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Jeg er bange for at vi bevæger os hen imod et
bundniveau i dansk offentligt liv. Således som alt
former sig. Boulevardpressens usaglige personan
greb grænsende til det ondskabsfulde, som præger
spalterne dag efter dag spreder en smitte, som truer
folkestyrets eksistens. Både i pressen som helhed, i
den politiske diskussion og også, hvor udpræget
saglige anliggender er til debat, bliver det vold
somme og hadske taget i brug. Man kritiserer ofte
for kritikkens skyld - og så skal jo meget gå i
svang.
Jeg synes, det er dybt deprimerende, at det nega
tive og udfordrende bliver dyrket, som det sker.
Også ledere kappes om at drage nedad, og det til
trods for, at samarbejdet alene kan bringe gode re
sultater.
Vi kommer ingen vegne i det nuværende klima.
Vi er sat til opgaven i det politiske og faglige
Danmark for at finde rimelige veje, hvor ændrin
ger er påkrævet. Men det er ikke målet for mange
ledere.
Det afgørende er saglige resultater, der tager be
stik af landets økonomiske formåen og af de gamle
folkelige idealer om at mødes med enighed som
vigtigste målsætning.
Dette forsynder næsten alle sig mod! Derfor
tænker store vælgerkredse med bitterhed på sags
behandlingen på Christiansborg og i organisatio
nerne.
Nu må lederne tage sig sammen, idet man husker
på, hvad man er valgt til at gøre. Lad de stærke an
greb og den utålsomme nedvurdering fordufte, el
lers kan en kommende valgdag blive en bitter dag
for alle, der ikke hører til på uderfløjene.
Og fløjpolitik undergraver og vildleder - og både
på højre- og venstrefløjen er der rabiate kræfter i
virksomhed. De må ikke få tilslutning, så spiller vi
hasard med folkestyret! Her har bl.a. flere partier
syndet i de* sidste måneder. De har båret ved til
utilfredshedens bål!
De der river ned bør vi vrage, både i pressen og i
de politiske og faglige kredse!
Respekt og tolerance over for ak det, der bygger
op, er tidens største krav til os! Og det rummer
genopbygningens eneste mulighed for at tjene fri
heden og ligheden og produktionen, som skal tjenes, hvis ikke vold og tvang og diverse urimelighe
der og økonomisk nedgang skal overmande os.
Jens P. Petersen.
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Lidt om landbrugets
generationsskifte
Af økonomikonsulent Peter Schou Andersen,
Nordsjællands Landboforening, Hillerød

Peter Schou Andersen
Indledning
Gennemgangen vil indeholde en teknisk beskrivel
se af aktuel lovgrundlag i hovedtræk, samt en per
sonlig holdningstilkendegivelse til de spørgsmål,
der er af mere subjektiv karakter. Tabeller og op
stillinger vil blive søgt undgået i videst mulig om
fang.
Hovedvægten vil blive lagt på slægtsgårdsgene
rationsskiftet med køber som uddannet landmad.

Situationen netop nu
Øjeblikkets dybt alvorlige økonomiske krise i
landbruget har bl.a. medført, at der føres en intens
debat om landbrugets ejerformer. Nogle af de sti
kord man hører i denne debat, som mulige løsnin
ger er: Andelslandbrug, storkollektiver, statsfor
pagtninger, statsdrift m.m.
Selvom selvejet i øjeblikket er ude i store proble
mer, er den min sikre overbevisning, at denne form
for landbrugsvirke er i besiddelse af »en indre
kraft«, der er andre besiddelsesformer langt over
legne.

Derfor bør man heller ikke nægte profeter med
socialistiske livsfilosofier adgang til at efterprøve
teorierne i praksis, og derved måske endda give
dem en art martyrlignende skær, men man bør give
dem lov til på lige vilkår og i fri konkurrence, at
konkurrere med selvej er landbruget. Dette vil være
den bedste livsforsikring for selvejet i dansk land
brug. Dette vil nok kræve, at en lidt for restriktiv
landbrugslov lempes m.h.t. hovederhverv og ud
dannelse.
For i fremtiden, at bevare et nogenlunde frit
landbrug, er der nok også grund til, at have et vå
gent øje rettet mod både regering og landbrugets
organisationer, når de indgår »her og nu« kriseløs
ninger og -forlig, som har en ulyksalig tendens til
på lidt længere sigt, at påføre erhvervslivet snæ
rende og bureakratiske bånd.
Den seneste tids fald i ejendomspriserne medfø
rer, at halvfjerdsernes største problem ved genera
tionsskiftet i landbruget, nemlig kapitalvindings
skatten, for en tid er aftagende.
Lovreguleringer
Når forberedelserne til et familiegenerationsskifte
startes, kan det være nyttigt indledningsvis, at star
te med at gøre sig klart, hvilke love der skal iagtta
ges.

