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Om matriklen m. m.
Landbrugspligten, samdriftsforhold, nedlægning og sammenlægning af landbrugsejendomme etc.
Af landinspektør J. Staunskjær, Grenå

Matriklen er en fortegnelse over samtlige faste
ejendomme i Danmark.
Matriklen består af en samling protokoller
(med arealer og hartkorn) og en samling kort,
de såkaldte matrikelkort.
Matriklens nuværende vigtigste opgave er at
danne det nødvendige grundlag for tinglysnings
væsenet og realkreditgivningen.
Tillige har matriklen stor betydning ved ad
ministrationen af flere love: landbrugsloven, skov
loven, naturfredningsloven, landsbyggeloven, vej
bestyrelsesloven og loven om vurdering til ejen
domsskyld og grundskyld.
MATRIKELNUMMERET

I matriklen er hvert enkelt matrikuleret areal
opført under et matrikelnummer (matr. nr.).
Numrene er fortløbende inden for hvert ejerlav,
hver by. Den fuldstændige matrikelbetegnelse for
et selvstændigt matrikuleret areal er: matr. nr.,
ejerlav, sogn, herred og amt, f. eks.: 9a Mesballe
By, Skarresø Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Ran
ders Amt. I Sønderjylland erstattes matr. nr. af
artikel nr.
Ved matrikuleringen tildeltes hver enkelt ejen
dom et matr. nr. uden litra (bogstav). Normalt
tildeltes præstegården matr. nr. 1 og degnelodden
matr. nr. 2.
Siden matrikuleringen i 1844 har næsten alle
ejendomme været genstand for udstykning, og der

Den gamle form for tegning af matrikelkort. Punkterne nedtegnes efter sigtelinier

er derfor til det oprindelige matr. nr. nu føjet et
litra, f. eks. matr. nr. la.
Når der ved udstykning fremkommer nye par
celler, tildeles disse samme stamnummer (tal)
som det matr. nr., hvorfra parcellerne udstykkes,
og desuden et litra (bogstav). Udstykkes således
(Fortsættes side 5)
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Kommentarer til en artikel
Af arkivar P. K. Hofmansen,

I landsbladet for 21. august d. å. har forfatteren
Carl Raaschou skrevet en artikel »Slægtens gård«,
som på flere punkter berører Dansk Slægtsgårds
forenings virke. Selv om betegnelsen Dansk Slægts
gårdsforening ikke nævnes i artiklen, er adressen
dog tydelig nok, idet omskrivninger som »dansk
slægtsgårdsbevægelse« og »den såkaldte slægts
gårdsbevægelse« efterhånden bliver til en omtale
af »den pågældende organisation«.
»Der skal også være redelighed i en sag som
denne«, skriver hr. Raaschou, og det kan man
fuldt ud give ham ret i; men hvis ordlyden af
artiklens indhold ikke skyldes mangel på evnen
til at udtrykke sig klart, må man beklage hans
personlige mening om begrebet redelighed. Des
værre røber artiklens indhold, at det just ikke er
nævnte dyd, hr. Raaschou giver udtryk for. Havde
redeligheden taget overhånd, ville han have gjort
sig den umage at læse Dansk Slægtsgårdsfore
nings formålsparagraf, inden han skrev sin arti
kel, men dette har han, hvis han da ikke har
glemt at læse korrektur på sine udgydelser, be
visligt ikke gjort. Selv med den mest overfladiske
korrektur skulle det dog være mærkeligt, om hr.
Raaschou ikke et af hele tre steder i sin artikel
havde lagt mærke til, at han taler om fire slægt
led, hvor Dansk Slægtsgårdsforenings love udtryk
kelig nævner tre led af samme slægt på gården,
for at denne efter lovene kan falde ind under be
grebet slægtsgård. Det er meget ofte de små ting,
som røber manden, hvilket således også er sket i
dette tilfælde. Man kan kalde dette en bagatel,
men det er dog en bagatel, der til fulde viser med
hvilken overfladiskhed, hr. Raaschou har behand
let sit emne. Denne overfladiskhed stikker flere
andre steder sin hestehov frem i artiklen. Når hr.
Raaschou således et sted skriver, at »der er dog en
let nået grænse for, hvor langt det er muligt at
opspore vidnesbyrd om ens forfædre nedigennem
tiderne«, må det falde enhver, der blot i nogen
grad har beskæftiget sig alvorligt med slægtshisto
riske emner, for brystet. Enten er hr. Raaschous

evner til at opsnuse givtige arkivalske kilder, når
de mere almindelige kilder som kirkebøger, skif
teprotokoller, folketællinger etc. svigter, aldeles eminente, eller også kender han ikke meget til det,
han så flot slynger ud i sin artikel. Også i slægts
forskning skal der være ubetinget redelighed, og
så falder i utallige tilfælde det lette bort.
I mange tilfælde er det rigtigt, når hr. Raaschou
i sin artikel skriver, at »hvor det gælder bondens
gård og ikke herresæder, er grænsen for slægts
forskningen inden for de sidste tre hundrede år«;
d. v. s. rigtigt, hvis man forstår udtrykket på den
måde, at nogle - men ikke alle - slægtsunder
søgelser kan nå så langt som 300 år tilbage i tiden.
Dog findes der adskillige tilfælde, hvor også bondeslægtemes tråde kan føres en hel del længere
tilbage ved hjælp af lensregnskaber med tilhørende
bilag og andre kilder. Denne baglæns viderefø
relse til tiden før ca. 1660 kan i et betydeligt
større antal tilfælde, takket være jordebøgemes
angivelse af landgildeafgifter etc., lykkes, når un
dersøgelsen gælder gårdenes historie. Ikke mindst
på dette område har de sidste årtiers gårdhistori
ske undersøgelser høstet mange frugter, hvilket dog
må være undgået hr. Raaschous opmærksomhed,
når hans historiske tilbageblik åbenbart ikke ræk
ker ud over landets ældste matrikel.
»En slægtsgård kan ikke slægtsmæssigt deles
med andre slægter, én bestemt slægt skal være
ene om den«, skriver hr. Raaschou, og han fort
sætter: »Derfor er det, at slægtens første mand
eller kvinde skal være den, der i sin tid - både
to og tre hundrede år tilbage - har bygget slæg
tens gård uden hensyn til, hvor tit eller hvor me
get den samme gård i tiden siden da har været
om- og tilbygget«. Til denne defination lægges den
oprindelige bygmesters kontinuerlige slægtsfølge i
gården op til vor tid som kriterium for begrebet
slægtsgård. For at tage et par alment kendte ek
sempler vil denne definition medføre, at hverken
Schackenborg eller Bregentved, som dog indtil vor
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tid henholdsvis har været i slægterne Schacks og
Moltkes besiddelse fra 1661 og 1746, kan regnes
for slægtsgårde, da begge gårdes oprindelse for
toner sig i middelalderens mørke, og man i det
hele taget slet ikke ved, hvem der byggede det
første Møgeltønderhus og den første gård Bregentved. Disse velkendte eksempler kan suppleres med
eksempler på tusinder og atter tusinder af almin
delige bøndergårde fra tiden før udskiftningen.
For at gøre begrebsforvirringen fuldstændig giver
hr. Raaschou senere i artiklen en hel anden og
mere antagelig definition på begrebet slægtsgård,
idet han skriver: »En slægtsgård skal for at være
dette være slægtens gård, den skal være stedet
og gården, hvorfra slægten, som den nu kendes
(udhævet af undertegnede), er udgået og næsten
bogstaveligt har sin rod«, men han tilføjer: »Og
dette kan ikke med sandhed siges om mange, må
ske om de fleste, der nu fra en bestemt side ud
stilles som slægtsgårde«. Havde hr. Raaschou
gjort sig den ulejlighed at forespørge om, eller selv
undersøge, de langt over 5000 slægtsgårdes for
hold, som blandt mange flere tusinder rundt om i
landet indtil nu er undersøgt af Slægtsgaards arki
vet, ville han være kommet til det resultat, at
mindst 98-99 % af disse gårde netop falder ind
under begrebet »stedet og gården, hvorfra slægten,
som den nu kendes, er udgået og næsten bog
staveligt har sin rod«. Der skal være redelighed i
enhver sag!
»Ligger der nogen virkelig betydning i slægts
gårdenes eksistens i dag?«, spørger hr. Raaschou,
og han fortsætter: »En indre betydning, åh, ja!
Men den er da så intern, at den begrænser sig til
den pågældende organisations egne medlemmer,
den virker hverken socialt eller standsmæssigt og
da slet ikke kulturformidlende i virkelig betyd
ning«. Der må her henvises til Dansk Slægtsgaardsforenings formålsparagraf, som hr. Raaschou
har ment at kunne overse. Denne paragraf ud
trykker klart og utvetydigt, hvad det er, forenin
gen vil. Den vil »værne og bevare de danske
slægtsgårde, således at de forbliver i slægtens eje,
og derigennem også give de medlemmer af slæg
ten, som ikke forbliver på fødegården, et fast hol
depunkt, et sted, hvor de kan bevare forbindelsen
med den rod, hvoraf de er rundne«. Foreningen
vil fremme dette formål:
a. gennem et kulturelt oplysningsarbejde ved at
hjælpe medlemmerne til at efterforske deres slægts
og gårds historie, ved at få dem til at bevare ejen
dele og dokumenter af mindeværdi og kulturhi
storisk værdi og ved slægtsgårdssammenkomster
m. m., alt ud fra det synspunkt, at slægtstradition
og kendskab til fortiden er af værdi for den en
kelte og forankrer denne i det folk, hvori han
eller hun hører hjemme.
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Til fremme af kendskab til slægtsgårdenes hi
storie er der af foreningen oprettet et slægtsgårds
arkiv, der, foruden efterhånden at indsamle og op
bevare så meget stof af slægtshistorisk art som
muligt, også påtager sig slægtshistoriske undersø
gelser for medlemmerne.
b. gennem juridisk og økonomisk vejledning til
medlemmerne m. h. t. familieoverdragelser og te
stamenter vedrørende deres ejendomme, arveskif
ter samt dispositioner, der skal sikre ejendommens
bevarelse i slægten.
c. gennem et arbejde for at opnå lovgivnings
magtens støtte til, at slægtsgårdene forbliver i slæg
ten, navnlig ved lovregler, der beskytter slægtsgår
dene mod unødvendig ekspropriation, ved hensigts
mæssige arveregler for landejendomme, ved lov
regler, der skal hindre, at landejendomme gøres
til genstand for spekulation eller erhverves alene
som pengeanbringelse, og eventuelt ved en slægts
gårdslovgivning, der skal sikre ejendommens be
varelse i slægten, så længe noget arveberettiget
medlem af denne har vilje og evne dertil«.
I denne formålsparagraf vil vist selv hr. Raaschou kunne finde såvel sociale og standsmæssige
som kulturformidlende aspekter, hvis redeligheden
slår til. Disse aspekter har siden Dansk Slægtsgaardsforenings oprettelse i 1941 i henhold til for
målsparagrafens tre punkter givet sig udslag i en
omfattende arkivvirksomhed, gennem en højt på
skønnet juridisk og økonomisk vejledning til talrige
medlemmer og gennem henvendelser til regering
og folketing om slægtsgårdenes problemer.
Som en undertone gennem hr. Raaschous arti
kel går der en »nærmest propagandaagtig« ten
dens til at så mistro til Dansk Slægtsgaardsforenings virke. Mon røsten er Jakobs, men hånden
er Esaus?
P. K. Hofmansen.

Medlemskontingentet 1965
Slægtsgaardsforeningens regnskabsår slutter den
31. december. Vi minder derfor de få medlemmer,
der endnu ikke har indbetalt kontingentet for
1965, om snarest at benytte det udsendte girokort

(girokonto nr. 83142).
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MATRIKLEN
___________________

(Fortsat fra side 1)

___________________

matr. nr. 1 i 3 parceller, får parcel nr. 1, der nor
malt er den parcel, hvorpå bygningerne er be
liggende, eller den parcel, sælgeren beholder,
matr. nr. la. Parcel nr. 2 får matr. nr. Ib, og
parcel nr. 3 får matr. nr. 1c. Ligegyldigt hvilket
af disse 3 matr. nr., der siden deles ved udstyk
ning, får den nye parcel matr. nr. Id. Den føl
gende nye parcel får matr. nr. le og så fremdeles.
SKELLENE

Skellene er på matrikelkortet indtegnet med
kraftige sorte linier. Som hovedregel gælder de på
matrikelkortet indtegnede skellinier som grænser
mellem ejendommene.
De på matrikelkortet indtegnede skellinier er
dog ikke altid absolut afgørende, hvis der opstår
uenighed om et skels rette beliggenhed. Skellet
kan være ændret ved aftale eller hævd, men det
påhviler den, der påstår noget andet end ma
trikelkortets udvisende at føre bevis for sin på
stands rigtighed.
Det er ikke altid muligt at genafsætte de på
matrikelkortet værende skel efter mål. Dette hæn
ger sammen med matrikelkortets fremstillings
måde.
De oprindelige matrikelkort fremstilledes ved
den såkaldte bordmåling, det vil sige, at land
måleren tog opstilling i marken ved et lille bord
(med tegnepapir) på et treben på et passende
sted i terrænet. Herfra sigtede han til de skel
punkter, der skulle indmåles, målte afstanden
med en kæde, og indtegnede straks den målte
længde med passeren på tegnepapiret uden at
nedskrive den målte længde. Længden findes der
for kun grafisk.
Da matrikelkortene er i målforholdet 1:4000
(1 mm på kortet = 4 m i marken), og da matri
kelkortene på grund af den høje alder og 3-4
ganges omtegning ofte er behæftet med ret store
indkrympninger, kan længder ikke optages med
nogen stor grad af nøjagtighed.

Der mangler derfor måling til så godt som alle
udskiftningsskel, det vil sige skel mellem ejen
domme med forskelligt stamnummer, f. eks. mel
lem matr. nr. 4a og matr. nr. 5a.
Ønsker ejeren af en ejendom at få skellet mod
naboejendommen fastslået og afmærket, må han
henvende sig til en landinspektør. Landinspektøren
foranstalter da en skelsætningsforretning afholdt.
GADEJORD

I de gamle landsbyer lå der i reglen visse fæl
lesjorder: vejene i landsbyen, gadekæret og smedien. Disse fællesjorder benævnes gadejord. Ga
dejorden er opmålt for sig og indtegnet på ma
trikelkortet. Gadejorden tilhører samtlige hartkornsejere i ejerlavet (byen).

VEJE
På matrikelkortet findes optaget såvel private
som offentlige veje. De offentlige veje er de veje,
der er optaget i vejregisteret. Ved matrikulerin
gen i 1844 var det oprindelig meningen at fore
tage en opmåling af alle veje, således som disse
fandtes i marken. Det viste sig at være uover
kommeligt, og det blev derfor fastsat, at vejene
skulle inddeles i klasser, og at vejene skulle fra
drages med en for hver klasse gældende bredde.
For hovedlandeveje fastsattes bredden til 30
alen (18,83 m), for mindre landeveje 22 alen
(13,81 m), for sogne-, by-, kirke- og mølleveje
12 alen (7,53 m) og for private veje 6 alen
(3,77 m).
På matrikelkortet må de nævnte vejbredder
altså kun opfattes som en klassifikation. At en
vej på matrikelkortet er angivet som byvej, be
høver derfor ikke at betyde, at vejen har været
eller skal være 12 alen (7,53 m) bred. På ma
trikelkortet optages principielt kun de veje, som
er til brug for andre ejendomme end den, hvor
over de fører.
En stor del af de på matrikelkortet værende pri
vate veje er udlagt ved forefaldne udstykninger,
idet der for alle ved udstykning fremkomne lod
ders vedkommende skal være sørget for adgang
til offentlig vej, med mindre lodden forenes med
tilgrænsende ejendom.

