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En fynsk slægtsgård

Etterupgård i Rørup sogn (Vestfyn). Selvejergård gennem århundreder. De sidste 8 generationer er i
lige mandslinie, således at det stadig har været en søn, der afløste ved generationsskifterne.
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Årsmødet på Bornholm
29. og 30. maj 1968

Slægtsgaardsforeningens årsmøde holdes i år
på Bornholm onsdag den 29. og torsdag den
30. maj.
Foreningens medlemmer med familie og pårø
rende indbydes herved til årsmødet.
Der er gået 17 år, siden vi i 1951 var til års
møde på Bornholm første gang.
Fra bestyrelsen for Slægtsgaardsforeningens
amtskreds på Bornholm er der flere gange i de
senere år indbudt til et årsmøde, men turen dertil
er blevet udsat, indtil der kunne blive mulighed
for at flyve derover fra landsdelene vest for Store
bælt, således at der kun ville medgå 2 dage i stedet
for 3-4 dage.
Dette måtte anses for påkrævet både af hensyn
til mangel på medhjælp og af hensyn til rejse
udgifterne.
I år kunne der chartres fly fra Billund vest for
Vejle. Tilsagnet var allerede indhentet før års
mødet 1967.
Bornholm er ikke alene Danmarks østligste
landsdel - vor forpost i Østersøen - men det er
tillige en dejlig ø. Det vil blive en oplevelse at
komme sammen med bornholmske slægtsgårds
ejere og at se Bornholms smukke og alsidige na
tur og de gamle historiske bygningsværker og
steder, der skal besøges.
Med udmærket bistand af lokale slægtsgårds
folk og formanden for Bornholms turistforening
har man bestræbt sig for at lægge turen således
til rette, at deltagerne får lejlighed til at se og høre
meget under de to dages udflugter.
Indmeldelse sker på den andet sted i bladet
værende indmeldelsesblanket.
Frokostanretningeme og middagen og opdæk
ningen til antallet af deltagere i Brændesgårds
havens restaurant og på Hotel Jomfrubjerget er
forudbestilt, og kun de, der har fået spisebilletter
tilsendt, kan indtage pladserne i spiselokaleme.

Lokale medlemmer, der eventuelt kun deltager
i mødet den første eller den anden dag, bedes ud
fylde og indsende indmeldelsesblanket og bestille
de spisebilletter, der ønskes, og betale fællesudgift
under punkt 5.
Ligesom i fjor begrænses deltagerantallet til
arrangementets rammer med hensyn til pladsfor
hold. Alle deltagere skal være indmeldt og have
billetter tilsendt. Indmeldelsesfristen er senest den
5. maj.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring
efter indmeldelsen bedes framelding sendt til for
eningens kontor hurtigst muligt af hensyn til af
bestilling af hotelværelse og middags- og frokost
kuverter.
PROGRAM:
Onsdag den 29. maj.
Ankomst til Bornholm:
Båd fra København kl. 7.00.
Fly fra Kastrup kl. 7.55.
Fly fra Billund kl. 9.00 og 9.30.

De, der kommer med båd fra København, afhentes
af busser og samles til morgenkaffe (antagelig i
lufthavnens restaurant), og derefter køres sammen
med de, der kommer med fly fra Kastrup til De
bornholmske Landboforeningers afkomsprøvesta
tion og tyrestation på Kannikegård ved Åkirkeby.
Derfra køres til Dueodde.
Deltagere, der kommer med fly fra Billund, kører
fra lufthavnen med udflugtsbusser til Dueodde kl.
9.15 og 9.45.
Kl. 9.45 og 10.15: Ankomst til Dueodde.
Kl. 11.00 og 11.15: Afgang fra Dueodde, hvorfra
der køres over Neksø og Svaneke.
Kl. 11.45: Ankomst til Brændesgårdshaven.
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Kl. 12.00: Frokost (smørrebrød).
Kl. 13.00: Årsmøde i Brændesgårdshavens spise
sal.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Arkivudvalgets formand aflægger beretning.
4. Bladudvalgets formand aflægger beretning.
5. Beretningerne drøftes.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget til be
slutning.
7. Valg af 8 medlemmer til hovedbestyrelsen.
Efter tur afgår Chr. R. Christensen, N. Slemming, Jørgen Petersen, Bent Bjergskov, Einer
Petersen, Marcus Hansen, Salomon Frifelt,
og der vælges 1 medlem i stedet for afdøde
Olaf Poulsen, som ikke var på valg i år.
8. Valg af revisor.
9. Mødested for årsmødet 1969.
10. Eventuelt.
Kl. 15.00: Afgang fra Brændesgårdshaven.
Kl. 15.45: Ankomst til Østerlars kirke. Turistfor
eningens formand, overlærer Th. Sø
rensen, taler om rundkirkens historie
og bygningsform m. m.
Kl. 16.45: Afgang fra Østerlars kirke.
Kl. 17.00: Ankomst til Gudhjem. Logi anvises.
Kl. 18.15: Afgang fra Gudhjem.
Kl. 18.30: Ankomst til Hotel Jomfrubjerget i Al
mindingen.
Kl. 18.45: Middag og derefter kaffe og selskabe
ligt samvær til kl. 24.00.
Mellem kl. 22.00 og 24.00 busafgang
til Gudhjem.

Mindeord
Den 15. februar, da medlemsbladet »Slægtsgaar
den «s februamummer var gået i trykken, modtoges
den triste meddelelse, at foreningens hovedbesty
relsesmedlem, gårdejer Olaf Poulsen, »Gundestrupgård« ved Års i Himmerland, var afgået ved
døden på Års sygehus efter nogen tids sygdom.
Olaf Poulsen, som blev 61 år, var formand for
Dansk Slægtsgaardsforening i Ålborg amtskreds,
og han var medlem af foreningens landsbestyrelse
fra 1962, da han afløste Thomas B. Thomsen,
Ulsted.

Torsdag den 30. maj.
De indlogerende bør bestille morgenbordet dækket
til aftalt tid.

Kl. 8.30-9.30: Rundtur i Gudhjem.
Kl. 9.30: Afgang fra Gudhjem.
Kl. 9.45: Ankomst til Helligdomsklippeme ved
Rø, gåtur til klipperne.
Kl. 10.30: Afgang fra Rø.
Kl. 11.00: Ankomst til Hammeren (turistforeningsformand Th. Sørensen fortæller om
Hammeren og Hammershus).
Kl. 12.15: Fra Hammeren køres over Slotslyngen
til Almindingen.
Kl. 13.00: Ankomst til Hotel Jomfrubjerget, hvor
der spises skovfrokost.
Kl. 14.30: Afgang fra Hotel Jomfrubjerget.
Kl. 14.45: Ankomst til Ekkodalen, som omtales
af turistforeningsformand Th. Søren
sen.
Kl. 15.30: Afgang fra Ekkodalen.
Kl. 15.40: Ankomst til »Vallensgård«, hvor pro
prietær Poul Anker Müller og fru Mül
ler byder velkommen til slægtsgården.
Poul Anker Müller omtaler i korte
træk gårdens størrelse og drift, og hvor
længe den har været i samme slægts
besiddelse. - Derefter giver arkivar
P. K. Hofmansen, Slægtsgaardsarkivet,
oplysninger om »Vallensgård«s historie
fra ældre tid til nutiden.
Kl. ca. 17.00 afsluttes årsmødet i »Vallensgård«s
have, og busserne fortsætter til Rønne,
hvor der køres en tur gennem byen.
Kl. 18.30 og kl. 19.00 afgår fly til Billund.
Kl. 18.35 afgår fly til Kastrup.
Kl. 23.00 afgår båd til København.

