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December 1968
Nr. 158 - 28. årgang
Misforstået
hjemstavnsfølelse
Der er stadig forskel på Kong
Salomon og Jørgen Hattemager,
konstateres i den ledende artikel,
der beskæftiger sig med misfor
stået hjemstavnsfølelse. Side 3.

Årsmødet i Haderslev
Der bliver historiske rammer om
Dansk Slægtsgaardsforenings års
møde næste år. Det fortælles der
om på side 4.

Til julegilde i en sæk
Gårdejer Kr. Rask, Egelund,
fremdrager minder om jule- og
nytårsskikkene omkring århun
dredeskiftet i en artikel på side
5.
Julen efterlader værdier
skriver den nye biskop over Ha
derslev Stift, V. Thyge Kragh, i
nogle julebetragtninger side 7.

Hartkornet afskaffes
Efter 300 års anvendelse står hartkornsbegrebet nu foran sin af
skaffelse. Om dets historie for
tælles i en artikel side 8.

V urderingsansættelseme
forøges
I »Dagens debat« rapporteres om
stigninger i ejendomsskyldsansættelseme på 20-40 pct. Side 11.

Forskelsbehandling
I mini-kronikken fortæller »Man
den fra landet« om forskelsbe
handlingen af de akademiske og
de praktiske unge. Side 13.

Gæssene gækkede endnu glade kort før jul, da fotografen var på ekskursion
og næsten symbolsk fandt dem foran slibestenen. Deres glæde over at have
overlevet Mortensaften var åbenbar, men mon de også klarede frisag de sidste
dage før jul?
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Forskelsvurdering
Værdien af hjemstavnsfølel
se er i de sidste uger blevet
inddraget i den offentlige
debat med en styrke så stor,
at det efterhånden har æn
dret sig til et betydeligt ind
tryk af misforstået hjem
stavnsfølelse. Det er nogle
få hundrede københavnske
familier, som får deres ud
komme gennem Hærens Ma
terielkommando, der har for
mået at få det ganske land
i tale som følge af alminde
lige fornuftbetonede ratio
naliseringer inden for det
danske forsvar. Under påbe
råbelse af hjemstavnsfølelse
overfor den københavnske
omegn har de på det vold
somste protesteret mod en
flytning til Hjørring.
Det fortæller med tydelig
hed om både deres og det

store flertal af befolkningens
manglende viden om, at lig
nende flyttesituationer hver
eneste dag året rundt opstår
for landmænd, som må op
give det erhverv, de i en
menneskealder har været be
skæftiget ved og har viet
hele deres arbejdskraft. Der
kommer ingen befolknings
reaktioner,
når
henved
15.000 landmænd årligt må
opgive deres erhverv og i ad
skillige tilfælde må forlade
både fødegård og hjemstavn.
Da er der i befolkningen
ingen - eller kun meget rin
ge - forståelse for hjem
stavnsfølelsen blandt sådan
ne ramte landbofamilier.
Forskellen på Kong Salo
mon og Jørgen Hattemager
trives stadig.
ph.

Forventning
om tidevandsskifte
Må jeg have lov til på denne måde
at ønske alle Slægtsgaardsforeningens
medlemmer og deres pårørende en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Det er bittert, at så mange både
yngre og ældre må forlade vort er
hverv, fordi der ikke er eksistens
muligheder for så mange som før.
Jeg ønsker lykke og held til alle, der
er draget bort, og jeg siger tak til
dem, der holder ud ved den gerning,
hvortil de har tabt deres hjerte. For
håbentlig vender tidevandet igen, så
der også i fremtiden bliver eksistens
muligheder for et frit og bæredygtigt
dansk landbrug.
CHR. R. CHRISTENSEN

Ældre numre
af Slægtsgaarden efterlyses

I løbet af 1968 bragte »Slægtsgaarden« blandt andet følgende artikler af
historisk eller blivende karakter:
Konsulent Hans Balle,
Hjallese
Konsulent Hans Balle,
Hjallese
Journalist P. Bech, Alborg

Gårdejer Jørgen Bromand,
Almsted
Gårdejer Chr. R. Christensen,
Badstrup. M.F.
Redaktør Preben Hellelund,
Odense
Redaktør Preben Hellelund,
Odense
Redaktør Preben Hellelund,
Odense

Arkivar P. K. Hofmansen,
København
Arkivar P. K. Hofmansen,
København
Biskop V. Thyge Kragh,
Haderslev
Redaktør Ib Poulsen,
Odense
Fru Julie Rask, Egelund,
G amby
Gårdejer Kr. Rask, Egelund,
Gamby
Gårdejer Kr. Rask, Egelund,
Gamby
Overlærer Th. Sørensen,
Rønne

Kapiteltaksteme for 1967
300 års anvendelse af hartkornsbegrebet skal nu ophøre
Første kulgrubebrænding i Dan
mark siden 1500-tallet
Af landsbyen Sebbelevs
historie
Jordrentesystemet bringer ruin over
mange mindre landbrug
Sund fornuft og borgerlig moral
(Om Peder Laales ordsprog)
Høsten gennem tiderne
(høsttidspunkter 1915-1967)
Herregårdsbesøg som inspiration
(om H. C. Andersens inspiration til
en række eventyr)
Fra fællesskabets tid
(om vide- og vedtægtsbreve)
7. generation på Bornholms ældste
slægtsgård (af Vallensgaards historie)
Lyset fra Bethlehem
På runestenenes vej
(om en tur ad hærvejen)
Fra abildgård til æblehave
(om en række æblesorters historie)
I de dybe skove
(om vindharper)
Julehelg og nytårsny (om julen
□mkring århundredeskiftet)

Solskinsøen Bornholm
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Artiklerne under pseudonymet »Manden fra landet« i hvert nummer er
skrevet af gårdejer Chr. R. Christensen, MF, Badstrup, mens de ledende artik
ler i hvert nummer skrives af redaktør Preben Hellelund, Odense.

Til redaktionsarkivet efterlyses fem
ældre numre af »Slægtsgaarden«. Vi
beder medlemmer, som måtte være
i besiddelse af disse numre, være os
behjælpelige med at få bladsamlin
gen intakt. Medlemmer, som vil over
lade os de pågældende numre, bedes
sende dem til Slægtsgaardens redak
tion, Kastanievej 7, 5000 Odense.
Det drejer sig om nr. 50 (august
1950), nr. 65 (juni 1953), nr. 68 (de
cember 1953), nr. 69 (februar 1954)
samt nr. 95 (juni 1958).
På forhånd tak for hjælpen!

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 fru Inger Hansen, 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
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gaardsforening: At værne dansk jord,
styrke æten og hævde arven ud fra
ønsket om at lære af fortiden, leve
i nutiden og virke for fremtiden.

Årsmødet 1969
Dansk Slægtsgaardsforening holder årsmøde på restaurant Skamlingsbanken lørdag den 31. maj 1969.
Lovændringsforslag, som ønskes behandlet på årsmødet skal - i hen
hold til vedtægtens § 9 - være skriftligt afleveret til hovedbestyrelsen
inden 1. februar 1969.
Nærmere om årsmødeprogrammet bringes i næste nummer af »Slægtsgaarden«.

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 fru Inger Hansen,
Risbro 23, 2650 Hvidovre.

OINCCEN-&AC ER-KORT
*M EN-SUWTENS'LÅN«»:

20.000 nye Slægtsgaardsmærkater snart klar
Mod forventning nåede det nye op
lag af Dansk Slægtsgaardsforenings
lille, smukke mærkat ikke at blive
færdigtrykt, så den kunne benyttes
til juleposten, men i begyndelsen af
det nye år foreligger mærkaten i nyt
tryk i et oplag på 20.000 stykker. De
sælges i bundter med 100 stykker, og
prisen er fastsat til 7 kr. pr. bundt.
Mange har allerede forudbestilt en
del af det nye oplag, og bestillinger
kan afgives til foreningens kontor.
Med det nye oplag er mærkaten
trykt i et samlet oplag på mere end
en halv million. Den blev første gang
fremstillet i 1953 og har siden været
en god propaganda for foreningen.
En slægtsgårdsmærkat på hvert brev
fra et medlem kan kun virke som
sådan.
Motivet til slægtsgaardsmærkaten er
den gamle, firelængede gård fra True
ved Århus, som nu findes opbygget
på Frilandsmuseet i Lyngby. Mær
katen er tegnet af kunstneren Gustav
Hjortlund, Korup, og den er trykt i
fire farver. Nederst på mærkaten står
Jeppe Aakjærs ord »Din egen dag
er kort, men slægtens lang«. De brin

ger en hilsen, som leder tanken hen
på hjem og slægt og noget af det,
som er hensigten med Dansk Slægts

Læserbreve
I »Slægtsgaarden« optages læserbreve fra medlemmer af Dansk Slægts
gaardsforening, men de offentliggøres
kun, når de er forsynet med navn og
adresse.
Læserbrevene dækker dermed ind
senderens personlige mening og be
høver således nødvendigvis ikke at
være samstemmende med hverken
landsbestyrelsens eller redaktionens
opfattelse.

Historiske rammer for årsmødet
på Haderslev-egnen næste år
Dansk Slægtsgaardsforenings årsmø
de 1969, som gennemføres i dagene
lørdag 31. maj og søndag 1. juni,
får historiske rammer om sig.
Selve årsmødet søges henlagt til
Skamlingsbanken, der tidligere har
været samlingssted for så mange hi
storiske møder og folkefester, og
hvor kendte personligheder som N.
F. S. Grundtvig, Carl Ploug, Orla
Lehman, Laurids Skau og M. Goldschmidt har talt.
Det lige så historisk kendte hotel
»Harmonien« i Haderslev danner
rammen om foreningens festmiddag
under årsmødet. Det har i mere end
100 år været samlingssted for dansk
heden i Haderslev og har huset ad
skillige store, nationale og historisk
betydningsfulde møder. Det var også
her digteren Edvard Lembckes sang
»Vort modersmål er dejligt« for før
ste gang lød ved en afskedsfest 13.
april 1859 for pastor F. E. Boisen i
Vilstrup. Edvard Lembcke var den
gang rektor ved Haderslev Katedral
skole. Den særlige Haderslev-sang
»Du skønne land med dal og bakker
fagre«, som Haderslev-egnen inspi
rerede Edvard Lembcke til, blev li

geledes første gang sunget på hotel
»Harmonien«.
Endnu er årsmødeprogrammet ikke
fastlagt i detaljer, men det sker i be
gyndelsen af det nye år af det sær
lige årsmødeudvalg, som består af
landsformanden, folketingsmand Chr.
R. Christensen, Badstrup, gårdejer
Jens Skau, Øster Lindet, gårdejer
Peter From, Rørkjær, og konsulent
Hans Balle, Hjallese, således at pro
grammet kan godkendes af landsbe
styrelsen på dets næste møde.
- Men vi er parate til at tage imod
slægtsgaardsforeningens medlemmer
og håber på stor tilslutning til års
mødet, siger Haderslevs turistchef,
trafikkontrollør A. K. Nielsen, Ha
derslev. Der er allerede sikret over
natning til årsmødedeltagerne, idet
samtlige sengepladser - ialt ca. 350
fordelt på byens otte hoteller - er
reserveret Dansk Slægtsgaardsfor
enings medlemmer.
H »Slægtsgaarden« vil i de kom
mende numre bringe såvel artikler
som billeder fra Haderslev by og
Haderslev-egnen med en historisk be
lysning af de begivenheder, som har
gjort årsmøde-egnen så kendt.

Det historiske hotel »Harmonien« i Haderslev.
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Når året går på hæld og julehøjtiden
stunder til, da søger tankerne ojtere
end ellers tilbage til min barndoms
lyse land i et trygt og godt hjem,
og var end julen dengang, for 70-80
år siden, vidt forskellig fra, hvad den
er i dag, i hvert fald i det ydre, så
har dog ingen anden højtid senere
hen i livet nogensinde formået at
overstråle »julen derhjemme hos mo
der engang«.
Hvor var der fest og højtid over
alle de travle forberedelser, store og
små, der gik forud for julen: slagt
ning, bagning, brygning og meget
mere. Der skulle laves most til jule
grøden - og slåenmost var den fine
ste - der skulle plukkes pølsepinde i
hegnet, og de skulle skrabes og tør
res, så de lå parat til slagtedagen. Og
så snart den var fra hånden, kom
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den sædvanlige faste stab af ældre
kvinder fra nærmeste hospital (fattig
gård) eller købstad og bad om »en
bitt til jul«. Det var ikke småting,
der blev delt ud af slagtemad i da
gene før højtiden.
Der skulle også hentes juletræ
hjem fra Nymarksskoven, og der
skulle klippes juletræspynt. Mit før
ste arbejde var at klippe himmelsti
ger i kulørt silkepapir. Senere, da jeg
blev større, lærte jeg også at flette
hjerter og klistre kræmmerhuse. Selve
juleaften kom der hvid dug på bor
det, det brugte vi jo ikke til hverdag.
Men forinden vi selv gik til bords,
havde vi børn været med far rundt
i staldene hos alle dyrene og givet
dem et ekstra godt foder. Køerne fik
således kun hø, ingen halm, juleaf
ten. Så gik vi ind og spiste risengrød

Efter jule- og nytårsfestlighederne begynder
hverdagen igen den 7. januar, når »Sankte
Knud bærer julen ud«, hed det omkring år
hundredskiftet — og så var det om at have
spist op af festmad og godter

og ribbensteg, og bagefter læste far
juleevangeliet, dernæst oprandt det
store øjeblik, da træet blev tændt, og
vi gik alle rundt om det og sang de
smukke gamle julesalmer. Det var
vel nok højtid.
Julegaver kendte man ikke til den
gang, men vi savnede det heller ikke.
Vi fik jo hjerter og kræmmerhuse
med godter i, og hvad gjorde det, at
pebernødderne var bløde og bolscherne fedtede, som de jo blev, når
træet stod oppe i den øverste stue,
hvor der ikke blev fyret. Siden spil
lede vi alle, store og små, kort om
æbler og nødder, indtil vi sluttede af
med kaffe og kager: klejner, fugle
o.s.v. Fuglene var de allermest spæn
dende. Mor havde nogle små blik
forme, som hun stak figurer ud med
af jødekagedejgen, og blandt for
mene var der også en, der kunne
lave fugle. Det var vel nok en herlig
hed! Aldrig siden har jeg smagt så
gode kager. Jeg kunne næsten ikke
nænne at spise dem!

Til julegilde i en sæk
Dengang varede julen, om ikke til
påske, så dog til efter helligtrekon
ger, så da havde familie og venner
rig lejlighed til at besøge hinanden.
Engang skulle vi, på vanlig vis, hen
hos naboens og se deres juletræ, men
der rejste sig en heftig snestorm, så
det var udelukket, at en fyr som jeg
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på 3-4 år kunne vade gennem sne
driverne. Hvad skulle vi dog gøre?
Jo, far vidste råd! Han gik over i
loen og tog en af de store, tykke,
hjemmelavede sække, som man brug
te dengang. Så tog han mig og put
tede mig i sækken og svang denne
op på sine skuldre, idet han sagde:
»Fip!« Og så vandrede de af sted
allesammen, ud i snestormen, og jeg
sad lunt og trygt i sækken og hørte
på, hvordan stormen hvinede og
biudrede i det levende hegn langs
vejen og rev og ruskede i de mægtige
popler, der stod i hegnet, som om
de skulle væltes omkuld alle sam
men. Dog, de blev stående, og vi
nåede velbeholdne vort mål.

Frugttræerne rystes nytårsaften
Efter julehøjtiden nåede vi frem til
nytåret, og nytårsaften formede sig
i det hele og store som juleaften,
dog lidt mere muntert. En ejendom
melig oplevelse havde vi nytårsaften.
Når vi var færdige med at spise, tog
far os børn med ud i haven for at
ryste alle frugttræerne, så de kunne
bære godt i den kommende sommer.
Sådan var det gammel sæd og skik,
sagde han. Hen under aften havde
mor bagt et stort fad æbleskiver, så
vi havde noget at traktere med, når
naboerne kom med deres rumlepotte,
eller de slog en potte på dørene. Hist
og her kunne nytårsløjerne vel blive
lidt grovkornede, der vil jo altid væ
re nogle, der ikke kan holde måde,
men i mit hjem gik det altid stilfær
digt og dog fornøjeligt til.
Til helligtrekonger sluttede julen.
Så blev alle levninger af festmad og
godter spist op, thi »Sankte Knud
bærer julen ind«. Det var den 7. ja
nuar, og så var det atter hverdag.
Mors rok, som havde været sat til
side i julen, - »for da måtte intet gå
rundt«, - kom atter frem, og hver
dagens pligter begyndte igen for både
store og små.
Tilbage var kun at se efter nytårs
nyet, og selv om den gamle, smukke
skik at gå ud med et stykke kød i
den ene hånd og en salmebog i den
anden, vel nok ikke overholdes mere,
så kan det dog godt være, at sindet
samles, og tanken løftes opad over
det lave hos en og anden af os, hver
gang vi ser nytårsnyets tynde, hvide
segl komme til syne bag vinterhim
lens skyer.

De svandt, de svandt, de blide
barndomsdage!
Min rolighed, min fryd med
dem svandt hen,
jeg kun erindringen har nu
tilbage,
Gud, lad mig aldrig, aldrig
tabe den!
(Jens Baggesen)
KRISTIAN RASK

Jydernes jyde
Det må være af lutter beskedenhed,
at forfatteren Salomon J. Frifelt har
samlet sin lange række af oplevelser
og skildringer af jysk natur og folke
liv under titlen »Jyder er vi alle« og
ikke under den titel, som ordsproget
vitterligt angiver »Jyder er vi alle for
Vorherre«. Men beskedenheden præ
ger såvel de folkelivsskildringer, Sa
lomon J. Frifelt tegner af jyden på
godt og ondt, som Salomon J. Fri
felt ikke hører blandt de forfattere,
der nødvendigvis må placere sig selv
i hændelsescentrum for at viderebrin
ge tildragelser.
Salomon J. Frifelt mestrer kunsten
at fortælle om et langt livs oplevelser
uden dyrkelse af det egocentriske, og
han forstår at lade oplevelse og skil
dring tale direkte. Det kommer især
til udtryk i naturskildringer og i den
lokalhistoriske viden, han har. Han
fortæller både om løst og fast fra
jydens hverdag i en tid, som efter
hånden hører historien til. I det hele
taget viser jubilæumsbogen - det er
Salomon J. Frifelts 50. - hans styrke
som folkemindesamler, og ikke
mindst andelsbevægelsens opståen i
de vestjyske egne står som betyd
ningsfulde afsnit.
Salomon J. Frifelt er bedst i skil
dringer af egne oplevelser og i be
skrivelsen af natur og folkeliv. Det
skyldes måske hans journalistiske
fortid, at han - i for høj grad - har
følt sig fristet til forsøg også på in
terviewets kunst, hvor han nærmest
forekommer unuanceret i forhold til
de festlige og velkrydrede folkelivs
skildringer. Også dialektanvendelsen
hører til hans styrke, og adskillige
bærer - for at forsøge sig i den vest
jyske terminologi - præg af at være
hjemmebundne, men af en karat så
fin og fornøjelig.
Salomon J. Frifelt har med sin ju
bilæumsbog tegnet endnu et smukt
og naturalistisk billede af det liv, jy
ske bønder i generationer har levet
på fædres jord, og han må have gjort
sig fortjent til karakteristikken »Jy
dernes jyde«, om nogen har det. Det
er en bog ganske uden tidens næsten
traditionelle litterære krukkeri, og
den er med sine skildringer af efter
hånden devaluerede begreber som
pligttroskab, flid og nøjsomhed trods
alt umådelig virkelighedsnær.
Salomon J. Frifelt har endnu en
gang formået hos de mange, som

uden at være jyder holder så meget
af vest- og nordjysk natur og sinde
lag, at genskabe erindringen om de
store vidders land, hvor der er højt
til himlen, vidt til horisonten og langt
til naboen.
ph.
Salomon J. Frifelt: »Jyder er vi alle«.
Rosenkilde og Baggers Forlag. 315 si
der. Pris: 39,75 kr.

DØDSFALD
En af Slægtsgaardsforeningens nære
og gode venner, forhenværende gård
ejer Thomas B. Thomsen, Ulsted,
døde i sidste måned.
Thomas B. Thomsen, der blev 85
år, var vendelbo af fødsel, og hele
hans liv kan karakteriseres af ven
delboens allerbedste egenskaber. Han
nærede stor respekt for slægtsansva
ret, og han forstod betydningen af at
videreføre rige traditioner, såvel som
han i hele sin gerning viste forståelse
for at tage det bedste af udviklingens
nyskabelser op og kombinere det
med det gamle og prøvede. Det kom
stærkt til udtryk i hans kommunale
virke og i hans medlemskab af lands
bestyrelsen for Dansk Slægtsgaardsforening, hvor han havde sæde fra
1944 til 1962.
I mange år var han sognerådsfor
mand og sognefoged i sit fødesogn
Ulsted, ligesom han havde været til
synsførende for Ulsted Sogns Spare
kasse. I nogle år havde han også væ
ret kandidat for partiet Venstre i
Nørresundby-krédsen, ligesom han
havde været medlem af bestyrelserne
for Historisk Samfund i Aalborg
amt og Kulturhistorisk Forening for
Aalborg amt.

Thomas B. Thomsen

SLÆGTSGAARDEN

Side 7

Biskoppen over Haderslev Stift, hvor Dansk Slægtsgaardsforenings næste årsmøde holdes, fortæller i
disse julebetragtninger om tanker, han ville gøre sig,
hvis han skulle fremstille en altertavle. Biskop Thyge
Kragh ville lade den karakterisere

Lyset fra Bethlehem
Hvis jeg kunne male og fik be
stilling på en altertavle, der skul
le forestille julen, så skulle den
se ud som de gode gammeldags
med et midterfelt og to sidefløje.
I midterfeltet ser vi Bethlehemsstalden. Barn Jesus i krybben skal
være det strålende midtpunkt. Julens
tegn. Og Maria og Josef og hyrderne
skal være der. De hårde, barske om
givelser skal fremhæves. Fattigdom
men og nøden, der omgav den ny
fødte. Og midt i alt dette tunge og
mørke skal der fremvælde et stærkt
lys. Evigheden er kommet ind i tiden
med dette barn. Og ovenover ser
man en hærskare af engle som lette
skyer på en frostklar himmel.
På venstre fløj af altertavlen skal
vi se forjættelserne og forventningen.
Der skal de afbildes de gamle hed
ninger og jøder, der så frem til den
dag, da tilværelsen ville afsløre sit
ansigt og tale til mennesker om livets
mening. I den gruppe skal jomfru
Maria være den mest fremtrædende.
Hun står og lytter til bebuderenglens
ord. Man ser den unge pige med et
udtryk af glæde og forfærdelse, som
når et menneske får betroet en an
svarsfuld opgave. Menneskets adel
påny erkendt. Det er noget overvæl
dende. Men i alt dette har livet fået
en god mening.
På altertavlens højre fløj gengives

der en ganske almindelig hverdag i
udkanten af en dansk by. Man ser
en mand gå med en mappe under
armen på vej til kontoret. En anden
cykler i sit arbejdstøj. En husmor
går på indkøb. Nogle børn leger og
slås. Der skal være fabriksskorstene
og huskolosser som i skellet mellem
land og by. Og man ser et stykke
muldjord, hvor der går en mand og
pløjer. Slægtsgården ligger i baggrun
den af billedet. Der må godt ligge
nogle snavsede sneklatter ved vej
kanten for at betegne, at det er en
hverdag efter jul. På dette billede er
der ingen engle at se. Der skal der
imod være en skraldevogn, der kører
bort med et juletræ. Og på juletræet
skal der hænge nogle glemte tjavser
af englehår, der vifter i vinden.
Men fra Jesusbarnet i krybben på
midterbilledet udgår der en solglans,
et varmt, gyldent skær. Det lys skal
lægge sig på ansigterne af Josef og
Maria og dyrenes muler. Det lys
skal glimte i øjnene på de menne
sker, der til venstre står og venter
på deres længslers opfyldelse. Og det
samme skær skal lægge sig på hver
dagens folk til højre. Det skal for
gylde skorstene og huskolosser og ar
bejderen på cykel og kontormanden
med mappen og husmoderen på ind
køb, og manden, der pløjer, og bør
nene, der leger og slås.
I disse dage, da dette læses, er vi
endnu i forventningen om det, som
julen skal bringe os. Eller vi er lige
midt i højtiden. Men når julen om

nogle dage er forbi med dens for
ventning og dens stemning, når jule
træet er kørt på lossepladsen, hvad
er der så tilbage?
Det egentlige er tilbage. Barnet,
der blev mand, Guds søn, der blev
vor broder og livets ord til os.
Julens barn voksede op og delte
lige kår med os mennesker fra den
første gråd til det sidste suk. For at
vi, som han, skulle finde livets me
ning i at dele kårene med vort med
menneske og ved vore ord og vor
færd prøve på at få andre til at tak
ke for livets gave.
Når havet stiger, bringer det ofte
værdier med sig. Når det trækker sig
tilbage, kan man finde ravstykker
og perlemorskaller liggende og glim
te i sandet. Når julens særlige stem
ning er forbi, og hverdagen begyn
der, kan man finde, at den har efter
ladt os kostbare værdier. Et solskin
i sindet. Et godt ord, der ligger i
hjertet og varmer og giver frimodig
hed. Og en stor opgave: Livet med
og for det menneske, der trænger
til dig. Det er genskin af lyset fra
Bethlehemsbarnets krybbe.

Det var i troen på det ord,
digteren kunne sige trods alt:
»Løft dit hoved og tak for li
vet!«.

THYGE KRAGH.
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I slutningen af perioden fra reforma
tionen i 1536 til enevældens indfø
relse i 1660 fremkom hartkornsbegrebet første gang som grundlag for
skatteligningen.
Det hidtidige skattesystem var
mangelfuldt, idet adelens og dens
ugedagstjeneres ejendomme var skat
tefri, og den skattepligtige jord var
meget uens bebyrdet ved skatternes
ligning på en ofte forskelligartet sam
mensætning af lægsinddelinger af
skatteydere.
Ved statsskatternes fordeling gik
man i årene før enevælden mere di
rekte over til at lægge bøndernes
landgildeydelse til grund. Det kunne
bedre lade sig gøre nu, da de fleste
ejendomme var fæstegårde.
Landgilden var fæstebondens årli
ge afgift i penge, korn eller natura
lier til ejeren. Landgilden bestod
først og fremmest af jordens frem
bringelser. Korn af agerjorden, hø af
engene, kvæg og smør af græsnings
arealerne, oldensvin, fedesvin, træ og
lignende af skovene, fisk af vandene
o. s. v. Hertil kom penge som afløs
ning for tjenester og ydelser, gæster i,
arbejdspenge, plovpenge, tærskepenge og lignende.
Fæsterens landgildevdelser, som
i det store og hele havde været ufor
andret gennem mange slægtled, blev
omregnet i hårdt kom (hartkorn) ef
ter bestemte satser.
For at nå til et praktisk sammen
ligningsgrundlag var de forskellige
landgildeydelser sat i forhold til en
bestemt værdimåler, og som sådan
havde man i almindelighed fastsat
rug og byg, det såkaldte hårde korn,
hvis kærne var hårdere end den blø
de havre. På den måde kunne man
efter den gængse målestok omregne
enhver landgildeydelse i hårdt korn
eller hartkorn og havde dermed et
passende
sammenligningsgrundlag,
når man ville mageskifte ejendomme.
Med landgildevdelsen som en vær
difaktor havde man et skatteligningsgrundlag at bygge videre på ved gen
nemførelsen af matrikuleringen og
hartkomsansættelsen ved Landgilde
matriklen 1664.

Mere ligelig byrdefordeling
Da enevælden indførtes i Danmark,
var landets økonomiske tilstand dår
lig. Statskassen var tom og rigets
gæld stor. Store dele af krongodset
var pantsat, og meget deraf måtte i
den følgende tid sælges.
Skulle den store skattebvrde som
krævedes, i fremtiden kunne bæres,
måtte byrderne fordeles mere lige
ligt.
For at tilvejebringe en fortgenelse
eller matrikel over alle fa^te eændomme nålag^es alle jordbesiddere
at give onlvsninger om ejendommens
værdi. Alle, som eiede jordegods, fik
i begyndelsen af 1661 ordre til at

indsende afskrifter af deres jordebøger. I disse stod optegnet, hvad
hver fæstegård svarede i årlig land
gilde, ydet i penge eller naturalier.
Efter bestemte takster omregnedes
hver ejendoms enkelte ydelser i den
tilsvarende værdi i hartkorn. (Rug
eller byg). Den samlede sum af disse
værdier angav da ejendommens hart
korn. Man kaldte det at skyldsætte
jorderne, og deres skyld betød deres
forholdsmæssige skattepligt.
Den takst, hvorefter matrikelskom
missionen omregnede de enkelte
landgildeydelser, kunne være lidt for
skellig fra egn til egn.
For de ikke landgildepligtige ejen
domme (hovedgårde, præstegårde,
degnejorder og selvejergårde) ansat
tes hartkornet rimeligvis efter skøn
ved taksation, idet man sammenlig
nede dem med nærliggende landgil
depligtige bondegårde. For hoved
gårde og selvejergårde kunne man gå
en særlig vej, idet man fra tidligere
tid ved køb, salg og mageskifte an
gav ejendommens værdi i hartkorn
beregnet efter udsæd, høavl og svins
olden.
Efter Arent Berntsens angivelse
regnedes 1 td. hartkorn til 3 td. ud
sæd af rug eller byg, W2 td. bog
hvede eller ærter, 4^ td. blandkorn
og 6 td. havre, ligesom man regnede
1 td. hartkorn for hver 24 læs enghø
(i Vendsyssel 72 læs kærhø) og for
hver 24 svins olden.
Det viste sig, at hartkornet bereg
net efter udsæd blev mindre end fæ
stegårdsjordens landgilde-hartkorn.

Matriklerne 1662 og 1664
Som grundlag for de hartkornsskatter, der pålagdes i tiden efter ene
vældens indførelse, lod regeringen
straks matrikelkommissionen udar
bejde de såkaldte matrikler (landgil
dematriklerne). Først kommissions
matriklen af 1662, og siden da denne
fandtes utilfredsstillende, amtstuema
triklen af 1664. Denne, som kaldtes
Frederik d. 111.s matrikel, var man
heller ikke tilfreds med. Da land
gilden var sat meget forskelligt i for
hold til gårdenes godhed, var ma
triklen af 1664 særdeles ufuldkom
men.

Matriklen af 1688
For at skaffe et bedre grundlag for
beskatningen, vedtog regeringen der
for gennem en omfattende opmåling
og taksering af al landets jord i be
gyndelsen af 1680erne at udarbejde
en mere grundig planlagt matrikel.
Det resulterede i landmålingsma
triklen af 1688, (Chr. d. Vs matri
kel), der var i kraft i over halvandethundrede år, indtil den afløstes af
matriklen af 1844.
Den dyrkede jords agre måltes ved
rebning i længde og bredde, og på

300 års anvend
Hartkornets rolle son
er forlængst udspillet,
skrænkes efterhånden
fører en masse bes^
AF HANS
grundlag heraf beregnedes hele ejen
dommens areal af agerjord, som ind
førtes i de såkaldte markbøger og op
gaves i tønder land — 14.000 kva
dratalen, der her anvendtes første
gang som måleenhed fra 1683.
Vurderingen af jordens godhed
foregik skønsmæssigt, idet agermar
ken på Øerne inddeltes i 4 klasser
og for Jyllands vedkommende i 6
klasser, således at der indenfor hver
klasse svarede et vist areal til 1 td.
hartkorn.
Engene blev ikke opmålt, men sat
i hartkorn efter det høudbytte, der
sædvanligt kunne ventes.
De udstrakte græsningsarealer
udenfor den almindelig dyrkede
agerjord blev heller ikke opmålt,
men sat i hartkorn efter det antal
kreaturer, som de kunne sommer
føde.
Skovene blev som regel sat i hart
korn efter det antal svin, de kunne
oldenføde. 1 td. skovskyldshartkorn
gjaldt kun for Vi td. ager- og enghartkorn, fordi man ville bevare de
skovarealer, der var levnet efter de
langvarige krige.
I de store matrikelsprotokoller,
markbøgerne, som opbevares i rigs
arkivet, findes uvurderlige historiske
oplysninger om marknavne og land
boforhold i det hele taget. De en
kelte landsbyer og gårde er anført
med numre. Gårdenes ejer- og bru
gernavne og gammel og ny hartkornsansættelse er opgivet, og ligeså
agrenes mål og jordens beskaffenhed
samt omtale af gårdhavers beliggen
hed i forhold til bygningerne, såsom
urtehave, kålgård, antal frugttræer
og humlestænger.
Medens hartkomsansættelsen i ma
triklen af 1664 omfattede 443.834 td.
hartkorn, indeholdt matriklen af
1688 kun noget over 360.000 td.
ager og eng hartkorn foruden Born
holms ca. 8000 td. gammelt hart
korn fra 1664. Matriklen af 1688
omfattede ikke Bornholm.
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?lse af hartkornsbegrebet skal nu ophøre
. beskatningsgrundlag
)g dets betydning ind
til formalia, der medærlige beregninger
BALLE
Hartkornsformindskelsen i 1688
udgjorde for Sjælland 16 pct., Lol
land-Falster 11 pct., Fyn og Lange
land 34 pct. og for Jylland 26 pct.
Af priviligeret hartkorn fandtes
der i matriklen af 1688 foruden
købstadsjord, præstegårdsjord, deg
nejord og anden offentlig ejendom
de nyoprettede grevskaber og baro
nier, der var delvis skattefri som
følge af de forpligtelser, der påhviler
besidderne. Efterhånden blev også en
del andet hovedgårdshartkorn skatte
frit, idet ejerne til gengæld måtte
forpligte sig til at indestå regeringen
for fæstegodsets skatteydelse, en for
pligtelse som til tider kom til at hvile
tungt på godsejerstanden.
Matriklen af 1688 var et for sin
tid fortrinligt arbejde, men den blev
i årenes løb behæftet med adskillige
fejl på grund af opdyrkning af jord,
grundforbedringer, sandflugt, over
svømmelser o. s. v. Det hændte hyp
pigt, at ejendomme blev ændret ved
arvedeling eller køb, salg eller mage
skifte af jord, uden at der blev fore
taget en forholdsmæssig fordeling af
parcellernes hartkorn. Nogle ejen
dommes hartkorn blev således i ti
dens løb ganske misvisende. Jorder
nes udskiftning i slutningen af det
18. århundrede gjorde den gamle
matrikel yderligere uanvendelig som
skatteligningsgrundlag.

Matriklen af 1844
Efter landboreformerne var matrik
len af 1688 helt forældet, og da det
som følge af krig blev nødvendigt at
udskrive nye skatter, måtte man ud
arbejde en ny matrikel. Rentekam
merets planer hertil forelå i 1804, og
samme år begyndte forarbejderne.
Selve markarbejdet blev ikke afslut
tet før i 1827, og først i 1844 kunne
den nye matrikel sættes i kraft.
De omfattende forarbejder til ma
triklen af 1844, der opbevares i ma
trikelarkivet, er et værdifuldt kilde-

Den gamle form for tegning af matrikelkort med nedtegning af punkterne
efter sigtelinier.
stof for den lokalhistoriske forsk
ning.
Matriklerne fra 1662-1844 omfat
ter ikke Sønderjylland med undta
gelse af de områder (enklaver), der
dengang hørte under kongeriget. Ef
ter 1864 blev de dele af Sønderjyl
land, som forblev ved Danmark, op
målt og matrikuleret. Da Sønderjyl
land var blevet fraskilt Danmark,
gennemførtes en matrikulering af he
le den tyske del af hertugdømmet.
Der foretoges opmåling af jorderne,
og ejendommene fik artikkelnumre.
I stedet for hartkornsansættelse be
regnedes jordens gennemsnitlige net
toudbytte, og på grundlag af en par
celfortegnelse ansattes »Reinertrag«,
som er den preusiske grundskat, der
blev indført i Slesvig-Holsten i be
gyndelsen af 1870’erne.
Udførelsen af arbejdet med ma
triklen af 1844 lettedes meget for
arealberegningens vedkommende, da
det omfattende kortmateriale af be
tydelig kvalitet fra alle sogne, som
var fremkommet ved opmålingen i
forbindelse med jordernes udskift

ning i reformperioden, var til rådig
hed. Udskiftningskortene blev efter
prøvet i marken, og fornødne rettel
ser blev påført. Samtlige ejendomme
blev kortlagt, og derved fremkom de
originale matrikelskort for landsby
ernes jorder i sognene.
Den grundlæggende tanke for den
nye matrikel var, at al ager og eng
jord skulle boniteres for at få en til
fredsstillende
hartkornsansættelse.
Agerjorden boniteredes »ved en tak
sation, hvorved jorden efter sanselig
bedømmelse« af madjord og under
grund sattes i klasse med takst 24 for
den bedste jord.
Der nedsattes en kommission, der
i 1805 var ude for som forarbejde
til den nye matrikel »at beregne en
snes byers marker fornemmelig i
Roskilde Amt« og »finde og afmær
ke en jordplet som i det mindste
almindeligvis ikke kunne findes bed
re og derfor under benævnelsen af
takst 24 antages som normaljord«
for vurderingen.
Kommissionen fandt ud af, at der
i Karslunde by og sogn i Københavns
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Amt i selvejer Nils Nilausens Toft
»sønden for den østre ende af hans
stuelængde« fantes jord, som kunne
bruges, og herfra begyndte da vur
deringen af Danmarks jord, idet
overjorden her havde en passende
blanding af sand, muld, ler og kalk,
medens underlaget havde en lignende
eller stærkere leret jordblanding, og
jordarealet lå passende for solen og
for vandets afløb. Der blev også
fundet jord til takst 20, 16 og 10 i
Karlslunde bymark, men lavere tak
ster måtte man længere bort for at
finde. Udgangspunktet for den lave
ste takst - takst 3 - fandt man i
Ringgive præstegårds mark i Vejle
Amt.
Ved vurderingen af enge og græs
ningsarealer blev der foruden jordens
beskaffenhed taget hensyn til høav
lens størrelse og antallet af voksne
kreaturer, der kunne fødes ved som
mergræsning.
Det nye har tkornsbegreb, 1 td.
land boniteret areal, hvorved forstås
1 td. land til takst 24, svarede til 2
td. land til takst 12 eller 3 td. land
til takst 8.
Af skattetekniske grunde ønskede
man, at den nye matrikel skulle in
deholde samme antal tønder hart
korn som matriklen af 1688 - ca.
372.000 td. hartkorn af ager og eng.
Man fandt, at der ville medgå 51/?
td. Id. boniteret areal (d.v.s. bedste
jord takst 24) til 1 td. hartkorn. På
Bornholm, hvor matriklen af 1688
ikke havde været gældende, regnedes
der med 3n/2o td. land. 3 td. hart
korn på Bornholm svarer til 2 td.
hartkorn i det øvrige land.
Ved forordning af 20. iimi 1850
udjævnedes forskellen mellem skat
ten på priviligeret og upriviligeret
hartkorn således, at det priviligerede
hartkorn blev ansat til skat som det
upriviligerede.

Hartkornets afskaffelse
Matriklen af 1844, da den trådte i
kraft, et overordentlig omhyggeligt
udført arbejde, men det var uundgå
eligt, at den enkelte ejendoms hartkornsansættelse, efterhånden som ny
opdyrkning af hede, mergl ing, dræ
ning og afvanding og kultivering af
enge og moser fandt sted, i stor ud
strækning kunne blive stærkt misvi
sende. Hartkorent blev derfor, navn
lig i de egne af landet, hvor sådanne
kultiveringsarbejder især fandt sted,
et mindre pålideligt fordelingsgrund
lag for jordskatterne, end det tidli
gere havde været.
Da spørgsmålet om lempelse /
landbrugets beskatning under ned
gangsperioden i 1880’erne og 90’erne
opstod, blev muligheden for en æn
dring af beskatningsgrundlaget også
drøftet, og efter at regeringen i 1901
havde nedsat en parlamentarisk skat
tekommission, blev slutresultatet af
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rigsdagens forhandlinger, at hart
kornet fuldstændig afskaffedes som
beskatningsgrundlag og afløstes af en
periodisk
ejendomsskyldvurdering
ved lov af 15. maj 1903.
I henhold til denne lov bortfaldt
hartkornet fra 1. juli 1904, som
grundlag for statsskatternes pålig
ning, medens det gradvist forsvandt
for kommuneskaternes vedkommen
de og først fuldstændig bortfaldt i
1925.
Ejendomsskatten, der siden første
periodiske ejendomsvurdering i 1904
er lignet på den ved vurderingen an
satte ejendoms- og grundværdi, hvi
ler i modsætning til hartkornsskatten
på al fast ejendom både i by og på
land.
Selv om hartkornsansættelsen i
1904 bortfaldt som skattelignings
grundlag, har den til de senere år på
forskellig måde haft nogen betyd
ning, blandt andet som sammenlig
ningsgrundlag.
Hartkornet bliver endnu noteret på
landejendommenes matrikelskort og
i tingbogen og skrives på dokumen
ter ved ejendomssalg og pantsætnin
ger m. m. På papiret eksisterer det
endnu, men det giver i mange til
fælde anledning til besværlige bereg
ninger og registreringer ikke mindst
blandt landinspektører og i matrikelsdirektoratet. Endog ved bortsalg
af små parceller fordeles hartkornet
på de forskellige lodder, og selv den
ringeste lille lod på nogle få hundre
de kvadratmeter får tildelt en part
af hartkornet fra 1844.

Efter vedtagelsen af lov af 7. juni
1958 om bortfald af hartkorn eller
matrikelsskyld for ejendomme i om
råder under købstæder og flækker,
er hartkornsangivelsen i de senere år
ophævet i mange forstadskommuner,
således at der ligesom for købstads
jorderne kun skal opgives matriklens
arealer i tingbogen og til amtstuer
nes og kommunernes ejendomskarto
teker.
Statistisk Departement opgav indtil
1961 gårdenes hartkorn i størrelses
grupper i statistiske oversigter over
landbrugets ejendomspriser. Fra 1961
er dette ophørt, og gårdenes størrel
sesgrupper angives nu efter areal i
hektarer. Således forsvinder efterhån
den hartkornsbetegnelsen som grund
lag for skøn over landejendommenes
jordbonitet og som sammenlignings
grundlag i statistiske oversigter.
Det ventes, at der i denne folke
tingssamling fremsættes lovforslag
om fuldstændig afskaffelse af hartkornsbegrebet, da det ikke mere har
betydning at opretholde det.
En omtale af ansættelsen af hart
korn efter skovskyld, mølleskyld,
færge- og broskyld, fiskerihartkorn
og tiendehartkorn samt af de forskel
lige detaljer om vurderingsklasser og
takster ved taksering og bonitering
vil føre for vidt i denne omtale af
hartkomsbegrebet, som nu nærmer
sig den endelige afskaffelse og i
fremtiden vil være at finde i land
brugets historie efter at have været
anvendt i over 300 år.

Bondegårdsreglen
genindføres
Grundværdien sættes i forhold til brugsværdien
Finansminister Poul Møller (KF) vil
nu atter indføre bondegårdsreglen,
som skal forhindre en brandbeskat
ning af arealer, ejerne af hensyn til
det offentliges planlægning ikke kan
realisere, og som for tiden beskattes
langt mere, end de kan bære. 1 ad
skillige tilfælde har landmænd landet
over siden den daværende socialde
mokratiske regerings ophævelse af re
gelen i 1965 måttet optage lån for at
svare skatterne af sådanne arealer.
Genindførelsen af bondegårdsreg
len sker i form af en ændring af vur
deringsloven op til den 14. alminde
lige vurdering, som finder sted i
august 1969. Bondegårdsreglen bety

der, at grundværdien af landbrugs
ejendomme, gartnerier, frugtplanta
ger og planteskoler fremover skal an
sættes til det beløb pr. arealenhed,
som jorden efter sin beskaffenhed og
beliggenhed ville koste efter egnens
priser, hvis den hørte til en middel
stor bondegård i middelgod kultur,
uden at der tages hensyn til den høje
re værdi, som jorden kan have på
grund af forventningerne om over
førsel til inderzonestatus (efter det
nye zoneforslag, byzone) med mulig
hed for udstykning.
Bondegårdsregelens genindførelse
betyder, at grundværdierne igen sæt
tes i forhold til den aktuelle brugs
værdi.
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Den omvendte verden:

Mindre efterspørgsel, men højere vurdering
De forventninger, også Dansk Slægtsgaardsforening har næret til en stabilise
ring eller ligefrem en nedsættelse af ejendomsskyldniveauet, ser ikke ud til at
blive indfriet. I hvert fald melder ligningsdirektoratet efter de indledende for
beredelser til den 14. almindelige vurdering i august næste år allerede nu, at
betydelige stigninger i vurderingsansættelserne må imødeses. Trods opgørelser
fra Danmark Statistik om nedgang i såvel ejendomssalg med deraf følgende
mindre efterspørgsel som fald i ejendomspriserne på 7000-16.000 kr. gennem
snitlig pr. ejendomssalg skønner ligningsdirektoratet nu, at gennemsnittet for
vurderingsansættelserne for landbrugsejendomme skal forhøjes med 39 pct.

Ligningschef, cand. polit. Sigfred
Vang, København, anslår, at vurde
ringsansættelserne i forhold til 13. al
mindelige vurdering i 1965, der var
kendetegnet af betydelige stigninger,
skal forhøjes således:
Øernes område: 38 pct.
Jylland: 41 pct.
- Men man må, siger ligningsche
fen til »Kristeligt Dagblad«, erindre,
at vurderingerne sidste gang lå om
kring 15 pct. under salgspriserne,
hvorfor der i virkeligheden er tale
om en stigning i salgsprisen siden
1965 på rundt regnet 20 pct.

Faldende huspriser
Samtidig har »Jyllands-Posten« på
basis af statistisk materiale gjort op,
at der siden andet halvår af 1967 er
sket et prisfald på 3,5 pct. for jævnt
store gårde i det fynske og jyske om
råde, mens mindre landbrugsejen
domme samtidig er faldet 1,5 pct.
Bladet konstaterer, at prisudviklin
gen for enfamiliehuse og byggegrun
de nærmest står stille, og at det gen
nemgående ikke er dyrere at købe et
hus i de jyske eller fynske købstæder
i dag, end det var i 1966. Enkelte ste
der er der snarere tale om fald end
om stagnation.
Med hensyn til sommerhuse og fe
riehuse har Statens Ligningsdirekto
rat konstateret, at der i landkommu
ner med en vis bymæssig bebyggelse
fra første til sidste del af 1967 skete
en stigning på 7 pct. i forhold til
ejendomsvurderingen i 1965, mens
der i de første seks måneder i år er
registreret et fald på 3 pct.

Landbrug faldet
20 pct på 2 år
Den landbrugsfaglige direktør i Fyens
Stifts Kreditforening, godsejer H. L.
Hansen, Kroghenlund, Stenstrup, er
ikke enig med ligningsdirektoratet i
stigningen i værdiansættelserne. I en
samtale med journalist O. Kallerup,

Fyens Stiftstidende, siger han blandt
andet:
- Det er ikke urealistisk at regne
med et fald i ejendomspriserne de
sidste to år på 15-20 pct. Der er her
tale om et gennemsnit for de små,
ukurante brug, som end ikke repræ
senterer en boligværdi, og de er prak
tisk talt usælgelige. I øvrigt findes
der ikke en ejendomsstørrelse, som
ikke er faldet i værdi.
- Jeg er overbevist om, at mange
ejendomspriser er helt oppe på det
dobbelte af, hvad det er muligt for
en landmand at forrente, siger direk
tøren videre. Var vi blot blevet på
den 12. almindelige vurdering, havde
meget set anderledes ud. Nu har der
netop været prøvevurderinger på
Sjælland, hvor der satses på yderlige
re 20-30 pct.s forhøjelse. Pengeinsti
tutterne vil nok nu være mere tilba
geholdende med udlån, for selv om
værdien af ejendommene stiger yder
ligere, hverken kan eller vil vi øge
lånene. Toppen er nået.

Lavere vurderinger
for de åbne skove
Ad politisk vej tages der da nu også
skridt til en lempelse af de vurde
ringsmæssige følger. Landbrugsmini
ster Peter Larsen (V) siger i en sam-

Ligningsmyndighederne

anslår en stigning på 39
pct. i ansættelsen ved

næste års vurdering trods
faldende ejendomssalg

og mindre handelspriser
tale med »Slægtsgaarden«, at den nye
naturfredningslovs bestemmelser om
åbning af private skove og fritliggen
de udyrkede arealer for offentlighe
den nødvendiggør beskatningsmæssi
ge lettelser.
— Det virker for mig stærkt, at
man vil sikre fri adgang til privat
skovene, uden at man tager de be
skatningsmæssige problemer op til
drøftelse, siger landbrugsministeren.
Der skal dog svares en betydelig for
mueskat af en større skov, og tvinger
man skovejeren til at give offentlig
heden adgang, må man også tilgodese
ham med skattemæssige lempelser.
Også folketingsmand Jens Foged
(V) har rejst spørgsmålet under hen
syntagen til skovejernes store ejen
domsskatter. Vil man overveje at la
de disse skatter nedsætte eller totalt
bortfalde, når ejerne nu ikke alene
har adgangsret til deres arealer læn
ger. spurgte Jens Foged i folketin
get?
Kulturminister Helveg Petersen
(RV) svarede, at man ved de forestå
ende vurderinger bør bede vurde
ringsmyndighederne tage hensyn til
den værdiforringelse, der sker.

Fast lejeværdi af stuehuse
Stuehusene skal nu ansættes til selvstændig værdi ved vurderingen

Genindførelsen af bondegårdsregelen sikrer ikke alene landmænd, gartnere og
plantageejere mod beskatning af værdier, de af det offentliges planlægnings
hensyn forhindres i at realisere. Den betyder også fastere retningslinier for
fastsættelsen for deres stuehuses lejeværdi.
Med bondegårdsreglens genindførelse skal lejeværdien af stuehuse føres til
indtægt på ejendomsskatteskeniaet efter bestemmelser tilsvarende dem, som
gælder for parcelhusejere efter en stigende procent af vurderingssummen.
- Men ansættelsen afhænger naturligvis af den selvstændige vurdering af
stuehusets værdi, ligesom der åbnes adgang til fradrag af vedligeholdelses
udgifter som på enhver anden ejendom, fortæller formanden for de konser
vative folketingsgruppe, gårdejer H. C. Toft, Bjørndalgaard, Uglev. Hidtil har
ansættelserne fundet sted med variationer fra skatterådskreds til skatteråds
kreds. Nu sker ansættelserne på det samme grundlag over hele landet, ph.

Side 12

SLÆGTSGAARDEN

De store vidders tolker
Da Salomon J. Frifelt for nogle uger
siden fejrede sit halvtreds års jubi
læum som forfatter, omtalte et stort
dagblad ham med en hyldestartikel
under titlen: »Digter og bonde«. Og
når vi i dag står foran hans firs års
fødselsdag 13. februar, kan vi hylde
ham med de samme ord.
Det er en fornøjelse at se, hvordan
han foruden at passe sin pen også
har fået passet sin gård, således at
den jyske hedegård er blevet ikke
alene et godt hjem, men et smukt
hjem, hvor der kan avles et pænt
foldudbytte, og hvor et omfattende
vandingsanlæg står den lette jord bi,
når sommersolen brænder for hårdt.
Og det er en glæde at se, hvordan
hans børn og børnebørn går i fade
rens fodspor. Peter Møller Frifelt
har overtaget og driver gården på en
måde, der synes selvfølgelig for en
flittig vestjyde. Men det er måske
alligevel datteren, Karens, meddelel
ser fra sit geologiske arbejde i Barein og andre steder, der sætter Fri
felts udlængsel mest i sving. For Fri
felt er ikke alene en hjemmets mand
og en hjemstavnens mand. Han kan
også se ud over de store vidder.
Det er dog som skribent og taler,
man kender Salomon Frifelt bedst.
Spørger man ham, hvor mange bøger
der er kommet fra hans hånd, får
man et undvigende svar, men antal
let ligger omkring ved et halvt hun
drede. og selvom han nu er nået til
ottetallet, er der stadigt flere under
forberedelse. Frifelts energi synes
ukuelig.
Jubilæet fejrede han ved at udgive
en ny bog »Jyder er vi alle«. Og som
altid er det med største glæde, man
tager bogen i sin hånd. Blot synes
denne lidt festligere og lidt mere
omfattende end de forudgående. Og
jeg ved, at Frifelt har lagt endnu
mere omhu i den end sædvanligt.
Og når man lukker bogen op, mø
der man Frifelts herlige sprog. Selv
de mest jævne ord kan skrives på en
sådan måde, at de virker som sød
musik i hvert fald i mine øren. Godt
at Frifelt stadig fører sin pen, og
godt at Nana stadig passer skrive
maskinen, der omsætter manuskrip
terne til at passe ind i tidens meka
nik.
Dansk Slægtsgaardsforenings med
lemmer kender Frifelt fra utallige
artikler i dette blad, og man kender
familien for usædvanlig trofasthed
ved vore årsmøder. Og vi kender
ham fra mange festtaler ved disse
årsmøder, for Frifelt er ikke alene en
pennens mand. Han er også en

Salomon J. Frifelt
ordets. Hans særprægede jysk er med
til at give møderne deres præg. Og
nu er han formand for foreningens
arkivudvalg.
Vi ønsker Frifelt rigtig hjertelig til
lykke på festdagen - og vi siger tak
for trofast arbejde for foreningen.
CHR. R. CHRISTENSEN

IN MEMORIAM
Den 18. september døde efter lang
tids lidelse Dansk Slægtsgaardsfor
enings gode, svenske ven rektor
Sigurd Örjan gård på Sollerön i Siljansøen, 82 år gammel.
Gennem talrige, lødige artikler i
»Slægtsgaarden« vil han være Slægtsgaardsforeningens medlemmer be
kendt, og ved årsmødet i Båstad 1956
havde deltagerne den glæde at stifte
nærmere bekendtskab med ham og
hans elskelige frue, Inga-Märta, som
nu føler den store sorg og tomhed
efter hendes gode og ædle mands
død.
I 1918 tog rektor Örjangård initia
tivet til oprettelsen af »Jordbrukare
ungdomens förbund«, hvis post som
generalsekretær han beklædte fra
starten og indtil 1951. Skabelsen og
udviklingen af dette forbund gjorde
hans navn kendt over hele Sverige,
og da de svenske slægtsgårde blev
optegnet i 1943, var S. Örjangård
særdeles virksom. Dette arbejde re

sulterede blandt andet i, at han i
1947 udsendte sin store og værdi
fulde bog »Anor och minnen«, men
længe før den tid forelå der en lang
række bøger og artikler fra hans
kyndige og dygtige hånd. Hans kend
skab og kærlighed til Danmark og
danske forhold strakte sig langt ud
over slægtsgårdsbevægelsens rammer,
idet han allerede i 1924 som rektor
ved landmandsskolen i Bollnås sam
men med forstander Jens Marinus
Jensen fra Brøderup Højskole og for
stander A. Thyregaard fra Jebjerg
Højskole tog initiativet til et nært
samarbejde mellem Sverige og Dan
marks landbrugsungdom, hvorved en
strøm af glad ungdom ffa begge lan
de gensidig har fået lejlighed til at
besøge broderlandet med udbytterigt
samvær på højskoler, i ungdomsfor
eninger og ved indkvartering i pri
vate hjem.
I foråret 1955 gjorde han og hans
frue en rejse i Danmark for, som
han skrev, »at lære landet at kende«,
selv om han havde været her mange
gange før. Under denne rejse besøgte
han en række danske slægtsgårde, og
efter hjemkomsten skrev han sin ud
mærkede bog »I danska gårdar och
byar«, der udsendtes 1958. Han hav
de en dyb forståelse af, hvor vigtigt
det er at bevare de gamle slægts
gårde i Norden, og så sent som i
1962 skrev han her i bladet: »Den,
som har haft den lykke at vokse op
på en slægtsgård, kan ikke undgå at
få hele sit indre menneske opbygget
og præget af alt det underbevidste,
som er samlet helt fra barndommens
dage. Det er en arv, som giver styrke
og sikkerhed, personlig farve og rolig
tryghed«.
Nu er vor ven ikke mere. Den 28.
september blev han begravet i Mora,
og ved hans båre lød bl. a. Oehlenschlågers kendte salme »Lær mig, o
skov, at visne glad«.
Æret være hans minde!
P.K.H.

70 år
Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn,
Hundested, fyldte den 14. december
70 år.
Einer Petersen, der har været med
lem af landsbestyrelsen siden 1955,
valgtes for nogle måneder siden som
næstformand.
Landsformandens fødselsdagshyl
dest bringes i næste nummer.

Til lykke med navneskiftet
Slægtsgaardsforeningens
kasserer,
overassistent frøken Inger Christen
sen, Hvidovre, hedder nu fru Inger
Hansen. Den 9. november blev hun
i Skamby Kirke viet til civilingeniør
Henning P. Hansen, København. Vi
gratulerer både med brylluppet - og
navneskiftet.
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Træt af 1968
For 25 år siden

Den kloge er farveblind
En optimist er én, der kun
ser grønt lys overalt. En
pessimist ser røde stoplys
overalt. Men den kloge er
farveblind.
(Alb. Schweitzer).

Vanskelige trafikforhold

Lad smilet skifte

Da det er vanskeligt at samle
alle bestyrelsesmedlemmerne
til møde, især på grund af
vanskelige trafikforhold, ved
toges det at nedsætte et for
retningsudvalg, bestående af
gårdejer
Jørgen
Petersen,
Thorsgaard, gårdejer Jens Jen
sen, Sode, og greve F. C. R.
Scheel, Ryegaard.

Grædende kom du til ver
den, medens de, som stod
omkring dig, smilede. Stræb efter at leve således,
at du kan forlade verden
med et smil, medens alle
omkring dig græder.
(De indiske præsters
hilsen til nyfødte børn).

Valget

Travlhed

Efter valget i 1943 skrev
Slægtsgaardens redaktør, gård
ejer Jørgen Petersen, Thors
gaard:
»Et valg blev overstået, et
valg der var enestående i vor
politiske historie. Under for
hold som aldrig før gik det
danske folk til afstemning, og
med et så fuldtonende ja, som
det kan tænkes, svarede man
på spørgsmålet for eller imod
folkestyret. Men der var mere
end dette i svaret. Der lå en
bekræftelse af, at vel kan vi
strides om detailspørgsmål,
men i ét står vi uden vaklen,
når det gælder Danmark. Da
er vi et enigt folk«.

Tjenerne i de skotske re
stauranter har altid en
travl nytårsdag: de ruller
serpentiner sammen og
samler konfettien op i de
tomme æsker.

Spørgsmålet om ungdom
mens uddannelse er i høj
grad genstand for interesse
i den offentlige debat. Der
tales om lettere adgang for
de unge til at gennemføre
videregående studier, og
selv spørgsmålet om stu
denterløn er på dagsorde
nen. Og det er sikkert rig
tigt, at de penge, der in
vesteres i at dygtiggøre
ungdommen, er investerin
ger, der i mange tilfælde
kommer igen, navnlig når
de unge anvender deres
dygtiggørelse inden for lan
dets grænser.
Spørgsmålet om ung
dommens fremtid er imid
lertid ikke løst med støtte
til studerende og lignende

Den lille gaben
de fyr illustre
rer ganske godt
den øjeblikkelige
vurdering af det
snart svundne år.
Vi er vist alle
ved at være træt
te af det og ser
forventningsful
de hen til, hvilke
forbedringer og
fremskridt det
nye bringer.

PEDER LAALES ORDSPROG
Thet kom wordher
illæ maled som po
en ond qværn bæres

(Et arbejde udføres dår
ligt, når redskaberne er
dårlige).

Urimelig forskelsbehandling
Staten yder 250.000 kr. for hver akademikeruddan
nelse, men møder kun den praktiske unge med krav
grupper. Tilbage er en stor
flok, der går den praktiske
vej og etablerer sig som
håndværkere, handlende og
landmænd. Og når det
gælder denne store del af
ungdommen, er interessen
ikke så stor. Så kommer
staten ikke med en kvart
million som støtte til eta
blering. Så gælder tvært
imod den regel, at skatte
væsenet kommer og kræver
afgifter, hvis en familie

Det korn bliver ilde
malet,
som fyldes i en dårlig
kværn.

sparer værdier sammen for
at kunne hjælpe den nye
generation igang. Der kræ
ves stempelafgift, arveaf
gift, gaveafgift eller andre
afgifter på et tidspunkt, da
det netop kniber hårdest,
for dem, der skal etableres.
Jeg har intet at indvende
mod, at man støtter de un
ge studerende. Men jeg sy
nes, der er tale om en helt
urimelig
forskelsbehand
ling til ugunst for de selv

erhvervende unge. Og jeg
har nu den opfattelse, at
de selverhvervende unge er
en hjørnesten i samfundets
økonomi, som man ikke
kan undvære.
Men hvis man vil bevare
disse unge ved deres er
hverv, så må man også
vise dem en sådan hensyn
tagen, at de får lyst og ev
ne til at gå ind i det prak
tiske livs gerning som selv
stændige udøvere. Jeg tror,
der er langt mere grund til
at beskæftige sig med den
ne side af ungdommens
problemer end altid at be
skæftige sig med den stu
derende gruppe.
Manden fra landet.
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LANDCREDITKASSEN
Lån i landbrug, skov- og havebrug
samt grundforbedringslån.
Lån kan tilbydes til rentefod 3^, 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

-drømmer
De om et
fristed“...

Indsætter De et fast beløb
hver måned (mindst 50 kr.),
kan De efter 12 måneder
låne lige så meget, som De
har sparet op, og efter
24 måneder det dobbelte
- dog højst 15.000 kr.

Kom ind og få alle oplysninger om

OPSPARINGSLÅN
HANDELSBANKEN
-altid med i billedet

50 ÅRS
forfatterjubilæum
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.

SALOMON J. FRIFELT

JYDER ER VI ALLE
Ny stor bog af den
kendte folkelivsskildrer
Lune og folkevid - fortalt
med ægte jysk sind
316 sider

kr. 39,75 i. m.

ROSENKILDE Og BAGGER
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SLÆGTSGAARDEN

LANDHYPOTEKFORENINGEN
FOR DANMARK
yder lån mod pant i grund-, industri-, gartneri- og land
brugsejendomme overalt i Danmark. I hovedstadsom
rådet og købstæderne dog kun mod pant i gartneri- og
landbrugsejendomme.
Finansieringsproblemer ved generationsskifte, ejendomskøb,
sammenlægning af ejendomme, byggeri, og anskaffelse af in
ventar løses ved optagelse af et hypotekforeningslån. De af
foreningen bevilgede lån må med tillæg af foranstående behæf
telsers restgæld ikke overstige 75% af den vurdering, der er
lagt til grund for lånet.
Nærmere oplysning om foreningens udlånsvirksomhed fås ved
henvendelse til advokater, pengeinstitutter, foreningens vur
deringsmand og kontor samt nedennævnte repræsentanter:
Hjørring amt - gdr. Karl Lunden, »Stubdrupgaard«, Brøn
derslev, tlf. Brønderslev (088) 214 27.
Ålborg amt - gdr. Poul Voetmann,»Marienborg« pr. Arden,
tlf. (085-6 31 11) Rostrup 95.
Thisted amt - gdr. E. Balle Christensen, 0. Assels, tlf.
(07) 76 40 87.
Viborg amt - vakant. Henvendelse kan ske til nærmestboende repræsentanter i Randers, Thisted og Arhus-Skanderborg amter.
Randers amt (+ Samsø) - gdr. Aage Pedersen, »Damgaard«, Fjeldsted pr. Mariager, tlf. Mariager (085) 41416.
Arhus og Skanderborg amter - gdr. Rasmus Jensen,
Vengelund pr. Skanderborg, tlf. (06-18 61 11) Nørre Vis
sing 50.
Ringkøbing amt - gdr. Mads Søgaard,»Bastrupgård,« Asp
pr. Struer, tlf. (074-3 31 11) Vejrum 99.
Vejle amt - Holger G. Jensen, Givskud pr. Jelling, tlf.
(05) 7211 11.
Ribe amt - gdr. Christian Jensen, »Tangegaard«, Gørding,
tlf. Gørding (051) 7 81 42.
Sønderjyllands amter - gdr. Jørgen Fallesen, »Bibækgård«,
Marstrup, tlf. Ustrup, (045) 4 52 72.
Odense amt - proprietær Erik Andersen, Lundsgaard pr.
Guldbjerg, tlf. Særslev (09) 8412 52.
Svendborg amt - gdr. Viggo Hannemose, »Hannemosegård«, Vester Skerninge, tlf. Vester Skerninge (09) 2415 96.
København, Frederiksborg og Holbæk amter (-?
Samsø) - gdr. agronom Helge Larsen, »Tjebberupgaard«
pr. Holbæk, tlf. (03) 43 24 27.
Sorø amt - gdr. Thorkild Jensen, »Toftegaard«, Døjringe,
tlf. (03 607) Bromme 212.
Præstø amt - gdr. P. Geert-Jørgensen, »Sneseregaard«,
Snesere, tlf. (03 765) Tappernøje 158.
Maribo amt - proprietær Thougaard Olesen, »Gurrebygaard«, Søllested, tlf. (03 941) Søllested 39.
Bornholms amt - ingeniør Holger Dam, Nybyvej 65,
Aakirkeby, tlf. (03 974) Aakirkeby 363.

Delvis ophævelse af rationeringen. Udlån til finansiering af
ejerskifte, herunder generationsskifte,køb af ejendom til sam
menlægning eller samdrift og køb af tillægsjord samt til byg
geri, modernisering og forbedringer af bygninger eller jord og
til køb af besætning eller driftsinventar foretaget inden for de
sidste to år er frit. Alle lån effektueres uden ventetid.

Foreningens brochure tilstilles på forlangende.

Et hypotekforeningslån - optaget i
låntagernes egen forening - er det
sekundære lån
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(Forbeholdt postvæsenet)

o4ndelsbogtrykkeriet
i Odense

©en alminbelige ^ranbforfitring
for Sanbbrtøninger, oprettet beb fongdig 3(norbning
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 .

KØBENHAVN K. (01) 121100

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

Mageløs 2 - Telt 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 vederis gsfrit (dog mindst 10.000 kr.)
Notering på navn er ikke nødvendig.

