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Årsmødet i Silkeborg. Øverst fra venstre taler gdr. Valdemar Jensen om Toustrup Overgaard. I midten pastor J. Møl
ler, Tvilum. Til højre proprietær M. G ly tting og frue på Tvilumgaards trappe, i forgrunden vor folketingsmand Chr.
R. Christensen. Nederst to lynskud fra turen, det sidste taget i Tvilum Kirke. Årsmødereferat inde i bladet.
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Årsmøde og beretninger
Dansk Slægtsgaardsforenings arbejde i 1966

Der var fuldt hus og en smuk vejrbevilling da
Slægtsgaardsforeningens årsmøde åbnede i hotel
Himmelbjergets store foredragssal lørdag den 20.
maj. Under udflugten søndag, nåede deltageran
tallet op imod de 300. Det blev to gode dage
med en saglig og værdifuld forhandling og smukke
oplevelser på turen rundt i det dejlige landskab
omkring Silkeborg.
Formanden, folketingsmand Chr. R. Christen
sen bød velkommen til den veloplagte forsamling,
der talte også mange damer og mange unge. For
manden henviste til Silkeborgegnens tradition, som
et centrum for kulturforeteelser langt tilbage i ti
den, således som det bl. a. fremgik af det væl
dige maleri på salens endevæg med motiv fra de
berømmelige Himmelbjergmøders store tid.
Til dirigent valgtes traditionen tro, revisor Kre
sten Foged og til protokolfører advokat M. Hesselbjerg, hvorefter formanden tog ordet for beret
ningen. Chr. R. Christensen sagde:
- Vedrørende foreningens interne forhold, skal
jeg henvise til de beretninger foreningens sekre
tær, konsulent Hans Balle, formanden for arkiv
udvalget, forfatteren Salomon J. Frifelt og for
manden for bladudvalget hofjægermester Cederfeld de Simonsen vil aflægge.
Kun skal jeg nævne, at foreningen i det forløbne
år har måttet skifte kasserer, idet konsulent Balle
på grund af tidnød har set sig nødsaget til at op
give denne virksomhed. Spørgsmålet har fået en
løsning, så medlemmerne forhåbentlig ikke mær
ker meget til forandringen, og heldigvis har vi
beholdt Balle som sekretær og tilrettelægger af
dette møde.
Jeg benytter lejligheden til på foreningens vegne
at rette en hjertelig tak til Balle for hans mange
sidige virksomhed for foreningen gennem mange
år, og jeg udtrykker håbet om, at samarbejdet
må fortsætte.

FORVÆRRET ØKONOMI
Det sidstforløbne år har bragt yderligere forvær
ring i dansk landbrugs økonomi. Dets produkt
priser er ikke steget og i nogle tilfælde endog
faldet en del.
Den stigning i fødevarepriserne, som forbru
gerne synes at konstatere, er ikke kommet frem
til dansk landbrug.
Derimod har omkostningsniveauet fortsat sin
himmelflugt.
Hele den velstandsbølge, der i kraft af den tek
niske udvikling er gået over landet det sidste tiår,
er således gået landbruget forbi. Dets reserver er
tyndslidte eller opbrugte, og det er således bekla
geligt at se, at de danske landbrugsbygninger, som
i mange henseender har været vor stolthed, mere
og mere går i forfald.
Hele denne udvikling har sat sig meget dybe
spor i vort landbrug, og jeg er bange for at disse
spor vil blive endnu dybere, end vi i vor daglige
tilværelse agter på.
Således sker der fortsat en meget stærk afvan
dring fra vort landbrugserhverv. Tusinder af yngre
og ældre lader hele deres uddannelse og livsrytme
i stikken for at søge at skabe sig en fremtid i andre
erhverv, hvor de så må begynde forfra. Mere end
80 procent af landboungdommen har forladt er
hvervet siden krigen. Der findes nu gennemsnitlig
kun en medhjælper for hver fire brug, og unge
piger som huslig medhjælp ved landbruget er i
dag næsten et ukendt begreb.
Men også de ældre forsvinder. I dag er ikke
mindre end en fjerdedel af de danske landbrugs
ejendomme forsvundet siden krigen, og i øjeblik
ket forsvinder der officielt mellem 5 og 6000
landbrugsejendomme om året eller henimod tyve
om dagen, men reelt forsvinder mange flere, fordi
landbruget for mange af dets udøvere ikke mere
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er et hovederhverv, men en fritidsbeskæftigelse
med maskinstationsdrift eller bortleje.
Det vil sige, at hvis den nuværende ud
vikling fortsættes med uformindsket styr
ke, skal der ikke mere end tredive år til,
før det sidste selvstændige landbrug er for
svundet. Det er derfor ikke uden grund,
når det er sagt, at hvis ikke forholdene
ændres, vil den generation husmænd, der
nu eksisterer, og som efterhånden forlader
landbruget, være den sidste, samtidig med,
at den generation gårdmænd, der kommer
til, har udsigt til at skulle lide samme
skæbne. Og med den åreladning, der på
politisk basis sker af vore større gårde,
tør man i hvert fald ikke love dem nogen
god fremtid.

EN HOVEDOPGAVE

Dansk landbrugs problemer forenkler sig derfor
på afgørende vis. Det er i dag som aldrig før en
opgave at bevare den danske landbrugsproduktion
intakt til bedring i forholdene indtræffer, og det
er en helt uafviselig hovedopgave, at bevare så
mange unge ved erhvervet, at de er i stand til

