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Aalborg i fortid og nutid
Årsmødebyen 195 7

Straks ved ankomsten til Nordjyi- 
lands hovedstad fornemmer man denne le

vende bys særegne atmosfære. Aalborg er en 
optimismens og handlingens by, og de forvent
ninger, man møder med, bliver til fulde indfriet. 
Efter danske forhold er Aalborg en stor by, og 
i sin nærhed har den Danmarks dejligste strand, 
Vesterhavet, Rebild bakker, Rold skov, de ud
strakte vildmoser, en natur så storslået, smuk og 
særpræget.

Aalborg er en gammel by. Dens tidligste spor 
går helt tilbage til omkring år 1000, og selv om 
udviklingen har været stærk i Aalborg, har det 
alligevel været muligt at bevare flere gamle byg
ningsværker. Det kendteste er Jens Bangs Sten
hus fra 1624 — med sine fulde fem etager er det 
den mest velbevarede renæssaricebygning i Skan
dinavien. Men der er også andre steder, der er 
besøg værd. I gården til landets eneste regn
skabsslot, Aalborghus, fra 1539, vil De nyde de 
smukke længer, som opbevarede datidens skatter 
i form af korn, flæsk og andre naturalier. Hellig- 
åndsklosteret fra 1431 med de smukke kældre og 
munkegange samt Budolfi domkirke med det rig
holdige inventar er også et besøg værd.

BudoZ/i kirke.(Fortsættes side 4.)
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Protest fra vor forening

Slægtsgaardsforeningens formand, civilingeniør, 
gårdejer H. M. Markersen, har på Slægtsgaards
foreningens vegne sendt det folketingsudvalg, der 
behandler lovforslaget om sammenslutningers og 
institutioners landbrugsjord, en protestskrivelse 
mod den undtagelseslovgivning, der her agtes 
gennemført over for landbruget. Det hedder i 
skrivelsen:

SOM FORMAND for »Dansk Slægtsgaards- 
forening« tillader jeg mig på foreningens 

vegne at fremsætte nedenanførte bemærkninger 
i anledning af ovenanførte lovforslag.

Slægtsgaardsforeningen arbejder for at bevare 
de danske slægts- og familiegårde i slægtens eje 
og i denne forbindelse for bevarelse af de æld
gamle kulturelle og materielle traditioner, som 
vore fædre har skabt igennem mange hundrede 
år, og som må anses for at være til gavn for hele 
den danske befolkning.

Igennem mange hundrede år er bevaret den 
tradition blandt danske bønder, at den arving, 
som skal overtage en slægts- eller familiegård, 
skal have denne til forholdsvis billig pris. Her
ved sker der det, da slægts- og familiegårde om
fatter et meget stort flertal af Danmarks land
brugsejendomme, at prioriteterne i danske land
brug holdes en del nede.

Slægtsgaardsforeningen er rådgiver i spørgs
mål ved ordningen af arveforhold vedrørende 
slægts- og familiegårde. Det skal anføres, at 
under de nuværende forhold for danske land
brug og med en inflation, som kun kan få skade
lig virkning for landbrugserhvervet, stigende 
vurderinger til ejendoms- og grundskyld og 
deraf følgende højere ejendoms- og formueskat
ter, som i virkeligheden svarer til tvangsindlæg
gelse af prioriteter fra samfundets side i danske 
landbrug, og som følge heraf atter at sikker
heden for kreditforeningslån i landbrugsejen
domme formindskes, og lånene bliver alt for 
dyre. Under alle disse forhold bliver det mere 

og mere vanskeligt at ordne de økonomiske for
hold ved overdragelse af slægts- og familiegårde 
til slægtsarving.

Man søger at klare spørgsmålet på mange 
måder og i mange tilfælde således, at andre ar
vinger må lade deres arvepart stå som prioritet i 
familiegården, men under de nuværende vanske
lige pengeforhold kan der være tilfælde, hvor 
bevarelsen af en landejendom i slægtens eje 
bedst kan løses under aktieselskabsform.

På Slægtsgaardsforeningens vegne tillader jeg 
mig at henstille, at danske landbrug ligesom an
dre erhverv kan drives som aktieselskaber, og at 
der ikke lovgives imod noget sådant.

Ærbødigst
for Dansk Slægtsgaardsforening:

H. M. Markersen.

NYE MEDLEMMER
OG ANNONCER -

SLÆGTSGAARDSFORENINGEN har, ef- 
ter forhandlinger ført af bladudvalget, knyt

tet skovrider og assurandør Aage W ielandt, 
Langtved pr. Ullerslev, Fyn, til sig som medlems
tegner og annonceforbindelse. SkovriderWielandt 
berejser landet og vil i løbet af nogen tid begynde 
at arbejde for foreningen. Vi skal senere vende 
tilbage til arrangementet, men beder medlem
merne om at bistå skovrideren, når han kommer 
til deres egn, dersom hr. Wielandt skulle ind
finde sig, før vi yderligere kan kommentere 
sagen.

Flere medlemmer i Slægtsgaardsforeningen 
giver foreningen øget slagkraft, og mange har 
utvivlsomt emner på deres egn. Skovrider Wie
landt har tlf. Ullerslev 18.
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AALBORG
(Fortsat fra side 1.) -------------------

DET, SOM IMIDLERTID først falder den 
tilrejsende i øjnene, er det moderne Aal

borg med brede gader, moderne butikker og en 
stærk færdsel i den indre bydel. Stor-Aalborg er 
da også i dag et bysamfund på over 112.000 ind
byggere. Ligesom i gamle dage er det stadig han
delslivet, der præger byen, de store grossistvirk
somheder og detailforretninger, der fordeler va
rerne til det store nordjyske opland. Hertil 
kommer industrien, som i væsentlig grad har med
virket til Aalborgs rivende udvikling. De store, 
landskendte virksomheder har været gode bor
gere og har ikke gjort byen mindre tillokkende 
med røg og uskønne bygninger, men tværtimod 
bidraget til byens forskønnelse, bl. a. med de 
mange skulpturer, som man finder på byens 
gader og i parkerne.

Ja, også parkerne er i sig selv en omtale værd. 
Selv om Aalborg fra naturens side ikke er bega
vet med skov, så har byens styrelse forstået i god 
tid at reservere visse arealer som åndehuller med 
træer, blomster, store græsplæner og tumleplad
ser for børnene. Ikke mindre end 8 anlæg er i 
dag forbeholdt byens borgere og gæster, og disse 
parker rummer bl. a. tivoli, zoologisk have, trak
tørsteder, skulpturer og 350.000 planter.

Jens Bangs stenhus, Aalborg.

Aalborg*-noter

AALBORG ER en by i stadig udvikling.
Siden krigen er der i øst- og vestbyen op

ført nye tidssvarende boligkvarterer, hvert på 
størrelse med en middelstor dansk provinsby, og 
nu har siden 1953 Nordens mest tidssvarende 
forsamlingsbygning, Aalborghallen, stået færdig. 
Dette bygningskompleks kan på én gang rumme 
6.000 mennesker fordelt i hovedhal, i de mindre 
sale og mødelokaler samt i hallens særlige hotel
afdeling. Denne hal er nu centrum for en lang 
række store kongresser, koncerter, teaterforestil
linger og udstillinger, der samler interesserede 
fra hele landet og det øvrige Skandinavien.

Aalborg er således ikke mindst kongressernes 
by. De præger bybilledet fra tidligt forår til sent 
efterår, og aalborgenserne kan lide at vise deres 
by frem for gæsterne. Derfor er det alles håb, at 
også De vil føle Dem velkommen i Aalborg.

AALBORG-NØRRESUNDBYs tilblivelse som hav
nebyer på Limfjordens smalleste sted har givet 

dobbeltbyen karakter af en flodhavn. Man kan spore 
Aalborgs alder tilbage til omkring år 1000.

