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Smuk gave til de unge
72-årig gårdejerske skænker to ejendomme til staten til fordel for unge landmæd, som vil sætte bo.
Dansk Slægtsgårdsforening repræsenteret i bestyrelsen.

Landbrugsministeriet har nu stadfæstet statut
terne for Jens og Anna Jensens fond«, hvorefter
Statens Jordlovsudvalg til fondets bestyrelse har
udpeget formand for Dansk Slægtsgårdsforening,
amtsrådsmedlem, gårdejer Chr. R. Christensen,
Badstrup. Som andet medlem af fondet har Dansk
Slægtsgårdsforening udpeget medlem af forenin
gens hovedbestyrelse, proprietær Bent Bjergskov,
Rosenlund, Kølstrup. Tredie bestyrelsesmedlem er
fru Anna Jensen, som er selvskrevet medlem til
sin død. Fruen udpeger sin egen suppleant; som
suppleant for Chr. R. Christensen er udpeget
frugtavler Peter Larsen, Ebberup, og for Bent
Bjergskov landbrugskandidat Hans Balle, som jo
desuden er formand for Slægtsgårdsarkivet.
Medvirkende til sagens ordning har endvidere
været overbetjent Carl Rasmussen, Søndersø,
Nordfyn, samt administrationschef i Jordlovsud
valget Kaare, ekspeditionssekretær Prior og kon
torchef Barnekow.
Vi skal her kort fortælle historien om fondets
tilblivelse: Jens og Anna Jensen voksede op på
hver sin slægtsgård i landsbyen Kosterslev på
Nordfyn. De legede sammen og kom til at leve
livet sammen, idet de blev gift i 1911. I fjor døde
Jens Jensen. Ægteskabet er barnløst, men forinden
havde de to ægtefæller aftalt, at de to slægtsgårde
skulle overgå til staten, idet man tænkte sig, at sta
ten skulle drive dem og at overskuddet skulle kom
me landbrugsungdommen til gode. Eneste betin
gelse, som var knyttet til gaven, var, at fru Jen
sen til sin død skulle have lov til at bo i stuehuset
på sin fødegård og have del i udbyttet af de to
ejendomme, som er på henholdsvis 21.8 hektarer
til en ejendomsværdi af 124.000 kr., og 11.5 hek
tarer til en ejendomsværdi af 74.000 kr.
Fruen henvendte sig til overbetjent Rasmussen,
som satte sig i forbindelse med Chr. R. Christen
sen, der med fru Jensen aftalte de mere praktiske
forhold ved gavens videre formidling. Gårdene
blev forpagtet ud, den største til forpagter Jørgen
Sørensen, den mindste til forpagter Hans Chri

stoffersen, der var så heldig at have et hus ved
indkørslen til ejendommen, så giverens krav om
bolig i gårdens stuehus ikke kom til at byde på
vanskeligheder. Desuden ønskede fruen meget
gerne denne forpagter.
Da statens drivning af gårdene ikke kunne gen
nemføres, blev denne bortforpagtning bestemt, så-

Stuehuset til afdøde gårdejer Jens Jensens fødegård, som
nu er forpagtet af Jørgen Sørensen.

Stuehuset til fru Anna Jensens fødegård, som forpagter
Hans Christoffersen nu driver.
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ledes at de to forpagtere har forkøbsret til går
dene efter fruens død og mod en købesum på 125
procent af ejendomsværdien ved 11. almindelige
ejendomsvurdering i 1956 og således, at forpagt
ningsafgiften på 6 procent af den til enhver tid an
satte ejendomsværdi tilfalder fru Jensen for livs
tid. Derved er fruen sikret en konjunkturbestemt
indtægt og forpagterne vilkår, så de i virkelighe
den allerede nu sidder på ejers vilkår.
Chr. R. Christensen giver overfor Slægtsgårds
bladet udtryk for sin glæde over landbrugsministe
riets stadfæstelse af disse statutter, ligesom fru Jen
sen har erklæret sig fuldt tilfreds med den måde,
hvorpå hele sagen er blevet ordnet.
Efter statutterne skal den sum på ca. en kvart
million, som ved gårdenes salg til sin tid kommer
til at danne legatkapitalen, mod en rimelig rente
udlånes i tredie prioritet eller dertil svarende til
unge landmænd, som vil sætte bo. Derved opnår
man, tilføjer Chr. R. Christensen, på fondsbesty
relsens vegne, en situation, der modsvarer de fleste
legaters, nemlig at legatkapitalen ikke får lov at
smuldre med konjunkturstigningerne, men tvært-

Slægtsgårdsforeningens formand Chr. R. Christensen fo
tograferet mellem de to forpagtere, til venstre Jørgen
Sørensen, til højre Hans Christoffersen.

imod har udsigt til at kunne forøges gennem de
indvundne renter og således blive af varig værdi.
Slægtsgårdsforeningen kan naturligvis kun med
den største glæde hilse den kendsgerning, at vi så
ledes vinder indflydelse på en fond, der ud i frem
tiden kan blive til gavn og glæde for landbrugs
ungdom, der viser, at den virkelig vil noget.

Sjællandsk møde

Hørte De?

16. september holdt Slægtsgårdsforeningeme for
Sorø og Præstø amter møde i Næstved. Omtrent
100 mennesker var kommet tilstede, da forman
den for Sorø amt, N. Fr. Rasmussen, Lille Ryeshus pr. Farendløse, bød velkommen.
Chr. R. Christensen holdt foredrag om Slægts
gårdsforeningens arbejde og opgaver. N. Fr. Ras
mussen fremviste lysbilleder, der fortalte om dansk
landbrugs udvikling.
Endelig valgtes bestyrelsesmedlemmer for
Præstø amt, idet de to amters bestyrelser iøvrigt
danner en fællesbestyrelse. Valgt blev gdr. Ha
rald Jensen, Østermark, Møn, gdr. Karl Winther,
Hjærtebjerg pr. Stege, gdr. Alb. Schjøler, Toksværd, Holme Olstrup, gdr., folketingsmand Hen
ry Hansen, Jerdrup, Næstved, gdr. Karl Andersen,
Arnøje pr. St. Heddinge, godsejer Tillisch, Rosen
fred, Vordingborg, og gdr. Jens Peter Jensen, Ny
Holmegård, St. Tårnby pr. Haslev.

