
ET ENEVÆLDIGT 
PRIVILEGIUM I EN 
PARLAMENTARISK TID 

OMKRING AFLØSNINGEN 
AF DE FYNSKE MAJORATER 

Af Mog ens Kragsig Jensen 

Majoratsinstitutionen var i sin danske 
form et barn af enevælden, og blev skabt 
i forsøget på at konsolidere denne styre
form i en, indenrigspolitisk set, turbulent 
periode. Efter stændersamfundets fald i 
1660 savnede den enevældige kongemagt 
en ny loyal samfundselite som kunne ud
fylde tomrummet efter den gamle politisk 
set marginaliserede fødselsadel. En sådan 
ny stand måtte nødvendigvis baseres på 
jordbesiddelse, og derfor blev majorats
institutionen indført ad to omgange: 

For det første i 1671 med oprettelsen 
af len (d.v.s. grevskaber med minimum 
2.500 tdr. htk. og baronier med mini
mum 1.000 tdr. htk.), som var offentlig
retslige institutioner der gav indehaveren 
betydelige skattefordele og forvaltnings
mæssige særrettigheder, og som et langt 
stykke hen ad vejen gjorde det pågælden
de gods til et enevældigt rige i minifor
mat, uafhængigt af den almindelige loka
le og regionale administration. Formelt 
set var gangen i den danske variant, at 
godsejeren overdrog sit private gods til 
kongen, som så straks herefter gav den 
pågældende det tilbage som len med be-

Et enevældigt privilegium i en parlamentarisk tid 

I 
perioden 1671 -1847 blev der i 
Danmark og Norge oprettet en 
række majorater, hvilket vil sige 
godser med særlige arveregler og 

særlig økonomisk-juridisk status i 
forhold til almindelig fast ejendom. 
Ordningen fik særlig udbredelse på 
det godsrige Fyn, hvor næsten halv~ 

delen af hartkornet i 1850 tilhørte 
disse godser. Grundloven af 1849 
varslede en ophævelse af ordningen, 
og efter Systemskiftet 1901 kom em
net for alvor på den politiske dagsor
den. Denne artikel søger at give et 
overblik over majoratsinstitutionens 
sidste år, set i en fynsk sammenhæng. 

tydelige rettigheder. Der må her ikke for
veksles med det middelalderlige lensbe
greb, hvormed der kun er navnesam
menfald. 

For det andet i 1683 med stamhuse 
(minimum 400 tdr. htk.) , som i modsæt
ning til lenene var en enklere konstruk
tion, og af rent privatretslig karakter, med 
førstefødselsretten som det vigtigste ind
hold. Samme status som stamhusene 
havde fideikommisgodsa der i reglen 
blev oprettet testamentarisk. 

Disse former udgjorde i al væsentlig
hed strukturen i den danske majorats-

35 

Fynske Årbøger 2008



ordning. Fællesnævneren var førstefød
selsretten som gjorde det muligt at efter
lade alt sit gods ubeskåret til en enkelt ar
ving, til klar forskel fra den traditionelle 
danske arveret. Dermed kunne ejendom
me holdes samlede, og dette var det vig
tigste og mest eftertragtede privilegium 
ved dette system. Det var ikke tanken at 
enhver hovedgårdsejer skulle kunne op
rette hverken et grevskab eller et baroni, 
og adgangsbilletten i form af krævet 
godsmængde var sat herefter. Et stamhus 
derimod, var med typisk en eller to ho
vedgårde plus kirke og kongetiender, me
re opnåeligt for en bredere kreds. Det va
rede en rum tid inden godsejerne for al
vor tog ordningen til sig, og først fra sidst 
i 1700-tallet nåede majoraterne det om
fang af ca. 20% af landets hartkorn som 
de beholdt indtil salget af fæstegods tog 
fart i anden halvdel af 1800-tallet. Vilkår 
og betingelser for lenene ændrede sig og
så op gennem 1700-tallet, således at de 
senere len ikke fik de samme privilegier 
som tidligere, og fik en form der nærme
de sig stamhusene. 1 Der blev frem til 184 7 
oprettet op mod 150 majorater, hvoraf en 
stor del dog kun fik en kort levetid. 

Majoraterne forblev næsten udelukken
de et øfænomen, og ses der bort fra Lol
land, lå de intet sted så tæt som på Fyn. I 
midten af 1800-tallet, hvor ordningen 
havde sin største udbredelse, lå således 
3/4 af majoraterne øst for Lillebælt, og 
heraf halvdelen på Fyn. Her lagde de be
slag på 24.862 tønder hartkorn, eller 44% 
af øens ager og eng (eksklusive købstæ
dernes markjorder). Tyngden lå i det 
godsrige Svendborg amt, hvor 58% af 
hartkornet lå under majoraterne, mens 
det kun drejede sig om 32% i Odense 
amt. 2 

Tendensen på Fyn afveg ikke fra det 
øvrige land, idet oprettelserne faldt i to 
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tempi. Straks da muligheden bød sig blev 
der oprettet en række len, nemlig de sto
re grevskaber Langeland og Wedellsborg, 
og baronierne Brahetrolleborg, Holcken
havn, Einsiedelsborg, Kørup og Schelen
borg. I 1700-tallet kom endnu enkelte len 
til, men den betydeligste tilgang af ma
jorater i anden halvdel af århundredet 
bestod af en lang række stamhuse, hvor
af nogle kun eksisterede i kort tid, mens 
andre efterhånden indgik i nye gods
komplekser. De fynske majoratsbesidde
re fulgte enevældens ideal, og havde de
res baggrund i forskellige samfunds
grupper. Gammel og ny adel var repræ
senteret, samt borgerlige homus novi. I 
begyndelsen dominerede den ny tids 
mænd og enevældens støtter, f.eks. lens
greve Wilhelm Frederik W edell på W e
dellsborg og storkansler, lensgreve Fre
derik Ahlefeldt på Tranekær, og efter
hånden kom flere gammeladelige med. 
Der ses også eksempler på markant soci
al opstigning. F.eks. blev det yngste fyn
ske majorat, stamhuset Østrupgaard på 
Nordfyn, oprettet 1828 af den driftige 
husmandssøn Elias Jørgensen Møller fra 
Diernæs. 

Efterhånden som den offentlige for
valtning voksede, blev lenenes oprindelig 
administrative pligter overfor fæstebøn
derne reguleret og reduceret. Denne ud
vikling var et led i den almindelige sam
fundsudvikling i den senere enevælde, og 
efter 1849 var der kun mindre privilegier 
tilbage, f.eks. birkerettighederne. Som de 
sidste private retskredse på Fyn, blev Ba
roniet Lehns Birk i 1861 sammenlagt med 
Sunds-Gudme herred, og Ravnbolt Birk 
med Vindinge herred.3 

Grundloven fra 1849 blev skelsættende 
for majoraterne. Enevældens lovgivning 
var knyttet til rang- og privilegiesamfun
det, og i processen med indførelsen af den 
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frie forfatning var der naturligt fokus på 
frihed og lighed og dermed også et skarpt 
blik for ulighederne i samfundsstruktu
ren. Med grundlovens afskaffelse af alle 
forrettigheder ved adelsskab, og specielt 
§98 som ikke kun forbød nyoprettelser af 
majorater, men også fastslog, at de eksi
sterende ved fremtidig lovgivning kunne 
overgå til fri ejendom, blev de efterhån
den synlige i det politiske billede. Denne 
grundlovsparagrafudgjorde det formelle 
grundlag for det, der senere er betegnet 
som Lensafløsningen. Det var specielt 
uligheden i jordbeskatningen og fæste
bønderne, der var fokus på, men reform
lovgivningen i de følgende år, vigtigst lo
vene om salg af fæstegods fra 1851 og 
1854, betød, at der herefter og århundre
det ud blev bortsolgt fæstegods i stor stil 
fra godserne i al almindelighed, uanset 
om det tilhørte majorater eller ej. For 
yderligere at opmuntre til frasalg gav en 
lov fra 1861 mulighed for at inddrage 1/9 

Et enevæ ld igt privil egium i en parla m enta1·isk tid 

Brahetrolleborg, landets ældste baroni, blev opret

tet 2.2. 7 672 for fru Birgitte Tro/le, men hjemfaldt 
allerede 7 722 ved hendes nevø Niels Trolles død. 

Straks herefter blev godset bortgivet til lensgreve 

Christian Ditlev Reventlow, hvis efterkommere på 

spindesiden stadig ejer gården som var hovedsæ

det i det i 7 924 ophævede baroni. Et af de ganske 
få eksempler på majorater som blev skænket bort 
af kronen. (forf. foto 2008). 

af det solgte bøndergods til hovedgårds
jord. Frem til 1909 blev 3/4 af majorater
nes fæstegods således solgt, og langt det 
meste af salgssummen indgik i majora
ternes kapitalformue, den såkaldte fidei
kommiskapital. På Fyn gik fæstegodssal
get dog noget trægt, idet flere af de stør
ste ejendomme sad med fæstegodset helt 
op til 1. Verdenskrig, således Wedells
borg, Thorseng (Valdemars Slot), og 
Muckadell (Arreskov).4 

Århundredet ud, frem til Systemskif
tet blev der fra tid til anden stillet lovfor
slag om overgang til fri ejendom. Den po-
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litiske interesse handlede stadig mest om 
fæstegodset, og majoraterne som kon
struktion spillede kun en birolle. 

Majoratsbesidderne fik sammen med 
det øvrige storlandbrug meget stor poli
tisk indflydelse gennem den reviderede 

Fynske majorater 1672-1930. 

grundlov af 1866. Den privilegerede valg
ret betød, at de ikke blot dominerede i 
Landstinget, men også sad tungt på ind
flydelsen i sogne- og amtsråd. Sammen
holdt med gode økonomiske konjunktu
rer århundredet ud, skabte det en frem-

De kursiverede majorater blev tidligt ophævet, og blev f.s.v. angår jordejendom ikke inddraget un
der loven 4.10.1919.5 

l\Iajorat 

Langeland 

\\'edellsborg 

Gyldensteen 

Muckadell 

Brahesminde 

Roepstorff 

Brahetrolleborg I 

Holckenharn 

Einsidelsborg 

Kørup 

Schelenborg 

Brahetrolleborg Il 

Holstenshuus 

Lehn 
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i Hovedgårde og storre ejendomme Værdi Oprettet 
1910 (e't. patent/ 
(mio kr.) I /kgl. konf.) 

Ophæ\'et 1 Ejerslægt wd 
afløsningen 

G R E V S K A B E R 

Tranekær, Korsebølle, Pæregård, 11,57 
Blegholm, Bjerrebygård, ~ygård, 
Nordenbrogård, Tryggelergård, 
So gård ' 

I 

Wedellsborg, Billeslund, Tybrind, I 11.60 

: Sparretorn I 

Gyldensteen, Sandagergård, 5,20 
Oregård, HarritsleYgård, .Jerstrup, 
Hugget, UggersleYgård 

ArreskoY, Brobygård, GelskoY, I 6.10 
Ølstedgård 

H,·edholm, Damsbo, Steensgård, I 9,92 
: Østrupgård 

Einsiedelsborg 4,80 
(nuv. Egebjerggård), Karup 

B A R 0 N 

Brahetrolleborg, Brændegård 

Holckenham 3.87 

Einsiedelsborg 

Karup, Holmegård I 

1 Schelenborg, Brockdorff 2,60 

Brahetrolleborg, Brændegård 3,57 

Holstenshuus, Langesø, Nakkebolle I 
4,41 

' H\idkilde, Nielstrup, LehnskoY, 
I 

3,93 
Lehnshoj, Heldagergård I 

I 

28.08.1672 08.12.1928 Ahlefeldt-Launig 

I 

11.12.1672 07.12.1926 j Wedell 

-
08.04.1720 21.12.19221 Bernstorff-Gyldensteen 

I 26.11.1784 13.02.1925 Schaffalitzky 
de Jluckadell 

09.05.1j98 I 
I 

21.11.1928 Bille-Brahe-Selby 

04.04.1810 21.02.1921 Wedel-Heinen 
I 

(2i.09.1813) I 

E R 

I 02.02.1672 I 28.03.1722 I Tralle 

27.03.1672 i 09.12.1921 I Holck 
1 25.05.1676 05.01.1781 1 Putbus 

25.05.1676 , 05.01.1781 '. Putbus 

I 12.03.1680 09.06.1923 Iuel-Brockdorff 

i 

28.12.1722 26.03.1924 Rewntlow 

15.09.1779 : 20.03.1923 I Berner-Schilden
' Holsten 

-----1 

07.02.1781 
1 

30.11.1925 Ahlefeldt-Launig-Lehn 
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gangsrig periode hvor stordriften havde 
sjældent gode vilkår, blandt andet med 

mulighed for investeringer og storstilet 
herregårds byggeri. 

l\lajorat 1 Hovedgårde og storre ejendomme 1 Værdi I Ophævet j Ejerslægt ved Oprettet 
1910 l (evt. patent/ I afløsningen 

j (mio kr.) 
1 

/kgl. konf.) 

S TAM H u S E 

Rygård Rygård I 
14.07.1694 Lerche 

Thorseng Valdemars Slot 9,60 I 10.ou709 09.06.1923 luel-Brockdorff 
(01.05.1711) 

Holstenshuus Holstenshuus, Langesø I 20.03.1123 I 15.09.1773 Holsten 
(30.04.1723) 

Sandholt Sandhalt, Sollerup 1,38 
I 
I 08.02.1726 27.09.1923 Xobel 

Søbysøgård Søbysøgård I 21.08.1745 11.08.1802 Rosenkrantz 
(Holstengård) ( 08-09-1773) 

Broholm Broholm, Tangegård 2,22 23.Q?.1749 14.04.1930 Sehested 

I (13.03.1750) 

Hvedholm 

1 

Hvedholm, Steensgård, I l?.06.1751 09.05.1798 Brahe 
Østrupgård, Damsbo I (19.11.1751) 

Rarnholt Rarnholt, Hellerup, Xislergård 6,08 25.02.1752 I 19.9.1924 Sehestedt Juul 

Hrerringe Hrerringe, Brolykke, Bøgebjerg 2,52 oi.07.1757 17.10.1924 I lue] 
(10.06.1762) 

Erholmog Erholm, Søndergårde 3,23 26.11.1761 I 02.02.1927 ! Cederfeld de Simonsen 
Sondergårde 

Ahlefeldt Broløkke, Lykkesholm, Holmgård, 2,60 24.08.1765 19.12.1927 1 Ahlefeldt-Launig 
I Vestergård I 

Lundsgård I Lundsgård, J ershm 1.26 30.10.1767 19.12.1927 Ahlefeldt-Launig 
I (15.oi.1768) 

Nedergård Nedergård 1.49 I 25.03.1775 3r.3.1930 Kaas 
(14.08.1778) I 

Hofmansgare I Hofmansgare 0,95 24.02.1784 i 10.12.1927 Hofman-(Bang) 
(09.09.1785) I 

Christiansdal Christiansdal I 
8.06.1789 18.5.1804 Benzon 

Dallund Dallund, Ulkendrupgård, Zastrow 2,07 
04.12.1792 ' 1914 Blixen-Finecke 

(18.10.1793) 

Moltkenborg Glorup, Rygård, Anhof I 6,06 03.o?.1193 I 1916 Moltke-Huiifeldt 

I (16.08.1793) 

Juelsberg Juelsberg 3,55 20.02.1797 21.12.1925 Juel 
(05.05.1797) 

Mullerup Mullerup I 26.03.1797 20.09.1815 Skeel 

Fjellebro Fjellebro I 06.02.1801 18.12.1899 
1 

Holck 
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~lajorat I Hovedgårde og storre ejendomme I Værdi Oprettet Ophævet I Ejerslægt ved 

I 1910 ( e11. patent/ aflosningen 
/ (mio kr.) /kgl. konf.) 

I 

S TAM H 

Egeskor ! EgeskoY i 
I I 

Hindsgavl I Hindsgavl 
I I 

Rønningesøgård l Rønningesøgård 

I l -Ostrupgård . Ostrupgård 

I 

Systemskiftet 1901 
- og en ny dagsorden 

»Fyns Land er at betragte som et Stykke 
Fluepapir, hvor Grever og Baroner og 
andre af Adelen har sat sig fast paa Stør
stedelen af Papiret, ikke som hensyg
nende og døende, men som spillevende 
og livslystne Fluer, der suger Kraft og 
Velvære af hver sin del af Papiret. De har 
fordelt sig nogenlunde jævnt over det 
Hele, men der er dog egne, hvor de klum
per sig saa stærkt sammen, at den adeli
ge Summen overdøver al anden Lyd".« 
(Chambellan 1911).ri 

Ovenstående, lidet flatterende karakteri
stik af de fynske besiddere, oprindelig 
trykt i tidens dominerende radikale avis 
»Politiken«, er kendetegnende for tonen 
i den offentlige debat om majoraterne ef
ter Systemskiftet og specielt i årene umid
delbart op til 1919. Det var også tilfældet 
indenfor andre områder, men efterhån
den som majoraterne kom på den politi
ske dagsorden, blev de i langt højere grad 
end tidligere en del af den offentlige de
bat. Og en af de vigtigste grunde hertil var 
det stigende behov for jord til husmands
brug som optog politikerne. Befolknings-
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u s E (fortsat) 

3,51 1 20.u.18u 30.11.1925 
1 

Ahlefeldt-Launig-
( 09.06.1812) : Bille 

2,37 12.08,1805 I 16.6.1921 : Basse Fonss 
(31.08.1815) i I 

12.05.1825 1906 de Mylius 
' (05.J0.1825) 

1.44 27.op828 I 30.3.1921 I Møller 
(16.Q?.1828) 

tilvæksten i landdistrikterne var et af ti
dens vigtige samfundsspørgsmål, og en 
række husmandslove, den første i 1899, 
skulle afhjælpe disse beskæftigelsespro
blemer ved at skabe flere selvstændige 
mindre landbrug.7 Lægges der hertil at 
den begyndende husmandsbevægelse 
fandt sine politiske støtter blandt de so
cialistiske og venstreradikale, var det ik
ke overraskende, at det var jordejerne på 
landet som helhed, der blev udpeget som 
modstandere i denne konflikt. 

Husmandsbevægelsen voksede hur
tigt til en folkebevægelse, med selvtillid 
og overbevisning om det lille landbrugs 
fortrin med hensyn til drift, finansiering, 
og et sundt og naturligt arbejdsliv for he
le familien. Samtidig var hverken majo
ratsbesiddere, eller andre storlandbruge
re for den sags skyld, indstillet på offent
lig eksponering eller aktivt debat i sam
me omfang. Desuden fandt offentlighe
den den enevældige og set med tidens øj
ne noget særprægede majoratskonstruk
tion for aparte. F.eks. det faktum at et 
majorat som andre bedrifter ikke kunne 
gå konkurs, men i tilfælde af dårlig drift 
blot blev sat under statslig administra
tion, måske i årevis, inden det blev tilba
geleveret besidderen, ledte ikke tankerne 
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hen på rationel landbrugsdrift. Og selve 
ideen med at forfordele en arving på be
kostning af søskende var også et af de for
hold, der ikke ligefrem gjorde, at institu
tionen føltes tidssvarende, men gav det 
karakter af noget overleveret, og noget 
som der skulle og burde gøres op med. 
Blandt andet af disse grunde er det ikke 
overraskende, at husmandsbevægelsen så 
majoraterne som en opnåelig jordres
source på linje med andre større land
brug. Som ideologisk baggrund havde 
den socialdemokratiske historiker Gustav 
Bang i Danske Len i 1906 på tryk søgt at 
argumentere for at len i virkeligheden be
tød lån, med baggrund i den middelal
derlige praksis med forlening af kron
gods, - og at majoraterne dermed i virke
ligheden tilhørte Staten.8 Denne opfattel
se, som hverken før eller senere er delt af 
andre udenfor Bangs ideologiske kreds, 
udgjorde i samtiden basis for gode og vel
komne argumenter i den politiske debat. 
Således kunne man på husmændenes 
landsstævne i Odense i 1910 høre, at »det 
offentliges Interesser i disse Besiddelser« 
sku11e varetages.9 

Det var denne virkelighed, som de 
fynske besiddere ikke formåede at for
holde sig til i 1900-tallets første år. Grup
pens sociale forhold var uændret i forhold 
til tidligere tider. De virkeligt store be
siddere levede en privilegeret tilværelse 
med internationalt udblik. Endnu indtil 
perioden før Første Verdenskrig havde 
det været en selvfølge, at virkelige velha
vere som f.eks. majoratsbesiddere kunne 
føre en tilværelse, som ikke gav anledning 
til særlig offentlig kritik. Afstanden var 
simpelthen for stor til, at man gav sig af 
med at sammenligne.w På dette tidspunkt 
var den, godsmæssigt set, mest betyden
de af fynboerne lensgreve Christian Ahle
feldt- Laurvig på Tranekær (1844-1917), 
som foruden sit grevskab via stamhuset 

Et enevæ idigt pri vi legium i en pa rl amentari sk tid 

Christian Sehestedt Juul (7867- 794 7) til stamhuset 

Ravnholt rådede før afløsningen over næsten 
7.000 tdr. land på Fyn og i Himmerland, og hørte 

dermed til landets største godsejere. Som dette fo

to mere end lader ane følte den stærkt konservati
ve Sehestedt Juul sig forpligtet af sin baggrund og 

stillede sig derfor gerne til rådighed for besidder
nes sagsanlæg mod Staten i 1979: »Jeg handler, 
som jeg formener, det er en Adelsmands Pligt at 
gøre, nemlig at forsvare mig, naar der er en Røver
bande, der vil frarøve mig min lovlige Besiddelse«, 

skrev han samme år til en standsfælle. For at kun

ne bevare Ravnholts jord næsten ubeskåret, valg

te han at afstå stamhusets nordfynske hovedgård, 
Nislevgård, til udstykning. 

(H.Lønborg Foto 7 937, Odense). 

Ahlefeldt også ejede den sydlige del af 
Langeland samt stamhuset Lundsgård 
ved Kerteminde. Lensgreverne på We
dellsborg og Hvedholm og lensbaronerne 
på Valdemars Slot og Brahetro11eborg 
havde lignende forhold som automatisk 
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placerede dem i landets absolutte økono
miske elite, mens de øvrige fynske besid
dere lå under i niveau. Ja, de mindre 
stamhuses vilkår adskildte sig ikke fra, 
hvad man i denne forbindelse vil kunne 
betegne som almindelige godsejere. De 
adelige besiddere var endnu på denne tid 
en enhed, bundet sammen af familiebånd 
på kryds og tværs, og havde i øvrigt en 
fælles social ramme i forhold til landets 
øvrige godsejere. 

To kommissioner og en ny grundlov 

Fra 1902 blev de skiftende regeringer op
fordret til at tage majoratsspørgsmålet 
under behandling i Folketinget. Det var 
ikke overraskende medlemmer fra det se
nere radikale parti og Socialdemokratiet 
som pressede på. Det blev dog først Niels 
Neergaards første regering, som i 1909 
nedsatte en kommission - Lenskommis
sionen - som fik opgaven med at løse 
lensbåndet. Kommissionen arbejdede i 
perioden 1911-12, og uden et formelt 
kommissorium måtte det blive Venstre
flertallets ideologisk vigtige sag, de tilba
geværende fæstere, som man koneente
rede sig om. De fynske besiddere var in
direkte repræsenterede i kommissionen, 
i det Ahlefeldt (Tranekær) og Juel (Hver
ringe & Juelsberg) efterfulgte hinanden 
udpeget af Landstinget. De argumentere
de ud fra retfærdighedsbetragtninger og 
tro på at sagen hurtigt kunne føres igen
nem i Rigsdagen i en nogenlunde tålelig 
form med omkostninger i den symbolske 
ende. Der kom dog ikke meget konkret ud 
af kommissionsarbejdet, som desuden 
stod i skyggen af, at man i 1915 vedtog en 
ny grundlov som gjorde op med den pri
vilegerede valgret, som havde dannet 
magtbasen for blandt andet majoratsbe
sidderne siden 1866. Der havde siddet 
fem besiddere i Folketinget og ikke min-
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dre end 24 i Landstinget i denne periode, 
hvor godsejerne som stand fra dette ting 
havde domineret det politiske liv, i man
ge år under Jacob B.S. Estrups ledelse. 

En parallel udvikling betød, at gods
ejernes - og dermed også besiddernes -
gamle parti Højre var under forandring 
til et middelklassesparti med dertil hø
rende holdninger omkring forholdstals
valg og parlamentarisme. Med andre ord 
syntes besidderne efterhånden at være 
politisk hjemløse, specielt da højrefrak
tionen De Frikonservative, dannet 1900 
med lensgreve Mogens Krag-Juel-Vind
Frijs som uformel leder, efter at have for
søgt en samarbejdslinje opløstes i 1915 
ved dannelsen af det nye Konservative 
Folkeparti. 

Det andet kommissionsarbejde som 
blev sat i værk i disse år, var Landbo
kommissionen fra 1911, som i 1916-17 af 
den radikale regering fik i opdrag at skaf
fe jord til husmandsbrug »saaledes at 
Virkningerne i saa Henseende kunde vi
se sig i ret nær Fremtid« 11

• Sideløbende 
hermed skulle kommissionen rådgive re
geringen med de løbende revisioner af 
husmandslovene. Sagen kom dermed 
hurtigt til at handle om præstegårds- og 
majoratsjorden, som var løsninger som 
ikke ville genere de - i dette tilfælde -
vigtige kernevælgere fra Venstre. Kom
missionens resultat, der blev lagt til 
grund for den endelige lov, anbefalede en 
afgift på 10% samt l/4 af jorden indenfor 
en tidshorisont på 5-10 år. Dette var en 
væsentlig skærpelse i forhold til Lens
kommissionen som på den anden side 
kun havde handlet om at få ophævet bån
det, ikke at skaffe jord. 

Dallund-sagen 1915 

Nogenlunde samtidig med Landbokom
missionens arbejde ønskede baron Fre-
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derik Blixen-Finecke at sælge stamhuset 
Dallund ved Søndersø til udstykning, for 
i stedet at bosætte sig på sin skånske ejen
dom. Der opstod et principielt spørgsmål 
om besidderens søn skulle give tilladelse 
til, at hans søskende nu skulle kunne ar
ve. Sagen nåede til tops, og konseilspræ
sident Zahle betroede sin dagbog det uri
melige i, at en person via majoratsord
ningen skulle kunne gøre sine søskende 
arveløse, og noterer med tilfredshed at 
Mogens Frijs foreslår en løsning der i det
te tilfælde tilgodeser søskende: »Større 
fanatiker er grev Mogens Frijs altså ikke 
på spørgsmålet om det fideikommisari
ske bånds ukrænkelighed« ". »Min in
teresse i sagen er, at disse herregårde 
udstykkes«, skriver han, og noterer sig 
dermed Frijs særstilling indenfor majo
ratskredsen.10 På samme tid blev også 
stamhuset Moltkenborg opløst, og avls
gården Anhof med 240 hektar solgt til 
Udstykningsforeningen for Sjælland og 
Fyn. Begge majorater undgik imidlertid 
ikke at blive inddraget under 1919-loven 
f.s.v. angår kapitaler og løsøre. 

fynske initiativer 

Mogens Frijs havde allerede før System
skiftet foreslået sine kolleger at ophæve 
majoraterne, mens man endnu havde 
magten i Landstinget. Han havde imid
lertid talt for døve øren, og følte sig på 
dette område svigtet af standsfællerne og 
forlod 1918 Landstinget p.g.a. alder. Han 
var således formelt ude af politik da af
løsningen kom, men fulgte forhandlin
gerne tæt. '3 På dette sene tidspunkt var 
det så småt gået op for besidderne at 
Landbokommissionens forslag snarest 
ville blive skærpet, når det kom i Folke
tinget, og grupper af besiddere - speci
elt på Fyn - forsøgte da at tage initiati
ver. 

Et enevældigt privilegium i en parlamentarisk tid 

Godsejerforeningen var det nærme
ste som besidderne på dette tidspunkt 
kom på noget, der lignede en organise
ring. I 1916/17 var 53% aflandets besid
dere medlem af denne forening, og Fyn 
var svagt overrepræsenteret med 62%, 
og man kan da tage Godsejerforeningens 
initiativer som udtryk for besiddernes 
holdning, i hvert fald i denne sag. Et ned
sat udvalg skulle tage offensive initiati
ver i sagen. Bl.a. lod man udgive Danske 
Len (1916), en kildesamling om lenenes 
oprindelse, for at dokumentere, at der 
var tale om privat ejendom, og dermed 
imødegå den socialdemokratisk-radikale 
kritik om at der var tale om statsejen
dom. Fra Fyn kunne Rudolph Juel til 
Hverringe i februar 1919 meddele, at han 
havde samlet de fynske besiddere til et 
møde for at drøfte situationen. Og skønt 
de fleste mødte, vedtog man ikke at ud
tale sig offentligt om spørgsmålet før et 
planlagte fællesmøde med alle besidde
re var afl1oldt i København. 14 En føler til 
det politiske liv, således de konservatives 
ordfører Emil Harboe blev også forsøgt. 
Men i maj kunne bestyrelsen konstatere, 
at dennes interesse for sagen nu var køl
net betydeligt, da Harboe mente at par
tiet kunne komme i en vanskelig situa
tion ved at støtte besidderne. 1s Et samlet 
møde i juni med omtrent 50 besiddere og 
successorer skærpede fronterne i for
eningen, idet Juel og Sehestedt Juul på 
Ravnholt begge stod på retsstandpunk
tet og forbeholdt sig ret til at protestere 
individuelt, specielt efter at sidstnævnte 
havde hørt et løst rygte fra Landstinget 
om, at nogle af besidderne var tilhænge
re af lovforslaget. Af nærmeste de nær
meste arvinger (de såkaldte successorer) 
erklærede 27 at de ville prøve loven ved 
domstolene, da slægtens rettighed ville 
blive krænket. Heraf var de 17 succes
sorer til fynske majorater.16 Disse initia-
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tiver skabte et lidt kunstigt skel mellem 
besiddere og successorer, hvilket i prak
sis vil sige mellem fædre og sønner. Sam
tidig viser det at der på Fyn var en bety
delig organisering i gruppen og interesse 
for sagen. Den gennemgående opfattelse 
af mulighederne i sommer og efterår 
1919 delte de nok med standsfællerne i 
det øvrige land. Man ønskede loven ved
taget nu af frygt for alternativet ved at 
vente. 

1919-loven 

Regeringen valgte i februar 1919 foruden 
majoratsloven at fremsætte tre andre lo
ve, som skulle skaffe jord, nemlig fra præ
stegårdene, jord i offentlig eje samt en lov 
om fæstegodsets overgang til selveje. 
Sidstnævte havde næsten kun rent sym
bolsk betydning, og de to andre var ukon
troversielle rent politisk. Men kravene til 
majoraterne var skærpede siden Landbo
kommissionen fremlagde sit forslag to år 
tidligere; der havde været gode tider un
der krigen, og ejendomspriserne var også 
steget kraftigt. Nu skulle 1/3 af den dyrk
bare jord afleveres mod erstatning, samt 
25 eller 20% af nettoformuen, alt afhæn
gig af om de gamle patenter indeholdt en 
pasus om hjemfaldsret. Denne omdisku
terede ret var der tidligt gået juristeri i, 
og meningerne gik på, om denne ret var 
en slags medejendomsret for kongen 
(Staten), eller det blot var en højst hypo
tetisk ret til engang at få en medejen
domsret, hvis slægterne uddøde. Ved 
langt de fleste majorater var der mange 
successorer, så i alle tilfælde var hjem
faldsretten en hypotetisk adkomst for 
Staten. Dernæst bragte loven en lang 
række detailbestemmelser. Herunder en 
pasus om at Staten kunne erhverve indbo 
af særlig kunstnerisk eller historisk vær
di mod betaling af vurderingssummen. 
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Når Staten havde fået sit skulle resten de
les med 60% til nuværende besidder og 
20% til henholdsvis det første og 20% til 
det andet slægtsmedlem, som skulle have 
overtaget, hvis ordningen var fortsat 
uændret. Man valgte således at reducere 
slægten, som var den egentlige ejer afma
joratet, til at handle om de første to per
soner i arvefølgen. 

Afløsningen var formelt frivilligt, men 
man pålagde dem, som ikke inden 
3u2.1920 havde indsendt ønske til Lens
kontrollen en årlig afgift på 1 eller 1,2 % af 
værdien. Lovgiverne skønnede at Staten 
dermed ville få rådighed over go mio. kr. 
og 40.000 tdr. land dyrkbar jord ved den
ne lov. Det til formålet dannede Statens 
Jordlovsudvalg skulle administrere ind
betalingerne fra godserne og planlægge 
udstykingerne efter indstilling fra de 
Lensnævn, som blev nedsat for hvert en
kelt gods. 

Retssagerne 

Koordineret af Godsejerforeningen sam
lede besidderne og successorerne sig om 
to prøvesager, som skulle omstøde loven 
som værende grundlovsstridig. For suc
cessorerne var det baroniet Løvenborg på 
Vestsjælland, som meldte sig, og for be
sidderne var det stamhuset Ravnbolt, 
som lagde ejendom til. Omkostningerne 
til begge sager blev finansieret af besid
derne. Christian Sehestedt Juul til Ravn
bolt lagde gerne ejendom til, og så det og
så som sin pligt at medvirke mod det, 
som ikke blot han, men de fleste besidde
re så som et uhørt overgreb på ejen
domsretten. Efter udfaldet af disse sager, 
som begge blev vundet ved Østre Lands
ret, og tabt ved Højesteret med en enkelt 
stemme, valgte alle besidderne at ind
sende begæring om afløsning.17 Efterti
dens jurister har været meget kritiske 
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Da Højesteretsdommen om Lehn og 
Stamhuse naaede Greven paa Sk_iolde
balleg.aard., . 

Majaratssagen satte sig også spor i satiren. Således i det socialdemokratiske blad »Ravnen« kort efter be
siddernes nederlag i Højesteret i 7 920, hvor tegneren Emil Poulsen humoristisk anskueliggjorde at det var 

hele slægten det handlede om, og ikke enkeltpersoner. Her kunne læseren blandt andet se en tegning af 
tjeneren der overbringer et telegram med budskabet til en tilsyneladende noget lamslået "greve af Skjol

deballegaard; og hans ikke mindre chokerede forfædre der kigger med fra deres plads på væggen. (Rav

nen nr. 53, 30. 7 2. 7 920). 
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overfor disse domme som faldt i en an
spændt politisk atmosfære. 

Jordhandel og udstykning 

Allerede fra 1921 begyndte de første hus
mandsbrug på majoratsjord at dukke op 
på Nordfyn, hvor der fra Kørup, Einsie
delsborg og Østrupgård blev oprettet 
henholdsvis syv, fem og fem nye landbrug 
med eksistensgrundlag for lige så mange 
familier. Herefter foregik udstykningen 
op gennem 192o'erne, med 1925 og i926 
som de mest aktive år. På landsplan ud-

møntede majoratsloven sig i 2.307 nye 
brug, samt 738 tillægsparceller. Heraf 
blev en fjerdedel, eller 582 brug fysisk 
placeret på Fyn, mens endnu 64 brug be
regnet efter fynske majorater blev place
ret på jord i andre landsdele. Trods area
lerne ikke var så store som ønskeligt, blev 
de nye brug en succes, også set fra hus
mændenes side. 18 

Majoraterne havde en naturlig inter
esse i at bevare deres ejendomme så ube
rørte som muligt, og den tredjedel der 
skulle afleveres til udstykning blev til
vejebragt på forskellige måder: 

Oversigt over afgivetjord og oprettede husmandsbrug 192 7- 7 932. 

:\Iajorat Afgivet Antal Antal tillægs- Jord afgiwt i (amt): 
jord (ha) brug parceller 
--

Ostrupgård 248 5 D Odense 

Roepstorff 246,8 20 37 Odense, Srendborg 
-

Holckrnhmu 254,8 o--/ 8 Srendborg --
Grldensteen -131.5 66 18 Odense 

Rantzauske Forlods 83 l1 3 Odense 

Holstenshuus i97,9 28 t8 Odense, Srendborg 

Sandhalt i30.5 Il 19 Srendborg 

Thorseng 111.3 r; j Srendborg 
- - -

Brahetrolleborg t47.2 16 15 Srendborg 
-

Rarnholt 349.1 j6 14 Odense, Srendborg 
-

Muckadell 270 I 40 5 Odense, Srendborg. Haders]e, 

Hierringe 204.8 I 35 0 Odense, Srendborg 

Schelenborg 1/iA 28 4 Odense, Swndhorg 

Hindsgarl 77,9 13 2 Odense 

Juelsberg 141.8 24 3 Srendborg. Århus -- -
Ege skor 223,6 31 Il Srendborg ,_ 
Brahesminde I 326,3 39 20 Srendborg 

Lehn 226 30 3 Åbenrå 
I 

\\'edellsborg 244,1 ;)U 7 Odense 

Er holm 149,1 ", - ,) 1 Odense 

Ahlefeldt/Lundsgård 233.1 29 15 Srendborg 

Langeland 374,9 45 30 Srendborg 

Total -t.625,90 646 238 
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En række godser opkøbte jord til ud
stykning udenfor eget godsområde, dels 
for at bevare en passende arrondering og 
af hensyn til de forskellige driftsgrene, 
dels af principielle årsager. Det drejer sig 
bl.a. om Muckadell (Arreskov), Lehn 
(Hvidkilde) og Juelsberg som endog gik 
uden for Fyn og opkøbte jord i Haderslev, 
Åbenrå og Århus amter. Det almindelig
ste var dog at opkøbe ejendomme i nær
området. Det mest markante eksempel på 
dette er udstykningerne i Flødstrup sogn, 
hvor først Schelenborg afkøbte Udstyk
ningsforeningen for Sjælland og Fyns stif
ter, agerjorden til hovedgården Rørbæk, 
og hvor dernæst Hverringe købte avls
gården Hannesborg. Der havde ikke tid
ligere været majoratsjord i Flødstrup, 
men nu kom sognet til at læggejord til 47 
brug, og dermed øens største majorats
udstykning. I begge disse tilfælde havde 
man overvejet løsningsmuligheder med 
udgangspunkt i majoraternes egen jord, 
men endte altså med at tillade køb af 
fremmedjord, som loven også åbnede op 
for.'9 I maj og juni 1922 havde Dalby og 
Stubberup Husmandsforeninger på deres 
generalforsamlinger vedtaget at søge at få 
jord på selve Hindsholm, som endnu på 
denne tid med lidt god vilje kunne be
tragtes som et stort gods, men disse hen
vendelser fra 'menige' husmænd om at få 
jord på hjemstavnens hovedgårdsmarker 
blev ikke imødekommet. 20 Wedellsborg 
klarede en del af sine forpligtelser ved at 
tilkøbe Frederiksgave (Hagenskov); Er
holm-Søndergårde udredte en del af sin 
afleveringsjord ved køb af Søbysøgård; og 
Østrupgård købte en del af Daugstrup
gården i Otterup. 

For flertallet af majoraterne lå løsnin
gen imidlertid i at afstå en eller flere ho
ved- eller avlsgårde, og derefter få resten 
af arealet til at hænge sammen så det var 
driftsmæssigt mest fornuftigt, jfr. Bra-

Et enevældigt privilegium i en parlamentarisk tid 

hesmindes afståelse af Østrupgård, og 
Ravnholts afståelse af Nislevgård. 

Og endelig var der dem, som slet ikke 
afleverede nogenjord. Således Nedergård 
på Langeland, samt Broholm og Hof
mansgave, der begge (med hjemmel i lo
vens §3 om dispensation) indbetalte be
løb til Statens Jordlovsudvalg, som blev 
anvendt til udstykning andetsteds. 

På Hindsgavls jord - og ikke på 
»fjærnt liggende magre, sønderjyske 
Arealer« 

Et eksempel på de menige husmænds 
interesse i afløsningen er stamhuset 
Hindsgavl. Hørende til de mindste majo
rater lå Hindsgavl ud mod Lillebælt og 
med sit dyrkningsareal delt i to næsten li
ge store parter, nemlig dels på hovedgår
den grænsende til Middelfart by, dels på 
Fænø i Lillebælt. Majoratsloven åbnede 
mulighed for at tage hensyn til det even
tuelle misforhold, der efter en udstykning 
kunne opstå mellem restejendommen og 
de tilhørende bygninger, og dette ville bli
ve særligt udtalt i dette tilfælde. Besidde
ren på dette tidspunkt, Niels Basse Fønss, 
var afhelbredsårsager erklæret umyndig, 
så hans repræsentant i Lensnævnet hav
de et særligt hensyn at varetage i forhold 
til familien. Allerede ved arbejdets start i 
1920 anså man fra nævnets side Fænø 
som uegnet til husmandsbrug, og besid
derens repræsentant havde da også et an
det udspil parat, nemlig at købe Kruså
gård i Sønderjylland, udstykke denne og 
anvende jorden til husmandsbrug. Der 
skulle endog være indkommet mange an
søgninger fra husmænd netop på denne 
egn, mente han, og denne mulighed fik 
derfor opbakning fra landbrugsministe
ren. De vestfynske husmænds repræsen
tanter var dog ikke til sinds at nøjes med 
jord på »}jærnt liggende magre, sønder-
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jyske Arealer«, som de i april 1921 med
delte Lensnævnet. Der var således en klar 
forventning fra husmandsside om at lo
vens tanke om udstykning af hoved
gårdsmarkerne skulle tages for pålyden
de, og ikke skulle kunne ændres af Lens
nævnt for godsets skyld. Og man fortsat
te: »Og det forekommer os, at en Egn, 
der som denne paa Grund af Lens- og 
Stamhuse's Baandlæggelse af Jorden, i 
Aarhundrede har været afskaaren fra 
Udvikling med Hensyn til at skaffe 
Existensmuligheder med Landbrug for 
Egnens Ungdom, nu har det første og 
største Krav paa at blive udløst af den 
Dvaletilstand, hvori den som Følge af 
ovennævnte Forhold har befundet sig.«21 

Formuleringen er nok dækkende for hus
mændene selv, men næppe for deres or
ganisationsfolk som i praksis valgte at 
acceptere jord købt andetsteds. I mel
lemtiden havde formanden for Statens 
Jordlovsudvalg, Niels Frederiksen, været 
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Udsnit af plan for udstykningen af grevskabet 
Roepstorff. Det nordfynske majorat skulle afstå i 
alt 246 hektar dyrkbar agerjord, og i dette tilfælde 
udvalgte man yderligt beliggende arealer (her 
skraveret med rødt) fra de to hovedgårde i stedet 
for at afstå en samlet ejendom. Udstykningen, der 
var blandt de første efter majorats/oven på Fyn, 
skabte 20 selvstændige husmandsbrug og 37 
ti/lægsparcel/er til allerede eksisterende brug. 

en tur i Kruså for ved selvsyn at besigti
ge jorden, og han var ikke imponeret, da 
den ringe boniterede jord tilmed var i 
dårlig kulturtilstand. Dermed var den 
sag afgjort, og sonderingerne vendte sig 
atter mod Fænø, som husmændene fandt 
velegnet, hvis færgeforbindelsen til fast
landet, også af hensyn til mejeri o.l., blev 
forbedret. Holdningen var, at denne for
bedring af infrastrukturen var en oplagt 
fælles opgave for kommune og stat, og at 
beliggenheden på en ø bød på såvel for
dele som ulemper. I Lensnævnet var man 
i første omgang med på Fænøløsningen, 
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men mente i øvrigt, at det bedste var at 
Hindsgavl blev solgt, således at familien 
Basse Fonss kunne leve på en mere be
skeden økonomisk fod, f.eks. netop på 
Fænø. Enden blev dog en hel anden. 
Ganske vist blev Hindsgavl solgt, men 
jorden blev i stedet købt fra det nærlig
gende Billeshave, således at Hindsgavls 
jord forblevubeskaret. Husmændene fik 
således hovedgårdsjord af god kvalitet i 
området, men blot ikke på selve majora
tet. 

Broholm - »Min Onkel ønsker ingen 
forandringer i sin høje Alder« 

Blandt de sidste til at afløse var Jørgen 
Sehested til Broholm. Hans barnløse far
bror Hannibal havde tidligt gjort det kla1i 
overfor myndighederne, at skønt han 
havde begæret afløsningen indenfor tids
fristen, havde han absolut ikke nogen in-

Et enevældigt privilegium i e11 parlame11tarisk tid 

tention om at se forandringer på Broholm 
i sin levetid. Da nevøen Jorgen efter hans 
dod overtog Broholm i i924 var aflos
ningsforretningerne i gang rundt om
kring, og det varede således nogle år, in
den Broholm stod for tur .. Jørgen Sehe
steds var derud over engageret i succes
sorernes sag, og stod bag oprettelsen af et 
formelt Majoratsudvalg til at arbejde 
malrettet for lettelser i de pålagte byrder, 
særlig i beskatningssporgsmål. Desuden 

Husmændenes glæde over at fa foden under eget 

bord gav sig bl.a. udtryk i denne mindesten, sym

bolsk placeret foran Nislevgaards nu nedrevne 
avlsgård. Stedet var velvalgt, idet den oprindelige 

Ni slev landsby i 7 689 var blevet nedlagt og jorden 
inddraget under hovedgården. Nu genopstod 
landsbyen på sin vis ved at stamhuset Ravnholt 
valgte at afgive hele ejendommen på nær nogle 

skovparter. Det betod 45 nye landbrug og ni ti/
lægsparcel/er i Otterups vestlige opland, og der
med eksistensgrundlag for lige so mange familier. 

(forf. foto 2008). 
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havde han et politisk engagement i sagen 
som gjorde at man nåede frem til 1930, 
før majoratet, som et af de sidste blev op
hævet. Ikke blot på Fyn, men også på 
landsplan. Sehested ønskede ikke at afstå 
jord, og mente også, at behovet for hus
mandsjord på Fyn efterhånden måtte væ
re dækket (1929). Han fik efter nogen for
handling tilladelse til, som en af de få, at 
slippe mod at bidrage økonomisk til jord
fondens kasse. Efter selv uden held at ha
ve søgt efter billigjord, anviste Niels Fre
deriksen ham 50 tdr. land af Aggersvold 
i Holbæk amt, som Broholm dermed kun
ne finansiere udstykningen af. 

Magister Andrup på besøg 

Lensnævnets opgaver strakte sig videre 
end at skaffe jord og penge. Lovens §6 åb
nede som nævnt op for at Staten kunne 
udtage de dele af majoraternes indbo som 
var af særlig kunstnerisk eller historisk 
værdi mod at betale vurderingssummen. 
Dette indbo skulle dermed ligesom andre 
aktiver vurderes, men måtte nødvendig
vis også besigtiges for at bedømme den 
historiske relevans. Til den opgave valgte 
Lensnævnet at tilknytte en konsulent, 
nemlig den senere leder af Frederiks
borgmuseet, kunst- og litteraturhistori
keren Otto Andrup (1883-1953). Andrup 
berejste i løbet af 192o'erne således lan
dets majorater, og formidlede en del gen
stande til offentlige institutioner. For
uden til sit eget museum, bl.a. til Statens 
Museum for Kunst, Rosenborg, Natio
nalmuseet og Kunstindustrimuseet. Otto 
Andrup var kendt for sin iver i opbygnin
gen af Frederiksborgmuseets samlinger 
og specielt for sin evne til at opspore dan
markshistoriske klenodier i udlandet. 22 

Med faglig nidkærhed og et vist handels
talent i bagagen udførte han sit arbejde 
for Lensnævnet, et arbejde som mildest 

so 

talt ikke har givet ham det bedste efter
mæle rundt om på herregårdene. An
drups besøg foregik i samme ombæring 
som særbeskatningen og jordafståelsen, 
og udgangspunktet for forhandlingerne 
om indboet var derfor selvsagt ikke de 
bedste. 

Blandt de få retningslinjer synes at ha
ve været, at familiebillederne blev forbi
gået ved vurderingen, selv om de fra And
rups side af og til lidt tvetydigt nævnes 
som genstande, der var i spil. Andrup 
fandt interessante ting på flertallet af ma
joraterne, dog hyppigst på de store ejen
domme, og det er også her at §6 blev ind
draget, eller bragt på bane, i forhandlin -
gerne. 

Specielt på Hvedholm fandt magiste
ren meget af interesse. Blandt slottets 
samlinger af statuer, buster, tekstiler, 
malerier og miniaturer fandt han adskil
ligt af »allerstørste betydning«. En del 
blev afgivet straks, medens andet afven
tede besidderen, lensgreve Henrik Bille
Brahe-Selbys død (1938), hvorefter det 
skulle overdrages til vurderingsprisen. 

På Brahetrolleborg blev flere maleri
er, blandt andet af gårdens markante ejer, 
Kai Lykke, bortgivet som gave, mod at 
Staten ikke benyttede §6. På lignende 
måde forholdt det sig på Arreskov, hvor 
de store museer blev betænkt for at und
gå den samme paragraf. Til gengæld blev 
familiebillederne holdt udenfor. 

På Valdemars Slot fandt man specielt 
Karel van Manders malerier for vigtige, 
og den unge lensbarons værge besluttede 
sig for at sælge for vurderingssummen, 
men aftalte at malerierne i øvrigt skulle 
blive på slottet så længe hendes efter
kommere boede der. 

På Juelsberg blev bl.a. afgivet en del 
porcellæn til Kunstindustrimuseet. På Er
holm fandt Andrup intet af interesse, 
men her tilbød ejeren Cederfeld de Si-
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monsen selv at forære Rosenborg nogle 
småting, angiveligt tilhørt kong Frederik 
4's, nemlig et lille rejseapotek af rubin
glas samt et slebet drikkeglas. 

På Broholm fandt han ikke grund til 
at bringe forkøbsretten i anvendelse, dog 
henledte han museernes opmærksomhed 
på Niels Frederik Bernhard Sehesteds 
markante oldsagssamling. Den store 
samling af familieportrætter blev ikke 
vurderet, da besidderen ikke fandt det ri
meligt. 

På Egeskov fandtes der mere af inter
esse. Greve Preben Ahlefeldt-Laurvig
Bille tilbød at tilbagegive Kværndrup Kir
ke en sølvkalk som Laurids Brockenhuus 
og Karen Skram i 1590 havde skænket 
kirken, men som pga. patronatsforholdet 
siden var havnet på Egeskov. Lenssekre
tær Ingerslev havde specifikt forespurgt 
Andrup om Tocques billede af Krag-slæg
tens sidste mand, Frederik Christian Krag 
(død 1763). Det var Statens Museum for 
Kunst meget om at gøre at få dette bille
de, da priserne på Tocques malerier var 
høje i denne periode. »Dette blændende 
udførte og fortrinligt karakteriserede 
Portrait forestiller en grim og sygelig 
ung Mand, det er absolut et Museums
stykke, intet Samlerstykke« 2 3, bemærke
de Andrup, og det lykkedes ham at over
tale ejeren til at overdrage billedet for 
5.000 kr., når engang denne og sønnen 
Gregers ikke levede mere. Andrup selv 
mente, at ejeren og enkegrevinden ville 
være glade for denne ordning imod at bli
ve fritaget for afgift af familiebilleder og 
anerkende ældre vurderinger af smykker 
o.l. 

På Tranekær fik magisteren slet ikke 
mulighed for at se indboet, som Lens
nævnet tidligere havde accepteret blev 
vurderet af en antikkyndig privatperson. 
På Andrups reaktioner og vurderinger om 
hvad der efter hans mening burde findes 

Et enevældigt privilegium i en padamentarisk tid 

på Tranekær, svaredelensgrevens repræ
sentant sagforer Gustav Graae: »Disse 
[Andrup's tal (forf.)] beror - som nævnt 
- paa et ganske utilstrækkeligt Grund
lag og har aabenbart som Forudsæt
ning, at Værdien skal ansættes, som om 
Lensgreven drev Forretning med Ud
styrs- og Kunstgenstande.«2~ Graae og 
lensgreven på Tranekær kunne bl.a. på 
baggrund af tidligere tiders auktioner på 
Tranekær heller ikke genkende noget hi
storisk interessant i Andrups lister. En
den på sagen blev, at Andrup efter an
modning på Graaes kontor i Bredgade i 
København kunne få forevist enkelte gen
stande fra Tranekær. En gennemgang på 
slottet kunne slet ikke komme på tale. 

Det er givet at omstændighederne, 
hvor ejernes modvilje mod at afgive de
res ting blev stillet over for Andrups fag
lige interesse og grundighed, næppe har 
været ideelle. Netop afståelsen af indbo
et fik symbolsk værdi for eftertidens op
fattelse af afløsningen og tendensen med 
at prange med enkeltgenstande for at 
nedsætte vurderingen af andre, har givet 
hele forløbet sit særlige præg. 

Afslutning 

Afviklingen af majoraterne betegnes ofte 
som afslutningen på den traditionelle 
godsdrifts tid i Danmark. I hvert fald var 
de politiske konjunkturer op gennem 
mellem- og efterkrigstid på det mindre 
landbrugs side. Også mange fynske god
ser kom i handelen i 193o'er og 194o'er
ne. Trods det har de fynske ejerforhold 
over tid vist sig at være forholdsvis stabi
le. Målt på de tidligere majoraters hoved
ejendom kan ca. 70% af de fynske majo
rater i 2008 siges at tilhøre samme fami
lie som ved lovens vedtagelse i 1919. Her
afhalvdelen af den person eller slægt som 
ville have været besidder, hvis ordningen 
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var fortsat uændret, og resten gennem 
kvindeled. På dette punkt afviger Fyn fra 
de øvrige landsdele, hvor ændringerne i 
ejerforholdene har været større, og hvor 
slægterne i knap så høj grad er blevet ved 
gårdene. 

Afløsningen som sådan var en indivi
duel affære. Kunne der tages hensyn til 
besiddernes særønsker specielt i jord
spørgsmål, så gjorde man det så vidt mu
ligt uden at gå på kompromis med lovens 
sigte. Blot jorden var anvendelig var be
liggenheden underordnet, hovedgårdjord 
eller ej. Som det eneste store godskom
pleks gik Brahesminde i denne forbindel
se helt i opløsning trin for trin frem til 
1938. Men det er klart undtagelsen, de 
fleste tidligere majoratsgodser eksisterer 
stadig som storlandbrug, men under an
dre - og mindre - forhold end ved afløs
ningen i 1919. 

Det blev majoraternes skæbne, at de
res ophævelse blev sammenkædet med 
behovet for husmandsjord. Den skærpe
de politiske situation efter Verdenskrigen 
gjorde, at politikerne dårligt kunne løse 
majoratsspørgsmålet uden at tænke det 
ind i en husmandssammenhæng. At be
sidderne så ikke fik klaret sagen, mens de 
selv havde magten, kan nok tilskrives en 
overdreven tro på det bestående, om
vendt var det ikke til at forudse for nogen 
af de implicerede, at afløsningen efter 
1916 skulle vise sig at eskalere så vold
somt. Trods de skel loven satte, skabte 
den på Fyn eksistensgrundlag for 582 fa
milier, samt tillægsjord til 233 andre, på 
landbrug som nåede at være i god drift i 
et par generationer inden strukturudvik
lingen atter gav det store landbrug vind i 
sejlene. • 
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