LANDBOSPAREKASSEN
I VEJLE
Kirkegade 25 . Telefon 87

at drive det videre om end på reduceret og stærkt
ændret måde.
Og her er vi i den lykkelige situation, at landet
har brug for vort erhverv. Ikke alene fremstiller
vi så godt som hele vort store fødevareforbrug til
priser, som udlændinge med et mildt ord kalder
lave, men 14 procent af befolkningen leverer
rundt regnet 40 procent af landets eksport endda
uden væsentlig råvareindførsel.
Hvis befolkningen blot tilnærmelsesvis skal op
retholde sin nuværende levestandard, kan det der
for ikke undvære hele denne vældige produktion
og det er min helt sikre overbevisning, at denne
gennemføres bedst af frie danske bønder og selv
stændige landmænd.
Det er i hvert fald min opfattelse med det
kendskab, jeg har til statsdrift, at hvis man ville
sætte dette alternativ op mod den nuværende
brugsform, ville man opleve helt anderledes pro
duktionsomkostninger med enormt voksende byr
der på forbrugere og skatteydere.
Vel kan man måske drive markbruget som stor
drift ved at jævne hegn og hjem, men vi har fået
talrige eksempler på, at så snart det gælder den
dyriske produktion,, er forholdene helt anderledes.
Bevægelsen i retning af at oprette danske andels
kostalde, er brudt fuldstændigt sammen. Et forsøg
er gjort, men vejen var ikke farbar.
På svineproduktionens område ser man, at mo
derne svinefabrikker, som der er ofret millionbe
løb på, har måttet give op, og ingen nye folk
har turdet tage opgaverne op til trods for, at man
her havde det mest moderne produktionsapparat,
med arbejdsbesparende indretninger, som man
overhovedet kan tænke sig. Den vej var altså hel
ler ikke farbar.
Skal landbrugets produktion opretholdes - og
det skal den - gives der derfor ikke anden vej,
end at give dansk landbrug sådanne vilkår inden
for samfundslivet, at de bedste af dets unge får
lyst og styrke til at gå ind i gerningen og videre
føre den. Det betyder ikke, at vi under nogen
form ønsker at være samfundets kælebørn. Vi må
rationalisere vort erhverv, vi må dygtiggøre os på
alle måder til at løse tidens opgaver og vi må vise
resignation i forhold til mange andre for at kunne
udøve den frie landbrugsgerning, men vi må have
et vist grundlag, så vi ikke fortsat skal drives
fra vort erhverv under tryk af den økonomiske
modgang og den hastigt voksende arbejdsbyrde på
de enkelte erhvervsudøvere.
Desværre er der ikke mange lyspunkter i den
økonomiske situation. De gennemførte støtteforan
staltninger afbøder måske nok de hårdeste slag, og
uden dem var tilværelsen i hvert fald helt umu
lig navnlig for vort kvægbrug. Men der er ingen
fremtid i dem.
De giver ikke vilkår på linie med, hvad andre
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har, de giver ikke ungdommen mod til at vie de
res livsskæbne til landbruget.

EUROPÆISK LYSNING

Det er derfor med største glæde, vi har konsta
teret, at der er indtrådt en vis lysning i den eu
ropæiske markedssituation. Vor gamle verdensdel
har jo på uhyggelig vis misbrugt dette fremskridte
nes århundrede. To verdenskrige har udmarvet
dets befolkning og reserver. Kommunismen har
opdelt det i en østlig og vestlig del, og endelig
har markedspolitikken delt den frie del i yderli
gere to områder. Det er utænkeligt, at denne sid
ste deling kan opretholdes i det lange løb, når
alverden har brug for samling, og det er ufatte
ligt, at en enkelt mand hidtil har kunnet forhindre
den naturlige udvikling.
England har nu taget det afgørende skridt til
at søge samling, og Danmark er fulgt efter med
kun timers forskel. For en gangs skyld var vi vir
kelig på pletten. Hvad der så vil komme ud af
det, må fremtiden vise.
For dansk landbrug er det imidlertid så afgø
rende vigtigt, at man næsten kan sige, at det er
en livsbetingelse, at vi kommer med. Vi er på
ulykkelig vis kommet i klemme af den førte mar
kedspolitik. Og selvom ikke alle problemerne lø
ses, er der dog ingen tvivl om, at landbrugets vil
kår i et fællesmarkedsland vil være ulige lettere.
Jeg nævner således, at man i fællesmarkeds
området regner med en hvedepris på over 75 kr.
i 1967-68.
Producentprisen for mælk i Danmark i 1966
var 44 øre medens man regner med en fælles
markedspris i 1967-68 på 71 øre, og det samme
forhold for smør vil være 7.12 og 13.20, samtidig
med at man regner med kødpriser, der ligger me
re end 60 procent over vore.
Sådanne prisændringer vil betyde en uhyre let
telse for vort hårdt trængte kvægbrug, og alt ty
der på, at kornavl og kvægbrug vil blive trumf i
landbruget under Fællesmarkedet.

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.
TIf. Davinde 76 (09) 97 25 11.
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Vi må ikke være blinde for at omkostningerne
også vil stige. Til gengæld kan vi vente et kraftigt
fald i vort urimeligt høje renteniveau.
Ikke alle deler måske mine forventninger
til forholdene i Fællesmarkedet. Og en vis
frygt har også meldt sig på grund af den
overnationale myndighed, man tillægger
fællesmarkedsorganerne. Denne frygt har
dog hidtil vist sig ubegrundet, og jeg nærer
ingen tvivl om, at jo større markedsområ
det bliver, des mindre grund er der til at
nære frygt. Men ingen har kunnet pege på
noget alternativ til markedspolitikken, og
Danmark kan ikke stå alene uden at blive
et produktionsmæssigt og udviklingsmæs
sigt tilbagestående land, når andre går
sammen.
Formanden omtalte endvidere kort Kennedyrunden og de opnåede resultater: Den er en lang
tidsplan, vi kun kan stå positive over for.
Chr. R. Christensen fortsatte sin beretning:
- Gennem flere år har spørgsmålet om en re
form af dansk jordlovgivning trængt sig på. Denne
er nu gennemført, og selvom ikke alle har fået,
hvad de ønsker, er der gennemført en lovgivning,
der må betegnes som et betydeligt fremskridt i for
hold til den bestående.
Der er åbnet mulighed for en videregående ra
tionalisering af landbruget ved, at der foruden at
være tilladelse til samdrift af to ejendomme frit
kan sammenlægges velbeliggende ejendomme ind
til ialt 35 ha, hvor der ikke er brug for tillægs
jord og ellers til 75 ha, ligesom der er muligheder
for dispensation derudover. Derimod må man ikke
uden særlig tilladelse drive mere end to ejendom
me.
Den generelle forkøbsret for ejendomme over
en vis størrelse er faldet bort. Tilbage er kun, at
der er tinglyst forkøbsret for omkring tusind min
dre ejendomme, og denne forkøbsret gælder sta
dig. Jeg har rejst ønsket om et statsinitiativ for at
få en del af dette afviklet, men man må ikke
forvente noget sådant. Derimod er det min opfat
telse, at hvis indehavere af sådanne ejendomme
rejser ønsket om aflysning, vil det kunne imøde
kommes i en lang række tilfælde.
Desværre skæmmes den nye lovgivning af en
bestemmelse om, at der fortsat kan tinglyses for
købsret på større eller mindre ejendomme til
fordel for mindre ejendomme, hvis størrelsesgræn
ser ikke nærmere er angivet. Jeg beklager dette
overordentligt meget, men jeg håber, at dette sy
stem bliver nogenlunde ubenyttet i praksis.
Der er ved de nye love stillet betydelige midler
til rådighed for sammenlægning, og dette kan have
sin betydning. Jeg havde dog hellere set, at disse
penge var stillet til rådighed som lån til unge
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landmænd for at hjælpe disse igang. Forhåbentlig
bevilges der inden folketingssamlingens udløb et
beskedent beløb til dette formål, men jeg under
streger, at hvis man vil hjælpe dansk landbrug,
gælder det først og fremmest om at lette genera
tionsskiftet, så vor ungdom kan blive ved erhver
vet.
Jeg tror ikke jordlovene endnu har fundet de
res endelige form, men jordkampen under dens
hidtidige former står nu over for en afvikling,
og jeg hilser dette med tilfredshed, på samme
måde som jeg hilser med yderste tilfredshed, at
jordrentesystemet er inde i den endelige afvikling.

