Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er

et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og

sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre

publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

1964 - 23. årg.

April

Nr. 130

OM DEN NYE ARVELOV
--------------------------

Af advokat M. Hesselbjerg, Hillerød.

I henhold til lov nr. 215 af 31. maj 1963 ind
føres fra 1. april 1964 at regne en ny arvelovgivning, idet de gældende regler ophæves, for så vidt
den nye lov ikke bestemmer, at de skal vedblive
at gælde.
I denne og nogle følgende artikler skal gives en
fremstilling over hovedtræk i den nye lovgivning
og bemærkninger om, hvori denne forandrer den
hidtil gældende ret.
I. Arveret ifølge loven
Når en person ikke ved testamentarisk bestemmelse
har truffet afgørelse om, hvem den efterladte for
mue skal tilfalde, afgøres dette af de regler, som
findes i lovens kapitler 1 og 2. Arveberettigede
efter loven er dels visse slægtninge, dels en efter
ladt ægtefælle.

A. Slægtninges arveret
Bestemmelserne herom lyder således:
$ 1. »En arveladers nærmeste slægtsarvinger er
hans børn. Børnene arver lige.
Stk. 2. Er et barn død, træder dets børn i dets
sted og arver indbyrdes lige. På tilsvarende måde
arver fjernere livsarvinger.
§ 2. Har arveladeren ikke efterladt sig børn
eller andre livsarvinger, arver hans forældre. For
ældrene arver lige.
Stk. 2. Er en af forældrene død, træder hans

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

livsarvinger i hans sted på samme måde som be
stemt i § 1, stk. 2. Efterlader han sig ingen livs
arvinger, arver den anden af forældrene eller den
nes livsarvinger alene.
S 3. Er der ingen arvinger efter § 1 eller § 2,
arver afdødes bedsteforældre. Halvdelen af arven
tilfalder bedsteforældrene på fædrene og halvdelen
bedsteforældrene på mødrene side.
Stk. 2. Er en af bedsteforældrene død, træder
hans børn, men ikke fjernere livsarvinger, i hans
sted.
Stk. 3. Mellem fædrene eller mødrene arvinger
indbyrdes deles arven som fastsat i § 2. Er der
kun arvinger på fædrene eller mødrene side, arver
disse alene.«
Disse regler stemmer med en enkelt undtagelse
med hidtil gældende ret. Første ret har arvelade
rens afkom, og kun hvis intet sådant findes, går
arven tilbage til arveladerens forældre og disses
afkom. Findes heller ikke forældre eller afkom
af disse, går arven til bedsteforældre og disses
børn, men ikke fjernere livsarvinger.
(Fortsættes side 5)
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ÅRSMØDET 1 NYKØBING F.
______________________

30. og 31. maj 1964 _____________________

Slægtsgaardsforeningens årsmøde holdes i år
på Lolland-Falster lørdag den 30. og søndag den
31. maj.
Foreningens medlemmer med familie og venner
indbydes herved til årsmødet.
Mødet' åbnes lørdag eftermiddag, og alle del
tagerne - både herrer og damer - overværer af
læggelsen af beretningerne om foreningens opgaver
og virksomhed og den efterfølgende drøftelse af
aktuelle slægtsgårdsproblemer.
Hjemmenes og slægternes fortid og fremtid an
går både den ældre og den yngre generation og det
forventes, at de, der kan, tager nogle af slægtens
unge med, og at så mange som muligt overværer
det indledende eftermiddagsmøde, hvor kaffen ser
veres i mødesalen i en pause.
Efter mødet lørdag eftermiddag kan de, der
ønsker det, få tid til en spadseretur i Nykøbing
eller et hvil på hotellet, før man samles i festsalen
på hotel Baltic om aftenen.
På søndagsudflugten gennem Lollands smukke
egne bliver der lejlighed til at få indtryk af og
stifte bekendtskab med denne landsdels natur,
kultur og historie.
Mangel på medhjælp og økonomiske hensyn
hindrer ofte ferierejser for landbrugere - men vel
mødt til årsmøde på Lolland-Falster. - Ved mødets
tilrettelæggelse har man tilstræbt, at deltagernes
tid og økonomi ikke belastes hårdere end nød
vendigt.
Indmeldelse sker på den andet steds i bladet
værende indmeldelsesblanket.
Deltagere, der ønsker befordring med bus under
søndagsudflugtens kørsel på Lolland, kan bestille
busbillet og lade egen vogn stå i Nykøbing.
Medlemmer, der eventuelt ikke kan deltage i
årsmødet før om søndagen, bedes udfylde og ind
sende indmeldelsesblanketten og betale frokost
billet (punkt 2) og fællesudgifter (punkt 4). - Fro

kostanretningen og opdækningen til antallet af
deltagere i Reventlowparkens Restaurant er forudbestilt, og kun de der har frokostbillet, kan ind
tage pladserne i spisesalen.

PROGRAM
Lørdag den 30. maj.

Kl. 13.30 prc.: Årsmødet åbnes på hotel »Baltic«.
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
beslutning.
7. Valg af 7 medlemmer til hovedbestyrelsen.
Efter tur afgår Chr. R. Christensen, N. Slemming, Jørgen Petersen, Bent Bjergskov, Einer
Petersen, Marcus Hansen og Salomon J.
Frifelt.
8. Valg af revisor.
9. Fastsættelse af årsmødet 1965.
10. Eventuelt.
Kl. 15.00: Mødet afbrydes af en kort kaffepause.
Kl. 16.30: Mødet ventes sluttet.
KL 18.30: Middag i hotel »Baltic«s festsal og der
efter kaffe og selskabeligt samvær til kl. 24.00.
Søndag den 31. maj.

Kl. 8.45: Afgang fra banegårdspladsen i Nykøbing.
Der køres ad hovedvej 7 og derfra over Rad
sted til den smukke renæssanceborg » Berritsgaard«, som er opført 1586. Borgen, som er
ubeboet, ejes af lensbaron Otto Rosenøm-Lehn,
som vil være til stede. Efter et kort ophold,
hvor borgen ses udefra, køres til Orebygaard.
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KL 9.45: Ank. til Orebygaard, som er et gammelt
herresæde i Chr. IV’s stil omgivet af voldgrave.
Ejeren, lensbaron Otto Rosenøm-Lehn, tager
imod og giver deltagerne lejlighed til at se slot
tet ude og inde samt slotsparken med mange
sjældne planter. (Ophold 1 time).
Kl. 10.45: Afgang fra Orebygaard.
Kl. 11.10: Ankomst til Knuthenborg park som er
anlagt 1863-74 og dækker 12-1300 td. Id. Be
søget i dette enestående parkanlæg med mange
sjældne trævækster og vidtstrakte rhododen
drontykninger varer ca. 50-60 min. I parken
gøres et ophold, og der vil blive givet oplys
ninger om parkens historie og beplantninger.
Fra Knuthenborgparkens hovedport i Bandholm
køres en kort rundtur til Bandholm Havn, og
her kikkes på A/S C. A. Qvade & Co.s kæmpe
silo, som er Danmarks største kornsilo. Fra
Bandholm fortsættes ad landevejen mod nord
vest med udsigt mod Askø, Fejø og Femø.

Kl. 12.30: Ankomst til Pederstrup (Reventlowparken). I Reventlowparkens Restaurant spises fro
kost. Derefter spadseres i Reventlowparken og
museumsforvalter Henriksen foreviser Reventlowmuseet i Pederstrups hovedbygning, som er
en selvejende institution og som har minde
stuer for statsminister, greve C. D. F. Reventlow, som er kendt for sin indsats ved landbore
formernes gennemførelse i perioden omkring
1780erne.
Kl. 14.30: Turen fortsættes over Vesterborg og ad
hovedvej 7 til Maribo.
Kl. 15.00: Besøg i Maribo domkirke som fore
vises. Domprovst Felter taler om kirken og be
søget sluttes med salmesang.
Kl. ca. 15.45 slutter årsmødeudflugten. (Turen fra
Nykøbing over Bandholm, Reventlowparken,
Maribo over Sakskøbing til Nykøbing er ca.
117 km.)
KL ca. 16.15: Bus ankommer til Nykøbing.

0. Aslund; jeg har kendt »gamle Bedstemor« (f.

Edle Roesdahl in memoriam
Det var med vemod, jeg i går formiddags modtog
meddelelsen om Edle Roesdahls død, men sam
tidig med glæde over, at hun fik lov at dø i sit
kære hjem, 0. Aslund, det hjem som hun kæm
pede længst muligt for at bevare i slægten, men
alderen tvang hende til for kort tid siden at sælge
gården, og den beslutning tog meget hårdt på
hende.
Det er dybe rødder, det vældige slægtstræ har
i Aslunds muld; Edle Roesdahl var kun en lille
kvist på træet, men har med ukuelig energi arbejdet
for dets fortsatte trivsel. Hun var af den kendte
Kjærulfslægt, som i hvert fald siden ca. 1430 har
haft tilknytning til 0. Aslund, dels som fæstere
og dels som ejere. Gården er ikke altid gået i arv
fra far til barn, sommetider har man måttet kalde
en fjernere slægtning for at føre den videre i slæg
ten. Edle Roesdahl havde som få respekt og ær
bødighed for sin slægt, hun vidste besked med,
hvilket ansvar hun som ejer af gården havde for
dens fortsatte beståen som slægtsgård, hun anede
forfædrenes seje kamp for at holde lyngen fra
dørene og følte deres kærlighed til jorden, enten
hun færdedes i mark, eng, mose eller skov, navn
lig det sidste, hvor hvert træ talte til hende om
fortiden.
Hun og hendes meget dygtige inspektør J. Dal
gård har trofast hjulpet hinanden, deres arbejde er
ikke det dårligste, nu ligger 0. Aslund som en
oase midt i den brune lyng til stor glæde og be
undring for folk med interesse for landbrug.
Jeg er fra min spædeste barndom kommet til

1809), siddet på hendes skød og hørt hende for
tælle om livet på gården, min søster og jeg står i
stor taknemmelighedsgæld til familien Roesdahl
og specielt til Edle Roesdahl, hvis hjerte nu så
pludseligt brast.
Æret være Edle Roesdahls minde.
Kalundborg, den 7.3.1964.
Anna Myrhøj.
Gudrun Rosenstand Christensen.

En hilsen fra en svensk ven
Slægtsgårdsbladet har fra en gammel svensk ven,
kaptajn Axel Berg von Linde, Bjömögården, Båstad, modtaget følgende:
Har på gamle dar (nu 81 år) blivit döv (gammal
artillerist) och därför lämnat Bjäre Härads Hem
bygdsförening i yngre händer. All korrespondans
till föreningen kan t. v. sändas till direktör Olof
Nobel, Båstad.
Vill nu varmt tacka för allt trevligt och givande
samarbete för hembygdsvården under gångna år
och hoppas innerligt, att samarbetet alljämt måtte
fortsätta.
Samlingarna i vår hembygdspark i Boarp har
nu undergått en noggrann granskning och blivit
beskrivna av sakkunniga från Lund. Det är många
värdefulla ting, som föreningen lyckats sammanföra
i denna park — och som samlingsplats för ideella
föreningar av alla slag är parken högt uppskattad.
Bära vägarna hitåt, så varmt vällkomna med
ett besök!
Gamle vännen
Axel Berg von Linde.
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Arveret til børn født uden for ægteskab

Den nye arvelov
Fortsat fra side 1

Det er på det sidste punkt, der er sket en æn
dring ved arveloven. Bedsteforældres børn vil sige
onkler og tanter til arveladeren. Efter hidtil gæl
dende ret var også bedsteforældres børnebørn, dvs.
arveladerens fætre og kusiner arvinger efter loven.
Før 1954 kunde også fjernere slægtninge arve
efter loven, når der ikke fandtes nærmere slægt
ninge. I 1953 foreslog regeringen en regel sva
rende til § 3, stk. 2., men dette mødte modstand
i Folketinget, og man enedes da om det kom
promis, at man medtog fætre og kusiner, men ikke
disses børn, som arvinger efter loven, hvilket fandt
udtryk i den indtil 1.4. 1964 gældende lov nr. 66
af 17. marts 1954.
Hvad der ikke lykkedes ved loven af 1954, at
udelukke fætre og kusiner som arvinger efter loven,
gennemførtes således ved den nye arvelov.
Det må vist også indrømmes, at der ikke sker
meget skade herved. Det er gennem statistiske op
lysninger godtgjort, at legal arv til fætre og kusiner
spiller en ringe rolle. Eksempelvis kan anføres, at
den i finansåret 1956-57 udgjorde 1,3 mili. kr.
af det samlede arvebeløb 506 mili. kr., altså mindre
end 3 pro mille. Dertil kommer, at sådanne boer,
hvis der er mange arvinger, kan volde ulejlighed,
der står i misforhold til de værdier, det drejer sig
om.
Følgen af den nye regel bliver, at den, der ikke
har nærmere slægtninge end fætre og kusiner og
ønsker at disse skal arve, må oprette testamente
herom. Dette kan have den fordel, at arveladeren
kommer til at tage stilling til, om arveretten skal
gælde for alle fætre og kusiner, og om de skal arve
lige eller ulige. Med andre ord, arveretten for fætre
og kusiner bliver fremtidig et ønske fra arvelade
rens side, medens den tidligere ofte blot har været
et udslag af ligegyldighed.

I de almindelige bestemmelser er der ikke gjort
nogen forskel mellem børn født i og uden for
ægteskab, men i lovens § 80 findes følgende be
stemmelse:
tf 80. »Såfremt et barn uden for ægteskab er
født før 1. januar 1938, bestemmes dets adkomst
til arv efter faderen og hans slægt og disses ret til
arv efter barnet efter den før det nævnte tidspunkt
gældende ret.«
Efter ældre ret havde et barn født uden for
ægteskab kun arveret efter moderen og dennes
slægt, med mindre faderen havde legitimeret det
ved en særlig bestemmelse. Efter en lov af 7. maj
1937 blev der som almindelig regel givet arveret
efter faderen og dennes slægt for børn født efter
den 1. januar 1938, medens de gamle regler bibe
holdtes for børn født før den tid. Denne bestem
melse er gentaget i den nye arvelov.

Arveret for adoptivbørn
Arveloven indeholder herom følgende bestem
melser:
tf 4. »Adoption begrunder samme arveretlige
stilling som virkeligt slægtskab, med mindre andet
følger af reglerne i adoptionslovgivningen.«
Når adoptionsbevilling er givet efter loven af
25. maj 1956, og bevilling er udstedt efter 1.
januar 1957, er adoptivbørn ligestillede med køde
lige børn. For så vidt adoptionsbevilling er udstedt
tidligere, kommer det an på adoptionsbevillingens
indhold, om denne giver arveret eller ikke.

B. Ægtefælles arveret
Herom indeholder den nye arvelov følgende be
stemmelse:
tf 6. »Arveladerens ægtefælle arver en tredjedel
af hans ejendele, når han har efterladt sig livs
arvinger, jfr. dog § 19, stk. 1.«
Denne bestemmelse lyder således:
»Har en ægtefælle hensiddet i uskiftet bo, arver
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livsarvingerne efter den førstafdøde kun denne,
såfremt de overlever den længstlevende ægtefælle,
eller de lever på det tidspunkt, da skiftet begæres.
Ved skifte efter den længstlevende ægtefælles død
beregnes der ikke arv efter førstafdøde til den
længstlevende ægtefælle.«
I tidligere ret er der sket følgende ændringer:
Den efterlevende ægtefælle arvede tidligere Vi
af afdødes formue, børnene %. Efter den nye
arvelov er arven forhøjet til 16, således at børnenes
arv bliver %. Når der foreligger almindeligt for
muefællesskab, er afdødes formue kun halvdelen
heraf. Tidligere fik børnene % af halvdelen = 3/s.
Efter den nye lov får de % af halvdelen = Vz.
Når en ægtefælle har hensiddet i uskiftet bo,
skal der i henhold til § 19, stk. 1, ikke beregnes
arv efter den førstafdøde til den længstlevende
ægtefælle, hvilket var tilfældet efter hidtil gæl
dende ret.
For så vidt ægtefællerne kun har fælles børn,
får dette ingen betydning, men forholdet bliver et
andet, hvis nogen af dem har særbørn. Tidligere
arvede den længstlevendes børn 5/s af fællesboet,
den førstafdødes 3/r, nu får hver gruppe halvdelen.
Eksempel: førstafdøde har et særbarn, ægte
fællerne har 2 fællesbørn. Tidligere fik særbarnet
til Deling med fællesbømene 3/s af fællesformuen,
altså Vs. Nu får det Vs af halvdelen = Vg.
Disse ændringer i arvereglerne, når førstafdøde
har efterladt sig livsarvinger, er ikke særlig betyde
lige, men forholdet er et andet, når afdøde ikke
har efterladt sig livsarvinger, reglerne herom lyder
således:
£ 7. »Efterlader arveladeren sig ikke livsarvin
ger, arver ægtefællen alene.
Stk. 2. Dør den længstlevende ægtefælle uden
at have indgået nyt ægteskab og uden at efter
lade sig livsarvinger, deles boet efter ham lige
mellem hver ægtefælles arvinger. Er der ved den
længstlevende ægtefælles død kun arvinger efter
en af ægtefællerne, arver de det hele.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 er ikke til hinder
for, at den længstlevende ægtefælle ved testamente
kan råde over hele boet.«
Efter de før 1. april gældende regler, der findes
i lov af 20. april 1926 om ægtefællers arveret og
uskiftet bo, kunne ægtefællen også være eneste
arving, men kun i det tilfælde, hvor afdøde hverken
efterlod sig fader, moder, søskende eller søskendes
afkom. Var der sådanne slægtninge, arvede de
sammen med ægtefællen, således at slægten arvede
halvdelen og ægtefællen den anden halvdel.
Den overlevende ægtefælle kunde imidlertid
undgå skifte ved at vælge at hensidde i uskiftet
bo med førstafdødes arvinger, det såkaldte uskif
tede bo med udarvinger, dog måtte ægtefællen
skifte med disse i tilfælde af, at han eller hun
ville indgå nyt ægteskab. Ellers beholdt den længst
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levende formuen indtil sin død, hvorefter det
uskiftede bo deltes med halvdelen til den først
afdødes arvinger og den anden halvdel til sidst
afdødes arvinger.
I modsætning hertil bestemmer den nye arvelov,
at den længst levende ægtefælle arver alene og frit
kan råde over det arvede ved testamente. Hvis den
længstlevende indgår nyt ægteskab, er førstafdødes
slægt hermed afskåret fra arv. Kun hvis den længst
levende ægtefælle ikke indgår nyt ægteskab, ikke
efterlader sig livsarvinger og ikke har truffet anden
testamentarisk bestemmelse, deles boet efter den
længstlevendes død med halvdelen til førstafdødes
arvinger og halvdelen til den længstlevendes arvin
ger. Har nogen af ægtefællerne ikke arvinger, arver
den anden ægtefælle arvinger alene.
Denne vidtgående arveret for ægtefællen, hvor
den afdøde ikke har livsarvinger, kan nok være
rimelig og naturlig, når der er tale om en formue,
der er erhvervet af ægtefællerne selv i forening,
men sagen kan være en anden, når formuen eller
den væsentlige del af denne hidrører fra arv til
den førstafdøde ægtefælle. Der er i loven slet ikke
taget hensyn til den anskuelse, som var grundlaget
for gammel ret, at arv navnlig bestående i jord,
skulle bevares og gå videre i slægten.
Tager man nu som eksempel en gammel slægts
gård, der er gået i arv til den førstafdøde ægte
fælle, vil den omstændighed, at denne ikke efter
lader sig livsarvinger, let bevirke, at gården går
ud af slægtens besiddelse, og at den førstafdødes
slægt end ikke arver noget efter denne.
Dette kan virke urimeligt. Hvis man vil undgå
dette, må der oprettes testamente indeholdende
bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med
gården i et sådant tilfælde, hvilket skal omhandles
nærmere i en senere artikel.
I den af Dansk Slægtsgaardsforening udarbej
dede deklaration om forkøbsret for slægten (Med
delelse nr. 4) findes iøvrigt det bedste middel til
at bevare en slægtsgård for slægten. Efter den nye
arvelovs ikrafttræden vil der være endnu mere
grund end tidligere til at henlede opmærksomheden
på denne.

★ det aktuelle hjørne
Svinetællingerne viser, at antallet af drægtige søer
er steget med 61 000 i de første seks uger af 1964.
Slagterierne beregner herefter, at antallet af
svin vil stige med 12-15 procent i 1964, mod 2-3
procent i 1963.
Herefter skulle vi inden udgangen af året være
ude i en vild overproduktion af svin med deraf
følgende prisfald.
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Det samlede høstudbytte i 1963 blev 14.165 miil.
foderenheder mod 14.508 i 1962 og 14.299 i
1961.
★

I skatteåret 1962-63 var 170.329 selvstændige
landmænd sat i skat. Det viser, at der var langt
færre selvstændige landmænd end landbrugsejen
domme.

F oreningsmeddelelser
Om ændringer i arveloven
En lovs bestemmelser kan i nogle tilfælde fore
komme indviklede og vanskeligt forståelig i lov
sprogets form, som naturligvis må være præget af
henvisninger og afgrænsninger af hensyn til en
rimelig afpasning af fyldigheden af selve lovens
ordlyd.
For at forstå enkeltheder og baggrund for lov
bestemmelser og disses administration må man
også studere betænkninger, cirkulærer og bekendt
gørelser med tilknytning til lovene.
Angående den nye arvelov, lov nr. 215 af 31.
maj 1963, som er trådt i kraft 1. april 1964 og
som indeholder nye bestemmelser og regler, der
kan påregnes interesse blandt Slægtsgaardsforeningens medlemmer, har bladudvalget anmodet for
eningens juridiske konsulent, advokat M. Hesselbjerg, Hillerød, om nogle artikler i »Slægtsgaar
den« med uddrag af og bemærkninger til nogle af
de betydeligste arvelovsbestemmelser og de gen
nemførte ændringer.
Til forståelse af lovsproget kan eksempelvis
nævnes, at i § 2, stk. 2, kan »hans livsarvinger«
også betyde »hendes livsarvinger« ligesom »i hans
sted« kan ombyttes med »i hendes sted«.

Kontingentet 1964
Efter udsendelsen af det gule indbetalingskort har
hovedparten af foreningens medlemmer straks
indbetalt kontingentet for 1964 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
benyttelse inden 15. maj.
Der spares porto, tryksager og tid ved at undgå
ckstraudsendelse af de grå giro-indkasseringskort.
Hvis det gule giro-indbetalingskort er bortkom
met kan kontingentet, som er uændret fra i fjor,
indbetales på almindeligt giro-kort til postkonto
nr. 83142.

Kapitalvindingsskat af
brandskadeerstatning
Det har længe været klart, at der i givet fald kunne
kræves kapitalvindingsskat af beløb, der ydes som
erstatning som følge af ekspropriation. Derimod
har der hersket nogen tvivl om, hvorvidt brand
skadeerstatning også kan betragtes som »kapital-

EKSPORTSVINESLAGTERIERNES

SALGSFORENING

Daggamle kyllinger - grise og gylte.

Gør indkomsten større ved opdræt af slagtekyl
linger. De bedste daggamle kyllinger af fineste
avlscenterafstamning - PI. Rock og Comis X PIRock - leveres i små og meget store partier til
rimelig pris.
Sortbrogede grise og gylte til salg fra avlscenter.
Hans og Oluf Jensen, Birkum pr. Fraugde, Fyn.
Tlf Davinde 76 (09) 97 25 11.

AXELBORG - KØBENHAVN V
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vinding«. Der er imidlertid ingen grund til tvivl.
Loven siger med klare ord: »Erstatnings- og for
sikringssummer sidestilles med salgssummer«.
Der er altså ingen tvivl om, at efter den gamle
lov kunne såvel ekspropriationserstatning som
brandskadeerstatning være afgiftspligtige, når ejen
dommen var erhvervet efter 1949, og efter såvel
1963- som 1964-lovene afgiftspligtige uanset er
hvervelsestidspunktet.
Efter den nye lov skal der ved afhændelse svares
kapitalvindingsskat, hvis afhændelsessummen over
stiger ejendomsvurderingen efter 13. almindelige
vurdering med 40 pct. samt et årligt tillæg af 6
pot. og et éngangstillæg på 40 000 kr. Af restbelø
bet skal der svares 60 pct. i afgift.
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De ret store fradrag virker i nogen grad bero
ligende, men da de enorme byggeudgifter gør det
nødvendigt at have forsikret meget højt, kan man
udmærket komme i den situation, at der skal svares
endog meget store beløb i afgift.
Når man tager i betragtning, hvor alvorlig en
katastrofe, det som regel er for en landmand, når
hans gård brænder og hans produktionsapparat
mere eller mindre sættes ud af drift, forstår man
slet ikke meningen med, at der skal kunne kræves
yderligere afgift af den skadelidte.
Muligheden for at undgå beskatningen ligger i at
få genopført sine bygninger inden for regnskabs
året eller at få et års udsættelse.
C hr. R. Christensen.

Velkommen til l\lykøbing|F.

»Czarens Hus« med Mogens Bøggilds bjørnebrønd,
Nykøbing F.
HER ER 160 PUNKTER

og der er 160 steder i landet hvor der ydes HANDELSBANK-service

Turistforeningen for Nykøbing F. og Omegn håber,
at Dansk Slægtsgaardsforening må få et godt og
udbytterigt møde i vor by, og at man vil finde
opholdet i byen behageligt.
Nykøbing har ca. 20.000 indbyggere og en hotel
standard nogle »grader« over, hvad man alminde
ligvis kan påregne i provinsbyer af en tilsvarende
størrelse. Kapaciteten er også ud over det sædvan
lige. Når hertil føjes, at Nykøbing F. har talrige
gode og store mødelokaler, står det vist klart, at
den også er en god kongresby.
Nykøbing F. er ikke rig på historiske minder,
men hvis man har interesser i den retning, er der
dog et par gamle bygninger, der nok er et nær
mere studium værd.
Byens kirke, opført omkring år 1482, rummer
»Den mecklenburgske stamtavle«, et maleri af
Anton Clement, skænket af Christian den IV’s
mor, enkedronning Sofie.
Ved torvet - overfor billedhuggeren Mogens
Bøggilds bjørnebrønd - finder De Czarens Hus,
der har sin ganske særlige historie. Da Czar Peter
den Store på en rejse i 1716 besøgte Nykøbing F.,
brød han sig ikke om det logi, der blev tilbudt ham
på Nykøbing F. slot, men foretrak at tage ind på
et værtshus ved byens torv, hvor han fik sig en
glad aften.
Nu er den smukke, gamle bygning indrettet som
en hyggelig restaurant og huser desuden museet
»Falsters Minder«.
Det russiske czardømme har givet flere tilskud
til værtshusets restaurering, hvilket er skyld i, at
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Aktieselskabet

C.A.Qvade
&Co.
er et gammelt slægtsfirma, som i
1843 blev grundlagt af agent C. A.
Qvade. Siden har firmaet udviklet
sig under stifterens og efterfølgernes
dygtige ledelse, og år 1900 blev det
omdannet til aktieselskab, men det
er stadig således, at slægten og
Qvades Legater har aktiemajoriteten.
Firmaet Qvade er et korn- og foderstoffirma, der betjener landmændene på Lolland/Falster, og vi har
i dag afdelinger spredt over hele landsdelen. Hovedsædet er i Maribo, og de to største havneafdelinger
er i Saxkjøbing og Bandholm med det sidste sted som centrum for ind- og udførsel af varer. Firmaets
specialitet er handel med maltbyg og såsæd, og en meget stor del heraf går til eksport hovedsagelig til de
europæiske lande, men det har også gode kunder i det nære Østen, i Afrika, Syd- og Nordamerika.
Den nye store silo i Bandholm er et tegn på, at firmaet er fulgt med tidens udvikling, idet alle moderne
indretninger findes her. Silokapaciteten er 25.000 tons løst korn og 7000 tons i sække, og siloen har rens
ningsanlæg til maltbyg og tørrerier med en kapacitet på 1000 tons korn i døgnet ved 4 % nedtørring. Fra
den nye silo sejler skibene direkte til alle kunderne, herunder til vore ældste forbindelser i maltbyg (ca.
100 år), Norge, og til vore nye trofaste forbindelser i Brasilien.

bygningen er så velbevaret i dag. Reelt har den
russiske stat ret til at erhverve ejendommen, hvis
den skulle blive udbudt til salg, selv om det nok er
tvivlsomt, om man vil gøre brug af forkøbsretten.
Vi har ovenfor nævnt Nykøbing F. slot. Alt hvad
vi kan vise Dem heraf i dag er desværre kun en
plastisk model, der befinder sig på museet, samt
nogle få fattige brokker af det, der engang var
slottet. Det fik lov at forfalde og blev revet ned
i 1700-tallet, fordi man ikke havde penge til at
restaurere det for (det var før turistforeningen
blev stiftet!).
Det var lidt om Nykøbing F. i fortiden.
Nykøbing F. er i dag - bl. a. takket være det
gode og store opland - en driftig handelsby. Prøv

FYENS STIFTS SPAREKASSE
oprettet 1832

DANSK SLÆGTSGAARDSFORENING

Randers Amtskreds
arrangerer med forventet tilslutning

BUSTUR
til Nykøbing F.
til årsmødet den 30. og 31. maj.

Buskørslen omfatter også udflugten, som
er nævnt i årsmødets program her i bladet.
Frokostpakken spises i bussen eller lande
vejsgrøften. Henvendelse snarest til amtsbe
styrelsen eller rutebilejer H. Esbensen, telf.
Vivild 33.
Indtegning og oplysning på følgende tele
foner: Vivild 42, Holbæk 14, Halling 3,
Mariager 79, Rønde 203, Spentrup 87, Dalbyover 7.
A mtskredsbesty reisen.
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at tage en tur gennem byen og kig på forretnin
gerne. De fleste er af et sådant format, at man i
almindelighed skal til langt større byer for at finde
mage til.
Vi ved godt, De ikke får så megen tid til rådig
hed under opholdet i vor by, men trænger De til
frisk luft, skulle De alligevel unde Dem selv en
tur ad Strandpromenaden langs Guldborgsund Nykøbing F.’s smukke strandvejskvarter med dej
lige villaer og velplejede, smukke haver. En tur
på promenaden er alle nykøbingenseres yndlingsmotion: vi tror, De vil forstå hvorfor.
Men lad os ikke for byen glemme det store
opland. Landsdelen har mange smukke slotte,
herregårde og parker. Den kendteste park er den
100 år gamle Knuthenborg park. Den dækker et
areal på 600 tdr. land og kan opvise utallige
sjældne træer og planter.
Vi ønsker, at årsmødet 1964 må blive i alle
måder vellykket. Kan vi under Deres ophold være
Dem til hjælp, er vi det meget gerne.
Turistbureauet finder De på Banegårdspladsen.
Strandpromenaden, Nykøbing F.

Hjertelig velkommen til Nykøbing F.

Om slægtsgårdsfrænderne i nord
Af rektor Sigurd Örjangård, Sollerön, Sverige.
I dette vort blad (ordet »vort« tyder på, at skri
benten føler sig som en slægtning) er der frem
kommet notitser om skånsk slægtsgårdsinteresse.
Det er vel naturligt, at de danske venner særlig
føler tilknytning til det tidligere danske Skåne, men
da vi i denne sammenhæng berører en ideel værdi,
slægtsgårdsarven, og ikke tænker på svundne tiders
stridigheder, så findes hos læserne formodentlig
også interesse for det øvrige Sverige og dets slægts
gårde. Denne lille artikel er blevet til for at lade
vennerne i Danmark få et indblik i slægtsgårds
spørgsmålets stilling i hele broderlandet norden
Øresund.
Det er at befrygte, at mange slægtsgårde for
svinder i denne egenskab under den gennem mange
år foregående »bortrationalisering« af utallige små
gårde. Landbrugsnævnene (Statens organer for
denne rationalisering) køber gårde, udstykker
gårde, tillægger delene til omkringliggende jord
brug for at forøge disse arealer og sælge gårde.

Mange slægtsgårde har ved denne udvikling byttet
ejere, og det kan næppe forbavse, om interessen
for gårdsarven herved er kommet til at stå noget i
skyggen.
»Jordbrukare-Ungdomens Förbund« (JUF), den
upolitiske, pædagogiske og hjemstavnsværnende
organisation, har to gange gennemført en opgørelse
af landets slægtsgårde. Første gang var i forbin
delse med Stockholmudstillingen 1930, ved hvilken
forbundet havde sin egen pavillon, og en særlig dag
var afsat til JUF’s dag. Den anden store rigsopgø
relse fandt sted, da forbundet i 1943 fejrede sit
25-års jubilæum. Samarbejdet var da etableret
med jordbrugets rigsorganisation »Lantbruksförbundet«, samt med »Samfundet för hembygds
vård«. Ved begge disse rigsopgørelser var betin
gelsen for at erhverve et slægtsdiplom 200 års be
siddelse i slægtens eje, og begge gange stod vor
nuværende konge som opgørelsens protektor og
viste indgående interesse for alle detailler i forbin
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delse med dens gennemførelse. Diplomerne blev
uddelt under højtidelige former af kongen og dron
ningen (daværende kronprins og kronprinsesse).
Hvor stor interessen var blandt landets jordbru
gere fremgår af resultatet af opgørelsen i 1943.
Omkring 11000 gårde modtog diplomet for mindst
200 års besiddelse, undertegnet af opgørelsens kon
gelige protektor. Som et mindre ønskeligt resultat
kan anføres, at forbundets leder, som stod for op
gørelsens gennemførelse, pådrog sig mavesår med
maveblødning.
De ca. 11000 gårde fordelte sig nogenlunde
ligeligt i landets samtlige len, dog med en overvægt
i Kalmar Len (1100), Jämtland (850), Västernorrlands Len (over 700), Gävleborgs Len (900)
og Gotland (700). De to len i Skåne havde sam
menlagt mere end 1000 deltagere.
Med al sikkerhed var antallet af slægtsgårde på
nævnte tidspunkt væsentligt større, men omkost
ningerne ved hjælp fra landsarkiverne til udred
ninger, og vanskelighederne ved privat efterforsk
ninger i arkiverne virkede afskrækkende. Antallet
af deltagere i de nordlige Dalabygder var yderst
ubetydeligt, hvilket var så meget mere mærkeligt,
som en meget stor procentdel af gårdene her er
gamle slægtsgårde. Ud over de vanskeligheder,
som nys er nævnt, har her jorddelinger og i lang
sommelige tider forsømte arvskifter medvirket.
For at tage et eksempel er i Sollerö sogn så godt
som alle gårde arvegårde, men her deltog kun
en eneste gård. Den udeblevne interesse på dette
sted turde nok mest kunne forklares ved, at man
her ser noget helt naturligt i, at gårdene gennem
udtalte sekler altid er gået i arv. Man mente nok,
at der ikke var noget særligt originalt eller tillok
kende i at se et slægtsgårdsdiplom på stuevæggen
i hver gård. Her vidner den udeblevne interesse
ingenlunde om manglende interesse for hjemmet,
jorden og arven, men snarere om en overvældende
interesse. Man har fra gammel tid anset det som
noget selvfølgeligt, at hver arving skulde have sin
del af jord og skov.
Norra Dalama har altid været et fattigt land, i
særdeleshed før skovene fik større værdi, da skovindustrierne begyndte deres sejrsløb. Gennem år
hundreder har det været skik, at både mænd og
kvinder i nogle måneder er taget til andre bygder
for ved et eller andet arbejde at skaffe penge til
hjemmet. Mange er blevet bosat i Stockholm og
andre industribyer, men selv i sådant tilfælde be
tragter det store flertal hjembygden i Dalama som
dets virkelige hjemstavn. Mange af dem har jord
og skov og måske også bygninger deroppe og til
bringer deres årlige ferie i hjembygden. Man er
bundet til hjemstavnen med meget stærke bånd;
noget som i samme grad næppe forekommer i
andre landsdele, hvor man er flyttet bort fra den
fædrende bygd.

Forårslys på stranden.

De gårde, som deltog i opgørelsen, har selv
følgelig forskellig alder som slægtsgårde. Nogen
statistik er ikke udarbejdet af forfatteren, men de
fleste har tilhørt slægten helt siden 1700- og 1600tallet, mange siden 1500-tallet, nogle fra 1400- og
1300-tallet.

Denne korte skildring af slægtsgårdenes fore
komst i vort land for 20 år siden må afsluttes med
de ord, som en slægtsgårdsbonde i vort nordligste
len ytrede, da forfatteren besøgte gården. Disse
ord må stå som et vidnesbyrd om den ånd, som
trods tidens vanskeligheder endnu besjæler vort
svenske slægtsgårdsfolk:
»For Sverige og dets ungdoms lykkelige frem
tid findes der ikke noget mere vigtigt end at vende
den nuværende fomøjelseshetz til tro på hjem,
familie og hjemliv. Ungdommen må komme i be
siddelse af andre idealer end filmstjerner og luksus
liv. Tror noget forstandigt menneske, at en film
stjerne- eller en luksustilværelse i ordets rette be
tydning er mere lykkelig end et menneske, som
trives med sine omgivelser og sig selv? Næppe!
Lad os gøre propaganda for hjem og hjemliv, på-
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Dansk Slægtsgaardsforenings regnskab
/. januar-31. december 1963.
INDTÆGTER
Indgået kontingent ......................
Annonceindtægt ..........................
Renter o.........................................
Slægtsgårdsmærkater:
Indtægter ..................
46,35
Udgifter....................
0,00
-----------Slægtgårdsdiplomet:
Indtægter ..................
155,00
Udgifter....................
34,10
-----------Julekort og tidsskrifter:
Indtægter ..............
156,30
Beholdning:
1/ 1 1963. 1.460,40
31/12 1963. 1.304,10
------------ 15 6^30

Regnskab

Budget 1963

34.002,25
3.874,75
1.509,26

34.000,00
3.000,00
1.300,00

46,35

0,00

120,90

0,00

0,0 0
39.553,51

0,00
38.300,00

UDGIFTER
Tryksager og kontorartikler ....
1.085,64 1.500,00
Porto ............................ 2.744,70
Refunderet .............. 1.379,00
-----------1.365,70 1.200,00
Gager:
Kontoret: Sekretær . . 5.000,00
Assistance . 530,46
-----------5.530,46
6.000,00
Juridisk konsulent .................
500,00
500,00
Revisor ...................................
500,00
500,00
Diverse:
Gaver, blomster, tele
grammer m. v......... 225,72
Forsikring ................
76,05
Postbox ....................
20,00
Udklip ......................
223,65
Akkvisition ..............
295,60
Meddelelse nr. 11,
200 stk...............
247,43
-----------1.088,45
2.000,00
Bidrag til amtskredse.................
378,70
1.000,00
Rejse- og mødeudgifter.............
2.868,55
3.200,00
Årsmødet...................... 9.322,18
Refunderet .............. 7.768,00
-----------1.554,18
2.200,00
Husleje..........................................
1.200,00
1.200,00
Telefon ........................ 1.000,85
Refunderet ..............
147,45
-----------853,40
700,00
Medlemsbladet:
Beregnet ud
gift pr. nr. 2.733,00
Virkelig ud
gift pr. nr. 2.712,00
Trykning - 6 blade.. 10.077,76
Bonus..................
345,45
------------9.732,31 9.900,00
Forsendelse (1/1-31/12 1963) ..
3.400,65
3.200,00
Udgift til redaktion (6 blade) ....
1.200,00
1.200,00
Klicheer, artikler, foto m. v.........
1.939,05
2.100,00
Arkivet:
Tilskud......................................
6.500,00
6.500,00
39.697,09 42.900,00
Underskud....................................
143,58
4.600,00
39.553,51 38.300,00

STATUS
pr. 31. december 1963.
AKTIVER
Postgiro« konto nr. 83142 ..............................
261,64
Amagerbanken, Islands Brygge afd., bankbog
988 (spærret) ..........................................
621,68
Landbo-Sparekassen, Odense:
Konto 0-13-7832 .................................. 20.000,00
Check-konto 43457 ....................................
1.612,29
Konto 0-11-6316 ................ :.....................
345,19
Slægtsbøger .....................................................
1,00
Slægtsgårdsdiplomer ........................................
1,00
Inventar ...........................................................
1,00
Beholdning af julekort .........
1.304,10
24.147,90

PASSIVER
Kapital-konto:
Saldo den 1. januar 1963 ....
9.036,52
Lovmæssig reservefond (bidrag
fra livsvarige medlemmer). .
300,00
Dispositionsfond:
Saldo d. 1. jan. 1963 14.954,96
Underskud
1/1-31/12 1963..
143,58
--------- — 14.811,38

24.147,90
24.147,90

Foranstående driftsregnskab og status er set i overens
stemmelse med det førte bogholderi.
Der er foretaget bilagsrevision ved stikprøver, og status
posterne er dokumenteret overfor os.
København, den 3. februar 1964.
Bent Holm,
K. Foged,
revisor.
statsaut. revisor.

Slægtsgaardsforeningen.
Forslag til budget for 1964.
Jugeret kontingentindtægt .......... 33.000,00
Renteindtægt af sparekasse og giro
1.300 00
Annonceindtægt ..........................
3.000,00
--------------- 37.300.00
Tryksager, duplikering og kontor
artikler .................................
1.500,00
Porto ............................................
1.500,00
Gager:
Kontoret ............ 6.000,00
Juridisk konsulent ..
500,00
Revision.................
500,00
------------7.000,00
Husleje og telefon ......................
2.200,00
Årsmødet i Maribo......................
2.200,00
Andre mødeudgifter....................
3.200,00
Diverse (annoncer og akkvisition)
1.800,00
Bidrag til amtskredse..................
1.000,00
Medlemsbladet:
Trykning
(6 X 1.800,00) .. 10.800,00
Forsendelse ............ 5.000,00
Udgift til redaktion. 1.200,00
Klicheer, artikler m.v. 1.900,00
------------- 18.900,00
Tilskud til arkivarbejde........
6.500,00 45.800,00
Underskud....
8.500,00

Klip her! --------------------------------------------------------------

Bopæl

Postadresse

(Indmeldelse kan kun ske skriftligt).

Stilling

....

Antal
Amai
dobbeltværelser

Hotelgruppe.
tj
ckrives
A eller B

Hotelophold vil derefter blive anvist mødedeltagerne så vidt muligt i henhold
til den ønskede prisgruppe og i den rækkefølge, indmeldelserne indgår. Over
natningen bliver for hovedparten af deltagerne kun mellem 3O./31. maj. De,
der evt. ønsker det, kan bestille værelse for natten efter 31. maj.

juni

Natten mellem 31. maj og

1.

m a j ..........

Antal
Aniai
enkeltværelser

vise de værdier, som findes i et godt hjem, og at
et godt hjem ikke behøver at være en luksusvilla,
men at hjemmets værdier ene og alene beror på
den ånd, som råder i hjemmet, det være sig stort
eller lille, enkelt eller luksuriøst.«

Natten mellem 30. og 31.

B.

Gammelt poppelhegn rømmes.

Hotelophold i Nykøbing F.
Med hensyn til hotelophold har Nykøbing F. turistforening oplyst, at der kan
skaffes gode hotelværelser til ca. 165 mødedeltagere, men at værelserne, som er
forskelligt udstyret, derfor har forskellige priser.
Som følge heraf ordnes det således, at mødedeltagerne igennem Slægtsgaardsforeningen indtil indmeldelsesfristens udløb den 10. maj, kan få reserveret
værelse, men mødedeltagerne ordner selv betalingen for hotelophold.
Prisen for hotelværelser (exclusive morgenmad) inddeles i følgende grupper:
Gruppe A: Betaling pr. seng kr. 15,00-20,00
Gruppe B: Betaling pr. seng kr. 20,00-26,50
Bestilling af hotelværelser:

Navn

A. Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).

Slægtsgaardsforeningens kontor, postboks 221, Odense.

At udfylde og indsende til

i Nykøbing Falster i dagene 30. og 31. maj 1964.

Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde

til

Indmeldelse

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

Slægtsgaarden
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Mellem flintflække
og mejetærsker

Den 17. marts fyldte konsulent Hans Balle, vor
arkivformand og ekspert i bl. a. generationsskifte
sager, 60 år. Fyens Stiftstidende bragte i dagens
anledning ved Slægtsgaardsbladets redaktør Ib
Paulsen, et interview med Balle. Vi har plukket
nogle uddrag, som i høj grad tangerer også slægts
gårdsarbejdet og slægtsgårdsfølelsen i almindelig
hed:
Den skarpe, men i sine lyse øjeblikke så kække
martssol tegner gennem en halvåben persienne stre
ger af lys og skygge over et ansigt ved et skrive
bord i en ungkarlehybel på Hybenvej i Odense.
Den flakker videre over mandens skuldre og flugter
over ahnevæggen over bogreolen med generatio
ner i ovale rammer. Møbler og atmosfære inde
holder klart, at her bor et menneske med en usæd
vanlig slægtsinteresse.

Klip her!

Slægtsgaardén

Side 14

....

D. Bemærkninger.
Denne blanket sendes senest den 10. maj i fuldstændig udfyldt stand til Slægtsgaardforeningens kontor, postboks 221, Odense.
Beløbet (udregnet i henhold til skemaets udfyldning) indbetales ved indmeldel
sen til samme adresse enten pr. giro nr. 83142 eller pr. postanvisning eller check.
Deltagerne får nogle dage før mødet tilsendt meddelelse om på hvilket hotel,
de skal bo samt billetter til de skemaposter, som er udfyldt.
I skemaet er anført, hvad de enkelte priser omfatter.
Drikkevarer (øl, vin m. m.) og kaffe efter middagen og frokosten betales
ekstra.
Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hensyn til mulighed for hotel
ophold m. m., noteres deltageranmeldelse i den orden, de indsendes.
Medlemmer, der ønsker et andet eksemplar af bladet i stedet for det, der tages
udklip af, bedes anføre det ved kryds her:

Beløbet følger pr. (understreg hvilket)

Ialt kroner....

Anden dag, 31. maj.
2. Frokost i Reventlowparkens Restaurant
(exclusive betjening) ............................
3. Bus-billet til udflugt gennem Lolland ....
4. Betaling for alle mødedeltagere omfattende
fælles mødeudgifter, adgang til seværdig
heder, musik m. m ................................

(Postgiro 83142
Postanvisning
[Check

10,00

9,00
11,00

Pr - d

16,50

er

Iallkr -

- Også den er hjemme fra gården. Vi brugte
den ofte i kirsebærtræet forsynet med en lang snor,
så vi kunne skræmme stæreflokken væk. Ikke så
dan at forstå, at vi sad på lur fra morgen til aften,
men vi trak nu og da i snoren fra køkkenvinduet.
Det kunne rydde kronen for lækkermunde, så der
også blev et par bær til os andre . . .
- Man kunne spørge, hvorfor De valgte ejen
domsforhold og problemer i forbindelse med gene
rationsskifter som Deres særlige fagområde?
- Dette skyldes umiddelbart min interesse for
løsning af opgaver af aktuel karakter inden for
specialet landbrugets ejendoms- og besidderfor
hold, derunder problemer i forbindelse med jord
love, skattelove, arvelove, samt prioriterings- og
finansieringsmuligheder knyttet til generations- og
ejerskifter. I de år, da spindemateriale var mangel
vare og en udvidet avl af industriplanter derfor
påkrævet virkede jeg nok som konsulent i avlen
af spindehør, oliehør og hamp, men plejede side
løbende min interesse for ejendomsforhold og øko
nomiplanlægning. De lange mørklægningsaftener
under krigen, da jeg boede i Viby ved Aarhus,
gav mig rig lejlighed til at studere Munchs borger
lige ret og til at udarbejde opgaver til ejendoms
mæglerakademiet. Men muligvis er mine virke

ddX e
Første dag, 30. maj.
1. Middag på hotel »Baltic«
(exclusive betjening) ..............................

