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En solskive - et gådefuldt fund
Da Rørup Kirkes omgivelser blev ændret ved
nyanlægning i 1924 fandt kammerherre H. C. F.
W. Cederfeld de Simonsen (død 1938) en dobbelt
solskive af hvidt marmor. - Skyggepindene mang
lede.
Efter tallenes form at dømme antages solski
ven at være fra omkring 1600-1700.
Rørup Kirke tilhørte stamhuset Erholm og Søn
dergårde fra 1761 til 1922.
Fundet skete da den meget gamle kirkelade
med et tilhørende lille beboelseshus fra 1795 blev
fjernet i 1924, hvorved en del af det gamle byg
ningstømmer blev anvendt og bevaret ved opfø
relse af et bindingsværkshus til den daværende
menighedssygeplejerske, som var frk. Anna Kyhl
fra Sønderjylland.
Solskiven fandtes i en bunke sten, som blev
gravet op af jorden lidt nord for indgangslågen,
hvor en gammel branddam i ældre tid er blevet
opfyldt.
Efter, fundet af denne sjældne solskive var den
til undersøgelse og bedømmelse i København, og
der blev indhentet oplysninger fra direktør, pro
fessor Ludendorff ved Astrophysikalisches Obser
vatorium i Potsdam i 1925, og fra D. J. R. Edney
ved Greenwich Royal Observatorium i England i
1927 og fra professor G. Vacca i Rom i 1934.
Det har ikke været muligt at fastslå, hvad for
målet med den dobbelte solskive er, men de sag
kyndige er enige om, at den viser tiden i Middel
havsområdet ved Sicilien og længere østpå.
Museumsdirektør Knud Klem, Handels- og Sø-

fartsmuseet på Kronborg har i januar 1967 op
lyst, at solskiver kræver fast anbringelse med
skyggepindens placering efter en bestemt bredde
grad og med anbringelse af pinden i jordaksens
retning. Det bemærkelsesværdige ved denne sol
skive er dens form, som kræver liggende stilling,
da det drejer sig om to sammenbyggede solskiver
med hver sin skyggepind, således at skyggen kan
aflæses fra to sider. Som slutbemærkning nævnes,
at man på Handels- og Søfartsmuseet ikke kender
tilsvarende solskiver.
H. B.
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Afgift ved ejendomsoverdragelse
Af Chr. R. Christensen

Et af generationsskiftets mange problemer er af
gifterne til det offentlige, såsnart der er tale om
en slægtsoverdragelse og prisen som følge deraf
ikke føres helt til tops. Normalt plejer myndighe
derne at affinde sig med, at afgiften foretages på
grundlag af den sidst foretagne vurdering, men
det sidste år før den ordinære omvurdering for
langes der ofte nyvurdering eller beregning af af
giften efter den ordinære vurdering, som endnu
ikke har fundet sted, og som hverken køber eller
sælger derfor kan have det fjerneste kendskab til
på overdragelsestidspunktet.
Der kan i høj grad være delte meninger om
dette system, men selvom det har været påtalt i
Folketinget, har det ikke været muligt at få det
ændret. Og der er ikke tvivl om, at det har givet
anledning til en række urimeligheder.
Parterne kan imidlertid begære, at der foreta
ges en speciel vurdering i henhold til arveafgifts
lovens § 18, og at afgiften beregnes efter denne.
Skifteretten udpeger så to uvildige mænd, der skal
foretage vurdering. Og såfremt denne vurdering
er formel korrekt, er den i virkeligheden næsten
uomstødelig. I hvert fald kender jeg ikke eksemp
ler på at sådanne kendelser har været indanket
for domstolene.
Det er således af største betydning for de på
gældende, at der ikke alene foretages en korrekt
og grundig vurdering, hvor man finder en sådan
påkrævet, men at der også tages hensyn til ting,
som oppebørselsmyndighederne måske ikke
umiddelbart hæfter sig ved.
»Slægtsgaarden« bringer derfor i det følgende
et eksempel på, hvordan en sådan vurdering kan
foretages:

Vurdering i henhold til lov om
afgift af arv og gave §18
Ved kendelse afsagt af skifteretten for...............
købstad m. v. 26. september 1966 var gårdejer
......................................... ' og gårdejer ................
.................................... udmeldt som vurderingsmænd i henhold til ovenstående.

Ved møde på åstedet 17. oktober samme år
var disse mødt sammen med konsulent ......
.......... der fungerede som sekretær. Endvidere
var mødt amtsforvalter .................... fuldmægtig
.... fra kammeradvokaturen, landsretssagfører
............... for og med ejeren, gårdejer..................

Forretningen indledtes med besigtigelse af byg
ningerne. Derefter førtes forhandlinger, hvor vurderingsmændene indhentede oplysninger om de
stedlige forhold, og endelig sluttede forretningen
med besigtigelse af markerne og de til gården hø
rende huse.
Det konstateredes, at den omhandlede ejendom
består af matr. nrne .................... , der udgør en
landbrugsejendom kl. II samt .... med et samlet
areal på 34,69 ha og hartkorn 6 tdr. og 5 sk. til
sammen vurderet til 460.000 kr. ved 13. alm. vur
dering. Endvidere af et hus der ved vurderingen
i 1965 var ansat til 38.000 kr.
Den samlede ejendom var ved skøde fra 1. juli
1965 overdraget fra proprietær............................
....................... , til dennes søn .............................
.. for 277.000, svarende til 12. alm. vurdering.
Der forlangtes nu gaveafgiftsberegning på grund
lag af 13. alm. vurdering.
Det konstateredes, at gårdens bygninger, der
var ca. 50 år gamle, var i fin stand, men absolut
umoderne.
Stuehuset var opført af rødsten med tegltag.
Der var for 2 år siden under forpagtningsforholdet
indlagt centralvarme og w.c. bekostet af forpag
teren.
Laderne var af gule sten delvis med eternitskifer og delvis med asbest. Denne tagbelægning var
for få år siden lagt op til afløsning for cementtag,
der var utæt. Overtømmeret var tilsyneladende
godt, men det var ikke muligt at fastslå i hvor
høj grad det utætte cementtag havde forårsaget
beskadigelse af træværket.
Materialladen i øst var meget upraktisk indret
tet med en række små og upraktiske rum.
Tærskeladen i syd var helt umoderne og be
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nyttedes delvis til lagerrum for tærsket korn og
delvis til bokse for ungkreaturer.
Staldladen i vest indeholdt kostald med plads
til at binde 34 kreaturer. Staderne var dog for små
til anvendelse af køer af rød dansk malkerace og
kun egnet for kvæg af jerseyrace. En gammel he
stestald var ombygget til svinestald.
Yderligere fandtes to gamle s vinestalde, således
at der var plads til 16-17 søer, omend en del af
stierne var meget mådelige. Der leveres normalt
ikke slagterisvin fra gården.
Den mest iøjnefaldende mangel ved gården
var, at der overhovedet ikke forefandtes et tids
svarende maskinhus. En del maskiner var oplagret i upraktiske smårum, en anden del på køre
gangen i laden, og en del af gårdens moderne
maskiner henstod mere eller mindre midlertidigt
på gårdspladsen.
Alt ialt er der tale om en smuk og monumental
gård, der utvivlsomt har kunnet tilfredsstille alle
krav for 50 år siden.
Bygningerne var beliggende meget centralt i
markens sydside ved offentlig vej. Den rektangu
lære mark var meget smukt formet med lige skel
og korte afstande til bygningerne. En udmark var
beliggende ved offentlig vej. Overfladen var næ
sten flad, men med en svag hældning mod nord.
Ejeren opgav, at dræningen var mådelig, og at
han siden købet havde tilført den kalktrængende
mark 400 tons kalk.
Ca. 1 ha var tilplantet med ca. 15 år gammel
skov af blandet beskaffenhed.
Skoven vil over en lang årrække ikke kunne
tjene noget økonomisk formål.
Gårdens vandforsyning sker fra egen brønd
med vandværk. Det opgaves, at der hyppigt
mangler vand.
Jagtens værdi kan ikke vurderes særlig højt.
Der er ikke udtaget nogen form for vandvin
dingsret. Kunstig vanding vil næppe kunne gen
nemføres i væsentlig udstrækning.
løvrigt synes gården ikke at adskille sig meget
fra en normal fynsk bondegård af denne størrelse.
Ved forhandlingerne stod det klart, at ingen
havde noget at indvende mod 13. alm. vurderings
lovlige gennemførelse, selvom den var foretaget
uden besigtigelse af gården.
Der var således enighed om, at den på vur
deringstidspunktet 1. august 1965 på roden stå
ende høst var indregnet i vurderingen som for
skelsværdi.
Der var enighed om, at de i skødets punkt 6
nævnte servitutter (se senere) ikke var kendt af
vurderingsmændene på vurderingstidspunktet og
følgelig heller ikke på nogen måde kunne påvirke
vurderingens højde.
Der var også enighed om, at disse servitutter
ikke burde påvirke vurderingen, men kun størrel

Slægtsgaarden

sen for afgiftsberegningen. Der var derimod ikke
enighed om nedslagets størrelse.
Det blev fastslået, at den nuværende ejer
havde forpagtet gården fra foråret 1961 til 1. juli
1965, og at han således havde besået og behand
let jorden både første og sidste år, hvorfor af
grøderne logisk måtte være hans. Der blev angivet
forskellige muligheder for, hvorledes man fandt
frem til en form, hvorefter beregningsbeløbet
kunne udregnes som følge af at høsten på over
tagelsestidspunktet var købers (forpagterens). Det
blev herunder oplyst, at 500 kr. pr. td. 1. var al
mindeligt i sådanne tilfælde.
Spørgsmålet om på hvilket tidspunkt mellem
12. og 13. alm. vurdering værdistigningen var
indtrådt, blev ligeledes drøftet.
Efter yderligere forhandlinger forespurgte vur
deringsmændene parterne, om de havde yderligere
at tilføje. Da det ikke var tilfældet, sluttedes for
handlingerne.
V urderingsmændene kan herefter afsige
følgende kendelse:

Efter således at have gennemgået ejendommen
finder man ikke skellig grund til at anfægte den
ved 13. alm. vurdering fastsatte ejendomsværdi
på vurderingstidspunktet 498.000 kr., hvorfor det
må fastslås, at dette beløb var ejendommens
værdi pr. 1. august 1965.
Det kan fastslås, at udgifterne ved jordens
gødskning, besåning, sprøjtning og behandling i
foråret og sommeren 1965 er afholdt af køberen
(forpagteren), således at det er en del af hans
ejendom, der er indregnet i vurderingen. Vurde
ringsmændene tager den angivne regel til efter
retning og ansætter beløbet herfor til 30.000 kr.
(i underkanten af Det landøkonomiske Drifts
bureaus tal).
Det har derimod ikke kunnet påvises, at de
12.500 kr. forpagteren har betalt for indlæg af
centralvarme og w.c. har påvirket ansættelsen ved
13. alm. vurdering, og man kan derfor ikke aner
kende, at der skal finde nedslag i afgiftsbeløbet
sted i denne forbindelse.
Da det må antages, at værdistigningen er sket
jævnt i hele perioden mellem 12. og 13. vurdering,
og da vurderingssummen i denne periode er ste
get med 221.000 kr. i løbet af 59 måneder er
den gennemsnitlige værdistigning 3712 kr. om
måneden. Den afgiftspligtige sum må derfor ned
sættes med 3712 kr. i denne anledning.
Vurderingsmændene finder, at der bør ydes
nedslag i afgiften som følge af servitutterne i skø
dets post 6 første og andet punktum, der lyder:
Under hensyn til, at den overdragne ejendom
har været i slægtens eje gennem mange år, be
stemmes, at køberen er uberettiget til, uden sæl
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gerens, eller såfremt han måtte være afgået ved
døden og efterlader sig enke, dennes, skriftlige
samtykke, at afhænde ejendommen.
Såfremt køberen måtte afgå ved døden uden at
efterlade sig børn født i ægteskabet med...........
.......... , er sælgeren eller dennes hustru, såfremt
de måtte overleve køberen, berettiget til at over
tage ejendommen for den på daværende tidspunkt
fastsatte ejendomsværdi med tillæg af værdien af
besætning og inventar.«
Derimod finder man ikke, der bør ydes ned
slag i henhold til tredie sålydende punktum:
»Hvis derimod køberen efterlader sig børn i
ovennævnte ægteskab, skal gården udlægges i arv
til en eller flere af de pågældende børn, således
at sælgerens formål, at gården bevares i slægten,
kan effektueres,« - da dette ikke har kunnet ting
lyses, og da der ikke i skødet findes andre på
taleberettigede end købers forældre.
Dette nedslagsbeløb ansætter man til 1 procent
af købesummen for hvert gennemsnitsleveår de
to påtaleberettigede har tilbage i henhold til liv
rentetabellerne, nemlig 11,29. Talt 56.224 kr.
Af vurderingssummens beløb 498.000 kr. må
følgende herefter anses som ikke afgiftspligtig i
henhold til arveafgiftslovens § 18, punkt 1, lin. 5-7.
Forpagterens udgifter ved besåning m.v.
1 måneds konjunktur............................
Servitutter ..............................................

30.000
3.712
56.224

Fradragsberettiget ialt ........................
Afgiftsværdi ..........................................
Købesum ...............................
Beløb, hvoraf svares afgift....................

89.936
408.064
277.000
131.064

29. oktober 1966
( Underskriften)

Man lægger altså mærke til, at der her er tre spe
cielle forhold, som ikke vurderes med i prisen,
nemlig: 1. at køberen selv har besået jorden, 2.
at ejendommen er overtaget før vurderingstids
punktet, og 3. at der er tale om specielle slægts
gårdsservitutter.
Det kan imidlertid ikke understreges tilstrække
ligt stærkt, at det er af største betydning, at over
dragelsesdokumenterne bliver udformet på en så
dan måde, at de giver fuldkommen klarhed over
både de landbrugsmæssige, de skattemæssige og
juridiske hensyn, der skal tages.
Og hvis man så alligevel kommer ud for van
skeligheder, gælder det om, at orientere vurderingsmændene, således at der skabes fuld klar
hed om alle punkter i sagen.
Chr. R. Christensen.

FORENINGENS

ADMINISTRATION
I årene siden konsulent Hans Balle overtog
virksomheden som konsulent, kasserer og sekretær
for Slægtsgårdsforeningen er navnlig hans arbejde
som konsulent vokset så stærkt, at der ofte har
været lang ventetid for medlemmer, der har an
modet om konsulentbesøg. Balle har derfor igen
nem længere tid ønsket at blive aflastet for kontor
arbejdet.
Efter grundige overvejelser er man derfor nået
til en aftale om, at Balle stadig vil fungere som
foreningens sekretær. Det vil sige, at han leder
arbejdet i forbindelse med årsmødet med mere,
medens han fritages for arbejdet som kasserer.
I stedet har sparekasseassistent frk. Inger Chri
stensen, Risbro 23, Hvidovre, lovet indtil videre
at bistå foreningen med arbejdet i forbindelse med
kontingentopkrævningen.
Inger Christensen har deltaget i flere af for
eningens årsmøder og kender således en række
af foreningens medlemmer. Vi håber derfor, at
ændringen kan gennemføres uden alt for mange
overgangsvanskeligheder, og vi beder medlem
merne være behjælpelige med at løse foreliggende
problemer.
Hovedbestyrelsen vil gerne benytte lejligheden
til at bringe Hans Balle en hjertelig tak for vel
udført arbejde gennem de forløbne år. Vi for
står, at det har været nødvendigt for Balle at
træffe denne beslutning, hvorved han får bedre
tid til at udføre den vigtige konsulentgerning. Sam
tidig udtrykker vi glæde over at bevare hans sær
deles nære tilknytning til foreningen også i frem
tiden.
C hr. R. Christensen.

Et svensk minde
fra Treårs-krigen 1848/50
I artiklen »Svenske - Johannes i Barløse i
1848« i »Slægtsgaarden« nr. 146 omtalte arkivar
Hofmansen en svensk hærafdeling på 4.400
mand som i juni 1848 med transportskibe kom til
Danmark for at hjælpe den danske hær i kampen
mod de angribende preussiske rsg slesvigholstenske tropper.
Selv om svenskerne opholdt sig på Fyn havde
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deres tilstedeværelse betydning, da de erobrings
lystne angribere syd fra ikke kunne se bort fra
solidarisk sammenhold i Skandinavien for at
værne Nordens frihed og selvstændighed.
Kort tid efter landsætningen i Kerteminde og
Nyborg drog de svenske batailloner til Vestfyn,
hvor de var i kantonnement i tre måneder.
Den kommanderende svenske general, grev
Carl Gustaf Lovenhielm, havde sit hovedkvarter
på Wedellsborg, og hærstaben indkvarteredes på
det vestfynske gods Erholm, hos amtmand, kam
merherre Hans Chr. Joachim Cederfeld de Simon
sen (hofjægermester Cederfeld de Simonsens far
far) som var kongevalgt medlem og sekretær i
den grundlovgivende rigsforsamling.
Da de svenske hærafdelinger efter flere ugers
kantonnement forlod Vestfyn, og hærstabens op
hold på Erholm ophørte, fik amtmand Hans Chr.
J. Cederfeld de Simonsen som erindringsgave en
stor særpræget, meget forgyldt kop med tre løve
fødder.
Med smukke farver er koppen påmalet et
svensk landskab med et stort beboelseshus i et
parkanlæg, hvor grundfjeldet rager op i græsplæ
nen. I den side af billedet, som ikke er med på
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fotogengivelsen, ses en høj fjeldskrænt med spredte
gran- og løvtræer, og på fjeldets afrundede top ses
et muret udsigts- eller fæstningstårn.
Om billedet viser den kommanderende svenske
general, grev Carl Gustav Löwenhielms hembygd
haves der ikke oplysninger om, men hvis nogle af
Dansk Slægtsgaardsforenings gode venner og mod
tagere af »Slægtsgaarden« i Sverige - f. eks. kap
tajn Axel Berg von Linde og direktør Olof Nobel
i Båstad, rektor Sigurd Orjangård, Sollerön og
landbrukare Kurt Bengtsson, Höganäs - læser
dette, kan det måske oplyses, hvor generalen havde
sin hembygd.
Koppens fabrikationsmærke er R. Asel i Stock
holm.
Underkoppen, som også vises i fotogengivelse
har forgyldt kant og midtcirkel, og Dannebrog er
påmalet i farver og korslagt med det svensk-nor
ske flag.
H. B,

Senere historikere vil komme til den erkendelse, at det
tyvende århundrede frem for alt var spørgeskemaernes
århundrede.
(Aldous Huxley)

Tager man fortiden fra et menneske, gør man det rodløst
og sjælløst.
(Jean Malaurie)

Sandheden blev født før den moderne statistik.
(George Stigier)
*
Sandheden er altid det stærkeste argument.
(Sofokles)
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Der findes ingen undskyldning for en mand, som ikke har
sin egen bogsamling.
(Lord Rosebery)
*
Lad os være taknemmelige for de dumme. Uden dem
ville resten af os ikke have haft nogen succes.
(Mark Twain)
*

Efterlod han sig intet?
Nej, han mistede sit helbred i kampen for at tjene penge,
og han tabte pengene i kampen for at genvinde helbredet.
(x)

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.

Forskellen mellem en ko, som tygger drøv og unge men
nesker, der tygger tyggegummi, er det kloge udtryk i
koens øjne.
(Svensk landbrugsblad)
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Arveafgift og afgift af gaver
Af konsulent H. Balle

I anledning af, at jeg ved foredragsmøder i
Slægtsgaardsforeningens amtskredse og i landbo
foreninger ofte får spørgsmål til besvarelse om
arveafgifters og gaveafgifters størrelse for bestemte
beløb og i forskellige arveklasser, optrykkes her
et uddrag af lov nr. 147 som sidst er ændret ved
lov nr. 52 af 4. marts 1964, der trådte i kraft
den 1. april 1964.
Ønsker man at anskaffe loven hos en boghand

ler bestilles Finansministeriets Lovbekendtgørelse
nr. 63 af 9. marts 1964 eller Pios Love nr. 7.
Nogle af de lovparagraffer der skønnes at have
særlig interesse, da de omhandler de mest nær
liggende spørgsmål er § 2, § 18, § 44 og § 45.

