har berigtiget en del af overdragelses
summen med en kapitaliseret aftægtsydelse.

Skødets opgivelse af overdragelsessummerne for 
såvel fast ejendom som løsøre har i mange år været 
grundlaget for den skattemæssige behandling for 
både køber og sælger, og dermed også køberens 
afskrivningsgrundlag. En skatteembedsmand fandt 
så for nogle år siden ud af, at hvor en del af købe
summen blev berigtiget med kapitaliseret aftægt, 
var det en begunstigelse for køberen med den fulde 
købesum som afskrivningsgrundlag, da han jo ikke 
blev indkomstbeskattet af de årlige nedskrivninger 
af kapitalværdien for aftægtsydelserne. Lavinen 
rullede så, og der kom meddelelse ud til samtlige 
skatteråd, at de måtte være opmærksomme på det
te forhold og reducere afskrivningsmulighederne

(Fortsættes side 13)
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SLÆGTS- 
GAARDSFORENINGEN 

Driftsregnskab
1. januar-31. december 1961

INDTÆGTER
Regnskab Budget 1961

Indgået kontingent ...................... 34.422,20 35.500,00
Annonceindtægt ........................... 2.295,00 1.800,00
Renter .......................................... 1.184,91 1.200,00
Tilskud (gave).............................. 3.000,00 0,00
Slægtsgaardsmærkater:

Indtægter.................. 65,00
Udgifter.................... 0,00

------------ 65.00 0,00
Slægtsgaardsdiplomet: 

Indtægter .............. 70,00
Udgifter.................... 60,00

------------ 10,00 0,00
Slægtsgaardsemblemer: 

Indtægt ...........   10,00 0,00
Julekort og tidsskrifter: 

Indtægter .............. 126,10
Beholdning:

Vi 1961.. 1.700,00 
31/i2 1961.. 1.573,90 

------------ 126,10 0,00 0,00
40.987,11 38.500,00

UDGIFTER
Tryksager og kontorartikler .... 1.786,07 700,00
Porto ............................ 1.921,11

Refunderet ............... 1.436,50
------------ 484,61 500,00

Gager: 
Kontoret: Sekretær . . 5.000,00 

Assistance . 274,25
------------ 5.274,25 6.000,00

Juridisk konsulent ................. 500,00 500,00
Revisor..................................... 500,00 500,00

Diverse: 
Gaver.................... 214,60
Forsikring................. 57,12
Postbox .................... 15,00
Flytteudgifter............ 126,00
Udklip ...................... 151,64
Akkvisition .............. 298,20
2 stk. reoler .......... 300,00

------------ 1.162,56 3.000,00
Bidrag til amtskredse................. 608,32 1.000,00
Rejse- og mødeudgifter ............. 3.793,95 4.000,00
Årsmødet...................... 8.707,30

Refunderet ............... 6.115.20
------------ 2.592,10 2.500,00

Husleje og telefon ...................... 1.563,70 1.300,00
Medlemsbladet: 

Trykning ..............  8.579,20
Bonus........................ 563,45

------------ 8.015,75 9.000,00
Forsendelse .................................. 2.710,00 2.800,00
Udgift til redaktion...................... 1.200,00 1.200,00
Klicheer, artikler, foto m. v.........  2.066,65 2.000,00

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

38.757,96 41.500 00
Overskud/underskud .................... 2.229,15 3.000,00

40.987,11 38.500,00

STATUS 
pr. 31. december 1961 

AKTIVER 
Postgiro ........................................................... 671,47
Amagerbanken, Islands Brygge afd., bankbog 

988 (spærret) ........................................... 364,76
Landbo-Sparekassen, Odense:

Konto 0-13-7832 ....................................... 20.000,00
Check-konto 43457 ..................................... 2.326,66
Konto 0-11-6316 ........................................ 258,40

Slægtsbøger ...................................................... 1,00
Slægtsgaardsdiplomer .........................  1,00
Inventar............................................................ 1,00
Beholdning af julekort .................................. 1.573,90

25.198,19

PASSIVER
Kapital-konto:

Saldo den 1. januar 1961............................ 9.036,52
Lovmæssig reservefond (bidrag fra livs

varige medlemmer).............................. 300,00

Dispositionsfond:
Saldo den 1. januar 1961 .... 13.632,52
Overskud for 1961 .................. 2.229,15

...... ............ 15.861,67
25.198,19

Regnskabsmaterialet er revideret ved stikprøver, og sta
tusposterne er dokumenteret overfor mig.