Olaf Poulsen var født på »Oustrupgård« i Års
sogn. Da han i 1934 blev gift med Kathrine Poul
sen, overtog han efter sin farbroder, Poul Poulsen,
»Gundestrupgård«, som har tilhørt hans forfædre
i mange generationer.
Hans livssyn og væremåde var præget af gode
traditioner. Han var historisk interesseret, og hans
tanker om dagens gerning og nutidens problemer
var underbygget af fremsyn.
Han var kendt som en dygtig og virksom land
mand, og den tillid, som folk på egnen og i videre
kredse viste ham, gav sig til kende i de mange
tillidshverv, han kom til at varetage.
Olaf Poulsen var kirkelig interesseret og var i
mange år medlem af Års sogns menighedsråd. I en
årrække var han formand for Kirkeligt Samfund
i Ars, og han ydede en god indsats i ledelsen af
foredragsforeningen.
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Inden for de landøkonomiske foreninger kom
hans dygtighed og retskaffenhed egnens landmænd
til gode. Han var på flere områder initiativtager
og igangsætter, når udviklingen viste, at der var
behov for et foreningssamarbejde om opgavers
løsning. Det kan således nævnes, at han ved star
ten af Himmerlands Eksportsamlestalde og Vesthimmerlands Kvægavlsforening blev den første for
mand i begge foreninger og varetog disse hverv,
indtil opbygningen af samarbejdet om disse opga
ver var gennemført og i god gænge.
Han havde også i sin tid været formand for
Års Andelsmejeri, og han var kommunal ejen
domsvurderingsformand, medlem af Landvæsens
kommissionen og i repræsentantskabet for Ban
ken for Aars og Omegn.
I Slægtsgaardsforeningen vil Olaf Poulsen blive
savnet af mange medlemmer både i Ålborg amt,
hvor han skaffede foreningen tilgang af nye med
lemmer, samt ved årsmøderne ud over landet,
hvor mange lærte ham at kende som en god mand,
en djærv, dygtig og respekteret nordjysk bonde,
der var rodfæstet på sin egn og på slægtens gård.
Det er vemodigt at tænke på, at man ikke mere
kan mødes med et menneske, man holdt meget af
som følge af livssyn og personlige egenskaber.
Olaf Poulsen holdt af sit hjem og sit landbrug,
hvor savnet er størst. Foruden sin hustru efter
lader Olaf Poulsen tre sønner og én datter. »Gun-

Olaf Poulsen.

des trupgård« vil blive overdraget til en søn ved
generationsskiftet.
Også i Slægtsgaardsforeningen vil vi savne Olaf
Poulsen. Æret være hans minde.
„

Jordrentesystemet bringer ruin
over mange mindre landbrugshjem
Af Chr. R. Christensen

Ved gennemførelse af den såkaldte jordreform
i 1919 indførtes en ny form for jordbrug i Dan
mark, det såkaldte brugseje eller jordrentesyste
met. Systemet gik ud på, at den jord, staten var
kommet i besiddelse af ved at udstykke præste
gårdene og en del herregårde, ikke skulle sælges,
men for stedse forblive i statseje. De husmænd,
der fik jorden overladt skulle ikke betale nogen
købesum for den, men forrente den til enhver tid
ansatte grundværdi til det offentlige.
Systemet opreklameredes som det helt store, og
det blev selvfølgelig modtaget med en vis tilfreds
hed af de unge landmænd, som i kraft af det

kunne modtage jord uden at betale noget som
helst for den.
Senere hen kølnedes begejstringen dog noget,
og der gennemførtes valgfrihed for statshusmændene mellem jordrente og selveje. Men i mange år
oprettedes der dog husmandsbrug på jordrente
systemet mange steder i landet. Ungdommen
gjorde sig ikke rigtigt klart, hvilke farlige kon
sekvenser, systemet indebar, og en del idealister
troede stadigt på systemet og overtalte de unge til
at foretrække det.
Først i de senere år er det helt gået op for al
menheden hvor uheldigt systemet virkede, og i
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1967 lykkedes det at nå så vidt, at der gennem
førtes en lov hvorefter der ikke mere kan oprettes
jordrentebrug, og som tillader de nuværende inde
havere af sådanne ejendomme, at afløse deres
jordrenteforpligtelse, som tidligere har været uop
sigelig.

SÅ lang tid jordpriserne lå nogenlunde i ro, mær
kede man ikke helt, hvor farligt systemet var, men
da priserne efter krigen tog fart opad samtidig
med at inflationen satte ind, fik man det rigtigt at
mærke. Medens selvejerhusmændene hvert år
kunne betale et vist afdrag på deres gæld, og som
følge deraf kom til at sidde ret lunt inden døre,
blev jordrentehusmændenes forpligtelser over for
det offentlige sat i vejret ved hver eneste vur
dering, således at de efter et langt livs arbejde
måtte slutte med større gæld end da de begyndte.
Og vakte dette utilfredshed i landdistrikterne,
skabte det rent ud bestyrtelse i byområderne, og
navnlig blev det galt, da man fjernede den såkaldte
bondegårdsregel fra vurderingerne, og i stedet
ansatte jorden efter, hvad den kunne være værd til
anden anvendelse. Så var folk ganske simpelt hen
nødt til at forlade deres jord, fordi de blev tvunget
ud. Og dette fik endda gå, hvis der var mulighed
for at sælge til byggegrunde eller lignende.
Det helt gale var imidlertid, at man adskillige
steder vurderede jorden op til byggegrundsværdi
også i de såkaldte yderzoner, hvor der er forbud
mod at bygge i indtil femten år, og hvor der derfor
hverken er muligheder for at udnytte jorden på
en sådan måde, at afgiften kan betales, eller at
sælge den.
Adskillige landmænd vil kunne berette om, at
denne vurderingsform så sandelig kan virke hårdt
nok, selvom man ikke har jordrente, og at de må
optage kæmpelån hvert år for at betale deres
grundskatter, så de kan holde den gående, indtil
zonegrænserne eventuelt ændres. De uhyggelige
virkninger af dette system, taler man aldrig om,
når man taler om de fæle »jordspekulanter«.
Men er det galt, hvor man kun skal svare de
almindelige grundskatter, er det dobbelt galt, hvor
man skal lægge jordrenten oven i disse.