C. Betaling.

^

Til udgifterne vedrørende måltider, udflugt med bus m. m. indbetales forud
for årsmødet til Slægtsgaardsforeningens kontor et beløb udregnet efter udfyld
ning af nedenstående skema. Det bemærkes, at udgifter til post 4 skal betales af
alle mødedeltagere, da den indeholder mange forskellige udgifter ved mødets
arrangementer, herunder adgang til seværdigheder m. m.

Stuen tilhører da også konsulent, landbrugs
kandidat Hans Balle, som den 17. fylder 60 år.
Balle er Dansk Slægtsgaardsforenings ekspert i ejer
forhold og generationsskifteproblemer. Efter den
livlige og mangesidede aktivitet, han i årenes løb
har brugt sin tid til, er han fremdeles en ung mand.
Om Balles karriere er det blevet sagt, at den med
sine mange sideløbende spor kan minde om Hær
vejens, omend som følge af mandens sindige væsen
aldeles blottet for den erindring om spektakler, som
knytter sig til Hærvejen in natura.
Hans Balle er slægtsgårdssøn fra Ankerbogaard
ved Nordby Sø i Kærum Sogn. Slægtens og gårdens
historie kan føres langt tilbage i tiden, hvad vi
siden skal høre om.
Jeg peger på et prægtigt chatol og spørger: Hvor kom så det fra?
- Den ene af mine otte oldeforældre, som De
ser i rammen der på væggen hed Peter Finsen og
boede i Husby. Han købte chatollet på Sdr. Aabypræstens fallitboauktion i 1834. Chatollet er lavet
af pommersk eg og har 24 skuffer og to hemmelige
rum. Jeg er meget glad for det. Har De tænkt over,
at overdelen minder om de buede kviste på Næsgaard Agerbrugsskole . . .
- Og den fine kanebjælde der?

Side 15
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områder også en arvet interesse. I slægten har der
været taksations- og vurderingsmænd. En Henrik
Madsen, som ejede min fødegård for 300 år siden,
førte tilsyn med de vestfynske herreders veje, broer,
stenkister og vadesteder mellem Baaring og Haarby, og Jep Jensen, som boede på gården fra 1515
til 1539, havde mange opgaver som tingsvidne og
var medunderskriver på adskillige breve, hvoraf
hovedparten er bevaret i lensmanden på Hagen
skov, Eske Billes arkiv. Størstedelen af disse af
gørelser omhandlede netop bøndernes ejendomsog besiddelsesforhold, skovbenyttelse og sager ved
rørende markskel etc. Men først og fremmest blev
min egen interesse for beslægtede problemer vakt
på landbohøjskolen gennem professor O. H. Lar
sens forelæsninger over almindelig landbrugslære
inclusive vort landbrugs udvikling fra stenalderen
til i dag, samt statistik, økonomi og driftslære.
Man fornam i de forelæsninger historiens vingesus
over middelalderen, reformationstiden, enevoldsog stavnsbåndstid, vornedskab og landboreformer,
landbrugskrise, statsbankerot, grundlov og andels
bevægelse. Men disse forelæsninger berørte også
landbrugets ejendoms- og besiddelsesforhold inclu
sive statshusmandsloven af 4. oktober 1919 med
dens hjemmel for udstykning af gårde til små par
celbrug, en udvikling, som allerede nu 45 år efter
er havnet i kravet om en lovgivning om samdrift
og sammenlægning til større såkaldte familiebrug.
- Somme tider bevæger udviklingen sig i kreds.
-I dette tilfælde har den gjort det. Studerer man
evolutionen fra oldtidens familiebrug for 4-5000
år siden frem til nutiden, står det klart, at land
brugsplanlægningen har været tilfældigt præget
bl. a. af sammenlægningen af landsbyer til store
gårde og senere af gårdenes udstykning i alt for
små brug, som hverken kan bemandes eller føde
familier.

VOR DANSKE JORD
- Hvad har De at sige om vore dages ejerskifte
problemer?
- For de gårde, der sælges i fri handel, er ejer
skiftet i visse landsdele præget af, at salget sker
til andre erhvervsdrivende, som af hensyn til kapi
talanbringelse og skattemæssige fordele investerer
i gård og jord.
For slægtsgårdenes vedkommende, hvor unge
skal arbejde videre på generationers arbejde, sker
overdragelsen almindeligvis uanfægtet af udstyk
ninger og sammenlægning af jord. I visse tilfælde,
hvor der er mange søskende, kan generationsskif 
tet volde finansielle bekymringer for den, som skal
overtage gården, men normalt viser søskende stor
forståelse og ønsker ikke at pålægge den, som skal
føre slægthjemmet videre, unødvendige økonomi
ske byrder, der forringer vedkommendes eksistens

muligheder. De foretrækker at se slægtsgården be
varet frem for en skønne dag at måtte være henvist
til stjålne kik op gennem alleen til det gamle hjem,
som i værste fald mistes i spekulationshandelen.
Heldigvis er ofte alt lagt til rette ud fra det prin
cip, man også kan læse på Langesøs hovedbyg
ning: — »Ikke for mig, men for mine efterkom
mere«.
- Hvad indeholder for Dem begrebet jord?
- Det står for Danmarks betydeligste råstof og
ikke alene som ler, grus, tørv og brunkul til salg,
men som et værdifast og varigt produktionsgrund
lag, så længe jorden holdes under kultur. Men jeg
knytter også til ordet jord det kulturbegreb, som
er langt mere omfattende end selve jordens dyrk
ning. Jeg tænker bl. a. på jorden som en jordbund
for det danske folks udvikling gennem årtusinder
og på de arkæologiske bevisligheder, vor danske
jord har givet fra sig med henblik på befolkningens
ideligt skiftende livsvilkår fra flintflækken til meje
tærskeren ... De gamle i rammerne på væggen dér
var alle med til at forme vor historie med deres
hænder . . . Det er derfor jeg ærer dem med min
stues hædersplads . . .

Husk at indsende
tilmeldelsen

til årsmødet den 30.-31. maj

hurtigst muligt.
Blanketten skal være

Slægtsgaardsforeningens kontor
i hænde
senest 10. maj

Vel mødt!
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Man er nået den modne alder, når man er begyndt
at undre sig over, hvorfor det moderne ikke mere
er smukt og det smukke ikke mere er moderne.
(Thomas Beecham.)
☆
Du må lære at fornægte dig selv i mange ting,
om du vil bevare fred og endrægtighed med andre.
Det er ikke let at leve i fred med alle og holde
trofast ud indtil døden. Lykkelig den, som har
levet vel og lykkelig fuldendt løbet.

C^NDELSBOGTRYKKERIET

Thomas d Kempis (1380-1471).

i Odense

☆
Dumheden trænger sig frem for at blive set. Klog
skaben holder sig tilbage for at se.

(Schopenhauer,)
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