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OM BILLED-AHNETAVLER

Dette fotografi, taget af Vibeke Sylvest Jensen, viser fire generationer på en væg. Læs på side 10 konsulent Hans Balles 
artikel om gårdhistorie og slægtsbilleder.
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Situationen forværret for generationsskiftet
Af konsulent H. Balle

Mulighederne for at overdrage en slægtsgård til 
næste generation på rimelige vilkår for parterne er 
blevet yderligere besværliggjort efter ejendomsvur
deringen 1965.

Et tilbageblik over et kort åremål viser lidt af 
udviklingen.

Arveforhold: Ved lov nr. 66 af 17. marts 1954 
om ændring i arveforordningen begrænsedes slæg
tens arveret fra fem arveklasser til to og en halv.

Den nye arvelov (lov nr. 215 af 31. maj 1963), 
som trådte i kraft 1. april 1964, indeholder be
stemmelser om, at fætre og kusiner ikke er legale 
arvinger; de arver ikke hinanden, hvis der ikke er 
skrevet testamente. Dette bevirker, at en slægts
gård, der ejes af en fætter eller kusine, som ikke 
har nærmere slægtninge end fætre eller kusiner, 
overtages (arves) af staten, hvis vedkommende ejer 
af gården pludselig afgår ved døden uden at have 
skrevet testamente med bestemmelse om, at gården 
skal overtages af en af slægten.

Stempeltakster: I foråret 1965 blev stempel
taksterne for skøder, kontrakter m. m. forhøjet fra 

til 1 pct. Denne lov, som var en af de såkaldte 
Buketlove, trådte i kraft 1.4.1965 gældende for 
et år.

Den bevirkede, at udgifterne til stempelmærker 
til et skøde for en middelstor bondegård steg fra 
1.500 kr. til 3.000 kr.

Ved bekendtgørelse af 21.3.1966 blev stempel
takstforhøjelsen forlænget til 1.4.1967.

Ejendomsværdi: I mellemtiden blev ejendoms
værdien 1.8.1965 sat op med 90 pct., hvorved 
stempelafgiften svarer til 5.700 kr., d. v. s. en for
øgelse af stempelafgiften på 4.200 kr. ved over
dragelse af en gård med ejendomsværdi 300.000 
kr. ved 12. vurdering med stigning til 570.000 kr. 
ved 13. vurdering.

13. alm. ejendomsvurdering, som gennemførtes 
1. august 1965, resulterede i en ejendomsværdi
stigning på 89 pct. i gennemsnit for hele landet, 
88 pct. i sogne kommunerne, hvorved en gård som 
nævnt rundt regnet steg fra 300.000 kr. ved 12. 

vurdering til 570.000 kr. ved 13. vurdering. Det 
er en stigning på 270.000 kr., som i henhold til 
Det landøkonomiske Driftsbureaus regnskabsresul
taters gennemsnit ikke kan forrentes under land
brugets nuværende indtjeningsmuligheder, men 
hvoraf der uden afkastningsevne skal svares for
mueskat.

Formueskat: Med en gæld på 75 pct. af ejen
domsværdi 300.000 kr. i foråret 1965, svarende til 
225.000 kr., og en formue på 75.000 kr., skulle 
der ikke svares formueskat, da formuebundgræn
sen for denne skat da var 90.000 kr. Et halvt år 
senere, da den nye vurdering havde fundet sted, 
blev formuen 75.000 kr. + stigningen 270.000 
kr., ialt 345.000 kr. Formue (på papiret), hvoraf 
der skal svares formueskat, selv om bundgrænsen 
for formueskatteberegning er blevet hævet fra 
90.000 kr. til 200.000.

Formueskatten af 345.000 kr. udgør 2.520 kr.
Ejendomsskatterne, der beregnes efter ejen

domsvurderingen, skal ikke omtales i denne over-« 
sigt.

Formueskatten 1966/67 har følgende bereg
ningsgrundlag:

Formue Skattebeløb kr. %0 af resten

200.000 10 16
225.000 410 16
250.000 810 18
275.000 1.260 18
300.000 1.710 18
350.000 2.610 18
400.000 3.510 20
450.000 4.510 20
500.000 5.510 20
550.000 6.510 20

o. s. v. indtil

1.000.000 15.510 23
2.000.000 38.510 23
5.000.000 107.510 23
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Hvor lavt kan overdragelsesprisen på en 
landbrugsejendom sættes?
Ved planlægning af et generationsskifte ved fami
liehandel er der oftest tre parters interesser at 
varetage.

De ældre, der sælger gården og tænker på deres 
livsfomødenheder i fremtiden. De unge, som køber 
gården og tænker på, om den kan give dem eksi
stensmulighed, og de øvrige søskende, som ikke 
køber gården, men ikke ønsker den afhændet til 
fremmede i fri handel.

Efter den stærke ejendomsstigning ved 13. alm 
vurdering 1965 volder det i mange tifælde for
ældrene besvær at få en af de unge til at overtage 
gården på de vilkår, den tilbydes, og med hensyn 
til fremtidsudsigterne.

Så melder sig spørgsmålet om, hvor lavt ejen
domsprisen kan sættes, uden at finansministeriet 
(gennem amtsstue og skifteret) kræver gave- eller 
arveafgift,

I bekendtgørelse nr. 63 af 9.3.1964 af lov om 
afgift af arv og gave angiver bestemmelserne i § 18 
mindsteprisen for fast ejendom.

Sælges en gård til en søn eller datter, skal der 
svares gaveafgift af det beløb, salgsprisen ligger 
under den sidst ansatte ejendomsværdi.

Bestemmelserne i § 18 lyder således:
»Går den afgiftspligtige erhvervelse ud på, at 

erhververen bliver ejer af visse genstande eller 
formuerettigheder, beregnes afgiften af disse gen
stande eller rettigheders værdi i handel og vandel.

Ved den nærmere fastsættelse af denne værdi 
bliver følgende regler at iagttage:

Faste ejendomme ansættes til deres salgsværdi, 
dog mindst til deres sidst ansatte ejendomsværdi i 
henhold til lov om vurdering og beskatning til sta
ten af fast ejendom med fradrag af sådanne byr
der, hvortil intet hensyn er taget ved ansættelsen 
af ejendomsværdien.

Besætning, inventar, maskiner og andet drifts
materiel ansættes til salgsværdien.«

I almindelighed godkender myndighederne ikke, 
at stambesætningen (hundyr, tyre og orner) an
sættes til skattemæssig skalaværdi. Hvis ikke mar
kedsprisen ligger meget lavt, fordres der alminde
ligvis et tillæg, f. eks. 25 pct. til skalaværdien. For 
redskaber og maskiner kan overdragelsesprisen 
sættes til saldoværdien efter almindelige afskriv
ningsregler, som fremgår af sælgerens regnskab.

Hvis en landbrugsejendom ved 13. vurdering er 
ansat til 400.000 kr. i ejendomsværdi, men sælges 
for 300.000 kr. for fast ejendom under hensyn til 
afkastningsevne, vil gave- eller arveafagiften blive 
følgende af 100.000 kr.:

For en søn eller datter 4.640 kr., for en broder 
eller søster 17.955. kr., for en fætter eller kusine 
28.170 kr., for en fjernere slægtning eller f. eks. 

en mangeårig medhjælper, som er ubeslægtet med 
sælgeren, vil arveafgiften blive 41.920 kr. Hvis 
beløbet drejede sig om 50.000 kr., ville afgifterne 
være henholdsvis 1.640 kr., 7.455 kr., 12.170 kr. 
og 18.420 kr.

Efter fremkommet ønske vil beregningstabeller
ne i deres helhed for gave- og arveafgifter blive 
optrykt i næste nummer.

Foranstående betragtninger over generations
skifteproblemer og afgiftsbyrder i forbindelse der
med vil blive efterfulgt af en artikkel i næste num
mer med bemærkninger om, hvorledes ejendoms
overdragelse i mange tilfælde kan gennemføres på 
et velvalgt tidspunkt og på lempelig måde med 
hensyn til afgifter.

Landmands-Almanakken
Hvert år, når årsskiftet nærmer sig, ventes der 
i mange landbohjem på det nye års Landmands- 
Almanak, som Chr. Erichsens forlag udsender til 
boghandlerne i så god tid, at denne velkendte, 
lødige årbog er fremme nogle uger før jul.

Landmands-Almanakken for 1967 er 54. årgang. 
Den blev grundlagt i 1913 af J. Gr. Pinholt. - Den 
er nu redigeret af konsulent N. C. Øvlisen og kom
munelærer Ivan Rønn. Dens ydre er som sædvan
lig præget af smukke landbrugs- og naturmotiver 
i farver. Prisen er 6,50 kr. hæftet og 8,00 kr. ind
bundet. Den er på 176 sider.

Efter indholdsfortegnelsen følger oplysninger om 
det danske kongehus og kalender med årstidsbille
der og vejledende erindringsstof for hver af årets 
måneder, samt markedsfortegnelse m. m.

Dernæst er Landmands-Almanakkens indhold 
delt i afsnittene: Fagligt stof, noveller og digte.

Af landbrugsstoffet bemærkes: Gårdhistorie og 
slægtsbilleder ’ (konsulent H. Balle), Den enkelte 
landmand og de større enheder (konsulent M. C. 
Toft), Ulykker i landbrug, skovbrug og gartneri 
(fabriksinspektør K. Hannerup Jensen), Om daglig 
renholdelse af malkemaskiner og mælkens afkø
ling (hygiejnekonsulent Viggo Jensen), Ænder, op
dræt af gæs, kalkunproduktion (konsulent Gunnar 
Larsen), Om køkkenindretning, Ugens middage, 
God mad hele året (husholdningskonsulent Eli 
Bendixen). Endvidere: God start - halvt fuldendt, 
Landbrugsstatistik, Magnesiumspørgsmål, Man 
bør vide!, Lidt om Handbrugsøkonomi, Sadelgal- 
myg, Såsæd, Jordbehandling, God Plantevækst, 
De unges spalter: Elevmappen - Uddannelse - 
omskoling (konsulent N. C. Øvlisen).

Almanakkens sidste afsnit omfatter 8 velskrevne 
noveller og to digte om natur og landbrug, og dette 
stof er illustreret med velvalgte tegninger af Erik 
Ubby. Omslaget er tegnet af Palle Wennerwald.
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Svenske-Johann es i Barløse 1848
Af P. K. Hofmansen.

De hvide blomsters måned 1848 havde som 
sædvanlig på denne årstid klædt de fynske gærder 
og grøftekanter med hyldens krydderduftende 
skærme og den vilde kørvels lette, hvide pragt. 
Naturens fred og idyl lå i disse smilende junidage 
over det vestfynske landskab, men som flere gange 
før i de sidste måneder blev freden den 5. juni nok 
en gang forstyrret af kartovernes brag ovre på den 
slesvigske kyst. Lyden af disse hule drøn fra kano
nerne på Dybbøl Banke forplantede sig ud over 
Als og bæltet og fortalte videnom, at de danske

soldater stadigvæk kæmpede hårdt mod de ero
bringslystne preussiske og slesvigholstenske trop
per og insurgenter. Sejren ved Bov den 9. april var 
den 23. april blev efterfulgt af påskemeldingen om 
den hårde dyst ved Slesvig, hvorpå den danske 
hær havde trukket sig tilbage til Als og Fyn. I over 
en måned havde størstedelen af arméen været kan
tonneret disse to steder, men da befolkningens røst 
om, at hæren måtte gøre noget for at komme det 
betrængte Jylland til hjælp, stedse blev mere høj
lydt, førtes de forskellige afdelinger på Fyn natten 

Walisiske bjergponyer på en mark med Føns Kirke på Vestfyn i baggrunden.
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mellem den 27. og 28. maj over bæltet til Als. 
Efter den lange indkvartering føltes det som et 
savn i de vestfynske landsbyer, da soldaterne drog 
bort, og man atter skulle til at finde det daglige 
livs mere rolige rytme. Denne havde for en tid 
været brudt af krigernes frejdige sang om den tapre 
landsoldat, der ville kæmpe »for pigen og vort 
land«.

Som en følge af den akademiske skandinavisme, 
hvis første kim i påsken 1842 var spiret frem un
der Lund-studenternes besøg i København, og som 
efter de danske studenters besøg i Upsala 1843 
kulminerede ved det nordiske studentermøde i Kø
benhavn 1845, strømmede i disse bevægede dage 
mange idealistiske svenske og norske frivillige til 
Danmark for under Dannebrog at kæmpe for 
»Nordens frihed og selvstændighed«. Ligeledes 
greb den svensk-norske Konge Oscar I. lejligheden 
til at indlede en »skandinavisk realpolitik«, hvis 
første udslag blev indkaldelsen af en svensk hær til 
undsættelse af den danske armé.

I örs sogn i dalsland, vest for Vänern, boede på 
denne tid soldaten Johannes Glader i en lille sol
datertorp, som han ved sin indtrædelse i »Sundals 
Kompagni« under »Västgöta-Dals Regemente« 15 
år tidligere var kommet i besiddelse af. Han var 
født i Ed, Örs sogn, 11. marts og havde således 
oplevet hungersnøden 1815-16, da beboerne i 
hans hjemegn måtte bage brød af halm og fyrre
bark. Han var en opvakt dreng, der allerede 4 år 
gammel kunne læse i sin ABC. Senere øvede han 
sig i at kunne læse bibelen og nød samtidig en såre 
nødtørftig undervisning i skrivning. Derved kom 
han i boglig kunnen hurtig forud for sine jævn
aldrende i sognet, hvilket ikke forløb uden en del 
misundelse hos folk, der syntes, at det dog var for 
meget med al den lærdom. Hjemmet var fattigt, og 
det svære misvækstår 1826, da selv rugvælling var 
en sjælden ret i hans moders hus, stod senere le
vende i hans erindring. Han var således ikke for
vænt, da han kort tid efter kom ud at tjene hos 
fremmede, først hos kaptain Ridderbjelke på Bal- 
ketorpet og siden hos den nærige præstebonde 
hjemme på Örsbjerg. Disse pladser betog ham 
lysten til at tjene ved jordbruget, og da uniformen 
også fristede ham, besluttede han sig til at hellige 
sig soldaterlivet. Han meldte sig derfor på lands
kontoret i Vänersborg 1833 og svor på officers
gården samme sted sin troskabsed til konge og 
fædreland. Året efter giftede han sig med Kajsa 
Läjon fra Kyrkosten, datter af en soldat, som var 
afskediget fra tjenesten, da han havde mistet sit 
ene ben i skærmydslerne ved Stralsund 1807.

Johannes Glader var en høj og statelig soldat, 
hvis sjælfulde åsyn røbede et godt og livligt sind, 
hvilket da også i soldatertjenesten skaffede ham 
kaldenavnet Glader. På mødrene side mente han, 

at han nedstammede fra den grevelige slægt vor 
Fersen på Fersnäset i Dalskogs sogn, og hans 
skarptskårne ansigt med den kraftige, bøjede næse 
kunne nok støtte denne antagelse. Fra barndom
mens dage havde sagn og historier ofte gjort større 
indtryk på ham end mange af de bøger, han læste, 
og i kammeraternes kreds forstod han at genfor
tælle disse på en måde, der altid samlede en lyt
tende skare omkring ham.