København, den 7. februar 1962. K. Foged,
statsaut. revisor

Forslag til budget for 1962
Jugeret kontingentindtægt.......... 34.000,00
Renteindtægt af bank og giro.... 1.200,00
Annonceindtægt .......................... 2.800,00

--------------- 38.000,00
Tryksager, duplikering og kontor

artikler .................................. 1.500,00
Porto ............................................ 600,00

Gager: 
Kontoret ........... 6.000,00
Juridisk konsulent . 500,00
Revision ............... 500,00

--------------- 7.000,00
Husleje og telefon ...................... 1.800,00
Årsmødet i Næstved .................. 2.000,00
Andre mødeudgifter .................. 4.000,00
Diverse (annoncer og akkvisition) 2.000,00
Bidrag til amtskredse.................. 1.000,00

Medlemsbladet:
Trykning (6 X 1500) 9.000,00
Forsendelse ............ 2.800,00
Udgift til redaktion. 1.200,00
Klicheer og artikler. 2.000,00 

------------- 15.000,00
Tilskud til arkivarbejde..............  6.500,00

-- 41.400,00
Underskud. . 3.400,00
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DANSK SLÆGTSGAARDSFORENING

Randers Amtskreds
arrangerer med forventet tilslutning

tZlaj nøgle bustur
BYEN [H Næstveci

I SYDSJÆLLAND .»—„«'.-i.
Buskørslen omfatter også rundturen i Syd
sjælland, som fremgår af årsmødets pro- 

hilser gram her i bladet.
Frokostpakken spises på Storebælts-færgen.
Henvendelse snarest til amtsbestyrelsen eller 

medlemmerne rutebilejer H. Esbensen, telf. Vivild 33.
Indtegning og oplysninger på følgende tele- 

r foner: Vivild 42, Holbæk 14, Voldum 43,
dl UdllSK Mariager 79, Rønde 203.

Amtskredsbestyrelsen,

Slægtsgaardsforening _______________________

velkommen til
Velkommen 

årsmødet i 
til

Næstved
NÆSTVED

Et godt
MISSIONSHOTELLET

„2)en gamle JBorgmestergaart»“ mødested
Købmagergade 20 . Næstved . Telefon (03) 72 13 47 

Hyggeligste familiehotel i Næstved 

45 værelser med varmt og koldt vand . Selskabslokaler . Garager

EIGIL J. OLSEN
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Ny skattemæssige bestemmelser
Fortsat fra side 10

efter samme forhold som den kapitaliserede aftægt 
indgik i købesummen. Og ikke nok med det, men 
samtlige løsøregrupper skulle også reguleres ned 
i samme forhold med virkning for indkomstbereg
ningen for både køber og sælger.

Sælgeren kunne nok være tilfreds med denne 
fremgangsmåde, for salgssummerne blev jo redu
ceret, så en eventuel avance på inventar, handels
besætning, beholdninger m.v. blev så meget min
dre, men det blev køberen, det gik ud over. Han 
måtte først foretage en større beregning over, hvad 
der egentlig skulle regnes med som hans købesum 
for såvel fast ejendom som for løsøregruppeme, 
og hvis man så ved skødets affattelse ikke havde 
taget hensyn til denne senere reduktion, men op
delt løsøregrupperne efter de virkelige værdier, 
blev det helt galt.At det var en mærkelig indviklet 
praksis at gå over til var alle enige om, men når 
der kommer et direktiv fra ligningsdirektoratet 
skal skatterådene jo følge det, og skatteyderen har 

så kun at nægte at respektere afgørelsen og føre 
sagen igennem de forskellige instanser for at få 
en højere afgørelse.

Dette er delvis allerede sket, idet en sælger 
havde forsøgt at udnytte den nyindførte praksis 
ved at kræve den kapitaliserede aftægtsydelse be
tragtet som kapitalindskud, hvoraf så Vis årlig 
måtte betragtes som fradragsberettiget i indkomst
beregningen i henhold til renteforsikringsloven. 
Dette nægtede skattemyndighederne og sagen blev 
så indanket for landsskatteretten.

I samme forbindelse blev der også klaget over, 
at der var beregnet særlig indkomstskat på avance 
ved salg af inventar uden regulering på salgssum
men af den forholdsmæssige part, der var berig- 
tiget ved kapitaliseret aftægt.

Landsskatterettens kendelse lød på, at der ikke 
kunne ske fradrag for nogen part af aftægtsydel
sens kapitalværdi og for spørgsmålet om inventa
rets salgssum lød kendelsen således: »Landsskatte
retten finder ikke, at der er hjemmel til ved opgø
relsen af avancen på det bortsolgte inventar at 
bortse fra den del af vederlaget, som blev erlagt 
i form af køberens påtagelse af en aftægtsforplig
telse«.
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Klageren fik således ikke medhold i nogen af 
sine påstande, og da samme retningslinier må være 
gældende for såvel køber som sælger, må vi nu 
regne med at den gamle fremgangsmåde igen er 
gældende, således at vi fremover kan regne med 
de i skødet anførte værdier.

Det er den slags ændringer af tidligere prak
sis, som så senere viser sig ikke at have lovhjem
mel bag sig, der gør skatteopgørelsen så vanskelig. 
Og det værste ved disse ændringer er, at hvad der 
er rigtigt det ene år, meget vel kan vise sig at være 
forkert det næste år, og derfor kan skatteyderne 
aldrig vide om en handel eller anden skriftlig over
enskomst er udfærdiget således, at den ikke vil 
virke skattemæssig urimelig for den ene af par
terne.

MINDEORD

En kendt landmand i Randers amt, medlem af 
Dansk Slægtsgaardsforening gennem mange år, 
fhv. gårdejer Kristen Sejrsen, Råby, er afgået ved 
døden og blev begravet den 17. marts.

Kristen Sejrsen meldte sig i Dansk Slægtsgaards
forening fra dens stiftelse i 1941, og var i en lang 
årrække medlem af bestyrelsen for Randers amts
kreds, i hvis sidste møde han deltog i begyndelsen 
af marts i år. Han var kendt af mange slægts
gårdsfolk landet over, og har flere gange repræ
senteret sit amt ved årsmøderne.

Han var af den dygtige Sejrsen-slægt, som ud
gik fra egnen nord for Randers. Sin slægtsgård i 
Råby sogn, Gerlev herred, overdrog han for nogle 
år siden til sønnen, sognefoged Jens Sejrsen, som 
viderefører traditionerne. I Kristen Sejrsens andet 
ægteskab er der en søn på 17 år. Hans hustru, 
som har været sygeplejerske, har under de senere 

C. 
Betaling.

Til udgifterne vedrørende m
åltider, udflugt m

ed bus m
. m

. indbetales forud 
for årsm

ødet til Slægtsgaardsforeningens kontor et beløb udregnet efter udfyld
ning af nedenstående skem

a. D
et bem

ærkes, at udgifter til post 4 skal betales 
af alle m

ødedeltagere, da den indeholder m
ange forskellige udgifter ved m

ødets 
arrangem

enter, herunder adgang til seværdigheder m
. v.

A 
. 

Ptis
del "agere 

P^-deltager 
lait kr. 

Første dag, 30. m
aj.

1. 
M

iddag på »A
xelhus« (exclusive betjening) 

15,00

Anden dag, 31. m
aj.

2. 
Frokost på »Frederiksm

inde« 
i Præstø

(excl. betjening).......................................... 
9,00

3. 
Bus-billet til udflugt gennem Sydsjælland 

11,00
4. 

Betaling for alle m
ødedeltagere, om

fatten
de fælles m

ødeudgifter, adgang til sevær
digheder, m

usik m
. m

............................ 
10,00

Ialt kroner....
f Postgiro 83142

Beløbet følger pr. (understreg hvilket) 
-{ 

Postanvisning
[ Check

D
. 

Bem
æ

rkninger.
D

enne blanket sendes senest den 8. m
aj i fuldstæ

ndig udfyldt stand til Slægts
gaardsforeningens kontor, postboks 221, O

dense.
Beløbet (udregnet i henhold til skem

aets udfyldning) indbetales ved indm
el

delsen til sam
m

e adresse enten pr. giro nr. 83142, eller pr. postanvisning eller 
check.

D
eltagerne får nogle dage før m

ødet tilsendt m
eddelelse om på hvilket hotel 

de skal bo, sam
t billetter til de skem

aposter, som er udfyldt. 
I skem

aet er anført, hvad de enkelte priser om
fatter.

Busbillet bestilles kun af de der foretrækker denne udflugtsbefordring gennem
 

Sydsjælland.
D

rikkevarer (øl, vin m
. m

.) og kaffe efter m
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D
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ødedeltagere er begrænset af hensyn til m
ulighed for hotel

ophold m
. m

., noteres deltageranm
eldelse i den orden, de indsendes. 

M
edlem

m
er, der ønsker et andet eksem

plar af bladet 
i stedet for det, der 

tages udklip af, bedes anføre det ved kryds her: 
..........
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års svagelighed plejet Kristen Sejrsen med stor 
omhu og kærlighed.

Gården, som Jens Sejrsen nu viderefører, er en 
gammel selvejergård, som har tilhørt slægten i en 
lang række generationer, for så vidt som Kristen 
Sejrsens tipoldefar, der også var født på gården, 
ejede den, da jorderne blev udskiftet ca. 1791.

Mens kirkeklokkernes malmtoner lød ud over 
egnen, blev Kristen Sejrsen stedt til hvile blandt 
sine fædre i mange led.

Her de fandt det store møde 
mellem tid og evighed - 
slægt bag slægt, der stred og døde, 
sank i muld i kirkefred.

Ved Kristen Sejrsens død er en af Randerseg- 
nens solide og stoute bondetyper gået bort. Han 
vil blive savnet i vor kreds. Æret være hans minde.

N. P. Slemming.

JURIDISK BREVKASSE

Medlemmernes opmærksomhed henledes herved 
på, at Slægtsgaardsforeningens juridiske konsu
lent, advokat M. Hesselbjerg, Bag Haver 11, Hil
lerød, besvarer spørgsmål gratis i medlemsbladets 
juridiske brevkasse og er foreningens juridiske 
rådgiver ved henvendelser om:

Oprettelse af Slægtsgaardsdeklarationer med 
grundlag for gårdens fremtidige overdragelse 
til livsarvinger eller andre slægtninge.

Specielle bestemmelser i skøder.
Spørgsmål om oprettelse af testamente.
Problemer vedrørende uskiftet bo.
Gaver og arv, gaveafgift og arveafgift.
Båndlæggelse af arv.
Fælleseje og særeje.
Ægtepagt m. m.

Spørgsmålene og svarene, som affattes så kort 
og klart som muligt, optrykkes i medlemsbladet, 
således at både spørgerne og bladets læsere får 
nytte af den juridiske vejledning.

Breve med spørgsmål - forsynet med afsender
adresse - bedes sendt til advokat Hesselbjergs 
adresse. Spørgerens navn og adresse opgives ikke 
i bladet.

Da »Slægtsgaarden« udkommer i februar, april, 
juni, august, oktober og december, bedes spørgs
målene til besvarelse i de pågældende numre være 
indsendt inden henholdsvis 15. januar, 15. marts, 
15. maj, 15. juli, 15. september og 15. november. 
Svar kan, efter anmodning, tillige fremsendes di
rekte pr. brev. Bladudvalget.

Ørbæk kirke på Fyn.

Et møde i Næstved
PÅ et møde i Næstved i marts oplyste gårdejer 
Henry Hansen, at Slægtsgaardsforeningen i Sorø 
amt nu har 66 medlemmer og i Præstø amt 179. 
Interessen for foreningens arbejde er stadig sti
gende, ikke mindst som følge af den betydelige 
vejledende virksomhed, foreningen udfolder i 
praktiske spørgsmål, såsom generationsskifte, for
pagtningsproblemer etc.

Trods dårligt vejr havde mødet, der holdtes på 
Axelhus med Slægtsgaardsforeningeme i Præstø og 
Sorø amter som indbydere, samlet deltagere fra 
hele området. Samtlige valg var genvalg.

Aftenens to foredragsholdere var folketings- 
mændene Peter Larsen, Otterup, der talte om 
jordlovgivningen, og Holger Hansen, Togeby, der 
kom ind på mere almene landbrugsproblemer. Pe
ter Larsen har været medlem af landbokommis
sionen i de to år, den har arbejdet med jordlov
givningsforslagene, og Holger Hansen talte ud fra
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sin dybe indsigt om landbrugets fremtidsperspek
tiver.

I den følgende diskussion deltog dels Slægts- 
gaardsforeningens lokalformand, gårdejer Henry 
Hansen, Gerdrup, dels gårdejer Winther, Hjerte
bjerg, gårdejer Knud Flensborg, Herfølge, og gård
ejer Albert Schiøler, Toksværd.

UDFYLD OG SEND
o//ndelsbogtrykkeriet

i Odense
TILMELDELSEN

TIL ÅRSMØDET

NU

SÅ ER DET GJORT!

©en almindelige ^randforftfring
for Sanbbøgninger, oprettet veb fongelig 5lnorbning

af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 . KØBENHAVN K . CENTRAL 1100

Østifternes Land-Hypothekforening;
Øster Allé 31

KØBENHAVN 0

yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme 
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne


