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Lovforslag om voldsomme indgreb
overfor dansk landbrug
-------------------------------------

Paa det slettest tænkelige tidspunkt har regeringen
fremsat en række jordlovforslag. Det skete netop
som Frankrig havde stukket en kæp i hjulet for
afslutningen af de langvarige forhandlinger om
udvidelse af fællesmarkedet. Motiveringen for for
slagene - at Danmark skal forberede optagelse i
fællesmarkedet — er derfor ikke aktuel. Måske
drejer det sig kun om en kortere ventetid, men
måske vil ventetiden kun være kort, når man
måler med historiens lange alen, men lang, når
man måler med et menneskes levetid.
Under alle omstændigheder synes man, det var
rimeligere at koncentrere kræfterne om at finde
vej ud af det uføre, situationen er ved at bringe os
i, end at fremsætte disse forslag. Det er nu engang
en kendsgerning, som alle erkender rigtigheden af,
at forslagene er jaget gennem administrationen, og
at de pågældende embedsmænd, som har slidt med
sagen, mest af alle beklager, at de ikke har fået
tid til at pudse forslagene af.
De mange forslag indeholder adskillige ting, som
Dansk Slægtsgaardsforening må se på med største
betænkelighed eller direkte vende sig imod. Til
gengæld er der også enkeltheder, som man må
betegne som værdifulde forbedringer, der opfylder
krav, som Slægtsgaardsforeningen gang på gang
har rejst.
Lad os først se på ændringerne til statshu smandsloven.
Den berygtede paragraf 8 i den eksisterende lov,
giver staten forkøbsret til en række ejendomme
nemlig ejendomme med over 56 000 kr.s grund
beløb og i øvrigt, hvor der tinglyses forkøbsret,
men vel at mærke kun, når jorden kan anvendes
til supplering af nærliggende mindre brug.
Denne forkøbsret foreslås nu udvidet, så den

Af C hr. R. Christensen --------------------------------------

principielt kommer til at omfatte alle ejendomme
med over 6 000 m2 og til alle formål.
Det hedder sig i formålsparagraffen, at staten
kan erhverve fast ejendom, »når det skønnes af
betydning for det offentlige at råde over ejendom
men med henblik på fremskaffelse af jord direkte
eller gennem mageskifter til oprettelse eller supple
ring af landbrug og gartnerier, til fremme af en
hensigtsmæssig jordfordeling, til havekolonier,
almene rekreative områder, egnsudvikling, byud
vikling, sommerhusbebyggelse eller offentlige for
mål«. Der er altså tale om en voldsom udvidelse.
Og i paragraf 8 hedder det hårdt og brutalt:
»Staten har forkøbsret ved enhver erhvervelse
af fast ejendom. Forkøbsretten omfatter tillige til
behør, der erhverves sammen med ejendommen«.
Der er altså intet at tage fejl af. Staten vil have
ret til at blande sig i enhver handel med ejendom
me med jord.
Ganske vist forbeholder man sig, at disse be
stemmelser først skal sættes i kraft efterhånden,
som der bliver brug for dem. Hvor megen vægt,
man skal lægge på dette, kan jo så diskuteres. At
det giver anledning til en vældig udvidelse eller
merbelastning af det bestående administrations
apparat kan derimod ikke diskuteres.
Ret skal imidlertid være ret. Der er undtagel
sesbestemmelser, som man har grund til at være
tilfreds med. Minimumsgrænsen - de 6000 im
- betyder mindre. Derimod er det afgørende til
fredsstillende, at forslaget respekterer arv og
familieoverdragelse. Efter forslaget kan forkøbs
ret ikke finde sted, »når erhververen er den hid
tidige ejers ægtefælle eller er beslægtet eller besvogret med den hidtidige ejer i ret op- eller ned
stigende linie eller i hans sidelinie så nær som
søskende og disses børn«.
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Her er sket en indskrænkning af forkøbsretten, idet
det i modsætning til tidligere tillades at overdrage
en landbrugsejendom til søskendebørn uden for
købsret for staten.
Dansk Slægtsgaardsforening har gang på gang
påtalt det helt urimelige i, at man ikke ubetinget
har kunnet overdrage en slægtsgård til søskende
børn. Det må derfor glæde os, at denne kritik har
båret frugt, og vi skal ikke undlade at udtale vor
anerkendelse over denne — ganske vist begrænsede
- forbedring, forslagene her byder.

Forslaget om ændringer i lov om landbrugsejen
domme tillader nu samdrift af to landbrugsejen
domme i indtil 8 år. Der er ikke stillet betingelser
angående disse ejendommes størrelse, men der
imod forlanges der, at bygningerne skal holdes
forsvarligt ved lige og holdes brandforsikrede, så
den midlertidigt nedlagte ejendom kan retableres.
Og det forlanges, at ejendommene skal være be
kvemt beliggende for samlet rationel drift.
I bemærkningerne til forslaget hedder det som
motivering for dette: »De seneste års udvikling in
denfor landbrugets mekanisering og rationalisering
samt nedgangen i antallet af unge landmænd har
medført et øget behov for ændring i landbrugets
struktur for såvidt angår ejendommenes antal, stør
relser og driftsforhold«.
Hermed har man fra regeringsside med al ønske
lig tydelighed tilkendegivet, at man er klar over,
at de nuværende strukturforhold i dansk landbrug
ikke kan opretholdes. Om lovgivningen så stiler
imod, at de godt 200 000 landbrug, vi havde under
krigen, skal nedskæres til 150 000 eller helt ned i
nærheden af 100 000 får stå hen. I virkeligheden
siger man med de anførte bemærkninger, at der
ikke er tilstrækkelig mange kvalificerede købere til,
at det nuværende antal landbrug kan opretholdes.
Lovændringen er i høj grad påkrævet. Nogle vil
måske endda mene, den er dobbelt påkrævet, fordi
de sideløbende forslag vil forhindre en del af de
såkaldte »asfaltagrarer« i at købe jord. Det er dog
næppe helt rigtigt, idet mange af disse må holde
bestyrer for at få ejendommen drevet.
Forslaget må betegnes som en brugbar vej til
at få gennemført en midlertidig strukturændring af
visse landbrugsejendomme, men det kan kun være
en af de mange veje, der må gås.
Mere effektivt havde det imidlertid været, om
man straks havde givet tilladelse til sammenlæg

ning af noget større brug end hidtil. Erfaringerne
viser nu engang, at bygninger, der gennem 8 år
eller mere ikke har været anvendt til deres formål,
er svære at få i anvendelse igen.
Forøvrigt foreslås der en lille forhøjelse for
mindstegrænsen af landbrugsforpligtelsen. Hidtil
har den været 1 ha og 2000 kr.s grundMøh. Efter
forslaget hedder det, at mindst 1 ha af tilliggende
skal anvendes til frembringelse af landbrugs- og
haveprodukter. Denne ændring kan måske betyde,
at nogle få hundrede landbrugsejendomme kan få
deres landbrugsforpligtelse ophævet, men den be
tyder ikke meget. Det havde været naturligt at for
høje grænsen helt anderledes kraftigt.