★

Ufred og krige har i tidens løb også i høj grad 
hæmmet Aalborgs vækst. Kun hårdt arbejde og bor- 
gerafsavn har gengivet den flere gange hærgede by 
dens kræfter. Tobaksindustrien er gammel i Aalborg, 
men først med dampkraften kom der rigtig fart i tin
gene. C. W. Obels fabrikker blev derefter landets stør
ste (stiftet 1787). I 1834 iværksattes De Smith’ske Jern
støberier; fabrikationen af den verdensberømte Aal- 
borg-aquavit begyndte i 1846, i 1850’erne kom der fart 
i møllerivirksomheden med starten af Pagh’s damp
mølle. Fra 1889 tog Aalborg Portland Cement Fabrik 
fat, fulgt pp af flere. Desuden har Aalborg bl. a. papir
industri, tekstil-, svovlsyrefabrikation og stort skibs
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værft, eksportmarked, svineslagteri etc. Alt i alt er Aal
borgs størrelse tidoblet i de sidste 100 år.

☆

Jens Bangs stenhus tilhørte i sin tid Jyllands største 
købmand og ven af Christian IV. Huset stod færdigt 
1624.

☆

Byens helligåndskloster blev stiftet 1431, som beteg
nes som det største år i Aalborgs historie, da tillige det 
mægtige købmandsgilde »Guds Legems Laug« blev 
stiftet. Det blev stort og rigt.

☆

Aalborghus er det sidst bestående af samtlige danske 
kongers »Regnskabsslotte« rundt om i landet til admi
nistrationen af krongodset. Slottet blev påbegyndt 1539 
i årene lige efter Clemensfejden. Til 1660 var slottet 
lensmandsbolig og blev derefter bolig for stiftamtman
den.

☆

Budolfi kirke er opkaldt efter den engelske helgen 
St. Botholphus, de søfarendes beskytter, og ligger nær 
byens gamle havn Østeraa.

Aalborg og Nørresundby havne har tilsammen 10 km 
kajlængde og en omsætning på 2 miil. tons om året.

Vikingegr avene 
Lindholm Høje

VED NØRRESUNDBY findes vikingegravpladsen 
på Lindholm Høje, som årsmødedeltagerne får lej
lighed til at se.

Udgravningen her er iværksat af Nørresundby kom
mune som beskæftigelsesforanstaltning, ledet af Aal
borg museum i samarbejde med Nationalmuseet. De 
fundne oldsager er udstillet på Aalborg museum.

Området omfatter en gravplads fra tiden 600—900 
samt en landsby fra 1000-tallet. Hidtil er fundet og af
dækket 450 grave, hvoraf 170 skibssætninger; der er 
endvidere fundet 133 brandpletter og 82 ovale eller tre
kantede, stensatte grave.

Byen, som gravpladsen tilhørte, synes at have ligget 
tæt ved denne, men flyttede omkring år 1000 op på 
sandklitten over gravpladsen, som længe var gemt og 
glemt. Hidtil er fundet ni beboelseshuse, hvoriblandt 
en firelænget gård. Husene har indeholdt stensatte ild
steder, og der er fundet rester af lerklinede ovne samt 
mange redskaber og rester af måltider.

Hele fundet er nu fritlagt og jorden tilsået med græs. 
Området henligger som et oldtidsminde af uvurderlig 
karakter.

Gæster sydfra modtages i Aalborg af Kimbrertyren, 
udført af billedhuggeren A. J. Bundgaard. Kolossen står 
på det sted, hvor i sin tid Spritfabrikkernes ældste fa
brik lå, og flækker færdselsstrømmen ved Urbanskryd- 
set. På soklen læses Johs. V. Jensens digt. Tyren er 
skænket byen af De Danske Spritfabrikker, men Aal
borg har mange andre fornemme skulpturer.

☆

Byens ældste park er kildeanlægget, anlagt 1802. Man 
har udregnet, at hver Aalborg-indbygger har 15 kva
dratmeter parkareal til sin rådighed, men da de jo 
ikke kan sidde på græsset allesammen på én gang, da 
arbejdet også skal passes, kan det blive svært at geråde 
i spektakel med hinanden i Aalborg, som da også har 
ord for at være en af Nordens hyggeligste og muntre- 
ste byer.

Slægtsgaardsfolkene 
og folketingsvalget.

NOGLE af Slægtsgaardsforeningens medlem
mer er opstillet som kandidater ved det 
forestående folketingsvalg. Således er vort hoved

bestyrelsesmedlem, parcellist Ejnar Petersen, 
Kikhavn, opstillet som konservativ kandidat i 
Frederiksborg amt.

Folketingsmand Simon From er genopstillet i 
Randers amt, hvor han er valgt som nummer et 
på Venstres liste.

Endelig er vort andet hovedbestyrelsesmedlem, 
amtsrådsmedlem, gårdejer og tidligere folke
tingsmand Chr. R. Christensen opstillet af Det 
konservative Folkeparti i Maribo amt. Til denne 
opstilling knytter sig den særlige interesse, at det 
sandsynligvis vil afhænge af nogle få personlige 
stemmer flere eller færre, om Chr. R. Christensen 
skal opnå valg.

Også andre steder i landet kan der ventes op
stillet slægtsgårdsfolk som kandidater.
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ÅRSMØDET I AALBORG
Program for dagene 29. og 30. maj 1957.

Som deltagere i foreningens årsmøde indbydes 
medlemmer med ægtefæller og slægtninge (husk 
at de unge kommer med).

PROGRAM
Årsmødet begynder i Aalborg den 29. maj kl. 9 

og slutter i Aalborg den 30. maj kl. ca. 17.

ONSDAG DEN 29. MAJ
Kl. 9.00: Der mødes ved De Danske Spritfabrikkers 

kontor i Aalborg, Strandvej 20 (ligger ved 
havnen imellem de to Limfjordsbroer). Om 
formiddagen bliver der besøg på spritfabrik
kerne og på C. W. Obels tobaksfabrikker 
(ligger lige ved spritfabrikkerne).
Fra spritfabrikkerne køres i bus til Skyde- 
pavillonen. De deltagere, som ønsker at køre 
i egen bil kan gøre dette.

Kl. 12.00: Frokost på Skydepavillonen (ligger ved 
foden af Aalborg-tårnet, og der er herfra en 
storslået udsigt over hele Aalborg). Til fro
kosten serveres 3 snitter, forloren skildpadde 
og kaffe.

Kl. 14.00: Repræsentantskabsmøde i Skydepavillonen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Formanden for arkivudvalget aflægger 

beretning.
4. Formanden for bladudvalget aflægger be

retning.
5. Drøftelse og godkendelse af beretning 

under punkterne 2, 3 og 4.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget til 

godkendelse.
7. Lovændring. Hovedbestyrelsen foreslår 

foreningens navn »Foreningen til Be
varelse af danske Slægtsgaarde« ændret 
til »Dansk Slægtsgaardsforening«.

8. Valg. Der er i år ingen valg af medlem
lemmer til hovedbestyrelsen.
Som suppleant for medlem af hovedbe
styrelsen, gårdejer Chr. R. Christensen 
foreslås valgt folketingsmand, gårdejer 
Simon From.

9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Bemærk: Alle mødedeltagere, som øn
sker det, kan overvære repræsentant
skabsmødet.

Kl. 14.00: For de mødedeltagere, som ikke ønsker at 
deltage i repræsentantskabsmødet er der 
busudflugt om eftermiddagen til seværdig
heder i Aalborg. Busudflugten arrangeres af 
Aalborg turistforening, og i busserne vil der 
være højttaleranlæg og speakere til oriente
ring for deltagerne. Under denne udflugt 

vil der blive lejlighed til bl. a. at se Aalborg 
kloster og Aalborg-hallen. De, der til denne 
udflugt ønsker at benytte privatbiler, kan 
gøre dette.

