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JuniNr. 155 1968 - 27. årg.

ÅRSMØDE Adskillige af Dansk Slægtsgaardsforenings medlemmer fik deres luftdåb

OG
i forbindelse med foreningens årsmøde på Bornholm. Billedet viser 
charterflyene ved afgangen fra Billund Lufthavn. De gav Bornholm

~ det største luftbårne besøg siden 1945. - På side 4 kan De læse mere
LUFTDÅB om luftdåben, mens årsmødet er omtalt på siderne 5, 6, 9, 10 og 11.
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Behersket optimisme
Det forekommer forståeligt, at danske slægts
gårdsejere på baggrund af det sidste års tiltagen
de økonomiske og afsætningsmæssige besvær næ
rer betænkeligheder ved fremtiden. Tidens alvor 
understregedes også føleligt ved, at Dansk Slægts
gaardsforening måtte undvære samværet med man
ge af sine medlemmer på årsmødet på Bornholm. 
Tidens alvorlige økonomiske situation tillod sim
pelt hen ikke alle medlemmer at påtage sig den 
udgift, som naturligt er forbundet med deltagelsen 
i et årsmøde.

Når der alligevel i årsberetningen kunne gives 
udtryk for behersket optimisme for danske slægts
gårdsejere, skyldes det ikke mindst forventningen 
om en yderligere liberalisering af den administra
tionspraksis, Statens Jordlovsudvalg i de sidste 
måneder har ført: nemmere adgang til at skabe 
brugsstørrelser, som på længere sigt vil være mere 
rentable, så der bliver færre om at producere. 
Vejen frem synes at gå over færre, men bedre 
landbrug - hvor beklagelig end den daglige ned
læggelse af landbrug - og i adskillige tilfælde også 
slægtsgårde - kan forekomme.

Medvirkende til en behersket optimisme er også 
udsigten til genindførelsen af bondegårdsreglen, så 
brandbeskatningen af vurderingsfølgerne i udvik
lingskommunerne undgås. Finansminister Poul 
Møller har forlængst erkendt det urimelige i, at 
landmænd, som i udviklingskommuner rammes af 
vurderingsfølgerne, skal optage kostbare lån for 
at kunne betale en uretfærdig skat.

Også en lempelse af stempelafgiften synes fore
stående til gavn for den landboungdom, som i ad
skillige hjem skal videreføre slægtstraditioneme.

Det er blandt andet Dansk Slægtsgaardsforening, 
som politisk har rejst disse problemer, og som nu 
ser ud til at få held af sit initiativ. Hermed under
streges også betydningen af, at danske slægtsgårds
ejere har forstået at organisere sig.

Foreningens hele værd manifesterede sig også 
tydeligt på årsmødet på Bornholm. Nye bekendt
skaber blev gjort, nye venskaber indledt, og med
lemmer fra nord og syd og fra øst og vest fik 
gennem hele samværet inspiration til kommende 
hverdage.

Dansk Slægtsgaardsforening viste sig med års

mødet på Bornholm også i pagt med tiden. For 
første gang ved noget årsmøde tog den flyvningen 
i anvendelse og gennemførte det største luftbårne 
besøg på solskinsøen siden den skæbnesvangre 
russiske invasion på øen i befrielsesdagene i 1945. 
Arsmødedrøftelserne viste i hvor høj grad, for
eningen efter 27 års forløb stadig bygger på for
tiden på en måde, så det gavner nutiden og får be
tydning for fremtiden. ph.

90 år
Slægtsgaardsforeningens æresmedlem, forhenvæ
rende ejer af Tinggaarden i Skovby på Als, Chri
stian Christensen Lassen, fyldte den 8. juni 90 år.

Han drev sin fødegård fra 1903 til 1942 som 
en dygtig bonde og har altid været en ansvarsbe
vidst dansk mand. Gennem mange år virkede han 
som bestyrelsesmedlem af Fællesledelsen for Avlen 
af rødt dansk Malkekvæg i Sønderjylland og var 
efter Genforeningen medvirkede ved at tilrette
lægge og opbygge en god ramme for avlsarbejdet 
her. Ligeledes ydede han en værdifuld indsats for 
at skaffe godt avlsmateriale til egnen.

Christian Lassen har altid holdt meget af sin 
fødegård, Tinggaarden, hvor Kegnes Birkeret gen
nem mange år havde sit tingsted, og hvor hans 
slægt over 300 år har haft sit virke. Den drives nu 
af yngre kræfter i 11. generation. Efter at han var 
gået på aftægt, granskede han med stor pietet vi
dere i sin slægts historie, og hans store interesse

(Fortsættes side 8)
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Flyvende til årsmøde
194 af slægtsgaardsforeningens 

medlemmer i charterfly til årsmødet 
på Bornholm

For første gang benyttede Dansk Slægtsgaards- 
forening sig af flyvningen til noget af sine hidti
dige 27 årsmøder. I fly fra Billund Lufthavn 
bragte to chartermaskiner af typen DC-6B fra 
Sterling Airways 194 - jyder og fynboer - af de 
næsten 275 årsmødedeltagere til Rønne, mens 
resten benyttede sig af den ordinære rutemaskine 
eller rutebåden fra København. Mange af Dansk 
Slægtsgaardsforenings medlemmer fik hermed 
deres luftdåb - og en særdeles behagelig luftdåb.

På turen fra Billund til Rønne blev der i maski
nerne serveret morgenkaffe, og på hjemturen bød 
stewardesserne på smørrebrød.

Flyveturen til Bornholm varede 50 minutter - 
eller langt mindre end de fleste af årsmødedelta
gerne havde måttet køre i bil for at nå frem til 
Billund. Flyvningen gennemførtes med en fart på 
450 kilometer i timen og i én højde af 2100 me
ter. Vejret var let skyet, så udsigten over Vejle 
Fjord, Kalundborg, Præstø og Sydsjælland var 
ikke den bedste. Det var ellers meningen, turen 
skulle være gået et smut over København, men på 
grund af overvældende flyvetrafik til og fra Ka
strup blev flyveruten ændret til over Sydsjælland.

Til gengæld fik årsmødedeltageme på vejen 
hjem, da flyvehøjden var nedsat til 1200 meter, en 
tur over Sydsverige, hvor ikke mindst de mange 
gule rapsmarker var et betagende syn. Sigtbarhe
den var langt bedre på hjemturen, så mange af 
årsmødedeltagerne fik deres hjem at se fra luften.

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.
Tlf. Davinde 76 (09) 97 25 11.

Provinshypotekforeningren for Danmark
Øster Allé 31

KØBENHAVN 0

yder uopsigelige 2. prioritetslån i landejendomme 
og beboelsesejendomme overalt i Danmark
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Vurderingsgrundlaget bør ændres
Dansk Slægtsgaardsforenings formand, folketings
mand, gårdejer Chr. R. Christensen, Badstrup, 
fremførte på årsmødet på Bornholm ønske om, at 
der ved den 14. almindelige ejendomsvurdering, 
som indledes i august, gennemføres et ændret vur
deringsgrundlag.

- Efter slægtsgårdsforeningens opfattelse er der 
ikke basis for nogen forhøjelse af landbrugsejen
dommenes værdi, snarere tværtimod. I mange til
fælde vil der ligefrem være grundlag for en ned
sættelse af værdierne ved vurderingen, sagde Chr. 
R. Christensen i sin formandsberetning.

Vi opfordrer myndighederne til at være op
mærksomme på, at der allerede sælges gårde i fri 
handel til priser, der ligger væsentligt under den 
ansatte vurderingssum. Derfor må vurderingsmyn
dighederne gennemføre den forestående vurdering 
efter ejendommenes vandel mere end efter han
delsværdien, og jeg opfordrer til, at der ikke op
pustes værdier, som ikke er til stede.

- Dette ændrer dog intet i, at vi må opfordre 
dem, som er i gang med planlægning af genera-

Formanden for
Dansk Slægtsgaardsforening 
opfordrede på årsmødet 
til »ikke at oppuste værdier, 
som ikke er til stede«

★

tionsskifte, til at gennemføre det allerede i sommer 
for ikke at risikere uheldige virkninger af nyvur
deringerne. Slægtsgårdsoverdragelser bør ske med 
hensyntagen til afkastningsevnen og med en pris
ansættelse, der er forsvarlig både for den ældre 
og den yngre generation.

Chr. R. Christensen gav opfordringen til en 
lempeligere vurdering tillige med oplysningen om, 
at der siden sidste årsmøde i Danmark er blevet 
7000 landbrugsejendomme færre, og at der nu 
gennemsnitlig ved landbruget kun er unge til at 
overtage hver femte bestående landbrugsejendom.

- En afgørende bedring for dansk landbrug nås først, når der bliver færre om at dele produktionen, sagde folke
tingsmand Chr. R. Christensen, Badstrup, i formandsberetningen på Slægtsgaardsforeningens årsmøde på Bornholm.
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VÆRDIEN AF FÆLLESMARKEDET
ER DALENDE

I formandsberetningen understregede folketings
mand Chr. R. Christensen videre, at ikke mindst 
landbrugets vanskelige situation, som i det for
løbne år er blevet yderligere forværret, betinger 
en lempeligere vurderingsansættelse.

- De øgede afsætningsvanskeligheder har givet 
sig udslag i yderligere prisfald for både svin og 
mælk samt produkter heraf, fortsatte han. Sam
tidig er omkostningsniveauet steget yderligere, 
hvorved forrentningsprocenten nu er bragt ned i 
nærheden af nulpunktet. Efter at man gennem 
hele tressernes periode har måttet kæmpe med et 
misforhold mellem omkostningsniveauet og salgs
priser, føles denne udvikling nu umådelig hård i 
alle landbrug.

De eksisterende ordninger med statsforanstalt
ninger og navnlig de stabile hjemmemarkedspriser 
har i ikke ringe måde modvirket udviklingen, men 
de har langt fra været effektive nok til at afbøde 
vanskelighederne. Det mest triste er, at det er 
svært at pege på noget i udviklingen, som kan 
bringe lysninger for landbruget, og som har en 
sådan værdi, at det på effektiv måde kan løse 
landbrugets problemer.

Efterhånden er der kun en enkelt side af hele 
sagen om optagelsen i Fællesmarkedet, som giver 
grund til optimisme. Det er, at Eglands optagelse 
kan bringe bedre markedspriser, hvis altså Eng
land på markedet kan opnå Europa-priser. Vi må 
dog ikke underkende, at denne situation tillige vil 
bringe os øget konkurrence. Alt i alt må vi vist 
sige, at håbet om optagelse i Fællesmarkedet på 
ny er skudt ud i en uvis fremtid, samtidig med at 
forventningerne til værdien af dette markedsfor
bund er dalet væsentligt.

TILLIDEN TIL DANSK
ØKONOMI GENSKABT

- Vi må dog ikke lukke øjnene for, at det for
løbne år også har bragt lyspunkter. Gennem snart 
et halvt år er 'obligationskurserne stegetmeget 
til trods for, at Nationalbanken har modvirket det
te ved stundom at udbyde betydelige obligations
mængder og til trods for, at obligationsrationerin- 
gen er mildnet på afgørende vis.

Samtidig er renten faldet cirka 1 procent, og 
der synes håb om på længere sigt at få et mere 
rimeligt renteniveau, ligesom det giver en lysning 
for de unge ved landbruget, der skal sætte foden 
under eget bord. Vi har fået tilliden til sundheden 
i dansk økonomi tilbage, og pristallets himmel
flugt er tillige hæmmet væsentligt.

Landbohjemmene 
rammes hårdt

Det forløbne års økonomiske udvikling har 
skabt armod i mange landbohjem. I sin for- 
mandsberetning sagde folketingsmand Chr. 
R. Christensen, Badstrup, at de øgede afsæt
ningsvanskeligheder i forbindelse med pris
fald for både svin og mælk og det samtidig 
stigende omkostningsniveau har fået forrent- 
ningsprocenten ned omkring nul.

- Denne udvikling har ramt adskillige 
hårdt, så mange, som ellers gerne ville have 
været med til Slægtsgaardsforeningens års
møde, har måttet blive hjemme af økono
miske grunde, sagde Chr. R. Christensen.

FÆRRE OG BEDRE LANDBRUG
Chr. R. Christensen fortsatte:
- Men ellers er det eneste positive i dag den 

rationalisering, som er i gang inden for landbru
get. En trediedel af de danske landbrugsejendom
me er forsvundet som selvstændige, og jeg tvivler 
ikke på, at halvdelen af de tilbageværende også vil 
forsvinde. Det er ganske vist triste udsigter, men 
skal dansk landbrug bestå, må færre dele de afsæt
ningsmuligheder, vi har. En afgørende bedring vil 
næppe kunne opnås, før der er gennemført en vir
kelig strukturrationalisering af landbruget. Vi skal 
nå frem til færre og bedre landbrug, så der bliver 
færre om at dele den produktion, som det des
værre hidtil har været umuligt at afsætte øget 
mængde af.

Staten må derfor indføre en modernisering af 
jordlovgivningen. Trods en betydelig liberalisering 
det sidste år, må man videre ad denne vej. Man 
må i øget grad tillade sammenlægning af ejendom
me uden for stærk skelen til ejendomsstørrelse og 
afstand mellem de sammenlagte ejendomme.

Når man undgår kvægdrift på de stærkt trafike
rede veje, betyder afstanden i traktorens tidsalder 
langt mindre end før, og det må i hvert fald være 
bedre, at man tillader sammenlægning af ejendom
me med et par kilometers afstand, end man op
retholder mindre ejendomme, der drives ved ma
skinstation på en sådan måde, at maskinstatio
nernes kæmpemaskiner skal færdes milevidt mel
lem ejendommene.

(Fortsættes side 10)
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En national egenart
I turistmæssig henseende må Dansk Slægtsgaards- 
forenings årsmødebesøg på solskinsøen Bornholm 
betegnes som en dejlig appetitvækker. Trods en 
ganske enestående vel tilrettelægning og trods me
gen viden og fremragende evne til orientering hos 
chaufførerne ved Ejvind Holms Turistfart var det 
ganske umuligt for de henved 300 årsmødedelta
gere på kun to dage at få et blot nogenlunde fuld
gyldigt indtryk af den henved 600 kvadratkilo
meter store solskinsø.

Men en appetitvækker så pragtfuld var det!

☆

Og det var mere end så. Det var tillige en cen
traliseret turistrejse, som ville have begejstret en 
hvilken som helst fortravlet amerikaner. På to 
dage viste den nemlig det ganske Danmarks vidt- 
forskellige natur samlet på et sted.

På én gang rummer Bornholm Vendsyssels stor
slåede vidder, Vestjyllands bugnede klitter, Midt
jyllands hedestrækninger, Østjyllands frodighed, 
Sønderjyllands engdrag, Fyns levende hegn, Nord
sjællands skove, de hastigt voksende sommerhus
områder, Sydsjællands kalk- og stenbrud, Lollands 
vidtrækkende markbrug - og Bornholms klippe
natur og hele øens alsidighed.

Bornholms natur spænder fra det blideste til det 
stærkeste, den rummer på én gang landets bedste 

og landets mest magre jord, den ubrydelige klippe 
og det blødeste og det mest hvide sand. Den har 
en alsidighed så enestående, og dog udgør den et 
harmonisk hele.

Dens naturrigdomme præger i høj grad folke
livet, der viser en national egenart. Det præges 
af gode traditioner, kar akter fasthed og de knappe, 
men faste meninger.
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Til øens ejendommeligheder hører, at hvert af 
de 16 landsogne har adgang til havet. Hvert sogn 
har også sin plantage. Men øen har ingen slotte 
og ingen herregårde.

Øen er uden egentlige landsbyer, for bønderne 
har fra gammel tid været selvejere og uden hoveri
pligt. Derfor havde de ikke behov for landsby
fællesskabet, og derfor har de ældste bebyggelser 
været koncentreret om øens seks købstæder, hvor
af den ældste er Aakirkeby, som allerede nævnes 
i 1100-tallet.

Rundturen på Bornholm gik først til Dueodde, 
hvor adskillige årsmødedeltagere stred sig 198 trin 
til vejrs i landets sydligste fyrtårn og fik et vidun
derligt vue over områdets flyvesand, som er det 
mest finkornede i Danmark.

I Neksø fik man en alvorlig påmindelse om 
Den anden Verdenskrigs gru ved synet af de 350 
træhuse, som den svenske stat efter befrielsen op
førte som krigshjælp efter russernes bombardement 
af Rønne og Neksø. 10 mennesker blev dræbt og 
14.000 blev husvilde ved ødelæggelserne.

Turen gik videre til Danmarks østligste købstad 
Svaneke med 1300 indbyggere, og i Østerlars 
fortalte formanden for Bornholms Turistforening, 
overlærer Th. Sørensen, om rundkirkens historie 
og om kirkens smukke kalkmalerier, som gengiver 
hovedpunkterne i Kristus liv.

På årsmødets anden dag besøgtes øens mest 
ejendommelige klippelandskab, Helligdommen ved 
Rø med de 40 meter høje tinder.

Der var også lejlighed til at se øens karakteri
stiske sprækkedal, Ekkodalen, hvor mange fik 
svar på spørgsmålet »Hvad savner Møller«.

For de fleste nåedes kulminationen af udflug
terne utvivlsomt med besøget på Hammershus 
Slotsruiner, hvor overlærer Th. Sørensen også på 
glimrende måde orienterede. Hammershus, der 
ligger på en såkaldt rundklippe, blev grundlagt af 
ærkebispen i Lund, Jacob Erlandsen, omkring 
1255. Skønt den er en af de borge, der har stået 
mest kamp om, faldt den først i ruiner i 1600- 
tallet, da den ved anlæggelsen af fæstningen Chri- 
stiansø mistede sin militære betydning.

ph.

90 år
(Fortsat fra side 3)
for slægterne, også på andre gårde i byen og i 
sognet, drev ham til at udforske og nedskrive op
lysninger om familierne på alle gårde i sognet 
Lysabild og i nabosognene. Som bondemand skrev 
han stamtavler over kvæget, og som aftægtsmand 
skrev han stamtavler over sine medmennesker.

Som påskønnelse for dette, - hans store bidrag 
til slægtsgårdsarkivet - udnævntes Christian Las
sen i 1953 til Slægtsgaardsforeningens æresmed
lem.

Slægtsgaardsforeningen ønsker hjertelig tillykke.
J. B.
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Slægtsgaardsforeningen i fremgangens tegn
Trods nedgangen i landbrugsejendomme 

bevarer foreningen medlemstallet - Underskud blev til overskud 
Naste årsmøde i Haderslev eller Randers

Dansk slægtsgaårdsforenings årsmøde i Re
staurant Brændegaardshaven viste, at foreningen 
står i fremgangens tegn. I formandsberetningen 
meldtes på trods af det dalende antal landbrugs
ejendomme om stabilt medlemstal, og trods pris
stigninger var regnskabet præget af økonomisk 
fremgang.

Det var derfor med rette landsformanden, fol
ketingsmand C hr. R. Christensen, Bad
strup, i den organisatoriske del af sin beretning 
udtrykte tilfredshed med foreningens virksomhed.

- Vore mange medarbejdere har på uegennyt
tig og trofast måde gennemført deres arbejde, sag
de Chr. R. Christensen, som tillige takkede for 
veludført arbejde i lokalafdelingerne og for arran
gementet af årsmødet.

Arkivar P. K. Hofmansen har fortsat udført sit 
arbejde for arkivet, og trods visse lokalevanskelig
heder har han og hans medhjælpere gjort et stort 
arbejde.

Konsulent H. Balle har fortsat arbejdet som 
ejendomskonsulent - et arbejde, der belaster ham 
hårdere og hårdere, men som også er af umådelig 
værdi for slægtsgårdsforeningens medlemmer - 
samtidig med, at han fungerer som foreningens 
sekretær og blandt andet har tilrettelagt også dette 
årsmøde.

Også advokat M. Hesselbjerg og statsautoriseret 
revisor K. Foged og bladets redaktør, Ib Paulsen, 
har fortsat været gode medarbejdere. Endelig har 
Inger Christensen, som i fjor overtog kasserer
posten, videreført dette arbejde, så det er i god 
gænge.

Jeg bringer alle disse medarbejdere foreningens 
tak og håber på fortsat godt samarbejde. De har 
hver på sin vis været med til at give foreningen et 
ansigt, der har skabt respekt om dens virke, sagde 
Chr. R. Christensen, som endelig også takkede 
hovedbestyrelsens medlemmer for godt samar
bejde.

Chr. R. Christensen sluttede sin formandsberet
ning med en hyldest til Bornholm og takkede øen 
for trofasthed mod Danmark. Han gjorde det ved 
at citere verset:

Så længe blæsten kruser 
den blå og salte sø, 
så længe stormen suser, 
skal slægten ej uddø.
Den gamle drøm sig ranker 
i fin og fager vår:
Hør Danmarks hjerte banker 
som gennem tusind år.

SKAL IKKE LÅNE FOR
AT BETALE SKATTER

I tilknytning til formandsberetningen opfordre
de gårdejer Knud Flejsborg, Egemosegaard, Køge, 
foreningen til at tage spørgsmålet op om de uhel
dige virkninger af vurderingerne i udviklingskom
munerne.

- Virkningerne af disse vurderinger har været 
særdeles uheldige, sagde Knud Flejsborg. Vur
deringerne er blevet ansat så højt, at der simpelt 
hen ikke kan dyrkes det på jorden, som der skal 
betales i øget skat. Samtidig bliver ejerne ude af 
stand til at sælge til ejendomsskylden. Det vil altså 
sige, at der i virkeligheden finder en formuekon
fiskation sted. Selv om der gives henstand for 
skattebetalingen, føles det alligevel som en byrde. 
Når samfundet tillægger en ejendom en sådan 
værdi, må samfundet også være villig til at over
tage ejendommen til denne værdi, men det er der 
talrige tilfælde af, samfundet ikke vil.

Knud Flejsborg ankede også over de uheldige 
virkninger, ekspropriationer til for eksempel mo
torveje får for landmændene.

- Ulempeerstatningerne, som ydes, er nærmest 
symbolske, sagde han, og de ydes tilsyneladende 
ganske uden tanke for de vanskeligheder, ekspro
priationerne giver landmændene i det daglige. 
Samfundet må betale helt anderledes, når en land
mand får sin drift ødelagt.

Chr. R. Christensen svarede, at han vel forstår 
utilfredsheden med bestående ekspropriationsprak
sis og opfordrede til at benytte alle de appelinstan
ser, som landmændene har mulighed for. Også 
han følte sig utryg ved vurderingsfølgerne i ud
viklingskommunerne, men han nærede tillid til, at 
genindførelsen af bondegårdsreglen vil skabe bedre 
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forhold. Det er ganske urimeligt, at folk skal låne 
for at kunne betale deres ejendomsskatter, sagde 
han og bebudede en ændring fra finansminister 
Poul Møller allerede i løbet af efteråret.

Chr. R. Christensen udtrykte desuden 
frygt for, at en kommende ny naturfredningslov 
vil føre til vandalisme af de private skove, som 

naturfredningskommissionen foreslår åbnet for of
fentligheden, hvorimod statsskovene stadig skal 
være lukkede. Tilsvarende vandalisme kan befryg
tes ved de private kyststrækninger, og her vil det 
bedste værn for private områder nok være en god, 
spansk tyr eller en græssende gedebuk, sagde Chr. 
R. Christensen.

SLÆGTSGAARDSARKIVETS BERETNING

67 undersøgelser gennemført sidste år
Beretningen om siægsgårdsarkivets virksomhed 

i det forløbne år blev aflagt af formanden for 
arkivudvalget, forfatteren Salomon J. Frifelt, Øl
god.

Han takkede arkivar P. K. Homansen og hans 
medarbejdere fru Anne-Lise Alstrøm, Finn An
dersen, Fritz Nielsen, I. P. Christensen og P. Rønn 
Christensen for veludført arbejde.

I årets løb er der udført 50 folketællingsunder
søgelser samt 17 store undersøgelser, ligesom der 
er foretaget 5 diplonudskrifter. I arkivet er arbej
det fortsat med indsamling af dokumenter, breve, 
billeder vedrørende danske gårde og slægter. Alle 
disse arkivalier, både egen indsamling og tilsendte 
gaver, bliver katalogiseret og indordnet i arkivets 
samlinger.

- Dansk Slægtsgaardsarkiv var det første mær
ketegn inden for Dansk Slægtsgaardsforenings ar
bejde for 25 år siden, fortsatte Salomon Frifelt. 
Der er siden udbygget andre og betydningsfulde 
grene inden for slægtsgaardsforeningen: Den juri
diske bistand, medlemsbladet, årsmøderne og sidst, 
men ikke mindst konsulenttjenesten, men under 
alt arbejdet ligger som den faste syld: slægtsgårds- 
arkivet. Et arkiv er fortid. Jo, men en fortid, der 
rækker viden til nutid og fremtids slægter. Derfor 
er slægtsgårdsarkivet ikke blot en god håndsræk
ning til medlemmer af Dansk Slægtsgaardsforening 
i dag, men til alle, som sysler med slægts- og gård
historie. Og arkivet er et kulturmærke, der rækker 
langt fremad i tiden.

SLÆGTSGAARDSARKIVETS 
ÅRSREGNSKAB 1967

Indtægt:
Kassebeholdning 1. januar 1967 ........... 2.887,90
Modtaget fra Slægtsgaardsforeningen . . 6.499,92 
Indvundne renter i 1967 ........................ 101,65

Balance. . . . 9.489,47

Udgift: 
Arkivar Hofmansens løn........................ 4.100,00
Folketællingsundersøgelser .................... 859,00
Medhjælp, registrering, afskrivning .... 160,80
Mødeudgifter ......................................... 198,45
Kontorartikler, porto og fragt...............  560,10
Arkivets flytning..................................... 462,00
Kassebeholdning 31. december 1967 . . 3.149,12

Balance....... 9.489,47

Vurderingsgrundlaget bør ændres
(Fortsat fra side 6)

Det er derfor nødvendigt, at man enten ændrer 
den bestående jordlovgivning som gennemførtes 
for kun et år siden, men som tiden allerede er lø
bet fra, eller at man foretager en yderligere libe
ralisering af dens administration.

SLÆGTSGAARDSFORENINGENS
ØNSKER OPFYLDES

Endelig udtrykte folketingsmand Chr. R. Chri
stensen i sin formandsberetning tilfredshed over, 
at tre af slægtsgårdsforeningens ønsker gennem de 
seneste år enten er opfyldt eller er ved at blive det.

Det drejer sig om lovgivningen, som forlanger 
genkøb af jord eller bygninger for at undgå krav 
om kapitalvindingsskat i forbindelse med ekspro
priation eller brandskade. Denne urimelighed vil 
nu blive fjernet i lovgivningen, ligesom der i den 
kommende folketingssamling kan ventes gennem
ført en ændring af loven om stempelafgifter med 
lempelser for stempelafgiften ved ejendomsover
tagelser. Det er glædeligt, at Dansk Slægtsgårds- 
forenings synspunkter på sådanne tre væsentlige 
områder er blevet imødekommet, sluttede Chr. R. 
Christensen denne del af sin formandsberetning.
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Næsten 300 til årsmødet på Bornholm
Årsmødet - foreningens 27. - havde samlet 

273 medlemmer fra alle landets amtskredse.
Det blev ledet af statsautoriseret revisor Kr, 

Foged, København, og som protokolfører fun
gerede advokat M. Hesselbjerg, Hillerød.

Om Slægtsgaardsbladet oplyste folketingsmand 
Chr. R. Christensen, at bladet nu trykkes i 3100 
eksemplarer pr. nummer. Pristalsstigning og for
højelsen af momsen har forøget omkostningerne 
ved bladets udgivelse, men til gengæld har annon
ceindtægten været stigende. Bladet bringer aktuelle 
artikler om forhold vedrørende slægtsgårde og 
generationsskifte samt kulturelle artikler om slægts- 
og gårdhistorie og egnshistorie samt referater fra 
amtskredsmøder og årsmøder. Der besvares spørgs
mål i juridisk brevkasse, og der bringes alminde
lige foreningsmeddelelser.

Foreningens regnskab, som blev forelagt af stats
autoriseret revisor Kr. Foged, København, balan
cerer med 53.188 kr. mod budgetteret 51.000 kr., 
og det slutter med et overskud på 5.500 kr. mod 
budgetteret et underskud på 300 kr.

Foreningens formue udgør 37.333 kr.
Budgettet for det kommende år vedtoges med 

en balancesum på 51.000 kr.
Til bestyrelsen genvalgtes for en fire-årig valg

periode folketingsmand Chr, R, Christensen, Bad
strup, gårdejer N. Slemning, Rønde, gårdejer Jør
gen Petersen, Gislinge, proprietær Bent Bjergskov, 
Kølstrup, gårdejer Einer Petersen, Hundested, og 
forfatteren Salomon Frifelt, Ølgod.

Desuden nyvalgtes den nye amtskredsformand 
på Bornholm, gårdejer Harald Poulsen, Aspes- 
gaard, Østerlars, i stedet for gårdejer Marcus Han
sen, Aakirkeby, som ikke ønskede genvalg. Ny
valgt blev også sognefoged N. Sehested Knudsen, 
Holmstol, Gjern, der indtræder i hovedbestyrelsen 
efter afdøde gårdejer Olaf Poulsen, Års.

Næste årsmøde vil blive holdt i Randers eller 
Haderslev. Hovedbestyrelsen har tidligere mod
taget indbydelse til at holde årsmødet på Haders- 
lev-egnen, og på årsmødet indbød gårdejer Kr. 
Jørgensen, Holbæk ved Ørsted, til Randers-egnen.

Næste årsmøde vil blive fastlagt af hovedbesty
relsen på et møde i efteråret.

HYGGELIG AFTENFEST
Festmiddagen efter selve årsmødet holdtes på 

hotel Jomfrubjerget, som knap kunne rumme de 
mange deltagere, og den såvel som hele aften
festen fik et hyggeligt og fornøjeligt forløb med 

rige muligheder for at få genopfrisket tidligere 
årsmødebekendtskaber.

Efter velkomst af folketingsmand Chr. R. Chri
stensen, Badstrup, bød den nye amtskredsformand 
på Bornholm, gårdejer Harald Poulsen, Østerlars, 
velkommen til Bornholm og glædede sig over, at 
årsmødedeltagerne virkelig - om end i sidste øje
blik - havde fået bevis for berettigelsen af Born
holms tilnavn solskinsøen. Desuden talte gårdejer 
Einer Pedersen, Kikhavn, for Danmark, mens 
gårdejer Marcus Hansen, Aakirkeby, talte for da
merne.

Også Gudhjems turistchef, boghandler Svend 
Harild, Gudhjem, havde ordet, og endelig hyldede 
gårdejer Helge Larsen, Tjebberupgaard, Holbæk, 
som selv tidligere i fem år har boet på Bornholm, 
solskinsøen.

- Slægtstavler og historieskjolde rundt omkring 
på bornholmske gårde fortæller os om, at krav 
udadtil såvel som indadtil er blevet opfyldt af 
bornholmere, sagde han. Sidst oplevede vi det ved 
befrielsen i 1945, da Bornholm som grænseland 
og som grænsepost mod øst stod ene, da hele det 
øvrige Danmark sammen med den vestlige verden 
fejrede frihedens komme. De, som oplevede born
holmerne i disse dage, kan bekræfte, at bedre 
danske findes ikke.

Kan ikke klage 
over manglende forståelse

Dansk Slægtsgaardsforening kan ikke klage over 
manglende forståelse for de mange problemer, 
som under de herskende vanskeligheder for land
bruget knytter sig til driften af slægtsgårde.

Landsformanden, folketingsmand Chr. R. Chri
stensen, Badstrup, der selv som 7. generation dri
ver gården »Kaaregaard«, nærede i årsberetnin
gen optimisme for lempelige stempelafgifter og 
lempelser i bestemmelserne om genkøb af jord 
eller bygninger for at undgå kapitalvindingsskat 
i forbindelse med ekspropriation eller brandskade.

Disse problemer kendes også af både landbrugs
minister Peter Larsen, Østrup, og den nye formand 
for Statens Jordlovsudvalg, folketingsmand Simon 
From, Fjelstrup, for de driver begge slægtsgårde 
og er medlemmer af Dansk Slægtsgaardsforening.
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7. generation 
på Bornholms ældste 

slægtsgård

Her gengives det foredrag, som arkivar P. K. 
Hofmansen, Slægtsgaardsarkivet, holdt i 
haven på Vallensgaard under Dansk Slægts
gaardsforenings årsmødeudflugt på Born
holm.

Vallensgaard var i 1500-tallet bosted for 
høvedsmanden på Bornholm, ligesom den 
også har været herredsfogedgård - og den er 
også kendt som den første gård på Born
holm, hvor der blev brygget Lybækker-øl.

Vallensgaard i Aaker sogn har en historie, som 
rækker langt tilbage i tiden.

Fund af flinteøkser og pilespidser af ben på 
gårdens marker røber, at stedet, hvor Vallensgaard 
ligger, og som i oldtiden har været et stort ubebyg
get område - netop en val, - allerede i den ældre 
stenalder for ca. 7000 år siden har været et søgt 
jagtområde. Det er vel også netop jagten, som var 
årsag til, at Danmarks konger fra tidlig middel
alder sikrede sig dette område midt på Bornholm. 
Trods ærkebiskoppelig besiddelse af øen, trods 
Lybækkernes senere herredømme og trods adelige 
besiddelser endnu senere, blev det i 1584 af 24 
bornholmske bønder bevidnet, at det udtrakte om
råde midt på øen altid havde været i kongens eje 
- Kongens Almind, - hvor storvildtet kun måtte 
jages af kongens og lensmandens skytter, og den 
dag i dag oplever vi, at kongen jævnlig søger til 
Almindingen for at dyrke jagtens glæder.

☆

Man ved ikke, hvornår Vallensgaard er opstået 
som bosted for mennesker, men der kan være en 
vis sandsynlighed for, at da Lilleborg under de 
idelige stridigheder mellem konge og ærkebisp i 
1200-tallet blev stormet og afbrændt af ærkebi
spens folk, er Vallensgaard blevet dens afløser. I 
øvrigt skal man helt til begyndelsen af 1500-tallet, 
før Vallensgaard dukker op i historiens annaler.

Det synes, at Vallensgaard allerede fra tidlig tid 
i middelalderen har været herredsfogedgård for 
Bornholms søndre herred, og naturligvis gjaldt 
Lybækkernes hærgninger ikke mindst sådan en 
gård, hvor der kunne være mulighed for et stort 
rov. Tilmed lå gården ved den gamle alfarvej fra 
Aakirkeby gennem Almindingen til Nordlandet 

med Hammershus, og det var som regel lokalite
terne langs alfarvejene, det gik hårdest ud over.

I 1509 skal det have været Vallensgaards tur til 
ødelæggelse og brand, da Lybækkerne dette år var 
på Bornholm.

En mand ved navn Carsten Lüneburg, der blev 
til pindsel og plage for befolkningen, var af Ly- 
bækkeme indsat som foged på øen. Han blev gan
ske vist et par år efter taget til fange af kong Kri
stian den Andens kendte admiral, Søren Nordby, 
men formedelst en stor løsesum, som Lybækkerne 
måtte betale, kom han atter på fri fod.

☆

I 1526 overlod kong Frederik den Første Born
holm til Lybækkerne for 50 år for de udgifter, de 
havde haft i krigen mod den fordrevne kong Kri
stian den Anden. Det blev ikke Carsten Lüneburg, 
men en anden Lybækker ved navn Bernt Knoph, 
som Lybækkerne nu indsatte som foged over øen, 
og han herskede med næsten uindskrænket magt 
og voldsomhed overalt. Bornholmerne rejste sig 
1535 til væbnet oprør, men ved Ugleenge syd for 
Aakirkeby måtte de give op, og Bernt Knophs her
redømme blev endnu hårdere.

Han nedlagde herredsfogedembederne og gav 
herredsfogedgårdene til lybske herrer. Selv forsy
nede han sig med Vallensgaard, hvis jordtilliggende 
han forøgede ved uden videre at tage jord fra en 
bonde og lægge den ind under Vallensgaard. Han 
afhændede 1541 Vallensgaard til Carsten Lüne
burg, der så kunne puste ud ovenpå sine misger
ninger. Lüneburg byggede gården op og boede 
der i 14 år til 1555, da han afhændede den til en 
landsmand, Schweder Ketting, som året efter blev 
lybsk høvedsmand over hele Bornholm.

Ketting havde nok lagt mærke til Vallensgaards 
fede græsgange og gode jagtdistrikter, og skønt 
han som høvedsmand egentlig skulle bo på Ham- 
mershus, foretrak han Vallensgaard, hvor han el
skede at opholde sig. Han var gift to gange, og 
begge hans hustruer, Margrethe (død 1568) og 
Thalia (død 1572), døde på Vallensgaard og blev 
begravet i Aaker kirke. Inden Ketting selv døde 
1573, havde han på grund af bornholmernes klage 
over ham i 1571 måttet afstå embedet som hø
vedsmand, det blev givet til lybækkeren Sylvester 
Franck, som derpå tog Vallensgaard i besiddelse.

I de 32 år, Schweder Ketting havde boet på 
gården, opnåede han at få bygget både tårn og 
kælder samt et udmærket bryggers. Der bryggede 
han sin hjembys stærke øl, og det siges, det er 
ham, som har lært bornholmerne at drikke øl. I 
alle tilfælde var Kettings bryggers på Vallensgaard 
kendt over hele øen. Hans bryggers, tårn og kæl
der er forlængst sunket i grus, men da gårdens 
tidligere ejer, Jørgen Peter Müller, i 1862 ombyg
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gede den østre længe, stødte han på rester af såvel 
tårn som kælder.

Ved Nationalmuseets undersøgelser efter ud
længernes brand 1937 fandt man også fundamen
terne af det gamle bryggers. Øllet og tønderne var 
borte, men til gengæld fandt man en mængde 
munkesten og kampesten, af hvilke nogle måske 
ca. 350 år tidligere af Schweder Ketting var hen
tet i Lilleborgs ruiner. Endvidere var der i grunden 
kakler med grøn glasur, rudeglas fra blyindfattede 
ruder, rester af venetianske drikkeglas, flasker og 
karafler m. m., så man kan øjne, at den gode 
Schweder Ketting har bøjet armen både godt og 
livligt på Vallensgaard.

Ved slutningen af 1575 var lybækkemes 50 år 
på Bornholm udløbet, og den sidste lybske foged, 
som var Sylvester Franck, afhændede 1578 går
den til den danske adelsmand Henrik Brahe. 
Vallensgaard kom så i året 1581 ind under kro
nen, så kongen uhindret kunne dyrke jagt, og 
samtidig forbød kongen bornholmerne at sælge 
noget bornholmsk gods til adelen uden først gen
nem lensmanden at have tilbudt kongen det.

Vallensgaard var da krongods fra 1581 til hen 
i 1600-tallet, da den - vist på grund af kronens 
mangel på penge - atter kom i Braheslægtens be
siddelse. Adelsmanden Steen Reedtz, der var en af 
Henrik Brahes efterkommere, solgte i begyndel
sen af 1680’erne Vallensgaard til Anker Anthoni 
Muller, den nuværende ejer, proprietær Povl An
ker Barf oed Mullers 3. tipoldefader. I de forløbne 
ca. 228 år har gården været i samme slægts eje.

☆

Anker anthoni muller var født i Kalundborg 
1654 og kom til Bornholm omkring 1689. Han 
gjorde sig så fordelagtigt bekendt, at han allerede 
i 1686 blev udnævnt til landsdommer på øen. Hans 
tilknytning til Bornholm blev yderligere styrket, 
da han samme år giftede sig med borgmester Poul 
Kofods enke, Magdalene Margrethe Heseler, der 
var af udenlandsk, adelig æt. Landsdommeren og 
hans hustru boede vist mest i Svaneke, hvor han 
i 1687 havde besøg af selve enevoldskongen Kri
stian den Femte, men flere af hans børn blev dog 
døbt i Aaker kirke, og det var fornemme folk, som 
optrådte ved disse lejligheder.

Ved skiftet efter sin første hustru, Magdalene 
Margrethe Heseler, 1706 havde han, da arv var 
udlagt og al gæld betalt, endnu 15.200 rigsdalere 
i behold. Det var en meget stor sum i de dage.

Foruden Vallensgaard ejede han også 9 andre 
gårde på øen, og da han således havde over 200 
tdr. hartkorn inden for den ordinerede radius på 
IV2 mil omkring Vallensgaard, søgte han i 1696 
om sædegårdsfrihed. Det blev ham nægtet, idet 
kong Kristian den Femte henviste til, at hans salig 
fader, kong Frederik den Tredie, allerede havde 

givet bornholmerne store friheder på grund af 
deres troskab mod Danmark under Karl Gustav- 
krigen.

Landsdommeren døde 1716, og hans anden hu
stru, Anna Cathrine Frørup, søgte at beholde Val
lensgaard for sin egen slægt. Det kom til forskel
lige uoverensstemmelser, navnlig da enken gifte
de sig med søkaptajn Henrik Suhm, men i 1723 
fik landsdommerens og Magdalene Margrethe 
Heselers søn, Poul Anthoni Müller, endelig over
ladt Vallensgaard formedelst 200 slettedaler. Han 
opgav straks sin påbegyndte købmandsforretning 
i Svaneke og flyttede til fødegården, hvor han 
begyndte at forbedre på alle områder. Det var 
navnlig bygningerne, som trængte til at blive sat i 
stand.

Ligesom faderen, Anker Anthoni Müller, var 
Poul Anthoni Müller også gift to gange. Første 
gang med borgmesterdatteren Elsebeth Bohn, der 
døde 1743, og anden gang med Kathrine Magda
lene Kofod. Det sidste ægteskab fandt sted, da han 
var 56 år og hun kun 17 år. I dette ægteskab fød
tes tre børn, bl. a. sønnen Morten Müller. Han 
blev efter faderens død 1764 ved en højesterets
dom 1766 tilkendt Vallensgaard i stedet for løjt
nant Herman Müller, der var søn fra Poul Anthoni 
Müllers første ægteskab med Elsebeth Bohn, og 
som gerne ville have haft fødegården. Arvestridig- 
hederne mellem de to halvbrødre var bitter, og da 
Morten Müller døde på en sørejse 1773, blev 
Herman Müller endelig ved en højesteretsdom 
1776 for 3000 slettedaler tilkendt Vallensgaard, 
hvor han boede resten af sine dage.

Herman Müller var gift 1. gang med Didrich 
Busch’s enke, Cathrine Dam, fra Store Kannike- 
gaard, og han drev fra 1773 både Vallensgaard og 
Store Kannikegaard, indtil hendes dattersøn, Knud 
Sonne, af hendes første ægteskab med Didrich 
Busch blev voksen og selv kunne overtage Store 
Kannikegaard.

Løjtnant Herman Müller var en flot fyr, når 
kan kom ridende til Aaker kirke, så det er vist 
ikke mærkeligt, at han, da hans hustru døde 1786, 
på trods af sine 55 år formåede at vinde den godt 
19-årige præstedatter Birgitte Elisabeth Whittes 
hjerte. Hendes fader, pastor Hans Severin Whitte, 
der var af norsk slægt, var just død 1786, og efter 
Herman Müller og Birgitte Elisabeth Whittes bryl
lup flyttede hans enke, Cathrine Sophie Seest, til 
datteren og svigersønnen på Vallensgaard.

En anden datter var gift med sognepræst Arbo 
i Hasle, en tredie med den senere sognepræst 
Mahler i Pedersker og en fjerde med sergent Chri
stian Dam Koefod. Men hun foretrak altså at 
komme til Vallensgaard hos Birgitte Elisabeth og 
sin midaldrende, flotte svigersøn, løjtnant Herman 
Müller.

Han var en foretagsom og evnerig mand, der 
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1777 havde bygget Vallensgaards stuehus om i 
den skikkelse, hvori det stod til ombygningen 
1881. Foruden arbejdets og jagtens glæder var han 
tillige en dygtig officer, der senere blev udnævnt 
til major. På trods af sine 55 år, da han blev gift 
med den 19-årige Birgitte Elisabeth Whitte, blev 
han ved hende fader til 13 børn, hvoraf den 2-åri- 
ge Jørgen Peter Müller uden stridigheder fik Val- 
lensgaard udlagt som arv efter faderens død 1806. 
Moderen var 39 år og en myndig dame, der nok 
kunne forestå gårdens drift.

Da den kendte forstinspektør Hans Rømer ved 
en udretning af Almindingens gærde i 1810 var 
kommet til at klippe et hjørne af Vallensgaards 
grund, forstod hun at håndtere sagen på en sådan 
måde, at det kongelige rentekammer måtte betale 
50 rigsdalere i erstatning. Sønnen, Jørgen Peter 
Müller, voksede vist i nogen grad op i hendes 
skygge. I alle tilfælde giftede han sig først efter 
hendes død 1842 med møllerdatteren Johanne 
Kristine Hansdatter fra Aaker sogn, der tjente på 
Vallensgaard. Valget var vist ikke efter moderens 
hoved og slet ikke efter den øvrige families ønske, 
da hun intet ejede, men alligevel blev ægteskabet 
lykkeligt og godt. Efter udbetaling af de mange 
arveparter til Jørgen Peter Mullers søskende 
sad han og Johanne Kristine de første år småt i 
det på Vallensgaard, men de var jævne og gud
frygtige folk, der samlede sig åndelige skatte, og 
takket være et dygtigt arbejde med gården og dens 
drift formåede de at efterlade en god arv til deres 
fem børn.

I de senere år blev Jørgen Peter Müller noget 
svækket, så han ikke selv kunne forestå gården, 
men hans dygtige søn, Johannes Georg Müller, 
der var i konfirmationsalderen, tog fat med liv og 
lyst, og det blev ham, der i 1874 overtog gården 
efter sine forældre.

Endnu stod gården som i løjtnant Herman Müllers 
tid. Alle bygninger var af bindingsværk med strå
tag og lervægge, halvdøre, blyindfattede, små ru
der og bilæggerovne i alle stuerne, men i løbet af 
30 år fik han hele gården bygget om. Efter at den 
østre længe var bygget om i 1862, kom turen i 
1866 til den nordre længe, og i 1881 ombyggedes 
den vestre længe og stuehuset. Gården havde ca. 
555 tdr. land med 35 tdr. hartkorn, men de man
ge afbyggere på gårdens grund købte i året 1870 
efter eget ønske deres lodder til selveje, så gårdens 
arealer blev stærkt formindskede. Senere er nogle 
af disse arealer blevet købt tilbage, og Vallens
gaards jorder er nu på ca. 350 tdr. land med ca. 
23 tdr. hartkorn.

I 1893 blev der afhændet jord til Bornholms 
Højskole, i hvilken Johannes Georg Müller selv 
satte penge, og i hvis arbejde han var meget 
interesseret og virksom. I 1900 solgtes en parcel 

til de bornholmske jernbaner, der dér byggede en 
station. Alt var vel i drift, da Johannes Georg 
Müller i 1904 for 100.000 kr. afhændede Vallens
gaard til sønnen, Anton Valdemar Laurentius 
Müller, og sammen med hustruen, Anine Christine 
Kof oed fra Store Munksgaard, flyttede ind i »Klip
pely«, som var bygget på en af gårdens parceller. 
Her døde Anine Christine Kof oed 1910 og Johan
nes Georg Müller 1926.

Anton Valdemar Laurentius Müller var 26 år 
gammel, da han i 1904 overtog fødegården. Hans 
ét år yngre broder, Aksel Olaf Müller, grundlag
de 1906 Vallensgaard Savværk på gårdens grund, 
mens Anton Valdemar Laurentius Müller tog fat 
på selve Vallensgaard og fortsatte faderens dyg
tige virksomhed. Han tørlagde vandlidende arealer, 
merglede jordene, anlagde en tørvefabrik, købte 
flere fraskilte parceller tilbage og meget mere. I 
1913 giftede han sig med Nielsine Barf oed, der 
efter Anton Valdemar Laurentius Müllers død 
1941 ejede gården til sin død 1950.

Derefter overgik den til sønnen, Povl Anker 
Barfoed Müller, som er Vallensgaards nuværende 
besidder, og som i 1945 giftede sig med Yvonne 
Rosted Rasmussen. Ægteparret sidder nu som 
syvende led af slægten på Vallensgaard sammen 
med deres tre dygtige børn, Marian, Anker og 
Georg.

-drømmer 
De om et

„fristed“...

Indsætter Dc et fast beløb 
hver måned (mindst 50 kr.), 
kan De efter 12 måneder 
låne lige så meget, som De 
har sparet op, og efter 
24 måneder det dobbelte 
- dog højst 15.000 kr.

Kom ind og få alle oplysninger om 
OPSPARINGSLAN 
HANDELSBANKEN

-altid med i billedet
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LANDHYPOTEKFORENINGEN 
FOR DANMARK

yder lån mod pant i grund-, industri-, gartneri- og 
landbrugsejendomme overalt i Danmark. I hoved
stadsområdet og købstæderne dog kun mod pant 
i gartneri- og landbrugsejendomme.

Foreningen yder lån af følgende åbne serier:
Serie Rentefod Afdragstid Halvårlig ydelse

1. 7% 10år 7.20%
2. 6% 20 år 4.50%
2. 7 °/ ' /o 20 år 4,80%
3. 5% 30 år 3,40%
3. 6% 30 år 3,75 %
3. 7% 30 år 4.15%
5. 5% 50 år 2.90%

De af foreningen bevilgede lån må med tillæg af foranstående 
behæftelsers restgæld ikke overstige 75 % af den vurdering, 
der er lagt til grund for lånet.

Finansieringsproblemer
ved byggeri, generationsskifte, ejendomskøb, sammenlægning 
af ejendomme og anskaffelse af inventar løses ved optagelse 
ar et hypotekforeningslån.
Blandt fordelene
ved at optage et hypotekforeningslån kan nævnes:

Af lånet betales en fast og uforanderlig halvårlig 
ydelse gennem hele afdragsperioden.

Normalt opsiges lånet ikke fra foreningens side. 

Låntageren kan efter de i statutterne indeholdte 
regler indfri sit lån til en kurs, der aldrig over
stiger 100.
Andel i reservefonden efter de i statutterne inde
holdte bestemmelser.

Forhåndslån
til projekteret byggeri vil kunne ydes, når der stilles bank
garanti eller anden sikkerhed for byggeriets færdiggørelse.

Nærmere oplysninger om foreningens udlånsvirksomhed fås 
ved henvendelse til advokater, pengeinstitutter, repræsentan
ter, vurderingsmænd eller foreningens kontor.

Foreningen har repræsentanter og vurderingsmænd overalt i 
landet.
Foreningens brochure tilstilles på forlangende.

Et hypotekforeningslån 
- optaget i låntagernes egen forening - 

er det sekundære lån
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55 afdelinger er parat 
til at hjælpe Dem

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

SPAREKASSEN FYN

&en almindelige ^randforfifring 
for Sanbbpgninger, oprettet Peb fongelig 2lnorbning 

af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 . KØBENHAVN K. (01) 121100

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

Mageløs 2 - Telf. 11 77 77
Uopsigelige lån i alle arter af faste ejendomme i Fyens Stift.

Cirkulerende kasseobligationer ca. 2 milliarder kr.
Umyndiges og offentlige midler kan anbringes i foreningens kasseobligationer. Obligationer ind

skrives og opbevares vederlagsfrit (dog mindst 10.000 kr.) 
Notering på navn er ikke nødvendig.