Den svenske soldatertjeneste var i hine tider 
hård med marcher, eksercitser, kirkeparader og 
stokkeprygl, men Glader bar ikke sit navn forgæ
ves og overvandt alle besværligheder med et godt 
humør. På sine gamle dage mindedes han med 
stolthed, at han under en øvelse på ödskölds hede 
havde stået vagt ved Kong Karl 14. Johans resi
dens, men han kunne ikke forsone sig med, at 
denne konge aldrig sagde et ord til nogen menig. 
Folk påstod, at han ikke kunne, da han aldrig havde 
lagt sig efter at tale det svenske sprog. Hans søn 
Kong Oscar I var Glader heller ikke tilfreds med. 
Stående med fuld oppakning måtte regimentet en 
gang på Nygårdsängen ved Vänersborg vente på 
denne konge fra klokken 8 om morgenen til klok
ken 6 om aftenen, inden han viste sig, så øvelsen 
kunne begynde. Mandskabet havde da ventet sig 
en »Jomfru« brændevin ovenpå den lange dag, 
men det fik en lang næse, for kongen var »en snå- 
linge« (en fedtet fyr).

Med Kajsa Läjon fik Johannes Glader 1 søn og 
4 døtre, men den ringe soldatertorp kunne ikke 
brødføde så mange munde, hvorfor Glader ved 
siden af sit jordbrug måtte søge arbejde ved sav
værker og andre steder, hvor sligt tilbød sig.

I våren 1847 brød ulykkerne ind over ham, idet 
han da mistede den ene af sine køer, og ved Lars- 
messetiden (10. august) døde også den anden. 
Værre blev det dog, da han den 28. november 
samme år også mistede sin hustru Kajsa, som døde 
fra ham og deres 5 børn, hvoraf det yngste barn 
endnu nærede sig ved modermælken. Barnet blev 
midlertidigt anbragt hos en svoger til Glader, me
dens de øvrige børn forblev hjemme hos faderen 
i det fattige soldaterhjem i Örs.

Tiden gik til begyndelsen af maj 1848, da Kong 
Oscar gav ordre til, at 2 batailloner af Västgöta- 
Dals Regemente sammen med andre svenske hær
afdelinger skulle afgå til Danmark. En soldat mødte 
Glader under arbejdet i udmarken og overbragte 
ham den kgl. befaling, hvorefter han inden 3 dage 
skulle møde ved sin afdeling. Nu var gode råd 
dyre, men »jag har en gång svurit att gå ut för 
konung och fädernesland, och jag får gå, när or
derna kommer«, sagde Glader. Ordren føltes som 
et sting i Gladers hjerte, da han foruden sine børn 
også tænkte på den vakre Maja Stina, der tjente 
hos rodeforstanderen i Ed, og som i den senere 
tid ofte stod i hans tanker. I største hast fik han
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en af sine døtre anbragt som hyrdepige på åsen. 
To andre døtre samt sønnen kom formedelst 14 
rigsdaler til en husmand på Vesterfjeldet, medens 
det yngste barn forblev hjemme hos den mand, 
som Glader kort før indkaldelsen havde overladt 
halvdelen af soldatertorpen, og så drog Glader af 
sted til regimentet.

Torsdag eftermiddag den 8. juni så den vagt
havende mariner på Lundsgårds klint ved Kerte
minde de første transportskibe med svenske sol
dater til Fyn ombord under opsejling ude ved 
Stavreshoved. Luften var tyk og skyfuld, og en tid 
skjulte et heftigt tordenvejr endog helt de ankom
mende fartøjer. Kort efter var det imidlertid, som 
et forhæng pludselig blev trukket til side, idet uvej-

LANDBOSPAREKASSEN 
I VEJLE

Kirkegade 25 . Telefon 87

Daggamle kyllinger - grise og gylte.
Gør indkomsten større ved opdræt af slagtekyl
linger. De bedste daggamle kyllinger af fineste 
avlscenterafstamning - PI. Rock - leveres i små og 
meget store partier til rimelig pris.

Faste rugeægsleverandører søges.
Sortbrogede grise og gylte til salg fra avlscenter.

Hans og Oluf Jensen, Birkum pr. Fraugde, Fyn.
Tlf. Davinde 76 (09) 97 25 11.

HER ER 200 PUNKTER
og der er200 steder i landet hvor der ydes HAN DELSBANK-service

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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ret drev ud over bæltet, og under den skønneste 
æresport i form af en mægtig regnbue, hvis blå
gule og røde farver skinnede i det hvide sollys, 
gled skibene langsomt over bugten ind mod byen. 
I løbet af aftenen og den påfølgende morgen lan
dede ialt ca. 4400 mand i Kerteminde og Nyborg 
under stormende velkomstytringer fra fynboernes 
side. Musikken spillede overalt »Kung Karl den 
unge hjälte« og »Gud signe vor konge god«. Løv
værk med svenske og danske flag var rejst, og 
langs vejene stod bønderne med spise og drikke, 
blomster og flag for at tage mod broderlandets 
sønner, der ville hjælpe os mod preusserne og sles- 
vig-holstenerne.

Medens den foreløbige dislokering af de svenske 
tropper fandt sted i egnen omkring Kerteminde og 
Nyborg og nåede helt til Ørbæklunde, tog den 
kommanderende svenske general, grev Carl Gustaf 
Löwenhielm, ophold på Juelsberg, men allerede 
den påfølgende mandag, som var 2. pinsedag, 
brød korpset op og drog gennem Odense til Vest- 
fyn. Farten gennem Odense formede sig som et 
sandt triumftog for de velvoksne og senede sven
ske soldater, der var forundret over at finde et så 
skønt og velhavende land, da de havde troet, at 
Danmark var meget mere forarmet af krigen, end 
tilfældet var. Damer i elegante toiletter dekorerede 
officerer og soldater med blomster og skandinavi
ske kokarder og fyldte deres patrontasker med alle 
mulige delikatesser.

Da egnen omkring Middelfart allerede var over
fyldt med danske soldater, blev svenskerne kan
tonneret længere mod syd, nærmere betegnet vest 
for linien Udby, Ørsted, Kirkesøby. General Lö- 
wenhielm opslog sit hovedkvarter på Wedellsborg, 
medens staben fik ophold på Erholm. Västgöta- 
Dals Regemente, under hvilket Johannes Glader 
hørte, fik sit bataillonskontor på Brahesborg.

Det var 2. pinsedag ved aftenstid, at major 
Eriksson med sin afdeling drog ind i Barløse by, 
hvor alle med præsten Hans Hartvig Møller og 
skolelæreren Ludvig Korch i spidsen stod parate 
for med vanlig fynsk gæstfrihed at tage vel mod 
de mange fremmede soldater, der nu skulle ind
kvarteres i deres by. I uniformeringen lignede disse 
aldeles ikke de danske Jenser, som for nylig var 
draget af gårde, og deres støvlesåler var så tykke 
og massive, at det vakte folks forbavselse.

På den tid boede bonden Jens Rasmussen med 
sin hustru Gjertrud Jørgensdatter i en gård i Bar
løse. Hun var født 1812 på Næs i Sandager sogn 
som datter af gårdmand og hestehandler Jørgen 
Pedersen og hustru Gjertrud Marie Andersdatter 
og havde 1836 ægtet enkemanden Peder Jensen i 
Barløse, der dog allerede 1845 døde af tæring, 41 
år gammel. Med sine 3 små døtre og en lille søn 
sad Gjertrud Jørgensdatter som enke i gården til 
1847, da hun som 35-årig ægtede den 26-årige 

Jens Rasmussen, søn af gårdmand Rasmus Nielsen 
og hustru Karens Jensdatter i Hårby, der således 
kom i besiddelse af gården i Barløse.

Det var i Jens Rasmussens gård, at Johannes 
Glader sammen med sine kammerater, Pansar og 
Stam, blev indkvarteret hin juniaften 1848, og 
bedre kvarter kunne de næppe have fået. Det blev 
forøvrigt siden sagt, at da de svenske soldater kom 
til Barløse, lignede de Faraos magre køer, men 
da de forlod sognet, var de blevet så fede, at de 
måtte have nye uniformer. I alle tilfælde var mod
tagelsen i Jens Rasmussens gård aldeles uforlig
nelig. Johannes Glader mindedes mange år senere 
den gunst, han på forskellig måde nød hos sine 
værtsfolk i Barløse. Han fik sit eget værelse med 
skrivesager og allehånde bekvemmeligheder, og 
når hans kammerater kom for at besøge ham, 
diskede Gjertrud Jørgensdatter op for dem alle 
med brændevin og gode sager. I modsætning til 
deres egne hullede havrekager satte soldaterne stor 
pris på det danske rugbrød, som de spiste tørt, 
medens de gnavede en klump smør dertil. Til gen
gæld hjalp soldaterne overalt i deres fritid bønder
ne med, hvad de kunne. De slog græs til hø, stak
kede tørv, flyttede køer, bar mælk og kørte gød
ning. Forholdet var det allerbedste, og det blev 
senere sagt, at svenskesorpsets største indsats i 
1848 var den, at det hjalp de fynske bønder med 
at få høsten i hus. Disciplinen blev opretholdt ved 
eksercitser af enhver art og var efter fynboernes 
menings alt for streng. Nu og da vankede der også 
prygl, hvilket allerede’ på den tid hørte til sjæl
denhederne i den danske hær. Mandagen 21. 
august holdt general Ldwenhielm på marken ved 
Barløse revue over størstedelen af den svenske 
styrke, der foruden infanteri også bestod af kaval- 
leri og artilleri. Efter gammel skik fra Kong Gu
stav 2. Adolfs tid blev der hver morgen og aften 
holdt andagt i det fri, ligesom gudstjenesterne om 
søndagene også holdtes under åben himmel. Særlig 
gribende var de svenske soldaters salmesang, der 
ofte blev indledet af en af vedkommende afdelings 
menige. Under feltbønnen i Barløse søndag mor
gen den 27. august forrettede menig Berg salme
sangen, medens Johannes Glader som det kvikke 
og lyse hoved, han var, til kaptajnens store tilfreds
hed tog sig af alt det øvrige. »Ja, fan i mig, har 
icke nu Glader gjort lika god tjånst, som vi varit 
i kyrkan,« sagde denne, da gudstjenesten var slut.

Som tiden gik, vandt Johannes Glader i stigende 
grad sine værtsfolk sympati, og da Gjertrud havde 
en ugift søster - Glader kaldte hende Lisbet - 
undfangede hun den idé, at han skulle blive hen
des svoger, hvorfor hun satte alle sejl til for at få 
denne forbindelse bragt i stand. Uden Gladers 
vidende henvendte hun og hendes mand sig til 
major Eriksson, der boede i byen, og som næsten 
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altid brugte Jens Rasmussens befordring, når han 
skulle længere bort, for gennem ham at foran
ledige Gladers udløsning fra soldatertjenesten. Ma
joren stillede sig velvillig til sagen, og en dag, da 
Glader talte med Gjertrud, udbrød hun pludselig: 
»Du skal blive min svoger, du Svenske-Johannes!« 
Men Glader svarede: »Jag är helt fattig, och jag 
har små barn därhemma, fäm stycken, sådant är 
en omöjelighet.« Gjertrud gav dog ikke tabt. »Kan 
dine børn ikke ligesåvel tjene deres føde på Fyn 
som i Sverige,« sagde hun. »Vi skal skrive til din 
provst, at han skal sende dem til Göteborg, hvor 
jeg selv skal hente dem. Når de kommer her, skal 
jeg forsørge dem alle, indtil de kan forsørge sig 
selv, og du kommer ikke til et fattigt hus. Min 
søster er ejer af en ottendel arv i Store Hårby, og 
dertil har hun 1200 rigsbankdaler, som har stået i 
flere år.«

Der blev ikke talt mere om sagen den dag, men 
en dag, da Glader kørte hestene hjem fra en fjernt
liggende mark og kom ind i gården, bankede Gjer
trud på ruden og sagde, at han skulle komme in
denfor. Drengen kunne tage sig af hestene. Hun 
kom leende imod ham og bød ham på mad og 
drikke, og da måltidet var endt, sagde hun: »Nu 
skal du gå med ind i mit kammer.« Glader speku
lerede på, hvad det skulle betyde, thi der havde 
han aldrig været før. Da han kom ind i værelset, 
sad der en velklædt pige og syede på en hue. »Kan 
du gætte, hvem det er?« spurgte Gjertrud. Glader, 
der allerede havde lugtet lunten og vel sendt en 
hastig tanke hjem til Maja Stina i Ed, lod, som om 
han intet forstod og svarede: »Det är väl en sy- 
mamsäll ifrån Kaslunda eller ifrån något annat 
stätta, som du brukar att ha.« »Nej, hør engang, 
du!« sagde hun. »Det er da din forlovede. Det er 
Lisbet.« Derpå tog hun en kurv og gik ud i haven 
for at hente nogle pærer, store og tykke som to
bakspunge, som hun satte ind i stuen til dem. »Sæt 
dig på stolen, Svenske-Johannes, så får I disse 
pærer at fornøje jer med,« sagde hun, inden hun 
fjernede sig. Lisbet og Glader begyndte at spise 
af pærerne, men snakken gik trevent. Pludselig 
kastede Lisbet en pærerest hen på Glader, som 
straks kvitterede med at kaste sin rest på hende. 
Det lykkedes dog at fordrive tiden med hinanden 
indtil sengetid, da Glader gik til ro i sit værelse.

Lisbet og en lille pige skulle sove i et kammer 
ved siden af, og Gjertrud havde slået døren op på 
vid gab mellem de to rum, så de kunne tale med 
hinanden. Lisbet snakkede noget om »det fattige 
Sverige«, og Glader prøvede på at forklare hende 
årsagerne til dette, men ellers drejede samtalen 
sig kun om ligegyldige ting, indtil søvnen indhen
tede dem begge. Den næste morgen var Lisbet 
knotten og vendte hovedet bort, da Glader talte 
til hende, og endnu samme dag rejste hun bort fra 
gården. »Längre hann vi inte,« fortalte Glader 

mange år senere. Men Gjertrud havde stadigvæk 
ikke opgivet sine bestræbelser for at få stiftet et 
parti mellem Lisbet og Svenske-Johannes.

Under krigen havde den preussiske hær under 
general Wrangel i begyndelsen af maj besat Nørre
jylland helt op til Arhus. Tre uger senere fik han 
dog befaling til at trække sine tropper tilbage over 
Kongeåen, hvorefter der med svensk støtte blev 
indledet våbenstilstandsforhandlinger. Under disse 
var det, at Kong Oscar I. kastede sit politiske lod 
i vægtskålen ved at lade det svenske korps afgå til 
Fyn, hvorved han opnåede at tilfredsstille den in
denrigspolitiske stemning og samtidig give preus
serne og slesvig-holstenerne en alvorlig advarsel. 
Selv rejste han til Malmø og indlogerede sig i 
købmand Berghs hus, hvor han mødtes med Kong 
Frederik VII for med ham at indlede forhandlin
ger for at lade våbnene hvile. Da man imidlertid 
i Berlin gjorde de slesvigholstenske krav til sine, 
strandede forhandlingerne, og den 24. juli ind
trådte der atter krigstilstand. Kong Oscar I. truede 
da med at tilbagekalde korpset fra Fyn og gjorde 
indtrængende forestillinger, før man i København 
kunne begynde på nye forhandlinger, som den 26. 
august førte til godkendelse af en overenskomst. 
En kurér blev af Kong Oscar I. sendt fra Malmø 
til Fyn for at opsøge general Ldwenhielm, hvilket 
efter en dagsrejse lykkedes onsdag den 30. august, 
da generalen efter en revue opholdt sig på Hvid
kilde ved Svendborg. Ldwenhielm gav da straks 
befaling til korpsets hjemrejse, og den 1. september 
fik soldaterne i Barløse ordre til at samles til af
march i Kaslunde (Barløse sogn) søndag morgen 
den 3. september, klokken 2.

Det var med gensidig vemod, at soldater og 
værtsfolk nu efter 12 ugers indkvartering skulle 
skilles for rimeligvis aldrig at ses mere. Gjertrud, 
der hidtil havde håbet på, at sagen mellem Lisbet 
og Glader nok skulle gå i orden, blev nedtrykt, og 
Glader så hende ikke mere i godt humør. Dog var 
der måske endnu håb, og umiddelbart før afrejsen 
sagde hun til ham: »Når du kommer til Nyborg, 
du Svenske-Johannes, og dine kammerater går om
bord i fartøjet, skal du forsvinde, indtil skibet er 
ude af havnen, og kom så straks hertil igen. Skulle

Glædelig jul!
Med tak for året 1966 ønsker Slægts
gårdsarkivet god jul og godt nytår til alle 
Danmarks gamle slægtsgårde.

P. K. Hofmansen. 
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der komme en eftersøgning, skal jeg redde dig, 
om det så er fra selve Fanden.«

Glader var dog ikke til sinds at følge hendes 
anvisning, idet han tænkte mere på den ed, han 
havde svoret konge og fædreland, end på Fyn og 
Lisbet. Samtidig længtes han også efter sine børn 
og tænkte endvidere på Maja Stina hos rodefor
standeren i Ed.

Søndag den 17. september blev Västgöta-Dals 
Regemente indskibet i Nyborg, efter at det i tiden 
fra 3. september havde været kantonneret i Gudme 
herred. Rejsen over Kattegat foregik i hård storm, 
så man nåede først til Göteborg den påfølgende 
tirsdag. Glader begyndte straks den 13 mil lange 
rejse til sin hjemegn i Dalsland og kom efter en 
lang vandring i regn og slud netop Mikkelsdags 
aften sent til rodeforstanderens hus i Ed. Da han 
bankede på, var det Maja Stina, som lukkede op 
for ham, og han trinede ind. Efter en hjertelig 
velkomst og god forplejning fik han lov at sove 
ud, inden han den følgende dag fortsatte til Ørs. 
Her fandt han sine børn i sulten og næsten nøgen 
tilstand, da de på alle måder var blevet forsømt af 
de mennesker, i hvis varetægt de var blevet be
troet i de forløbne 4 måneder. Han besluttede da, 
at han trods sin fattigdom ville gøre alt for herefter 
at beholde dem hjemme hos sig selv. I den følgen
de tid fik han ikke færre end 4 breve fra Fyn, idet 
Gjertrud i Barløse på den måde gjorde sine aller
sidste anstrengelser for at få ham til at vende til
bage, »men jag kan inte lämna mina barn,« sva
rede han.

På trods af den hjertelige velkomst i Ed blev 
det dog ikke Maja Stina, som blev hans hustru. 
»Jag föraktar inte Glader, och jag vill gärna an
taga hans tillbud,« fortalte hun, »men jag skall 
säga, jag vill inte gifta mig med undantag, att jag 

får en sådan, att jag kan vara bärgad för hela 
tiden.« Havde Glader for sit vedkommende på 
samme måde først tænkt på sin egen velstand hine 
dage i Barløse, havde hans efterkommere rimelig
vis været fynboer i dag.

I 1849 giftede han sig da med en anden Stina, 
datter af en husmand på Halla under Ljusebråten 
i Järbo sogn, og hun blev hans trofaste hustru, til 
døden skilte dem, soldatertjenesten sluttede han i 
1876. Han måtte da afstå soldatertorpen og 1877 
flytte ind i et lille hjem ved Tomtemaden langt 
oppe i Vesterfjeldets ødemark. Samtidig med, at 
han nød en beskeden soldaterpension, dyrkede han 
her i et par små tægter sine kartofler, korn og 
havre og røgtede sine to køer, sine får og nogle 
høns. I dette beskedne hjem besøgte forfatteren 
August Bondeson ham og Stina i sommeren 1884, 
da Glader var 72 år gammel. I flere dage fortalte 
Glader sine sagn og historier om jætter, trolde, 
nisser, havfruer m.m.m. til Bondeson, der flittigt 
skrev alle Gladers beretninger ned og udgav dem 
i 1886. Glader fortalte da også om sit eget livs 
hændelser og dvælede ikke mindst ved sommer
dagene på Fyn i 1848, da han fulgte sit hjertes 
røst og derved forsmåede et liv i fynsk velstand 
ved Lisbets side. Trods hårdt slid, uheld, sygdom 
og fattigdom alle sine dage bevarede Glader sit 
gode og livlige sind til det sidste. Ikke for intet 
sagde man om ham nede i bygden: »Det är en 
märkelig man. Han talar alldeles som en gammal 
vis.«

Mon nogen i Barløse eller andre steder endnu 
skulle have hørt tale om Svenske-Johannes, der for 
118 år siden lå indkvarteret i Jens Rasmussens 
gård (matr. nr. 10) i Barløse by?

P. K. Hofmansen.

Gårdhistorie og slægtsbilleder
Konsulent H. Balle har til Landmands-Alma
nakken 1967 skrevet en artikkel om gårdhistorie 
og slægtsbilleder, som vi gengiver her i »Slægts- 
gaarden« for igen at erindre om betydningen af 
oplysninger skrevet bag på gamle slægtsfotografier.

Ved undersøgelser og nedskrivning af gårdes og 
slægters historie er det betydningsfuldt at kunne 
levendegøre oplysningerne og udviklingen med 
synsindtryk. Gamle, velbevarede slægtsbilleder vi
ser personers udseende og påklædning og giver 
grundlag for generationssammenligninger og for at 
finde slægtsligheder. Grundplan, tegninger, male

rier eller fotografier af gårdenes tidligere udseende 
viser den udvikling, der er sket. Nogle gårde er i 
løbet af 200-300 år eller længere tid tilbage om
bygget flere gange, og nogle har samtidig fået en 
anden beliggenhed. Fotokopier af de snart 200 år 
gamle udskiftningskort og matrikelkort viser går
denes beliggenhed i eller uden for landsbyerne.

Fotografier, tegninger, malerier medvirker i høj 
grad til at levendegøre de slægters og gårdes histo
rier, som bliver belyst ved undersøgelser i rigs
arkivet, matrikelarkivet, landsarkiverne, og hvor 
arkivalierne, kildeskrifterne m. m. i øvrigt er op
bevaret.
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Mange danske gårde har været i samme slægts 
besiddelse (eje eller fæste) i flere hundrede år.

I 1966 er det 25 år siden, den da nyoprettede 
slægtsgårdsforening oprettede Slægtsgårdsarkivet, 
som har til huse på Det kgl. Bibliotek, og som 
giver medlemmerne mulighed for at få deres slægts 
og gårds historie efterforsket, samlet og nedskre
vet.

Af de slægts- og gårdhistoriske undersøgelser, 
der samles og udsendes af arkivar Hofmansen, 
opbevares en genpart i Slægtsgårdsarkivet, hvor 
hvert sogn har sin kapsel, hvori de indsamlede op
lysninger opbevares. Gamle Dokumenter og bille
der af gårde og personer med tilknytning til de 
foretagne undersøgelser modtages til opbevaring 
som arkivets ejendom, hvis det ønskes, eller til de
ponering, hvis en gårdejer har historiske dokumen
ter, som ikke ønskes afhændet, men ønskes anbragt 
på et sikkert opbevaringssted.

I de forløbne 25 år har Slægtsgårdsarkivet ud
arbejdet og udsendt ca. 5.300 folketællingsunder
søgelser, der i de fleste tilfælde kan føres tilbage 
til tællingen 1787. I samme tidsrum har arkivet 
udarbejdet ca. 700 større undersøgelser med alsi
dige oplysninger om gårde og slægter med så 
langt tilbageblik som muligt.