Derfor blev det nødvendigt at lave en lov, hvor
efter hele systemet ophævedes. Og den gennem
førtes da på den måde, at man tilbød jordrente
brugerne ret til at indfri deres forpligtelse mod
at indbetale grundværdien ved 13. alm. vurdering
med tillæg af 13 procent, når ansøgning om ind
frielse blev indgivet inden 1. april 1968. Efter den
tid skal der svares et tillæg på 18 procent.
Derfor strømmer der tusinder af ansøgninger
om indfrielse ind til Statens Jordlovsudvalg i denne
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tid. Men desværre må det erkendes, at der endnu
er tusinder tilbage, som ikke har forstået værdien
af at blive frigjorte og få ejendomsret til deres
jord.
Uløseligt synes problemet imidlertid at være
omkring de store byer, hvor jordprisen er vurderet
op til det abnorme.
Man har et eksempel på, hvor galt det kan gå
oppe i nærheden af Aarhus, hvor 16 statshusmænd, den såkaldte Holmstrup-koloni, har været
ude for noget særlig uheldigt.
Ved 13. almindelige vurdering i 1965 blev deres
jord vurderet op til 1 kr. pr. kvadratmeter, medens
deres naboers på den anden side af en vej blev
ansat til 0,65. Det førte til, at de klagede over
ansættelsen til det stedlige skyldråd, som så satte
prisen op til 2 kr. De klagede påny til lignings
rådet, som meddelte dem, at hvis de ville akceptere
en pris på 3 Vi kr. pr. m2, vilde det undlade at
kræve jordrenten betalt med tilbagevirkende kraft.
Og nu er sagen forelagt landskatteretten.
Da disse ejendomme gennemsnitlig er på 5 ha
vil det altså sige, at vurderingsprisen på jorden til
disse ejendomme ville blive ca. 175.000, hvor
deres naboers kun blev 32.500 kr.
Et sådant forhold var naturligvis utåleligt, og
da de fleste af beboerne var ældre folk, der havde
boet på deres ejendomme i indtil fyrre år og der
for ikke er i stand til at præstere den helt store ind
sats, blev det endnu værre. Og sælge kan de ikke,
da ingen fornuftige mennesker vil købe ejendom
me, hvoraf der skal svares både jordrente og ejen
domsskatter af så formidable beløb. Og selvom de
ikke har langt til Aarhus, danner zonegrænseme et
uoverstigeligt svælg ind til herlighederne.

Det har derfor været nødvendigt at lade staten
træde til for dog i nogen måde at råde bod på den
uret, der i hvert fald efter min formening er be
gået mod disse mennesker.
Det gør man ved at stille et beløb på godt syv
millioner kroner til rådighed til at løse disse og
tilsvarende problemer ud over landet.
Problemet søges løst på følgende måder:
1. Arealerne overdrages vederlagsfrit til staten,
som er den virkelige ejer af jorden, hvorefter be
boerne bliver boende i deres hus som folkepensio
nister eller beskæftigede ved andet arbejde.
2. Jorden overdrages som nævnt, men over
lades mod en nærmere aftalt afgift de hidtidige
brugere i forpagtning.
3. Staten overtager jorden som nævnt og køber
bygningerne til en aftalt pris og forpagter det hele
bort til de hidtidige brugere eller til andre.
Statens jordlovsudvalg har i den sidste tid ført
forhandlinger med disse folk om en ordning. Og

Slægtsgaarden

Side 7

de tragedier, man her er blevet vidne til, er i vir
keligheden hårrejsende. Ældre folk, der har ar
bejdet med deres jord hele livet igennem, kan ikke
forstå, at de nu skal aflevere den uden at få så
meget som en øre i erstatning, medens andre kan
få store penge.
Forhandlingerne fortsættes, men selvom man på
administrativ måde yder de mennesker al den be
gunstigelse, loven hjemler mulighed for, er der
næppe mulighed for at slutte forhandlingerne,
uden at de mennesker får følelsen af, at der er
begået dem en blodig uret.
Men eksemplet viser klart, at selv om staten
kan være endda særdeles nærgående mod dem,

der selv ejer deres jord, er det dobbelt uhyggeligt,
hvor staten optræder som den retmæssige ejer.
Gennem årene har jeg gentagne gange advaret
mod jordrentesystemet, og jeg vil gerne nu, så
indtrængende som muligt, opfordre jordrentebru
gere til at benytte sig af deres indfrielsesret.
Jeg ved godt, at det langt fra er nogen ønske
stilling at blive forpagtere under staten som husmændene i Holmstrup-kolonien vil blive det. Men
forpagteren ved dog på en prik, hvad han skal
betale. Det ved jordrentebrugeren ikke. Og derfor
forbander mange danske landmænd i dag det
jordrentesystem, der har bragt dem så megen
ulykke.
r Christensen.

Juridisk brevkasse
Advokat M. Hesselbjerg

Spørgsmål:

1. Kan en bemærkning i et testamente om executorbehandling af boet ved skifte ophæves?
2. Skal det i så tilfælde ske ved direkte henven
delse til den påskrevne executor eller ved hen
vendelse til dommerkontoret eller andet sted?
3. Hvad kan der regnes med, at omkostningerne
for juridisk bistand ved et skifte med executor
vil blive, når arvens samlede værdi er 400.000
kr. til deling mellem fire nærboende søskende
børn?
4. Hvad skønnes omkostningerne at blive ved
samme arvedeling gennemført som privat
skifte med juridisk bistand til at udfylde arveanmeldelsen?

Svar:

Ad 1. Bestemmelsen om executorbehandling af et
bo kan i alle tilfælde ophæves, når opret
teren er en enkelt person.
Ad 2. Ophævelsen sker ved en tilføjelse til testa
mentet, som helst må underskrives på
dommerkontoret. Den indsatte executors
medvirkning hertil er ikke nødvendig.
Ad 3. Executorbehandling medfører som særlige
udgifter:
a. Stempel til opgørelse 4 pro mille af arve
beholdningen.
b. Promillegebyr 2 pro mille af samme.

c. Gebyr, executorbevilling, stempel til skifte
protokol, skiftevidner m. m. ca. 200 kr.
Executorsalæret, der er ens
for hele landet, er for et bo
på 400.000 kr...................
8.000,00 kr.
Udgifterne a-c vil andrage
ca.......................................... 2.600,00 kr.
Ialt .... 10.600,00 kr.

Ad 4. I de for hele landet gældende salærtakster
står der, at der for behandling af boer, der
er overtaget til privat skifte, beregnes salær
som for executorboer i tilfælde, hvor bo
behandling af lignende omfang som execu
torbehandling finder sted.
Derefter hedder det:
løvrigt beregnes et efter behandlingens
karakter og arbejdets omfang afpasset
forholdsvis mindre salær, dog ikke under
executorsalær.«

For så vidt den juridiske bistand kun består
i at udfylde arveanmeldelse, kan der ikke med
rimelighed kræves mere end minimumssalæret, der
i et bo af den omhandlede størrelse andrager 2.000
kr., men i almindelighed vil der være tale om bi
stand også ved arvedelingen. Hvor meget der da
kan kræves vil afhænge af et skøn.