Arveafgift og afgift af gave svares i overensstem
melse med nedenstående regler.

Om arveafgift.
§ 2.

A. Når arven tilfalder arveladerens ægtefælle
(også den fraseparerede eller fraskilte), afkom,
stedbørn og disses afkom samt afdødt barns eller
Arveloddens størrelse i kr.

1. Ikke over 5.000
2. Over
5.000,
3. 10.000,
4. 20.000,
5. 50.000,
6. 100.000,
7. 200.000,
8. 500.000,
9. - 1.000.000,

stedbarns ægtefælle (ikke den fraseparerede eller
fraskilte), svares arveafgift af arvelodden efter
følgende skala:
Afgiften

men ikke over
10.000
20.000
50.000
100.000
200.000
500.000
- 1.000.000

Okr.
40 kr. af
5.000 kr. og
140 - 10.000 - 440 - 20.000 - 1.640 ----50.000 - 4.640 - 100.000 - 13.640 - - 200.000 - 49.640 ------500.000 - 129.640 - - 1.000.000 - -

2 pct. af resten
3 - - 4 - - 6
----- ----9 - - 12 - - 16
- - 20
- - -

Overstiger den arveladerens ægtefælle tilfaldne
arv ikke 50.000 kr., er arven fritaget for afgift.
Er ægtefællens arv over 50.000 kr., men under

100.000 kr., svares afgiften med 100 kr. af 50.000
kr. og 9 pct. af resten. Er arven 100.000 kr. eller
derover, svares afgiften efter foranstående skala.

B. Når arven tilfalder arveladerens forældre el
ler deres afkom, som ikke falder ind under A.,
samt når arven tilfalder arveladerens stedforæl-

dre, svares arveafgift af arvelodden efter følgende
skala:

Arveloddens størrelse i kr.

Afgiften

1. Ikke over 1.000
2. Over
1.000,
3.
2.000,
4.
5.000,
5.
10.000,
6.
20.000.
7.
50.000,
8.
100.000,
9.
200.000,
10. 500.000,
11. - 1.000.000,

men ikke over
-

2.000
5.000
10.000
20.000
50.000
100.000
200.000
500.000
1.000.000

6
60 kr. af
1.000 kr. og 7,5
135 - 2.000 - - 9
405 ----5.000 - - 11
955 - 10.000 ----- 14
2.355 - 20.000 - - 17
7.455 - 50.000 - - 21
17.955 - 100.000 - - 27
44.955 - 200.000 - - 35
149.955 ----500.000 ----- 40
349.955 ----- 1.000.000 ----- 45

pct.
pct. af resten
- - ------ ---------- ----- - - - - - - - ----- --------- -----
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C, Når arven tilfalder arveladerens bedstefor
ældre eller deres afkom, som ikke falder ind un

der A. og B., svares arveafgift af arvelodden ef
ter følgende skala:

Arveloddens størrelse i kr.

Afgiften

1. Ikke over 1.000
2. Over
1.000, men ikke over
3. 2.000, 4. 5.000, 5. 10.000, 6. 20.000, 7. 50.000, 8. 100.000, 9. 200.000, 10. 500.000, 11. - 1.000.000,

2.000
5.000
10.000
20.000
50.000
100.000
200.000
500.000
1.000.000

D. Når arven tilfalder andre slægtninge af arve
laderen eller med ham ubeslægtede, svares arve

120kr. af
1.000 krog
260 - 2.000 -----770 ----5.000 - 1.770 ----10.000 -----4.070 - 20.000 - 12.170 - 50.000 - 28.170 - 100.000 - 66.170 - - 200.000 - 201.170 - - 500.000 - 451.170 ----- 1.000.000 -----

12 pct.
14 pct. af resten
17
-------20
-23
-------27
- - 32
- - 38
- - 45
- - 50
- - 55
----- -----

afgift af arvelodden efter følgende skala:
Afgiften

Arveloddens størrelse i kr.

2.000
5.000
10.000
20.000
50.000
100.000
200.000
500.000
1.000.000

20 pct.
200 kr. af
1.000kr. og 22 pct. af resten
420
2.000 ---- 25
---- ----1.170
5.000 - - 29
---- ----2.620
10.000 ---- 35
---- ----6.120
20.000 - - 41 - - 18.420
50.000 ---- 47
---- ----41.920
100.000 ---- 53
- - 94.920
200.000 ---- 60
---- ----274.920
500.000 ----- 65
---- ----599.920 ----- 1.000.000 - - 70
- - -

Ved afgiftsberegningen sidestilles adoptivforhold med ægte slægtskabsforhold i alle arveklas
ser.
Af arv, der tilfalder staten, kommuner, kirker,
foreninger, selskaber, stiftelser, legater og lig
nende, svares 30 pct. i afgift uden hensyn til arve

loddens størrelse. Dog skal afgift af arv, der til
falder familiestiftelser eller familielegater af den
i 4 c omhandlede art, beregnes i overensstem
melse med de under A-D givne regler efter ar
vens størrelse og slægtskabet mellem arveladeren
og stiftelse- eller legatnyderen (jfr. § 6, 2. stk.).

$ 18'
Går den afgiftspligtige erhvervelse ud på, at er
hververen bliver ejer af visse genstande eller for
muerettigheder, beregnes afgiften af disse gen
standes eller rettigheders værdi i handel og vandel.
Ved den nærmere fastsættelse af denne værdi
bliver følgende regler at iagttage:
1. Faste ejendomme ansættes til deres salgsvær
di, dog mindst til deres sidst ansatte ejendoms
værdi i henhold til lov om vurdering og be
skatning til staten af faste ejendomme med
fradrag af sådanne byrder, hvortil intet hen
syn er taget ved ansættelsen af ejendomsvær
dien.
Besætning, inventarium, maskiner og andet
driftsmateriel ansættes til salgsværdien.
2. Værdipapirer ansættes, for så vidt de noteres
på Københavns Børs, efter kursværdien, i

modsat fald efter deres pålydende, medmin
dre det skønnes, at deres værdi er forskellig
derfra.
3. Udestående fordringer, som ikke kan inddri
ves, medregnes ikke.
4. Skibe og andre løsøregenstande ansættes efter
deres salgsværdi.
5. Reelle privilegier samt vedvarende, overdrage
lige rettigheder ansættes til det 25-dobbelte af
den årlige ydelses nettoværdi eller, hvor denne
nettoværdi ikke kan udfindes, efter den veder
lagssum, der kan påregnes opnået for dem.
Er sådanne afgifter eller ydelser afløselige,
kan værdien ansættes til afløsningssummen.
Ligesom vedkommende arving, hvor ejendoms
værdien skulle lægges til grund, er berettiget til
at lade værdien af den faste ejendom med be
sætning, inventarium, maskiner og andet drifts

1. Ikke over 1.000
2. Over
1.000, men ikke over
3. 2.000, 4. 4.000, _
_
5. 10.000, 6. 20.000, 7. 50.000, 8. 100.000, 9. 200.000, 10. 500.000, 11. - 1.000.000,
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materiel fastsætte ved vurdering af mænd ud
meldte ved retten, kan det offentlige, hvor det
ikke finder at kunne tiltræde de ved opgørelsen i
boet eller i arveanmeldelsen angivne værdier, for
anledige, at der foretages en særlig vurdering af
de pågældende genstande eller formuerettigheder,
samt forlange, at de derved fastsatte værdier be
nyttes ved afgiftsberegningen. Udgifterne ved den
af det offentlige foranledigede vurdering bæres af
vedkommende arving, for så vidt værdiansættelsen
derved overstiger ansættelsen i opgørelsen eller
arveanmeldelsen med mindst 10 pct.
Om afgift af gave,
§ 44.
Samme afgift som af arv svares af gaver, der
ydes til den med giveren samlevende ægtefælle,
for så vidt gaven bliver særeje, til hans afkom,
stedbørn og disses afkom, afdødt barns eller
stedbarns ægtefælle (ikke den fraseparerede eller
fraskilte) samt til hans forældre, stedforældre og
bedsteforældre, hvad enten gaven gives som arveforskud eller ej. Ved afgiftsberegningen sidestilles
adoptivforhold med ægte slægtskabsforhold. Af
gift erlægges også for gaver, der fremkommer ved
køb eller anden retshandel, hvor modtageren ikke
har ydet fuldt vederlag.
Afgiften erlægges under eet for alt, hvad der i
eet kalenderår er ydet til hver enkelt af de på
gældende personer, dog svares ikke afgift af be
løb på ikke over 5.000 kr. årlig.
Afgiftsfri er:
1. Underhold i yderens hjem eller på hospital, i
plejehjem eller lignende.
2. Gaver, der ydes til afkom samt stedbørn og
disses afkom til personlig benyttelse og brug,
bestående af møbler og andet udstyr, for så
vidt den samlede værdi af, hvad der i eet
kalenderår er ydet, ikke overstiger 5.000 kr.
I modsat fald er det overskydende afgiftsplig
tigt.
Når afgift skal beregnes efter klasse A., er af
giften for afgiftspligtige beløb på ikke over 2.000
kr. Vi pct. og for afgiftspligtige beløb over 2.000
kr., men ikke over 5.000 kr., Vi pct. af 2.000 kr.
og 1 pct. af resten.
De her givne regler kommer også til anvendelse
på gaver, hvoraf giveren har forbeholdt sig nytten
eller brugen, når indtægts- eller brugsnydelsen op
hører inden giverens død.
$ 45.
Afgiftspligten indtræder efter udløbet af det ka
lenderår, i hvilket gaven er ydet; har giveren for
beholdt sig indtægts- eller brugsnydelse, dog først
ved ophøret af denne ret. Giveren og modtageren
er forpligtet til senest den 1. februar derefter at
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indgive anmeldelse om gaven med de til afgifts
beregningen fornødne oplysninger. Finansministe
ren kan, hvor forholdene måtte tale derfor, fast
sætte en længere frist. Anmeldelsen skal afgives
på tro og love og affattes i overensstemmelse med
et af finansministeren foreskrevet skema. Indgi
ves anmeldelse ikke inden den foreskrevne frist,
erlægges afgiften med dens dobbelte beløb.
Som det fremgår af § 44 stk. 1 omfatter lov
bestemmelserne om gaver kun ægtefælle, børn og
børnebørn (livsarvinger) samt forældre og bedste
forældre.
Gavebeløb på ikke over 5.000 kr. årlig til hver
person er afgiftsfri.
Derudover kan der afgiftsfrit gives børn og
børnebørn brugsting til personlig benyttelse for
værdi indtil 5^000 kr. i hvert kalenderår f. eks.
møbler, gulvtæpper og andet udstyr til privat
brug, bl. a. køleskab, el-komfur, fjernsyn, vaske
maskine m. m.
Derimod kan der ikke afgiftsfrit udover 5.000
kr. kontant gives gaver i form af brugsting til er
hvervsmæssig brug, f. eks. landbrugsmaskiner,
husdyr eller andet til anvendelse i landbrugets
drift.
Indenfor den allernærmeste familiekreds kan
der således afgiftsfrit ydes gaver for indtil 10.000
kr. i hvert kalenderår (5.000 kr. kontant og brugs
ting til personlig benyttelse for 5.000 kr.), hvilket
bemærkes her, da det ikke er almindelig kendt.

Den sene jul
Af Kirstine Hofmansen.