SLÆGTSGÅRDSDIPLOMER
I forbindelse med udfærdigelse af oversigter over 
gårde og slægters historie kan der til gårde, der 
har været i samme slægts besiddelse i mindst 100 
år, udstedes et slægtsgårdsdiplom med besiddernes 
navne, data og overtagelsesår påført i rækkefølge 
og kortfattede oplysninger om hver generation.

Diplomet taler sit stille sprog om tiden og ste
det, om skiftende generationer og levet liv.

Ordene »Om hundrede år er alting glemt« kan 
ikke med rette siges i de gamle slægtshjem, hvor et 
indrammet og ophængt slægtsgårdsdiplom i entreen 
eller stuen vidner om forfædrenes liv og virke.

Da en sønderjydsk gårdejer i 1952 ophængte et 
slægtsgårdsdiplom i sin stue på gården, som havde 
været i slægtens besiddelse i 14 generationer, siden 
1468, udtalte han, at formålet dermed var at ære 
mindet om de slægtled, der i omtrent 500 år har 
boet og lagt deres arbejde på slægtsgården.

Slægtsgårdsdiplomet er et bevis for den sam
hørighed, der i en lang årrække har været mellem 
hjemmet, jorden og slægten, og det giver udtryk 
for den enkeltes virke som et led i slægtens kæde.

På tekstens plads i diplomets midte findes går
dens martikelsnumre (eventuelt navn), stedbeteg
nelse og navne på de forskellige fæstere og ejere 
og deres årstal og navnene på deres ægtefæller.

Tekstens baggrund er et egetræ, udenom teksten 
er trykt en ramme med egeløv, hvori der er indsat 
motiver, der kendetegner forskellige tidsafsnit.

Billederne til venstre i egeløvet kendetegner 
genforeningen (Danmarks og Sønderjyllands vå
benmærker), grundloven, stavnsbåndets løsning og 
et vikingeskib. I højre side findes billeder af land
brugets trækkraft og redskaber fra forskellige tids
afsnit samt en tegning af guldhornene.

Ved stammens rod findes Aakjærs strofe:

»Din egen dag er kort, men slægtens lang, 
læg øret ydmygt til dens rod forneden.«

BILLEDERS MINDEVÆRDI
Når en efterkommer læser en slægts- og gårdhisto
rie eller ser navne og årstal på et slægtsgårds
diplom, fremkommer tanken om, hvordan perso
nerne i de ældste slægtled, der ikke haves billeder 
af, har set ud og ligeledes, hvordan gårdens ud
seende var længst tilbage i tiden.

Ligesom det er tilfældet for gamle brugsting og 
antikke genstande, er der stigende interesse for 
gamle billeder og slægtsfotografier og den minde
værdi de har i øjeblikket, og den kulturhistoriske 
værdi, de kan forventes at få i de kommende år
hundreder.

Fra tiden før fotografering blev almindelig ud
bredt, findes der i nogle hjem gamle aftryk af kob
berstik, tegninger, malerier og silhuetter af fjerne 
slægtninge.

På gamle godser (herregårde), der i århundreder 
har været beboet af samme slægter, findes der 
store, smukke samlinger af kobberstik og male
rier, som bevares med stor pietetsfølelse.

På de mindre selvejergårde og på fæstegårde var 
det sjældent, at familiemedlemmer blev foreviget 
før tiden omkring 1860, men hist og her i gamle 
landbohjem eller hos slægtninge findes der tegnin
ger og silhuetter (skyggebilleder). De fleste silhuet
ter er klippet i profil og kan ligesom tegninger ofte 
vise de pågældende personers ansigts- og bygnings
træk, påklædning og frisurer.

SLÆGTSFOTOGRAFIER
De ældste fotografier, der findes i slægtsgårdene 
eller hos slægtningene udgået fra disse hjem, er 
oftest fra årene 1860-70. - Det bør dog bemær
kes, at der fra de forudgående 10-20 år - især i 
1850erne, da fotokopiering på papir ikke var al
mindelig - findes en del daguerreotypier, d. v. s. 
portrætter på metal- eller glasplader. Billedets ty
delighed på disse afhænger af dets anbringelse i 
forhold til lysets indfald. Daguerreotypier er nu ret 
sjældne.

Omkring 1870 begyndte fotografering at blive 
kendt og benyttet af landbofamliier. De gamle 
sagde ikke, at de skulle til byen og fotograferes, 
men at de skulle »ind og tages af«. Disse første 
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billeder er vel i de fleste tilfælde taget af ældre 
ægtepar, som er de nuværende børns tip- eller tip- 
tipoldeforældre, således at der, når ungdommen 
medregnes, nu kan være billeder af 5-6 generatio
ner.

Medens de ældste billeder overvejende var af 
enkeltpersoner eller ægtepar, blev det i 1890erne 
og den følgende tid almindeligt at fotografere for
ældre og børn i en gruppe (familiebilleder). Sådan
ne gruppebilleder fotograferes også i nutiden, me
dens andre f. eks. ved sølvbryllupper og guldbryl
lupper lader fremstille sammensatte familiebilleder 
med forældre, børn og børnebørn indsat som en
keltbilleder, som f. eks. billeder af landbrugssko
lers elevhold.

BILLEDER BØR VÆRNES OG BEVARES
Bevaringen af de gamle slægts- og familiebilleder 
sker desværre ikke alle steder med omhyggelighed 
og interesse.

I nogle hjem, hvor der måske kun tænkes lidt 
på fortiden og fremtiden med hensyn til billeder, 
ligger gamle slægtsalbum og æsker med billeder 
tilgængelige for småbørn, som ofte ridser og teg
ner på dem eller river dem i stykker, således at de 
lidt efter lidt forsvinder for bestandig og kan ikke 
erstattes.

Billeder, der omskiftes ved generationsskifte, ved 
ændringer i en stues udsmykning eller fordi de 
efterhånden ikke regnes for så aktuelle, at de fort
sat skal være anbragt i stående eller hængende 
rammer, bør opbevares i album eller i velegnede 
skabe eller skuffer, hvor de ikke beskadiges af 
fugtighed, sølvkræ (sild) eller på anden måde.

Det bør være en kær pligt at værne og bevare 
slægtsbilleder samt billeder fra gård, have og mark, 
da der ikke kan være tvivl om, at de om 50 eller 
100 år og længere frem i tiden vil kunne påregnes 
betydelig større interesse, end de måske har for 
de personer, der råder over billedernes skæbne 
idag.

SLÆGTSALBUM OG AHNEGALLERIER
I tiden fra omkring 1880 til nogle år efter århun
dredskiftet blev de kendte, tykke, solide slægts- og 
familiealbum, som var betrukket med skind, læder 
eller stof og forsynet med store, forgyldte spæn
der, meget udbredt. - De blev ofte givet som gave 
ved fødselsdage o. 1. I mange slægtshjem findes og 
opbevares disse gamle, smukke album, som de 
fleste indehavere forstår at værdsætte som et arve
gods, hånden bør holdes over, for at de gamle 
billeder på det tykke karton ikke skal blive be
skadiget.

En særlig interessant måde for anbringelse af 
slægtsbilleder er ahnegallerier, hvor billeder i ens

artede rammer er ophængt på en passende stor 
vægflade. De 2 nederste billeder (det nuværende 
ægtepar), derover 4 billeder (deres forældre), der
over 8 billeder (deres bedsteforældre) og derover 
billeder eller silhouetter af oldeforældre.

Sådanne billedsamlinger i de kendte ovale præ
stegårdsrammer eller i andre rammeformer findes 
i nogle hjem, hvor de vidner om sans for og for
ståelse af at bevare arv og minder på en smuk 
måde, både til glæde for nærmeste familie og 
fjerne slægtninge ved slægtssammenkomster.

Interessen for at samle og ophænge slægtsbille
der i sådanne ahnegallerier med navne og årstal 
på billedernes bagside breder sig. Gamle billeder 
af bedsteforældre og oldeforældre tages ud af al
bum og rammer (nogle lånes hos slægtninge) og 
sendes til fotografen til omfotografering for at få 
flere eksemplarer til efterkommere, der ønsker 
det, eller til brug som gave ved særlige lejligheder.

HVEM ER PERSONERNE
PÅ BILLEDERNE
Slægtsfotografiernes historiske betydning afhænger 
bl. a. af, om personernes navne er kendt, og at 
der er oplysninger om, hvor de har boet m. m.

Det er ikke ualmindeligt, at der i nogle hjem 
findes gamle, velbevarede fotografier fra 1860-70, 
som den nuværende generation savner oplysninger 
om, fordi fotografierne har været gemt og glemt, 
og de efterkommere, der har kendt personerne, er 
i mellemtiden blevet gamle og er afgået ved døden.

De ældste fotografier er som sagt over 100 år, 
d. v. s. at tiden nu er så fremskreden, at det gæl
der om snarest muligt ved samtale med slægtens 
ældste at få skrevet navn, stilling, årstal for fød
sel, bosted o. 1. på så mange fotografier som muligt.

Hvis alle, der har gamle og nye billeder, som 
har eller kan forventes at få mindeværdi, og som 
ønskes bevaret for efterslægten, ville gøre alvor 
af at tage dem frem af album, rammer, skuffer 
eller hvor de opbevares og skrive forklarende tekst 
på bagsiden, ville efterkommerne spares for mange 
ærgrelser og spekulationer.

Ligeledes er det en god og nyttig skik at for
syne alle amatørbilleder med skriftlige oplysninger 
om, hvornår billederne er taget, og hvad der ses 
på billederne.

Politikeren, minister I. C. Christensen (1856- 
1930) formede sætningerne:

»Det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig 
minder, 

og det er en ringe mand, som ikke vil værne om 
disse minder.«
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LANDHYPOTEKFORENINGEN 
FOR DANMARK

yder lån mod pant i grund-, industri-, gartneri- og land
brugsejendomme overalt i Danmark. I hovedstadsom
rådet og købstæderne dog kun mod pant i gartneri- og 
landbrugsejendomme.
Belåningsgrænse:
75 % af den ved en vurderingsforretning konstaterede værdi 
af fast ejendom og løsøre. Finansieringsproblemer ved gene
rationsskifte, ejendomskøb, sammenlægning af ejendomme, 
byggeri, besætningsforøgelse og anskaffelse af inventar løses 
ved optagelse af et hypotekforeningslån. Nærmere oplysning 
om foreningens udlånsvirksomhed fåsved henvendelse til advo
kater, pengeinstitutter, foreningens vurderingsmænd og kon
tor samt nedennævnte repræsentanter:

Hjørring amt - gdr. Karl Lunden, »Stubdrupgaard«, 
Brønderslev, tlf. Brønderslev (088) 214 27.
Ålborg amt - gdr. Poul Voetmann, »Marienborg« pr.
Arden, tlf. (085-6 31 11) Rostrup 95.
Thisted amt - gdr. E. Balle Christensen, 0. Assels, 
tlf. (077-8 61 11) 0. Assels 87.
Viborg amt - sognefoged P. Sørensen, Kvorning pr. 
Hammershøj, tlf. (064-5 9211) Kvorning 15.
Randers amt (+ Samsø) - gdr. Aage Pedersen,»Dam- 
gaard«, Fjeldsted pr. Mariager, tlf. Mariager (085) 
41416.
Århus og Skanderborg amter - gdr. Rasmus Jensen, 
Vengelund pr. Skanderborg, tlf. (06 18 61 11) Nørre Vis
sing 50.
Ringkøbing amt - gdr. Mads Søgaard,»Bastrupgaard«, 
Asp pr. Struer, tlf. (074-3 31 11) Vejrum 99.
Vejle amt - Holger G. Jensen, Givskud pr. Jelling, 
tlf. (0581) Givskud 17.
Ribe amt - gdr. Christian Jensen, »Tangegaard«, Gør
ding, tlf. Gørding (051) 7 81 42.
Sønderjyllands amter - gdr. Hans Iversen, »Grøn- 
vang«, V. Sottrup, tlf. V. Sottrup (044) 6 74 79.
Odense amt - proprietær Erik Andersen, Lundsgaard 
pr. Særslev, tlf. Særslev (09) 8412 52.
Svendborg amt - gdr. N. J. Rasmussen, Ellerup, 
Gudbjerg Sydfyn, tlf. Hesselager (09) 2510 86.
Københavns, Frederiksborg og Holbæk amter (-r- 
Samsø) - gdr. agronom Helge Larsen, »Tjebberup- 
gaard« pr. Holbæk, tlf. (03 435) Holbæk 2427.
Sorø amt - gdr. Torkild Jensen, «Toftegaard«, Døj- 
ringe, tlf. (03 607) Bromme 212.
Præstø amt - gdr. P. Geert-Jørgensen, »Snesere- 
gaard«, Snesere, tlf. (03 765) Tappernøje 158.
Maribo amt - proprietær Thougaard Olesen, »Gurre- 
bygaard«, Søllested, tlf. (03 941) Søllested 39.
Bornholms amt - ingeniør Holger Dam, Nybyvej 65, 
Aakirkeby, tlf. (03 974) Aakirkeby 363.

Foreningens brochure tilstilles på forlangende.

Et hypotekforeningslån 
- optaget i låntagernes egen forening - 

er det sekundære lån
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Om landbrugets ejer- og brugerforhold 
og omskiftelser i tidens løb

Af konsulent H. Balle.

Spørgsmålet om hvorvidt bruger-selvejet i frem
tiden kan bevares som besiddelsesform for Dan
marks landbrug i samme omfang som hidtil, har 
været fremført i forskellige organisationer og kred
se efter den store stigning vurderingsmyndigheder
ne i henhold til lov om vurdering og beskatning 
til staten af faste ejendomme, gennemført ved 
ejendomsværdiansættelsen ved 13. alm. vurdering 
1965.

Denne høje værdiansættelse, som for alminde
lige landbrugsejendomme i nogle tilfælde er højere 
end den pris, der kan opnås ved salg, er uden 
harmoni med landbrugets afkastningsevne og skat
tebyrder. Når det tages i betragtning, at den effek
tive rente af nyoptagne 1. prioritetslån ligger fra 
knapt 8 til ca. 11 pct. og landbrugets forrentnings
procent i gennemsnit er omkring 2, må unge ny
etablerede landmænds personlige arbejdsindsats og 
driftsøkonomiske evner være betydeligt over gen
nemsnittet.

Ifølge den af landboforeningerne i 1963 fore
tagne undersøgelse sælges der ved frie salg godt 
en trediedel, og ved familiesalg tre fjerdedele land
brugsejendomme til førstegangsetablerede land
mænd. Den del af statistikken, der er opført under 
»familiesalg«, omfatter slægtsgårdene, som omsæt
tes til priser, der ligger betydeligt under ejendoms
priserne ved salg i fri handel.

I 1960’erne har ikke-landmænd over hele lan
det betalt betydelige overpriser for gårdene sam
tidig med, at disse køberes andel er tredoblet. Der
med har denne køberkategori utvivlsomt påvirket 
landbrugsejendommenes prisniveau betydeligt i 
opadgående retning. Denne prisopskruning sker 
ved køb af gårde, der i højere grad erhverves som 
kapitalanbringelse eller lystgårde end som erhverv 
og arbejdsplads. 23 pct. af de landbrugsejendom
me, der er solgt i fri handel i 1964 og 1965, er 
overtaget af ikke-landmænd. Den overpris, der er 
betalt af disse købere i forhold til ejendomspriser 
ved salg til landmænd, har medvirket til den store 
ejendomsværdistigning ved den officielle vurdering 
1965.

Antallet af selvstændige landbrug er i stærk til
bagegang som følge af nedlægning og sammenlæg
ning af landbrugsejendomme, hvilket er en natur
lig og ønskelig udvikling under den påkrævede 

strukturrationalisering, men bruger-selvejet er også 
i tilbagegang, efter at det i snart 200 år har været 
et afgørende led i det danske landbrugs udvikling.

Betragtes landbrugets udvikling over et langt 
åremål kan det uden overdrivelse siges, at ejen
dommenes størrelses- og besiddelsesforhold har 
gennemgået store omskiftelser og i visse tilfælde 
nærmest bevæget sig i kredsløb med skiftevis sam
menlægning og udstykning og brugere, der skifte
vis har været selvejere og ikke ejere af ejendom
mene. Det må håbes, at den nuværende landbo
kommissions arbejde med strukturrationaliserings- 
problemer må resultere i en jordlovs- og landbrugs
lovgivning, der kan få praktisk betydning på langt 
sigt.

Professor O. H. Larsen skrev i sin lærebog 
»Landbrugets Historie og Statistik«, at gårdene i 
oldtiden var på bøndernes hænder og af nogenlun
de ensartet størrelse, nærmest afpasset efter, hvad 
der dengang var nødvendigt for at sikre en fami
lies underhold. I sidste halvdel af middelalderen 
- omkring år 13-1400 - og den følgende tid efter 
reformationen, var der en bevægelse i retning af 
stordrift og samtidig en tilbøjelighed til deling af 
bøndergårde, men landbrugshuse med jord var en 
driftstype, der først begyndte langt op i den nyere 
tid og kun i beskedent omfang.

Ved middelalderens slutning var selvejerbønder
nes jord reduceret til ca. 20 pct. Resten var kom
met i kronens, adelens og kirkens besiddelse under 
de daværende samfundsforhold. Store pestepide
mier lagde mange gårde og hele landsbyer øde. 
Mange bøndergårde blev nedlagt og godser med 
hovedgårde og underliggende fæstegårde blev op
rettet.

Under landboreformemes gennemførelse i slut
ningen af 1700-tallet og den følgende tid købte bøn
derne fæstegårde til selveje, og godsernes jordtillig- 
gende formindskedes. I første trediedel af vort år
hundrede blev mange godser, præstegårde og an
dre gårde helt eller delvis købt af staten og ud
stykket i op mod 30.000 små husmandsbrug, hvor
af hovedparten giver ringe eksistensmuligheder 
som erhverv for deres indehavere i nutiden. Mange 
af disse små brug er allerede nedlagt eller sam
menlagt. Landbokommissionen lægger nu grundlag 
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til love om yderligere nedlægning og sammenlæg
ning af statshusmandsbrug og andre små land
brugsejendomme, der ikke er unge landmænd til 
at overtage som fremtidserhverv.

Så langt er brugsstørrelsernes kredsløb nået.
Landbrugerne har i tidens løb været selvejere, 

fæstere på opsigelsesvilkår, livsfæstere, arvefæstere 
og atter selvejere, og nu går tendensen i nogen 
grad i retning af delforpagtninger af jord til sam
drift og fortsat en del alm. gårdforpagtninger og 
flere forvaltere og bestyrere efterhånden som går
dene købes af folk fra andre erhverv og samfunds
lag, som tjener mere end de har brug for, og som 
ønsker deres overskudskapital inflationssikret og 
opnåelse af konjunkturstigning ved køb af fast 
ejendom.

Der kan tages standpunkt både for og imod, 
at en fjerdedel af de landbrugsejendomme, der nu 
sælges i fri handel, købes af ikke-landmænd. Men 
efterhånden som den økonomiske udvikling for 
landbruget har bragt gårdenes indehavere i større 
og større gældsforhold og mange ældre landmænd 
ikke kan få unge medhjælpere på grund af afvan
dringen fra landbruget, er det forståeligt, at de, 
som ikke har børn, der kan overtage gårdene, for 
at komme ud af tyngende gældsforhold og en 
uoverkommelig arbejdsbyrde, sælger gårdene til 
købere fra andre erhverv for at opnå den størst 
mulige pris og udbetaling.

De, der tager standpunkt imod gårdsalg til over
priser til ikke-landmænd, er vel nærmest unge, vel
uddannede landmænd, som har ønsker om at etab
lere sig, men som bliver overbudt, når de forsøger 
at købe en gård. Men også landbrugsejere, der 
driver deres gårde som erhverv, ser med uvilje på 
de høje handelspriser, som gennem salgsstatistik
ken medvirker til, at alle landbrug sættes op i en 
højere urentabel værdi ved de officielle ejendoms
vurderinger, en værdi på papiret, der i en del til
fælde medfører formueskat. Endvidere findes det 
urimeligt, at ikke-landmænds underskud på speku
lationskøbte gårde og lystgårde kan fradrages en 
stor skattepligtig indkomst fra andet erhverv.

Den udvikling, der er sket i landbrugserhvervet 
i de sidste 20 år, som ikke skal omtales nærmere 
her, har medført en stor og hurtigt fortsættende 
nedgang i antallet af landbrugsejendomme.

Ifølge statistikken var der i 1946 208.100 land
brugsejendomme i Danmark. Dette tal er gået ned 
til 166.300 i 1966. Efter en skønsmæssig opgø
relse er antallet af egentlige landbrugsvirksomhe
der, det vil sige brugsenheder, bestående af en 
eller flere ejendomme, anslået til ca. 150.000.

I 1964 er der nedlagt ca. 4000 og i 1965 ca. 
6000 landbrug.

I »Landøkonomisk Oversigt« 1966 er påpeget, 
at såfremt den årlige tilgang af fremtidige land-

Ambrosius-egen nær Valdemars Slot på Tåsinge, navngivet 
efter digteren Ambrosius Stub, er et imponerende træ, 
hvis alder anslås til 6-700 år, træet er godt tyve meter 
højt, kronen er 35 meter i tværsnit og stammen syv meter 

i omkreds.

mænd fortsat vil ligge under 2000, vil det i sig 
selv i løbet af en menneskealder gennemtvinge en 
strukturændring, der resulterer i et antal land
brugsbedrifter på højst 50-60.000, svarende no
genlunde til det antal ejendomme, der i dag har 
over 20 ha.

Der kan ikke være tvivl om, at de gårde, der er 
mindst udsat for store omskiftelser eller udslettel
se, er slægtsgårdene, som har været i samme slægts 
besiddelse i flere generationer, og hvor der oftest 
arbejdes på langt sigt af landbrugere, der er rod
fæstet og bliver ved deres erhverv og den livsger-
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ning de har uddannet sig til. Har en slægtsgårds
ejer ingen efterkommere i næste generation til at 
overtage gården, overdrages den i særdeles mange 
tilfælde til søskendebørn eller andre af slægten.

Det betyder meget, at der er et stort antal dan
ske slægtsgårde som en stabiliserende faktor i 
landbruget - gårde, som videreføres af nye slægt
led uden at skulle ud i fri handel og udsættes for 
prisopskruninger og spekulationshandel med fra
salg af løsøre, som er til skade for mange landbrug 
og de ejere, der skal drive dem videre som erhverv.

Af de 8.135 bebyggede landbrug, der ved salg 
blev overdraget til nye ejere i 1965, var 2.442 
overdragelser, svarende til 30 pct., familiesalg. Re
sten var salg i almindelige fri handel.

Disse bemærkninger om ejendomsforhold m. m. 
sluttes med henvisning til artiklen her i bladet om 
situationen vedrørende generationsskifte.

Den store sparekasse giver de store fordele

Det er derfor nærliggende at gå i
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