Der er fremsat forslag om en hel ny lov om
erhvervelse af landbrugsejendomme.
Det bestemmer, at der ikke uden landbrugsmini
sterens samtykke må erhverves ejendomme, hvis
den pågældende, hans ægtefælle eller mindreårige
børn efter erhvervelsen ejer mere end to ejendom
me eller blot andele i sådanne med mindst en
femtedel.
Og så kommer den meget omdiskuterede be
stemmelse om, at erhververen inden 6 måneder
skal tage bopæl på den erhvervede ejendom, med
mindre landbrugsministeren meddeler ham fri
tagelse, eller hvis han i forvejen bor på en ham til
hørende landbrugsejendom.
Man afskærer altså ikke helt den strukturæn
dring, der kan gennemføres ved samkøb. Det vil
således være helt lovmedholdeligt, hvis en gårdejer
efter vedtagelsen af en sådan lov køber et hus
mandsbrug op og benytter huset som fodermester
bolig og i indtil 8 år driver jorden fra gården.
Forslaget om kapitalvindingsskat i forbindelse
med ejendomskøb er meget vidtgående. For det
første forhøjes afgiften af fortjenesten fra 30 til
45 pct. For det andet slettes bestemmelsen for, at
der ikke skal betales afgift af ejendomme, den nu
værende ejer har haft før 1949, fuldstændigt.
Forslaget har imidlertid den fordel, at det først
skal træde i kraft fra 1. april 1965 - altså om godt
to år.
Forslaget, der ikke udmærker sig ved særlig
klarhed, er noget vanskeligt at gengive på begræn
set plads. Det har imidlertid som hovedprincip
valgfrihed for skatteyderen mellem to beskatnings
former.

Vejle Amts Folkeblads bogtrykkeri
udfører alle arter tryksager hurtigt og akkurat
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Efter det ene princip forhøjes udgifterne til an
skaffelse og forbedringer med 40 pct. samt 6 pct.
årligt siden erhvervelsen, hvorefter der svares afgift
af resten af afhændelsessummen.
Efter det andet princip lægger man ikke erhver
velsesprisen, men 13. almindelige ejendomsvur
dering i 1964 til grund, hvorefter man forhøjer
med 40 pct. samt 6 pct. årligt til afhændelse sker.
I begge tilfælde er yderligere 10 000 kr. afgifts
fri.
Det er muligt, der i øjeblikket kan opnås lettelse
i afgiften for visse ejendomsoverdragelser, men i
det lange løb betyder denne lov en overordentlig
stor fare for landbruget. Ved overgang til fælles
markedet regner man med, at der vil komme en
stigning på jordpriserne på vel omkring 50-100
pct. I virkeligheden vil kapitalvindingsskatten be
tyde, at 45 pct. af denne stigning inddrages i stats
kassen. Hvor et par forældre har et eller højst to
børn, kan de ulykkelige virkninger af denne lov
måske begrænses i første omgang, men hvor der er
flere børn, og hvor generationsskiftet derfor er sær
ligt vanskeligt, når der skal gøres ret og skel til
alle sider, vil dette forslag efterhånden kunne be
tyde en helt urimelig udmarvning af vore land
brugsejendomme og dermed af vore slægtsgårde.

Yderligere er der fremsat forslag om ændring i
naturfredningsloven.
Vor forening må selvfølgelig principielt hilse
med tilfredshed, at der hæges om Danmarks kulturog naturværdier. At man på den anden side ind
imellem kan få det indtryk, at man er ved at gøre
hele Danmark til et musæum er noget andet.
Efter forslagets bestemmelser, skal der kunne
iværksættes fredning »af områder, som på grund
af deres skønhed, beliggenhed eller ejendommelig
hed har væsentlig betydning for almenheden, der
under områder, som på grund af udsigter, beplant
ninger, træer, trægrupper, stengærder, levende hegn
eller lignende eller deres beliggenhed i forhold til
opvoksende bysamfund . . .«
Det kan altsammen være meget godt. Mere vidt-
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gående er det, at fredningsnævnet ved sine afgørel
ser skal kunne bestemme, at åbne landskaber skal
kunne friholdes fra bebyggelse under en række
nærmere angivne forhold.
Det er ikke noget nyt. Nyt er det derimod, at
man har undladt en del af de hidtidige bestemmel
ser om erstatningspligt. Dermed vælter man byr
derne af de fordele, almenheden skal have, over på
enkeltmand, og det kan ikke være rigtigt. Der må
ydes erstatning for foretagne indgreb.

☆

Endelig skal nævnes, at der er forslag om, at kom
munerne skal have forkøbsret på jord i inder- og
yderzonerne, om regionsplanlægning, om regule
ring af bymæssige bebyggelser og om byplaner.
Det sidste forslag er meget vidtgående, idet det
går ud på, at adgangen til at anvende jord til andet
end landbrug, skovbrug og fiskeri kan begrænses
til samlede bebyggelser. Til gengæld skal områder,
der indgår i byplaner, kunne eksproprieres. Det
hedder, at sådanne områder »kan af kommunal
bestyrelsen fordres afstået mod erstatning efter
denne lovs regler«.
☆
Konsekvenserne af disse forslag er ikke alene me
get vidtgående, men temmelig uoverskuelige og
derfor uhyre farlige.
Dansk Slægtsgaardsforenings bestyrelse er sam
menkaldt til møde, hvor disse spørgsmål vil blive
drøftet, og det siger sig selv, at foreningen vil følge
meget nøje med på disse områder, der vil berøre
dens medlemmer på så afgørende vis.
Man har svært ved at forstå, at disse forslag
udelukkende er fremkommet af hensyn til Dan
marks eventuelle tilslutning til fællesmarkedet. Og
navnlig forstår man slet ikke meningen med at be
handle dem i en tid, hvor fællesmarkedsplaneme
i hvert fald foreløbig er strandet.
Chr. R. Christensen.

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.
STØT ERHVERVSLIVET-KØB OBLIGATIONER - også fra Ny jydsk Land-Hypotekforening

Cirkulerende kasseobligationer ca. 415
miil. kroner.
Amortisationstid: 10-50 år.
Rentefod: 4%, 4V*%, 5%, 5’Z>%, 6%
og 7%.
Udtrækning: for tiden ca. 11 mill. kroner
om året.
Reserver: ca. 21 mill. kroner.
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Vor tids ødegårde

Thomas B. Thomsen
80 år
At stemple og lyse fhv. gårdejer Thomas B.
Thomsen, Ulsted, som en kulturvæmer vil være
retsgyldigt og kunne dokumenteres som værende
en passende karakteristik af den oplyste vendelbo,
som fylder 80 år den 3. marts.
Slægtsgården »Ulstedlund« er forlængst over
draget til næste generation og er i gode hænder.
Hovedparten af de mange kommunale opgaver og
forskelligartede betroede hverv, som Thomsen har
varetaget i livets løb, er afviklede.
Ved årsmødet i Næstved i 1962 ønskede Ths.
Thomsen at blive afløst i Slægtsgaardsforepingens
hovedbestyrelse, hvor han har haft sæde siden
1944. Han bragte selv sin efterfølger i forslag og
følger fremdeles med i Slægtsgaardsforeningens
virke.
I et interview for nogle år siden spurgte en
Aalborg-joumalist Thomas B. Thomsen, om den
gamle bondekulturs dage er talte, hvortil han
svarede: »Der er vist ikke meget tilbage af den
og det er bl. a. også i erkendelse deraf, vi har
dannet Slægtsgaardsforeningen«.
Der er ikke tvivl om, at bondekulturens sæder,
skikke og traditioner bedst bevares gennem gene
rationer i de gårde, der ikke udsættes for store
omskiftelser ved salg til fremmede. Det er ikke
mindst i slægtsgårdene man f. eks. finder møbler
fra gamle tider bevarede, ikke blot chatoller, drag
kister o. 1. men også bomholmerure og andre
standure, som nyder Thomas B. Thomsens bevå
genhed.
I rentierhuset på Møllevej i Ulsted, hvor der er
udsigt over egnen, nyder Thomas og fru Ellen Kir
stine deres otium.
Vor 80-årige ven har stadig tiden fuldt optaget
af mange interesser, bl. a. bøger, lokalhistorie,
Sønderjydsk Forening, sprogforeningen, Historisk
Samfund for Aalborg Amt, Kulturhistorisk For
ening for Aalborg Amt, slægts- og gårdhistorie
m. m.
Kun de færreste finder bedre interesser for sind
og tanker, når de 4 snese er nået med godt helbred
og evner til at følge udviklingen fra fortiden gen
nem nutiden til fremtiden.
Til lykke den 3. marts.
Tak for god medvirken i slægtsgårdssagens tje
neste.
H. B.

/ middelalderen gennemførte man stavnsbånd,
fordi landmændene i armods nød flygtede fra
deres gårde. I vor tid kender man ødegårde i Sve
rige. Byer, hvis navn ender på »ryd«, det vil sige
byer, der er fremkommet på ryddet skov, lægges
i høj grad øde. Herhjemme kender man fænomenet
i Nordjylland og forskellige andre steder, hvor folk
simpelt hen går fra hus og gæld.
I hovedsagen har vor tids ødegårde imidlertid
en hel anden karakter. Folk sælger deres dyr, for
pagter jorden ud eller lader den drive med maskin
station, medens de selv tager på arbejde i byen.
Tusinder af bedrifter, der før gav deres indehavere
udkommet, er nu reduceret til kun at være boliger.
Det sker umærkeligt. Derfor er udviklingen også
langt mere fremskreden, end de fleste aner.

☆
Prisen for kortere arbejdstid er flere udearbejdende
hustruer, flere børn i børnehave og flere op
vaskende mænd.
Og alligevel kræves der stadig arbejdstidsned
sættelse.
☆
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SLÆGTSGAARDSDEKLARATIONEN IV
Slægtsgårdsservitut og familiefideikommis
n

Nogle arveregler i fremmed ret.
II
Det er foran omtalt, at der i vore nabolande findes
arveregler, der fastsætter en lavere pris end handelsvær
dien, når en landejendom tilfalder en af flere arvinger.
Der er herved tænkt på Norge og Vesttyskland, medens
der ikke gælder særlige regler herom i Sverige.
I Norge kaldes disse regler åsæderetten. Når en land
ejendom falder i arv til flere livsarvinger, vil en enkelt
af disse have fortrinsret til den uafhængigt af arveladeren.
Hvem der er fortrinsberettiget afhænger af arvingernes
køn og alder. Såfremt arveladeren ikke ved testamente
har bestemt overtagelsesprisen, skal værdien ansættes »ved
en billig takst«. Dette vil sige efter en vurdering, hvor
vurderingsmændene skønsmæssigt fastsætter det nedslag
i prisen, som findes rimeligt i hvert enkelt tilfælde under
hensyn til boets formueforhold og det påregnelige udbytte
af gården. Nedslaget vil som regel ligge mellem 10 og
30 pct. af ejendommens fulde værdi.
At en arving således får en fordel på de andres be
kostning, medfører ingen forpligtelse for ham. Han vil
frit kunne gøre fordelen i penge og beholde denne. Det
er ofte påpeget, at dette er en mangel ved reglerne.
Efter de vesttyske regler, der stammer fra en forord
ning af 24.4.1947, er der ligeledes givet en af flere
livsarvinger en fortrinsret til at overtage ejendommen,
og ligesom i norsk ret er arvingen bestemt efter køn og
alder. Arveladeren kan dog bestemme ved testamente,
hvem der skal have fortrinsret, hvilket ikke er tilfældet
i norsk ret.
Ved fastsættelsen af overtagelsesprisen lægges den skat
tepligtige værdi af ejendommen med løsøre til grund.
Heraf får arvingen som forlods 30 pct. og skal således
tilsvare 70 pct., eventuelt med fradrag af egen arvepart.
Denne fordel, som arvingen får på de andre arvingers
bekostning, er han pligtig at erstatte disse, såfremt han
sælger ejendommen inden 15 år efter erhvervelsen.
Regler af denne karakter er egnede til at lette genera
tionsskiftet indenfor familien, men udover dette har de
ikke nogen varig virkning, som det er tanken med slægts
gårdsdeklarationen. Dette er dertimod tilfældet med en
islandsk lov af 1. februar 1936 om odelsret og arvefæste,
idet den gør det muligt for visse landbrugere at sikre
deres ejendom for slægten for ubegrænset tid.
Efter loven kaldes en sådan ejendom en slægtsodel
(ættarodal), men det er rigtigere at bruge betegnelsen
arvegård, da ejendommen slet ikke kan overdrages til
andre end arveberettigede.

Betingelserne for at oprette en slægtsodel er følgende:

1. Ejendommen skal være så stor, at den kan forsørge
i det mindste en gennemsnitsfamilie, men må ikke
være større, end at den er og jævnlig har været nogen
lunde udnyttet af én bruger. Spørgsmålet, om ejen
dommen har en sådan størrelse, afgøres af det island
ske landbrugsselskab.
2. Ejendommen skal ved oprettelsen til slægtsodel drives
af opretteren selv eller af den arving, for hvem den er
bestemt.
3. Opretteren skal have samtykke fra sine børn, når de
er 16 år gamle eller ældre.
4. Pantegælden på ejendommen må ikke være så stor,
at de årlige renter overstiger 3 pct. af den skatte
pligtige værdi af ejendom med tilbehør.

Ejeren af en slægtsodel kan ikke sælge ejendommen
til fremmede, men han kan i forening med sin hustru
bestemme, hvem af børnene der skal arve ejendommen.
Hvis de ikke selv har livsarvinger, kan de testamentere
ejendommen til et plejebarn, men ellers arves ejendom
men af hans søskende eller disses børn efter aldersfølge.
Pantsætningsretten er begrænset til 50 pct. af ejendom
mens vurderingssum, og lån må kun optages til forbed
ring af bygninger eller andre varige forbedringer på
ejendommen. Arvingen, der overtager ejendommen, skal
kun tilsvare pantegælden, og da denne ikke kan overstige
50 pct. af ejendommens vurderingssum, bliver prisen
langt lavere end handelsværdien.
Om de nærmere regler kan henvises til en afhandling
i Tidsskrift for Landøkonomi 1941 nr. 5.
Det er interessant, at man således i en moderne lov
givning giver adgang til at skabe en besiddelsesform, der
på visse punkter ligner familiefideikommisset. Ganske vist
er genstanden meget forskellig, idet reglerne kun gælder
for ejendomme af en størrelse, der kan betegnes som
familiebrug, medens familiefideikomisset anvendtes for
hovedgårde med tilliggende bøndergods, men begge insti
tutter tilsigter at bevare en ejendom i en bestemt slægt
og beskytte den mod forgældelse og gør dette ved at
afvige fra de sædvanlige arveregler.
Hvis man vil spørge, om denne lovgivning har haft
praktisk betydning eller om den kan ventes at få det,
må svaret sikkert blive benægtende. Det er nu engang
kun de få, der har lyst til at prøve noget nyt og ukendt,
og dertil kommer, at de islandske regler vel nok er for
stive. Betingelserne for at gøre en ejendom til slægtsodel
er også så strenge, at ikke alle kan opfylde dem. Det er
nok at foretrække, at der anvendes smidigere regler,
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som det er muligt ved oprettelse af slægtsgårdsdeklara
tioner i forskellige former.
Familiefideikommisset skulle fortsætte, så længe slægten
eksisterede. Heri er der nu gjort den begrænsning, at der
kun kan disponeres til fordel for en eller flere personer,
der levede ved arveladerens død, samt én ufødt. Hvis
forholdet skal fortsættes længere ud i fremtiden, må det
ske ved fornyelser af båndet på ejendommen. Hvis man
vil spørge, om der er nogen rimelig udsigt til sådanne
fornyelser, har man en vis erfaring herfor i engelsk ret.
Efter denne har det ikke været muligt at oprette familiefideikommisser som i Danmark og andre lande på kon
tinentet, men der gælder den regel, at båndlæggelse kan
ske for en eller flere personers levetid og for højst 21 år
efter den længst levendes død. Skønt denne ret således
har været begrænset, har den været et effektivt middel til
at bevare de store landejendomme i slægten, fordi for
nyelse sædvanlig finder sted.
Nedenfor er trykt udkast til en slægtsgårdsdeklaration
anvendelig på det tilfælde, hvor opretteren kun har én
arving. Købesummen er sat til 50 pct. svarende til reglen
i den islandske lov. Hvis prisen sættes så lavt, kan arvin
gen uden vanskelighed udrede kontant, hvad medarvin
gerne skal have. Således som deklarationen er udformet,
mener jeg egentlig, at den skulle være gældende for et
ubegrænset antal slægtled, men da der muligt kan være
tvivl herom, er der i post 1 A for en sikkerheds skyld
indført en bestemmelse om, at den skal gælde så længe,
som det er tilladt efter lovgivningen.

Deklaration om forkøbsret.
Da undertegnede gårdejer N. N.........................................
der er ejer af landbrugsejendommen
Matr. nr.
By,
Sogn,
Herred
Areal ca.
Hartkorn ialt
Tdr.
Skp. .
Fdk.
Alb.
ønsker, at ejendommen, der har tilhørt min slægt i flere
HER ER 140 PUNKTER
og der er 140 steder i landet, hvor der ydes HANDELSBANK-service

generationer, skal forblive i dennes eje, så længe der
findes nogen af slægten, som har vilje og evne til at
overtage den, bestemmer jeg herved med tiltrædelse af
min hustru A. N......................................... at der skal til
komme nedennævnte slægtninge forkøbsret til den for den
i post 3 ansatte pris.

1.
A, Jeg forpligter derfor mig og efterfølgende ejere
af ejendommen, såfremt de er mine arvinger efter loven
eller disses efterkommere eller en sådan ejers efterlevende
ægtefælle, til ikke at sælge eller på anden måde afhænde
denne uden først at have tilbudt den til nærmeste arvinger
eller slægtninge.
Den ved deklarationen stiftede forkøbsret skal gælde
for mine og min hustrus efterkommere for et ubegrænset
antal slægtled, for såvidt lovgivningen ikke er til hinder
derfor. I modsat fald skal den gælde for så mange slægt
led, som lovgivningen tillader.
B. Hvis ejeren ikke har livsarvinger, der har vilje og
evne til at overtage ejendommen, overgår forkøbsretten
til ejerens slægtninge i opadstigende linie, for såvidt disse
har været ejere af ejendommen, og derefter til slægtninge
i sidelinien, for såvidt disse er efterkommere af en tid
ligere ejer, og for såvidt slægtskabet kan begrunde arveret
efter nugældende arveregler, jfr. lov nr. 66 af 17. marts
1954.
C. Forkøbsretten tilkommer alene min slægt, ikke en
ejers stedbørn eller adoptivbørn. Såfremt der ikke findes
slægtninge af sidste ejer af de i stk. B. omhandlede
grupper, eller ingen af disse vil gøre forkøbsretten gæl
dende, bortfalder denne og skal på begæring kvitteres af
formanden for Dansk Slægtsgårdsforening og udslettes af
tingbogen.
D. Ønsker flere ligeberettigede arvinger eller slægtninge
at benytte forkøbsretten, har ejeren frit valg mellem
disse.
2.
Hvis en ejer dør uden at have truffet testamentarisk
bestemmelse om, hvem der skal have ret til at overtage
ejendommen, og der findes flere ligeberettigede arvinger
eller slægtninge, der ønsker at overtage den, træffes valget
mellem disse af Dansk Slægtsgårdsforening’s forretnings
udvalg, eller dette lader foretage lodtrækning mellem
dem.
3.

Den forkøbsberettigede har ret til at overtage ejen
dommen for en pris svarende til 50 pct. af ejendoms-

Valdemar Joost’s Eftrf.
AXEL HØJLUND
VEJLE

Herrehatte - Lingeri
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skyldværdien + 50 pct. af værdien af besætning, inventar
og beholdninger efter vurdering af 2 uvildige mænd, ud
meldt af retten.
Købesummen med fradrag af pantegæld i ejendommen
udbetales kontant til sælgeren eller til dødsboet, for såvidt
ejerskifte sker på grund af ejerens død.
Når en af partnerne begærer det, fastsætter forretnings
udvalget for Dansk Slægtsgårdsforening en frist, inden for
hvilken den kontante udbetaling skal udredes.

4.

Forkøbsretten er ikke til hinder for pantsætning af ejen
dommen, men retten til pantsætning begrænses ved denne
deklaration til maksimum 50 pct. af den af de officielle
myndigheder fastsatte ejendomsværdi for jord og bygnin
ger 4- 50 pct. af den formueskattepligtige værdi af be
sætning, maskiner og inventar.
For såvidt vægtige grunde måtte tale herfor, navnlig at
det er påkrævet ved ejerskifte, for at den nye ejer kan
opfylde sine forpligtelser, eller det sker til forbedring af
bygninger eller andre varige forbedringer på ejendommen,
kan forretningsudvalget for Dansk Slægtsgårdsforening
give samtykke til yderligere behæftelse af ejendommen,
dog må denne ikke overstige 60 pct. af ejendomsskyld
værdien + 50 pct. af den formueskattepligtige værdi af
løsøret.
For såvidt der ved retsforfølgning stiftes hæftelse ud
over pantsætningsgrænsen, skal pågældende panthavere
dog altid respektere forkøbsretten, herunder bestemmelsen
i post 3, stk. 1.

Forretningsudvalget skal efter at have fået meddelelse
om et salg eller en overdragelse af ejendommen, inden
1 måned meddele tinglysningsdommeren, om salget eller
overdragelsen er i overensstemmelse med deklarationen
eller i strid med denne.

8.
Sålænge Dansk Slægtsgårdsforening eksisterer, er ejeren
af ejendommen tvungent medlem af denne, for såvidt
dette ikke medfører anden økonomisk forpligtelse end
betaling af medlemskontingent.
9.

Såfremt foreningen måtte ophøre at eksistere, kan
enhver forkøbsberettiget direkte gøre sin ret gældende
overfor sælgeren af ejendommen eller overfor en ejers
dødsbo. Er der flere ligeberettigede, der ønsker at gøre
retten gældende, foretages lodtrækning mellem dem på
det stedlige notarialkontor (dommerkontoret).

Vor formand - 60 år

5.

Forkøbsretten forudsætter, at ejendommen såvidt mu
ligt bevares og videreføres med det jordareal, hvormed
den er overdraget fra tidligere slægtled, for såvidt ikke
jordlovene eller ekspropriationsbestemmelser tvinger til
afståelse af en del af arealet. Ejeren kan dog med sam
tykke af forretningsudvalget for Dansk Slægtsgårdsfor
ening bortsælge byggegrunde og foretage mageskifte af en
del af arealet.
6.

Af hensyn til min tvangsarveret giver undertegnede fru
B. N............................ , der er opretterens eneste barn og
arving, samtykke til tinglysning af foranstående deklara
tion som bindende for mig og mine børn, dog på betin
gelse af, at mine forældre ikke uden mit samtykke benytter
den dem efter loven tilkommende testationsret.

7.

Påtaleretten ifølge denne deklaration tilkommer opret
ternes datter, fru B. N............................. , sålænge begge
oprettere er i live, således at den kan ændres, når såvel
opretterne som den påtaleberettigede enes herom. Når
den ene af opretterne er død, overgår påtaleretten til
Dansk SI ægtsgårdsforening’s forretningsudvalg på de forkøbsberettigedes vegne.

Dansk Slægtsgaardsforenings formand, gård
ejer Christian R. Christensen, Kaaregaard, Bad
strup pr. Uggerslev, fylder 60 år den 8. april.
Da foreningens hovedbestyrelse efter repræsen
tantskabsmødet i Helsingør den 31. maj 1958
skulle vælge en ny formand, faldt valget uden
tøven på Chr. R. Christensen, der fra 1956 havde
været medlem af bestyrelsen. Man var klar over,
at man i ham havde den rigtige mand til på bedste
måde at føre foreningens virke videre, og de for
løbne 5 år har ikke gjort denne tiltro til skamme.
Efter den store indsats på formandsposten, som
først gårdejer Jørgen Petersen, Thorsgaard, Gis-
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linge, fra foreningens stiftelse den 5. juli 1941 til
1947, og siden civilingeniør, gårdejer H. M. Mar
kersen, Rødby, fra 1947 til 1958, hver på sin vis
har gjort for vor forening, står Chr. R. Christen
sen nu som dens 3. formand, der med sin rige
indsigt i landets politiske forhold og med sin dybe
forståelse af de gamle slægtsgårdes vanskelige pro
blemer leder og fører Dansk Slægtsgaardsforening
videre frem mod den plads i det danske samfund,
som den på grund af dens idealistiske formålspara
graf vedrørende bevarelsen af Danmarks gamle
slægtsgårde er berettiget til at indtage. For dette
faste og gode førerskab vil vi i anledning af de 60
år bringe vor formand en hyldest og tak med håbet
om, at han endnu i mange år vil og må få kræfter
til at fortsætte den gerning i Dansk Slægtsgaards
forening, som vi ved, han omfatter med en ganske
særlig interesse og kærlighed.
Det var på vor gamle konge Christian IX.s
85-års fødselsdag den 8. april 1903, at Chr. R.
Christensen blev født i slægtsgården Kaaregaard i
Badstrup som søn af gårdejer Martin Christensen
og hustru Karoline Nielsen. Efter et ophold på
Ryslinge folkehøjskole 1921-22 med påfølgende
uddannelse på Dalum landbrugsskole 1925-26
overtog Chr. R. Christensen i 1932 fødegården
Kaaregaard, der fra ca. 1735 gennem 7 generatio
ner har været i slægtens besiddelse. Chr. R. Chri
stensens store virkelyst, parret med ypperlige ev
ner, beslutsomhed og et overmåde venligt sind,
havde dog allerede før 1932 bragt ham frem i det
offentlige livs tjeneste. Fra 1929 havde han så
ledes været formand for konservativ ungdoms
landsorganisation og tillige partiets kandidat i
Odense amtskreds.
På trods af de følgende års store travlhed med
gårdens drift og det politiske arbejde fandt Chr.
R. Christensen dog tid til at sysle med indgående
studier vedrørende dansk landbrug, hvilket i 1935
resulterede i bogen »Landbruget i Danmarks Hi
storie, Økonomi og Politik«. Fra 1938 var han
tillige formand for det konservative folkepartis
amtsudvalg, og da folketingsmand Christmas Møl
ler under besættelsen i 1941 måtte fratræde alle
sine offentlige hverv, indtrådte Chr. R. Christen
sen som hans stedfortræder i tinget, hvorefter han
ved de ordinære valg i 1943 og 1945 blev valgt
som folketingsmand i Otterupkredsen. Sidstnævnte
år indtrådte han tillige som medlem af Statens
Jordlovsudvalg og blev samtidig formand for Jord
fordelingskommissionen for Maribo amtsrådskreds.
Efter at være udtrådt af folketinget i 1947 blev
han henholdsvis i 1948 og 1953 formand for de
tilsvarende jordfordelingskommissioner i Præstø
og Roskilde amter. Alle disse hverv bragte ham i
kontakt med mange forskellige mennesker, som
han med sit velvillige sind og aldrig svigtende gode
indsats vandt for sig, men på de mere hjemlige
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egne vidste man i årenes løb at udnytte Chr. R.
Christensens gode vilje og store arbejdsevner. Det
gamle ord om, at en profet ikke er agtet i sit eget
fædreland, passer i alle tilfælde ikke for Chr. R.
Christensens vedkommende, idet han i sin egen
hjemstavn er blevet betroet mange krævende og
ansvarsfulde poster. I 1940 og 1942 blev han så
ledes henholdsvis valgt til formand for »Nordfyns
Kvægavlsforening« og for »De samvirkende Kvæg
avlsforeninger i Fyns Stift«, og i tiden 1946-1950
var han formand for Skamby sogneråd. Formands
posterne for »Fynske Andelsmejeriers Osteri og
Kondenseringsfabrik«, »A/S Marius Boel« i Marslev og »A/S The Canned Cream and Milk Co.«
i Odense blev ham henholdsvis tildelt i 1952,
1953 og 1955, og fra 1954 har han været medlem
af Odense amtsråd.
Ude er godt, men hjemme er bedst, og det er
sikkert også den følelse, der besjæler Chr. R. Chri
stensen, når han efter dagenes mangeartede for
handlinger på møder og generalforsamlinger ende
lig kan slappe lidt af hjemme på Kaaregaard, hvor
han og hans dygtige hustru Ellen Margrethe sam
men med børnene har skabt den smukkeste ramme
om et sundt, arbejdsomt, fornøjeligt og dansk fa
milieliv, og Kaaregaards døre går altid på lette
hængsler, når venner og mennesker, der trænger
til forståelse og hjælp banker på.
Chr. R. Christensen kan med god samvittighed
tænke på, at han har været og er sin egn og sit
land en god mand, og ikke mindst fra Dansk
Slægtsgaardsforening skal der den 8. april lyde
en fuldtonende og varm tak imod ham.

Til lykke, Chr. R./
P. K. H.

Først når man er borte fra alt derhjemme, får
man klarhed over, hvad ens hjerte egentlig hæn
ger ved.
☆
Et gammelt ansigts skønhed beror på, om man
kan se, at det har levet et langt og rigt liv.
(Italiensk ord fra 1892.)

☆

FYENS STIFTS SPAREKASSE
oprettet 1832
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Vor redaktør - 50 år
(Indlæg udenom censuren)

Det gøres alle vitterligt, at vor redaktør Ib
Paulsen den 12. februar sidst afvigte fyldte 50 år
og således er trådt ind i de voksnes rækker.
»Ib kom til Verden paa den dejlige 0 - Ærø en af de grønne Smaaøer i det fynske Øhav, hvor
Øer ligger henslængt som løsrevne Mosklumper i
det blaa, solglitrende Hav. Han voksede raskt som
andre Øbøm, der fra Morgen til Aften Aar ud og
Aar ind, drikker Sundhed af den friske Havluft.
Drengen er nu med sine halvtredsindstyve Aar en
kernesund, frisk Gut med et Hav af Fregner om
kring den stumpede Næse«. (Frit efter Ib Paulsen:
Garm. Ødrengen. Esbjerg 1937).
Der kan ikke være tvivl om, at himmelhunde,
ræverak, skadesjak og kragepak sammen med stor
spover, stære, lærker, ryler, måger og mere lavt
stående væsener som natsværmere og blåmuslinger
i anledning af 5O-årsdagen forlængst har bragt
Ib Paulsen deres hyldest som tak for mange års
godt bekendtskab, men en lille vintermyg, som
måske stikker på lidt anden vis end sorte myg
ved Sankte Hans, vil dog post festum summe lidt
omkring fregnerne.
Lysten til drilagtigt at bringe fødselsdagsbarnet
en buket iskolde, grå orchidéer fra den frosne rude
må betvinges, da disse blomster har den skavank,
at de ved overrækkelsen til vor gæve redaktør
uvilkårligt vil smelte og måske endda blive til
varmt vand. For dog ikke at stå helt tomhændet
bindes da også hellere en krans af digets blå klok
ker, hegnets vilde roser, markens duftende firkløver
og agerrenens røde valmuer. En trofast ven, en
skønhedshungrende sjæl, en lykkens bejler og et

temperamentsfuldt menneske bør hædres på denne
måde.
Da Ib Paulsen den 1. januar 1951 tiltrådte som
redaktør af vort medlemsblad »Slægtsgaarden«,
var han allerede en erfaren og kendt mand såvel
i journalistikkens som i kunstens verden. Efter at
have været ansat ved 6 forskellige blade kom han
i 1945 som journalist til »Fyens Stiftstidende«, ved
hvilket blad han i sommeren 1962 blev udnævnt til
redaktør. Som referent ved sognerådsmøder og ge
neralforsamlinger m. m. har han i sin journalisttid
måttet skære den sædvanlige journalistiske hak
kelse i døgnets rejsestald, men under pseudonymet
»Vandrefalken« bragte han sine læsere tanketunge
og vægtige artikler om natur, kunst og mange
andre ting, alle formet af hans umiskendelige sans
for at finde rammende udtryk og til at skrive et
smukt, dansk sprog. Som den overmåde flittige
mand fandt han efter redaktionens slutning også
tid til i stille stunder at beskæftige sig med mere
indgående litterære og kunstneriske sysler, der nu
har skabt ham et kendt og agtet navn over hele
landet.

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.

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

9
3
8
11
12
8
12
30

lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner
lektioner

45 kr.
20 kr.
50 kr.
70 kr.
65 kr.
50 kr.
85 kr.
120 kr.

Skriv allerede i dag efter gratis kursusplan med alle op
lysninger eller send Deres indmeldelse til
LANDBRUGETS BREVSKOLE,
Landhusholdningsselskabet, Rolighedsve] 26,
København V.
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Allerede i 1937 udsendte han bogen »Garm,
Ødrengen«, som blev skrevet i erindringen om
barndomsdagene paa Ærø, hvor hans forældre, den
fine fynbo-maler Sophus Paulsen og hustru Marie,
havde skabt ham og hans søskende en lykkelig
opvækst i vind og sol, på land og hav, hvilke
elementer gang på gang går igen i Ib Paulsens
skønne og følelsesbetonede digte. Sammen med
Th. Kjær udgav Ib Paulsen i 1941 den smukke
fuglebog »Hvor Storspoven fløjter«, der iøvrigt
også giver genlyd af hjejlens klage, natravnens
spinden, urfuglens skogren og mange andre fugles
naturkoncert. Henholdsvis i 1945 og 1948 kom
digtsamlingerne »Blaamuslingen« og »Den graa
Orchidé«, og i 1951 og 1954 »De blaa Violiner«
og »Drivtræ«, alle præget af forfatterens sans for
naturens undere, selv når disse knytter sig til de
mest upåagtede ting. I disse digte er der henlagt
en skat af koncentreret skønhed, indsamlet i dig
terens sind, der som en luende esse har lutret og
formet sine strofer til funklende smykker i dansk
poesi.
Af prosa udgav Ib Paulsen i 1956,1958 og 1962
henholdsvis bl. a. »Gustav Hjortlund. Buenache
de Alarcon, Spanien«, »Johannes Larsen. Skoven

F oreningsmeddelelser
Medlemskontingent 1963.
Kontingentet for 1963 forbliver som tidligere
nævnt uændret trods stigende udgifter til porto,
bladudgivelse, tryksager m. m.
Vi takker foreningens medlemmer for godt sam
menhold i Slægtsgaardsforeningen i den økonomi
ske bølgedal, hvori landbruget befinder sig, og vi
beder alle tage vel imod det gule giro-indbetalings
kort og benytte det til indbetaling af kontingent
snarest efter modtagelsen, hvilket sparer foreningen
for meget ekstraarbejde og store portoudgifter.
Medens et giro-indbetalingskort hidtil har kun
net udsendes som tryksag for 12 øre, er taksten nu
forhøjet til 30 øre, svarende til brevporto, hvilket
betyder en merudgift på 500-600 kr. årlig.
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ved Båxhult« og »Øde Syn«, og i 1961 sammen
med Wermund Bendtsen det meget smukke billed
værk »Jyllands Vestkyst«. Et Essay »Vejrets grå
hund« fra 1958 maa ikke glemmes, men mest
kendt af alle Ib Paulsens arbejder er rimeligvis
hans »Fynske Kunstnerportrætter«, der fra 1948
til dato har givet over 25 monografier af kunst
nere fra det fynske kunstnerparnas. Som sit blads
mangeårige kunstkritiker har Ib Paulsen en in
stinktiv følelse for de kunstneriske kvaliteter, som
er kommet disse monografier til gode, og det er
blevet sagt, at hvis en kunstner opnår at få skrevet
en bog om sig af ham, så må dette betragtes som
en slags elefantorden, der ophøjer vedkommende
til kunstens syvende himmel.
Ib Paulsens kunstneriske sans har også givet sig
mange smukke udtryk i vort blad »Slægtsgaarden«,
som han nu i over 12 år har redigeret på udmær
ket og påskønnelsesværdig måde, og det er vort
håb, at han fortsat i mange år vil være med i vor
kreds for at tjene den gerning, som også stiler
mod at værne alle de mange værdier af kulturel
art, der står hans eget hjerte så nær.
P K TI

Til lykke, Ib!

Vi ser gerne, at flere medlemmer tager decem
bernummeret frem og udfylder og indsender blan
ketten med navne og adresser.
Juridisk brevkasse.
Det bringes i erindring, at juridiske spørgsmål om
ejendomsforhold, arveforhold, familieforhold m. m.
besvares her i bladet af foreningens juridiske kon
sulent, advokat M. Hesselbjerg, Hillerød.
Spørgsmålene (underskrevet med navn og adres
se, som ikke opgives i bladet) kan sendes til for
eningens kontor, Postboks 221, Odense, eller di
rekte til advokat M. Hesselbjerg, Hillerød.
Forretningsudvalget.

Elmelund Byelov
Fortale

Indmeldelse af nye medlemmer.
Med henvisning til »Slægtsgaarden« nr. 122 (de
cembernummeret) side 11 takker vi de medlem
mer, der skrev til foreningens kontor og opgav
navne og adresser på slægtninge og bekendte, som
skønnedes at være interesseret i at blive medlem af
Slægtsgaardsforeningen. Flere indmeldelser er alle
rede modtaget.

Gårdejer Jørgen Jacobsen, Vosemose,
fortsætter her sin artikel om oldermandskabet og dets pligter, hvis første afsnit
vi bragte i Slægtsgaardens nr. 122, de
cember 1962.

1. Udi dend Værdige, Hellige Trefoldigheds Nafn.
Paa det at der altid herefter kan være og blive
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en god christelig og rolig Skik og Samsæde udi
Elmelund Bye. Desligeste at hver kun nyde og
have Hegn og Fred paa sit baade udi Mark og
Bye saaledes at Kiv, Trætte og Uskikkelighed kan
blive nedlagt og forkommen. Da haver vi efterskrevne Elmelund Mænd ved Navn: Lauritz Ras
mussen, Claus Juel, Anders Mortensen, Lauritz
Væver, Hans Andersen, Anders Rasmussen, An
ders Pedersen, Niels Andersen, Anders Lauritzen
og Niels Pedersen alle samtykt og for godt kendt,
at efterkomme Artiklen om Byens Vider og Veder
lag her udi Elmelund vedligeholdes, hvorefter en
hver kan have sig at rette, som skal læses og for
kyndes trende Tider om Aaret, som er Kyndelsmissedag, Valborgsdag og Andenpintsedag udi
menige Bymænds Nærværelse. Og er denne vores
Bylov indgaaet og samtykt Anno 1672.
2. Først at sætte Allermand i Lennit.
Skal aldrig Oliermands Lennit gaa rundt om i
Elmelund By, saa at en Nabo tager Lennit efter
den anden, men paa hver Valdemars Dag da skal
udmeldes for Døren fire Mænd af Laugsbrødrene
at kryse, tiltage og udvælge en Oldermand den
som kan være beqvemmeligen til at danne Bysens
Gafn Nytte og Fremtarv og hvilken som der tages,

Februarskønhed i haven.

han skal strax annamme Oldermands Lennit paa
det, at Byen ikke skal stande øde for Oldermænd,
og dersom han ikke vil være Oldermand som bliver
tiltagen, han giver en Tønde 01 til Byen. Og hvil
ken som fanger Oldermands Lennit han skal ikke

Lån til generationsskifte
Dansk Landbrugs Realkreditfond yder lån til
formidling af generationsskifte - d. v. s. unge
landmænds selvstændige ejendomsovertagelse
eller landmænds køb af større ejendom.
Lånene ydes op til 70 pct. af fondens vurde
ring af ejendommens handelsværdi, herunder
værdien af besætning og inventar.
Hvor lån ydes til ejendomsovertagelse, vil det
som regel være en fordel for sælgeren af ejen
dommen at overtage de obligationer, hvori
lånet effektueres. Disse obligationer, med en
løbetid på 18-20 år, er særdeles velegnede som
placeringsobjekt for en landmand, der trækker
sig tilbage efter at have solgt sin gård,
Obligationerne forrentes med 7 pct. p. a., og

de ældre landmænd, der overtager obligatio
nerne, får en god fast rente til at supplere even
tuelle andre indtægter med.
Skødevilkårene bør derfor udfærdiges således,
at sælgeren overtager de obligationer, hvori
fondens generationsskifte lån udbetales, til pari
kurs. Dette vil give gode muligheder for at tale
sig til rette om fornuftige vilkår for overtagel
sen, og det vil give såvel køber som sælger
større dispositionsfrihed. Dermed vil genera
tionsskiftet kunne lettes meget væsentligt.
Lån i fonden skal søges senest 2 år efter stedfundne investeringer
eller generationsskifte. Henvendelse om lån i Dansk Landbrugs
Realkreditfond sker gennem landets banker og sparekasser, idet
fonden kun kan yde lån efter indstilling fra et pengeinstitut.

Dansk LandMBMiiIkreditfond
Realkreditfonden er oprettet for
at yde bidrag til fremme af den
påkrævede modernisering af land
brugets bygninger, til fortsættelse

af landbrugserhvervets rationa
liseringsbestræbelser
gennem
øget mekaniseringsamt til lettelse
af generationsskiftet i landbruget,
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længer holde det end til næste Valdemars Dag,
derefter uden saa at det af ham begieres vil det
længer med Villie fremholde.
Den samme Dag skal ogsaa sættes Stoelsbroder
og Foldemænd ligesaa og dersom de det benægter
og ikke ville være det, da give de en Tønde 01 til
Byen og være saa Kvit det Aar omkring.

3. At være Oldermanden hørig og lydig.

Og skal hver Mand og menige Almue i Byen
være Oldermanden hørig og lydig saa vidt som er
til Bysens Nytte og Fremtarv. Findes nogen at
være ham ulydig derude, han give til Byen en
halv Tønde 01, Æg dersom Oldermanden gør
nogen Uskel enten med Villie eller forgriber sig,
da maa Oldermanden tiltales for de andre Naboer
og dermed hverandre gaa i Rette for Naboerne og
tale hverandre beqvemmeligen og skelligen til
uden Fortørnelse, saa skulde de andre Naboer
være pligtige at skelne derpaa og giøre dem
imellem, hvis det er saa at hver nyder Retten som
Retten bør have.

4. At Oldermanden ikke med Skends ord eller
andet overfaldes.
Item dersom nogen Mænd overfalder Olderman
den med Skendsord og uhøflig Tiltale, saa at han
nødes til at skille sig af med Oldermands Lennit
eller i andre Maader afkommer, da skal Stoelsbroderen have Fuldmagt med andre Naboer at
pante den Mand derfor og at pante andre, som
bryder imod Bysretten til de fange Oldermand
igien og udsætte deres Pant for Vide eftersom Vide
lægges om de ikke godvilligen udlægge.

5. Hvad en Oldermands Embede skal være.
En Oldermand skal have Tilsyn med det som er
Bysens Nytte og Tarv om Hegn og Gierder om
Vange Gierret og Græsbred og alle andre Bysens
Behov, saa alting kan holde ved Magt og Lige
og for alting at holde Fred paa Kornet og Eng, og
naar han har noget for hænde som kan være By
sens Tarv Gavn, da skal han lade sammenkalde
de andre Naboer, og lade forstaa, hvad der er
Bysens Gavn og de derom komme overens og
samtykker med hannem den skal holdes ved sin
fulde Magt, og ikke En To eller Tre maa det
kuldkaste og hvilken af Naboerne der imod for
drister og giør imod det som de var kommen over
ens om med Oldermanden han skal give Byen en
Tønde 01 og sit Herskab en Orte Havre uden der
videre giøres Naade mod hannem.
om anden Dagen, og hvilken Mand som hiemmer
6. Hvorledes skal vares thil Steffne.

Og skal Oldermanden ved Stoelsbrødrene lade
vare til Stævne om Aftenen naar de skal til Stævne
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naar han fangen Bud og ikke kommer til Stævne,
men tager anden Hverv derfor og forsømmer
Stævnen da maa Oldermanden lade ham sætte paa
Byens Stok eller Kiep for en Skilling til 1 Vide
for hver Tid han forsømmer sig derudi, og ikke
er sin Oldermands Bud lydig. Men haver han
Forfald saasom med Bryllup eller Barsel eller
anden Morskab som han er tilbedet, da skal han
give sin Oldermand det tilkiende og haver det
med hans Minde at være fra Stævne og beder ham
svare for sig. Ligeledes skal det være om Herskabs
og alle laulige Forfald. Eller ogsaa om en Mand
har Nød og Trang til at frede Hvern af By, men
var han hiemme da Budet kom og ikke havde
Lov af Oldermanden at være fra Stævne da give
han 1 Skilling til Vide. Og naar han faar Lov at
være fra Stævne, da skal bepligte sig til at holde,
hvad de andre Naboer paalægge til Byens Nytte
og Gavn. Er det ikke Byens Nytte eller Gavn, da
skal han sige Nej dertil om han kan bedre Raad
optænkes naar han hiem kommer, men kan de
alle tykke at være Byens Gavn, da skal han holde
det Uge med dem der var til Stævne og det paa
lagte, men af optænkt mod at han kunde være en
hel By til Gienvordighed maa han ikke denne
Vedtægt kuldkaste.

7. Fremdeles om Allermands Embede.
Og skal Oldermanden dele for Byen og forsvare
Byens Sager, hvor Behov giøres, om han er saa før
og ved Magt at han kan giøre det, men er han
ikke tilpas eller ved Magt at han det giøre kan, da
maa en af hans Naboer, hvilken bedst kan, og
alle Mænd være pligtig til at laane hannem Delemænd og gaa selv med om behøves, giøres, og
hvad Oldermanden eller den som betroet er til
Delemand giør paa Byens Vegne, det skal være
gjort og ladt i alle Maader. Og dersom nogen
Mand fanger Bud i Tide og sidder Ret for Bysens
Færd at lade Delemanden gaa og han det for
sømmer og deres Dele og Langmaal forspildes
giver en Tønde 01 til Byen og sit Herskab en
Orte Havre og ingen Naade have.

8. Om Bystævne.
Naar man fanger Aften Varsel at komme til
Stævne om anden Dagen og han kommer til Stæv
nehuset, da skal Oldermanden give dennem for
hvad han haver med ham at skaffe paa Bysens
Vegne. Saa skal hver Mand være overbødig at
stande til Rette om nogen haver set hans Kvæg
til Skade eller hans Giærder at være aabne eller
andet at være Byen til Skade for hans Skyld, og
da skal hver Mand som at være overlyst give til
Kiende om han haver set af hans Kvæg til Skade
og ikke dølge med ham eller hans Giærder ligger
aabne eller anden Uhegn, hvad han haver set udi
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Marken siden de var sidst ad Stævne, men hvilken
der siden paa Stævne og ikke siger til hvad Uhegn
han haver set eller ved med sine Naboer og vil
komme ottende Dagen eller 14 Dagen derefter og
det sige da skal det intet due, thi der skal ingen
bagefter due eller stande for fulde efter denne Dag.
Og hvis som nogen Mand haver at tale eller svare
til nogen Sag efter denne Dag paa Stævne, da skal
han bede om Lov af Oldermanden og tale sine
Ord sagtmodig og vel og svare beskedeligen til
hvad han kommer at svare til uden Fortørnelse
eller onde Ord, og ikke heller raabe, storme,
sværge eller bande eller skrige uden Lyd i hverandres Mund, men tale lydt, paa det at Older
manden og andre Naboer kunne høre Tiltale og
Giensvar paa begge Sider, og siden skelne, hvad
Ret er imellem Naboer og andre. Og dersom
nogen lader sig derimod finde at tale i Ulydt,
men raaber og stormer i hinandens Mund og ban
der give 1 B til Vide for hver Sinde hans Brøst
saa findes. Og dersom nogen lader sig fortørne
paa sin Nabo, og sværger den ene Ed efter den
anden unødt han give 1 B til Vide for hver Ord
han svare utvungen til. Men dersom nogen ban
der sin Nabo enten Oldermand eller andre Naboer
paa Stævne eller løgner Oldermanden eller andre
Naboer, han skal give en halv Tønde 01 til Vide
for hver Gang han lader sig at løgne sin Older
mand eller andre Naboer. Og dersom Olderman
den løgner andre hans Naboer uden Skel han lide
samme Straf men hvilken den tilfalder og beder
om Naade, da stander det udi hans Naboers Vilkaar om de ville benaade ham. Ligesaa skal være
om ukvems og uærlig Tiltale, at hverandre til paa
Stævne, men hver skal tale den anden til med
ærlige og bekvemmelige Ord, og hvilken som for
bryder sin Vide og ikke vil godvillig udlægge, da
maa de ham pante derfor og udsætte samme
Pant for hans Vide.

9. Hvilken anden slaar udi Stævnehus.

Hvilken Mand andre slaar i Stævne Hus til Blods
eller slaar med sin Næve eller drager ham i sit
Haar i andre Maader slaar han giver en Tønde
01 til Vide, foruden anden lauglig Sagefald og
hvem som den ej godvilligen udlægge, da maa
man pante hannem derfor og intet dermed for
bryde hverken Vold, Hærværk eller andet.

Sagefald. Og dersom han den Vide ikke vil ud
lægge, da maa han pantes derfor, og de intet der
med forbryde, som hannem pante. Udi lige Maade
skal samme Straf holdes, som giør hverandre Ufred
naar man gaar til Stævns eller fra.
11. A t ingen schal gaa til Gildes med
nogen Vaaben eller Værrie.

Skal ingen Mand indgaa i vort Gildes Hus enten
Gildsbroder eller Giæst Tieneste Svend eller Dreng
med nogen Vaaben store eller smaa Sværd, Spyd,
Økse, Sten, Knive, Hammer eller andre dødelige
Vaaben, hvem der giør det giver en Fjerding 01
til Vide foruden anden lauglig Sagefald. Saa og om
man udformer andre paa hans Gildes Vej til eller
fra eller i Gildesgaarden, men al Ting i de Maader
være i Fred til Gildet er afdrukket, og hver er
kommen hiem i sit Hus. Det samme er ogsaa om
nogen sætter sit Vaaben i Skjul i Gildesgaarden
i Giærder eller anden Steds eller paa Gaden, giver
en Tønde 01 til Byen og sit Herskab en Orte
Havre og ingen Naade have.
12. Om man slaar i Gildes Hus eller paa
Gildes Vej.
Men hvilken, der slaar i Gildeshus eller paa
Gildesveje eller i Gildesgaarden, giver en Tønde
01 til Gildet hvad heller det er Mænd eller Svend
foruden anden lauglig Sagefald. Er det en Mands
Svend, da skal Oldermanden have Lov at pante
Husbonden derfor han tjener og holde Pantet til
Rede indtil Husbonden fører sin Svend i Rette
til Stævne næste Stævne Dag derefter. Og Older
manden og Gildesbrødrene skulle da høre Sagen
i Rette og skelne derpaa hvilken Ret og Uret
haver. Og hvilken Mand eller Svend der lader sig
høre i vort Gildeshus at sværge eller bande eller
tale Usømmelig Snach og dermed fortørne baade
Gud og Mennesker, han give en halv Tønde 01
til Vide.

13. Om Ukvems Ord.

Men dersom nogen Mand eller Svend lader sig
finde at tale nogen ærlig Dannekvinde eller ærlig
Pige uhøflig, eller taler ubesindeligen til ærlig
Kvindfolk, han bøde derfor efter 4 Dannemænds
Sigelse, men man skal tale hverandre høflig og vel
til og være som Christne og ikke som Uchristne
og Sinde Fred og Rolighed.

10. At ingen maa indgaa i Stævnehus med
nogen Vaaben eller Værrie.

14. A t gaa tiilig thil Sommergilde.

Og skal ingen Mand indgaa i vort Stævnehus med
stort Vaaben, Sværd, Spyd, Økse eller Større
Knive. Hvo det giør gieide Vide 4 B, men løber
nogen Mand ud af Stævnehus og henter sig Værge
med vred Hou og kommer ind dermed paa Stævne
give en Tønde 01 til Vide foruden anden loulig

Man skal og gaa betiden til Sommergilde saa at
man kan være hiemme igien om Solbiergetid og
ikke sidde og søle Natten over og fortørne Gud
og dennem i Huset ere. Og hver drikke saa meget,
som hans Nødtørftighed udkræver og sømmeligt
og beqvemmeligt er.
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15. Item om man kaster op af Drik.

Men hvilken som drikker sig saa fuld at han læg
ger det paa Bordet eller paa Gulvet for sin Naboe,
giver en halv Tønde 01 til Vide hvad heller det er
Mand eller Svend.
(Fortsættes)

o/ndelsbogtrykkeriet
i Odense
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