Landbrugsloven
I den nuværende landbrugslov bygger erhvervel
seskriterierne på 3 hovedkrav, der skal opfyldes,
nemlig:
1) Uddannelseskrav (grønt bevis).
2) Jordbrug som væsentligste erhverv (hoveder
hverv), og
3) Bopælspligt.
I familiehandler i lige linie (forældre, børn, bør
nebørn) gælder kun bopælskravet, der skal være
opfyldt senest 2 år efter erhvervelsen. Der er dog
grund til at være opmærksom på, at såfremt en
søn, svigersøn eller lignende som erhverver af
landbrugsejendommen skal komme i betragtning
med etableringstilskud og udlån til yngre land
mænd så skal alle tre betingelser være opfyldt.
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Lov om særlig indkomst
Under denne lov er der 3 former for beskatning,
der skal iagttages, nemlig:
1) Fortjeneste på inventar (maskiner),
2) Genvundne bygningsafskrivninger, og
3) Fortjeneste på fast ejendom (kapitalvindings
skat).
Der er grund til at påpege, at alle tre former for
beskatning kan indtræde i een og samme handel.
Som det sikkert er de fleste bekendt er der særlig
kapitalvindingsskatten, der har voldt store proble
mer, hvorfor det også vil blive denne beskatnings
form, der vil få den største omtale.
Fortjeneste på inventar volder sjældent proble
mer, idet skattevæsnet som hovedregel anerkender
overdragelse til den nedskrevne saldoværdi. Fast
sættes prisen på inventar (4- andel af kursnedslag)
til over den nedskrevne saldo værdi, beskattes for
skellen med 50%. Et eventuelt tab kan fradrages i
anden form for særlig - eller almindelig indkomst.
Der kan også være anledning til på dette sted, at
gøre opmærksom på, at eventuel ubenyttede inve
steringsfondshenlæggelser ikke kan frigives i salgs
året.
Gen vundne
bygningsafskrivninger
(og
dræningsafskrivninger siden 1976) skal man som
hovedregel regne med at få på alle foretagne byg
ningsafskrivninger siden 1968, samt foretagne for
lods bygningsafskrivninger ved frigivelse af inve
steringsfondsmidler. beskatningen udgør 50%.
Hvis man kan dokumentere eller sandsynliggøre,
at man ikke har fået mere for bygningen end den er
nedskrevet til, kan beskatning undgås. Dette bevis
har det med den hidtidige inflation været så godt
som umuligt at føre.
Kapitalvindingsskatten har gennem 1970-erne
voldt utallige problemer i familiehandler. Proble
merne har geografisk været ulige fordelt, idet det
særligt har været den vestlige del af landet, der har
haft de største problemer.
Lovreglerne for denne beskatningsform har da
også i løbet af de sidste 10 år været undergivet utal
lige ændringer. På dette sted skal der ikke gøres
forsøg på at redegøre for alle disse ændringer, men
der vil alene blive foretaget en kort beskrivelse af
reglerne som de er idag.
Selvom denne artikel ikke skulle bestå af tabeller
og udregninger, vil det nok være bedst, at dispen
sere fra hensigtserklæringen i indledningen når ka
pitalvindingsskattereglerne skal beskrives.
I skitseform kan de gældende beregningsregler i
familiehandler i landbruget vises således:
AFSTÅELSESVEDERLAG:
1) Salgspris fast ejendom
X
2) Gaveandel af købesum
X

X

3) Andel af kurstab
4) Andel handelsomkostninger

X
X

X
X

- REGULERET ANSKAFFELSESSUM:
5) Købspris (ell. 13. alm. vurd.)
X
6) 4- fast tillæg 30%
X
+ variabelt tillæg 8% pr. år de
første 3 år + 9% pr. år de
næste 3 år 4- 10% pr. år efter
følgende år
X
7) Forbedringsudgifter siden kø
bet eller 1965 (hvis 12. alm.
vurd. benyttes som udgangspunkt)
4- ovenstående pct. tillæg (pkt. 6)
X

X
X

8) -4- fast fradrag (max. 40.000 4140.000 kr.) •
Fortjeneste
4- 50%
Fortjeneste til beskatning
Fortjeneste beskattes med 50%.

180.000

X
X
X

Ad. 1. Prisen for fast ejendom må i familiehand
ler ikke ansættes under prisen i handel og vandel.
Den løbende salgsstatistik fra Statsskattedirektora
tet anvendes ved fastsættelsen af prisen. Der kan i
den forbindelse være grund til at være opmærk
som på, at salgsstatistikken altid registrerer pris
forholdene lidt forsinket. I en periode med falden
de priser er der særlig grund til at være opmærk
som på dette forhold.
Ad. 2. Siden 1977 har der i familiehandler med
landbrugsejendomme (i lige linie) kunnet fradrages
den gaveandel, der er givet i forbindelse med hand
len, dog må der ikke fradrages gaveandel til under
den til enhver tid værende offentlige vurdering.
Ad. 3. Den forholdsmæssige andel af kurstab,
der falder på den faste ejendom og som er opstået
som led i handelen kan fradrages. Dette kurstab vil
typisk opstå ved nyoptagne kreditforenings- og
DLR-lån som led i købesummens berigtigelse samt
ved udstedelse af sælgerpantebreve. Hvis handlen
ser ud til at give problemer med kapitalvindings
skatten, kan det blive aktuelt, at indfri ældre lavt
forrentede lån inden handlen, men lad være med at
foretage dette skridt uden at søge sagkyndig bi
stand forinden, idet der ellers nemt kan blive tale
om kursgevinsten ved indfrielsen skal modregnes i
disse tilfælde skal i stedet optages kontantlån.
Ad. 5. Hvis ejendommen er købt inden 1/1 1966
kan ejendomsværdien pr. 1. aug. 1965 (13. alm.
vurd.) anvendes. I praksis er det ved familiehand
ler som regel 13. alm. vurd., der anvendes som ud
gangspunkt.
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Ad. 6 og 7. Variable tillæg gives i købs- eller for
bedringsåret, men ikke i salgsåret.
Ad. 8. Det faste fradrag er 40.000 kr. plus
140.000 kr. såfremt 13. alm. vurdering anvendes
som udgangspunkt, således at der max. er mulig
hed for et fradrag på 180.000 kr. I 4 på hinanden
følgende år kan der dog max. opnås et fradrag på
180.000 kr.
Sluttelig skal der gøres opmærksom på, at uud
nyttet negativ almindelig indkomst fra de foregå
ende 5 år kan modregnes i særlig indkomst.

Lov om arve- og gaveafgift
Ved gaver der falder i klasse A, betales der gaveaf
gift, medens der af gaver som falder uden for den
ne klasse (ej lige linie) skal betales almindelig ind
komstskat. Dette kan jo f.eks. komme på tale ved
køb af en onkels gård. Værdiansættelsen foretages
som beskrevet foranstående under ad. 1. En gave
der ikke falder i klasse A, og som derfor vil være
almindelig indkomst, kan i stedet gøres til arveforskud, hvorved afgiften bliver arveafgift i stedet for
almindelig indkomst, og samtidig udsættes afgift
stidspunktet indtil endelig boopgørelse, dette
kræver dog, at:
1) Modtageren skal være aktuelt arveberettiget
(enten ifølge loven eller ved testamente), og
2) Der skal være udstedt arveforskudsbevis.
Gave- og arveafgiftsskalaerne er progressive.
Progressionen brydes dog ved at gå fra gave til arv.
Eksempelvis skal der i klasse A betales 192.990 i
arveafgift af. 1.000.000 kr., medens en deling i
f.eks. 500.000 kr. gave og 500.000 kr. arv udløser
en afgift på 2 x 72.990 kr. = 145.980 kr.
Der hersker en del misforståelser omkring retten
til for sælger » at gå ned« til vurderingen (jvf. for
anstående ad. 2) og købers pligt til at svare gaveaf
gift op til prisen i handel og vandel (jvf. foranstå
ende ad. 1).

Glidende generationsskifte
Køb af en ideel anpart af f.eks. faderens ejendom
har de seneste år fået en temmelig stor udbredelse.

Som en af dem der efterfølgende har skullet være
med til at udrede alle de ikke aftalte problemområ
der, som f.eks. fastsættelse og løbende korrektion
af arbejdsvederlag og forrentning af forskelligt ka
pitalstående. må jeg nok tilstå, at jeg mener denne
ejer- og brugerform har fået lidt for stor udbre
delse.
Kaution m.m.
I landbruget har der gennem mange år næsten væ
ret tradition for, at familien var moralsk forpligtet
til at kautionere, når der blev bedt om det.
Den hurtighed og styrke, hvormed en del af disse
kautionsforpligtelser er blevet aktuelle overfor
kautionisterne, har de sidste par år skabt en del
tragedier.
Vel vidende at det er på et sent tidspunkt, at væ
re bagklog, skal der dog her tilrådes megen forsig
tighed med i fremtiden at kautionere, og gør man
det endelig, så bør det være for et afgrænset beløb,
således at kautionens fulde omfang er kendt fra
starten.
Afslutning
De største generationsskifte problemer i 1970-erne
var forårsaget af gaveafgift og kapitalvindings
skat. Disse problemer er her i begyndelsen af 1980erne tilsyneladende aftagende.
Derimod er der opstået langt alvorligere proble
mer med at opnå balance i økonomien ved den lø
bende drift.
Selvom det i dag ser meget sort ud for dansk
landbrug, så må der i erkendelse af, at vi også i
fremtiden, skal have vore-daglige måltider, både
her i landet og på vore eksportmarkeder, være håb
for dansk landbrug. Dette så meget mere som vi i
det traditionelle danske selvejerfamilielandbrug
har en kombination af faglig dygtighed, arbejdsvi
lje og idealisme, som det burde være strafbart for
det øvrige samfund at strangulere.
Peter Schou Andersen.

A------ A------ A----- A------ A------A------ A------ A----- A------ *

Velkommen til nye medlemmer
Gårdejere
I nes og Niels Peder Pedersen,
»Glarbjerghus«,
BøHingvej 5,
Bølling, 6900 Skjern.
Gårdejer Anker Wiuff Damgaard,
»Hørregaard«,
Hørregaardvej 6,
Aastrup, 6070 Christiansfeld.
Agronom Asbjørn Børsting,
Kalvehaven 13,
4330 Hvalsø.

Gårdejere Karin og Hans Hansen,
Ellekobbel 5,
6430 Nordborg.
Gårdejer Erhardt Jensen,
»Gammesøgård«,
Fensmarksvej 114,
4700 Næstved.

Gårdejere Kirsten og Hans
Peter Petersen,
Hedebogårdsvej 3,
4270 Høng.

A

A

A------ A

A

Gårdejere Gerda og Bernhardt Eriksen,
Kongevej 14,
Uglerup, 4450 Jyderup.
Gårdejer Christian Friedrichsen,
Timmelvej 2,
6400 Sønderborg.
Gårdejer Hans Chr. Andresen,
»Rojhus«,
Skeldemark 11, 6310 Broager.
Gårdejer Børge Møller Nielsen,
Sundsørevej 65,
7870 Roslev.
Gårdejer, tømrermester Bent Olsen,
»Krusegård«,
Hammel Bakke 6, Vejleby, 4050 Skibby,
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På landsstyrelsens møde 9. oktober vedtoges nedenstående udtalelse til regeringen.

Til regeringen!
Dansk Slægtsgaardsforenings landsbestyrelse samlet i København henstiller
indtrængende til regeringen at foranledige - ved øjeblikkelig igangsætning - en
hurtig og dybtgående udvalgsbehandling af landbrugets kriseproblemer, som
medfører svære og uoprettelige skader, såfremt nytænkning og konkret hand
ling ikke ses.
Folketingets partier bør inddrages heri og derved have mulighed for at præge
lovgivningen forud for folketingsbehandlingen.

Folketinget bør i enighed skabe forhold ved lovgivning der sikrer erhvervets
eksistens og et nationalt og privat livsmønster af største værdi.
En erhvervsøkonomisk helhedsløsning er nu nødvendig.

Nordrup-bonden der forstrakte sit
høje herskab med lån . . .
Niels Fr. Rasmussen, Ryeshus, er søgt tilbage i de
gamle protokoller og har rekonstrueret billedet af
den usædvanlige bondefoged Povel Christensen
I Ørslev sogns kirkebog indledes året 1723 med føl
gende notat:
Nytaarsdag Christent (d.v.s døbt) Christian
Povlsens Søn Povel udi Ørslev - Her møder vi første gang et navn, som senere at
ter og atter genfindes i tidens protokoller og andre
offentlige dokumenter, fordi dets indehaver blev
en førende mand i sin tid og på sin egn.
Hvordan Povels barndom og ungdom har for
met sig, ved vi intet om, ud over at han har lært at
skrive sit fulde navn, hvad der i de tider var en stor
sjældenhed, hvor ellers alle bønder skrev »med
ført pen«, som det hed.
Allerede dette giver et fingerpeg om, at der var
fremdrift i denne bondeknøs fra Ørslev.
Den 8. april 1747 får han af grevinde Anne Sofie
Schack til Giesegård fæstebrev på et lidet sted udi
Ørslev. Han var da ca. 25 år gammel og omtales
som ungkarl. Dette varer dog ikke længe, thi alle
rede samme forår bliver han trolovet med sit bys
barn Lucia Augustine Datter, og 18. søndag efter
Trinitatis samme år bliver de ægteviet i Ørslev kirke..
Året efter får de døbt deres førstefødte, en søn,
der i dåben får navnet Jacob.

løvrigt medvirkede både Lucia og Povel Christi
ansen i de følgende år ofte, når der var barnedåb i
Ørslev kirke, hvilket kunne tyde på, at de havde en
stor familie og vennekreds.
Driften af det lille sted i Ørslev må have givet go
de økonomiske resultater, for i 1770 betror herska
bet ham fæste på bondefoged Søren Olsens gård i
Nordrup (nu Nordruplund). Begrundelsen er lige
til, det sker »såsom Povel Christiansen haver for
mue til at drive gård, men Søren Olsen er fattig«.
Søren Olsen overtager til gengæld det lille sted i
Ørslev som passede bedre for ham. Man skimter
bag denne disposition Giesegårds kloge og myndi
ge ridefoged Søren Klestrup, der da også på sit her
skabs vegne har underskrevet fæstebrevet.
Povel Christiansen overtager samtidig bestillin
gen som bondefoged i Nordrup: »så længe som
han lever, dog forsåvidt han bestandig upå klogeligt forretter denne tjeneste«.
Hvad var egentlig en bondefoged?
Ja, mon ikke der nu er gået så mange år, siden
bondefogedbestillingen forsvandt, at den nu næ
sten er glemt. Bondefogeden var først og fremmest
den mand, der skulle lede bøndernes arbejde på
hovmarken, det såkaldte hoveri: »altid være til ste
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de og have alle tilbørlig opsyn, at det som sig ved
bør, bliver forrettet«, som det hedder i gammel
bondefoged-instruks fra Gjorslev gods. Men bon
defogeden havde mere at gøre end som så.
I den nævnte instruks hedder det videre: »Han
(bondefogeden) skal daglig besøge de modvillige
og ulydige bønder i landsbyen, ej alene for at efter
se hvorledes deres husholdning er, men også for at
gøre sig bekendt med deres tilstand---- på det vi
dere kan overlægges, hvorledes der bedst på så
dant kan rådes bod---- Idelig skal han tilholde
bønderne at handle skikkelig og sømmeligt med
deres besætning, informere eller lære de ukyndige,
hvad dennem til dessen og deres egen timelige vel
færds konservation eller befordring bedst kan væ
re tjenlig«.
Forsåvidt denne instruks er efterlevet efter sin
ånd og bogstav, synes det, som vi i den har en
spæd spire til den konsulenttjeneste, som senere er
blevet så omfattende og så betydningsfuld for
dansk landbrug.
Men tilbage til Povel Christiansen.
Skønt den tids kilder er sparsomme med oplys
ninger om almindelige menneskers liv og virke, så
lader de os dog tydeligt forstå, at Povel Christian
sen blev en betroet mand, med mange af den tids
tillidshverv og borgerlige ombud. Også økonomisk
går det ham stadig godt, ja, så godt at han kan for
strække sit høje herskab på Giesegård med flere
lån. Af godsets regnskabsopgørelse pr. 11. decem
ber 1778 fremgår følgende:
Af Povel Christiansen, Nordrup, lånt sidste 11.
juni 200 rigsdaler. Til ham skyldes nu ialt 800 rdl. 398 ført til indtægt pr. 11. juni 1775 og 202 til ind
tægt pr. 11. december 1776.
At en husmand i hine for bondestanden så fatti
ge tider kan tjene sig op til at blive sit herskabs kre
ditor, er et vidnesbyrd, der taler for sig selv.
Ved den første folketælling, som fandt sted
1787, anføres Povel C. som enkemand, og han bor
på gården sammen med sin søn Christian Povels,
der skønt 36 år er ugift, samt nogle tjenestefolk.
På baggrund af den succes Povel C. havde haft i
livet, virker det lidt overraskende, at han allerede
1789, 67 år gammel, afstår sin gård: »formedelst
alderdom«, som det hedder; men det skyldes må
ske den omstændighed, at han var blevet enke
mand, og at sønnen var ugift. Gården bliver derfor
bortfæstet til ungkarl Ole Hansen af Farringløse,
og i det fæstebrev hedder det bl.a.: »Så længe Pov
el C. kan og vil forestå bondefoged tjenesten, og
jeg (greve Schack) dertil vil have ham, forbliver
han i denne«. Til aftægt nyder Povel C. i hans liv
tid fri rådighed over den imellem hans og Peder
Jensens gård beliggende eng-hange, der hvor nu De
gamles hjem er beliggende) - ligesom han også be
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holder fri rådighed over det af ham selv på bemeld
te hange opbyggede hus. Desuden nyder han i hver
af de 3 sædemarker, Blåstensmarken, Wedeskovsmarken og Beedsmarken 2 skp. Id. og endelig tven
de høvders græsning på gårdens jorder.
Skønt Povel C. nu havde trukket sig tilbage for
at nyde sit otium, så trykker alderen ham dog ikke
mere, end han i 1792 indlod sig i nyt ægteskab med
pigen Anne Nielsdatter af Mulstrup, han var da 70
år og hun 21.
Fire år senere blev Povel C. betroet er hverv, der
er så karakteristisk for sin tid, at det må omtales
lidt nærmere. Tvindelstrup by skulle, som så man
ge andre landsbyer, udskiftes, og til at vurdere by
ens jorder skulle bruges to kyndige og retskafne
bønder. Efter Ringsted herreds justitsprotokol ci
teres følgende:
Onsdagens den 31. Augusti 1796 blev Retten lyst
og sadt i Overværelse af Rettens sædvanlige Stokkemænd. Herr Land-Inspecteur Kynde lod til Ret
ten indlevere en Prommemoria af Dags Dato,
hvorved han begiærede Peder Jensen og Povel
Christiansen af Nordrup udmeldt til på Anfor
dring at taxere Tvindelstrup Byes Jorder til Ud
skiftning imellem Mand og Mand. Ifølge heraf ud
meldte Retten til denne Forretnings Foretagelse
Peder Jensen og Povel Christiansen af Nordrup,
som paa Anfordring og i Vedkommende Overvæ
relse haver at foretage ovenmeldte Forretning saa
rigtig og ret som de trøste sig til samme her inden
Retten næste Fægtedag (Tingdag) ved Lovens Ed
at bekræfte.
Vi må nu tænke os, at Povel Christiansen, trods
sine 74 år, i løbet af de følgende 14 dage har gennemtravet Tvindelstrup bys jorder sammen med
Peder Jensen og landinspektøren for samvittig
hedsfuldt at vurdere jorderne, således at hver
mand i byen kunne nyde sin ret. Ved Rettens næste
møde den 14. september forelægges resultatet, og
de to bønder aflægger ed på, at vurderingen er
foretaget efter deres bedste skjønsomhed, og at
den medfører sandhed.
Jeg har forgæves søgt efter en skifteforretning
over Povel Christiansens bo. En sådan skulle nor
malt være foretaget ved indgåelsen af hans andet
ægteskab, men skifteprotokollen for disse år er gå
et tabt ved en brand. En sådan skifteforretning vil
le ellers have bragt klarhed om størrelsen af Povel
C.s rigdom. Ved folketællingen 1801 oplyses det,
at Povel C. lever af sin formue. Folketællingen er
forfattet af sognepræsten herr. Gewzøe, der iøvrigt selv måtte ty til Povel C.s formue, idet han i
året 1803 lånte 125 rdl. curant mod pant i annexgården og annexhuset i Farringløse.
Det synes således, som Povel C. har formået at
holde sammen på sin rigdom til sit livs afslutning.
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Han døde, da året 1808 gik på hæld og begrave
des på Nordrup kirkegård den 7. december. I
kirkebogen tilføjes, at han døde af alderdom, 86 år
gammel.
Hans enke lader sig hurtig trøste, allerede 3A år
efter vies hun i Nordrup degnebolig til møllersvend
Rasmus Nielsen. Hun fik dog ikke megen glæde af
dette ægteskab, allerede året efter (1810) dør hun
af brystsyge, 39 år gammel.
Havde Povel Christiansen levet ca. 150 år sene
re, ville det på grundlag af et rigere kildemateriale,
f.eks. de gamle årgange af Folketidende, været en

let sag at tegne et mere klart billede af hans liv og
virke, men selv disse spredte oplysninger, hentet
mange steder fra, lader os tydelig ane en dygtig og
virksom mand med et usædvanligt livsløb. - Hus
manden fra Ørslev der blev bondefoged i Nordrup
og sit adelige herskabs kreditor. - Det lyder som et
eventyr, men er dog virkelig historie.
N. Fr. Rasmussen,
Ryeshus.
Artiklen hidrører fra Slægtsgaardsarkivet med påtegning om, at
den står til fri afbenyttelse (Red.).

Landsbestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen har afholdt sit halvårlige møde
den 9. oktober i Landbrugets lokaler i København.
Mødet indledtes med en kort beretning af for
manden Jens Peter Petersen, der navnlig beskæfti
gede sig med årets jubilæumsstævne, der var gået
over al forventning godt. Landsformanden be
skæftigede sig indgående med landbrugets krisesi
tuation. Med fuld tilslutning fra styrelsen formule
rede formanden en udtalelse til regeringen (udtalel
sen kan i sin helhed læses andet sted i bladet).
Efter formandens beretning gik man over til for
skellige valg.
Formand, næstformand og forretningsudvalg
genvalgtes.
Til arkivudvalget nyvalgtes det ny medlem af
landsstyrelsen, H. P. Madsen, Langeskov i stedet
for Bent Bjergskov.
Bladudvalget genvalgtes. - Det skal her nævnes
at også her skulle Bjergskov gå efter at være ud
nævnt til æresmedlem. En enig bestyrelse dispense
rede dog fra reglerne, og efter stærkt pres modtog
Bjergskov valg.
Lovudvalget kom til at bestå af forretningsud
valget.
Endelig var der valg til udvalget for økonomiske
og landbrugsmæssige sager. Her trak Bjergskov sig
ligeledes sammen med formanden Jens P. Peter
sen. I deres sted nyvalgtes Carl Martin Christensen
og Jørgen Skoven.
Beretningen fra sekretariatet blev aflagt af Inger
Hansen, der ligeledes aflagde beretning om regn
skabet p.gr. af Kr. Fogeds fravær. Foreningen ar
bejder støt og roligt og har en god og sund øko
nomi. Den samme rolige udvikling finder sted,
hvor arkivaren Else Ransy arbejder sig igennem

det store arbejde med de mange folketællinger, der
- desværre - ligger og venter på at blive behandlet.
Men - der kan noteres god fremgang og alle vil
blive betjent, blot beder arkivaren så mindeligt om
tålmodighed og overbærenhed. Arkivets formand
Vagn Mathiasen nævnede at m.h.t. flytning af ar
kivet ligger dette endnu i det uvisse, men man har
en delvis begrundet forhåbning om en løsning i en
ikke fjern fremtid.
Formanden for bladudvalget, Bent Bjergskov og
bladets redaktør Hans Hviid gav begge udtryk for
en god udvikling inden for de rammer, hvorunder
bladet arbejder. Redaktøren efterlyste - som sæd
vanlig - medarbejderskab fra medlemmerne i form
af artikler, beretning om mødevirksomhed o.s.v. Bladet har foretaget en mindre flytning ind i den
følgende måned på grund af vanskelighederne med
postomdelingen, ikke mindst i landdistrikterne.
N. Sehested, Gjern, der vil stå som vært for års
mødet 1982, gav en udførlig redegørelse for sit ar
bejde med at finde egnede lokaleforhold.. Man
vedtog, at mødet skulle afholdes på Unge Hjems
Højskole, Skåde ved Århus i dagene 22.-23.
maj 1982.
Efter mødet holdt sekretariatschef fra De Dan
ske Landboforeninger Jørgen Skovbæk et meget
inciterende foredrag om landbrugssituationen.
Han havde kaldt sit indlæg/foredrag en aktuel
kommentar. Det gav betydelig mere end en kom
mentar - det var alvorlige og vægtige ord, der fæl
dede sig dybt i tilhørende sind og iøvrigt gav anled
ning til en særdeles interessant diskussion med
mange gode og positive indslag.
Mødet hævet.
(Red.)
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Høsten i hus - og hvad så?
Proprietær Bent Bjergskov har som medlem af Rotary i et »3minutters indlæg« givet udtryk for nogle af de tanker en land
mand gør sig i dag, efter høsten er i hus.

Når en landmand får ordet så kort tid efter høst, er
det vel naturligt at ens tanker netop er koncentreret
om høstens resultat, det er jo årets løn, der er hen
tet hjem i disse uger. Har det været en dårlig høst
er der ikke megen mulighed for at hæve årslønnen
gennem den dyriske produktion.
Jeg vil prøve at give et indtryk af hvordan høsten
formede sig for mig i år.
Vi begyndte vistnok lidt hovedkuls den 7. august
med at høste byg, men trods tidspunktet var kvali
teten god. Vandprocenten svingede fra 19-15%.
9.-10. august høstede vi rug, også af en god kvali
tet, der netop var så tør, og efter en tur gennem
tørreriet kom der en fin vare ud af det.
13. august tærskede vi de sidste 25 tdr. Id. byg
og vandprocenten var nu nede på 15-16. - 28. og
29. tærskede vi hveden, atter med en god kvalitet
og 16.17 i vandprocent.
For mit vedkommende har høsten været god,
noget over middel, hvilket især skyldes at den
»milde« jord efter min mening lettere har kunnet
tage sommerens rigelige nedbør, og da augustvej
ret artede sig tåleligt, blev høstspildet minimalt og
tørringsudgifter små i forhold til i fjor.
Nu er høsten jo ikke det eneste problem, der op
tager en landmands tanker i denne tid. Produkti
onsvilkårene i landbruget er meget ringe, og mange
gårde er blevet - og bliver i øjeblikket - averteret til
tvangsauktion.
Årsagen til denne situation er mangesidig, og ik
ke mindst forårsaget af internationale forhold;
men mange ledende landmænd også fra ledende
landbrugskredse og ikke mindst vore politikere og
regering tror man lader stå til og slet ikke tænker
sig at inflationen har kunnet bremse op, og heller
ikke evnet at forudse at følgerne, som f.eks. dyr
energi og høje renter kunne sætte en bom for fort
sat velfærd.
Nu er vi altså i det og må se at finde en vej ud af
miseren, men det synes som om de kredse man
skulle kunne vente et initiativ fra er rodløse. Måske
vurderer de alle patentløsninger som fremsættes
fra samfundets forskellige yderligtgående fraktio
ner, de skal ikke kommenteres, men når mænd i
topstillinger indenfor landbrugserhvervet begynder
at tale om indskrænkninger og ændringer af ejen
domsretten i landbruget og gør det med særdeles
kønne ord som f.eks. »arvelig produktionsret«, så

gør det mig bange for vort erhvervs fremtid. Jeg vil
kalde dem: »Falske profeter«.
Har jeg forstået historien ret, så var bonden op
rindelig en fri og selvejende mand, men hvorledes
gik det ham i tidens løb? Krige og ulykker væltede
i perioder ind over landet og skabte forhold, som
gjorde den fri bonde særdeles sårbar og for at op
nå beskyttelse og tryghed søgte man sammen i fæl
lesskaber omkring personer, der havde evnet at
skabe større tryghed om sig og sit.
Det var sikkert en udmærket løsning i begyndel
sen, men efterhånden ønskede beskytteren at gøre
sig sin andel betalt, og for fortsat at nyde fælles
skabets goder afgives visse rettigheder, som efter
hånden blev til mere og mere. Resultatet blev at be
skytteren blev stormand og de øvrige trælbundne
bønder.
Følgerne mærkes endnu i dag: Det blev en stag
nerende produktion, der til sidst truede hele lan
dets velfærd. Hjemme har vi hængende et mindeb
lad for Frederik d. 6. og Frederik d. 7. - Om Frede
rik d. 6. står der: »Mindelig løste han Bondens Baand ved Negerens Klage« - bønder og slaver - for
skellen var åbenbart ikke så stor! Det er det per
spektiv man får, når man hører de kønne ord om
ændringer i ejendomsretten.
Dog - Frihedsstøtten kunne rejses og begyndel
sen var gjort til en periode med fremgang, oplys
ning og produktion til gavn for hele vort samfund,
og på et vist tidspunkt kunne vi vel nok med nogen
ret rose os af at have »Verdens bedste landbrug«.
Udviklingen fra den gang kan ikke hindre at kri
ser opstår - vi har haft dem tidligere, og vi er kom
met igennem dem, ikke mindst på grund af en fæl
les indsats og forståelse for hinandens vilkår, en
forståelse som i dag burde være let at etablere,
hvor selve samfundets dårligst stillede heldigvis
hverken mangler føde eller klæder.
Men med hensyn til at pille ved ejendomsretten,
vil jeg gentage: »Bevar os for de falske profeter!«

Bent Bjergskov,
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Nyt i noter
EN FORNEM GAVE
Vort æresmedlem i Minnesota, USA, den nu 93årige Signe Jensen har atter engang vist sit storslåe
de sindelag ved at sende foreningen en check på
100 dollar (700 kr.) - Hovedbestyrelsen har overfor
Signe Jensen givet udtryk for foreningens store
taknemlighed, ligesom man vedtog at sende et
smukt bogværk om Danmark som julegave.

125 ÅR
Hindsholm Landboforening kan den 15. december
fejre 125-året for sin beståen. Dagen vil blive fejret
på forskellig vis, bl.a. med udgivelsen af et fest
skrift, som vi i næste nr. vender tilbage til.
FIN REKLAME
Dir. Dan Olesen, Falster, der udsender tidsskrifter
ne »Landbrugs-Nyt« i flere forskellige landsdele,
har sendt sin tegner Ellen Valentin rundt i landet
for at tegne en serie af vore gamle slægtsgårde og
fortælle om dem.
Samtidig er Slægtsgaardens redaktør blevet op
fordret til at skrive om Dansk Slægtsgaardsforening - dens historie og virke - en enestående rekla
me, der her er tilbudt foreningen.
UDSTILLING PÅ VANDRETUR
På initiativ fra arkivets formand Vagn Mathiasen
arbejdes der med at få Rigsarkivets udstilling om
slægts- og hjemstavnsforskning rundt i landet. Ar
kivet har vist stor forståelse for ønsket, så vi for
venter, det vil lykkes, at vise vore medlemmer den
ne interessante udstilling.

ÅRSMØDET 1982
Vil komme til at foregå i dagene 22.-23. maj. Mø
det vil blive henlagt til Unge Hjems Højskole, Skåde ved Århus.
INTERESSANT MEDLEMSSKAB
Fra boghandler Vagn Andersen, Torshavn, har
foreningen fået anmodning om medlemsskab, hvil
ket er imødekommet. Samtidig er Vagn Andersen
opfordret til at stille sig som kontaktmand til Fær
øernes Odels- og Kongsbønder med evt. medlems
skab for øje. Et interessant perspektiv.