NYE FARESIGNALER
I samme øjeblik, som den gamle jordkamp er
stilnet af, er der imidlertid rejst signaler til en
ny strid.
Man begrunder nogle forberedte lovforslag med
hensynet til vor forventede indtræden i Fælles
markedet, og vi kan være enige i, at det er hen
sigtsmæssigt at bevare dansk jord på danske hæn
der. En sådan lovgivning har vor sympati, men for
det første har man en lovgivning herom, som på
regnes at kunne bestå, og for det andet kommer
vi ikke i Fællesmarkedet lige med det samme.

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.
Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Rabat ved større bestillinger!
Slægtsgaardsarkivet.
Det kgl. Bibliotek.
København K.

Jeg har derfor en vis mistanke om, at Fælles
markedet ligesom i 1963 skal være et skjul for
at gennemføre foranstaltninger med indenrigspoli
tisk formål. Og hvis det er tilfældet rejser man
hele den gamle jordstrid påny. Heller ikke byud
viklingen gør nye indgreb i ejendomsretten på
krævede. Hvis det offentlige ville føre en mere
smidig politik, kunne urimelige prisstigninger be
grænses.
Som situationen udvikler sig kan ingen sige,
hvad der kommer ud af denne sag, men det skulle
ikke undre mig, om det påny bærer i retning af en
folkeafstemning, som den vi husker fra 1963, og
som kraftigt understregede, at statseje af dansk
jord ikke er hensigtsmæssig.
Sidst i sin beretning rettede formanden en tak
til flere sider for godt samarbejde i året, der gik,
til arkivar P. K. Hofmansen og hans medhjæl
pere i Slægtsgaardsarkivet, til bladudvalgets for
mand, hofjægermester Cederfeld de Simonsen, og
til Slægtsgaardsbladets redaktør Ib Paulsen, advo
kat Hesselbjerg, konsulent Hans Balle og alle an
dre, som havde gjort tro følgeskab i arbejdet for
vor forening. Stærkt bifald hilste den fyldige be
retning.
Konsulent Hans Balle gav nogle oplysninger
vedrørende medlemstal og foreningens administra
tion. Medlemstallet er nu 2641. Balle oplyste, at
afgang som følge af dødsfald, ejendomssalg og
andre grunde og tilgangen stort set udligner hin
anden. Balle tilføjede, at siden 1960 var opgaver
ne vokset i omfang og antal, hvad der havde
krævet den deling af det administrative arbejde,
som nu har fundet sted, således at overassistent
Inger M. Christensen har overtaget tilmeldelser,
kontingentopkrævningen, bladflytninger etc. Balle
rettede en tak til frøken Christensen for hendes
store andel i arbejdet.
Desuden nævnte Balle de stedfundne foredrag
om generationsskiftet og bistanden, som ydes i
samme forbindelse. Balle omtalte endvidere land
boforeningernes ansættelser af faste ejendomskon
sulenter, samt sin egen konsulentvirksomhed og
advokat Hesselbjergs artikler og særtryk.

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

Mageløs 2 - Telt 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 vederis gsfrit (dog mindst 10.000 kr.)
Notering på navn er ikke nødvendig.
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Beretningen om Slægtsgaardsarkivet
blev aflagt af dettes formand forfatteren Salomon
J. Frifelt, der sagde:
Da jeg ved årsmødet i fjor på Graasten Land
brugsskole aflagde beretning om arkivets arbejde,
kunne jeg udtale min og Dansk Slægtsgaardsforenings glæde over, at vi nu i over 20 år har haft
gæstfrit husrum på Det kgl. Bibliotek trods den sta
dig voksende pladsmangel her.
Men pladsmangelen på Det kgl. Bibliotek blev
stadig mere tvingende, og den 16. august i fjor
modtog arkivar Hofmansen et venligt og bekla
gende brev fra rigsbibliotekar Palle Birkelund,
hvori rigsbibliotekaren beder Slægtsgaardsarkivet
om at finde andre lokaler, da Det kgl. Bibliotek
nødvendigvis måtte bruge den plads, vi optog.
Det er dog ikke blot os, der rammes af denne
pladsmangel. Selv en så stor og gammel institu
tion som »Danmarks Folkemindesamling«, der si
den sin oprettelse i 1908 har haft til huse på Det
kgl. Bibliotek, måtte ud at lede efter andre loka
ler.
En kort overgang så det lidt vanskeligt ud for
Slægtsgaardsarkivet, men takket være formanden,
folketingsmand Chr. R. Christensens indflydelse
og mellemkomst fik vi plads til arkivets samlin
ger i Set. Annæ Plads 19, København K.
Ligeledes har vi grund til at takke arkivar P.
K. Hofmansen, for ud fra den agtelse og respekt,
hans arbejde nyder, og hans anseelse på bibliote
ket, er Slægtsgaardsarkivets adresse stadig: Det
kgl. Bibliotek, København.

SLÆGTSGAARDSARKIVETS
ÅRSREGNSKAB 1966
Indtægt:

Kassebeholdning 1/1 1966 ..................... 2.577,25
Modtaget fra Slægtsgaardsforeningen. . 6.500,00
Renter sparekassebog 18950 ................
98,11
Balance .... 9.175,36

Udgift:
Arkivar Hofmansens løn ....................... 4.100,00
Folketællingsundersøgelser .....................
672,00
Medhjælp, registrering, afskrift ...........
703,00
Bøger, topografi ..................................
59,28
Mødeudgifter ...........................................
466,90
Kontorartikler, papir, porto, fragt ....
235,81
H. Ellekilde, Landbokartotek 1966 . .
50,49
Kassebeholdning 31/12 1966 ................ 2.887,88
Balance. . . . 9.175,36

Fra arbejdet i Slægtsgaardsarkivet gennem året
1966 vil jeg gerne kortest muligt ridse nogle linier
op:
Der er i 1966 udført og udsendt 50 stk. folke
tællingsundersøgelser. Hermed var ved årets ud
gang disse undersøgelser udsendt til alle, der har
udfyldt og indsendt de tilsendte skemaer med op
lysninger om slægtsgården og dens beboere nær
mest nutiden.
Udgifterne ved folketællingsundersøgelserne og
deres udsendelse var ialt 698 kr. 42 øre.
Af større bestilte undersøgelser er der for med
lemmerne i 1966 udfærdiget 29 stk. til en samlet
pris af 3949 kr.
Der er ligeledes i 1966 udfærdiget 2 stk. slægts
gårdsdiplomer.
Arkivar Hofmansen gør opmærksom på, at når
disse forskellige undersøgelser har kunnet laves
så forholdsvis billig, da skyldes det for en stor
del de udmærkede medarbejdere, han har haft til
hjælp til arbejdet: Fru Anna-Lise Alstrøm, hr.
Finn Andersen, hr. I. P. Christensen, hr. H. W.
Kramer, hr. Fritz Nielsen, hr. P. Rønn Christen
sen.
Vi vil gerne her i dag gentage arkivar Hof
mansens tak til disse flinke medarbejdere.
Også i det svundne år er Slægtsgaardsarkivets
samlinger øget på forskellig måde dels ved syste
matisk indsamling af udklip og billeder, kopiering
af dokumenter, dels ved gaver fra privatarkiver.
Alle disse arkivalier bliver katalogiseret og ind
ordnet i arkivets samlinger.
Og som arbejdet, dygtigt ledet af arkivar Hof
mansen, er udført og lagt tilrette gennem 1966,
agter vi at fortsætte og udbygge det i indeværende
år, således at Slægtsgaardsarkivet med tiden kan
blive det, vi ved dets grundlæggelse drømte om:
Et dansk bondegårdsarkiv.
For ikke så længe siden, snakkede jeg med én
af Slægtsgaardsforeningens gode mænd. Han sag
de bl. a.:
Det er ganske udmærket med det arbejde, I
udfører inden for Slægtsgaardsarkivet, men er det
ikke tildels spildt?
Om udviklingen inden for Dansk landbrug fort
sætter i samme spor og i samme stigende tempo
som sket er i de sidste 10 år. Hvor mange slægts
gårde under 200 ha tror du, der er igen blot om
10-12 år, og når vor ungdom af et urimeligt øko
nomisk tryk er jaget bort fra landbruget, er der
mon så nogen, der vil påskønne arbejdet, der er
gjort inden for Slægtsgaardsarkivet?
Jeg måtte svare: »Selv om det i værste fald
går, som du spår, så de herskende erhvervsmæs
sige forhold får lokket eller truet flertallet af dansk
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ungdom bort fra landbruget - ja, selv bort fra
mange mindre slægtsgårde - og ind enten i admi
nistration eller fabrikkerne - så mener jeg, der for
os i dag og i de kommende år desmere er grund
til at udbygge Dansk Slægtsgaardsarkiv.
Det er en opgave, vi må løse, for det offentlige
er ikke interesseret i den sag.
Vi vil udbygge Slægtsgaardsarkivet til et kul
turminde over dansk bondekultur og landbrugs
kultur idet hele taget.
Et arkiv er fortid. Ja, men fortid der rækker
viden til nutid og fremtids slægter.
Et sådant kulturmærke er Dansk Slægtsgaards
arkiv.

SLÆGTSGAARDSBLADET
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen redegjorde
som formand for bladudvalget for bladet »Slægts
gaarden«, idet han indledningsvis takkede for

manden for hans store arbejde for foreningen i
det hele taget. »Slægtsgaarden« kommer i seks
numre om året med et oplag på 3300 eksempla
rer pr. nummer. Bladet sendes foruden til med
lemmerne til en række landbrugsskoler, bibliote
ker, soldaterhjemmenes læsestuer og til forenin
gens venner i Sverige, samt Nord- og Sydslesvig.
Bladudvalgsformanden omtalte de prisstigninger,
bladet har været undergivet i de senere år i det
hele taget og nævnte at annonceindtægten var ste
get, samt opfordrede medlemmerne til ved køb af
landbrugsmaskiner at opfordre sælgeren til annon
cering i vort blad. Sluttelig takkede Cederfeld
de Simonsen advokat Hesselbjerg for hans store
bistand ved opretholdelsen af Slægtsgaardsbladets
juridiske brevkasse og takkede også Hans Balle,
Andelsbogtrykkeriet i Odense og bladets redaktør
for godt arbejde.
Regnskabet oplystes af revisor Kresten Foged
og godkendtes. Dets balancesum er 54.158 kr.

En fremtid for de unge?
Under den følgende drøftelse af arbejdet og be
retningerne indledte revisor Kresten Foged med at
sige, at han på baggrund af de auspicier, som var
udstukket i formandsberetningen ikke turde råde
en eventuel ung, landbrugsinteresseret søn i at
engagere sig i landbruget i dag. Tør nogen?
Civilingeniør, gårdejer H. M. Markersen, Rød
by, bemærkede hertil, at han lige så lidt som for
eningens formand er pessimist. Dels har danske
landmænd og ikke mindst slægtsgårdsfolk iblandt
dem gang på gang vist evner til at overvinde kri
ser, dels fandt Markersen også de seneste mar
kedsudsigter stimulerende for optimismen: - Jeg
tror endvidere ikke, at de små ejendomme vil
forsvinde helt i tiden frem over, og jeg trøster
mig med, at min sønnesøn studerer jura. Måske
kan han siden hen på den måde tjene så meget,
at han får råd til at holde gården. (Bifald).
Konsulent I. Agvald, Thisted, bemærkede til Fo
geds spørgsmål, at så mange ting trods alt taler
for, at der er en fremtid i landbruget for den
ungdom, som virkelig vil gå op i det. (Hør).
Gdr. Peder Jepsen, Bjerregaard, Thise, talte om
det ønskværdige i en lettelse i sagen vedrørende
slægts- og gårdnavne. Måske var det en vej til at
knytte gård og slægt nærmere sammen, om man
lettere kunne få navn efter ejendommen.
Gdr. Anker Sørensen, Møn, causerede over em
net vore børn og »de gode gamle dage« i rela
tion til de hjælpemidler, som nu står til rådighed
for ungdommen også i landbrugsbedriften- - I
sætter jer på en traktor, vi andre måtte drages

med en møggreb. Vi kan såmænd roligt på grund
lag af en stor del af udviklingen forsikre vore unge
om, at også de har en fremtid at leve for i land
bruget, (Bifald).
Gdr. Magnus P. Jepsen, Tved, Ribe, var heller
ikke bange for, at ungdommen totalt skulle svigte
erhvervet. Landbruget vil aldrig forsvinde i Dan
mark, for nogle vil altid vælge arbejdet med dy
rene og jorden.
Gdr. Holger B. Juul, Jægergaarden, Høllund,
talte om arbejdsløshedssituationen i trediverne og
nu og om tidens helt nye vilkår for arbejdets ud
førelse i landbruget. Uden tidens tekniske hjæl
pemidler ville det være umuligt at drive landbrug,
derfor er der såmænd ingen grund til for nogen
at misunde landmanden hans bil og mekanik i
øvrigt.
Formanden, gdr. C hr. R. Christensen svarede
kort på de forskellige indlæg og glædede sig over
det optimistiske syn, som trods alt var kommet
til orde. Kun én - revisor Kresten Foged - var
ikke så optimistisk, men det er ulykkeligvis den
mand, som ser så mange landbrugsregnskaber. Vi
andre må søge at finde et relativt ståsted fjernt
fra den sorteste pessimisme og fra al urealistisk
optimisme. Videre talte Chr. R. Christensen om
ejendomspriserne og grundlaget for deres niveau
med den tilføjelse, at fællesmarkedet i hvert fald
vil medføre en væsentlig prisforhøjelse på jorden,
men også under de vilkår vil priserne være da
lende for den mindst attraktive jord og stigende
for den bedste. Hvad angår beskyttelsen af slægts
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gårdsnavnene overvejer vi, om vi kan gøre noget
for at sikre dem. Det vil være helt anderledes svæ
rere at ændre et familienavn. Et navn er en be
skyttet rettighed, ingen kan tage fra nogen.
Med adresse til Kennedyrundens resultat er
klærede formanden, at dens resultater bærer en
lettelse i sig. Jeg tror, det bærer mod lysning. De
amerikanske kornlagre er opbrugt, og vi håber
på lysning også øst på. Til Foged bemærkede
Chr. R. Christensen, at for den unge mand, der
virkelig interesserer sig for landbruget og hvis hele
uddannelse og livsrytme ville være spilt uden kon
takten med landbruget, vil der altid være en frem
tid i dette. Den udvikling, vi længe har befundet
os i, varer ikke 30 år endnu, men meget kan na
turligvis ske i mellemtiden. Selv med en stemme,
der ryster af usikkerhed og bevægelse turde jeg
ikke fraråde ungdom af den kvalitet fra at for
blive ved landbruget (Bifald).
Foged: - Blandt de overmåde mange krav, der
vil blive stillet til en sådan ung mand, er dette,
at han sandelig også må være regnskabskyndig.
Gdr. Aage Herlevsen, Alstrup ved Mariager,
genopfriskede konditionerne for landbrugsdrift i
de sværeste år i vor egen generation, og gdr. Niels
Høeg Hørning, Rødagergaard, Ørsted, spurgte, om

der kunne gøres noget med henblik på en godt
gørelse for de penge, som den dobbelte stempel
afgift har kostet landmændene ved ejendomshan
deler i det sidste par år.
Formanden betragtede den dobbelte stempelaf
gift som en af de mest urimelige bestemmelser,
vi er underkastet. Daværende finansminister Poul
Hansen lovede, at afgiften skulle falde væk. Nu
er han død, men der er lovet en reform til næste
år. Formanden kom derefter ind på landbrugsfor
ligets forhøjelse af støtten til landbruget med 150
mili. kr. plus 5 millioner og sagde: - Det er et
stort problem, om disse 5 millioner også skal bru
ges med tilbagevirkende kraft på dem, der har
købt ejendom under nævnte vilkår i det sidste
par år. Dette skal vi nu til at drøfte.
Desuden havde gdr. Vest Nielsen, Skanderup,
og gdr. Kirketerp, Nr. Onsild, samt revisor Foged
ordet for korte bemærkninger.
Kresten Foged genvalgtes til revisor. Som næ
ste års mødested drøftedes i første række Born
holm. Der er store transportproblemer knyttet til
dette forslag, men hovedbestyrelsen vil senere på
året vende tilbage til sagen. Andre forslag er også
under overvejelse.

Aftenfesten i Silkeborg
Ved festmiddaen lørdag aften i La Strada’s fest
sal ved de kønt pyntede borde deltog en række gæ
ster fra by og egn.
Formanden, Chr. R. Christensen, bød velkom
men og vor forenings repræsentant på Silkeborg
egnen, gdr. Sehested Knudsen, Holmstol pr. Gjern,
udtalte sin glæde over at se så mange årsmøde
deltagere i Silkeborg. Det tyder jo bl. a. på, at
det arbejde, som foreningen udfører, påskønnes
som værende til gavn for mange. Mon ikke vi
allesammen inderst inde alligevel tror på en frem
tid for dansk landbrug? I hvert fald har vi for
længst gjort os klart, at alt for meget går tabt,
dersom ejer- og brugerforholdet adskilles.
Sehested Knudsens velkomstord blev efterfulgt
af sangen »Vi elsker vor egn«, der er Silkeborgegnens skærsommersang.
Borgmester, arkitekt Ernst Thomsen, Silkeborg,
berettede om Silkeborg før og nu. Silkeborg er
en ung by, og det glæder os meget at se Dansk
Slægtsgaardsforening hos os. Borgmesteren oply
ste, at Silkeborg, som blev grundlag 1846 og fik
sine købstadsrettigheder i 1900, i dag rummer
26.000 mennesker, hvortil kommer 13.000 i 5
omegnskommuner. En tid lang var Silkeborg en

af Danmarks største arbejdsløshedsøer, men nu
er byens erhvervsliv udbygget, og billedet har to
talt ændret sig. Byens ledighedsprocent er i dag
blandt de laveste i landet.
Derefter talte arkivar P. K. Hofmansen for
Danmark ud fra Hostrups ord: »Den trænger ud
til hvert et sted, den hårde strid herhjemme, og
den, som ej vil være med, får svært ved sig at
glemme«.
Disse ord er mere aktuelle i vort fædreland
end nogen sinde før. Det har aldrig været dansk
mentalitet at så misundelse, splid og ufordragelig
hed mellem landets egne børn, og derved svække
hele vort samfund. Det har heller aldrig været
dansk mentalitet at optræde som marionetter for
fremmed ånd og fremmed infiltration i vort folke
liv. Kan man ikke omforme fremmede tanker og
ideer i dansk mentalitets støbeform, forråder man
sit eget folk. Det er kun slavenaturer af simpleste
karat, som gør sligt.
Det Danmark, der fra naturens hånd i dag står
så skønt som intet andet land, - det røde flag
med det hvide kors, der er det smukkeste sam
lingsmærke i verden, - det sprog, der smelter
mere, end fremmedes slår, - det folk, hvis hjerte
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kun brænder for sandhed og ret, - det er det
Danmark, som bør leve og fortsat være frihedens,
fredens, retfærdighedens og godhedens hjem i en
ond verden. For dette Danmark må vi bede en
stille bøn i vort sind!
Dette Danmark skal leve!
Og lad os da synge med Hostrup:

Vi søger ej at finde svar
til hundene, som glamme,
men finde først, hvad kraft vi har
for ej at stå til skamme;
det gælder om, vi hjælpes til
at se med egne øjne
og ret forstå, hvad tiden vil,
men ikke tro dens løgne.
Et leve for Danmark blev efterfulgt af »Der
er et yndigt land«.
Turistchef P. Sloth, Silkeborg, tilkendte i sin
velkomsttale konsulent Hans Balle den meget, sto
re del af æren, for at et møde som dette klappede
så fint i alle detailler. Trods dens ungdom er der
i høj grad en charme også ved en by som Silke
borg. Vi har ingen bemærkelsesværdig gammel
arkitektur, men vi har en storslået natur og i vort
museum ligger den 2000-årige Tollundmand og

på vore søer sejler en så storartet antikvitet, som
den gamle hjuldamper »Hjejlen«. - Måtte De alle
få noget godt ud af Deres besøg i vor by.
Redaktionssekretær G. Nørgaard Jepsen, Silke
borg, glædede sig over på denne måde at være i
selskab med bønder. Her kan man roligt sige
»bonde«, uden at ordet bliver misforstået i en
bybos mund. Oven i købet en særlig slags bønder,
der hæger om fortiden og det, slægterne har skabt.
Nørgaard Jepsen talte om runestenen ved Sdr.
Vissing Kirke, som et af egnens minder om den
fjerne fortid, der danner vor baggrund. Den rejste
Harald Blaatands hustru for sin moder, den ene
ste i Danmark rejst af en kvinde over en kvinde.
Nørgaard Jepsen talte også om, hvad der ventede
deltagerne på søndagsudflugten og henledte op
mærksomheden på Silkeborg Kirkes nye klokke
spil skænket af en Silkeborg-slægt. Dets melodi
er »Den signede dag«.
Talernes række blev sluttet af pastor J. Møller,
som glædede sig til mødet om søndagen i Tvilum
Kirke. Pastoren fortalte træk fra sit sogn og man
sang »Jylland mellem tvende have«.
Chr. R. Christensen bød derefter velbekomme
og takkede for talerne og man sang »Slægtsgaardssangen«.

Interessant udflugtsdag
Dansk Slægtsgaardsforening kan føje en ny
succes til de mange foregående, i år yderligere
forstærket ved, at turen havde en begrænset læng
de, opholdene på de forskellige steder rimelig va
righed, samt ved at færden gik gennem en af lan
dets aller-dejligste egne.
I Tvilums meget gamle og meget maleriske
middelalderkirke blev udflugtsdeltagerne modta
get af pastor J. Møller, som holdt en kort andagt
indledt med salmen »Se, nu stiger Solen af ha
vets skød«. Derefter fortalte pastoren koncentre
ret og interessant træk af Tvilum Kirkes historie
med dens tradition, som sognekirke helt tilbage
til 1428 og før den tid som klosterkirke for mun
kene i Tvilum Kloster, hvis tilblivelseshistorie ar
kivar P. K. Hofmansen berettede om i Slægtsgaardsbladets april-nummer. Klostret blev grund
lagt i tiden mellem år 1246 og 1249 og kirken er
i hvert fald udbygget til sin nuværende størrelse
å to gange. Desværre er en gennemgribende re
staurering i 1870’erne ikke uden grelle vrangsi

der for så vidt som bl. a. de tidligere høje vinduer
blev udskiftede med arkitektonisk mindre veleg
nede. Men selve kirkerummet kan fremdeles be
tegnes som meget smukt præget som det bl. a. er
af en stor fløj altertavle fra tiden op imod 1500tallet, prædikestolen er omkring ved et århundrede
yngre, på alteret ligger et eksemplar af Chr. III’
bibel.
Sluttelig mindede pastor Møller om digteren
Johannes Jørgensens lignelse om den vilde vin.
Den nøjes med at se smuk og indtagende ud, men
den ejer ikke evne til at sætte frugt. Dens skøn
hed er gold. Hvad der gælder for vinen, gælder
også for mennesker. Uden rodfæstethed befinder
vi os som frit svævende i luften. Vor rod drager
næring af bl. a. alt det, som slægterne før os fandt
det værd at bygge på. Desto stærkere vi erken
der dette og er knyttet til det, desto rigere udsigt
har vi til at kunne handle frugtbart til gavn for
mennesker. Livet i dybeste forstand har den art,
at det blomstrer og sætter frugt på basis af en
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rod dybt i alt det, som har været dansk igennem
århundreder, et liv på kristen vis. Sluttelig lyste
pastor Møller velsignelsen og besøget i Tvilum
Kirke sluttede med salmen »Der stander et hus i
vort høje nord«.

PÅ Tvilumgaard bød proprietær, statsautoriseret
revisor M. Glytting og frue hjerteligt velkommen
fra ejendommens store fronttrappe. Fru Glytting
er af Rosenørnslægten, som tidligere har ejet Tvi
lumgaard, som ægteparret erhvervede i 1961, nu
med et areal på 430 td. Id. Proprietær Glytting
berettede træk af Tvilumgaards historie og frem
igennem tiden stærkt vekslende eksistensvilkår. 1
dag er Tvilumgaard en ejendom i smuk drift. Der
gik 241 år mellem den forrige og den nuværende
Rosenørn-ætling på gården: - Vi har i de seks
år bygget ustandselig (siloer, tørreri etc.), og der
er meget at gøre endnu, erklærede proprietær
Glytting. Gården drives ved en bestyrer, og som
almindelig landbrugsejendom omfattende kornavl,
kvægbrug og svineavl. Af de 430 td. Id. er de
90 skov, agerbrugsjorden er god. Inden det store
selskab blev inviteret inden for, takkede Slægtsgaardsforeningens formand, folketingsmand Chr.
R. Christensen hjerteligt for gæstfrihed, hvorefter
deltagerne beså stuer, stalde og den veltrimmede
store park.
PÅ Det danske Hedeselskabs Centralplanteskole
»Tvilum Skovgaard« redegjorde planteskolens be
styrer, havebrugskandidat Ivar Nyholm klart og
kortfattet for arbejdet på stedet og gav derunder
et koncentreret overblik over plantningssagens ud
vikling fra sidst i trediverne til nu. Tvilum Skov
gaard blev erhvervet til formålet i 1942. Den har
været slægtsgård fra 1859, og har tilhørt slægten
Sehested, men nu er der kun lidt tilbage, som kan
minde om situationen dengang. Som slægtsgård
og landbrugsbedrift betragtet, blev Tvilum Skov
gaard efter Hedeselskabets overtagelse grundigt
»ødelagt«. Mønsterbesætningen blev solgt, og i
1944 var der ikke en kornmark tilbage på area
let, kun »kedelige« planter. Der udleveres årlig
13 millioner planter (i år af forskellige grunde
dog kun 9 miil.) fra Tvilum Skovgaard. Nedgan
gen i 1967 beror bl. a. på, at tilskuddet er taget
bort med henblik på plantning af rødgran. Ivar
Nyholm omtalte endvidere kort diskussion om
læplantningens betydning i det hele taget. Virk
somheden har to filialer - en i Skodborg og en
i Guldager - og der disponeres i alt over 79
ha planteskole, kravet til sortiment kan være vold
somt svingende fra periode til periode, derfor må
der disponeres med langsynet alsidighed. Til cen
tralplanteskolen hører bl. a. et spiringslaboratori
um oprettet 1954.
Ved frokosten på hotel Sika i Hammel, blev

der talt bl. a. af gdr. Niels Slemming, Rønde, gdr.
Einer Petersen, Kikhavn ved Hundested (med
gnistrende vid for damerne) og af rentier Herman
Larsen, Skibby.
Under opholdet i Hammel blev der sendt et
lykønskningstelegram til kong Frederik og dron
ning Ingrid med hjertelig lykønskning i anledning
af dronning Anne-Maries fødsel af en kronprins
til Grækenland.

Dagens sidste besøg havde Toustrup Overgaard
som mål. Vejen der gik gennem de skønne Frijsenborgskove. På Toustrup Overgaard bød gdr., sog
nefoged Niels Jensen og fru Emmy velkommen,
og gdr. Valdemar Jensen, ejerens onkel, fortalte
træk af den gamle gårds historie. I sin tid var
jorderne her på egnen underlagt latinskolen i Ar
hus og kendt som det såkaldte »professorgods«.
Valdemar Jensen sluttede med at citere den sidste
strofe af Johannes V. Jensen digt »Hvor smiler
fagert den danske kyst« og uddybede, hvad det
vers står for med henblik på vort forhold til tradi
tion og slægt.
Her sluttede ved godt 16-tiden Chr. R. Chri
stensen årsmødet 1967 og det store selskab spred
tes igen - i smukt vejr - ud over Danmark.

GRÅSPURVEN
(Forkælet og forkætret).
Forfatteren til disse vers har i radioen holdt et par
foredrag om gråspurven og har i øvrigt tidligere
leveret flere bidrag til »Slægtsgaarden«.
Der lyder sang og kvidder
fra gården til mig ind;
en flok af spurve sidder
derude, glad i sind.
Velkommen til min bolig;
bliv her og spis jer mæt;
her kan I kvidre rolig,
her er en fredet plet.

Du hverdagsklædte sanger,
du lille fugl i gråt,
du straks mit øje fanger;
jeg kender dig så godt;
jeg kender dig derude
fra barndomshjemmets vrå;
du titted til min rude
fra tagets lune strå.
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Dog - der hvor stæren hygger
og droslen har sin færd,
hvor svalen rede bygger,
du synes lidet værd.
Men her, blandt byens stene,
vi kender dig igen;
her er du nær alene
vor lille sangerven.

Hvad fandt du vel herinde,
hvor der er sten for strå,
som læ for barske vinde,
som bo for dine små?
Det er, som du mig lærte,
når glad du kredsed om,
at hvor der findes hjerte,
der findes også rum.

Du kom i morgenrøret
på mælkedrengens vis;
du bragte med humøret
og sang din skabers pris.
Vel tonen, når du fægter,
ej just er harmoni,
men deri vi dig slægter, for er vel bedre vi?

Om sneen dækker mulden,
du trofast holder stand;
du blev, trods vinterkulden,
dog tro dit fødeland.
Måske fordi du mener,
din jævne hverdagsdragt
så dårligt sig forener
med sydens farvepragt.

Så tillidsfuld du færdes
på gade, torv og bred;
du aner, du omgærdes
af venners kærlighed.
Her lurer ingen fare
bag lokkemad for brød;
her truer ingen snare
din fod i vinternød.

I gry, når flokken kommer,
jeg tager da min kurv
og sår af bordets krummer
ud til den kære spurv.
Og er ej sangerrøsten
af allerførste rang, jeg takker dog for høsten:
den kvikke, muntre sang.
M. Møller-Petersen.

I den levende skov
Redaktør Ib Paulsen omtaler i denne artikel bogen
»Skoven set indefra, skrevet af pens, statsskovrider
Axel S. Sabroe, Oens ved Horsens.
Danmark er io ikke noget decideret skovland, men
en række af vore skove har stor værdi også ud
over deres rent forstøkonomiske betydning. Rundt
om i landet findes skove af uhyre rekreativ betyd
ning. Dyrehaven i Nordsjælland kender alle, om
ikke af andet så af navn. Andre værdifulde skov
områder bruges langt mindre af publikum, end det
kunne forventes. Men ikke desto mindre går ten
densen i retning af flittigere brug af de skove, til

hvilke der er fri adgang. Flere og flere får bil, flere
og flere tager ud fra byerne i fritiden, flere og flere
opdager skovenes skønhed og ro og lærer at fær
des i dem, så mulighederne for en fortsat rekreativ
brug af skovene ikke forskertses.
Sammen med Danmark er Irland, Storbritannien
og Holland blandt vor verdensdels skovfattigste
nationer, men Danmark er ikke ringest stillet, for
så vidt som skovstatistikken viser, at der i Dan
mark er 95 ha skov pr. 1000 indbyggere mod i
Storbritannien 32 ha og i Holland kun 23 ha pr.
1000 indbyggere.
Der er for nylig hos Nyt Nordisk Forlag,
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LANDHYPOTEKFORENINGEN
FOR DANMARK
yder lån mod pant i grund-, industri-, gartneri- og
landbrugsejendomme overalt i Danmark. I hoved
stadsområdet og købstæderne dog kun mod pant
i gartneri- og landbrugsejendomme.
Foreningen yder lån af følgende åbne serier:
Serie
1.
2.
2.
3.
3.
3.
5.

Rentefod
7%
6%
7%
5%
6%
7%
5%

Afdragstid
10 år
20 år
20 år
30 år
30 år
30 år
50 år

Halvårlig ydelse
7,20%
4,50%
4,80 %
3,40 %
3,75 %
4.15%
2.90%

Lånegrænse
De af foreningen ydede lån må med tillæg af foranstående
prioriteters restgæld ikke overstige 75°/0 af den ved en vurde
ringsforretning konstaterede værdi af fast ejendom og løsøre.

Finansieringsproblemer
ved byggeri, generationsskifte, ejendomskøb, sammenlægning
af ejendomme, besætningsforøgelse og anskaffelse af inventar
løses ved optagelse af et hypotekforeningslån.

Blandt fordelene
ved at optage et hypotekforeningslån kan nævnes:

Af lånet betales en fast og uforanderlig halvårlig
ydelse gennem hele afdragsperioden.
Normalt opsiges lånet ikke fra foreningens side.

Låntageren kan efter de i statutterne indeholdte
regler indfri sit lån til en kurs, der aldrig over
stiger 100.
Andel i reservefonden efter de i statutterne inde
holdte bestemmelser.

Forhåndslån
til projekteret byggeri vil kunne ydes, når der stilles bank
garanti eller anden sikkerhed for byggeriets færdiggørelse.
Nærmere oplysninger om foreningens udlånsvirksomhed fås
ved henvendelse til advokater, pengeinstitutter, repræsentan
ter, vurderingsmænd eller foreningens kontor.
Foreningen har repræsentanter og vurderingsmænd overalt i
landet.
Foreningens brochure tilstilles på forlangende.

Et hypotekforeningslån
-optaget i låntagerens egen forening er det sekundære lån
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Arnold Busck, udkommet en værdifuld og let læse
lig skovbog skrevet af pensioneret statsskovrider
Axel S. Sabroe, Oens ved Horsens. Han har kaldt
bogen »Skoven set indefra«, og den kan opfattes
som en håndsrækning til publikum med hensyn til
en rigere forståelse af skovens karakter som helhed
og af, hvad der foregår i en skov. Skovrider Sabroe
slutter sin bog med nogle betragtninger over, hvad
der forstligt kan gøres for at udvikle visse skov
områder af særlig attraktiv karakter og aktuel be
liggenhed, vel at mærke uden at de pågældende
skovområders driftsmæssige balance berøres alvor
ligt. Skovrideren siger et sted, at der meget ofte
med små midler kan opnås situationsforbedringer
af stor betydning for publikum. Der kan for rime
lige udgifter ved opdæmninger etableres skovsøer,
som giver mulighed for et mere nuanceret fugleliv
i skovene, og man kunne med held genskabe nogle
af de strækninger af skovene, som i sin tid blev til
plantede, da enggræsset efterhånden blev usælge
ligt. Der er naturligvis knyttet visse forstlige pro
blemer til genoprettelsen af sådanne områder som
fristeder i og ved skovene, men statsskovrider Sa
broe kommenterer dem fagligt og finder ikke disse
problemer uløselige. I forbindelse med etablerin
gen af skovsøer visse steder citerer han en gammel
skovløbers ord i forbindelse med tørlægningen i
forrige århundrede af nogle skovsøer i Rude skov:
- Det er som at blinde en køn ung pige.

Også til kursusbrug vil Sabroes skovbog være
udmærket. Den indeholder et væld af oplysninger,
og lad mig lige nævne nogle af dem. Indlednings
vis skildres skovenes opståen i landet. Snart
blomstrer lyngen. Det er ganske sjovt at få at vide,
at det har lyngen gjort i 2500 år, den blev almin
delig samtidig med bøgeskoven. Man kunne tro, at
den var ældre i Danmark, for så vidt som der jo
også gror lyngarter på både højfjeldet mod nord
og i de arktiske områder langt op i Grønland. Dan
marks skovprocent er i dag godt 10 mod under
dét halve for bare 100 år siden. Det er med andre
ord gået fremad for skoven i Danmark, og herpå
har jo bl. a. i høj grad Dalgas influeret. Sabroe
benytter lejligheden til at minde om, at det ikke modsat hvad så mange tror - var Dalgas, der ud
talte de berømte og så hyppigt citerede ord om, at
hvad udad tabes skal indad vindes. De skyldes
digteren H. P. Holst, som formede dette motto for
industriudstillingen i København i 1872, men alle
kan blive enige om, at Dalgas i høj grad prak
tiserede dem på sin omformning af heden til skov
land.
Danmarks største private skovområde tilhører
Frijsenborg gods ved Hammel og er på ca. 4250
opdelt i mange enheder. Danmarks største skov,
Rold Skov, omfatter ialt ca. 7100 ha fordelt mel
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lem staten og Lindenborg, Villestrup og Nørlund
godser, Grib Skov i Nordsjælland er på 5600 ha.
Statsskovrider Sabroe anfører endvidere bl. a.
statistik over stormskader på skovene i vort ånhundrede og nævner det uhyre træforbrug, som
fandt sted tilbage i tiden. Ikke mindst i 1600-1800tallet fandt der et vældigt træforbrug sted, på Kø
benhavns Slot anvendtes i bare et år i 1600-tallet
1700 læs brænde til opvarmning og madlavning.
Ikke store læs måske, men alligevel. Stormene har
tæret hårdt på skovene i Danmark. Julestormen i
1902 fældene 220.000 kubikmeter, februarstor
mene i 1934 en halv million, februarstormen i
1952 349.000 kubikmeter og januars tormene i
1956 350.000 kubikmeter. Til sammenligning kan
nævnes, at den normale skovning pr. år nu godt
midtvejs i århundredet ligger på ca. 2 mili. kubik
meter.

Det er også ganske interessant for folk, som
holder af skoven og færdes meget i den, at få at
vide, hvor stor katastrofen i 1807 i virkeligheden
var omsat i skovtal. Under Den engelske Krig, der
kulminerede i, at briterne tog vor flåde efter Slaget
på Rheden, mistede Danmark 19 linieskibe, 17
fregatter, 8 brigger, 31 små fartøjer og 500 han
delsskibe, svarende til i alt ca. 216 kubikmeter
træ. Statsskovrider Sabroe siger hertil, at da tabet
ved opskæringen af træet til brug for skibsbygge
riet må ansættes til ca. 50 procent, svarede træ
massen, som vi dengang mistede med vor flåde, til
90.000 fuldvoksne ege eller ca. 1800 ha moden
egeskov.
Andre meget læseværdige afsnit omhandler dansk
skovbrugs opbygning, skovlovgivningen og træ
arterne i skoven. Blandt andet omtales træernes
indbyrdes kamp for en plads i solen, dvs. for livet,
og den er knaldhård. En pioner i undersøgelsen af
denne proces var den tuberkuløse og invalide time
lærer dr. Chr. Vaupell, død 1862. Han var blevet
såret som frivillig i kampene i 1848 og havde
mistet sin ene arm, men han lod sig ikke slå ud
af modgangen. Han brugte sin uhyre sparsomme
veteranunderstøttelse til rejser rundt om i landet i
undersøgelsen af kampene på liv og død mellem
træarterne i vore skove, og han nåede trods sin
tidlige død at sætte sig et minde i sin bog »De dan
ske Skove«, hvis førstekorrektur han lige nåede at
læse, før døden indhentede ham. Et sted skriver
Vaupell: - »Den ene Træart undertrykker den an
den, ligesom det ene Dyr undertrykker det andet
. . . den Træart, som er i Harmoni med de bestem
mende physiske Forhold faaer Magten.«
Vaupells erfaringer er stadig forstligt i kurs sup
pleret med, hvad man har fundet ud af siden.
Omtalen af træarternes tilvækst indeholder en
række oplysninger, hvoraf flere formentlig virker
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FULDT PROGRAM
DLAM forpligter sig til altid at have fuldt program af tidssvarende, gennem
prøvede og effektive landbrugsmaskiner, således at behovet kan dækkes for et
hvert landbrug af enhver størrelse og driftsform.

Maskiner
og redskaber
til alle årstider
gennem

DLAM

- over hele landet

DANSK LANDBRUGS ANDELS-MASKININDKØB
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temmelig overraskende på den læge skovgæst. Den
årlige tilvækst kulminerer for middelgod bøgeskov
i 50-årsalderen med ca. 12 kubikmeter pr. ha da
lende til 8 kubikmeter i 120-årsalderen. For rød
gran er toppunktet 20-24 kubikmeter i ca. 35-årsalderen, dalende til 15-16, når træet er ca. 70 år,
men altså det dobbelte af bøgens produktion. En
del af grunden til denne store forskel beror, siger
Sabroe, utvivlsomt på, at nåletræerne jo beholder
nålene hele året og således har nogen assimilation
også i den tid, da løvtræerne står uden blade. Alt
taget i betragtning betaler dyrkningen af nåletræ
sig bedre end dyrkningen af løvskov, men mange
forhold spiller ind i vurderingen af situationen som
helhed.
Ib Paulsen.

C/fNDELSBOGTRYKKERIET

i Oderne

Den store sparekasse giver de store fordele
Det er derfor nærliggende at gå i
55 afdelinger er parat
til at hjælpe Dem

SPAREKASSEN FYN
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