SLÆGTSGAARDEN

Side 8

I de dybe skove
Nede på sydøstfyn ligger der en gammel herre
borg, omgivet af dybe skove. Det hørte med til
min ungdoms glæder at trave lange ture dér. Men
der skete sælsomme ting i de skove. Allerførst det,
at der et sted langt inde i skoven boede en gam
mel kone, som kunne mere end sit Fadervor.
Man var lidt betænkelig ved at møde hende, dog
skal hun have den ros i sin grav, at hun kun gjorde
godt mod sine medmennesker med alle sine sære
kunster. Men gik man en tur gennem en af sko
vene en sommeraftenstund, mens den lune vind
suste svagt gennem trætoppene, og bøgens brune
knopskæl dryssede lydløst ned over én, kunne det
ske, at man hørte ligesom fine, yndige fløjtetoner
langt inde fra skovens dyb. At stedfæste dem var
umuligt, og ind imellem døde de helt hen. De
gamle sagde, at det var Pan, ham, den lille hyrdeog skovgud med bukkeben og fløjte og løvkransen
af sommerhyld om hovedet. Han værner jægerne
og beskytter skovveje og fodstier. Om aftenen
trækker han sig tilbage til sin hule, og på sin
7-rørs fløjte sidder han og tolker sin kærlighed
og længsel efter Syringx, sin tabte elskede, som
han en gang prøvede at, indfange, men som i sidste
øjeblik, da hun ville kaste sig i skovsøen for at
undslippe ham, omskabtes til et siv. Pan skar sig
en fløjte af sivet og opkaldte den efter sin elskede.
I middagsstunden sover Pan, og den, der da for
styrrer ham, straffer han med panisk skræk, skov
skrækken, naturskrækken. Det er underligt med
den skovskræk, både mennesker og dyr kan ram
mes af den. Jeg havde en gang en første klasses
jagthund, men at formå den til at gå ind i en skov,
var umuligt, hvad enten jeg tiggede eller truede.
Var det Pan? Skovskrækken kan især overvælde
den ensomme vandrer en buldrende mørk efter
årsaften, når jævndøgnsstormene går over landet,
når det knager og brager i de gamle, halvt udgåede
træer, og store, rådne grene falder til jorden og
måske havner lige midt på skovstien for ens fod,
når uglen tuder vildt fra toppen af den store fyr
ovre ved grusgraven, mens en dyrerudel trykker
sig tæt sammen under granerne ved fodringsplad
sen. Højt oppe fra luften lyder der en voldsom
brusen, efterfulgt af mange sære lyde. Det gyser
lidt i mig: Er det helhunden, der giammer, eller er
det Palle Jæger, der suser hen over trætoppene på
sit vilde ridt? Nå, nej, det er dog vist bare en flok

vildgæs, der skrigende og gækkende drager mod
sydvest. Men hvad så »orgelbruset«, alle disse
stigende og faldende toner, som snart lyder fra én
kant af skoven, snart fra en anden, i ét øjeblik
klagende og vemodigt for så pludseligt at slå over
i det vildeste crescendo? Hvad kan det være? Det
prikker så sært ned ad ryggen på mig, jeg mærker,
at jeg bliver klam over hele kroppen, og jeg for
stærker mine skridt, til sidst næsten løber jeg, nu
gælder det kun ét: at komme ud af skoven! Om
sider, langt om længe, skimter jeg skovfogedboli
gens lave bygning med de hvide bindingsværkstavl
og det gullige skær fra den tændte petroleums
lampe gennem de smårudede vinduer, og en lyk
salig tryghedsfølelse sænker sig over mig ved at
kunne lægge mørket og stormen og de mangehånde sære lyde bag mig.
☆

»Nå, der er nok ordentlig bulder i den derude i
aften,« siger den gamle skovfoged, »i sådant et
vejr kan vindharpeme ordentlig give musik.« Jeg
så spørgende og desorienteret på ham. »Jo, vi
satte ikke så få vindharper op forleden. Sådan har
det været skik her på godset fra gammel tid, og
sådan vil den gamle kammerherre fremdeles have
det. Da skytten så skød et par dyr, og der sam
tidig skulle slagtes både gris og lam derinde på
gården, blev der jo en hel masse tarme ud af det,
så der kom bud, om jeg ville komme og hjælpe til,
og så fik vi travlt med at rense tarme og sno dem,
dertil brugte vi en gammeldags pråsevinde, og så
steg vi til tops i de højeste træer og satte tarme op.
De skulle jo sættes på en bestemt måde, nogle
lange og nogle korte, tykke og tynde imellem
hinanden og nogenlunde lodret, så kunne vinden
bedre tage i dem. Om sommeren, når vinden er
blid, kan det lyde som fløjtespil, men når vinter
stormene sætter ind, som nu i aften, lyder det lige
frem som orgelspil. Helt over på landevejen kan
de høres somme tider, og folk er ikke helt dristige
ved dem, det er vist forresten også derfor, at man
satte dem op før i tiden, de skulle skræmme kryb
skytter og skovtyve væk, ja, forresten også spø
gelser og andre urolige ånder, som folk troede på
dengang. Langt tilbage i tiden kaldte man dem
æolsharper, det er nok efter vindens gud, Æol.
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Der er sådan et kønt jødisk sagn, hvori der for
tælles om Kong David, at han havde altid sin harpe
hængende på væggen ved sin seng, når han sov.
Og om natten sneg nordenvinden sig ind og greb
i dens strenge, så de bævede, og de skønne toner
klang dæmpet gennem rummet.
I middelalderen var æolsharpen ikke ukendt,
men den blev regnet for en farlig leg med magiske
kræfter. Derimod opnåede instrumentet yndest i
den romantiske æra, hvor man lod det hænge op
i haver og på huse. Men nu er sådanne gamle
skikke nok snart »en saga blott««, slutter den gam
le skovfoged. - Ja, erfaren mand er god at gæste!
Så fik jeg altså besked, både om de blide fløjte
toner i sommernatten og om det vilde »orgelbrus«
under jævndøgnsstormens brag. Den gamle skov
foged hviler nu under mulde, og næppe mange
nulevende forstår at sætte en vindharpe op. Kun
i litteraturen kan man i ny og næ finde dem omtalt,
som f. eks. i »Ossianske Sange«: »En såkaldt ån

dens verden af bare luft, befolket med skygger,
som slog vindharpen«.
Oehlenschlæger siger det mindre æstetisk: »Den
mægtige vindharpe har ofte dirret ham sine syge
lige quindelyd i øret«. Grundtvig har disse linjer:
»Løvtræer alle med kroner! Bruser med vindharpetoner!« Og endelig hedder det hos Brandes: »Disse
digte klang som vindharpetoner, men det var tidens
ånd, der greb i harpen«.
Vindharpen, fremstillet af menneskehånd, tilhø
rer en svunden tid. Men i de dybe skove klinger
naturens egen æolsharpe fremdeles.
Kristian Rask.
- Hvis der blandt dette blads læsere skulle være en eller
anden, som sidder inde med viden om vindharper, vil
undertegnede være glad for enhver oplysning om dette
gamle instrument, og hele materialet vil i sin tid tilgå
»Dansk Folkemindesamling«.
Kr. Rask, Egelund, 5475 Gamby.

Fra fællesskabets tid
Af P. K. Hofmansen

Før de store landboreformer i slutningen af det
attende århundrede kom med nye forordninger
angående fæstebøndemes retsstilling, hoveriets
fastsættelse, udskiftning og udflytning o. s. v., le
vede den danske bonde i en spændetrøje af
stavnsbånd, hals- og håndsret, værnepligt, hoveri
og meget andet. Alt dette bidrog til at gøre bon
dens kår usle og elendige samtidig med, at hans
ånd sløvedes og blev ligegyldig. Den danske
bonde levede i de tider snarere som en slags
tyende for herremanden end som fri fæster, og vel
at mærke var han som et tyende, der takket være
stavnsbåndet ikke kunne opsige sin plads, men
som måtte rette sig efter herremandens skiftende
luner i et og alt.
En af de største hindringer for bondens frem
gang var naturligvis hoveriet, der kunne beløbe sig
til op mod 200 arbejdsdage årlig af hver bonde
gård, og som medførte, at hans egne jorder blev
forsømt. Denne forsømmelse bevirkede atter en
dårlig avl, og da skatter og afgifter først skulle
fremskaffes, før der blev noget til bonden selv,
sank han gradvis dybere og dybere ned i armod
og fattigdom.
Hvad bøndernes dyrkningsmåde angik, så brugte

man stadigvæk fællesskabet, der uden væsentlige
forandringer havde været benyttet siden Valdemaremes tid. Oprindelig havde fællesskabet været
en formålstjenlig indretning, idet bønderne derved
kunne støtte og kontrollere hverandre samtidig
med, at driften også på visse områder blev billi
gere, men da der omkring midten af 1700-tallet
kom en økonomisk opgang, som kunne have været
den enkelte, uafhængige bonde til stor nytte, så
måtte han, takket være fællesskabet, blive ved den
gamle dyrkningsmåde, som hans byfæller holdt
fast ved. Hvor gerne han end ville, kunne han
derfor ikke på nogen måde hæve sit økonomiske
niveau.
Fællesskabet medførte naturligvis mange ind
viklede forhold mellem bønderne indbyrdes og
var derfor en stadig kilde til splid og tvedragt. For
til en vis grad at tilstoppe denne kilde oprettede
bønderne mange steder såkaldte vide- og vedtægts
breve, som indeholdt nærmere bestemmelse an
gående alle forekommende forhold inden for fæl
lesskabet. En del af disse vide- og vedtægtsbreve
er endnu bevaret og giver et udmærket billede af
bøndernes daglige liv og færd i hine tider.
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Bystævne
(Dansk Land
brugsmuseum).
Malet af
Rasmus
Christiansen.

I 1760 boede der i Søgårde og Hjelm Mølle i
Sevel sogn (Ginding herred) 6 bønder, der den
28. maj d. å. i den hellige trefoldigheds navn til
fælles tarv og nytte samtykkede med hverandre og
indgik en vide- og vedtægt, hvis nærmere bestem
melser enhver af de 6 bønder med hånds under
skrift lovede at holde og efterkomme. Hvis dette
ikke skete, indgik hver af dem på at være under
givet den straf, »som eenhver Postes Efterladenhed
eller modtvillig Forbydelse ansatt befindes«.
Brevet begynder med en bestemmelse om tids
punktet for afholdelsen af bystævnet. Fra 1. maj
og til komet var inde og ellers så ofte, som older
manden satte grandestævnet, skulle hver bonde
møde til vide hos Jens Davidsen i Søgårde umid
delbart efter middagsmåltidet hver søndag, og den,
som ikke mødte, med mindre han var syg eller
havde andet lovligt forfald, skulle for hver gang
bøde 2 skilling. I spidsen for granderne stod older
manden, som blev antaget for et år af gangen.
Oldermandsværdigheden skulle egentlig gå på om
gang blandt bymændene, men det var dog tilladt,
at én tog bestillingen på sig for en anden, hvis
denne helst ville være fri. Oldermandens fornemste
opgave var at opbevare vide- og vedtægtsbrevet,
og han havde under fortabelse af 2 mark pligt til,
hvis det begæredes, at fremlægge det til eftersyn,
når granderne var forsamlet. På den anden side
havde disse under fortabelse af den dobbelte sum
pligt til straks at levere brevet ubeskadiget tilbage
til oldermanden. Endvidere skulle oldermanden
have en såkaldt »Talliestok« for hver mand i
grandelaget til opbevaring. På en sådan stok skulle

ved en indskåren karv angives, hvor mange videpenge (straffepenge) vedkommende grande var fal
den for at skulle betale i bøde, bod eller skade
gæld. Hver bymand skulle senest Sankt Valborgs
dag (l.maj) til oldermanden aflevere en ny stok
til indskæring af bødemærker i det kommende
regnskabsår. Mente nogen af granderne, at han
var mærket uretfærdigt på sin »Taille«, skulle han
næste søndag derefter med trygge vidner bevise
dette, og da skulle den, som havde ført løgn, er
lægge 1 mark i straf. Kunne manden, som på den
ne måde var blevet beskyldt for at have løjet,
imidlertid bevise, at anklagen mod ham ikke var
rigtig, skulle den grande, som havde oppet sagen,
selv bøde 1 mark. Det tilkom oldermanden at
skaffe hver mand ret efter vide- og vedtægtsbrevets
indhold, og han var pligtig til sammen med by
mændene eller så mange, som måtte være nødven
dig, at pante den grande, der ikke godvilligt ville
betale den sum, som stod opført på hans »Tallie«.
Den af bymændene, som ikke ville følge med
oldermanden ud at pante, måtte for hver gang
bøde 1 mark.
Når oldermanden i spidsen for en sådan panteekspedition kom ind i en mands hus for at inddrive
bøde eller skadegæld, da måtte samme ikke slå,
»pucker« eller skælde, og greb han eller nogen på
hans vegne til »Verie« (værge), da skulle han eller
de have skade for hjemgæld og lide derfor efter lo
ven. Panterne, som blev taget for skade, bod eller
bøde, skulle indløses inden allehelgensdag (1. no
vember) eller da være forbrudt. Pengene måtte af
(Fortsættes side 12)

Stilling
Bopæl

Postadresse

VEND!

Hotelophold vil derefter blive anvist mødedeltagerne så vidt muligt i henhold
til den ønskede prisgruppe og i den rækkefølge, indmeldelserne indgår.

Natten mellem 29. og 30. m a j ..........

Antal
Antal
Hotelgruppe
enkeltværelser
dobbeltværelser
s„
..................................................................................................................................................................... A B eller C

Med hensyn til hotelophold er der ved bistand af turistforeningen i Gudhjem
reserveret hotelværelser til ca. 240 mødedeltagere. Værelserne, som er forskelligt
udstyret, har forskellige priser. Enkeltværelsernes antal er begrænset.
Som følge heraf er det ordnet således, at de reserverede værelser kun kan
bestilles af mødedeltagerne gennem Slægtsgaardsforeningen indtil indmeldelses
fristens udløb den 5. maj ved udfyldning af nedenstående bestillingsrubrik. Mødedeltagerne ordner selv betalingen for hotelophold på stedet.
Prisen for hotelværelser inddeles i følgende grupper:
Gruppe A. Betaling pr. seng ca. 16.00-20.00 kr.
Gruppe B. Betaling pr. seng ca. 20.00-25.00 kr.
Gruppe C. Betaling pr. seng ca. over 25.00 kr.
Bestilling af hotelværelser:

B. Hotelophold i Gudhjem.

Fly fra Billund:
Alle, der i efteråret har udfyldt den foreløbige
indmeldelse (Slægtsgaarden nr. 150) for at sikre
sig plads i fly fra Billund, bedes også udfylde og
indsende hosstående mere udførlige indmeldelse.
Da flyveselskabet Sterling Airways A/S (Tjæreborg-rejser) ønsker en liste med alle flypassagerer
nes navne - omkring midten af maj - er det vig
tigt, at alle navnene på de indmeldte påskrives
indmeldelsesblanketten.
I anledning af, at Slægtsgaardsforeningen til fly
selskabet skal betale billetterne forud, er indmel
delsesfristen og betalingen af hosstående skema
poster sat til 5. maj.

(Indmeldelse kan kun ske skriftligt. Kun adgang for indmeldte,
som får billetter tilsendt.)

Navn

A. Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).

Slægtsgaardsforeningens kontor. Hybenvej 27, 5260 Hjallese.

At udfylde og indsende til

på Bornholm i dagene 29. og 30. maj 1968.

Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde

til

Indmeldelse

Klip her!

Slægtsgaarden

Side 11

Oplysninger om indmeldelse og rejseruter
Rejseruter over København:
Ved rejse med fly fra Kastrup eller med båd fra
København ordner deltagerne selv det fornødne
vedrørende pladsbestilling og billetbetaling.

Indmeldelsesblanketten
udfyldes og indsendes af alle årsmødedeltagerne også af de, der sidste efterår ved en foreløbig
meddelelse tilkendegav, at de ønsker at deltage i
årsmødet på Bornholm.

Klip her! ----------------------------------------------------------------------------------------------

(Fortsat fra side 10)

f Postgiro 13 1808
Beløbet betales samtidig med indmeldelsen pr. (understreg hvilket) 1 Postanvisning
D. Bemærkninger.
I- Check
Denne blanket sendes senest 5. maj i fuldstændig udfyldt stand til konsulent
H. Balle, Hybenvej 27, 5260 Hjallese.
Beløbet (udregnet i henhold til skemaets udfyldning) indbetales til samme
adresse, enten pr. giro 131808 eller pr. postanvisning eller check.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter indmeldelse bedes framelding
sendt senest 18. maj af hensyn til afbestilling af hotelværelse m. m.
Deltagerne får nogle dage før mødet tilsendt meddelelse fra turistforeningen i
Gudhjem om, på hvilket hotel eller pensionat de skal bo, og fra konsulentkontoret
sendes billetter til de skemaposter, der er udfyldt, samt brochurer og deltagerliste.
Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hensyn til mulighed for hotel
ophold, og hvad møde- og spisesalene kan give plads til, noteres deltagerantallet
i den rækkefølge de indsendes.
Hvis indmeldelsestallet overstiger pladsmulighederne, får de sidst tilmeldte
omgående meddelelse derom.
Af hensyn til de uregelmæssigheder for sent indkomne tilmeldelser giver anled
ning til, kan der ikke regnes med årsmødedeltagelse ved indmeldelse pr. brev
eller telefon efter 5. maj.
Medlemmer, der samler på alle numre af bladet, og som ønsker et eksemplar
i stedet for det, der tages udklip af, bedes anføre dette ved kryds her: ..........

12.00
160.00

12.00
30.00

26.50

13.25

P fiS

granderne ikke anvendes til gilde eller drik, men
skulle udgives til byens fællesnytte eller lignes og
deles imellem samtlige bymænd, hvorfor older
manden for vedkommende år skulle gøre rigtighed.
Blandt oldermandens øvrige funktioner må næv
nes, at han var pligtig til om sommeren den nær
meste søndag ind under høst at tage mændene med
sig ud i vangene for at se på kornet og træffe
aftale om, hvilken dag de alle skulle begynde at
høste, og ingen måtte under en bøde på 2 mark
i straf begynde at høste i nogen vang før den fast
satte dag. Skulle dette alligevel ske af trang, måtte
der kun høstes en trave (60 neg), hvor kornet var
bedst tjenlig. Oldermanden skulle også påse, om
svin eller grise, fordi de var uringede, ved »Vroden« gjorde skade på ager, eng eller sæd. I be
kræftende fald skulle ejermanden for hvert svin
eller hver gris, der rodede, skrives for 4 skilling
i bøde. Fra komet var ført i hus om efteråret og
til Sankt Valborgs dag skulle oldermanden i hver
anden uge tage tvende mænd med sig omkring
i byen, og fandt de da nogen steder uringede
svin, skulle vedkommende ejer ligeledes bøde 4
skilling i straf for hvert svin og desuden betale

Ialt kr.........

....

Første dag, 29. maj.
1. Frokost i Brændesgårdshavens restaurant,
ia lt ............................................................
2. Middag på hotel »Jomfrubjerget«. Incl.
moms og betjening, excl. drikkevarer
Anden dag, 30. maj.
3. Skovfrokost på hotel »Jomfrubjerget«. Incl.
moms og betjening, excl. drikkevarer og
kaffe ........................................................
4. Busbillet til 2 dages udflugt ......................
5. Betaling for alle mødedeltagere omfattende
fælles mødeudgifter, turistservice, entré,
musik, tryksager m. m ............................
6 . Flyvebillet fra Billund retur ......................

deltagere

A n ta l

C. Betaling.
Til udgifterne vedrørende måltider, befordring med bus på udflugtsturene m. m.
samt flyvebillet fra Billund retur indbetales forud for årsmødet til konsulent
H. Balle, Hybenvej 27, 5260 Hjallese, et beløb udregnet efter udfyldning af
nedenstående skema. Det bemærkes, at udgifterne til post 5 skal betales af alle
mødedeltagere, da den indeholder mange forskellige udgifter ved mødets arrange
menter.
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skaden, som eventuelt var sket. Kun når stærk
frost satte ind, måtte oldermanden holde sig
hjemme, for da kunne de rodelystne galte ikke få
næsen i jorden, men til alle andre tider måtte han
for forsømmelse af denne pligt give 8 skilling i
bøde.
Uden hensyn til bymændenes indbyrdes forhold
måtte ingen dølge noget, og spurgte oldermanden
nogen, om han den foregående uge havde set til
nogen skade eller anden overtrædelse af vedtæg
terne, da skulle denne sværge ved sin ed, at han
hverken for »Vild- eller Vændskab« med nogen
ville dølge noget, som han havde vidende om.
Skulle nogen trods dette alligevel dølge noget, og
han kunne overbevises om det, da skulle han give
8 skilling i straf, og svor han falsk, skulle han
erlægge 1 mark. På den anden side var det også
forbudt at skælde eller bande over hinanden, når
viden holdtes. Under straf på 1 mark i bøde måtte
man heller ikke hånligt »løgte« eller »dutte«
hinanden af vrede eller true hinanden eller kalde
hinanden ved noget »Veder-Nafn« (øgenavn),
endsige undsige hinanden, og den, som svor for
fængeligt på det, »som indtet haver paa sig«, skulle
erlægge 2 skilling, men bar oldermanden over med
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slige ting, da skulle han selv bøde 8 skilling. Hvad
som helst, flertallet af granderne på bystævnet
fremførte, der kunne være til byens gavn, måtte
de øvrige grander ikke modsige, men pænt lade
være »urygelig« (urokkelig).
Alle de ovenanførte bestemmelser angående ti-.
den for bystævnet, oldermanden, bymændene
o. s. v., kan betragtes som de ydre rammer for
byfællesskabet, hvorefter de øvrige bestemmelser
angående markerne og kvæget anføres.
Om oldermandens pligt til sammen med bymæn
dene at gå ud og se efter, om kornet snart var
»moed«, er der allerede talt. Ingen måtte da be
gynde at høste før den dag, oldermanden havde
bestemt. På den anden side skulle ingen være for
pligtet til at hjemtage deres korn, før det var
tjenligt, og hvis nogen til fortræd slog deres krea
turer ud på marken, fordi de selv havde deres
kom hjemme, men andre ikke, da skulle vedkom
mende give 1 mark i bøde og desuden betale den
skade, som kvæget havde gjort. Skulle det hænde,
at nogen af modvillighed eller forsømmelighed
forhalede at følge sine naboer med at indhøste sit
korn, for at han på den måde kunne hindre ad
gangen til vangen for de andre bymænds kreaturer,
da skulle han, selv om der blev forøget skade på
hans afgrøde, have samme for hjemgæld, men var
det skrøbelighed eller hastig påkommende uvejr,
der forhindrede ham i at få kornet i hus, burde de
øvrige grander være ham behjælpelig med at hegne
dette. Stenbromose og Hyldal skulle altid være
indhegnet, når der var korn omkring, for at slet
ingen med nogen slags kreaturer, bæster eller
kvæg kunne komme der for at tøjre eller drive, og
når kornet ikke var i marken omkring disse loka
liteter, skulle de alligevel altid være hegnet for
kreaturernes drift og tøjring. Endvidere skulle
Stenbromose ryddes og rengøres af bymændene,
som hver efter sin andel havde at skaffe folk dertil.
Høet, som voksede i mosen, skulle bjærges i fæl
lesskab og siden skiftes ved lodkastning mellem
granderne. Det var på det strengeste forbudt at
tage jord eller dynd i mosen, ligesom heller ingen
måtte grave hængetørv på »Indmarcks Fællig«
eller grave på en andens jord, hvor denne skulle
opbjærge og »holme« sit hø. Engen mellem Hjelm
Mølle og »Breige Skou-Broe« (Bregneskovbro)
ved Flyndersø skulle efter forhen vedtagen ved
tægt forblive indhegnet til stadighed. Gjorde krea
turerne i hegnstiden skade i eng eller på komet,
måtte ejermanden af disse bøde hårdt derfor, og
den, som tøjrede eller drev på andres kom, eng
eller »Tyrevold« (tøjremark), skulle for hvert trin
på den andens jord give 1 skilling og betale ska
den. Får og svin måtte ikke gå værgeløse omkring
og det navnlig i den tid, da sæden blev sået. Først
når komet var høstet og »Ævred opgivet«, d. v. s.

Middagsstund ved vandpumpen. Stentruget er i 1847 ud
hugget af en 4000-årig dyssesten.

hegnene taget ned, fik kvæget lov til at græsse
over hele byens område. Før den tid måtte ingen
selv drive eller lade drive på andres eng eller agre.
Ingen måtte endog tøjre på stubbeme, før hele
vangen var ryddet og kornet indbjærget. Lå komet
nær ved stederne, skulle høns og ænder også hol
des i ave ved enten at lukkes inde eller skaffes
bort, »at ingen skal nødes at klage på det«. Gjorde
noget løst kvæg skade på eng eller ager, ved dag
eller nat, og man ikke kunne få oplyst, hvis krea
turer det var, som havde øvet skaden, da skulle
hver mand i byen sværge på, at han ikke vidste
det, og den, som ikke ville sværge, skulle da betale
skaden alene.

Med hensyn til byfællesskabets fårehold gjaldt der
særlige regler. Granderne holdt årlig i fællesskab
en byhyrde, hvis hyrdeløn skulle betales på den
måde, at enhver af bymændene betalte for det an
tal får, som vedkommende havde i sin gård. Hyr
den fik sit ophold ved at gå på omgang blandt
stederne og »holdes een Dag af hver 4de Faar«.
Var hyrden forsømmelig og lod fårene gå værge
løse omkring, og de kom imellem andre byers får,
da skulle han svare til det og bøde for det.
Vide- og vedtægtsbrevet slutter med endnu en
højtidelig forsikring om, at alle granderne ubrøde
ligt ville overholde bestemmelserne, hvilket de be
kræftede ved deres underskrifter: Christen Lauridzen Smed. Wellads Andersen. Jens Davidsøn. Jens
Pedersen Møller. N. I. S. S. (Niels Iversøn Siøegaards Navnemærke). Anders Christensen Winther.
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For at dokumentet kunne få gyldighed, skulle
det dog konfirmeres af de respektive godsejere,
hvorunder bønderne var fæstere. Godsejernes på
tegninger lyder:
»Siden dette Vide-Brev, ey anderledes end lovformlig og
til samtlig de indførte deres Tarv og Nytte, samt Stædernes tilligende Eiendoms Conservation befindes at være
indretted, saa eragtes det gaunlig og fornøden at samme
vorde af vedkommende holdet og efterlevet.
Thil hvilken Ende det og herved af os confirmeres,
under vore Hænders Underskrift og hos trygte Signetter.
Stubbergaard, den 3. Junny 1760.
J. Sehested.
M. Qvistgaard.
(L. S.)
(L. S.)
Forsaavidt som dette Vide-Brev kommer overens med
Loven, og kand vedkomme mit Hærskabs Bonde Anders
Winther i Siøegaard, ratificeres dette efter Begiæmig af
Estvad Closter d. 27’de Junny 1760.
O. M. Laurberg.«

Dette vide- og vedtægtsbrev fra Søgårde og Hjelm
Mølle giver et godt billede af, hvorledes datidens
bonde i allerhøjeste grad var bundet af fællesska
bet og næsten ikke kunne røre sig uden om dette.
Derfor var udskiftningen også den af landborefor
merne, som for det praktiske landbrug blev den
vigtigste. Først da hver bonde fik sin egen jord
til afbenyttelse, fandt han glæde ved at gøre sit
arbejde så godt som muligt, og dette bevirkede
atter, at landbruget fik en overordentlig fremgang,

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.
Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.
Rabat ved større bestillinger!
Slægtsgaardsarkivet.
Det kgl. Bibliotek.

København K.

Daggamle kyllinger - grise og gylte.

Gør indkomsten større ved opdræt af slagtekyl
linger. De bedste daggamle kyllinger af fineste
avlscenterafstamning - PI. Rock - leveres i små og
meget store partier til rimelig pris.
Faste rugeægsleverandører søges.
Sortbrogede grise og gylte til salg fra avlscenter.
Hans og Oluf Jensen, Birkum pr. Fraugde, Fyn.
Hf. Davinde 76 (09) 97 25 11.

idet størsteparten af fællederne ved udskiftningen
blev inddraget under kultur. Der kom en driftig
hed og virkelyst blandt de danske bønder som al
drig før. En ny morgenrøde oprandt for det dan
ske folk.
P. K. Hofmansen.

- På Deres håndtryk, frøken, kan jeg mærke, at jeg ikke
er Dem ligegyldig.
- Så må der have indsneget sig en trykfejl.

En dåre giver straks sin krænkelse luft, den kloge spottes
og lader som intet.
Kong Salomons ordsprog.

Tænk ikke så meget på de ting, du ikke har, som på
dem, du allerede har, men udvælg blandt dem du har,
dem, der er dig kærest, og betænk, hvor ivrigt du ville
eftertragte dem, hvis du ikke besad dem.
(Marcus Aurelius)
Det er bedre at sove på, hvad man har i sinde, end at
ligge vågen på grund af, hvad man har gjort.
(Dansk ordsprog)
Vær med til at skabe en slægt, der er sund, ved at værne
med omhu om barnets veje - et lykkeligt smil om en
barnemund er et glimt af slægtens dyreste eje.
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LANDHYPOTEKFORENINGEN
FOR DANMARK
yder lån mod pant i grund-, industri-, gartneri- og land
brugsejendomme overalt i Danmark. I hovedstadsom
rådet og købstæderne dog kun mod pant i gartneri- og
landbrugsejendomme.
Finansieringsproblemer ved generationsskifte, ejendomskøb,
sammenlægning af ejendomme, byggeri, og anskaffelse af in
ventar løses ved optagelse af et hypotekforeningslån. De af
foreningen bevilgede lån må med tillæg af foranstående behæf
telsers restgæld ikke overstige 75 % af den vurdering, der er
lagt til grund for lånet.
Nærmere oplysning om foreningens udlånsvirksomhed fås ved
henvendelse til advokater, pengeinstitutter, foreningens vurderingsmænd og kontor samt nedennævnte repræsentanter:

Hjørring amt - gdr. Karl Lunden, »Stubdrupgaard«, Brøn
derslev, tlf. Brønderslev (088) 214 27.
Alborg amt - gdr. Poul Voetmann, »Marienborg« pr. Arden,
tlf. (085-6 31 11) Rostrup 95.

Thisted amt - gdr. E. Balle Christensen, 0. Assets, tlf.
(077-8 61 11) 0. Assels87.
Viborg amt - sognefoged P. Sørensen, Kvorning pr. Ham
mershøj, tlf. Hammershøj (064) 51315.

Randers amt (+ Samsø) gdr. Aage Pedersen, »Damgaard«, Fjeldsted pr. Mariager, tlf. Mariager (085) 41416.

Arhus og Skanderborg amter - gdr. Rasmus Jensen,
Vengelund pr. Skanderborg, tlf. (06-18 61 11) Nørre Vis
sing 50.
Ringkøbing amt - gdr. Mads Søgaard, »Bastrupgård,« Asp
pr. Struer, tlf. (074-3 31 11) Vejrum 99.
Vejle amt - Holger G. Jensen, Givskud pr. Jelling, tlf.
(0581) Givskud 17.

Ribe amt - gdr. Christian Jensen, »Tangegaard«, Gørding,
tlf. Gørding (051) 7 81 42.
Sønderjyllands amter-gdr. Jørgen Fallesen, »Bibækgård«,
Marstrup, tlf. Ustrup, (045) 4 52 72.
Odense amt - proprietær Erik Andersen, Lundsgaard pr.
Guldbjerg, tlf. Særslev (09) 8412 52.

Svendborg amt - gdr. Viggo Hannemose, »Hannemosegård«, Vester Skerninge, tlf. Vester Skerninge (09) 2415 96.

Københavns, Frederiksborg og Holbæk amter (4Samsø) gdr. agronom Helge Larsen, »Tjebberupgaard« pr.
Holbæk, tlf. Holbæk (03) 43 24 27.
Sorø amt - gdr. Thorkild Jensen, »Toftegaard«, Døjringe,
tlf. (03 607) Bromme 212.
Præstø amt - gdr. P. Geert-Jørgensen, »Sneseregaard«,
Snesere, tlf. (03 765) Tappernøje 158.

Maribo amt - proprietær Thougaard Olesen, »Gurrebygaard«, Søllested, tlf. (03 941) Søllested 39.

Bornholms amt - ingeniør Holger Dam, Nybyvej 65,
Aakirkeby, tlf. (03 974) Aakirkeby 363.
Foreningens brochure tilstilles på forlangende.

Et'hypotekforeningslån - optaget i
låntagernes egen forening - er det
sekundære lån
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Fremskridtet består i mine øjne deri, at man stræber hen
til at opfylde kærlighedens bud og efterkomme mora
lens love.
Anton Tjekhof.

Agtelse er bedre end et kendt navn, anseelse bedre end
ry, og ære bedre end berømmelse.
(Camfort)

O^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense

Livskunst består ikke i at klynge sig fast til en vis form
for lykke, men i at lade lykken skifte form, uden at man
føler sig skuffet.
(Charles Morgan)
Vi drikker på andres sundhed - og undergraver vor egen.

Den store sparekasse giver de store fordele
Det er derfor nærliggende at gå i
55 afdelinger er parat

til at hjælpe Dem

SPAREKASSEN FYN

®en almindelige ^randforfifring
for Sanbbpgninger, oprettet Peb fongelig 5inorbning

af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 .

KØBENHAVN K. (01) 12 1100

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

Mageløs 2 - Telt 11 77 77

Uopsigelige lån i alle arter af faste ejendomme i Fyens Stift.
Cirkulerende kasseobligationer ca. 1,7 milliard kr.
Umyndiges og offentlige midler kan anbringes i foreningens kasseobligationer. Obligationer ind
skrives og opbevares vederis gsfrit (dog mindst 10.000 kr.)
Notering på navn er ikke nødvendig.