Statsradiofoniens udsendelse den 19. august
kl. 18.15, »Høsten på øerne«,

Årsmøde 1961 i Slesvig
Slægtsgaardsforeningens hovedbestyrelse har
holdt møde i København 17. september. Man fore
tog valg til ledelse, nedsatte en del udvalg og be
handlede en række løbende sager.
Det kommende årsmøde drøftedes indgående,
og det vedtoges at følge årsmødets indstilling om
at holde det i Slesvig. Der var samtidig stemning
for at holde mødet i 1962 i Næstved.

hvor ingen af de interviewede landmænd kunne
få taget sig sammen til at fortælle sandheden om
landbrugets meget vanskelige situation, men lod
sig overliste af intervieweren - a la Torpe! - til at
måtte indrømme, at de på roden - men senere
måske delvis ødelagt af regn - havde en »god
middelhøst«, og hvor flere blev provokeret til pral
med 25 folds byghøst og 30 folds hvedehøst.
Det var ganske tydeligt, at udsendelsen var an
lagt efter, at nu skulle »man« have konstateret,
at nu stod der en god høst på øerne, og så var
landbrugets forhold dermed klaret.
Og hørte De

Statsradiofoniens aktuelle kvarter kl. 19.45 den
1. september
med en udsendelse fra et landbohjem, i hvilket en
»indsamler« »tilfældigt« havde indfundet sig for
at finde gamle ting til et museum i en nordjysk
by, og hvor indsamleren på den mest pågående og
usmagelige måde overrumplede konen i landbo
hjemmet og fik hende besnakket til at skænke bl.
a. en gammel dragkiste »af en type, museet ikke
har« - og måske et gammelt slægtsmøbel - for
intet til museet, mod at få et partoutkort og løfte
om, at der blev sat en lap på møblet med »give
rens« navn. Og så fik konen ordre til at rydde
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dragkisten, da indsamleren ønskede at køre den
bort på sin vogn med det samme.
Sig mig engang, ærede kolleger, er vi landmænd
dummere end andre ???
C. de S.
☆

☆

Tiltrængt irettesættelse.
I radioudsendelsen lørdag aften, betitlet: »Mar
ken er mejet«, hvad den forøvrigt langt fra er end
nu, gjorde speakeren, hr. Arne Honoré, grin med
landmændenes væremåde, deres beklagelser, util
fredshed o. s. v., men nåede dog højest i malpla
ceret vid, da han over for den sjællandske land
mands beklagelse af det dårlige høstvejr sagde:
»Så bliver det hele måske til bygvandgrød«.
Arne Honoré og publikum, der tiljublede ham
for hans »sprudlende vid«, har åbenbart ikke me
get begreb om, hvilke værdier der står på spil, og
hvilken værdiforringelse Danmarks høst udsættes
for i disse dage.
De bekymringer, der fra landmændenes side
næres for ikke at få høsten bjærget i god stand,
fortjener ikke slig en omtale, som den en oversta
dig speaker benyttede sig af i studie 2.
Den evnerige Arne Honoré må kunne finde på
en for os landbrugere mindre sårende måde at
more sine tilhørere på.
R. Borreby, Bellinge.
(Fyns Tidende, 7. september 1960.)

Ett tack frän de
svenske gästerne
PÅ grund af overvældende stofmængde til augustnummeret måtte denne venlige hilsen fra vore
svenske gæster ved årsmødet i år udgå til denne
gang. Vi bringer med glæde lantbrukare Kurt
Bengtsson og hans frues venlige hilsen til Slægts
gårdsforeningen og sender genhilsen:
Till hela dansk slægtsgårdsforening, till dess
bestyrelse samt dess formand gdr. Chr. R. Chri
stensen ber vi få framföra ett varmt tack för att vi
fått vara med på Edert årsmöte dessa två under
bara majdagar. För oss kändes det som att alla
tävlade om att få ta hand om oss så att vi skulle
trivas. Det gjorde vi också ty det danska gemytet
och hjärtegodheten var inte att ta fel på. Da dess
utom alla arrangemangen var av yppersta slag och
vädret var strålande, kunde ju resultatet inte bli
annat än bra.
Att så här efteråt sortera ut några intryck är
rätt svårt. Föreningens mål att tillvarataga det bä

sta av det gamla samt sedan bygga upp landsbyg
den efter moderna principer utan att förglömma
sitt ursprung är säkert den rätta vägen och det
kommer man också längst med. Danmark och
dansk landsbygd är att gratulera till att ha en
sådan förening. Någon motsvarighet till Eder för
ening har vi inte i Sverige. Om det går att få igång
en sådan är ovisst. Kanske, när tillräckligt många
släktgårdsdiplom blir utdelade, en sammanslut
ning av dessas innehavare kan bildas i t. ex. Skå
ne. I så fall kan ju grunden läggas till en större
förening, men som synes är vägen dit lång.
Ännu en gång ett hjärtligt tack för att vi fick
vara med på Edert årsmöte och vi hoppas att på
något sätt kunna återgällda detsamma.

Ingrid och Kurt Bengtsson.

Gå dig glad
Gå dig glad
i din landsby, i din stad
- også der hvor ingen andre
ville drømme om at vandre!
Gå dig hjærtelet og fri
ad en halvglemt sognesti,
hvor dit sind kan le og lege
fjærnt fra livsforladte veje.
Med en strofe af en sang
gå i gang!

Se dig glad
på et morgendugget blad!
lad dit øje henrykt følge
markens folder, skovens bølge,
bakkekammens sving og svaj,
lys og skyggers muntre leg,
skyers blå og hvide fjælde,
hav i storm og ubrudt vælde.
Hvad du øjner milevidt,
det er dit!
Stands din gang!
Lyt til Moder Jordens sang!
Hvor du færdes, lyder stemmer
som en gylden rigdom gemmer:
bruset af en rugmarks dræ,
suset i et ensomt træ,
solsortfløjt og lærketriller,
drøn af torden, nynn af kilder
— å hvad fryd for syn og sans!
Gå - og stands!
Olaf Andersen.
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Jørgen Petersen, Gislinge

fylder 75

Den 16. november fylder gårdejer Jørgen Peter
sen, Thorsgård, Gislinge, 75 år.
Jørgen Petersen har igennem livets mange virke
år påtaget sig en lang række opgaver både indenog udenfor hjemmets grænser. Han var Dansk
Slægtsgårdsforenings første formand og bestred i
en periode på seks år ikke alene formandsposten,
men også stillingen som redaktør af dette blad.
Den, der er kommet ind i arbejdet på et senere
tidspunkt, må stadig vende sig i beundring mod
det arbejde, der resulterede i en så smuk start og
i, at man midt i en brydningstid, hvor man ople
vede meget kraftige angreb på ejendomsforholdet
til dansk jord kunne oprette og udbygge en for
ening med det smukke, men lidt langtrukne navn:
Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgårde. Og
man føler trang til at sige tak til de mænd, der
lagde sig i selen for dette. Det tør vist også siges,
at Jørgen Petersen ikke trak det mindste læs.
Nu er Jørgen Petersen trådt tilbage, men man
har stadig den glæde at mødes med ham ved en
del af foreningens hovedbestyrelsesmøder, hvor
han fra tid til anden leverer nogle værdifulde ind
læg.
Man siger, at Jørgen Petersen er stærk i sine
synspunkter og stejl i sin kamp for dem. Det skal
han ikke bebrejdes for. Kun gennem meningsud
veksling og brydninger kan en rig tid vokse frem
som frugt af fortidens arbejde.
»Slægtsgården« kan derfor bringe Jørgen Peter
sen en hjertelig lykønskning på fødselsdagen i hå

bet om at han må opleve en god dag i hjemmet i
Gislinge og en række lykkelige år fremad - fulde
af arbejde, sådan som denne arbejdets mand øn
sker det. Og man siger tak for gjort gerning fra
vor bevægelse.
C. R. C.

Slægtsgårdsforeningens

administration
Med udgangen af 1960 træder H. C. Andersen
tilbage som leder af Slægtsgårdsforeningens kontor.
Der føres i øjeblikket forhandlinger om, hvorle
des de fremtidige kontorforhold skal ordnes. Der
er nogenlunde klarhed over, hvem der skal lede
kontoret, medens der endnu ikke er truffet beslut
ning om dets beliggenhed. Endelig meddelelse
herom vil fremkomme i næste nummer.

MARGARINE
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Der er da ingen tvivl, far!

^'•1

B 45/1

»Nej, selvfølgelig er der ingen tvivl: - Slægts
gården bliver i familiens eje, så vi kan lige
så godt anskaffe Danmarks mest solgte trak
tor - Massey-Ferguson! Så er vi sikre på at
anvende vore penge på den fornuftigste må
de ... og altid have en stabil arbejdskraft uden sygedage!«
Med en Massey-Ferguson traktor har De
aldrig langt til en aut. Massey-Ferguson forhandler. Lad ham vise Dem en af de 3 Mas-

sey-Ferguson modeller: M-F 820, M-F 35 og
M-F 65 ... De kan vælge mellem skattefri
benzin eller dieseldrift.
M-F 820 - for skattefri benzin . . kr. 7.740.M-F 35 Special for skattefri benz. kr. 11.400.M-F 35 Special for dieseldrift . . kr. 13.900.M-F 65 »den store diesel« ........... kr. 18.875.-

Priserne er ab fabrik. Lille udbetaling og
restbeløbet fordelt på op til 4 år.
klogt
- køb Massey-Ferguson!

NORDISK TRACTOR COMPANY A/s

KØBENHAVN SV

N
Aut. forhandler:

G. BECH-HANSEN
Telf. 641 - Ringkøbing
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Får de kapitaliserede ydelser indflydelse
på de skattemæssige afskrivninger?
Af konsulent T. Brixner, Odense.

Efter afskrivningsloven af 6. juli 1957 blev der
mulighed for at afskrive på alle driftsbygninger
efter købesum ifølge skødet, og der har ikke tid
ligere været nogen reduktion efter, hvorledes købe
summen blev berigtiget. Disse afskrivninger på er
hvervelsessummen gav mulighed for at få byg
ningerne afskrevet over restlevealderen og derigen
nem mulighed for en tilsvarende opsparing til for
nyelser uden indkomstbeskatning. Men det gode
varef sjældent så længe, og der er i den seneste tid
fra skattemyndighedernes side fremkommet spørgs
målet, om det er berettiget at foretage afskrivnin
ger efter den fulde købesum, hvor en del af denne
er berigtiget ved en kapitaliseret ydelse til sælge
ren. (Aftægtsordninger o. 1.) Hele spørgsmålet har
været til drøftelse ved de højere skattemyndighe
der, og dette har resulteret i udsendelsen af et
cirkulære, som dog foreløbig ikke er nået længere
end til skatterådene.
Cirkulæret har følgende indhold:
Det er overfor ligningsdirektoratet oplyst, at der
ved ligningen for indeværende skatteår for købe
ren af en landbrugsejendom, hvor købesummen
indeholder kapitalværdi af en aftægtsydelse, er
rejst spørgsmål om kun at beregne afskrivninger i
forhold til købesummen reduceret med kapital
værdien af aftægtsydelsen.
Da det imidlertid i en årrække har været tole
reret, at køberen i sådanne tilfælde har beregnet
afskrivninger på grundlag af hele købesummen,
skal man, efter at spørgsmålet har været forelagt
ligningsrådet, henstille, at reduktion i afskrivnings
grundlaget i forhold til den kapitaliserede værdi af
aftægtsydelsen først foretages ved ligning for skat
teåret 1961—62 og kun for ejendomme, hvor er
hvervelsen er sket efter 1. september 1960.
Dette gælder dog kun, hvor den fratrukne af
tægtsydelse kan betragtes som normal. Er aftægts
ydelsen af usædvanlig karakter, og særligt hvis af
tægten må antages at være ansat for at opnå skat
temæssige fordele, bør regulering ske også ved
ejendomshandeler, der har fundet sted inden den
nævnte dato. Endvidere må regulering af køberens
afskrivninger foretages i alle tilfælde, hvor sælge
ren ved sin indkomstopgørelse kræver salgssum
men nedsat med kapitalværdien af aftægtsydelsen,
idet der altid bør være overensstemmelse mellem
købers og sælgers ansættelser.

Hvis dette cirkulæres bestemmelser ellers er
lovmedholdelige, giver det unægtelig anledning til
større beregninger og spekulationer ved familie
overdragelser, hvor der i de fleste tilfælde indgår
kapitaliserede ydelser. Der er nemlig fra flere si
der påpeget, at den reduktion af salgssummen, der
er betinget af den kapitaliserede hæftelse, skal for
deles over såvel fast ejendom som besætning, in
ventar og beholdninger. Et eksempel kan bedst be
lyse de problemer, man kan komme ud for.
Vi tænker os, at en landejendom er overdraget
til en søn for 300.000 kroner, hvoraf 200.000 kr.
er for fast ejendom, 50.000 kr. for besætning,
40.000 kr. for inventar og 10.000 kr. for behold
ninger. Overtagelsen er sket på den måde, at der
er overtaget prioriteter og udstedt pantebreve for
de 225.000 kr., og den årlige ydelse til sælgeren
er kapitaliseret til 75.000 kr.
Efter cirkulærets bestemmelser er salgssummen
nu ikke de 300.000 kr., men kun 225.000 kr. og
skødets salgssummer for fast ejendom, besætning,
inventar og beholdninger skal reduceres med 25
% og bliver nu:
Fast ejendom ....
Besætning ............
Inventar ..............
Forråd ..................

200.000
50.000
40.000
10.000
300.000

4444-

25
25
25
25

%
%
%
%

=
=
=
=

150.000
37.500
30.000
7.500
225.000

Når dertil kommer, at besætningen også skal op
deles i stambesætning og salgsbesætning, kan man
forstå, at det bliver et større regnestykke, før sæl
ger og køber finder ud af, hvorledes hele overdra
gelsen vil se ud skattemæssig set. Motiveringen for
cirkulærets fremkomst skulle være, at når alle kø
berens ydelser ifølge en appanage eller aftægts
ordning er fradragsberettigede, vil køberen få dob
belt fradrag ved også at få ret til afskrivning efter
den fulde overtagelsessum. Dette er jo delvis rig
tigt, men også kun delvis, idet der jo ikke er no
gen afskrivning på købesummen for jorden eller
beboelsesbygningerne, og dertil kommer, at sælge
ren jo dog er indkomstskattepligtig af hele den
årlige appanage eller aftægt.

Disse administrative bestemmelser fra Statens
ligningsdirektorat tilsidesætter helt skødets bestem
melser, og vi kommer som for mange andre skatte
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mæssige bestemmelser ud i fortolkningens krinkelkroge. Man kan vel så gå videre og hævde, at når
salgssummen, der er angivet i skødet, ikke kan
anerkendes som den virkelige salgssum, må det
heller ikke være rigtigt, at der kræves stempelaf
gift og tinglysningsgebyr af det fulde beløb. Det
må i hvert fald være betimeligt at få dette cirku
læres bestemmelser forelagt for domstolene for at
få klarlagt, om skattemyndighederne er berettiget
til at tilsidesætte et skødes bestemmelser. Afskriv
ningsloven nævner specielt, at det er anskaffelses
summen, der er grundlag for afskrivningerne, og
at erhvervelser ved arv og gave sidestilles med køb
og nævner intet om undtagelser fra dette, så det
kan vel være tvivlsomt, om ligningsdirektoratets
cirkulære vil få medhold ved domstolene efter den
nuværende afskrivningslov.
Ligningsmyndighederne vil sikkert fra næste
skatteår gå frem efter cirkulærets bestemmelser, og
da en eventuel retssag ikke kan indledes, før en
sag har været indanket for landsskatteretten og
kendelse fra denne foreligger, vil der gå flere år,
før en endelig afgørelse fra domstolene kan frem
komme. Derfor må der foreløbig ved ejendoms
overdragelser tages i betragtning, hvilke skatte
mæssige virkninger nævnte bestemmelser vil få,
når der indgår kapitaliserede ydelser i overdragel
sessummen.

Bognoter
To af Slægtsgårdsforeningens medarbejdere ud
sender i løbet af dette efterår nye bøger.
På Rosenkilde og Baggers forlag er allerede ud
kommet Salomon J. Frifelts »Midt under himlen,
hvor kragerne vender«, som er titlen på en ny
samling skildringer og skæbner fra de jyske ud
marker fra denne forfatters hånd. Salomon J. Fri
felt har vundet sig et smukt navn som skildrer af
de vestjyske slidere, og hans bøger er blevet solgt
i betydelige oplag. Det har desværre ikke været
muligt at nå en anmeldelse af bogen til dette num
mer af »Slægtsgården«, men en sådan vil blive
bragt i bladets næste nummer.

I november udsender P. Haase og Søns forlag
et tekst- og billedværk »Det sydfynske øhav«,
skrevet af Slægtsgårdsbladets redaktør Ib Paulsen
og illustreret af fotograf Wermund Bendtsen, der
har opnået adskillige fine placeringer i internatio
nale fotokonkurrencer. Denne bog er den anden i
den serie, som forlaget i fjor indledte med kvit og
dobbeltvinderen fhv. stadsingeniør Hjalmar Ørnholts og Wermund Bendtsens tekst og billedværk
om den gamle jyske hærvej.
Flere bind er under forberedelse i samme Dan
marksserie.

LANDBRUGETS BREVSKOLE

Landhusholdningsselskabet
er Deres bedste hjælp, hvis De vil udnytte nogle af de lange vinteraftener til fornyelse eller supple
ring af Deres landbrugsfaglige viden. Alderen er underordnet. Vi har både elever, der lige har for
ladt skolen, og andre, der har passeret støvets år. De er ikke bundet af bestemte »mødeaftener«.
Undervisningen foregår i Deres hjem, når De har tid. Og arbejdstempoet bestemmer De selv.
Brevskoleundervisningen betegnes af de mange elever som både fornøjelig og lærerig. I samarbejde
med Landbrugets Brevskole kan De opnå langt mere, end De på forhånd tror. Den er oprettet af
Landhusholdningsselskabet og godkendt af undervisningsministeriet. Bedre sikkerhed for god under
visning til en rimelig pris kan De ikke få.

Her er nogle få eksempler fra kursusplanen:
Regning for landmænd.......... 9
Grundlaget for fodringslæren. 3
Malkekvægets fodring .......... 7
Svinehold ............................... 11

lektioner
lektioner
lektioner
lektioner

35
16
35
55

kr.
kr.
kr.
kr.

Fjerkræhold............................. 11 lektioner
Gødningen og dens anvendelse
8 lektioner
Praktisk regnskabsføring .... 12 lektioner

50 kr.
40 kr.
60 kr.

Skriv allerede i dag efter gratis kursusplan med alle oplysninger eller send Deres indmeldelse til
LANDBRUGETS BREVSKOLE, Landhusholdningsselskabet, Rolighedsvej 26, København V.
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Strandenes frilægning
Såre positiv socialdemokratisk kommentar til Chr. R. Christensens forslag

Dagbladet »Aktuelt« genoptrykte i sit nummer
af 17. august næsten som helhed Slægtsgårdsfor
eningens formand, gårdejer Chr. R. Christensens,
udtalelser om, at strandene burde åbnes for folket
for jordfondens midler og sluttede citatet med
disse ord:
- »Den konservative politikers interessante
»redningsplan« for de danske strande, er så inter
essant, at vi har bedt et af de socialdemokratiske
medlemmer af jordlovsudvalget, fhv. folketings
mand Chr. Rasmussen, Kirke Såby, om at kom
mentere Chr. R. Christensens udtalelser.«

Denne kommentar fremkom i bladets nummer af
19. august. Vi bringer den her i uddrag:
Fhv. folketingsmand Chr. Rasmussen, Kirke
Såby, skrev bl. a.:
- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er 100
pct. enig med Chr. R. Christensen i, at en kraftig
indsats for at sikre størst mulig plads til friluftsog badeliv er en tvingende nødvendighed. Dette
kan man blive overbevist om ved at lægge søn
dagsturen til de steder, hvor der er mulighed for
at færdes frit. Alle steder er der så overfyldt, at
enhver må sige sig selv, at der skal skaffes yder
ligere plads.
Nu er ikke alle kyststrækninger lige velegnede
til formålet, og en lang række af de bedst egnede
er lukket område. Men der findes dog stadig en
hel del områder, det ville have overordentlig stor
betydning at få sikret i offentlighedens eje. Og jeg
er ikke uenig med Chr. R. Christensen i, at vi
næppe har noget andet organ end jordlovsudvalget,
der kan løse denne opgave, selv om det naturligvis
aldrig vil kunne gøres så godt, at enhver kritik kan
undgås.
Men i det øjeblik, vi har midlerne i hænde, og
navnlig hvis det hele kan ordnes således, at jord
lovsudvalget får forkøbsret på visse kystarealer, da
vil der kunne opnås meget.
I det øjeblik, vi får lovhjemmel til at arbejde
med strandene, og midlerne er til stede, ville der
kunne skaffes mulighed for magelæg, således at
man til gengæld for strandarealer, der udlægges til
offentlig brug, kan mageskifte til bedre jord inde
i landet til udstykning.
- Men iøvrigt er der spørgsmål af uhyre række
vidde i denne forbindelse. Det gælder en fornuftig
udnyttelse af de til sommerhuse egnede arealer.
Selv om vi lægger stor vægt på spørgsmålet om
strandarealer, campingpladser osv., hverken kan

eller skal vi efter min opfattelse dæmme op for
sundt sommerhusbyggeri. Der må frigøres arealer
også hertil. Dette sker også i meget vid udstræk
ning, men ikke i alle tilfælde på en særlig tiltalen
de måde.
Vi er i øjeblikket ude for et kolossalt pres for
at få slettet landbrugsforpligtelsen på en lang ræk
ke ejendomme, der ønskes anvendt til sommerhus
bebyggelse. I langt de fleste tilfælde drejer det sig
om ejendomme med jord af en så ringe kvalitet,
at det rent landbrugsmæssigt ikke har nogen værdi
at bevare landbrugsforpligtelsen.

FOR STORE SOMMERHUSGRUNDE

Så længe der hviler landbrugsforpligtelse på jor
den, må der kun udstykkes grunde på op til 3000
m2. Men så snart forpligtelsen er slettet, er der
ingen grænser for, hvor store grunde der kan ud
stykkes. Man ser derfor ofte, at byboere køber
grunde på flere tønder land med det resultat, at
disse kommer til at henligge som en ukrudtsmark
med et enkelt hus. Dette må forhindres. Vi må
have en maksimumstørrelse på grunde.
Efter den form, Chr. R. Christensens udtalelser
har fået, synes det at fremgå, at jordfonden ligger
inde med svimlende pengesummer. Det er dog ikke
rigtigt. Jordfondens ca. 300 mili. kr. er jo bunden
i statshusmandsbrug landet over. Der kan derfor
kun være tale om at anvende renterne.
Men Chr. R. Christensen har ret i, at presset
for oprettelse af nye statshusmandsbrug, navnlig
på øerne, ikke i disse år er særlig stærkt. Det er
måske ikke udelukket, at der af den samlede bevil
ling kunne blive midler til rådighed i en vis ud
strækning.

LOVHJEMMEL MÅ SKABES

Det må slås fast overfor offentligheden, at vi
ikke i øjeblikket har lovhjemmel til at beskæftige
os med strandproblemerne. Men jeg er absolut
stemt for, at en sådan lovhjemmel skabes.
Men selv om presset på jordfondens midler p. t.
er svagere, kan der blive hårdt brug for disse til
oprindelige formål. De små brug kan ikke klare
sig. Der kan blive tale om sammenlægning og om
tillægsjord til de mindre brug. Når op til 50 pct.
af brugerne i en husmandskoloni på 20-30 ejen
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domme søger ud i det private erhvervsliv, må man
sætte ind på at få brugene gjort så store, at de kan
svare sig, uden at ejeren skal tage arbejde borte
fra hjemmet. Det vil beslaglægge store summer af
jordfonden.
Som forholdene ligger i øjeblikket, slutter Chr.
Rasmussen, kan man uden skade være en del til
bageholdende med oprettelse af nye statshus
mandsbrug, de brug, man opretter, er måske også
lovlig små.
Kunne man i nogle år spare visse beløb på dette
område og anvende disse penge til sanering af for
små brug og til opkøb af strandarealer og som
merhusgrunde, ville jeg anse det værdifuldt for et
meget stort antal mennesker,

Oktoberstemning på Nyborg fjord.
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Slægtsgårdsdeklaration som bestand
del af et overdragelsesdokument
Den i »Slægtsgården« oktober 1959 trykte de
klaration om forkøbsret (meddelelse nr. 4), er et
selvstændigt dokument, udstedt af en ejer med
henblik på senere ejerskifte. I de tilfælde, hvor
deklaration om forkøbsret for slægten er blevet
tinglyst, er det imidlertid som regel sket som led
i en overdragelse af ejendommen, og da det kan
forudses, at dette vil blive det normale, har jeg
udarbejdet en formular, der kan anvendes som
vejledning i sådanne tilfælde. Det er naturligt at
indføre deklaration som slutning på skødet, og når
dette forud indeholder 6 poster, bliver deklaratio
nen post VIL Det er kun indledningen og post 1,
der skal forandres. Posterne 2-8 kan anvendes
uforandrede.
VIL
Da den herved solgte ejendom har tilhørt sælge
rens slægt i flere generationer, ønsker sælgeren, at
den skal forblive i slægtens eje, så længe der fin
des nogen af slægten, som har vilje og evne til at
overtage den, og da køberen er indforstået her
med, er parterne enedes om følgende bestemmel
ser:
1.
A. Køberen forpligter sig og efterfølgende ejere af
ejendommen, såfremt de er hans arvinger efter
loven eller disses efterkommere eller en sådan
ejers efterlevende ægtefælle, til ikke at sælge
eller på anden måde afhænde denne uden først
at have tilbudt den til nærmeste arvinger eller
slægtninge.
B. Hvis køberen eller senere ejere ikke har livs
arvinger, der har vilje og evne til at overtage
ejendommen, overgår forkøbsretten til ejerens
slægtninge i opadstigende linje, for så vidt
disse har været ejere af ejendommen, og der
efter til slægtninge i sidelinjen, for såvidt disse
er efterkommere af en tidligere ejer, og for så
vidt slægtskabet kan begrunde arveret efter
nugældende arveregler, jfr. lov nr. 66 af 17.
marts 1954.
C. Forkøbsretten tilkommer alene efterkommere
af sælgeren, ikke en ejers stedbørn eller adop
tivbørn. Såfremt der ikke findes slægtninge af
sidste ejer af de i stk. B. omhandlede grupper,
eller ingen af disse vil gøre forkøbsretten gæl
dende, bortfalder denne og skal på begæring
kvitteres af formanden for Dansk Slægtsgårds
forening og udslettes af tingbogen.
D. Ønsker flere ligeberettigede arvinger eller
slægtninge at benytte forkøbsretten, har ejeren
frit valg mellem disse.
M. Hesselbjerg.
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★ VINDUET ★
Kære du i det grønne!
Så er det efterår og kon
firmationstid.
Livet er som et dejligt
grønt æbletræ, hvor æbler
ne nu er ildende røde. Dets
blade er den daglige trum
merum, men ind imellem
plukker vi et gnistrende
rødt æble, d. v. s. en fest
dag, en højtidsdag, og for
hver fest, der bliver holdt,
er vi et dejligt minde rigere, et solskinsminde. Un
der træet ses en lille bunke nedfaldne æbler: fest
lige lejligheder, der blev forbigået i stilhed, eller
fester, der, endnu værre, blev fejret forkert. Du
må ikke tro, at jeg er forlystelsessyg. Det er ikke
orgierne, jeg vil prise, men alle de små og store
hjertemindedage, fra de helt småbitte dukkefød
selsdage sågar, til de helt store. Det er blevet så
moderne at forbigå fester, men hvorfor dog? Gan
ske vist lider både land og by under mangel på
hjælp, men kan vi ikke være enige om, at det be
høver ikke at være det store arbejde og de store
omkostninger, der skaber festen, heldigvis. »Isce
nesættelsen« betyder meget, blomster, levende lys
o. s. v., men mest betyder da den følelse, at man
er virkelig hjertelig velkommen.

Herinde i byen er en del mennesker gået over
til at holde konfirmationsmiddagen kl. 13. Det
har den fordel, at den lange pause mellem kirkens
højtid og familiens fest, som især er lang for da-

HANDELSBANKEN
HOVEDSÆDE: HOLMENS KANAL 2, K

120 afdelinger og filialer over hele landet

gens hovedperson, forsvinder. Det bliver mere en
helhed, mere højtid, også hjemme, og man kan
eventuelt have familie og faddere til middagen og
lade venner og bekendte dukke op til aften til
smørrebrød eller koldt bord, saltmad eller lig
nende. Det har også den fordel, at fjernereboende
gæster kan klare dagen, uden at holde fri om man
dagen. Og vi vil jo alle gerne være et lyst og lyk
keligt minde rigere.
For traktementet er der, så vidt jeg ved, visse
traditioner rundt om i landet, hver egn har sine
bestemte skikke, og der er også noget med eftergilder, ungdomsgilder etc. Kunne der ikke, uden
at træde for meget i det hævdvundne, gøres noget,
så det hele blev mere praktisk, så den stakkels
konfirmandmor ikke blev helt stakåndet på for
hånd, men hvem tør begynde?
Vi her på brostenene fejrer de dage, der er, for
lidt, det skal indrømmes, men for meget er vel
nok lige så galt.

Jeg kunne godt tænke mig at komme med et par
opskrifter til en middag, ikke just til konfirma
tionsmiddagen, den er nok urørlig, men bare lidt
sjovt til en eller anden gang. Jeg kan godt se, at
det traditionelle netop er nemt og færdigt i tide, så
til større arrangementer vil jeg ikke røre suppen,
der er nok er det mest praktiske. Men til mindre
ting er lidt koldt, fugl eller fisk i gele med en god
mayonnaise smagt til med krydderurter eller fine
krydderier, eller peberrodsflødeskum, ikke dumt.
Det har også den fordel, at det kan være færdigt
dagen før. Som kødret ville jeg så foreslå en »for
vildet« skinke, d. v. s. en fin skinke eller svine
kam, der har ligget i lage i 2 døgn i
del vand
og
del rødvin (kan godt være en ganske billig),
lidt eddike, et løg, et laurbærblad, en stilk timian
og 3 enebær. Lagen koges og hældes kold over
stegen. Det er ingen skade til at vende stegen i
lagen af og til. Den steges ganske almindeligt,
dryppes med lagen, og saucen smages til med lidt
mere rødvin, sherry, lidt salt og peber. Hertil for
skellige slags kartofler. Af sødt og surt ville jeg
foretrække gele. Min yndlingsgele er lavet af
halvt æble og halvt rønnebær, det er ikke for surt
og lidt pikant.
Lidt kompot eller en ostepind er helt godt til at
putte ind imellem, og så er der tid til desserten,
som gerne skal være lidt festlig.
Jeg ved ikke, om du kan huske engang, da det
var moderne med tehætter a la rokokodamer, med
en yndig porcelænsdame i toppen. Kan du få fat i
sådan en, kan jeg give dig en god ide.
»Damen« plantes i en høj lagkage, gerne en 6-7
lag, der gradvis bliver mindre, man kan bruge
det, man skærer af foroven, til at gøre de nederste
større. Man kan nøjes med en ganske almindelig
god kagecreme imellem lagene, men skal det være

Side 13

Slægtsgaarden

kelig fandtes. Men i drømmen fik jeg så det svar,
at det var sådan nogle, drenge lyste med om afte
nen ude på landet. Så slog det mig, da jeg våg
nede, at når en roe kunne »bære lyset«, så kunne
jeg også. Det vigtigste er nemlig LYSET - og at
det kommer til at skinne. Men glem så ikke, også
når du engang føler dig som en strålende sølv
stage, er det stadig lyset, der er det vigtigste, stage
såvel som roelygte skal træde tilbage, så lyset kan
skinne.
Konen i vinduet.

En sommerdag
ekstra godt, er en fromage ikke at foragte. Bedst
er ananas, appelsin og romfromage, men der kan
jo findes på flere variationer. Tilsidst trækkes
»skørtet« over med flødeskum, som snørkles lidt
med en gaffel, så det kommer til at ligne en knip
lingskrinoline, og så som prikken over i’et et let
drys af sølvkugler. Krymmel bliver vådt og grimt
af flødeskummet, så det skal helst være kugler
eller eventuelt lidt cocktailbær. Det ser vældig fest
ligt ud.

Til slut et par ord til den nybagte konfirmand:
Du har en spinkel tråd i dit indre, et fintfølende
redskab, som registrerer alle dit væsens følelser og
oplevelser. Den tråd sitrer i glæde, spændes i angst
og kan næsten briste i sorg. Lyt til den, også når
den af og til synger klagesange over dig selv. Lyt,
min ven, og hold »dommedag« over dig selv, så
kommer du styrket igennem klagesangene. Du me
ner måske »nu er hun for sort«, ja, men netop de
sorte dage, som ingen slipper for, kommer i en
som majestæt; de lyse og halvgrå dage, kan vi
altid dele med andre. Men på sådan en sort dag,
hvor et eller andet står anklagende i en, trænger
vi til at vide, at også andre har det sådan, og at de
er kommet igennem - netop igennem - for uden
om er at snyde. Om du engang skulle sidde fast
i alt det, vil jeg fortælle dig en historie til at gem
me:
Jeg havde givet op overfor en opgave, fordi jeg
havde holdt dommedag over mig selv og fundet,
at jeg ikke var den opgave værdig. En nat havde
jeg en mærkelig drøm: jeg gik på gaden og så for
an en forretning en mægtig stabel udhulede
roer. Jeg var meget forbavset, for jeg er jo kun en
sølle bybo, der aldrig havde anet roelygters eksi
stens. Først flere år efter opdagede jeg, at de vir

Af cand. agro. Rytter Rosenbech,
Svanholmsgaard, Kongerslev
Vinterens mørke dage forsvandt i en lang, ensformig
række, som telefonmaster for det frembrusende togs
kupévinduer. Junisolen står nu i middagstimen deroppe
i den blå, skyfri himmel og skinner af alle kræfter, som
gjaldt det livet, det gør det også, jorden ved det, for
bedst muligt at få de dyrebare stråler fordelt over mest
muligt af sin overflod, drejer og kører den rundt og
rundt, dag følger nat, vinter sommer, som det er sket
gennem årmillioner. Der ligger køerne i solen, ingen
gider gå, stå eller æde, de ligger bare der i deres sindige
automatiske drøvtyggende stilling halvt på siden med
benene trukket op under sig, med mellemrum, når flu
erne bliver for nærgående, sættes halepisken igang, men
heller ikke den gider anstrenge sig i varmen og falder
snart igen slapt ned. Den yderste ko i flokken har helt
og fuldt overgivet sig i solens magt, den ligger som var
den faldet om på stedet, med benene strittende ud fra sig
og hovedet hvilende i det bløde, saftige græs, som tun
gen nu og da glider kærtegnende henover, vommen bug
ner som en vældig ballon, en vældig fabrik, hvorfra det
rumler og buldrer, hvori der arbejdes på højtryk af mil-

PRIVATBANKEN
I KJØBENHAVN

— en god bankforbindelse
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lioner af bakterieenzymer, syrer og hvad ved jeg. Jeg
går i en bue udenom denne hvilende og dog stærkt ar
bejdende omvandrende malkefabrik, og fortsætter min
gang over markerne. Livets skønhed i tusinder af afskyg
ninger oprulles under min gang for mit øje og sind som
det fineste og skønneste tæppe. Jeg sætter mig i den
varme, tørre muld mellem roerækkerne og lader solen
varme min krop og mit blod, mit hjerte slår, og for
hvert slag et slag nærmere haven deroppe om kirken,
hvorfra jeg nu hører klokkerne kalde til bøn, mit blik
søger mod den jord, hvorfra jeg kom, men fanges af den
lille beskedne løvetand, den ser op mod mig med sit uud
grundelige drillende guløjede smil, som ville den sige:
»Gud har skabt os begge, der må være plads til både du
°g jeg,« jeg har ellers jaget den længe, år efter år har
min plov sønderskåret dens rødder, min harve har gang
efter gang flænget og slidt i dens kød, gift har jeg sprøj
tet i dens sår, men står den nu ikke der og ler mig op i
ansigtet. Jeg bliver afbrudt i min filosoferen herover, en
bi slår sig ned på blomstens farvestrålende, indbydende
krone, en større og grundig rutinemæssig eftersøgning i
det mangeblomstrede hoved efter blomstens søde saft
finder sted, støvpolden føres fra blomst til blomst, og li
vets store under begynder i deres frugtknuder, liv efter
liv vil opstå og vokse, snart vil frø efter frø spredes for
vinden og sætte nyt liv, således overalt i naturen en evig
livets opstandelse og død. Et par gråspurve i elskovens
rus tiltrækker sig min opmærksomhed, han den farverige
ste letter, slår et par elegante sving henover mig, som for
rigtig at demonstrere sin slægts overlegenhed over men
neskeslægten på dette punkt, og forsvinder i horisonten,
måske på vej mod reden, måske på vej mod nye eventyr.
Hun den nysgerrige hopper nærmere, betragter mig nøje,
måske søger hver på sin måde i naturen at finde blot en
lille gnist af livets uløselige gåde.

Tagkonstruktioner til stalde
Nyttig pjece udsendt af
Træbranchens Oplysningsråd

Nybyggeriet indenfor landbruget har endnu kun
et forholdsvis beskedent omfang. Mens der til er
hvervsbyggeri i 1959 brugtes ialt 325 millioner
kroner, tegnede landets største og vigtigste erhverv
sig for kun 75 millioner kroner. Dette er selvfølge
lig ikke ensbetydende med, at landbruget ikke er
interesseret i at bygge nyt, snarere er det et ud
tryk for, at når der skal rationaliseres, så tænker
man først og fremmest på, at der skal mekanise
res - og så må nye, kostbare bygninger vente.
Men interessen for de bygningsmæssige proble
mer, forståelsen af at gode avlsbygninger også er
gode »maskiner«, er tilstede i store dele af land
bruget og er stadig voksende. Meget gøres ved

Rejsegilde på Erholm

Genopførelsen af den i februar brandhærgede
staldfløj på Erholm er nu vidt fremskreden. Det
sker efter tegninger udarbejdet af De samvirkende
Landboforeninger i Fyns Stifts Byggekontor. Lof
tets areal er 83,5 X 18,5 m armeret, så traktorer
kan køre på det. Rejsningen er 9 m. Dette billede
er taget i juni måned.

staldforbedringer, indretning af tidssvarende mæl
kerum og på mange andre felter. Og nyt bliver der
da heldigvis også bygget en del af. Der er fra for
skellig side, blandt andet fra Statens Byggeforsk
ningsinstitut, kommet adskillige værdifulde pub
likationer om landbrugsbyggeri, og nu melder også
Træbranchens Oplysningsråd sig i selskabet af
landbrugskyndige.
Dette sker med pjecen TRÆ 8, træspærfag til
stalde, der netop er udkommet. TRÆ 8 er for så
vidt en fortsættelse af to tidligere spærfagspjecer,
TRÆ 2 og 3. I de to forgængere var det SBI’s
eenfamiliehusundersøgelser, der gav fire grund
læggende indvendige bygningsbredder i et »Forslag
til Dansk Modulordning«, som Statens Bygge
forskningsinstitut udgav i 1955. Disse bygnings
bredder er bestemt efter større og mindre brugs
forskelligartede krav til besætningen og dens sam
mensætning, og der gås tillige ud fra stalde med
to eller tre rækker.
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SPÆRFAG MED
MELLEMUNDERSTØTNINGER

Der behandles fem typer spærfag i TRÆ 8,
hver med to spændvidder. De tre af typerne er til
lav rejsning, og de er alle med to eller tre mellem
understøtninger. Denne type er valgt, fordi det er
den billigste, men det fordrer igen et nøje kend
skab til dyrenes pladsbehov, således at understøt
ningerne: stolperne, kan blive anbragt således i
staldrummet, at en hensigtsmæssig udnyttelse ikke
hindres. For spærfagene med høj rejsning gør sig
det gældende, at de jo forudsætter et opbevarings
loft for f. eks. stråfoder, og altså derigennem en
etageadskillelse mellem stald og loft, og dette dæks
konstruktion vil afgøre, om der også må udføres
understøtninger ned i staldrummet.
For begge typer gælder, at sammenhængen mel
lem spærfag og pladskrav illustreres på en meget
instruktiv måde i TRÆ 8, og at der tillige med
målskitser gøres rede for køers og grises pladsbe
hov.
Det centrale i pjecen, de fem spærfagstyper, gø
res til genstand for en detaljeret gennemgang, der
med detajltegning gør rede for enkeltheder i spæ
renes fremstilling og samling. Der udtrykkes her,
som i de foregående pjecer, en stræben mod enkle
og lette samlinger af spærfagenes forskellige be
standdele. I stedet for f. eks. tapninger bruges der
samlinger, der kan udføres med søm. Meget vær
difuldt for en forudgående beregning af materiale
forbrug, og derfor også af betydning for overslagsog tilbudsberegning, er de særlige dimensioneringsog styklister, der også muliggør en nøjagtig bestil
ling hos tømmerhandleren.
Også selve arbejdsudførelsen gøres til genstand
for omtale, og herunder gives der også en særlig
gennemgang af blandt andet forankring af stolper
og remme og udførelse af vindkryde.

ISOLÉR OG VENTILÉR
Et af pjecens sidste afsnit handler kort om iso
lering og ventilering. I stalden i endnu højere grad
end i menneskeboligen er disse to begreber knyt
tet nøje sammen og har en afgørende betydning
for staldklimaet og derved for dyrenes velbefin
dende. Og da det vel står fast, at det ikke er for
dyrenes brune øjnes skyld, at der søges givet dem
gode forhold, så må både de bedre spærfag og
isolering og ventilering ses som dele af det møn
ster, der hedder fremme af produktiviteten, større
udbytte - eller måske bedre kvalitet - med samme
eller mindre arbejdsindsats.
TRÆ 8 vil vise sig at være en god håndbog for
håndværkeren, der bliver tilkaldt til en landbrugs(Fortsættes side 16)

SMULER
Bonden kører hjem i læs
korn fra fede agre.
Bag om gård står hæs ved hæs;
inde fulde lagre.
Tærskeværkets brummesang
lyder alt derovre.
Nu går Lene stubbegang;
Ruth er med for hovre.
Gamle Lene bedstemor
med de magre hænder
samler vipper; - ej til bord,
men til høns og ænder.

Høns og ænder! Bedstemor
mindes gamle dage.
Vipperne blev mad til bord,
blev til brød og kage.
Ageren var revet let;
stubbene var lange;
le og krat gik ej så tæt,
derfor vipper mange.
Bedstemor fortæller Ruth
om de gamle dage,
at når høsten den var slut,
fik hun hvedekage.

Og så var der gildesbord
i den store stue;
og her dansed bedstemor
til musik af Thue.

Frem og agter Lene går,
spejder efter vipper;
få i fjor og få i år;
få kun riven slipper
Gamle Lene bedstemor
vil så gerne tjene.
Smuler fra den riges bord
samler Ruth og Lene.
M. Møller-Petersen.

☆

☆

Formanden for Slægtsgårdsforeningen for Sorø
amt, Niels Fr. Rasmussen, LI. Ryeshus, Farendløse, har i den senere tid gennemført en møde
række med emnerne »Jordspørgsmålet før og nu«
og »Vore landsbysamfunds historie«.
☆

☆
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ejendom, den kan udelukke diskussioner om for
eksempel trædimensioner, der jo ofte hviler på
traditioner, og den medvirker derigennem blandt
andet til at fjerne den usikkerhed, som kan findes
i egne, hvor ikke en nidkær bygningsinspektør for
langer ingeniørberegninger af et tagværk.
Pjecen »TRÆ 8, træspærfag til stalde«, er på
24 sider. Pris kr. 4.-.
Manuskript er udarbejdet af civilingeniørerne
Jørgen Bryrup, Marius Johansen og Hans R.
Junge. Konstruktionsdetaljerne er gennemdrøftet
med arkitekt M. A. A. Emanuel Johansen. Redak
tion og tilrettelægning: arkitekterne M. A. A. Pre
ben Ankerstjeme og Johannes Brixen.
LF.
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