MERE UDENRIGSNYT
Vort skrivende medlem i Zambia, dyrlæge Ejgil
Overby har netop sendt anden del af sine erindrin
ger: Der har jeg rod . . .
De nye beretninger er ikke mindre spændende og
dramatiske, så vore læsere har noget at glæde sig
til, når vi bringer stoffet i næste nr.
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Landbrugsproblemer
for 100 år siden
Fra Lokalhistorisk arkiv for
Herfølge-Sædder sogne har vi modtaget:
Kjøge A vis 26. november 1877
Fra Vallø Stift
Trods alle Afbrydelser af det ustadige Vejrlig,
er Efteraarspløjningen endt eller saa godt som
endt de fleste Steder, og man sporer heri som
meget andet, hvorledes Bondestanden har gjort
Fremskridt i det landøkonomiske. Den slendrian
og ligegyldighed, som for ikke mange Tiaar tilba
ge gav Standen dens Præg og hindrede Velværets
Fremme, er heldigvis i stærk og almindelig Af
tagen.
Tidligere var det ikke ualmindeligt at træffe
paa Bønder, hvis Marker - af Mangel paa Kapital
eller Energi eller begge Dele - ikke blev besaaede
med Vintersæd, nu ville et saadant Tilfælde blive
betragtet som noget aldeles uhørt.
Forsøg med ny Sædarter, med kunstig Gødning
Grundforbedringer o.s.v. staar tværtimod i vor
Tid paa Dagsordenen, navnlig er man her i Egnen
i de senere aar kommet godt i gang med at tilveje
bringe Markfred og paa en rationel Maade. De
gamle unyttige ofte kæmpemæssige Grøftevolde
sløjfes og henkøres paa Marken til stor Gavn for
disse, og derefter sættes et kunstigt Hegn, hvor
ved der opnaas to Goder: Mark fred og en stund
om ikke saa ganske ringe Tilvækst i Markarealet.
Det er navnlig Husmænd, der her gaar i Spid
sen, og dette ligger for en Del atter heri, at roedyrkningen bliver stedse almindeligere paa Smaalodder, Desuden kan Husmandens Kreaturbesæt
ning, der er for faatallig til at holde Vogter til
uden Tab, aldeles gaa paa egen Haand om Efteraaret, naar hele Lodden er indhegnet eller disse er
optagne eller skilte fra den øvrige Lod.
Roedyrkningen giver i Aar et ret godt Udbytte,
men Roerne er overalt optaget i mindre heldig
Tilstand paa Grund af det fugtige Efterårsvejr.
Bestræbelsen for at skaffe Fred for Naboers
Dyr strækker sig ogsaa til disses Høns, der nu til
Dags ikke gerne taales paa fremmede Enemærker.
Tidligere var der aldrig Tale om sligt, men i vore
Dage, da man har faaet Øjnene op for den Skade,
Hønsene kunde foraarsage i Have og paa Mark,
ser man overalt større og mindre Hønscgaarde
rejse sig.
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Bryllupsgilder på Horne Land
Fhv. sognerådsformand Jørgen Milling, Home,
nedskrev omkring århundredeskiftet nogle erin
dringer om bryllupsgilder i ældre tid i sognet.
Hans materiale indgik senere i den lokale folke
mindesamling.
Slægtsgården bringer her uddrag af det store og
gamle materiale.
Indbydelsen til brylluppet skete otte dage før
den store dag.
Indbyderne havde en fast remse, som de afleve
rede hvert sted. De var tillige forsynet med en sort
stok. I endnu ældre tid var bryllupsbyderne for
synet med en pisk, hvormed de uden for døren,
før de trådte ind, måtte give et par smæld med
for at varsko deres ankomst.
Et bryllup krævede store forberedelser. Der
måtte antages mange medhjælpere, dels lønnede
og dels ulønnede. Kogekonen og skafferen fik bå
de betaling og fødevarer. Det samme gjaldt musi
kerne.
Der blev udtaget flere gifte koner til at pynte og
smykke gildesgården. I reglen blev to loer smyk
ket. Den største kaldtes de unge folks lo, og her
fik de ugifte karle og piger plads om dagen, me
dens festmåltidet blev indtaget. Om aftenen blev
de overflødige borde og bænke fjrenet for at give
danseplads. Det andet rum blev benævnt mændenes lo. Her blev der efter måltidet gjort plads til
kortspil. Endvidere blev et tredje rum lavet om til
et ølhus. Her blev de mange tønder øl, som ofte
blev givet af gæsterne, stillet op. Formodentlig
delvis tømt inden festdagene sluttede.
De såkaldte »forbordskoner« og deres mænd
mødte op i bryllupsgården i god tid før festen for
at pynte de forskellige rum. Vægge og loft skulle
forsynes med tæpper syet på snore, som var truk
ket under slyden eller stænget. Til disse beklæd
ninger brugtes foruden lagner en særlig slags tæp
per, der kaldtes salener. De var vævet i smukke
mønstre og i flere farver. Heraf fandtes vistnok
flere i enhver gård, som udlåntes til bryllupsgår
den.
Forbordskonerne skulle også tilvejebringe duge,
fade, tallerkener, glas m.v. Hvis der ikke var til
strækkeligt i gården, måtte der lånes hos naboer
eller slægtninge. Det var skik, at gæsterne selv
medbragte kniiv og gaffel.
Det egentlige bryllupsgilde varede altid to dage,
nemlig tirsdag og torsdag. Søndagen før var der
sendingsgilde. De indbudte gæster mødte da med
gaver (sending) såsom smør, æg, høns, gæs, kal

vekød m.v. Enhver indbudt gårdmand gav en
halv tønde øl. Øllet blev som regel serveret i Kan
der, der var lavet af træ.
Tirsdagen var den egentlige bryllupsdag, og da
mødte gæsterne i bryllupshuset om formiddagen
og indtog da en lille forfriskning før kirkefærden.
Denne forfriskning bestod mærkelig nok kun i
smør og brød uden noget som helst pålæg.
Kun brudeparret samt to mænd og to kvinder
indtog et normalt måltid før kirkefærden, og det
te bestod i hønsesteg.
Når gæsterne begyndte at strømme til gildeshu
set, blev de modtaget af glade musikanter. Der
blev givet hornmusik. Det kunne nok volde be
svær at få gæsterne placeret ved festbordene.
Dels var der mange, og dels måtte der tages hen
syn til slægtsskabsforhold, rang og stand - et ar
bejde, der let kunne give anledning til anstød.
Ved bordet blev der serveret oksekødsuppe,
kød med peberrodssovs, sød byggrynssuppe og
steg. Brændevin var ikke på bordet, men et par
mænd, som dertil var udtagne og derfor kaldtes
brændevinsskænkerne, gik rundt til gæsterne og
bød snapser.
Suppe o.s.v. serveredes den gang udelukkende i
tinfade, som gæsterne måtte lange til. Tallerkener
til hver enkelt var der ikke tale om til søbemad.
Det var almindeligt, at gæsterne havde eget træ
tallerken. Disse var drejet af træ og de havde ofte
ejerens navnetræk indebrændt. Smørkop, saltkop
og spiseskeer kunne også være af træ.
Efter måltidets afslutning kom skafferne tillige
med brudeparret. Der blev sunget en salme.
Brudeparret gav hver enkelt hånd og ønskede
»velbekomme«. Der blev danset hele aftenen ja,
natten med, og der var hele tiden adgang til et
veldækket koldt bord, hvor enhver efter behov
kunne forsyne sig med mad og drikke.
Så kom onsdagen, hvor der holdtes andendags
gilde. Gæsterne mødte ved middag og opvartedes
som dagen forud. Om torsdagen blev der gerne
bedt nogle til frokost. Tilbage var arbejdet med at
fjerne al pynt fra loerne, eller som det kaldtes
»skære ned«. Alt lånegods skulle gøres rent og
tilbageleveres til de forskellige ejere; og hertil
måtte forbordskonerne igen række en hjælpende
hånd.
Disse koner fik ikke nogen egentlig betaling for
deres store hjælpsomme indsats, men det var en
fast regel, at de fik hvert et stort sigtebrød.
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De udtagne brændevinsskænkere, som mødte
med egen flaske, fik denne fyldt med brændevin
med tak for udvist tjeneste. Skafferen og kogeko
nen fik foruden en passende betaling i penge hver
en tønde øl samt brød og steg. En del madvarer
blev givet bort til fattige og trængende og be
kendte.

Til disse lokalhistoriske minder har fhv. kom
munekasserer Jens Holm et par interessante tilfø
jelser. Således var det skik, at brudefølget stillede
op parvis før indtoget i kirken. Først gik brude
parret og derefter hele følget. Man gik øst og syd
om kirken og ind ad døren i vestgavlen og så hele
den lange vej op ad midtgangen til de øverste sto
le i kirken.

Horne kirke

er den eneste rundkirke
på Fyn, Den har en
altertavle af C, V, Eckersberg og en døbe
font af Bertel Thorvaldsen,
Her foregik vielserne

Tegning af H. LILLEMARK

Fra arbejdsmarken
Nordsjællandskredsen
har afholdt udflugt til Hornsherred 8 aug. Man
mødtes hos Inge og Herluf Brogård Jensen, Maglehøjgård, Vejleby til et hyggeligt kaffebord. Lærer
H. P. Petersen, Venslev fortalte meget interessant
om gårdens og omegnens historie.
Derefter kørte man gennem det skønne Horn
sherred til Jægerspris Slot, hvor man så Frederik
VII og grevinde Danners mindestuer, som står nøj-

...«...«

agtig, som da de boede i dem.
Herfra kørte man til gdr. Jørgen Due Enhøjgård, en slægtsgård med stort kvæghold.
Udflugten sluttede med middag på Sønderby
kro, hvor pastor Inge Lise Schwane på en meget
fornøjelig måde fortalte, hvad en københavnerpige
oplever som præst på landet.
Alle var enige om at man havde haft en god og
interessant udflugt.
......
V.M.

Frede Falk Rasmussen
har sendt os delle billede
fra Lolland-Falster kredsens
vellykkede udflugt
til Holsten i Juli.
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®e gamle billeder...

Landsbylægen på kanetur.
Læge Georg Jensen, Glumsø,
trodsede naturkræfterne og drog
ud til patienterne uanset vejr og
vind. Billedet er taget omkring
1907 og indsendt af Mogens
Kattrup, Sorø.

Bageren på rundtur.
Bager Marius Madsen, Martofte, er
parat til en rundtur til sine kunder ude
på gårdene.
Billedet indsendt af gdr. Lars Peder
sen, Stengaarden, Martofte.

Det gamle oksespand. Bille
det er taget ved århundrede
skiftet og viser gdr. Lars Pe
ter Andersen, Lille Salby,
Hindsholm holdende udefor sit fødehjem. Lars Peter
Andersen levede fra 1856 til
1940.
Billedet indsendt af H.
Larsen, Ferritslev.
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Mormor med sin stol.
Mormor er Rasmine Hansen, Rørhavegaard — billedet ta
get 1908 — og indsendt af datterdatteren Gudrun Steensberg, Skovsgaard, Græsted,

Jens og Anna Jensens fond...
udlåner penge til unge landmænds etablering, også ved generationsskifte. Ärlige ydelse
uden kurstab for tiden 12 procent, hvoraf 9 procent er rente. Henvendelse til:
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, Rynkeby, telefon (09) 391317.

Henvendelse til fonden skal være indsendt senest 1/6 eller 1/12 hvert år.

Skaf foreningen nye medlemmer
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt materiale om
Dansk Slægtsgårdsforening og opfordres til at indmelde sig i foreningen:

den

Tilcl

Titel

Navn

Navn

Postadresse

Postadresse
19

Underskrift

Ønsker man ikke at klippe i bladel, kan forslag indsendes til sekretariatet på alm. postkort.
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Landbrugslån...
til nybygninggrundforbedringmaskinindkøb
besætningsudvidelse
teknisk rationalisering
generationskifte etc...
og få bedre råd!

FORENEDE
KREDITFORENINGER
Otto Monsteds Plads 11 Postboks 333
1503 Kobenhavn V Tlf. (01) 15 34 34

Magelos 2 Postboks 343
5100 Odense C Tlf. (09) 11 77 77

Jyllands
Kreditforening gør
noget særligt ud af
Jydernes lånesager...
JYLLANDS
W KREDITFORENING
6I(X)
6950
88(X)
9|(X)
8260

HADERSLEV: ,\Mrupvei I3. Tit. (04)52 7000
RINGKØBING: Heminuvej 3. Tlf. (07)3201 II
VIBORG: Set. Mathiaseade 1-3. Tlf. (06)62 33 33
AALBORG: Boulevarden 43. Tlf. (08) 123877
ÅRHHS-VIBY J: Konesuardsvej 6. Tlf. (06) I488(X)

Alle medlemmer
bør have...

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

las på sckreiariaiei,
hos rcdakiøren samt
hib kredsformandene.
Pris 20 kr.

Det ny emblem

Vi skaffer penge
til gårde

København: .larmers Plads 2
1590 København V, TIR (91) 12 53 00
Århus: Åboulcvarden 69,
8100 Århus C, Tlf. (06) 12 53 00
Herning: Viborgvej 1,
7400 Herning, Tlf. (07) 12 53 00
Afd.kontor i Ålborg: Algade 38,
9100 Ålborg, Tlf. (08) 12 53 00
Afd.kontor i Odense: Jernbanegade 16,
5000 Odense, Tlf. (09) 12 53 00 ”

Kreditforeningen Danmark

Et A-rentebevis fra Andelsbanken
giver stigende rente år forår
- uden at Deres penge er bundet.
Aandelsbanken
KJERTEMINDE AVIS ApS

OFFSET/BOGTRYK