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE
Mageløs 2 - Telf. 11 77 77
Uopsigelige lån i alle arter af faste ejendomme i Fyens stift
Cirkulerende kasseobligationer ca. 1,1 milliard kr.
Umyndiges og offentlige midler kan anbringes i foreningens kasseobligationer. Obligationer ind
skrives og opbevares vederlagsfrit (dog mindst 10.000 kr.)
Notering på navn er ikke nødvendig.
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De private veje henligger alle som en del af
de matr. nr., hvorover vejene fører. Tilstedevæ
relsen af en sådan vej vil fremgå af matrikelkor
tets arealberegning, f. eks. således: 10.000 m2,
heraf vej: 600 m2.
De offentlige veje tilhører kommunerne. Til en
offentlig vejs areal medregnes også grøfter og
skråningsanlæg. For landeveje gælder endvidere
den regel, at en alen (0,63 m) udenfor grøf
terne, vejalen, medregnes under vejarealet.
De offentlige veje henligger for størstedelens
vedkommende som en del af matr. nr., hvorover
de offentlige veje fører. Det offentliges ejendoms
ret til vejarealerne sikres ved vejenes udskillelse
i matriklen, det vil sige, at vejene opmåles og
arealet fradrages de matr. nr., hvorover vejene
fører.
Alle nyanlagte veje udskilles i matriklen, og
det er i vejbestyrelsesloven bestemt, at alle ho
vedlandeveje og landeveje skal være udskilt inden
1977. Tilsvarende udskillelse af de offentlige bi
veje skal foretages lejlighedsvis.
Såfremt en vej, der hidtil har henligget som
privat vej, optages som offentlig vej, skal vejens
grænser fastslåes og vejarealet udskilles i matrik
len.
Hævd kan ikke vindes over de i vejregistret
optagne offentlige veje, hvis arealer er udskilt i
matriklen.
VANDLØB OG SØER
Vandløb og indsøer tilhører, hvor særlige for
hold ikke er til stede, de tilgrænsende ejendom
me indtil midtstrømslinien. Kanaler tilhører dog
ofte en enkelt ejer, i reglen et lodsejerlav.
Reglen om, at midtstrømslinien i et vandløb
danner skel mellem de til vandløbet grænsende
ejendomme, betyder at det til enhver tid værende
vandløb vil være skel mellem de pågældende ej
endomme. Da de fleste vandløb gennem årene
flytter leje, og da der ikke sker nogen regelmæs
sig ajourføring af matrikelkortet, vil der ofte være
uoverensstemmelse mellem matrikelkortets udvi
sende og de i marken værende forhold.
Der hersker megen usikkerhed med hensyn til,
om et vandløbsareal er medregnet under de til
grænsende ejendommes areal eller ikke. For at
komme den usikkerhed til livs, har man nu ind
ført den regel, at vandløb indtil 3 m bredde ind
måles ved midtlinien, og at vandløb over 3 m
bredde indmåles ved kanterne. Arealerne bereg
nes efter det indmålte.
Selv om ejendomsgrænsen ved søer følger midt
linien, indmåles altid søgrænsen, og arealerne be
regnes dertil. Ulempen herved er meget ringe, idet
der i reglen ikke sker nogen effektiv benyttelse af
søarealet. Ved søer sker der ofte en vis tilgroning,
og da der, som tidligere anført, ikke finder nogen
regelmæssig ajourføring sted af matrikelkortet, vil

der ofte være store uoverensstemmelser mellem
matrikelkortets udvisende og forholdene i mar
ken.
Matrikelkortet ajourføres i reglen kun ved fore
faldne matrikulære ændringer: udstykninger, om
delinger og skelforandringer. Man kan derfor ofte
se, at en søbred eller kystlinien mod havet på
matrikelkortet fremtræder med springvise ændrin
ger. Årsagen til disse springvise ændringer er, at
søbredden eller kystlinien er berigtiget ud for de
ejendomme, der har været genstand for udstyk
ning.
Ved berigtigelse af søgrænser tillægges der hver
enkelt ejendom det areal, der ligger nærmere den
end nogen anden ejendom, såfremt der ikke fore
ligger anden aftale eller hævd, for eksempel
gradvis forlængelse af en skelgrøft.
KYSTEN
Uden for Sønderjylland er grænsen mod havet
og fjorden den linie, hvortil højeste daglig vand
stand når.
I Sønderjylland tilhører strandbredden, det vil
sige arealet mellem det opdyrkede eller bevoksede
land og den linie, hvortil højeste daglig vandstand
når, offentligheden.
En begrænsning i ejendomsretten ud til højeste
daglig vandstand findes i naturfredningsloven, der
blandt andet bestemmer, at alle for græsvækst
blottede strandbredder er åbne for almenheden
for færdsel til fods, dog på eget ansvar.
Hvad der er nævnt i afsnittet om søbredderne
gælder i nogen grad om kystlinien. Men medens
der ved søerne oftest er tale om tilgroning, er
der ved kysten lige så ofte tale om bortskylning
af areal.
Der kan ofte være store uoverensstemmelser
mellem matrikelkortet og den i marken værende
kystlinie.
Mest interesse knytter der sig til de steder, hvor
havet år efter år bortskyller betydelige arealer.
Ingen er interesseret i at erhverve ejendomme,
hvis vurderede areal er større end det areal, man
faktisk besidder.

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.

Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.
Rabat ved større bestillinger!

Slægtsgaardsarkivet.
Det kgl. Bibliotek.
København K.
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Hvor forholdene taler derfor, kan landbrugs
ministeriet, hvorunder matrikeldirektoratet sorte
rer, yde tilskud til eller eventuelt afholde alle ud
gifterne i forbindelse med berigtigelse af matri
kelkortet på kyststrækninger, hvor væsentlig bort
skylning af arealer har fundet sted.
HARTKORNET

På matrikelkortet er angivet det pågældende
matr. nr.s hartkornsbeløb i tønder, skæpper,
fjerdingkar og album, idet 1 tønde = 8 skæpper =
32 fjerdingkar = 96 album.
Hartkomsbeløbet var oprindelig et udtryk for
jordens godhed, bonitet, men grund af mergling,
afvanding m.v. er hartkornet ikke længere et fuld
gyldigt udtryk for en ejendoms godhed, især for
så vidt angår de oprindeligt dårlige jorders ved
kommende.

En ejendoms matrikelkort er et vigtigt og ganske interessant dokument. Prøv at
studere kortet til en ejendom. De kender

Ved matrikulering blev jordens godhed be
stemt ved en landsomfattende bonitering, idet
jorderne takseredes i forhold til, at bedste jord
havde takst 24.
Efter boniteringen udregnedes ejendommens
hartkorn, idet 72.000 kvadratalen (= ca. 5 tdr.
Id. = ca. 2,8 ha) af jord til takst 24 ansattes til 1
tønde hartkorn.

Selv om hartkornet ikke længere danner grund
laget for ejendomsbeskatningen, findes hartkomsbeløbene stadig i matriklen, og ved enhver ud
stykning foretages en fordeling af hartkornet.
For tiden ansætter boniteringskommissionen af
1949 prøvetakster i hver af landets kommuner til
brug ved en kommende ny landsbonitering. Efter
denne bonitering fastsættes bedste jord til takst
100.
LANDBRUGSPLIGTEN
Til landbrugsejendomme henregnes enhver ejen
dom, som har eller senere får et jordtilliggende
af mindst 1 ha og et grundbeløb af mindst 2.000
kr., og af hvis tilliggende mindst 1 ha anvendes
til frembringelse af landbrugs- eller haveproduk
ter eller til frugt eller frøavl, og som er eller ef
ter lovgivningen skulle være forsynet med byg
ninger, hvorfra jorderne drives eller skulle være
drevet som selvstændigt brug af ejendommens be
boere. På ejendommen må foruden beboelse også
findes fornødent rum til afgrøder og redskaber
m.v. Til ejendommens tilliggender henregnes de
arealer, der ved ejendommens seneste vurdering
er vurderet som een ejendom. Det er uden betyd
ning, om jorderne udgør et eller flere matr. nr.
En landbrugsejendom skal opretholdes som selv
stændigt brug og være forsynet med beboelses- og
avlsbygninger, hvorfra jordtilliggendet skal drives
af ejendommens beboere.

LANDBOSPAREKASSEN
I VEJLE
Kirkegade 25 . Telefon 87
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Ejeren af en landbrugsejendom er pligtig at
holde denne forsynet med inventar og avl, even
tuelt besætning i det omfang, som er nødvendigt
for at opretholde ejendommens selvstændige drift.
Bygningerne på en landbrugsejendom skal ved
ligeholdes forsvarligt, såfremt de på grund af
brand eller anden hændelig årsag helt eller del
vis ødelægges, er ejeren pligtig at genopføre de
til ejendommens drift fornødne bygninger eller fo
retage den fornødne istandsættelse inden 2 år ef
ter, at ødelæggelsen har fundet sted.
De på landbrugsejendommen værende bygnin
ger skal holdes forsvarligt brandforsikret i et af
justitsministeriet anerkendt forsikringsselskab.

LEJE-, FORPAGTNINGS-, BESTYREROG SAMDRIFTSFORHOLD
De til en landejendoms drift fornødne beboel
sesbygninger og avlsbygninger må ikke uden land
brugsministeriets tilladelse særskilt bortlejes eller
anvendes på en måde, der hindrer ejendommens
selvstændige drift.
Eng-, kær-, mose- og marskarealer, der benyt
tes til vedvarende græsning, uopdyrkede hede
arealer, samt jordlodder, der ligger mindst 2 km
fra ejendommens bygninger, kan særskilt gives i
brug til andenmand for indtil 8 år ad gangen.
I øvrigt skal en del af en landbrugsejendom kun
kunne gives særskilt i brug til andenmand, når
ejeren har fast bopæl på ejendommen, og arealet
i de sidste 8 år har været drevet under ejendom
men, og når brugsretten ikke overdrages for læn
gere tid end 8 år.
Bortforpagtning af en landbrugsejendom skal
ske ved skriftlig kontrakt, som blandt andet skal
indeholde bestemmelser om forpagtningens varig
hed og om forpagtningsafgiften. Forpagteren skal
være myndig.
Når en landbrugsejendom, som ikke beboes af
ejeren, drives ved bestyrer, skal denne med hus
stand bo og have husholdning på ejendommen.
Bestyreren skal være myndig og ved skriftlig be
styrerkontrakt være sikret en opsigelsesfrist på
måneder.

HER ER 170 PUNKTER

og der er 170 sieder i landet hvor der ydes HANDELSBANK-service

To landbrugsejendomme kan drives sammen
for et tidsrum af indtil 8 år på betingelse af, at
ejendommene er bekvemt beliggende for en sam
let rationel drift, og at ejendommenes bygninger
fortsat holdes forsvarligt vedlige og brandforsikret.
Under de samme forudsætninger kan endvidere tre
eller flere landbrugsejendomme drives sammen
for et tidsrum af indtil 8 år, såfremt ejendom
mens jordtilliggender ikke overstiger 15 ha (ca.
27 tdr. Id.) af bedste jord eller et dertil svarende
større areal af ringere jord. Når forholdene taler
derfor, kan landbrugsministeriet meddele tilla
delse til, at samdriften fortsætter.

NEDLÆGNING OG SAMMENLÆGNING
AF LANDBRUGSEJENDOMME

De mest aktuelle beshemmelser i landbrugslo
ven er bestemmelserne om nedlægning og sam
menlægning af landbrugsejendomme.
De pågældende
ejendommes gennemsnitstakst
Ny
Gammel

Den nedlagte
ejendoms
største areal
ha
tdr.ld.

12
75-100 18-24
70
16,8
65
15,6
60
14,4
55
13,2
50
12,0
45
10,8
40
9,6
35
8,4
30
7,2
25
6,0
20
4,8

3

5,0
5,3
5,7
6,0
6,3
6,7
7,0
7,3
8,0
8,3
8,7

Den supplerede ejendom efter
sammenlægningen

ha

tdr.ld.

ha

9,1
9,6
10,3
10,9
11,4
12,1
12,7
13,2
14,0
14,5
15,0
15,8

12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0
20.8

tdr.ld.

5

4
21,8
23,2
24,7
26,1
27,6
29,0
30,5
31,9
33,4
34,8
36,3
37,7

15.0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0

27,2
29.0
30,8
32,6
34,4
36,3
38,1
39,9
41,7
43,5
45,3
47,1

En landbrugsejendom med et areal, der ikke
overstiger den i kolonne 3 angivne størrelse, kan
nedlægges, når ejeren overfor landbrugsministe
riet fremsætter anmodning herom. Det er dog en
betingelse for nedlægningen, at ejendommen eller
dens jordtilliggende sammenlægges med en eller
flere landbrugsejendomme, hvis areal ikke derved
bringes op over den i kolonne 4 angivne stør
relse. Nedlægningen kan nægtes, såfremt landbrugs
ministeriet efter erklæring fra vedkommende sog
neråd og jordlovsudvalget finder, at ejendomme
ne efter sammenlægningen ikke vil være bekvemt
beliggende for samlet drift.
Når ikke særlige forhold taler derimod, kan
landbrugsministeriet tillade nedlægning af en
landbrugsejendom, der ikke overstiger den i ko
lonne 3 angivne størrelse, selv om en ejendom ef
ter suppleringen bringes op over den i kolonne 4
angivne størrelse, men ikke over den i kolonne
5 angivne størrelse.
Som eksempel kan nævnes: De to ejendomme,
der ønskes sammenlagt, har gennemsnitstakst 12
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efter den gamle bonitering. Den ejendom, der skal
nedlægges, må da højst have et areal på 12,1
tdr. Id. og den ejendom, hvortil jorden skal læg
ges, må højst have et areal på 29,0 -4- 12,1 =
16,9 tdr. Id. Hvis ikke særlige forhold taler der
imod, må den ejendom, hvortil jorden skal læg
ges, dog have et areal på 36,3 -4- 12,1 = 24,2 tdr.
Id.
Landbrugsministeriet kan også efter erklæring
fra vedkommende sogneråd og jordlovsudvalget
tillade nedlægning af en landbrugsejendom uan

Om at se de lyse sider
Høsten er atter bjærget og selvom vi ikke fik
helt så stor en høst som i fjor, har vi dog lov til at
glæde os over en meget god avl.
Den blev sent bjærget, og landmandens tålmo
dighed blev sat på en hård prøve, da august gik,
og vi sneg os langt ind i september, før der rigtig
kom gang i arbejdet, men tålmodigheden belønne
des, og vi fik nogle virkelig gode dage i septembers
sidste halvdel.
Som så ofte før kom haverne i høstperioden til
at bære præg af, at man er inde i en periode,
hvor tankerne går andet steds hen end netop til
prydhaven, som jo forøvrigt mange gange er ved
at blive stedbarn, fordi det kniber med tid til at
klare også den opgave at gøre det pænt om ejen
dommene, når man først og fremmest skal have
det nødvendige fra hånden.
Mod høstens slutning opdagede jeg derfor, at
det var ved at blive grønt i havens bede, hvorfor
man i en ledig stund bevæbner sig med hakke
jern og rive for at få orden i tingene. Man hak
ker løs på alt det grønne, men da arbejdet er slut,
og man retter ryggen og ser på resultaterne, gik
det op for mig, at her har jeg for det første gået
i det herligste efterårsvejr, man overhovedet kan
tænke sig, og samtidig var jeg gået i et væld af
efterårstidens skønneste blomster. Og alt det havde
jeg i virkeligheden overset for at komme ukrudtet
til livs.
Man tager sig til hovedet over, at noget sådant
kan ske. Det er nødvendigt at luge ukrudtet bort,
hvis ikke det skal kvæle kulturplanterne, men
midt i arbejdet dermed må man ikke glemme det
værdifulde, der omgiver os.
Det må være en af opgaverne her i livet først
og fremmest at se på det værdifulde, der er op
nået og at glæde os over det.
I en tid, der i virkeligheden kan blive til en
skæbnetime for dansk landbrug, fordi så mange
af dets udøvere har forladt det, og endnu flere
forsvinder, er der grund til at se med bekymring

set dennes størrelse, såfremt ejendommen eller
dens jordtilliggende sammenlægges til landbrugs
mæssig drift med en eller flere bekvemt belig
gende landbrugsejendomme, der ikke derved
bringes op over et grundbeløb på 65.000 kr.
Landbrugsministeriet kan endvidere, eventuelt
efter erklæring fra jordlovsudvalget, tillade ned
lægning af en landbrugsejendom, når denne er ueg
net til opretholdelse som selvstændigt brug.
J. Staunskjær.

på udviklingen, men der er så sandelig også grund
til at drage alle de lyspunkter frem, man over
hovedet kan finde.
Man skal ikke alene se på ukrudtet. Man skal
først og fremmest hæfte blikket på det rosenflor,
der blomstrer i Danas have.
C. R. C.

Slægtens spor og arveloven
Ålborg Amtstidende
skriver om den nye arvelov:

- Det er nu godt et års tid siden, at den nye
arvelov trådte i kraft og dermed også bestemmel
sen om, at fætre og kusiner udelukkes fra arve
ret, hvad der nok kunne give anledning til nær
mere overvejelser, hvor der ikke er arvinger i lige
linie.
Som et talende eksempel nævnes i den forbin
delse et tilfælde på Tåsinge, hvor en landbrugs
ejendom på 27 td. Id. er averteret til salg af staten!
Der har ikke været direkte arvinger, så det er
med andre ord staten, der i dette tilfælde står som
den retsmæssige arving. Fætre og kusiner må se
deres afdøde slægtnings jordegods gå deres næse
forbi, hvad man har lov til, at tro næppe har
været ejerens mening. Så glade er folk i alminde
lighed næppe for staten!
Eksemplet fra Tåsinge turde derfor være en
kraftig påmindelse til de barnløse om at spekulere
over, om det ikke nok var værd at skrive testa
mente, og dermed også i fremtiden følge slægtens
spor.

Ringkøbing Bank
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Om den nye arvelov
Af Advokat M. Hesselbjerg, Hillerød.

Det er i Nr. 138 af »Slægtsgården« gjort rede for,
hvilken del af sin efterladte formue en person kan
råde over ved testamente. Til oprettelse af et gyl
digt testamente må visse betingelser være opfyldt,
dels med hensyn til opretterens person, dels med
hensyn til testamentets form. Betingelserne med
hensyn til opretterens person er følgende:
1. at opretteren er fyldt 18 år eller har ind
gået ægteskab
2. at opretteren er i stand til at handle fornuft
mæssigt (»er ved sin fornufts fulde brug«).
ad 1. En peson bliver først formueretlig myn
dig med det fyldte 21 år, men da der ikke på
drages nogen forpligtelse ved oprettelse af testa
mente, kræves kun en alder af 18 år, hvilket også
var den tidligere gældende regel. Som noget nyt
er indført den bestemmelse, at også personer under
18 år kan oprette testamente, når vedkommende
har indgået ægteskab, hvilket kun kan ske ifølge
kongelig bevilling. Grunden til denne udvidelse af
testationsbeføjelsen er, at der undertiden i for
bindelse med oprettelse af ægtepagt ved ægteska
bets indgåelse tillige ønskes oprettet testamente.
ad 2. Udtrykket »er ved sin fornufts fulde
brug« findes i den tidligere gældende arveforordning fra 1845, medens den nye arvelov bruger ud
trykket »er i stand til at handle fornuftsmæssigt«,
hvilket betyder det samme. Som tilstande, der ude
lukker evnen til at handle fornuftmæssigt, nævner
arveloven sindssygdom, åndssvaghed, forbigående
sindsforvirring eller lignende tilstande.
Da et testamente først virker efter opretterens
død, og man således kun har selve dokumentet
at holde sig til, har man for at begrænse antallet
af tvivlsomme tilfælde foreskrevet, at testamenter
skal oprettes i en bestemt form. Reglen, der findes
i arvelovens § 40 lyder således:
»Testamenter skal oprettes skriftligt og under
skrives eller vedkendes for en notar eller for to
vidner«.
Der er således to gyldige former:
1. Testamentet oprettet for en notar, der bortset
fra København tillige er dommer,
2. Testamenter oprettet for 2 vidner.
Af disse to former er testamenter, oprettede for
en notar, langt de fleste, fordi de giver den største
sikkerhed. Når et testamente oprettes for en notar,

giver denne testamentet en påtegning om oprette
rens identitet samt om, at opretteren skønnes i
stand til at handle fomuftmæssigt. Hvis opretteren
ikke er notaren bekendt, må identiteten bevidnes
af 2 vidner, eventuelt af en advokat alene.
Foruden det originale testamente underskrives
tillige en genpart, der opbevares i notarialkontorets arkiv, således at en udskrift heraf har samme
gyldighed som originalen.
Dette har til følge, at om et testamente skulde
bortkomme eller tilintetgøres f. eks. ved en brand,
vil det alligevel være gældende i kraft af genpar
ten på notarialkontoret.
Ønsker en person at tilbagekalde et testamente
oprettet for en notar, er det følgelig ikke tilstræk
keligt at tilintetgøre det. Det skal helst ske ved en
påtegning på testamentet, der underskrives for no
taren.
Om testamenter, der er oprettede for to vidner
indeholdes følgende bestemmelse i arvelovens §
42.
Stk. 1. Ved oprettelse af testamente for vidner
skal testators underskrift eller vedkendelse ske i
samtidig nærværelse af vidnerne, som straks skal
skrive deres navne på testamentet.
Stk. 2. Vidnerne skal være til stede som te
stamentsvidner efter testators ønske, og de skal
have kendskab til, at det er et testamente, de be
vidner.
Det kræves således, at vidnerne samtidig er til
stede og straks skriver deres navne på testamen
tet. De skal være til stede efter testators ønske og
vide, at det er et testamente, de bevidner. De be
høver derimod ikke at kende testamentets indhold.
Der kræves efter denne bestemmelse kun, at
vidnerne skriver deres navne, men i en senere
bestemmelse, § 45, siges det, at vidnerne bør
angive deres stilling og bopæl samt tid og sted for
underskrift. De bør endvidere i påtegningen afgive
erklæring om, at de har været til stede efter te
stators ønske, og hvorvidt testator var i stand til
fornuftmæssigt at oprette testamente samt anføre
andre omstændigheder, som kan være af betyd
ning for testamentets gyldighed.
Forholdet er således dette, at § 42 angiver de
nødvendige betingelser. Hvad der anbefales i § 45
er ikke absolut nødvendigt, men hvis der skulle
blive rejst indsigelse mod testamentet, er det en
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fordel, at der er forholdt på denne måde, hvilket
omtales senere.
Testamentsvidner skal opfylde visse betingelser.
1. Være fyldt 18 år.

2. Være ved deres fornufts fulde brug.

3. Være upartiske og derfor ikke selv være be
tænkt i testamentet og heller ikke være nær be
slægtede eller besvogrede med nogen, der er be
tænkt i testamentet, og ej heller tilknyttede per
soner eller institutioner, der er betænkt i testa
mentet, således at vidnet har særlig interesse i
begunstigelsen.
Det må understreges, at et testamente, oprettet
for vidner, i og for sig er lige så gyldigt som et
testamente oprettet for en notar, men for det første
er der den risiko, at et sådant testamente kan
bortkomme, og dernæst kan der blive ekstra be
svær, hvis gyldigheden af et sådant testamente be
strides. Vidnerne må da afgive vidneforklaring for
skifteretten, og de kan eventuelt være døde før
testator. Efter den tidligere gældende ret var det
en betingelse for testamentets gyldighed, at vid
nerne var i live og kunde afgive vidneforklaring,
forudsat at der rejstes visse indsigelser mod testa
mentet. I den nye arvelov er der imidlertid givet
den bestemmelse, at hvis vidnerne i påtegningen
på testamentet har attesteret, at der ved oprettel
sen er forholdt i overensstemmelse med § 42,
skal dette anses for godt gjort, medmindre særlige
omstændigheder giver grund til at betvivle på
tegningens rigtighed. Når der er givet en påtegning
svarende til forskrifterne i § 45, vil et testamente
ikke let kunne omstødes, selv om vidnerne ikke
kan afgive vidneforklaring. Der er dog den for
skel mellem testamenter oprettede for en notar og
for 2 vidner, at vidnernes udtalelse om, at testator
var i stand til at handle fornuftmæssigt, ikke har
samme beviskraft som notarens erklæring herom.

Det såkaldte nødtestamente.
Ved de foran omhandlede formkrav til testa
mentet har man søgt at begrænse antallet af til
fælde, hvor der kan opstå tvivl om dets gyldighed.
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 PI.
Rock - 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.
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Der kan imidlertid tænkes tilfælde, hvor det ikke
er muligt at overholde formen, og loven har derfor
i § 44 givet særlige regler for sådanne nødstil
fælde. Bestemmelsen går ud på, at den, der på
grund af sygdom eller andet nødstilfælde er for
hindret i at oprette testamente i overensstemmelse
med de foreskrevne regler enten kan
1. mundtlig meddele sit testamente i samtidig
overværelse af to vidner, der da snarest muligt
skal nedskrive testamentet og underskrive det så
ledes oprettede dokument.
2. oprette et egenhændigt skrevet og underskre
vet dokument uden vidner.
Et sådant nødtestamente bortfalder dog, når der
i 3 måneder ikke har været nogen hindring for
at oprette et testamente, der opfylder de alminde
lige formkrav.

Forandringer i og genkaldelse af testamente.

Vil en testator gøre forandringer i sit testamente,
skal det ske i overensstemmelse med reglerne om
oprettelse af testamente, altså med opfyldelse af
de sædvanlige formkrav.
Hvis en testator derimod helt vil tilbagekalde
et testamente, er dette ikke absolut nødvendigt,
idet det også kan ske ved, at »testator på anden
måde utvetydigt tilkendegiver, at det ikke længere
er udtryk for hans sidste vilje«.
Hvis der er tale om et testamente oprettet for
2 vidner, må den omstændighed, at det ikke læn
gere findes, skabe formodning for, at det er til
bagekaldt.
Dette gælder derimod ikke et testamente, der
er oprettet for en notar, og hvoraf der findes en
genpart i notarialarkivet. Det må da gælde, med
mindre det kan godtgøres, at det har været te
stators hensigt at genkalde testamentet ved at til
intetgøre det.
Når 2 personer har oprettet et gensidigt testa
mente, kan hver af dem vel genkalde det, men
genkaldelsen skal for at være gyldig meddeles den
anden part, medmindre dette af særlige grunde er
udelukket. Når meddelelse om genkaldelse er gi
vet den anden part, må dette i almindelighed med
føre, at også dennes disposition anses for bort
faldet på grund af bristende forudsætninger.
Når et gensidigt testamente mellem ægtefæller
indeholder bestemmelse om fordeling af arven ef
ter den længstlevendes død, kan den længstleven
de ægtefælle i almindelighed ændre testamentets
bestemmelser for så vidt angår sit særeje og halv
delen af det tidligere fællesbo. Dette gælder dog
ikke, såfremt andet er bestemt i testamentet eller
klart fremgår af dette.
Såfremt ægtefæller har oprettet gensidigt testa
mente eller den ene ægtefælle oprettet testamente
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til fordel for den anden, og de senere bliver se
parerede eller skilte, må testamentet i almindelig
hed anses for genkaldt.
Det samme gælder, såfremt nogen har oprettet
testamente til fordel for sin forlovede, og forlovel
sen hæves.
Testamenters ugyldighed og anfægtelse.

Et testamente er ugyldigt, når testator ikke hav
de den foreskrevne alder, eller hvis det ikke op
fylder formforskrifterne, eller hvis testator mang
lede evnen til fornuftmæssig at råde over sine ef
terladenskaber.
Når et testamente er oprettet for en notar, skal
hans attestation på testamentet anses som bevis
for, at ingen af disse ugyldighedsgrunde er til ste
de, medmindre særlige omstændigheder giver
grund til at betvivle attestationens rigtighed.
Dette vil sige, at den, der påstår, at der har
foreligget nogen af disse ugyldighedsgrunde, må
føre bevis herfor.
Som ugyldighedsgrunde nævnes, at testator ved
testamentets oprettelse på grund af sindsygdom,
åndssvaghed, forbigående sindsforvirring eller lig
nende tilstand har manglet evnen til fomuftmæssigt at råde over sine efterladenskaber.
Den, der vil gøre dette gældende, skal således
bevise, at notarens attestation har været urigtig

Møn på en skøn dag
Det blev fra alle sider sagt, at det var en dejlig
sommerudflugt, som fandt sted på en af junis aller
bedste dage. Solen skinnede og en let brise for
friskede, og slægtsgårdsfolkene fra Sorø og Præstø
Amter befandt da også strålende. De 200 deltagere
fik den bedste modtagelse hos de mønske værter
i Skydevænget i Stege, hvor man samledes om
eftermiddagen til kaffe. Herfra gik turen mod Ulfshale og til Ouregård i Østermark, hvor brødrene
Rasmussen og deres fruer på en gammel slægts
gård har indrettet sig med usædvanlig sans for
det skønne og særegne. Her findes en parklignende
have med sjældne vækster, og inde i stuerne ses
det ene pragtfulde møbel efter det anden smag
fuldt placeret i en dejlighed, hvor gammelt og nyt
mødes. Farvesammensætning og genstande fra tid
ligere generationer i forening med hjembringelser
fra sydens lande har skabt en særlig atmosfære.

på dette punkt, og der vil meget sjældent være
nogen mulighed herfor.
Der kan imidlertid også tænkes ugyldigheds
grunde, der ligger udenfor en notars bedømmelse.
Som sådanne nævnes, at testamentet er fremkaldt
ved tvang, svig eller anden utilbørlig påvirkning
eller ved misbrug af testators enfoldighed, svag
hedstilstand eller afhængighed.
Sådanne forhold kan vel undertiden foreligge,
men den, der vil gøre dette gældende, må føre
bevis herfor.
Arveloven nævner endvidere som ugyldighedsgrund en vildfarelse, der har været afgørende for
testators bestemmelse.
Hvis en testamentarisk bestemmelse ved fejl
skrift eller anden fejltagelse har fået et andet ind
hold end tilsigtet, skal den dog gennemføres efter
sin rette mening, hvis denne kan udfindes.
Med hensyn til fortolkning af testamentariske
bestemmelser gælder i det hele, at hvis disse kan
forstås på flere måder, må man skønne over, hvad
der har været testators vilje og lægge denne til
grund.
Arveloven bestemmer endvidere, at en testamen
tarisk bestemmelse, der går ud på en anvendelse
eller tilintetgørelse af efterladenskaberne, som åbenbart savner fornuftig mening, er ugyldig.
Indsigelse mod et testamentes gyldighed kan rej
ses af enhver, som vil arve, hvis testamentet er
klæres ugyldigt.

Derefter besøgtes i Østermark lokalhistorikeren
Harald Jensen, som driver et mønsterbrug og og
så lægger stor vægt på havebruget. Mange del
tagere glædede sig over at se den kendte mand
fra slægtsgårdsarbejde i sit hjem.
Harald Jensen kender mange fra talrige artikler
fra gamle tiders forhold og skikke.
Det tredie besøg gjaldt Klintholm Gods, hvor
hofjægermester C. C. Scavenius bød velkommen
og redegjorde for stedets historie og nutid. Hér
gik deltagerne slottet igennem og beundrede de
mange skønne malerier og møbler. Endelig slut
tede man af på traktørstedet »Hunesøgard«, hvor
aftensmaden blev indtaget og mange ting drøftedes.
Der blev udtrykt stor glæde over rundturen og
Samværet. Karl Winther Hjertebjerg og Harald
Jensen har de mange betænkt med venlige tanker
både på dagen og siden hen for en fin tilrettelæg
ning og en præsentation af Møn og mønske for
hold og mennesker - de havde stor ære af som
merens bedste udflugt. Sådan er den blevet karak
teriseret af mange i ugerne, der er gået.
Jens P. Pedersen.
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BONDEHAVEN
Havesagens historie er gammel i Danmark. I
hvert fald har man dyrket grønkål her i landet i
mere end 400 år. Og i Norge kendte man allerede i
oldtiden både kvangard og laukgard - kvangård
og bøggård - og sikkert også her i Danmark.
Kvan = archangelica litoralis, er jo en ældgam
mel lægedomsurt og ernæringsplante (roden er
spiselig) og løg ligeså. Også planter som syre og
den c-vitaminrige skørbugsurt kokleare har sand
synligvis tidligt fundet vej ind i haverne. Ordet
have (hauge) kommer af at hegne og betyder altså
et indhegnet stykke jord. Ligeså gård, i gammel
tid gård, f. eks. kalgard = kålgård, det har for
bindelse med gærde og betyder et omgærdet jord
stykke. I oldtiden, da store skove med mange vilde
dyr dækkede det meste af landet, var det ikke
ufarligt at gå ud og samle urter og bær, især da
for kvinder og børn, derfor indhegnede man et
areal ved bopladsen og indplantede vildtvoksende
urter og frugtbuske her og havde således et kær
komment vegetarisk supplement til kød- og fiske
mad.
Navnet kålgård, og forresten også abildgård,
finder vi allerede i Valdemar Sejrs jydske lov af
1241, og navnet er endnu bibeholdt i visse egne
i Jylland. Krudgård er også en gammel betegnelse
for kålgården, som tid efter anden afgav plads til
alle slags køkkenurter - suppekrud kaldte man
det. Vi har modsætningen i ordet ukrud og har
i tidens løb tilføjet et t. Med munkene kom mange
slags kål til Danmark. Især Cistercienserordenen,
som jo var vegetarer, lagde vind på alle slags
grøntsager og havde en righoldig krudgård ved de
res klostre. Også mange lægeurter førte munkene
med sig her til landet, men da klostrene blev ned
lagt ved reformationen, blev lægeplanterne over
flyttet til apoteker- og sygehushaver, selv om man
ikke dengang havde sygehuse i den forstand, som
vi har det i dag. En del af de lægende urter havde
imidlertid fundet vej ud til bondehaverne, hvor
man har værnet og hæget om dem lige til vore
dage. Der var »lugtegrønt«: ambra, balsamblad og
hjertensfryd, som blev brugt ved kirkefærd, der
var sygdomsbekæmpende urter både for folk og
fæ, og der var endelig de trolddomsfordrivende
planter, som regel stærktduftende, der spillede en
meget stor rolle i tidligere tid. Men egentlige blom
sterhaver fandtes i det store og hele ikke ved bøn
dergårdene i gamle dage. Det var kun ved præsteog herregårde, man så sligt. En herremand på
Harridslevgård forsøgte i 1786 at få godsets bønder
til at plante blomster i deres haver, men han op

dagede, at de kastede planterne, som han forærede
dem, fra sig på vejen i stedet for at tage dem med
hjem. »En nellikeplante og et ambratræ er det ene
ste, I har lyst til,« sagde han bebrejdende til dem
bagefter. Ja, den danske bonde var på det tids
punkt så forkuet, forslidt og forarmet, at han ikke
interesserede sig for at plante blomster i sin have,
men holdt sig til de mere produktive vækster som
f. eks. sennep, kommen, hør, hamp og humle og
så frugttræer og -buske. Og forresten var det ikke
af lyst, men af tvang, at han drev denne syssel.
Allerede dronning Margrethe udstedte påbud om
at danske bønder skulle plante et vist antal æble
træer, pil og humle ved deres gårde. Piletræerne
var jo uundværlige til gærdsel, så ingen skulle føle
trang til at forgribe sig på kronens skove af den
grund. Og humle var nødvendig til ølbrygning.
Ganske vist var der mange, som udelukkende
bryggede på malurt, som man gør det visse steder
endnu, når man ikke havde råd til at købe den
dyre indførte humle, men planen var at opmuntre

Planar
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bønderne til at dyrke så megen humle, så de ikke
alene havde til eget brug, men tillige kunne sælge
noget og derved indtjene en hårdt tiltrængt skil
ling. Dette opnåedes da også tid efter anden, men
det var ofte en stor arbejdsbyrde, man pålagde
bønderne, når man forlangte, at de skulle anlægge
f. eks. 60 humlekuler - »hommelsenge« kaldte
man dem, - ved hver gård, og hvis de undlod
dette, »da haver de forbrudt en oxe til deres jord
drot og skal siden hen alligevel gjøre, som det
står skrevet.« Det er mærkeligt, at humlen ikke
blev plantet på almindelig vis, som man gør det
i dag, men skulle anbringes i firkantede huller,
Wz alen i kvadrat og 1 alen i dybde, derfor nav
net »hommelseng,« eller i lange, dybe grøfter, hvor
de samme mål skulle overholdes. Men blev en så
dan »hommelhauge« så passet, og det var et godt
»hommel-aaer«, så kunne der også avles adskil
lige lispund humle.
Frugttræer fik bønderne fra herregårdenes
»ympehaver« (planteskoler), men skønt det stod i
fæstebrevene, at de var forpligtede til at plante,

kneb det dog med at få disse bestemmelser over
holdt.
Kammerherre Juel på Valdemars slot syntes, at
det blev til for lidt med plantningen der på god
set, han lod derfor omkring 1740-50 indforskrive
en mængde frugttræer og uddelte dem blandt sine
bønder. Det passede dem imidlertid ikke, så de
huggede roden af træerne, før de plantede dem,
så kunne kammerherren da selv se, at de ikke
kunne trives i den jord! Men tid efter anden si
vede det ud, hvordan de havde båret sig ad, og
så måtte de møde på slottet hos kammerherren,
som gennempryglede dem med sin ridepisk, hvor
på, han fremskaffede nye træer til dem. Og nu
faldt bønderne til føje og behandlede træerne rig
tigt. Men det fortæller os noget om, at med tvang
er det vanskeligt at føre selv en god sag igennem.
Det var først ved stavnsbåndets løsning, da fælles
skabet blev ophævet og udskiftningen fuldbyrdet,
at den danske bonde blev interesseret i at plante
og anlægge have omkring hus og hjem.
Julie Rask.