Kl. 17.00: Alle tilbage til hotellerne.
Kl. 18.00: Middag i restaurant »Kilden«. Til middagen 

serveres 2 retter, dessert og mocca.

TORSDAG DEN 30. MAJ
Busudflugt til Nordjylland. De, som til denne udflugt 
ønsker at benytte egne biler, kan gøre det.
I busserne er højttaleranlæg og speakere til forklaring 
af, hvad man ser.

Kl. 8.30: De, som ønsker plads i bus, afhentes på 
hoteller.

Kl. 8.45: Busser og private biler mødes på Budolfi 
Plads i Aalborg.

Kl. 9.00: (præcis). Busser og privatbiler kører fra 
Budolfi Plads.
Efter ønske fra mange sider er udflugten 
arrangeret således, at der bliver lejlighed til 
at se en del landvindingsopgaver ved Lim
fjorden, dels udførte arbejder, dels arbejder 
under udførelse og dels arealer, hvor land
vindingsarbejder forestår, og heri indblandes 
andre ting.
Fra Budolfi Plads køres over Hasseriis og 
videre ad vejen til Nørholm.
På denne køretur vil der blive lejlighed til 
at se ud over store, lave arealer, som ved 
inddigning og anlæg af pumpestation agtes 
afvandet. Fra Nørholm køres ud til vejen 
til Nibe, og her vil der blive lejlighed til at 
se ud over store, lave og vandlidende arealer, 
som ved digeanlæg og anlæg af pumpesta
tion agtes afvandet og bragt under kultur. 
Fra Nibe, hvor der ved digeanlæg er for
slag om at omdanne Halkjær- og Sebber- 
sundbredninger til ferskvandssøer, hvorved 
der bliver mulighed for et meget forøget 
ålefiskeri og for rugeplads for fuglevildt — 
altså forøgede jagtmuligheder — samtidigt 
med at der ved tørlægning af ca. 1400 ha af 
Nibe bredning og afvanding af ca. 1000 ha 
lavtliggende enge bliver mulighed for nye 
landbrug — køres over Kølby til afvandings
anlæggene ved Nørrekær.
Inddigning og afvanding af Nørrekær enge 
er for få år siden foretaget. Engarealerne 
drejer sig om ca. 5.000 tdr. Id., som nu ved 
dræning og meget andet er ved at blive 
bragt under kultur.

Kl. 10.00: Der standses ved Bollerup i Nørrekær enge. 
Her er udsigt over de inddigede og afvan
dede arealer under Nørrekær.
Bollerup er en helt ny og lille landsby, 
skabt foreløbigt ved oprettelse af 7 nye hus
mandsbrug hver på ca. 20 tdr. Id. god jord. 

Kl. 10.10: Der køres fra Bollerup igennem de tørlagte 
og afvandede Nørrekærarealer til broen ved
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Kilde-anlægget, Aalborg.

Aggersund og videre til den nye store 
pumpestation for Øland-Attrup afvandingen. 

KL 10.45: Ved Attrap pumpestation, hvorfra der er ud
sigt over ca. 1400 tdr. Id. liggende under 
havets overflade nu tørlagte arealer. 
Øland-Attrup afvandingen, som koster ca. 
4 mili. kroner, og hvori er interesseret ca. 
9.00 tdr. Id., ventes færdig i løbet af 1957, 
og det ventes, at den vil forårsage en for
øget værdi af landbrugsprodukter for disse 
arealer på ca. 4 millioner om året.

Kl. 11.00: Afgang fra Attrup pumpestation. Der køres 
over Brovst, Øland og over Ulvedybsdæm
ningen, hvorfra der er udsigt til Ulvedybet 
— ca. 1600 tdr. Id. stort vandareal, som nu 
agtes tørlagt, til Gjøl og videre over Bir- 
kelse, Aabybro og Kaas til Blokhus.

KL 12.00: Frokost på Blokhuspavillonen »Bellevue«. 
Der serveres 1 stk. med sild, svinekotelet og 
mocca. De, der ønsker det, kan spise med
bragt mad.

KL 13.30: Afgang fra Blokhus. Der køres, hvis for
holdene tillader det, på selve stranden fra 
Blokhus til Løkken og videre til Børglum 
Kloster.

KL 14.30: Ved Børglum Kloster, som beses.
KL 15.00: Fra Børglum Kloster. Der køres over Vren- 

sted, Tise, igennem den store Vildmose og 
Nr. Halne til »Lindholm Høje« ved Nørre 
Sundby.

KL 16.00: Ved »Lindholm Høje«. Her beses den store 
vikingegravplads, som betegnes som det 
mest fantastiske og mest enestående fund 
fra Danmarks vikingetid.
På »Lindholm Høje« slutter årsmødeudflug
ten, dog således at busserne kører herfra 
til Aalborg med ankomst ca. kl. 17, hvorved 
de deltagere, som ønsker det, kan komme 
med lyntog kl. 17.33 fra Aalborg.

Driftsregnskab
1. januar—31. december 1956.

INDTÆGTER

Indgået kontingent ......................
Annonceindtægt ............................
Renter ............................................
Slægtsgårdsmærkater:

Indtægter ................... 320,00
Udgifter ..................... 0,00

Slægtsgårdsdiplomet: 
Indtægter ............... 175,00
Udgifter ..................... 100,00

Slægtsgårdsemblemer: 
Indtægt ....................................

Regnskab Budget
35.617,30 37.000,00

372,50 800,00
643,76 450,00

320,00

75,00

5,00
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Julekort: 
Indtægter ............... 9.967,50
Udgifter til trykning, 

forsendelse m. v. ... 8.992,65

974,85 
Beholdning ................ 3.200,00

---------------- 4.174,85_________
41.208,41 38.250,00

UDGIFTER
Tryksager og kontorartikler ...... 861,66 700,00
Porto .............................. 3.241,37
Refunderet .................... 2.521,38

---------------- 719,99 1.000,00
Gager: 

Kontoret ................................. 5.281,21 5.000,00
Juridisk konsulent .................... 500,00 500,00
Revisor ........................................ 500,00 500,00

Diverse ...............................•............ 156,99 500,00
Rejse- og mødeudgifter 5.080,82

Årsmødet . 20.117,51 
Indbetalt af 
mødedelt. ... 18.031,00 

-------------- 2.086,51 
---------------- 7.167,33 7.000,00

Husleje, telefon, rengøring og 
varme ....................................... 1.833,58 1.500,00

Medlemsbladet (udgifter : 13.652,32, 
budget: 14.000,00):
Trykning — 6 blade... 8.736,65
Bonus ......................... 501,90

---------------- 8.234,75 7.800,00
Forsendelse ........................ 2.508,55 3.500,00
Udgifter til redaktion, kørsel etc. 1.200,00 1.200,00
Klicheer og artikler ................. 1.222,82 1.500,00
Annoncer i Landet (Akkvisition) 486,20 0,00

Arkivet:
Tilskud ....................................... 6.500,00 6.500,00

37.173,08 37.200,00
Overskud ................................  4.035,33 1.050,00

41.208,41 38.250,00

Status
pr. 31. december 1956.

AKTIVER
Kassebeholdning .............................................. 182,95
Postgiro ............................................................. 702,44
Privatbanken, Nørreport afd., konto kurant 

6523 ........................................................... 2.306,20
Privatbanken, Nørreport afd., bankbog 

A. 51054 .................................................... 15.438,49
Amagerbanken, Islands Brygge afd., bank

bog 988 (spærret) ..................................... 324,66
Slægtsbøger ..................................................... 1,00
Slægtsgårdsdiplomer ...................................... 1,00
Inventar ........................................................... 1,00
Tilskud — arkivet (januar 1957) ................. 541,74
Forudbetalt leje (15. april 1957) ................. 325,00
Beholdning af julekort ................................... 3.200,00

23.024,48

EGEN KAPITAL
Kapital konto: 

Saldo den 1. januar 1956 .... 9.036,52
Lovmæssig reservefond (bidrag

fra livsvarige medlemmer) ... 300,00
Dispositionsfond:

Saldo 1. jan. 1956 ... 9.652,63
Overskud 1956 ......  4.035,33

---------------- 13.687,96 23.024,48
23.024,48

Ovenstående driftsregnskab og status er udarbejdet 
på grundlag af det for foreningen førte bogholderi, som 
vi har revideret.

København, den 5. februar 1957.

Poul Nielsen, K. Foged,
revisor. statsaut. revisor.

Forslag til budget for 1957.
Jugeret kontingentindtægt .......... 35.000,00
Renteindtægt af bank og giro ... 750,00

---------------- 35.750,00
Tryksager, duplikering og kontor

artikler .................................... 700,00
Porto .............................................. 1.000,00
Administration:

Kontoret .................... 3.000,00
Juridisk konsulent ... 500,00
Revision .................... 500,00

---------------- 4.000,00
Husleje, varme, rengøring og 

telefon .................................... 1.800,00
Årsmødet (Aalborg) .................... 2.500,00
Andre mødeudgifter ..................... 3.000,00
Diverse (akkvisition m.v.) .......... 1.500,00
Medlemsbladet:

Trykning (6x1500)... 9.000,00
Forsendelse .............. 3.000,00
Udgifter til redaktion 1.200,00
Klicheer og artikler... 1.500,00

14.700,00
Annoncer ................. 600,00

---------------- 14.100,00
Tilskud til arkivarbejdet .......  6.500,00 35.100,00

Overskud......  650,00

Skåningernes besøg.

SKÅNINGERNE ankommer lørdag den 1. juni 
kl. 13.30 i egne busser til Nyborg, hvorfra der 

køres over Hesselagergård, Ollerup, Sønderby bjerge 
til Middelfart.

Der bliver middag på Hotel Melfar og indkvartering.
Søndag den 2. juni besøger skåningerne Erholm, 

Set. Knuds kirke, H. C. Andersen-museet og Den fyn
ske landsby. Der bliver frokost i restaurant Skoven, 
Odense.

Medlemmer er velkomne til at deltage, men henholds
vis middag og frokost samt evt. natophold må bestilles 
i god tid. Der køres i egne vogne.
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Nordjyske landvindingsområder
— der besøges på årsmødeudflugten den 30. maj 1951.

I FORBINDELSE med årsmødet den 29. maj 
i Aalborg er der fra mange sider fremsat 

ønske om at se nogle af de store landvindings
områder og landvindingsarbejder i Nordjylland, 
og derfor er der ved udflugten fra Aalborg den 
30. maj taget hensyn hertil.

På begge sider af Limfjorden mellem Aal
borg og Aggersund arbejdes på udførelse af 
landvindingsarbejder for et samlet areal på ca. 
40.000 tdr. land fordelt på 9 landvindings
områder og med en samlet anlægsudgift på ca. 
30 millioner kr. til de egentlige landvindings
arbejder. Hvis udgifter til vej- og drænings
arbejder tages med, bliver de samlede udgifter 
ca. 75 millioner kr.
Udflugten under årsmødet i Aalborg den 30. 

maj i år vil udgå fra Aalborg syd om Limfjorden 
over Aggersund og videre nord om Limfjorden, 
og på denne køretur vil der blive lejlighed til at 
se følgende:

1. Landvindingsområder ved Nørholm enge 
omfattende ca. 1800 tdr. land. Projekter er fær
dige omfattende dige- og afvandingsanlæg for 
ca. 2.5 million kr., men arbejdet er endnu ikke 
vedtaget til udførelse.

2. Landvindingsområde ved Binderup (øst for 
Nibe) omfattende dige- og afvandingsarbejder 
for ca. 400 tdr. land. Arbejdet færdigprojekteret, 
men endnu ikke vedtaget til udførelse.

3. Landvindingsområde ved Nibe bredning om
fattende tørlægning af ca. 2500 tdr. land vand
arealer og afvanding af ca. 1600 tdr. land låve, 
vandlidende enge. Anlægsudgift ca. 7 millioner 
kr. Dette arbejde er endnu ikke vedtaget til ud
førelse.

Foruden landvindingsarbejder for godt 4000 
tdr. land indeholder dette afvandingsprojekt 
det interessante, at et digeanlæg fra Nibe over 
Sebbersund bredning til Valsted vil omdanne 
denne bredning og den syd for liggende Hal- 
kjær bredning fra at være saltvandsvige til 
ferskvandssøer (ialt et areal fra ca. 2200 tdr. 
land), hvorved der her kan blive et meget stort 
forøget fiskeri samtidig med, at der skabes 
mulighed for et meget rigt fugleliv med ruge
plads for vildænder m. m.
4. Fra Nibe køres videre til landvindingsområ

det »Nørrekær enge«. Dette afvandingsanlæg 

omfattende ca. 11 km diger, pumpestation og af
vandingskanaler er udført, og arealernes kultive
ring er i fuld gang.

Dette landvindingsarbejde omfattende ca. 5000 
tdr. land har kostet ca. 2.8 million kr. I dette 
landvindingsområde er oprettet 7 husmandsbrug 
hver på ca. 20 tdr. land (god jord) som begyn
delse til en ny by, der har fået navnet »Bollerup« 
opkaldt efter tidligere folketingsmand og redak
tør Bollerup-Madsen, som igennem mange år 
har været talsmand for udførelse af landvin
dingsarbejder i Nordjylland.

5. Ved Aggersund by, som har omliggende, 
sumpede og vandlidende arealer, er der forslag 
fremme til afvandingsarbejder for ca. 300 tdr. 
land.

6. Afvandingen »Øland-Attrup«. Dette afvan
dingsarbejde er under udførelse og ventes fær
digt om ca. et år. Det omfatter tørlægning af ca. 
1500 tdr. land beliggende under havets overflade 
og afvanding af ca. 8000 tdr. land vandlidende 
arealer. Hele afvandingsanlægget vil excl. udgif
ter til drænings- og vejarbejder koste ca. 4 miil. 
kr. Der vil blive lejlighed til at se den nye 
pumpestation (helautomatisk elektrisk drift) for 
denne afvanding, hvorfra der er udsigt over de 
1500 tdr. land tørlagte, endnu ikke kultiverede 
arealer.

7. Afvandingsområdet ved Ulvedybet. Over 
Ulvedybet mellem Øland og Gjøl er der allerede 
i 1920erne anlagt et dige fra Øland til Gjøl, 
hvorved selve Ulvedybet (tidligere vig af Lim
fjorden) er omdannet til ferskvandssø.

Nord for Ulvedybet ligger store lave og vand
lidende arealer. Tørlægningen af Ulvedybet (ca. 
1600 tdr. land) og afvandingen af nord for lig
gende lave vandlidende arealer omfattende ca. 
7000 tdr. land vil koste ca. 4 mili. kr.

8. Under køreturen fra Gjøl og nordpå vil der 
være udsigt over det færdige afvandingsanlæg 
»Fristrup enge«, hvor der er oprettet mange hus
mandsbrug, og om eftermiddagen køres der igen
nem den afvandede »Store Vildmose«.
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BØRNEOPDRAGELSE
— eksempler, der fortæller.

Et TILFÆLDIGT MØDE i et tog, et dystert bil
lede tegnet af et menneske, hvis ord har vægt på 

grund af dets særlige skæbne — to ting, der uvilkårligt 
afføder en sammenligning konkluderende i et resultat, 
grelt afslørende og ikke just smigrende for et af tidens 
forkætrede begreber: Børneopdragelsen.

☆

På pladsen overfor mig i kupeen sidder en nydelig, 
ca. 50-årig dame. Hendes ubeskæftigethed og tomme 
blik røber hendes skæbne: Hun er blind. Efter nogen 
tids forløb spørger damen mig, om vi nærmer os en 
bestemt station, og da jeg svarer bekræftende, spørger 
hun forsigtigt tillidsfuldt, om jeg vil hjælpe hende ved 
udstigningen af toget og bagefter om bord på færgen, 
»for jeg er blind ...«

I færgens rygesalon får jeg nogle timers samtale med 
den yderst behagelige og kultiverede dame — en sam
tale, der åbenbarer tragedien, som var overgået hende, 
da hun som følge af et færdselsuheld for et par år 
siden blev fuldstændig blind på begge øjne uden iøvrigt 
at pådrage sig skader af anden art.

En sådan skæbne, som bringer een ubehagelig nær 
ind på livet af et menneskes tragedie tilføjet ved ulyk
kens tilfældige hånd, fremkalder i første række ens 
medfølelse, dernæst — i dette tilfælde — en stærk 
beundring, fordi hendes tunge lod tilsyneladende ikke 
havde aflejret bitterhed eller selvopgivenhed i hendes 
sind, men tværtimod stillet hende over for opgaver, hvis 
løsning åbenbart bibragte hende en følelse af erstatning 
med hensyn til den manglende sans: Hun havde mand 
og hjem og klarede hele husholdningen alene, madlav
ning, indkøb o. s. v. »Jeg synes selv, jeg bliver dygtigere 
for hver dag, der går —«, siger hun med den blindes 
tillidsfuldhed.

Damen — lad os kalde hende fru M. — var på rejse 
hjem efter et besøg hos sønnen og svigerdatteren, som 
havde tre små børn. »Egentlig skulle jeg være blevet 
der en måneds tid, men nu kunne jeg ikke holde det 
ud længere! Det var de vilde, udisciplinerede børn, 
der var skyld i, at jeg rejste!«

»Hvordan er det, forældre nu om dage tillader deres 
børn at opføre sig?« spørger fru M. »Hensynsløst 
støjende fra morgen til aften, afbrydende de voksnes 
samtale, vragende den serverede mad ved bordet, hvor
under moderen nervøst eftergivende foreslår forskelligt 
andet, om det måtte behage størrelsen at spise —«.

S ADAN var billedet, hun tegnede af dagliglivet i 
dette hjem — med den i og for sig overflødige til

føjelse, at alt muligt legetøj og husligt løsøre blev strøet

Fra Draaby sø.

rundt på gulvet, lige til for en blind at snuble over.
Et ekstremt tilfælde? Ingenlunde. Der kan drages 

utallige paralleller. Den »frie« børneopdragelse anno 
1957.

Vi befinder os som bekendt i børnenes århundrede, 
javel, men hvor ligger grænsen til børnenes tyranni? 
Desværre snublende nær ...

☆

VED AT HØRE fru M.s betroelser kom jeg til at 
tænke på, hvad forfatteren Niels Anesen engang 
har berettet fra sin ungdom, og jeg tror, at disse to 

episoder langt bedre end mange, lange psykologiske 
udredninger af årsagssammenhæng m. v. tjener til at 
belyse det foreliggende problem og lade ane, hvor dets 
årsag må søges.

Han fortæller:
— En dag på biltur i ukendte egne standsede jeg op 

ved et lille uanseligt hus for at spørge om vej. Straks 
da jeg bankede på døren, hørte jeg inde i stuen en 
arrig, nærmest hysterisk drengestemme: »Ja, men jeg 
vil ha’ de 30 kr., jeg vil ha’ de 30 kr....!« — Ingen 
havde hørt, der blev banket på døren.

Efter et kort skænderi, hvorunder moderen græde
færdigt nægtede at give ham pengene, stormede den 
håbefulde søn ud af døren — fuldstændig ignorerende 
Niels Anesen, der forståeligt nok havde tøvet med hån
den på dørklinken. Det unge menneske smed sig på 
sit forchromede uhyre af en motorcykle, startede med 
et knald og forsvandt i en eksplosion af støv ud af 
landevejen ...

Forfatteren fremdrager et andet eksempel, men det 
foregik for ca. 60 år siden. Det foregik i hans eget 
fattige hjem på heden. Forældrene gik på arbejde om 
dagen — faderen på en gård så langt fra hjemmet, at 
han ikke kunne nå hjem hver aften, men kun om 
lørdagen. De fire børn var således for en stor del hen
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vist til at skøtte sig selv under forhold, der frembød en 
fattigdom og nøjsomhed, som. nutidens mennesker ikke 
gør sig noget begreb om, men som var vilkårene i den 
tids landarbejderhjem.

En dag, børnene gik ude på lyngvejen, ser den største 
— forfatteren — pludseligt noget blanktskinnende ligge 
på jorden. Genstanden bliver undrende og ærbødigt 
beset, gnedet på og gisnet om, hvad i alverden det nu 
skulde bruges til. Et stort vidunder! Men eet er sikkert: 
Noget så blankt og smukt havde de aldrig set før. Det 
var et fund så ufatteligt, at hver enkelts bevidsthed 
ikke syntes at kunne rumme det hele på een gang og 
derfor allerede i tankerne havde indviet far og mor i 
den fælles glæde over herligheden.

Omsider gik det op for Niels, at genstanden var et 
cyklespænde — af den kendte, nu vist hensygnende 
model til at hæfte buksebenet sammen med. Og under 
de små søskendes beundrende blikke lod storebror 
cyklespændet opfylde sit formål — og så kørte han jo 
på cykle! Ganske vist kun i fantasien, men det gjorde 

ingen skår i glæden — br-br-br- hen ad vejen, drejede 
og kom tilbage i flot spurt, br-br-br------som han da 
kunne, den Niels ...

Efter alder fik alle fire nu lov til at »cykle«, og der 
var morskab nok til hele den udslagne dag, indtil mo
deren om aftenen kom hjem og allerede på lang afstand 
blev mødt med børnenes ellevilde begejstring over deres 
vidunderlige legetøj. Det var vel nok en herlighed!

For det var jo begyndelsen til en cykle ...

Atter et ekstremt tilfælde, siger den skeptiske børne
pædagog — og »børn er jo børn« —. Nå, ja, lad gå 
med de 60 års betydning rent miljømæssigt — det kan 
der ikke rokkes ved — men er der ikke også andre 
faktorer, der spiller ind?

Jo, nok er det længe siden — »længe« på baggrund 
af den materielle og tekniske udvikling, men der er nu 
alligevel noget ved sammenligningen, der er ganske 
tankevækkende, ikke sandt?

Holger Brahe.

EN VENDELBOGÅRDS HISTORIE
------------------------------ Af assistent Gudrun R. Christensen, V. Hassing. ------------------------------------

EN STOR PROPRIETÆRGARD, Øster Aslund, er 
beliggende ca. 2 km nordøst for Vester Hassing.

Før Klementsfejden tilhørte denne gård den bekendte 
Kjærulfslægt, men den blev forbrudt gods og ikke gen- 
indløst. Præsteindberetningen 1553 viser, at gården da 
bestod af 5 gårde bygget i een og 3 boer. 1567 giver 
Anders Kjærulf i Fogedgård (Vadum sogn), sin søn 
Bertel livsbrev på Aslund, der da tilhørte kronen, men 
i 1579 blev lagt under Vraa. En dattersøn af denne 
Bertel boede 1610 på Aslund, han hed Bertel Laursen 
Kjærulf og var en anset mand. Han var 1623 med til 
at fri nogle kvinder fra heksebålet, da en »heks« angav 
dem, inden hun blev brændt. Vi træffer også Bertel i 
tingbogen 1638, hvor han mødte på en svogers vegne, 
fordi Karen Christensdatter fra Øster Hassing havde 
lagt et barn i våbenhuset ved Sulsted kirke; men igen 
taget det til sig. Rygtet lød, at hun havde sagt, faderen 
var kapellan hr. Hans Hansen i Nykøbing på Mors; 
men i retten svor pigen ved sin sjæl og salighed, at 
hr. Hans ikke var barnefader, og sådan endte den sag 
for Bertel.

Det blev dårlige tider for Bertel, krige med 3 fjendt
lige invasioner skete i den tid, han var på Aslund. 
Indkvartering af svenske soldater i årene 1658—60 tog 
hårdt på forråd og meget andet, og den dag kom, 
hvor Bertel kun havde een ko igen, og den gav han 
frivilligt til svenskerne; muligvis fordi soldaterne havde

Aslunds hovedbygning.

opført diger om markerne. Da svenskerne drog bort, 
sagde en officer til Bertel, at han måtte tage det korn, 
de havde indkrævet, og som de ikke kunde føre med 
sig. Dette blev Bertels redning, for på kirkeloftet i 
Øster Hassing fandt han så stort lager, at han kunde 
hjælpe andre på fode igen.

I matriklen 1662 er Øster Aslund anført til 12 tdr. 
hk. og en skyld af 1 td. smør. Der kan såes 12 tdr. 
rug, 6 tdr. byg og 6 tdr. havre, 90 læs hø avles, der 
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er ikke markfællesskab med andre, og gården er vel 
ved magt. Bertel døde 1672 i en alder af 94 år, han 
begravedes i Øster Hassing kirke tæt ved alterskran
ken; men hans ligsten blev hugget op og anvendt til 
beton. Dette skete, da kirken blev nedrevet.

LARS OVESEN KJÆRULF fik Aslund efter fade
ren, og hans datter Gyde, gift med Thomas 

Thomsen, boede 1705 på Aslund. Gyde døde tidligt; 
men Thomas giftede sig igen med Lisabeth Nielsdatter, 
der må være død 1725 i februar måned, for den 2. 
marts skal Thomas se på et vandløb ved Simon Brixen 
på Holtet; men Thomas kan ikke komme, da hans 
kone er død, og der netop denne dag skal registreres.

Thomas gifter sig for tredie gang med Anne Laurs
datter, som efter Thomas’ død i 1742 flytter til Mølholt 
i Hals sogn efter at have skiftet med stedsønnen, Lars 
Thomsen, der får Aslund med alt, hvad der findes 
i husene; men Lars skal yde hende 2 tdr. rug årlig. 
Flun medtager en seng, gangklæder, en gryde, 8 tal
lerkener, 2 fade, en garnspindel, en spinderok og et 
svin. For to bryggerkar giver Lars hende tre rdl. Lars 
sidder ikke godt i det, gården forsømmes, og de to 
daler, der skulle betales ved faderens begravelse 1742, 
betales først 1759. Den ydelse, han er indgået på til 
stedmoderen, leverer han ikke, så hun lægger sag mod 
ham i 1745.

I retten fortæller Lars, at han aldrig har tænkt på 
at unddrage sig ydelsen, og han er meget fornærmet 
over denne proces; men han mener sig ikke forpligtet 
til at levere de 2 tdr. rug, da Anne bor i et andet her
red; og uden herskabets befaling. Rettens folk bestem
mer, at Thomas bør dom at lide, da Mølholt ligger i 
Kjær herred, og han ved, at Anne har hverken hest

Slægtsgaardsforeningens 
nye kontorlokaler 

Ny adresse fra 1. april

Fra 1. april flytter foreningens kontor 
ind i nye og større lokaler, idet det får til 
huse i Niels Juelsgade 14, 2. sal, hos AIS 
The Canned Cream Milk Co., der ejes af 
danske landmænd.

Adgang til kontoret sker fra Niels Juels
gade, der fører direkte op mod Kongens 
Nytorv ved Det kgl. Teater.

og vogn at hente det med. De 3 års leveringer skal 
han betale i penge efter kapitelstakst samt 3 rdl. i om
kostninger; alt inden 15 dage.

En søn af Lars overtager Aslund i 1764, han hedder 
Thomas; men han dør tidligt, næppe 50 år gammel. 
Gårdens løsøre går til auktion, og en fætter, Jens Lar
sen Krogh, får Aslund. Nu kom der andre tider, den 
forsømte gård rettedes op, for Jens var en slider, og 
1801 købte han Aslund til selveje for 2600 rdl. Han 
havde kun een søn, Lars Jensen, som blev ejer af 
hjemmet, en driftig mand, der havde en tro medhjælper 
i sin kone, Maren Larsdatter fra Holtegård, hun var 
en sønnedatter af Jens Andersen eller den rige Jens 
Lyngdrup, som han kaldtes.

Der fortælles, at Jens var egnens rigeste bonde, men 
ingen kunde se det på ham, han og familien levede 
meget spartansk og var tarveligt klædt. En dag var 
han på høstarbejde i engene, og pludselig stak han af, 
travede af sted til Dronninglund og opsøgte brigader 
Halling. Jens fremkom med sit ærinde: at købe Holte- 
gaard. Brigaderen så lidt på den halvgamle mand, der 
stod foran ham iført stunthoser, bindeærmer og knæ
bukser. — »Ja,« sagde brigaderen. »Du kan vel ikke 
give ret meget for den; men du skal få den billigt, 
hvis du kan præstere en ordentlig udbetaling«.

De enedes om 2000 rdl., Jens skulde til juni termin 
1795 betale 600 rdl., og resten skulde stå i 1. prioritet 
i gården, hvis hk. var 6 — 4 — 0 — 1. Jens luntede 
af hjem med købekontrakten, men brigader Halling 
fik et anfald af raseri, da han af sine folk erfarede, at 
køberen var den rige Jens Lyngdrup, og brigaderen 
udbrød: »Havde jeg vidst det, skulde jeg have klemt 
ham noget mere«.

MEN TILBAGE TIL ASLUND. Maren var en 
lille, fin skikkelse, et godt menneske med 

hjerte og sind opladt for alle. For gårdens tjenestefolk 
var hun rørende i sin omhu. Når den lille 7-årige gåse- 
hyrde åbnede madpakken, fandt han altid en ekstra 
god bid, og kom han hjem med våd trøje og sokker, 
var det »bedste«, der sørgede for, at tøjet blev tørt. 
Maren var jo blevet til »bedste«, da datteren og svi
gersønnen havde taget Aslund i besiddelse, og deres 
tre pigebørn voksede op.

Laura fandt sin livsledsager i den unge vestjyde, 
Søren Roesdahl, der var forvalter på Aslund. Det var 
et prægtigt par, der i flere år residerede på den gamle 
gård. Roesdahl oprettede et teglværk, hvor alle sten til 
gårdens ombygning blev lavet. Han fik meget stor ind
flydelse på egnen og tildeltes mange hverv i og uden
for sognet. Inde var det fru Laura, der styrede den 
store husholdning, dygtig og energisk som hun var, 
altid tidlig på færde og altid beherskende enhver situa
tion; det velkommen, de mange gæster, som hjemsøgte 
Aslund, modtog af fru Roesdahl, var ærligt og oprig
tigt.

De mennesker, som Laura og Søren Roesdahl kom 
til at holde af, blev til venskabsbånd, som aldrig bri-
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stede. Deres tre døtre fik en fornuftig opdragelse, alt 
husligt arbejde deltog de i, ja, selv dette at karte og 
spinde måtte de lære, og deres mors gamle rok, lavet 
af træ fra Aslunds mange skove, snurrede lystigt under 
de rappe fingre. Det var en sund og god arv, døtrene 
fik, da de gennem arbejdet lærte at finde frem til den 
stille glæde, som et fuldendt, tilfredsstillende arbejde 
giver en.

Men den dag kom, hvor den ældste datter Mathilde 
flyttede fra hjemmet, da hun blev gift med proprietær 
Hans Georg Høst, »Vadsholt«. Denne gård ligger i 
Ulsted sogn og skal være anlagt 1552 af abbed Anders 
Andersen på Vitskøl kloster. Vadsholt vil blive omtalt 
senere i en artikel i »Slægtsgaarden«. Roesdahls næst
ældste datter Zetty blev til fru proprietær Theisen på 
Nissumgård ved Skanderborg. Som purung pige skrev 
fru Theisen mange vers, hvori hendes fintfølende tan
ker udtryktes. Dette talent, som var medfødt, er stadig 
usvækket. For nogle år siden skrev hun en meget smuk 
prolog til mindefesten for hendes mors 100 års fød
selsdag.

Gammel kirkelåge, Drigstrup, Fyn.

DEN YNGSTE DATTER, frøken Edle Roesdahl, 
arvede hjemmet. De 655 tdr. land, der hører til 

Aslund, ledes af inspektør Jens Dalgaard, der i over 
30 år har forestået det store landbrug og været en tro 
medhjælp for frøken Roesdahl. I de store, herskabe
lige stuer er det frøken Roesdahls personlige sans for 
skønhed, pietet og tradition, der er det fremherskende. 
De venskabsbånd, hendes forældre bandt, har frøken 
Roesdahl fortsat på en sjælden trofast måde og endda 
videreført det til næste led. Sekler er gået, siden Bertel 
Kjærulf boede på Aslund; men hans efterslægt reside
rer der i dag. Øster Aslund ligger med sine røde 
længer omgivet,af den parkagtige gamle have, som 
forenes i naturlig overgang med de store plantager, så 
der dannes et harmonisk hele. Gennem side enge løber 
bækkens stille vand, og forhen lød leers klang og 
høstfolkenes glade sang fra disse enge, nu brummer 
mejetærskerens dybe toner ud over egnen. Ingen tørve
trillere findes i mosen, thi også her har fræsere og 
andre maskiner erobret terræn. Men inde i de store 
stuer tumler yngste generation sig i kåd leg, når slæg
ten er samlet, og klare barnestemmer lyder ind til de 
ældre medlemmer af slægten, der hyggeligt fordyber 
sig i mindernes kildevæld og lytter til de gamle graners 
stille susen.

G. R. C.

Juridiske problemer i 
slægtsgårdsanliggender.

Under denne overskrift har der i nogle numre 
af medlemsbladet »Slægtsgaarden«, f. eks. nr. 83 
— 84 været besvaret spørgsmål vedrørende 
slægtsgårdes overtagelse ved generationsskifte og 
der er givet vejledning vedrørende arvespørgs
mål, oprettelse af testamente o. 1.

Opmærksomheden henledes herved på, at 
slægtsgårdsforeningens juridiske konsulent, sag
fører, cand. jur. M. Hesselbjerg besvarer spørgs
mål for foreningens medlemmer om jordlove, 
arvelove, ejendomsoverdragelse og andet vedrø
rende generationsskifte samt om problemer ved
rørende uskiftet bo, gaver, oprettelse af testa
mente, ægtepagter o. 1.

Spørgsmålene og svarene, som affattes så kort 
og klart som muligt, optrykkes i medlemsbladet, 
således at både spørgerne og bladets læsere får 
nytte af den juridiske vejledning.

Breve med spørgsmål bedes sendt til slægts
gårdsforeningens kontor forsynet med afsender
adresse. Spørgerens navn og adresse opgives ikke 
i bladet.

Da »Slægtsgaarden« udkommer i februar, 
april, juni, august, oktbr. og deebr., bedes spørgs
mål til besvarelse i de pågældende numre være 
indsendt inden henholdsvis 15. januar, 15. marts, 
15. maj, 15. juli, 15. september og 15. november.

Bladudvalget.
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Generalforsamling 
i Haderslev amt

Slægtsgaardsforeningen holdt 1. marts møde 
og derefter generalforsamling for Haderslev amt 
på »Harmonien« i Haderslev, hvor der var kom
men ca. 40 til stede.

Formanden for amtet, Chr. ]. Reinholdt, Oks- 
gård, bød velkommen, hvorefter forfatteren Salo
mon Frifelt holdt et udmærket og personligt 
præget foredrag om »skjulte værdier i slægts- og 
hjemstavnens historie«.

Efter kaffebordet åbnede formanden general
forsamlingen og aflagde beretning om forenin
gens virksomhed og formål og gav en udførlig 
omtale af programmet for foreningens årsmøde i 
Aalborg den 29. og 30. maj.

Til bestyrelsen genvalgtes gdr. Joh. Poulsen, 
Gammelgård ved Faustrup, med sønnen Joh. 
Poulsen jun. som suppleant og gdr. Anton Krab, 
Kastrup, med gdr. Theodor Seegerg, Brændstrup, 
som suppleant.

Det var en vellykket generalforsamling; flere 
havde ordet, og Salomon Frifelt blev stærkt hyl
det for det udmærkede foredrag.

Hvor endnu af heden -

Hvor endnu af Heden en svindende Rest 
bag Kærene drager sin mørknende Bræmme, 
hvor Loke saar Havre i Foraarets Blæst, 
og Urfuglens Kuld bag en Porsbusk har hjemme, 
hvor Sædmarken bølger langs Engenes Kant 
i Læ af den lyngklædte Banke, 
der ligger en Gaard — jeg kan se den saa grant, 
naar Mindet gør Øjnene blanke.

Men inde i Stuen, hvor Skiven er bred, 
og altid en Duft fra Levkøjerne findes, 
jeg træder saa nænsom med varlige Fjed, 
— for her er det bedste af alt, hvad jeg mindes: 
Her sad jeg og staved’ ved Siden af Mo’r, 
mens Maskerne strøg hendes Pinde.
— Det er, som endnu hendes kærlige Ord 
gaar bløde i Luften herinde.

Rask-slægtens slægtstræ, Egelund, Fyn.

Og Minderne smiler til mig fra hver Krog, 
hvorhen saa i Stuen end Blikket jeg vender, 
de hvisker med lønligt og manende Sprog, 
hvis Nynnen og Kalden alene jeg kender. — 
De hvisker om Slægter som trofaste sled 
og skabte sig Ager af Hede.
— Mit Hjerte kan banke og svulme derved, 
slig Arv er nok værd til at frede.

Thi Lyngen kun voksed’, hvor Sæden i Dag 
staar tynget af Vipper og duver for Blæsten. — 
— Min Tipoldefar tog det drøj este Tag, 
og Slægten, der kom, var saa fælles om Resten. 
De pløjed’ og planted’, mens Aarene skred, 
og stridige Sander blev tæmmet.
— Blev Faderen træt, gik en Søn i hans Sted, 
og hver gav sin Vinding til Hjemmet.

Salomon Frifelt.

Sydsjællands Landbrugsskole
LUNDBY . TLF. 103

5, 6 og 9 Mdrs. Kursus for Landmænd - Forberedelseskursus til 
Landbohøjskolen - Kontrolkursus - Begynder 3. November - 

Understøttelse kan søges. Robert Christensen



Slægtsgaarden Side 15

Generationsskiftets problemer

Vi bringer her anden del af vort hovedbesty
relsesmedlem, gdr., amtsrådsmedlem C/ir. R. Chri
stensens radioforedrag om generationsskiftet i 
landbruget:

SKATTELOVGIVNINGEN kan bære over med visse 
foreteelser. Der er love om præmieopsparing, der 

giver skattebegunstigelse for mindre opsparingsbeløb, 
der er afskrivningsregler for både maskiner og bygnin

ger, der gør det muligt for den, der er i gang med en 
bedrift, at investere på rimelige vilkår; men for den 
unge mand, der kun har til opgave at betale gæld af, 
er der — bortset fra det første år — ingen barmhjer
tighed.

Her er vi ved et af generationsskiftets vanskeligste 
problemer. Hvis man vil give den unge generation så
danne forhold, at man overhovedet kan få den til at 
gå ind i landbruget, er det nødvendigt at give sådanne 
vilkår i skattemæssig henseende, at den kan bære sin 
byrde. Det vil sige, at man i stedet for ensidigt at give 
erhvervslivet afskrivningsmuligheder gennem investe
ring må give det visse indrømmelser også ved konsoli
dering.

Af viljen til at forstå vanskelighederne på dette punkt 
og at lette dem afhænger det, om generationsskiftet skal 
lykkes, om det skal være muligt ret mange år fremover 
at skaffe brugere til de danske landejendomme. Vil 
man ikke det, må man gøre sig klart, at det ser sort ud 
med mulighederne for at få dansk jord drevet på til
fredsstillende måde.

FAMILIEN PA »AAKROGEN« drøfter situationen, 
og faderen kommer til den opfattelse, at man jo 
kunne lade gården overgå til et familieaktieselskab. Så 
kunne gården bevares i familiens hænder, og han 

kunne endda hjælpe et af børnene igang uden at gøre 
uret mod de andre.

Men hvad er det? Der foreligger jo en kommissions
betænkning, hvorefter det skal forbydes aktieselskaber 
at overtage landbrugsejendomme uden særlig tilladelse 
fra landbrugsministeriet.

I alle andre erhverv er aktieselskabsformen den al
mindelige finansieringsform, men sådan skal det altså 
ikke være i landbruget. Motiveringen herfor er vel først 
og fremmest, at hvis en gård bliver overtaget af et 
aktieselskab, kan den skifte ejer gennem aktiehandel, 
uden at den forkøbsret, staten har til gårde over en vis 
størrelse, bliver effektiv. Det vil altså sige, at en lov
bestemmelse, der i sig selv har givet anledning til 
megen strid og ikke få administrative vanskeligheder, 
skal føre til nye indskrænkninger i landejendommenes 
omsættelighed.

Ja, men kan man så ikke få et statshus?
De unge går til staten, og her bliver de modtaget 

med åbne arme. De kan få lån helt op til omkring 
84.000 kr. til et nyt brug med 15 tønder land. Lånet 
skal først afdrages over 139 år — garantilån endda 
over 151 år — og her er sandelig intet kurstab. Af den 
samlede lånesum er 54.000 kr. byggelån, der gives på 
så favorable betingelser, at Vs hverken skal forrentes 

eller afdrages, men bortfalder af sig selv i løbet af 
20 år. -/s skal vel afdrages, men ikke forrentes, og 2/s 
skal forrentes med 4 pct. og afdrages med 1 pct., når 
det foranstående er afdraget. Det giver en rente, der 
til at begynde med er 1.6 pct., hvor den almindelige 
prioritetsrente efterhånden nærmer sig 7, og hvor andre 
lån er så dyre, at man slet ikke tør nævne det.

Ja, men kan man få et statshus?
Sidste år var der 304 ansøgere over hele landet, og 

deraf havde vel omkring ved halvdelen ikke kvalificeret 
sig ved at foretage den fornødne opsparing. Og der 
blev oprettet omkring ved 200 nye brug.

Man ånder lettet op på »Aakrogen«. Her er endelig 
en chance for, at de unge kan få deres eget hjem. De 
sender deres ansøgning ind og venter.

Men hvad er det, siger staten? I har jo 40.000 kr. 
Så mange penge må I virkelig ikke have. Så er I ikke 
alene i stand til at klare jer selv, men så kan I også 
betale både formueskat og andre skatter, for at vi kan 
hjælpe nogle af dem, der har 10—20.000 kr., som man 
må have for at få den gave fra staten på 30—35.000 kr., 
som et nyt statshus betyder. Sådanne unge bliver 
ganske vist betydelig bedre stillet end I, der har 
40.000 kr., men det tager vi os ikke af.

Og så må 6.000 unge, der skal starte hvert år under 
ugunstige vilkår, være med til at betale til de 200 hel
dige, uanset om de ligger over eller under formue
grænsen.

DEN SIDSTE DØR ER SLÅET I for de unge fra 
»Aakrogen«. Andre unge får starten som for

pagtere eller ved hjælp af slægtninge. Andre går ind 
til at bo sammen med familien under forhold, der 
varierer fra de helt gode til de mest håbløse. Men vore 
unge giver op. De ville gerne have værer i gang med 
arbejdet i det erhverv, der producerer to trediedele af 
vore eksportvarer. De ville gerne have været med at 
gøre det bedre, de ville gerne have haft deres bolig 
på landet, men der var ikke brug for dem.

De behøver ikke at gå til grunde i den anledning. 
Han kan komme ind på en fabrik, med 8 timers ar
bejde, ferie og week-end. Han kan få tarifløn eller 
endda akkordsats. Hun kan få en lejlighed at hygge 
sig i. Hun kan måske endda få en isbod ved siden af. 
Det smager altid af landet. Det var ikke, hvad de havde 
drømt om, men de klarer sig nok.

Spørgsmålet er imidlertid: Har landet råd til denne 
udvikling?

Har man virkelig råd til at lade så stor en del af 
de bedste unge forsvinde fra det erhverv, der ikke alene 
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skal frembringe så stor en del af den eksportproduk
tion, der er basis for vort lands økonomi, men også 
forsyne hjemmemarkedet med fødevarer?

Det erhverv, der skulle være landets hovedhjørne
sten, er ved at blive affolket. Man har klaret sig i en 
årrække ved at rationalisere og mekanisere. Nu er man 
begyndt at gå over til en mere ekstensiv drift, det vil 
sige at sælge husdyrene for at kunne klare sig med 
mindre hjælp, eller for at den ældre mand kan klare 
sig nogle år endnu. Det kan gå for den enkelte, men 
for landet er det en katastrofe, fordi produktionen 
går ned.

Det er ikke statsstøtte, man beder om. Det er blot, 
at den kommende slægt må få lov til at gøre sin ger
ning under sådanne vilkår, at de spærringer, der lægges 
på ungdommens vej, ikke må være større, end de kan 
overvindes.

Derfor skal disse ord være en så indtrængende op
fordring, som jeg overhovedet kan give, om ikke at 
glemme hverken den ungdom, der kæmper for at få en 
plads i tilværelsen, eller de ældre, der påtager sig den 
mange gange så foragtede gerning at pålægge sig selv 
afsavn for at kunne støtte deres børn.

Man kan gøre tilværelsen så besværlig for disse folk, 
at de giver op, men man kan ikke undvære dem.

Åen fortsætter sin gang mod havet. Men det er ikke 
ligegyldigt, hvordan det land er, den løber igennem. 
Det er ikke ligegyldigt, hvilke chancer, det giver sin 
ungdom, eller om det lever for nutiden alene uden at 
tænke på fremtiden.

Slægtsgaardsejere I
Tegn Deres Forsikring 

mod Stormskade i

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade 
Skolebakken 11 . Aarhus

Slægtsgaardsejere!
Sikker Dem mod Haglskade

gennem

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910
Skolebakken 11 . Aarhus

Østifternes Land-Hypothekforening 
Gyldenløvesgade 3 

KOBEMItVy V

yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme 
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne


