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Nr. 157 - 28. årgang
Vurderingsgrundlaget
bør ændres
Den 14. almindelige vurdering
forberedes nu. Den ledende
artikel advarer mod »at stræk
ke foden længere, end skind
tæppet kan nå«. Side 3.

Fra amtskredsene
og slægtsstævner bringes side 4.

Æblehøsten er inde
Fru Julie Rask skildrer udvik
lingen fra abildgård til æble
have i en artikel side 6.

Herregårdsbesøg
som inspirationskilde
Om H. C. Andersens inspira
tion til en del af hans mange
‘eventyr fortælles i en artikel
på side 9.
Formueskatten
skal lettes
Regeringen overvejer en skat
teomlægning og en lempelse af
formueskatten, bebuder land
brugsminister Peter Larsen i
»dagens debat« side 10.
Stordriftens tid
Manden fra landet skriver i
mini-kronikken om tidens kon
centrationer og mener, det er
håbløst at standse udviklingen.
Side 13.

Rivningens og pløjningens tid byder på en sand lækkerbidsken for mågerne.
I tusindvis flokkes de efter maskinerne, så traktorkørerne kan ikke klage over
mangel på selskab.
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Overvejelser er ikke nok Det tegner sig nærmest som po
litisk juleleg i utide det oplæg,
regeringen i statsministerens
trontale ved folketingssamlin
gens åbning bragte med hensyn
til lempelse og ændring i vur
deringsreglerne. I det skriftlige
supplement til statsministerens
programtale oplystes det blot,
at »det overvejes at ændre vur
deringsreglerne for fast ejendom
med det formål at modvirke
urimelig ejendomsbeskatning«.
Men denne urimelighed be
står jo allerede og har været
særlig følelig for hundredtusin
der af landmænd og grundejere
ikke mindst siden den 13. al
mindelige vurdering i 1965.
Derfor var det ventet, at den
statsministerielle programtale
havde været mere positiv end
blot oplysningen om, at rege
ringen overvejer. Det gør jo
alle besindige.
Det haster nemlig med en
afgørelse, så de mere end tu
sinde landmænd, som hver må
ned opgiver landbrugserhvervet,
kan danne sig et realistisk ind
tryk af fremtidsmulighederne,
om det i det hele taget kan
nytte at forsøge at blive hæn
gende på vognen, eller de bør
springe af i farten - og det
haster for de tusinder af unge
landmænd, som står i begreb
med at gennemføre generations
skiftet på vore slægtsgårde.
Også Dansk Slægtsgaardsforening har peget på, at landbru
get under de herskende afsæt
ningsvilkår ikke tåler nye for
højelser af vurderingssummerne
og dermed skatteansættelserne.
Efter den 13. almindelige vur
dering betaler landbruget godt
halvdelen af den samlede
grundskyld på 600 miil. kr. Det
svarer næsten til halvdelen af
stigningen i landbrugets løse
gæld i det sidste år.

Udviklingen siden foråret
har understreget rigtigheden af
Dansk
Slægtsgaardsforenings
formandsberetning, hvor folke
tingsmand Chr. R. Christensen
sagde, at der allerede sælges
gårde i fri handel til priser, der
væsentligt ligger under vurde
ringssummen.
Vel vil det være en ubehage
lig omstændighed for ældre land
mænd at blive konfronteret
med kendsgerningen, at prisen
på deres ejendom ikke længer
holder markedsprisen, men når
landbrugets samlede gæld i dag
opgøres til godt 20 milliarder
kroner, landbrugets ejendoms
værdi til godt 28 milliarder kro
ner, men handelsværdien til
45,6 milliarder kroner, må det
vist erkendes, at noget er galt.
Det giver nok forklaringen på,
at så mange landmænd lever
som fattige og dør som vel
havere.
Det skyldes især, at land
brugserhvervet uvedkommende
forhold har været bestemmen
de for ejendomspriserne, og at
kreditinstitutionerne indtil det
allerseneste har fremmet denne
udvikling ved at lade ejendoms
skylden være bestemmende for
låneoptagelser i stedet for pro
duktionsværdien. Det har med
ført, at belåningen har kunnet
øges - til blandt andet finan
siering af den løse gæld - selv
om ejendomsskylden og dermed
belåningen står i et ganske uri
meligt forhold til ejendommens
afkastning.
Også derfor er det på tide,
der ændres ikke blot på vurde
ringsansættelserne, men også på
vurderingsgrundlaget. Såvel de
enkelte landmænd som vurde
ringsmyndighederne bør huske,
at det ikke er klogt at strække
foden længere end tæppet kan
nå.
ph.

Landsformanden genvalgt
Landsbestyrelsen konstituerede sig på
et møde i København den 10. okto
ber. Som landsformand genvalgtes
folketingsmand, gårdejer Chr. R.
Christensen, Kaaregaard, Badstrup.
Som medlemmer af forretningsud
valget valgtes folketingsmand Chr. R.
Christensen (formand), gårdejer Einer
Petersen, Kikhavn, og gårdejer Jens
Skau, Øster Lindet.

Slægtsgaards-mærkaten
i nyt oplag

Dansk Slægtsgaardsforenings lille,
smukke mærkat, som er udarbejdet
efter udkast af Truegaarden på Fri
landsmuseet i Lyngby, vil nu blive
genoptrykt. Mærkaten blev for nogle
år siden udarbejdet af kunstneren
Gustav Hjortlund, Korup, og oplaget
er nu ved at være opbrugt.
Derfor traf landsbestyrelsen på sit
møde i København i denne måned
beslutning om at genoptrykke mær
katen i et oplag på 10.000 stykker.
De vil blive solgt i bundter med 100
stykker i hver, og bestilling kan alle
rede nu afgives til kontoret. Mærka
ten udsendes i fem-farvet tryk, og
nederst står Jeppe Aakjærs ord »Din
egen dag er kort, men slægtens lang*.
Mærkaterne vil være klar til salg, så
de kan benyttes til blandt andet jule
posten.

Næste årsmøde holdes
på Haderslev-egnen
Det bliver Haderslev-egnen, som
kommer til at danne rammen om
Dansk Slægtsgaardsforenings årsmø
de i 1969. Landsbestyrelsen traf på
sit møde i København i denne må
ned beslutning om at efterkomme
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indbydelsen hertil fra Haderslev
amtskreds. Et udvalg bestående af
landsformanden, folketingsmand Chr.
R. Christensen, Badstrup, konsulent
Hans Balle, Hjallese, gårdejer Jens
Skau, Øster Lindet, og gårdejer Peter
From, Rørkjær, valgtes til at forbe
rede årsmødeprogrammet.
Tillige besluttede landsbestyrelsen
at søge årsmødet i 1970 henlagt til
Fyn og årsmødet i 1971 til Randers
eller Viborg.
Årsmødet i 1969 søges gennemført
i dagene lørdag 31. maj og søndag
1. juni. Det vil naturligvis blive præ
get af den historiske landsdel, det
henlægges til, og såvel besøgsmæssigt
som orienteringsmæssigt får medlem
merne lejlighed til et interessant sup
plement af deres viden om den søn
derjyske landsdel.
Selve årsmødet vil blive holdt på
restaurant Skamlingsbanken, og for
uden besøg på sønderjyske slægtsgår
de, kommer årsmødeprogrammet til
at omfatte en morgenandagt i Ha
derslev Domkirke samt besøg ved
Tørring Slotsruin og Gram Slot.
Årsmødemiddagen henlægges til det
historiske hotel »Harmonien« i Ha
derslev.
Efter det foreløbige program ind
ledes årsmødearrangementet lørdag
den 31. maj kl. 13.30 på Skamlings
banken og sluttes søndag den l.juni
ved 16-tiden.

Henvendelser til foreningen
Alle breve til Dansk Slægtsgaardsforening sendes til foreningens kontor,
Hybenvej 27, 5260 Hjallese, der lige
ledes modtager indmeldelser af nye
medlemmer.
Private forespørgsler rettes til lands
formanden, folketingsmand, gårdejer
Chr. R. Christensen, Kaaregaard,
Badstrup, 5484 Uggerslev.
Forespørgsler vedrørende medlems
forhold og kontingentspørgsmål stiles
til frøken Inger Christensen, Risbro
23, 2650 Hvidovre.

Adresseændring
Hvor der sker ændring af postadres
sen eller navneændring ved for eks
empel generationsskiftet, hvor de un
ge indtræder som medlem af Dansk
Slægtsgaardsforening, bedes det med
delt det lokale postbud eller posthus,
der så udfærdiger ændringsanmeldel
se til avispostkontoret, således at med
lemsbladet kan blive udsendt med rig
tigt navn og adresse.
Samtidig bedes meddelelse herom
givet til Slægtsgaardsforeningens kas
sererkontor, ved frøken Inger Chri
stensen, Risbro 23, 2650 Hvidovre.