Det var ikke det, Gyrithe Mandsdatter, selvejer
bondens kone, havde regnet med, at gammel Poul
skulle lægge sig, netop som juleforberedelserne var
begyndt. Det var tilmed det første år, hvor lille
Poul, der yngste søn, kunne begynde at snakke lidt
med om julen. Men det kunne ikke skjules, at den
ubudne gæst, døden, havde kastet sine skygger
over juleforventningerne. Der blev våget ved syge
lejet de lange nætter igennem og den korte dag
med.
Selv om gamle Poul havde skrantet i længere
tid, var det først blevet Gyrithe klart, hvor det bar
hen, da han gik til sengs. Og da var det, som hen
des planer om, hvad der skulle udrettes inden julen,
ikke mere blev så magtpåliggende. Hun overlod til
pigen at ordne ting, som hun ellers kun betroede
sig selv. Svigerfars pleje krævede det meste af hen
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des tid. Skønt han for det meste lå og døsede og
ikke synes at bemærke sine omgivelser, forekom
det dog Gyrithe, at han, når han lukkede øjnene
op, kunne se så spørgende på hende. En dag, da
han som sædvanlig lå og famlede med hænderne
ud over dynen, som søgte han noget, havde hun
taget hans hånd og spurgt, om der var noget, han
ville. - Aa, ja! - kom det stakåndet - der var så
meget. - Mere fik han dog ikke sagt. Hånden slap
pedes, og han døsede atter ind.
Der var også så meget, der i denne tid drog
gennem Gyrithes sind. Dette »meget« kredsede for
det meste om svigerfaderen og hende. Hun var
klar over, at der var noget, han gerne ville have
sagt til hende, og hun havde det på samme måde
over for ham. Men svigerfaderens tilstand havde
rejst en ny skranke imellem dem foruden den, de
selv havde bygget op gennem mange års trods og
bitterhed.
Juleaftensdag sad Gyrithe igen i aftægtsstuen.
Hun havde puslet og hæget om den syge, sat et
julelys i messingstagen på bordet, og over grav
skrifterne og billederne, der hang på væggen, hav
de hun stukket en lille enebærkvist. Her i den stille
stue havde tankerne frit spillerum, og de gik lange
veje - helt tilbage til den tid, da hun var kommet
til sognet og gården som selvejerbondens kone.
Dog, der var noget, tankerne helst ville udenom. Hun mindedes endnu de stikkende øjekast, der
blev sendt efter hende den første tid, hun var kom
met til egnen. Og hvad blev der så ikke sagt bag
hendes ryg? Havde det stået til hende selv, var hun
måske blevet taterkone, men hendes ansete slægt
bestemte tingene for hende.
Da den ældste søn blev født, blev han selvfølge
lig indskrevet som søn af selvejerbonden og hans
hustru; men da han skulle døbes, fik hun at føle,
at gemt er ikke glemt. Da stødte hun for første
gang på svigerfaderens stolte - og som hun syn
tes - selvgode sind. Efter tidens skik skulle barnet
som den førstefødte opkaldes efter farfaderen,
men, skønt det ikke blev sagt med rene ord, op
fattede Gyrithe snart, at dette barn ikke var vær
digt til at bære hans navn, og han fik så et andet
navn. Hendes mands brødre var dog blandt fad
derne.
Dette satte den første brod i Gyrithes sind, men
det sved hårdere nogle år senere, da svigerfaderen
i sin ophidselse over noget, drengen havde fortør
net ham med, slyngede ordet »taterunge« efter
ham. Det havde ganske vist ikke været beregnet for
hendes øren, men det blev stående i hendes sind
som et smertende sår, og svælget mellem hende og
svigerfaderen blev endnu større. Først mange år
efter den første søns fødsel blev lille Poul født.
Denne gang blev opkaldelsen af farfaderen taget
som en given sag, men hun havde helst villet det
anderledes.
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Sådan var tiden gået - det ene år efter det
andet. På trods af, at hendes mand havde været
hende god, syntes hun at have været så lidt lykke
lig. Forholdet mellem hende og svigerfaderen hav
de gjort sit dertil, men efter at hun havde set ham
syg og hjælpeløs, var der noget, der smeltede i
hendes sind over for ham, og hun begyndte at for
stå, at også hun trængte til tilgivelse. Det var om
dette, hendes tanker bestandig kørte i ring, mens
hendes blik gennem de små ruder gled ud mod
den synkende vintersol og den rimpudrede hede.
Hun spekulerede på noget, hun havde lært engang.
- Det var noget med julen. Hvordan var det nu,
der stod? - Jo, nu havde hun det. Hun sagde or
dene halvhøjt for sig selv. »Du skal kalde hans
navn Jesus; thi han skal frelse sit folk fra deres
synder.« - »Fra deres synder,« gentog hun. Det
var nok dette, hun trængte til, og mon ikke gamle
Poul havde den samme hjælp behov?
Gyrithe ænsede ikke, at mørket var ved at falde
på, førend lysglimtene fra en revne i bilæggerovnen
af og til smuttede over væggene og loftet. Et glimt
faldt også ind i alkoven. Den syge rørte på sig.
Gyrithe tændte lyset og gik hen til ham, og igen
mødte hun dette hjælpeløse blik og disse famlende
hænder. Han bevægede læberne, som ville han sige
noget, men han formåede ikke at få et ord frem.
Da tog hun hans hånd, lagde sin mund til hans
øre og sagde med høj og tydelig stemme: »Du skal
kalde hans navn Jesus; thi han skal frelse sit folk
fra deres synder.« Den syge åbnede øjnene helt og
prøvede atter på at tale. Kun en gurglende lyd fik
han presset frem, men han blev ved med at stirre
på hende og omklamrede hendes hånd, indtil dø
sigheden atter overvældede ham.
Gyrithe stod endnu ved sengen, da døren sagte
blev åbnet. Det var hendes mand, der kom for at
afløse hende. - »Jeg synes, du ser så højtidelig ud,
er der sket noget?« sagde han og trådte hen til
sengen. — »Ja,« svarede hun, »der er sket det, der
skulle være sket for længe siden.«
Julenatten vågede de begge. Gamle Poul gled
stadig længere og længere bort fra deres område.
Og julemorgen døde han.
Skønt de dette år måtte fejre julen under dødens
skygger, forekom det Gyrithe, at det var den bed
ste jul, hun havde oplevet i den gamle gård.
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Om slægtsgårdsoverdragelse og overdragelsestidspunkt
Af konsulent H. Balle
Ved generationsskifte bør overdragelsen gen
nemføres på et velvalgt tidspunkt, dels for at
undgå regnskabsmæssige og skattemæssige ulem
per og ikke mindst for at undgå unødig høj værdi
ansættelse og den deraf følgende højere stempelog arveafgift, hvis en slægtsgård agtes overdraget
til en rimelig pris.
Under de indtjenings- og forrentningsmulighe
der, der har været for landbruget i de sidste år,
er der mange slægtsgårdsejere der ikke af deres
søn eller datter og svigersøn, eller søskendebørn
(nevø eller niece) tør eller vil forlange, at de skal
overtage og videreføre gården til ejendomsværdien
ved 13. alm. vurdering, som blev gennemført med
en stigning i ejendomsværdiansættelsen på 8090 %.
Tilsvarende er der mange af den unge genera
tion, der er betænkelige eller uinteresserede i at
overtage en slægtsgård til en pris, som hverken de
ældre eller de selv kan opnå et driftsmæssigt ud
bytte af, som kan give mulighed for at forrente og
afdrage prioritetsgæld og løs gæld samt afkaste en
rimelig levefod og eksistensmulighed.
Danske gårde kan fortsætte som bedrifter i
selveje og slægtsgårde kan bevares i slægtens be
siddelse, hvor det ønskes, hvis de overdrages for
en overkommelig pris og med rimelige priorite
rings- og financieringsforhold.
Med hensyn til afkastningsevnen sker der end
nu slægtsgårdsoverdragelser til ejendomsværdien
ved 12. vurdering 1960 for jord og bygninger
plus nærmere aftalt værdi af besætning og inven
tar og eventuelle beholdninger. - I andre tilfælde
ansættes værdien af fast ejendom til gennemsnit
tet af ejendomsværdien ved 12. og 13. vurdering,
men hvor forholdene gør det muligt og forsvarligt,
sker der overdragelser til højere pris.
I denne forbindelse skal bemærkes, at hvor der
er søskende, som er landmænd og en slægtsgård
overdrages til en pris, der ligger betydeligt under
hvad der kunne opnås ved salg til fremmede, er
det ret almindeligt, at der tinglyses en slægtsgårds
deklaration, - en servitut på ejendommen, der be
stemmer, at køberen, i tilfælde af at gården ønskes
solgt indenfor en aftalt årrække eller mens sæl
gerne lever, skal tilbyde den til sælgerne eller sø
skende på samme forholdsmæssige prisbetingelser
og prioriteringsbetingelser for den faste ejendom.

OVERDRAGELSESTIDSPUNKT OG
PRIORITERING
Hvis en slægtsgård overdrages for en pris, hvor
ved der er taget hensyn til afkastningsevnen og

forpligtelser overfor køberens forældre eller den
slægtning, der er sælger, d. v. s. en pris der er un
der den sidst ansatte ejendomsværdi, gælder det
om at undgå unødige store gebyrer, afgifter og
skatter m. m.
Med hensyn til indkomstskat og evt. afskriv
ninger må overdragelsestidspunktet i nogle tilfælde
rette sig efter regnskabsåret, hvis der er kalender
års- eller forårsregnskab. Men hvor regnskabsåret
slutter om sommeren er det naturligt at ordne
gårdsoverdragelsen på det tidspunkt 1. juni, 1.
juli eller 1. august, hvor der sædvanligvis ikke er
større foderbeholdninger eller salgsbeholdninger,
er af flere grunde gode tidspunkter for slægts
gårdsoverdragelse til favørpris.
Som omtalt i »Slægtsgaarden« nr. 146 må en
fast ejendom ifølge lovbestemmelse (§ 18 i lov
om afgift af arv og gave) ikke afhændes til min
dre pris end den sidst ansatte officielle ejendoms
værdi, uden at der skal betales gaveafgift, når det
drejer sig om overdragelse til livsarvinger. Sker
overdragelsen under ejendomsværdiansættelsen til
søskendebørn (nevøer og niecer) eller fjernere
slægtninge kan der ikke indgå et gavebeløb i købe
summen. I sådanne tilfælde vil det beløb, hvor
med købesummen ligger under den officielle ejen
domsværdi, blive indkomstbeskattet som en for
tjeneste, - dette kan dog afværges ved at lade
beløbet indgå i skødet som forskud på arv.
For livsarvinger (børn eller børnebørn) udlig
nes afgift af gave i forbindelse med ejendoms
overdragelse oftest delvis eller fuldtud af stempel
afgiften, idet der ikke kræves gaveafgift af gave
beløb, der ydes i forbindelse med ejendomsover
dragelse, hvis stempelafgiften for skødet er større
end gaveafgiften. Er gaveafgiften større end stem
pelafgiften betales differencen.
Med hensyn til fastsættelse af tidspunkt for
gårdoverdragelse er det også tilrådeligt at have
opmærksomheden henvendt på tidspunktet mel
lem den sidste og den kommende ejendomsvur
dering.
Hvis en slægtsgårdsejer har planlagt at over
drage sin gård til en livsarving eller slægtning for
den ansatte ejendomsværdi for fast ejendom ved
13. vurdering 1965, bør overdragelsen ved skøde
ikke udsættes til foråret 1969 umiddelbart før 14.
alm. vurdering 1/8 1969, da den nye vurdering i
så tilfælde vil blive lagt til grund for prisen. Sti
ger gården f. eks. 100.000 kr. ved 14. vurdering,
skal den koste 100.000 kr. mere end ved 13. vur
dering 1965. Det vil sige, at der skal betales
stempelafgift, gaveafgift eller arveafgift efter den
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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) 2 14 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 (-j- Samsø) - gdr. Aage Pedersen, »Damgaard«, Fjeldsted pr. Mariager, tlf. Mariager (085)
41416.
Arhus 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 8142.
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, »Tjebberupgaard« pr. Holbæk, tlf. (03 435) Holbæk 2427.
Sorø amt - gdr. Torkild Jensen, «Toftegaard«, Døjringe, tlf. (03 607) Bromme 212.
Præstø amt - gdr. P. Geert-Jørgensen, »Sneseregaard«, Snesere, tlf. (03 765) Tappernøje 158.
Maribo amt - proprietær Thougaard Olesen, »Gurrebygaard«, 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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nye vurdering med tilbagevirkende kraft, i hvert
tilfælde i det kalenderår.

En lytter blev så betaget af tonerne af den
dæmpede orkestermusik og en klar sangstemme
og indholdsrige vers, at han hverken fik rist eller
ro, før han fik sangens navn opklaret og blev
forvisset om, at teksten var indsunget på grammo
fonplade.
Det var versene »De nære Ting«, som er skre
vet af Aase Gjødsbøl Krogh, melodi af Kurt FossReidar Bøe. Den blev sunget af Elsa Sigfuss.
Ordene i de 4 vers er følgende:

Dit sind flyver altid så viden omkring,
det er som det glemmer de nære ting.
Du drømmer om lande i syd og mod nord,
og ser ikke skønheden hvor du bor.

Du synes din dag er så kedelig grå,
hvad er det du søger, hvad venter du på,
når aldrig du under dig rist eller ro
kan ingenting blomstre og intet gro.
Gå ind i din
og hør hvor
den rummer
du ved bare

stue om end den er trang,
den nynner en stille sang,
dog ting som dit hjerte har kær,
ikke hvad de er værd.

Den lykke du søger bag blånende fjeld,
den har du måske altid ejet selv.
Hold op med at jage i hvileløs ring
og lær blot at elske de nære ting.
B.

Blangstedgård ved Odense
I »Slægtsgaarden«s nr. 146 fortalte arkivar P.K.Hojmansen om Svenske-Johannes i Barløse, af hvem vi her
bringer et billede, som desværre kom for sent til at
kunne følge artiklen. Johannes Glader var født i Ed,
Ors Sogn 11. marts 1812.

Om du har en god mave, en god ryg og gode ben, da
kan selv en konges rigdom ikke lægge noget til din lykke.
(H orats)

De nære ting
Det hænder, at der i radioens forskelligartede
musikunderholdningsprogrammer lyder en blid,
iørefaldende melodi, som de, der interesserer sig
for sådanne sang- og musiktoner, lytter til med
særlig glæde og interesse.
Det skete bl. a. en mandag aften ved en ud
sendelse over Ålborg regionalradio.

Der føres for tiden megen diskussion om, at de
større købstæder ønsker de omkringliggende sogne
indlemmet i byerne, og mange storkommuner er
allerede dannet.
Men af helt ny dato er sådanne indlemmelser
nu ikke. Odense har f. eks. siden 1900 indlemmet
4 selvstændige kommuner. Store dele af Hunderup
sogn 1900, Bolbro, også kaldt Set. Knuds Land
sogn 1913, Set. Hans Landsogn 1932, Vor Frue
Landsogn 1936. Man lægger mærke til de tre
sidste navne, for de kommuner havde deres navne
efter Odense bys tre gamle kirker.
Ved indlemmelserne har mange større og mindre
gårde mistet deres jord, da byen skulle bruge den
til bebyggelse. I Set. Hans Landsogn lå den gamle
kongeborg, Næsbyhoved, bygget til kong Hans’
dronning Christine, men af denne gård er kun
enkelte volde tilbage.
I vor Frue Landsogn ligger endnu Blangsted
gård, der fra 1915 har været statens forsøgssta
tion for havebrug, men ved salget blev jorden ud
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stykket, og af den store gård på ca. 280 tdr. land,
hører nu kun godt 100 tdr. til selve gården.
DE FORSKELLIGE EJERE
Blangstedgårds historie går langt tilbage. En
mundtlig overlevering siger, at den har været non
nekloster, hvilket godt kan passe, da nonnerne flyt
tede fra Odense til andre steder i nærheden f. eks.
Dalum.
Nok er det, at fra 1309 kender vi en del til
Blangstedgårds historie, for da tilhørte den biskop
Peder Pagh, og odensebisperne benyttede den som
deres sommerlyststed. Den meget kendte biskop
Jens Andersen Beldenak ca. 1520, hvis store hus
på Flakhaven i Odense først blev nedrevet så sent
som 1857, holdt meget af Blangstedgård. 1540 fik
Gråbrødre Kloster gården, som senere blev gjort
til sædegård (herregård) med en herregårds ret
tigheder. Desværre overholdt bønderne ikke altid
så strengt med at betale deres landgilde, hvorfor
Gråbrødre Kloster ikke havde den forventede ind
tægt. Derfor blev Blangstedgård bortforpagtet 1790
og biskop Fönne Bloch sagde da: at denne perle i
klosterets ejendomme burde ingensinde afhændes.
Allerede året efter 1791 solgtes gården til Hollufgårds ejer, kammerherre Heinen, som igen solg
te den til major Lassen. Den mest kendte ejer af
Blangstedgård er E. A. Lüders, der købte den i
1822. Han var en meget dygtig landmand, som
drev gården op til mønsterbrug. Også bygningerne
forandrede han, så de mistede noget af det mid
delalderlige præg. Under oprydningen fandtes i
voldgravene adskillige mærkelige ting, der sagde
noget om gårdens oprindelige udseende.
Godsejer E. A. Lüders holdt så meget af Blang
stedgård, at han ønskede slægten skulle begraves
der, hvorfor han i gårdens have fik indviet et
stykke jord til familiegravsted.
Efter slægten Lüders har forskellige ejere haft
gården: Borchenius, N. Unger og C. Steenbach,
som solgte den 1915 til udstykning.
PÅ BESØG 1966
Der er endnu i vore dage en egen idyl ved omgi
velserne af Blangstedgård, og det er sjældent, at
man finder dette så tæt ved en stor købstad. Nu
går en buslinie omtrent derud, og da er der kun
et kvarters gang til den gamle herregård.
Når jeg skal vise fremmede noget smukt lige i
nærheden af mit gamle barndomshjem, tager vi til
Blangstedgård. Meget er uforandret: den lille Lind
ved å, den gamle vandmølle, gårdens lade og par
ken med godsejer Liiders gravsted er der stadig,
men ellers er bygningerne og omgivelserne ved
selve gården forandret i de senere år.
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En søndag eftermiddag, spadserede jeg til Blang
stedgård. Kun få biler forstyrrede idyllen på vejen,
og en bil måtte pænt holde tilbage, da en ældre
kone kom trækkende med sin ko og ged; de tre
fyldte hele vejen. Når man er på landet, hilser man
pænt på den, man møder. Jeg nikkede og sagde:
»God dag«, og fik et rigtig godt fynsk svar:
»Go’ dav«.
Vejen er smal, selv broen over Lindved å er
den gamle, kun beregnet for ét køretøj ad gangen.
Vandet fra voldgravene er stemt op, løber gennem
et gammelt, stråtækt hus ud i mølledammen og
derfra med et fald ned i åen. Møllehuset er af
meget smukt bindingsværk med stråtag, fint ved
ligeholdt, men også her på det gamle ses noget
nyt - fjernsynsantennen. - Rundt omkring ved
møllehuset og ved selve Blangstedgård findes en
mængde træer. Jeg så: elm, pil, poppel, røn, birk,
ahorn, bøg og lind. Her i et lille krat holdt fug
lene til. Særlig sangdroslen slog sine triller, og en
gang imellem lod den sig se oppe på antennen.
For at fuldende idyllen ved møllehuset skal lige
nævnes mølledammen med udsprungne åkander.
Selve Blangstedgård er hvidkalket, har takkede
gavle, sidebygningerne er nu indrettet til beboelse,
men den meget gamle bindingsværks ladebygning
ligger der endnu som en værdig repræsentant fra
gamle tiders bygningskunst. På den anden side af
vejen ligger forsøgsstationens nye bygninger, og en
mindesten er rejst for den første forstander N.
Esbjerg.

GRAVPLADSEN I HAVEN
I Blangstedgårds lille park findes det omtalte grav
sted, hvor 9 af familien Lüders er begravet, det
var Ernst Albreth Lüders født 1791 og død 1849,
der ordnede det.
Han var en kort tid, knap to år, sogneforstan
der (sognerådsformand), og det er om ham, at
der fortælles følgende: Inden sognerådsmødet hav
de han som formand ført protokollen og med hen
syn til, hvad der skulle vedtages om de forskellige
sager. Ved et møde tillod et andet medlem sig at
protestere mod den vedtagelse, som Lüders allerede
havde indført, og hertil skulle han have sagt: »Godt
skriv så en anden vedtagelse ind i protokollen«.
Men da medlemmet ikke selv kunne skrive, man
må huske, at tvungen skolegang først blev indført
1814, og denne episode skete 1846, blev intet for
andret, så formandens egenmægtige vedtagelse blev
stående. Der er i den gamle protokol mange bymænd, som kun skrev deres forbogstaver, mens en
anden skrev vedkommendes fulde navn.
Meget længe gik jeg omkring på vejene ved
Blangstedgård, og mine tanker var langt tilbage i
tiden, for man ved, at her har i hvert fald i 650
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år levet mennesker på dette sted, hvis kår og for
hold var meget anderledes end vore, men de har
holdt af gården og værnet om den.

Henfarne slægter
forglem dem ej.
I arv de gav dig
en ædel gave.

Dagmar Carlsen-Skiddt.

Andelsbogtrykkeriet
Det er bedre at sove på, hvad man har i sinde at gøre,
end at ligge vågen på grund af, hvad man har gjort.
(Washington Post)

i Odense

Alle store mænd er vanskelige. Det er de nødt til at være.
(Montgomery)

Den store sparekasse giver de store fordele
Det er derfor nærliggende at gå i

SPAREKASSEN FYN
55 afdelinger er parat til at hjælpe Dem

Den almindelige Brandforsikring
for Sanbbçgninger, oprettet beb fongelig 5lnorbning

af 1792
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