ROSER IGENNEM 5000 ÅR
Trak af rosens historie på grundlag af en dejlig rosenbog
- AF IB PAULSEN I den nylig udkomne »Den store rosenbog« fra
Politikens forlag fortæller havearkitekt Eigil Kiær
og hans medforfatter til det pågældende afsnit,
Jørgen Jensen, om behandlingen af afskårne roser,
så de holder sig smukke længst muligt. Afskårne
roser kræver omhu og pleje i lige så høj grad som
roserne i haven.
En rosenbuket bør aldrig skæres i fuld sol midt
på dagen, men tidligt om morgenen eller om afte
nen.
Afskårne roser, købt hos blomsterhandleren el
ler af egen avl, bør pilles fri for tome over en
tredjedel af stilkens længde og har godt af også at
blive beskåret for den nederste stump stilk.
Derefter skal stilk-enderne koges. De stikkes
ned i spilkogende vand og holdes der i 45 sekun
der. De således »kogte« roser pakkes nænsomt ind
i papir og sættes i en spand frisk koldt vand til
godt halvvejs op på stilkene i en halv times tid,
før de arrangeres i krukker og vaser.
Hyppige vandskift i vaserne med afklipning un
der vand af en stump af stilken ved hvert vand
skift forlænger også den afskårne roses levetid.
Denne stimuleres yderligere ved tilsætning til van
det af en spiseskefuld eddike pr. liter vand og en

spiseskefuld sukker til samme vandmængde. Suk
keret skal opløses helt i vandet. Afskårne roser
bør aldrig stå i træk, stærk varme eller direkte sol.
Iagttages alle disse foranstaltninger, holder ro
senbuketten længst.
Dette er en meget interessant rosenbog redige
ret af Eigil Kiær i samarbejde med tegneren Ver
ner Hancke. Bogen, som er dediceret til den fine
gamle rosenforædler, dr. h. c. Svend Poulsen, og
hans frue, har endvidere professor Asger Klougart, planteskoleejer Niels Poulsen og konsulent
Harry Hansen som medarbejdere. Rådgivende har
været to så indsigtsfulde rosenfolk som kvit- og
dobbeltvinderen ingeniør O. Sønderhousen og apo
teker Harald Nielsen, der har leveret et stort kul
turhistorisk materiale til det meget betydnings
fulde kapitel om rosens kulturhistorie, som pro
fessor Klougart har udformet, rigt illustreret med
rosen-motiver 5000 år tilbage i tiden. Thi så læn
ge har menneske og rose været nær knyttet til
hinanden.
Dette fremgår af mange kendsgerninger.
Den engelske forsker Leonard Woolley fandt
i Mesopotamien beviser for, at sumerer-kongen
Sargon, som døde 2630 f.Kr., fra et krigstogt
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hjembragte »vinstokke, figner og roser« til sit
land, d. v. s. for 5000 år siden. Men professor
Klougart nævner mange andre eksempler. Om
kring ved 900 før Kristus skrev Homér, at Archilles’ skjold var smykket med roser og at Afrodite
balsamerede Hektors lig med rosenblandinger. I
det gamle Grækenland var rosen viet til kærlig
hedens gudinde og antog karakter af et mytolo
gisk element. Ca. 600 år før Kristus besang grækerinden Sappho poetisk rosen, og på samme tid
skrev hendes mandlige kollega i poesiens verden,
Anakreon, om rosen, der havde foldet sig ud af
det hvide skum, som hang ved Afrodite, da hun
steg op af havet. Fra hans 5. Ode er denne strofe
bevaret:
O, dejligste Rose, til dig
jeg synger!
Du kæreste, skønneste Barn
af Vaaren,
du er elsket af alle Guder,
deres Øjensten velsignet du bliver.
Også i den hellige skrift omtales rosen. Her ta
les bl. a. om Sarons Rose, og i sit 35. kapitel er
Esaias inde på rosen med ordene: »den øde mark
skal blomstre som en rose«. I Kina og Indien ek
sisterede langt tilbage i tiden en rosenkultus. Ba
bylon ejede et væld af roser bl. a. hentet i Persien,
som i oldtiden var berømt for sin rosenrigdom.
Til Ægypten kom rosen forholdsvis sent i sin lan
ge historie, man mener omkring ved 300 år før
vor tidsregning, men i hvert fald blev der i 1888
i en ægyptisk oltidsgrav fundet en guirlande
af ni roser trukket på snor.
Den første virkelige beskrivelse af rosen, som
vi kender, skyldtes grækeren Theofrast, der døde
år 285 f.Kr.
Om rom erfarer man, at byen i oldtiden var
en sand rosenhave. Romerne elskede roser i så høj
grad, at Horats fandt sig foranlediget til at advare
mod det dekadencetegn, han så i, at de romerske
marker blev ryddet for kom og andre konsumaf
grøder til fordel for rosenavl. Nero værdsatte ro
ser endog så højt, at han ved et gæstebud kvalte
en del af sine gæster i et veritabelt rosenskybrud,
men han gjorde sig jo unægtelig også kendt for
sine eksklusive drabsmetoder.
Romerne kendte til rosenforædling og importe
rede endog roser fra Ægypten, fordi Nillandets
roser blomstrede to måneder før romernes. Om
natten lagde romerinden rosenblade på ansigtet.
Det skulle være effektivt mod rynker. Fra samme
tid skriver sig vendingen »Sub rosa«, d. v. s. un
der rosen, der efterhånden var blevet også et di
skretionens symbol i det Rom, hvor det kunne
være dødsensfarligt ikke at kunne holde bøtte un
der eller efter et gæstebud. Man hængte simpelt
hen en rose op over gæstens plads for at mane
hende eller ham til tavshed om, hvad der hørtes

Havens skønhed - rosen

i huset. Den kirke, der på et vist tidspunkt for
dømte rosen som en hedensk blomst, gjorde den
atter til et kyskhedens symbol, som det fremgår
af de ældste Mariahymner. Man lagde endog ro
ser i helgenernes sarkofager. Som professor Klou
gart bemærker: - I virkeligheden blev rosen på
den måde et helgenemblem. Katolikerne drejer
stadig væk deres rosenkrans.
I året 1049 indstiftede Pave Leo den Niende
ordenen »Den gyldne rose«, som vor egen Chri
stian I modtog med så jublende begejstring i 1474.
Men også i kirkerne vandt rosensymbolerne suc
cessive større og større indpas. Vi taler stadig væk
bl. a. om de prægtige rose-vinduer i farvet glas i
en række af vor klodes berømteste domkirker.
Nogle af de skønneste rosevinduer ses i domkir
kerne i Reims, Chartres, Champagne og i Lincoln
i England.
Rosen var riddernes, troubadourernes og kors
riddernes yndefulde blomst.
Man regner med, at Sydeuropas kulturroser må
have nået Skandinavien i sidste halvdel af 1100tallet. De bredte sig med munkene. Først i 1200’
erne skrev Henrik Harpestreng som »Rosæ«, for
rosen brugtes også som lægevækst. Rosenolie an
vendtes mod øjensygdomme; apotekerne solgte i
middelalderen rosenhonning og roseneddike, det
sidste mod næseblod. Mod »hidsig mave« kunne
rcseneddike også sættes ind, mod svindsot ordine
rede lægekollegiet på Henrik Harpestrengs tid ro
sensukker. Klougart bemærker til disse kendsger
ninger, at rosenvand jo stadig kan fås på vore apo
teker og bliver brugt som øjenbadevand; ligeledes
er rosenvandet en bestandel i mange opskrifter
på ansigtsbade, så hvad romerinderne for 2000
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år siden fandt ud af vedrørende rosenblade, gæl
der for så vidt bestandig.
Ud over det indholdsrige rosenkulturhisto
riske afsnit indeholder »Den store rosenbog« be
skrivelser af roser ved Eigil Kiær. Planteskoleejer
Niels Poulsen fortæller om, hvordan man skaber
en ny rose, Kiær og Jørgen Jensen beretter om
rosenpleje inklusive beskæring og røgt i det hele
taget, og konsulent Harry Hansen fortæller om syg
domme og skadedyr i roser og om, hvorledes man
lettest bliver den slags kvit.
En ganske særlig kompliment har tegneren Ver
ner Hancke fortjent for sine fremragende farvetegninger samlet på 64 plancher. Hans arbejde har
stået på igennem flere år, men han har fra første
til sidste billede bevaret sin lyst til værket. Hans
farvetegninger af roser er afgørende medvirkende
til at gøre denne bog værdifuld i så at sige enhver
rose-henseende. Den fortæller havefolk alt, hvad
de har brug for at vide om roser. Ib Paulsen.
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