Medlemskontingentet
Enkelte medlemmer, som endnu ikke
har betalt kontingentet for 1968, be
des snarest foretage indbetalingen.
Det kan ske på de tidligere udsendte
giroindbetalingskort.

Fra amtskredsene

Slægtsgårdene er et stykke
kulturhistorie
Dansk Slægtsgaardsforenings årsmø
de på Bornholm 29.-30. maj blev
omtalt i så godt som alle danske
dagblade, og den megen avisomtale
gav en aktuel baggrund for amts
kredsene til at propagandere for nye
medlemmer. Denne lejlighed lod
Bornholms amtskreds ikke gå fra sig,
og den nye amtskredsformand, gård
ejer Harald Poulsen, Aspesgård, for
talte i en samtale med »Bornholms
Tidende« (V) om Dansk Slægts
gaardsforenings formål og dens
virksomhed.
»Bornholms Tidende« (mærket
vib.) skriver, at de danske slægtsgår
de er et stykke kulturhistorie, der er
grund til at værne om. Disse gårde,
der i århundreder har været i samme
slægts eje, udgør et kapitel af Dan
markshistorien af stor betydning.
Traditioner er holdt i hævd, gamle
bygninger og ting er blevet bevaret,
og fra mund til mund er slægtens hi
storie blevet fortalt for endelig i
nyere tid at blive skrevet ned til glæ
de for kommende generationer.

Gårdejer Harald Poulsen fortæller
til bladet, at der på Bornholm findes
knap 150 slægtsgårdsejere, hvoraf 60
er medlemmer.
- Det er nødvendigt, at der gøres
et propagandaarbejde for at hverve
nye medlemmer, siger Harald Poul
sen. Derfor er vi også glade for, at
foreningens årsmøde i år var hen
lagt til Bornholm.
Bladet fortæller videre om slægts
gaardsforeningens bistand ved gene
rationsskiftet og fortsætter:
- Det er et af de vanskeligste
spørgsmål overhovedet, idet det er
meget dyrt at overtage familiegården
til den pris, den virkelig er værd.
Når der er flere børn i familien, må
man finde frem til en retfærdig løs
ning, som både tilgodeser, at gården
kan bevares i slægtens eje samtidig
med, at ingen af børnene bliver
snydt. Alt for ofte går det sådan, at
slægtsgården glider ud af slægtens
eje, fordi betalingsbetingelserne er
alt for hårde for en ung mand.

Slægtsstævner
Krabbe-gilde i Thy
Krabbe-slægten - den del af fami
lien, som i lige linie nedstammer fra
den Søren Krabbe, der en mørk no
vemberdag i 1868 kom til verden på
en gård i Skyum i Thy - var den 7.
juli samlet i Skyum-Bjerge. 140 del
tog i sammenkomsten - den ældste
en kvinde på 68 og den yngste en
dreng på to måneder.
Arrangementet var tilrettelagt af
ejendomsmægler Valdemar Krabbe,
Ålborg, som har efterforsket slægten
tilbage til 1756, da Mads Krabbe
fødtes på Krabbesholm i Skyum,
som stadig er i slægtens besiddelse,
og som nu ejes af tre ugifte brødre:
Niels, Peter og Aage Krabbe.

99 til familiestævne
I december ville afdøde fabrikant
Carl Nielsen, Rudkøbing, være fyldt
100 år. I den anledning arrange
rede familien i slutningen af juni
på Langeland et stævne for slægten,
og det blev besøgt af 99 af de 130
slægtsmedlemmer, man har registre

ret. 15 af dem er bosiddende i USA,
og en enkelt af de amerikanske fa
miliemedlemmer, den 73-årige Oluf
Nielsen, havde gjort turen hjem til
fødeøen, hvor man samledes først
hos direktør Edvard Nielsen, Kæde
by, og siden på restaurant Ørsted i
Rudkøbing.

200 mindes 300-årig
stamfader
Slægtsgården »Christiansminde« i
Søby ved Kolindsund, som har været
i slægtens eje i fem generationer si
den 1828, dannede den 30. juni ram
men om et stævne for slægten Meinecke.i anledning af 300-året for stam
faderen Johan Adolf Meineckes fød
sel. 200 deltog i stævnet.
J. A. Meinecke blev født i Frede
riksborg og kom som ung skomager
svend til Grenå kort før 1700. Her
giftede han sig med Margrethe Andersdatter og løste borgerskab som
mester i 1704. Senere flyttede han til
Auning og fortsatte håndværket dér
indtil sin død i 1731.
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Slægtsgårdene skal være
hjem og ikke museer
Slægtsgaardsforeningens landsformand fremhæver
det privilegium, landbruget har ved at have hjem og
arbejdsplads sammen
Ved årsmødet i Valdemarsgildet i Norup på Fyn var Dansk Slægtsgaardsforenings landsformand folketingsmand
Chr. R. Christensen, Badstrup, hoved
taler og fortalte om slægtsgaardsfor
eningens formål og virksomhed. Med
udgangspunkt i foreningens motto »Lær
af fortiden, lev i nutiden, virk for
fremtiden« berettede han om en barn
domsoplevelse i marken, hvor han un
der pløjning fandt sin bedstefaders tabte
ur.

- Fundet erindrer mig om, at den
gerning, man øver, skal være til glæ
de for fremtiden, fortsatte Chr. R.
Christensen. Vi vil gerne hver for
sig bevare minder, men vi har ikke
i sinde at gøre vore gårde til museer.
De skal fungere som et moderne
produktionsapparat. Hver må være
med til i sin tid at bygge noget nyt
op. Vi vil gerne bevare noget af for
tiden, men vi skal ikke leve i forti
den, men i nutiden og skabe for
fremtiden. Dansk Slægtsgaardsforening søger også at påvirke lovgiv
ningen, så det bliver muligt for slæg
terne at leve i deres gerning, så ge
nerationsskiftet - det sværeste i et
menneskes liv - kan gennemføres til
begge slægtsleds tilfredshed. Dette
problem optager mere og mere
dansk landbrug såvel som andre er
hverv.

Krav om både sundhed
og arbejdsvilje
Chr. R. Christensen erindrede end
videre om, at mens der umiddel
bart efter krigen fandtes 209.000
landbrugsejendomme, er der i dag
kun 150.000 tilbage. Vi har mistet
85 pct. af vore unge, så der i dag
kun er en ung medhjælper for hver
3-4 ejendomme, og vi ved, at vi skal
miste endnu flere unge ved landbru
get. 27 landbrug nedlægges hver ene
ste dag. Landbruget er blevet fami
lieejendom, hvor kun ganske få har
medhjælp. Det stiller krav om både
sundhed og arbejdsvilje hos udøver
ne, sagde Chr. R. Christensen.
I hver årgang af unge i den gifte
færdige alder er der kun 1000 unge
mænd, men der er brug for 5000 for
at klare de ledige stillinger, og der
er kun en kone til hver femte af de
unge mænd ved landbruget, så de
unge mænd skal altså på stenbroen
for at finde en kone til landbohjem
met. Endnu værre er det, at de unge
mangler tro på fremtiden i landsby

samfundet, og den skal vi først og
fremmest have genskabt.
Der er trods alt det lykkelige ved
gerningen i landbruget, at det næsten
altid er egen virksomhed, man fær
des i. Der tales ganske vist om land
bruget som aktieselskab, og man skal
naturligvis ikke forsværge, at noget
sådant kan ske, men så må man hu
ske på, at der ikke længere bliver
tale om et hjem, men en arbejds
plads. Det er et privilegium, landbru
get hidtil har haft ved at have hjem
og arbejdsplads sammen. Det bør vi
nok i højere grad skønne på i det
daglige. I byerne sendes børnene i
børnehave. På landet kan de være
med i gerningen, og det er vel noget
af det lykkeligste, man kan tænke
sig. Jeg ønsker ikke, at det bliver
aktieselskaber eller staten, der skal
drive landbrugserhvervet, men men
nesket.

Værdier, som skal bevares
- Men generationsskiftet bliver
vanskeligere og vanskeligere at gen
nemføre, fortsatte Chr. R. Christen
sen. Det skyldes først og fremmest
vanskeligheden ved at skaffe den
fornødne kapital, så det ved genera
tionsskiftet kan sikres, at de ældre
får noget at leve af, og de unge får
den nødvendige driftskapital.
Det vil dog utvivlsomt vise sig, at
der bliver en fremtid for dem, der
vælger landbruget. Det giver én et
frit liv i pagt med naturen. Selv om
vi har modgangstider, oplever vi dag
ligt værdier, vi aldrig må give af
kald på.

Tre generationer
gjorde lyngareal
til agerjord
I sidste måned havde gården »Gran
ly« på Hold Mark ved Isenvad MØØ
dr^været i slægten Kristensens eje.
Den blev oprindelig anlagt som en
hedegård, og udviklingen har vist tre
generationers møjsomt slid for at
omdanne det oprindelige hedeareal
med lyng til frugtbar agerjord.
»Granly« blev opført af Niels Kri
stensen, der var født i Fastrup i Gjel
lerup Sogn, og den næste ejer, gård
ejer Kristen Kristensen, overtog går
den i 1900. Han drev den indtil
1945, da den nuværende ejer, An
dreas Kristensen, erhvervede den.
Slægtsjubilæet blev markeret med
en festlighed på gården for medlem
mer af slægten.

Tre generationer
i løbet af 100 år
Endnu en slægtsgård har nu været i
slægtens eje i 100 år. Det er gård
ejer Carl Jensen, Blangsf^v på Sjæl
land, som kan registrere, at det er et
sekel af år siden, hans bedsteforældre
på en af udmarkerne til baroniet
Gavnø opførte »Den gule G aard«.
Bygningsmæssigt har den stået uæn
dret i de tre generationer, som nu
har haft den i eje.
»Den gule Gaard« har et jordtilliggende på 30 tønder land, som blev
erhvervet af Carl Jensens bedstefor
ældre på moderens side. I 1893 over
tog Carl Jensens forældre ejendom
men og drev den indtil 1944, da Carl
Jensen fik den i eje.

»Den gule Gaard« i Blangslev, som i 100 år har været i slægtens eje.
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Det er underligt, men når livsskyg
gerne bliver lange, og håret får søl
verskær, går tankeflugten oftere end
før til »vort stille barndomshjem bag
abildhavens gem, hvorfra gik ud vor
vandringsfærd i livets morgenskær*.
For mit vedkommende er der ét bil
lede fra barndomshjemmet, som
overstråler alle andre: en solfyldt
majmorgen, når frugttræerne havde
iført sig deres hvide eller svagt rosa
brudestads, mens de luerøde tulipa
ner troppede op som brudepiger. Det
er den skøne stund, som Ludvig Holstein synger om:
»Det er abildens tid!
Over grene og kviste
myldre og briste
hvirvlende stjerner,
til stammen står hvid.
Det er abildens tid*.

Netop ordet abild har en fryde
fuld hjemlig klang, for i barndom
mens egn, Sydøstfyn, sagde man al
tid abildhaven (i dialekt ailhaui). Og
det var varsel om en god æblehøst,
når far en tidlig forårsdag kom ind
og fortalte mor, at »ailerne var godt
teede i år«.
Frugtknopperne kaldtes altid teknopper, og når frugttræerne stod i
blomst, hed det, at de blostrede. Se
nere fulgtes træernes og frugtens ud
vikling med opmærksomhed og in
teresse sommereii igennem, til hø
stens time var inde, for selv om der
var megen anden frugt i haven, pæ
rer, blommer og kirsebær, så var det
dog æblerne, der dominerede. Dem
var der altid flest af.
Æblet har spillet en stor rolle for
jordens befolkning gennem årtusin
der. Dets hjemsted er Kina. Det tri
ves bedst i den tempererede zone. Vi
husker alle den gamle beretning om
Eva og æblet, men der står nu intet
i bibelen om, at det var et æble, det
drejede sig om. I Norden har man
sikkert kendt æblet allerede i sten
alderen. De vilde abilde, som vokse
de hist og her i skovene, har falbudt
sin runde og rødmende, men sure og
ramme frugt - skovrutter kalder
man dem i dag, - til bopladsens
folk, der spiste dem som et kærkom
ment supplement til kød og fisk.
I den nordiske mytologi hører vi
om Idun, Brages hustru, som vogter
de kostelige æbler, der forynger gu
derne, når de begynder at ældes. Og
i Vølsunga Saga læser vi om Odin,
som sender sin ønskemø i krageham
med et æble til Kong Rerer, der var
barnløs. Han bragte sin dronning
æblet, hun spiste deraf og blev frugt
sommelig. På oldnordisk stavede
man det epli, og stenalderfund i Skå
ne viser, at æbletræer har vokset der
2000 år f. Kr.
Man kan også påpege, at rigsæblet
er de danske kongers attribut.
Den romerske historieskriver Pli-

Fra abildgård
til æblehave
Dronning Margrethe gav den
første ordre til at plante æble og
pil ved gårdene. I denne artikel for
tælles om udviklingen fra abild til
æble, og desuden knyttes der hi
storier til om mere end en snes
forskellige æblesorter

AF JULIE RASK

nius, død år 79 e. Kr., fortæller, at
man på hans tid havde ikke mindre
end 25 forædlede æblesorter i romer
riget. Senere, da munkene holdt de
res indtog i Norden, har de sikkert,
som de ivrige havedyrkere, de var,
bragt podekviste med syd fra og der
ved bidraget til at fremelske nye og
bedre sorter i Skandinavien. I det
hele taget har klosterhaverne og
munkenes virke været banebrydende
for vort lands havebrug, ligesom lov
bud fra myndighederne har haft sin
store betydning.
Ordre til æbledyrkning

Vi ved f. eks., at Dronning Margre
the gav ordre til, at bønderne skulle
plante æble og pil ved deres gårde,
og lensmændene skulle påse, at
ordren blev efterkommet.

I Chr. V.s artikel af 1688 er der
foruden de opmålte marker givet en
beskrivelse i markbøgerne af de til
gårdene hørende haver. Her kan man
læse, hvor mange frugttræer der var
i haverne. F. eks. nævnes fra en gård
i Kærum sogn på Vestfyn: »Vesten
Gaarden en Have, som ikke er ind
hegnet, med 4 gamle Frugttræer udi.
Sammesteds et Stykke Jord til Kaal
og ungefær 30 Hummelstænger«.
Det var dog først ved udskiftnin
gen, at frugtavlen i landbohaven tog
fart, og de kræfter, som især var
medvirkende hertil, var »Det kgl.
danske Landhuusholdningsselskab af
1769« dg »Fyens Stifts patriotiske
Selskab«, stiftet 1810. Disse to sel
skaber virkede for anlæggelse af ha
ver, plantning af lætræer og opsæt
ning af hegn, de fremskaffede frugt
træer og podekviste fra herregårde-
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lehave med 2150 Humleranker. Endskjøndt disse Haveanlæg ikke ere
særdeles betydelige, især i en Egn,
hvor Havedyrkning ei er ualminde
lig, saa fortiener Dorthe Larsdatter
dog at nævnes med Roes for hendes
udviste Vindskibelighed«.
Ja, ferm har hun været, Dorthe
Larsdatter, og det er hendes og an
dre dygtige og foretagsomme mænds
og kvinders virke, vi den dag i dag
nyder godt af; for endnu, halvandet
hundrede år efter, står der mangen
en gammel abild rundt om i landbo
haverne og drysser sine herlige frug
ter i overdådighed ned til os år efter
år.
Gråsten-sorten 270 år gammel

Fru Julie Rask i æblehaven på Egelund - her ved et rigtbærende træ med
kvæder.
nes og købstædernes ympehaver
(planteskoler), og de uddelte flids
præmier til de mest stræbsomme og
flittige havedyrkere:
I 1785: »220 Rdlr. til Huusmand
Mathias Thaysen i Davinde Bye for
Frugttræskolers Anlæg«.
I 1808: »Gaardmand Hans Erichsen i Glaumdrup, Skambye Sogn,
har i Aarene 1804, 1805 og 1806
plantet 126 Stkr. Frugttræer, som
staae i meget god Vært; desuden
plantet 387 Stkr. vilde Træer, samt
114 Favne levende Gjerder og 130
Stkr. Pile; opsat 96 Favne enkelte
Stengjerder; anlagt en Humlehave af
80 Kuler. Tildeltes Selskabets sjette
Sølvbæger«.
I 1817: »Skolelærer Niels Larsen
i Birkende. /.. har, foruden sin egen
veldyrkede Have, anlagt adskellige
Haver for Bønder og deri podet 380

Frugttræer, anlagt en planteskole og
deraf afhændet 572 Æble- og 25 Pæ
re Træer af gode Sorter samt en
Deel fremmede Træer. Selskabet tilkjendt ham det 6te Sølvbæger«.
I 1820: »Gaardmand Rasmus Davidsens Hustru Dorthe Larsdatter i
Balslef under Grevskabet Vedelsborg
i Fyen. I de 20 Aar, hun her har le
vet i Ægteskabet med sin Mand, har
hun, uden at tilsidesætte sine pligter
som god Husmoder, paa en for hen
de hædrende Maade tilfredsstillet sin
Forkjærlighed for Havevæsen, idet
hun stedse har bestræbt sig for at
forbedre den ved gaarden værende
have paa 3 Skpr. 2 Fdk. Land, som
hun selv med megen Besværlighed
har anlagt, og hvori hun har plantet
og forædlet over 280 forskellige
Frugttræer. Foruden denne Frugt
have har hun ogsaa anlagt en Hum

Også i min barndoms have står
der to gamle abilde, som allerede
før århundredskiftet havde så tyk
ke stammer, at et voksent menneske
ikke kunne nå at omfavne dem. På
den ene er der »de røde mønske«,
dvs. syrlige (i nogle egne bruger man
udtrykket »krigske«, hvilket betyder
det samme), det er et stort, rødskimlet efterårs-madæble og en smuk
salgsvare. På det andet træ er ind
podet fem forskellige slags æbler,
deriblandt Danmarks fornemste, gul
Gråsten. Om denne sorts oprindelse
gives der afvigende beretninger. En
af de mest gængse går ud på, at Gre
ve Carl Ahlefeldt under en rejse til
syden som hovmester for Prins Carl
af Danmark, broder til Kong Frede
rik d. Fjerde, skal have sendt pode
kviste af gul Gråsten under navnet
»Ville blåne« hjem til sin broder,
Chr. Ahlefeldt, som dengang ejede
Gråsten. Hvis dette er rigtigt, må
sorten være indført her i landet om
kring 1698-99. Desværre er fusikladium-svampen slem på dette fine
æble, så i min barndom ved århun
dredskiftet sagde man, at hvis der
ikke var pletter på, »så var det ikke
ægte!«
Men der er mange æbler, vist en
halv snes sorter, der pynter sig med
gråstennavnet. Sæbygaards Gråsten,
Vallø Gråsten, Taarnsborgs Gråsten
osv., foruden alle de »uægte Grå
sten«. Og så varieteterne, fremkom
met ved frøudsæd af Gråsten: »Arreskovæblet, Rolund, Tranekær, Kammaæblet o. fl. a.
Nonnetitte er en anden god, gam
mel æblesort, som også findes på
abilden med de fem slags, men me
dens gul Gråsten er så saftspændt, at
det »springer som glas«, når man ta
ger en mundfuld af det, er Nonnetitte-æblet lidt tørt i kødet, men med
en meget fin duft og smag. Flaske
æble kaldes det også, og det kendes
vist af alle. Vi har fået det fra Hol
sten for mere end 200 år siden,
men det er efterhånden gledet noget
i baggrunden til fordel for nyere sor
ter. Et barn af det er Nonnetitte-
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bastard, som stammer fra Koldingegnen og er en krydsning mellem
Flaskeæble og Pigeon, men det kom
mer ikke på højde med forældrene i
velsmag.
Et andet æble har vi fra slutnin
gen af det 18. århundrede, nemlig
Grand Richard. Det beskrives første
gang af Hirschfeldt i 1788 og næv
nes af Blicher 1824 i »En Landbydegns Dagbog«. Endnu i 1922 fand
tes der nogle få Grand Richardtræer i Svendborg Amt, men nu er
dette fine æble vist helt forsvundet.
Et æble for hvert læs kom

Når rugen kørtes ind, var der én
ting, som især kastede glans over da
gen for os børn, og det var, at så
var det røde skovfogedæble tjenligt
til at spise. For hvert læs korn, vi
kom hjem med, måtte vi lige hen at
se, om der skulle være faldet et æble
eller to ned. De første, der faldt, var
ganske vist ormstukne, men hvad
gjorde det! Sorten er gammel, alle
rede 1830 fandtes der store træer
med «Skovfogedæblet fra Lou« om
kring i Sydsjælland, blandt andet i
Gaunø slotshave. Og det er endnu
populært og yndet og plantes både i
privathaver og i frugtplantager.
Slibestenæblet må også nævnes,
både for det sjove navns skyld, og
fordi det er et virkelig fint og godt
æble, såvel til taffel - som til hus
holdningsbrug. Dets hjemsted er
Fejø, hvor der formodentlig har
stået en slibesten under et af de før
ste træer. Nu kaldes det vist officielt
for Sønderskovæblet, fordi der stod
et træ af sorten i skovbrynet af Søn
derskoven ved Flintinge på Lolland,
og fra dette træ stammer de masser
af sønderskovtræer, der er plantet
såvel i Lollands frugtplantager som
mangfoldige andre steder her i lan
det.
Når talen er om morsomme nav
ne, må vi også nævne Bombardineæblet fra Sorø. Det er opkaldt efter
den dame, som lagde kærnen til det,
og hun hed Bombardine, fordi hun
var født under Københavns bombar
dement! Æblet er værdifuld, fin og
smuk taffelfrugt.
På Assens-egnen sætter man Frederiksæblet højt. Det er smukt af ud
seende, og træet er rigtbærende. Det
skal være udmærket både som bordog salgsfrugt, og det modner først i
februar-maj.
Cellini er tiltrukket af en gartner
Phillips i Vauxhall for ca. 150 år si
den og har været dyrket her i landet
siden 1864. Det var et præsentabelt,
men surt æble, og det plantes næp
pe mere.
Endnu større og smukkere var
Alexandraæblet fra Røde Mølle ved
Nyborg. Det bar første gang frugt i
1863 og blev derfor opkaldt efter

Prinsesse Alexandra, som blev for
mælet det år.
Kalvillerne har tidligere haft stor
udbredelse, og de udgør en hel grup
pe for sig: Thyregod Kalville, Sys
tofte Kalville, Stubberup Kalville for
blot at nævne nogle enkelte. Der
kendes i hvert fald 10-12 forskellige
sorter. Nogle af dem er fin bord
frugt, medens andre især er til hus
holdningsbrug. Et af de mest fore
trukne er vistnok rød Høstkalvil, og
det har derfor forskellige kælenavne:
Mamaser, Tyrksblod, Faraosæble og
Danziga Kantæble. Efterhånden har
dette højt værdsatte æble dog måttet
vige pladsen for nyere sorter.
Parmaindæblesorterne har før i ti
den været meget udbredte, men plan
tes næppe så meget mere. Nogle af
de bedste er vistnok Ødemark Par
main, Rifbjerg Skarlagen Parmain,
Kolding Parmain og Drewsens Par
main, som alle er rigtbærende og gi
ver fin og god frugt. Men Egeskov
Permain bærer dog vist prisen frem
for dem alle.
Pigeon som juleæble

Af Pigeon findes der også mange
varieteter, så det er uoverkommeligt
at beskrive dem alle. Her skal kun
fremhæves ét, nemlig ildrød Pigeon,
som vist er kendt og elsket af de fle
ste. Få æbler har vel smykket så
mange danske juletræer som dette, i
hvert fald før i tiden. Men det er
ofte blevet forvekslet med det æld
gamle Jerusalemæble, der især var
stærkt udbredt på Fyn. Nu kendes
Jerusalemæblet næppe af ret mange,
men ildrød Pigeon har ingen nyere
æblesort hidtil kunnet slå ud.
Fra Frankrig har vi fået vort sto
re, gode sommeræble, Transparente
Blance på dansk Klaræble. Det har
været kendt her i landet i et lille år
hundrede, men det er især i de sidste
30-40 år, det har vundet udbredelse.
Så er der Reinetterne, og af dem fin
des der mange forskellige arter, alle
højt værdsatte til husholdningsbrug,
men de er tid efter anden trængt
stærkt i baggrunden. Et enkelt skal
dog nævnes, nemlig Lindhardts Klinette, som i 1883 blev fundet i Lindhardt Hansens enkes have i Taarup
ved Frørup på Østfyn. Træet, et frø
træ, var dengang mindst 100 år og
meget rigtbærende, kvaliteten var fin
taffelfrugt. Hvad har et sådant træ
ikke ydet igennem sin lange levetid?
Ar efter år har det gavmildt skænket
sin fine frugt til gårdens beboere, lige
god til salg, til brug i den daglige
husholdning og til at nyde i natura
eller måske stegt på ringene i kak
kelovnen i de lange vinteraftener.
Moesmands æble fra Djursland
kaldes på Falster for Madskur. Det
hedder også Princesse noble, og på
Fyn kaldes det Kålæble. Det var et

af de æbler, som var spisemodent,
når man i sin tid tærskede på damp
maskine omkring på gårdene i sep
tember. Så gik vi børn i fast rutefart
mellem abildhaven og stakhaven med
forklæder og kasketter fulde af al
slags frugt: Kålæbler, Gråpærer,
Hindbæræbler, Blommer osv. til tærskefolkene, 15-16 mand i alt, og det
var ubegrænset, hvad de kunne sætte
til livs for at slukke tørsten skiftevis
med gammeltøl. Nu er disse glade og
festlige dage en saga blott.
Æble med 12 navne

Mon noget æble har så mange
kælenavne som Flammet hvid Kar
dinal? Her er foreløbig 12: Borgher
reæble, Bonkepande, Fåremule, Fårenæse, Filliblanke, Horsep’ande,
Kantæble, Konfekter, Rynkentryner,
Taffelæble, Voldæble, Kontoræble.
De viser os tilfulde, hvor populært
dette gamle æble har været.
Brøndæblet, et af vore ældste æb
ler, hører hjemme på Præstø-egnen,
hvor de findes i næsten alle haver,
og det menes at stamme fra Prins
Jørgens tid. Han gjorde så meget for
at fremme frugtavlen i Vordingborg
len. Det er ikke særlig godt, bedst
til most.
Broholmsæblet eller Broholms Ro
senæble er spiret frem af en kærne,
som Anders Sehesteds hustru, Wibeke Marie, lagde i slotshaven i be
gyndelsen af 1800-tallet. Det er
kendt over hele landet, og frugtbar
heden er tidlig og god. Generalæblet
fra Taasinge er opkaldt efter Gene
ral Fr. Juel (1761-1827), som øvede
en stor indsats for at fremme frugt
avlen på øen.
Hesselagergaardsæble er et frøæble
fra den gamle herregårdshave på
Sydøstfyn og hed tidligere Gult Taf
felæble, idet det regnedes for meget
fin taffelfrugt. Det er en art Pigeon.
Men det var ikke blot på herregårde
ne, man i gammel tid fremelskede
fin frugt. Det bekendte Hannes Æb
le er frøfrugt fra gårdejer Henrik
Jensens have på Svindinge mark syd
for Nyborg og er fra midt i firserne
i forrige århundrede. Fra samme sted
stammer Henrik Jensens Æble, der
var på udstilling første gang i 1884.
Begge disse æbler bliver betegnet
som fin, meget smuk og god bord
frugt.
Der kunne nævnes mange endnu,
for vi har flere hundrede forskellige
æblesorter herhjemme, og nye kom
mer stadig til. Lad mig til slut min
des Ludvig Holsteins smukke vers:
Vel, ræk mig da, o efterår
et gravensten, som smager
af bækken ved min faders gård
og mulden i hans ager.

JULIE RASK
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Just et ophold
efter min smag
H. C. Andersens mange besøg
på de fynske herresæder står
som en skærende kontrast til
hans armodslignende barn
doms- og ungdomsår. Digte
ren betegnede ofte de enkelte
herregårdsbesøg i breve til
venner som »Just et ophold
efter min smag«, og i et brev
til etatsråd Edv. Collin i 1836
fortæller han fra et besøg på
Lykkeshoilm:
»Jeg skal beskrive Dem,
hvad vi fik i går hele dagen,
så kan De slutte Dem til leve
måden. Først the med dejligt
græssmør på brødet, derpå
kaffe med en fløde, som kun
ne stå. Det var klokken 8.
Men kl. 10 fik vi kyllingesteg
og asparges samt portvin.
Klokken 2V2: kødsuppe med
delikate fiskeboller, derpå kaf
fe. Klokken 8: the med jule
kage og det dejlige smør og
klbkken 10 smørrebrød med
alle slags pålæg samt stegte
aborrer. Dertil, som ved mid
dagsbordet, rød eller hvid vin.
Det var et sandt sabarittisk
liv*.

Skyttelaugsdagen i Odense og Set. Knuds Marked var årlige begivenheder,
som H. C. Andersen så hen til. Sådan så Set. Knuds Marked på Albani Torv
ud på digterens tid. Gengivet efter maleri af Pietro Krohn, Odense Bys
Museer.

Herregårdsbesøg som inspirationskilde
Til den omfattende H. C. Andersenlitteratur er nu også kommet en bog,
som udelukkende analyserer H. C.
Andersens talrige rejser på fødeøen,
der i så høj grad inspirerede ham til
mange af de velkendte romaner og
eventyr. Det er den unge historiker,
adjunkt H. H. Jacobsen, Næsby, der
gennem et omfattende studium af H.
C. Andersens livlige og særdeles detaillerede korrespondance ligefrem
har opstillet den første »rejseplan*
for eventyrdigterens besøg på føde
øen.
Det er en 'populært skrevet bog,
som gennem citater fra H. C. Ander
sens korrespondance foruden interes
sante beskrivelser af datidens Fyn
skildrer eventyrdigterens stærkt veks
lende sindsstemning fra det næsten
løsslupne til det nærmest depressive,
ligesom den understreger digterens
stærke underlegenhedsfølelse og be
rømte forfængelighed. Bogen udmær
ker sig desuden ved et omfattende og

fint billedmateriale fra datidens Fyn
og af dengang kendte personligheder.
Bogen giver tillige en dybtgående
analyse af, hvorledes H. C. Andersen
gennem årene, mens berømmelsen
øgedes, mere og mere nægtede at
vedkende sig sin rod i barndommens
fattigdom i Odense.
Også halvsøsteren Karen Marie har
H. C. Andersen ønsket at forbigå i
tavshed. Samtiden fik først viden om
hendes eksistens to år efter hans død,
og fra digterens dagbog vides det, at
han nærede en nærmest vanvittig
frygt for konfrontation med hende.
Det vides dog også, at han flere gan
ge hjalp hende og hendes mand øko
nomisk, men han havde ikke deltaget
i hendes begravelse i 1846. Også mo
deren, der i 1833 var død under op
hold i Doctors Boder i Odense, hav
de han ofte hjulpet.
Bogen understreger, at skammen
over familieforholdene har medvirket
til, at H. C. Andersen søgte at sløre

dem, og i årene 1841-1866 opholdt
han sig kun i Odense på kortvarige
besøg - for det meste når han skulle
overnatte.

Besøg på 20 herregårde
Til gengæld besøgte H. C. Andersen
i disse år samtlige fynske kystbyer og
var gæst på ikke færre end 20 fynske
herregårde. Han opholdt sig ofte i
længere tid på de fynske herregårde,
så han ikke havde gæsten rolle, men
tværtimod oplevede de fynske herre
sæders hverdag.
Derfor medbragte H. C. Andersen
altid arbejde enten i form af korrek
tion af allerede skrevne ting eller
renskrivning af romaner eller eventyr
og dramaer til teatret. Når han der
imod virkelig skulle skrive og fostre
nye ting, foregik det som regel i
hjemmet i København. Men de fyn
ske herregårdsbesøg inspirerede dig
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teren til mange af hans 156 eventyr
og historier, og op imod en snes
stykker er skrevet under ophold på
de fynske herregårde.
Hans første skuespil »Røverne i
Vissenbjerg« (1832), er tydeligt in
spireret af fødeøen, og i 1835, da han
skrev sit første eventyr »Fyrtøjet«,
havde han netop opholdt sig i to og
en halv måned på Lykkesholm og
Tolderlund. Oplevelser i 1836 på
Lykkesholm, Ørbæklunde og Bro
holm har utvivlsomt inspireret ham
til »En spillemand«, som han udgav
i 1837, ligesom eventyret »Boghve
den« (1842) må karakteriseres som
så typisk fynsk, at al tvivl om inspi
rationsoplevelsen lades ude. Eventy
ret »Kiærestefolkene« (1844) er ty
deligt inspireret af H. C. Andersens
forsmåede kærlighed til Faaborg-pigen Riborg Voigt, og »Vanddråben«
(1848) er blevet til efter besøg hos
botanikeren Niels Hofman Bang på
Hofmansgave, hvor han havde fulgt
undersøgelser af infusionsdyr. »Den
lykkelige familie« (1848) om en sneg
lefamilies liv under skræppeblade er
blevet til på Glorup inspireret af de
store skræpper ved søen.
Eventyret »Klokkedybet« (1858)
udspilles ved det dybe sted i Odense
Å bag Albani kirke, hvor sagnet for
tæller, en klokke er faldet ned på
åens bund. Fynsk inspiration ligger
der også tydeligt bag »Hun duede
ikke« (1855) og »Hvad fatter gør«
(1861) samt romanen »O. T.« (1836).
Man får et nærmest løssluppent
billede af H. C. Andersen under hans
besøg på de fynske herregårde i
1830erne, da hans berømmelse øge
des år for år.

»Damerne sværme for mig«
I 1835 forlængede han sit besøg
på Lykkesholm, hvor han syntes at
trives særdeles vel. Damerne her
sværme for mig, noterede han i sin
dagbog. Han fortæller, hvorledes da
merne spøgte med ham:
- De satte en lebendig hane under
min seng, jyldte oldenborre i kræm
merhuse, som hæftedes på omhænge
ne, lagde ærter i sengen, men jeg op
dagede alt og var ædelmodig med
ikke at hævne mig. Rigtignok havde
jeg den beslutning at lægge mig selv
som et spøgelse i en af de unge da
mers seng, men jeg betænkte mig.
Jeg frygtede at blive for nærgående«.
Skyttelaugsdagen i Odense og St.
Knuds marked var begivenheder, H.
C. Andersen så frem til, og St.
Knuds marked er indgående beskre
vet i romanen »O. T.«, mens Frørup
Kildemarked danner ramme om
»Kun en spillemand«.
PREBEN HELLELUND
H. H. Jacobsen: »H. C. Andersen på
Fyn 1819-1875«. Skandinavisk Bogfor
lag. 240 sider. Pris: 61,90 kr.

DAGENS DEBAT

Regulering af formueskatten
l regeringens langsigtede skattepolitik indgår overvejelser om en omlægning
af skatterne, som kan få vidtrækkende betydning for landbruget. Til debatten
om lempelser i ejendomsbeskatningen kommer nu også spørgsmålet om en
lettelse af formueskatten, bebuder landbrugsminister Peter Larsen i en sam
tale med »Slægtsgaarden«.
- Formueskatten skaber større og større vanskeligheder for mange land
mænd, for selve værdiansættelsen står ikke i rimeligt forhold til afkastningsevnen. Derfor er det lige så nødvendigt at tage fat på en regulering af for
mueskatten som at få fjernet beskatningen på jorden som produktionsmiddel.
Dette spørgsmål indgår derfor også i regeringens overvejelser om en skatte
omlægning, siger landbrugsministeren. Det vil være naturligt at gennemføre
en sådan regulering i forbindelse med den kommende ejendomsvurdering.
Landbrugsministeren er i den seneste tid gjort bekendt med tilfælde, hvor
dygtige landmænd med formue, men med brug med en ejendomsskyld på
kun 70.000-80.000 kr. svarer godt 8000 kr. i formueskat. En sådan afkastning kan disse brug næppe give ud over de øvrige nødvendige omkostninger.
Selve ejendomsskyldansættelsen rejser ikke blot skattemæssige, men i høj
grad også prioritetsmæssige problemer, og landbrugsministeren understreger
betydningen af, at der ved prioriteringen lægges mere vægt på en kombineret
vurdering af areal og bygninger samt ejeren og dennes uddannelse end alene
på areal dg bygninger.
- Det vil være mere korrekt at tage en samlet vurdering af forholdene
frem for alene en bedømmelse af de nøgne tal. Derfor kan .der i visse tilfæl
de være basis for ved prioriteringen at gå ud over de sædvanlige normer, når
det drejer sig om en dygtig landmand, siger landbrugsministeren. En sådan
fremgangsmåde vil netop give bedre muligheder for at bevare de unge ved
landbruget og sikre dem bedre startmuligheder ved for eksempel generations
skiftet.

Indkomstskat til amterne
På længere sigt kan der ud over ændringer i ejendoms- og formuebeskat
ningen i forbindelse med den igangværende strukturændring inden for såvel
kommuner som amter og den ændrede byrdefordeling mellem stat, kommu
ner og amter imødeses andre skatteomlægninger.
Med dannelsen af de større amter må det ventes, at amtskommunerne
overtager en række af de udgifter, staten nu har til for eksempel sygehus
væsen, åndssvageforsorg og biblioteksvæsen, således at amterne pålægges an
svar og afgørelse for disse sagsområder - og der dermed udgifter for 616
mili. kr. Det nødvendiggør gennemførelsen af en indkomstskat til amterne på
maksimalt 3 pct. Tilsvarende kan der, siger kommunalreformkommissionen,
ske en nedsættelse af statsskatterne med 3 pct.
For at sikre at amtsindkomstskatten intet steds vil medføre en stigning i
beskatningsprocenten i amterne på mere end 3, skal amterne have udbetalt et
skattegrundlagstilskud fra staten på 89 miil. kr.
ph.

Hartkornsbegrebet afskaffes
Den gamle hartkornsbetegnelse
for bonitet af dansk jord kan
ventes afskaffet fra næste år,
hvorefter alene de mere gængse
arealbenævnelser vil blive benyt
tet. Der fremsættes forslag om
ændringen i denne folketingssam
ling, så loven kan træde i kraft
fra det nye finansårs begyndelse.
Hartkornsbetegnelsen har i de
seneste år ikke været benyttet ved
arealangivelser i købstæderne,
hvorimod den stadig benyttes i

jordsager i sognekommunerne.
I gammel tid var det grundla
get for bøndernes betaling af af
gifter til fæstegodset, men allere
de før den første matrikel i 1664
blev forskellige naturalydelser,
der hvilede på fæsteejendomme
ne, omregnet til rug eller byg
- »hårdt« korn i modsætning til
havren, som benævntes »blødt«
korn.
Hartkornsansættelsen i
1688 dannede beskatningsgrund
lag, som varede indtil 1903.
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Låneansøgningernes antal næsten halveret
Dansk Landbrugs Realkreditfonds
erfaringer i de sidste to år viser, at
handelen med landbrugsejendomme
går trægt. Indtil 1966 steg handels
priserne, i 1967 stagnerede de, og nu
er de faldende. Den faldende ejen
domsomsætning har medført en næ
sten halvering af ønsker om lån. 1
årets første halvdel fik Dansk Land
brugs Realkreditfond kun 1261 an
søgninger om lån mod 2314 i samme
periode året før, og lånenes værdi
andrager i årets første halvdel kun
107 miil. kr. mod 172 mili. kr. den
tilsvarende periode året før. En trediedel af lånene er blevet anvendt
ved generationsskiftet.
Oplysningerne gav realkreditfon
dens formand, bankdirektør J. J.
Paulsen, Tønder, på fondens halvårs
møde i sidste måned. Han sagde vi
dere, at landbrugets markeds- og af
sætningsforhold bevirker, at de land
mænd, der har undladt at investere,
og som således arbejder med et for-

ældet produktionsapparat, er i stand
til at fortsætte produktionen længst,
fordi de er bedst konsoliderede. Men
denne udvikling er farlig, for den
gør erhvervet interesseløst for ung
dommen, sagde han.
J. J. Paulsen opfordrede videre til
at tage hele landbrugets fremtid op
til fornyet overvejelse.
- Alle er vel enige om, at en vis
produktionsindskrænkning er nød
vendig, men den må ikke gå ud over
erhvervets konkurrenceevne, sagde

Højere afgiftsfri arvegrænse ventes
Finansminister Poul Møller har på
et spørgsmål fra folketingsmedlem,
fru Hanne Budtz (KF) lovet at over
veje en forhøjelse af den afgiftsfrie
bundgrænse på 50.000 kr. i arvelo
vens bestemmelser om arv i barnløse
ægteskaber.

Talt og skrevet
Samarbejde med følger
I »Dansk Toldtidende« fortæller kontor
chef Henry G. Petersen, at samarbejdet
mellem skattevæsenet og toldvæsenet på di
rektoratsplan nu også tages op på lokalt
plan. Han skriver videre:

Samarbejdet vil efterhånden nå
en ganske betydelig effektivitet, som
skatteyderne har grund til at regne
med, og som rigtigt anvendt vil kun
ne føre til en egentlig reform af så
vel toldvæsenets som skattevæsenets
kontrolarbejde og derigennem indfri
de forventninger, der er stillet til, at
toldvæsenets kontrol med merværdi
afgiften kan medvirke til en styrkel
se af ligningsarbejdet.

Altid uovervindelige
vanskeligheder
»Sjællands Tidende« (V) kommenterer fi
nansminister Poul Møllers svar om den
arveafgift, som en efterlevende ægtefælle
bliver afkrævet, når det fælles bo skal skif
tes, og arven overstiger 50.000 kroner:

Det er vel i sin orden, at finans
ministeren i sit svar henviser til de
vanskeligheder en afvikling vil med
føre - finansministre finder jo næ
sten altid uovervindelige vanskelig
heder, når de skal give afkald på
indtægter - men når hr. Poul Møl
ler anfører, hvor de forholdsvis få
efterlevende ægtefæller, der må ud
rede arveafgift af den formue, de
med rette betragter sig som medejere
af, så er han ude på det overdrev,
hvor befolkningen i almindelighed
ikke kan følge de specielle politiske

han. Vi må hjælpe landmænd fra
urentable brug til anden beskæftigel
se. Staten må yde kontant støtte i en
omskolingsperiode og en vis støtte til
at starte en ny tilværelse. Samtidig
er det nødvendigt at øge beskæftigel
sesmulighederne i provinsens svage
ste områder. Dette vil trække mange
landmænd ud af deres erhverv på en
naturlig måde. Men alene det for
hold, at vi har arbejdsløshedsøer, ta
ler mod at slække på landbrugets
støtteordninger.

masse-betragtninger med hensyn til
retfærdighed og rimelighed.

Landbrug og arbejdsløshed
Redaktør Einar Jacobsen, Frederiksborg
Amts Avis (V) skriver i en artikel i Aarhuus Stiftstidende (KF), at de stive faggræn
ser i mange år har været en forhindring
for den naturlige og nødvendige tilpasning
til strukturændringerne i det danske sam
fund. Nu hævner det sig, skriver han og
fortsætter:

Det hævner sig også, at man ikke
i tide har gjort sig klart, hvad land
brugets eksistenskamp betyder for
beskæftigelsen. Det er jo ikke på
grund af manglende arbejde, tusin
der af mennesker, der har været be
skæftiget i landbruget, nu giver op.
Vel er arbejdet stadig en velsignelse,
men kan man ikke tjene nok til at
klare sig økonomisk, selv om man
slider nok så meget i det, vil det kni
be med at bevare arbejdsglæden.
Landbrugets rentabilitet er den
ringeste i det sidste halve hundrede
år. Under disse forhold er det ikke
sært, at flugten fra land til by tager
fart. Men det drejer sig ikke blot
om at finde nye arbejdspladser til
disse »flygtninge«. Virkningerne af
landbrugets affolkning mærkes også
på anden måde inden for industri
erhvervet, i form af faldende pro
duktionsmuligheder for industrielle
varer, der er betinget af landbrugs
erhvervet. Først nu synes fagfor
eningslederne at få øje på denne
sammenhæng.

I spørgeform havde fru Hanne
Budtz opfordret finansministeren til
at gennemføre en ændring, så arve
afgiften mellem barnløse ægtefæller
bortfalder. Fruen finder afgiften uri
melig i betragtning af, at den længst
levende kan hensidde i uskiftet bo og altså ikke betale arveafgift - hvis
der er fælles børn. Er der derimod
ingen fælles børn, er den længst
levende tvunget til at skifte og såle
des bruge af formuen.
Finansministeren har imidlertid
oplyst, at »en ændring vil blive så
vanskelig, at jeg ikke kan gå ind for
den«. Derimod vil han undersøge
muligheden for en forhøjelse af den
afgiftsfrie bundgrænse på 50.000 kr.
I 1964-1965 var der 3.608 ægte
fæller, der modtog arv. Kun i 555
tilfælde oversteg arvelodden det af
giftsfrie minimum på 50.000 kr., og
af disse 555 tilfælde betalte de 335
afgift efter den lempeligere skala,
der findes for arvebeløb mellem
50.000 kr. og 100.000 kr. Blandt de
resterende 220 tilfælde var der tale
om adskillige store formuer, således
at den samlede arveafgift for ægte
fæller i dette finansår blev på 6,3
millioner kroner.

Største gældsprocent
i efterkrigsårene
Årets landøkonomiske oversigt,
som De samvirkende danske
Landboforeninger netop har
udsendt, fortæller blandt an
det, at samtidig med at antal
let af landbrugsejendomme
med salgsafgrøder i statistik
året er faldet med 7000 ejen
domme, er landbrugets gæld
forøget med godt 2 milliarder
kr. til 18,2 milliarder kr. Den
samlede gæld udgør nu 40 pct.
af handelsværdien, hvilket er
den højeste gældsprocent i de
sidste 24 år.
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Personlig nyt

Ydmyg for historiens tale

P. K. Hofmansen.

19. oktober fyldte arkivar P. K. Hof
mansen 60 år, og Dansk Slægtsgaardsforening iler med at bringe sin
fremragende og trofaste medarbej
der en hjertelig lykønskning.
I næsten 23 år har Hofmansen
fungeret som arkivleder for slægtsgaardsforeningen, og har i denne
periode ydet en indsats, der ikke kan
vurderes højt nok. År efter år har
han og hans medhjælpere gravet sig
ned i de gamle dokumenter. Rigs
arkivet, landsarkiverne og mange an
dre dokumentsamlinger har måttet
åbne sig for den utrættelige forskers
søgende blik. Masser af ting, der
hidtil har været skjult for mange af
vore slægtsgårdsejere, er blevet gra
vet frem for dagens lys. Historiske
begivenheder er blevet kortlagt, og
mange danske landbrugsejendomme
er steget i værdi for deres ejere, for
di de gennem disse undersøgelser har
fået et hidtil skjult glimt af, hvordan
fædrene har kæmpet og mødrene har
grædt for at bringe deres hjem frelst
igennem modgangsår til næste slægt
led.
Slægtsgaardsforeningen har aldrig
på tilbørlig vis kunnet påskønne
Hofmansen for hans arbejde, og hvis
han ikke havde været drevet frem af
en næsten uudslukkelig forskertrang,
havde han nok forlængst givet op.
Hofmansens viden om historiske
begivenheder og om slægternes for
hold er næsten uendelig. Og han
øger stadig sin viden. Da slægts
gaardsforeningen for nogle år siden

holdt årsmøde i Slesvig, kom han
ikke derned med tog eller bil. Nej,
han gik på sine ben, og turen blev
endda forøget med adskillige kilo
meter gennem alle de afstikkere til
kendte, historiske steder, han be
søgte.
Når man færdes gennem landet
med Hofmansen, får man det ikke
at se på sædvanlig måde. Nej, så
åbner historiens begivenheder sig for
forskerens blik, og de gamle kirker
bliver rige på hændelser igennem
alle de generationer, de har stået
som vartegn i det danske landskab.
Hofmansen er en beskeden mand,
og man siger, at forskeren bliver yd
myg, når han lytter til historiens tale.
Men han er en trofast natur, hvis
venskab man må vurdere højt.
Og når disse linier læses, er den
djærve mand fyldt 60. Vi ønsker
ham mange gode arbejdsår og man
ge lykkelige stunder i sin stille sys
len, der i øvrigt ikke alene omfatter
danske forhold, men som også er ud
strakt til orientens mere farvestrå
lende forhold.
Tak skal du ha’, Hofmansen!
CHR. R. CHRISTENSEN

i hele sin produktion har han vist, at
han på én gang er både digter og
bonde. Han har sikret eftertiden rige
skildringer af gammel almuekultur og
bondesind, og utrætteligt har han
fremhævet betydningen af at holde
slægtstraditioner i hævd^ så slægtsan
svaret ikke i vor forjagede tid forfladiges. Han viser selv, at det ikke er
muligt at løbe fra slægtens arv, og at
man før eller senere må vedkende
sig den.
ph.

Ny ridder
Direktør H. Mygind Sørensen, Land
brugsrådet, er udnævnt til ridder af
Dannebrogsordenen.

Landbokommissionen
får nyt medlem
Lederen af Landøkonomisk Drifts
bureau, forstander H. Witting An
dersen, er udnævnt til nyt medlem
af Landbokommissionen af 1960
efter afdøde professor Kr. Skovgaard.

Ny direktør på
Andelsbogtrykkeriet
Bestyrelsen for Odense Andelsbog
trykkeri har ansat Bent Ranning, der
siden 1962 har været selskabets un
derdirektør, som direktør efter af
døde direktør Sv. Koksbang.

Digter og bonde
Det må vist betegnes som noget af et
privilegium i løbet af få måneder at
opleve to betydningsfulde mærkedage
i ens tilværelse. Men det kan forman
den for Dansk Slægtsgaardsforenings
arkivudvalg, forfatteren Salomon J.
Frifelt, Ølgod. Den 27. september
kunne han fejre 50 års forfatterjubi
læum, og han gjorde det naturligvis
med manér ved på Rosenkilde og
Baggers Forlag at udsende endnu en
bog »Jyder er vi alle« - og omkring
kyndelmisse får han endnu en gang
lejlighed til at vise, at hans kendskab
til hjemmebryg stadig strækker sig
videre end til det teoretiske, som han
allerede bevidnede i 1935 med udgi
velsen af bogen om hjemmebrygning
»Vi tapper af tønden«. Den lejlighed
byder sig, når han den 13. februar
runder de fire snese.
»Jyder er vi alle«, som den pro
duktive Salomon Frifelt markerede
50 års forfatterjubilæum med at ud
sende, indeholder folkelivsskildringer
og optegnelser, som er samlet gen
nem 45 år. Kun enkelte af dem har
tidligere været udgivet. Gennem åre
ne har Frifelt skrevet henved et halvt
hundrede af bøger og festskrifter, og

For 25 dr siden

Vindkraft svigter ikke
At krigen naturligt prægede
også Slægtsgaarden viser dette
fra en af annoncerne i 1943:
Brændselsstoffer og strøm
tilførsel kan svigte, men der
er stadig uudtømmelige kræf
ter i den danske blæst. Efter at
alle »Børnesygdomme« er lyk
keligt overvundne, står »Dansk
Vindkraft« i dag rustet til at
løse sin samfundsvigtige op
gave. Send os oplysninger om
Deres behov og krav . ..

Slægtsgaardsdiplomet
Den sønderjyske maler H.
Zimmermann, som også er
interesseret i slægtsforskning,
er nu i færd med at give ud
kast til et diplom,, hvorpå
slægtsfølgen på slægtsgårdene
kan optegnes.
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AWTE NSÆDE

At have tid —
Et norsk personaleblad har bragt følgende tankevæk
kende artikel, som unægtelig bliver mere og mere
aktuel.
Min oldefar arbejdede 12 timer daglig - også lørdag.
Det var en arbejdsuge på 72 timer. Ved siden af passede
han en have med et sommrehus, var kasserer i skyttelauget, strålefører ved det lokale brandværn, tenor og
nodeskriver i sangforeningen. Han klippede selv håret på
sine 6 børn, forsålede familiens skotøj og kløvede selv
8 kubikmeter brændsel til vinteren samt lavede det meste
husgeråd selv.
Min bedstefar var kommet ned på en arbejdsuge på 54
timer. Han overtog haven efter oldefar og var også strå
lefører. Ligeledes var han medlem af skyttelauget, og i
sangforeningen var han baryton. Men han havde ikke tid
til hverken at være kasserer eller nodeskriver. Han klip
pede heller ikke sine 4 børn, og hans brændselhugst ind
skrænkede sig til 1 kubikmeter, fordi man var begyndt
at fyre med kul. Husgeråd var da noget, man købte.
Min far arbejdede 48 timer om ugen. Også han var
havemand og medlem af skyttelauget. Men han havde
hverken tid til sang eller frivillig brandtjeneste. Hans 2
børn gik til frisøren. Brændselshugst til vinteren? Nej.
Men han lavede lidt husflid nu og da.
Og jeg? Jeg er traditionstro og derfor medlem af skyt
telauget, men jeg kommer der aldrig. Jeg har opgivet
familiehaven. Den betaler sig ikke længer, og jeg har
ingen børn. Brændsel og kul til vinteren? Næh, vi har
fået oliefyr. Hvordan skal man ellers få tid til noget som
helst i vor forjagede tid? Jeg arbejder jo trods alt 42
timer om ugen.

Vi lever i stordriftens tid.
Overalt, hvor vi vender os
hen, tales der om sammen
lægninger og koncentratio
ner. Alt skal være større,
Det gælder lige fra land
brugsejendomme til meje
rier, brugsforeninger, ban
ker, kommuner, amter og
hundreder af andre ting.
Og taler man om det helt
store spil, så er det ikke
lande men kontinenter,
der tæller.
Og selv om det af og til
kan knibe med at mobili
sere den helt store begej
string over alt, hvad der
sker, må man erkende, at
den moderne teknik og
navnlig de moderne sam
færdselsmidler har ændret
forholdene totalt. De æl
dre i den nuværende gene
ration har oplevet, at de
gamle grusveje, der for
bandt sognene med to
smalle hjulstriber adskilt
af en grøn midterrabat, er

Svar skyldig
En journalist spurgte en
gang stålkongen Andrew
Carnegie, hvem der var
vigtigst indenfor industrien:
kapitalisten, teknikeren el
ler arbejderen.
Carnegie svarede medet
nyt spørgsmål:
- Hvilket ben har størst
betydning på et trebenet
bord?

Rimeligt
Møller lod på sit visitkort
trykke »Møller & Møller«.
- Har Du fået kompag
non, spurgte vennerne?
- Når jeg må dele min
fortjeneste med finansmi
nister Poul Møller, er det

Mellem ligemænd
Under en valgturne kom
den navnkundige I. C.
Christensen engang til en
sjællandsk kro, hvor han
skulle overnatte. Han kom
i snak med krokarlen, der
- som han selv - var jyde,
og spurgte, hvor længe
han havde arbejdet på
kroen.
- Tow or, svarede kro
karlen.
- Tow or? O’ æ kro er
et engång din ennu?
- Næj, sagde karlen. A
ska’ sæj dæ, æ kromand
æ osse jyde.

PEDER LAALES ORDSPROG
Bædiræ ær sparth fraa
brædh æn fraa bondhen.

Det er bedre at spare fra
randen end fra bunden.
(Man bør begynde at
spare i tide, mens man
har rigeligt).

Manden fra landet

Det store spil
Svært at begejstres over tidens
koncentrationer, men det nytter ikke
at standse udviklingen. Vi skal i stedet
lede den på det rette spor
blevet til moderne auto
stradaer.
De gamle landsbysam
fund er gået i opløsning.
Det lokale og det fortro
lige er blevet afløst af stør
re udsyn og større kend
skab ikke alene til omver
denen, men også i vid ud
strækning til den store ver

vel rimeligt, hans navn og
så figurerer i firmaet. . ./

den. Alt det og meget an
det må vi tage til efterret
ning. Det nytter slet ikke
at stampe imod. De, der
gør det, vil blot opleve at
blive efterladt alene på
vejen.
Opgaven er derfor ikke
at standse udviklingen,
men at lede den ind i de

rette spor. Vårfloden kan
ikke standses, men den
kan ledes, og det er en af
tidens opgaver at gøre det.
Derfor skal man ikke
hverken lade sig løbe over
ende af udviklingen eller
hengive sig til fortvivlet
jamren over den. Det nyt
ter absolut ikke.
Man kan f. eks. beklage
sig over, at de små kom
muner forsvinder, men in
gen vil kunne pege på folk,
der i det lange løb har råd
til at ofre deres tid på til
dels gratis at lede en kom
mune, og ingen vil kunne
påstå, at de gamle lands
bysamfund vil være så bæ
redygtige, at man kan byg
ge en moderne udvikling
på dem. Men derfor behø
ver man ikke at ende i den
anden vejgrøft, hvor alting
gøres så stort, at ingen eller så godt som ingen kan overse det.
Manden fra landet.

Side 14

SLÆGTSGAARDEN

LANDCREDITKASSEN
Lån i landbrug, skov- og havebrug
samt grundforbedringslån.
Lån kan tilbydes til rentefod 31/2, 4, 4^, 5, 5^, 6, 6^ og 7 pct.
Kasseobligationer kan vederlagsfrit indskrives og noteres på navn.

Creditkassen for Landejendomme i Østifterne
Anker Heegaardsgade 4, København V, telf. (01) 15 96 35

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.

Provinsliypotekforeningen for Danmark
Oster Allé 31

KOBExVnATX O

yder uopsigelige 2. prioritetslån i landejendomme
og beboelsesejendomme overalt i Danmark
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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' °/
Zo
5%
6%
7%
5%

Afdragstid
lOår
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%

De af foreningen bevilgede lån må med tillæg af foranstående
behæftelsers restgæld ikke overstige 75 % af den vurdering,
der er lagt til grund for lånet.
Finansieringsproblemer

ved byggeri, generationsskifte, ejendomskøb, sammenlægning
af ejendomme 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 låntagernes egen forening er det sekundære.lån
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Sparekassen
Sjælland

i Odense

Den store sparekasse giver de store fordele

Det er derfor nærliggende at gå i
55 afdelinger er parat
til at hjælpe Dem

SPAREKASSEN FYN

©en almindelige ^randforfitring
for 2anbbpgningcrz oprettet Peb fongelig 5(norbning
af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE

10 .

KØBENHAVN

K. (01) 121100

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

Mageløs 2 - Telf. 11 77 77
Uopsigelige lån i alle arter af faste ejendomme i Fyens Stift.
Cirkulerende kasseobligationer ca. 2 milliarder kr.
Umyndiges og offentlige midler kan anbringes i foreningens kasseobligationer. Obligationer ind
skrives og opbevares vederlagsfrit (dog mindst 10.000 kr.)
Notering på navn er ikke nødvendig.

