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Maj 1969
Nr. 159 - 28. årgang

Årsmøde i Sønderjylland
Foreningens årsmøde 1969 hen
lægges til Sønderjylland, og det 
fortælles der om i et par artikler 
inde i bladet. Program for såvel 
årsmødet som årsmødeudflugten 
findes på side 3, og tilmeldings
blanketten til årsmødet er på 
side 13.

Sprogværnets 
samlingssted
kaldes Skamlingsbanken med ret
te. Baggrunden herfor beretter 
redaktør Preben Hellelund om i 
en artikel på side 5.

Kapiteltaksterne faldt
sidste år med 6-16 procent og er 
nu de laveste i de sidste otte år. 
Det fortælles der om i »Dagens 
Debat« side 6.

Forsvinder 
landbrugshaveme?
Landsformanden, gårdejer Chr. 
R. Christensen, M.F., peger på, at 
tredelingen af vurderingen af 
landbrugsejendomme kan føre til 
nedlæggelsen af mange gamle og 
hyggelige haver. Side 7.

Hos de fine på
Haderslev-egnen
Sådan lyder den drilske bemærk
ning, når sønderjyder i al mun
terhed karakteriserer årsmødeeg
nen. Baggrunden herfor fremgår 
af den artikel, museumsinspektør 
Hans Neumann, Haderslev, har 
skrevet på side 8.

Haderslev Amts Museum rummer ikke blot en betydelig oldtidssamling, men 
har også - som billedet viser - en værdifuld frilandsafdeling med rige sam

linger af østslesvigsk bondekultur
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Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde 1969
LØRDAG DEN 31. MAJ 1969

Kl. 13.00 præcis: Årsmøde på Skamlingsbankens Hotel.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Beretning om Slægtsgaardsarkivet.
4. Beretning om medlemsbladet »Slægtsgaarden«.
5. Beretningerne drøftes.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget til beslutning.
Kl. 14.30: Mødet afbrydes af en kort kaffepause.
Kl. 15.30: Mødet ventes sluttet.

7. Valg:
a. Der er ikke valg af medlemmer til hoved

bestyrelsen i år.
b. Valg af revisor.

8. Mødested for årsmødet 1970.
9. Eventuelt.

Efter en halv times pause med mulighed for en spadseretur på Skamlingsbanken, køres der kl. ca. 16 ad 
landevejen mod syd over Hejlsminde og Fjelstrup til Sillerup.
Kl. ca. 16.30: Ankomst til slægtsgården »Sillerupgård«. Martin Wiuff Daugaard-Hansen giver oplysninger om 

Sillerupgårds historie og om de 10 slægtled, der har levet og virket på stedet, samt om markernes 
gamle navne og om ting, der er bevaret fra tidligere slægtled.

Kl. 17.30-18.00: Ankomst til Haderslev, hvor deltagere, der har bestilt hotelværelse, finder dette efter en 
meddelelse, der udsendes fra turistbureauet i Haderslev.

Kl. 19.00: Middag på hotel »Harmonien« og derefter selskabeligt samvær til kl. 24.00.
SØNDAG DEN 1. JUNI 1969

De indlogerede bør bestille morgenbordet dækket til aftalt tid. - Søndag morgen samles deltagerne på 
pladsen ved turistbureauets kontor på Gravene, hvor der er parkeringsplads.
Kl. 8.30 køres til GI. Haderslev kirke (Set. Severinkirke).
Kl. 9.00 indleder pastor G. Gejl samværet i kirken med morgensang. Derefter gives en kort redegørelse 

for kirkens historie, og der sluttes med andagt og salmesang.
Kl. 9.30 køres ad Ribe landevej til Hammelev og til Tørning vandmølle i det smukke landskab med sø og 

skov. Her ses den gamle borgruin, og der bliver tid til en spadseretur.
Kl. 11.00 ankomst til Rødding Højskole, hvor kst. forstander Thomas Rørdam vil lede rundgangen.
Kl. 12.30 spises frokost på Gram Slotskro. Busserne parkerer foran kroen Ved dyssen, og i øvrigt parkeres 

på pladsen vest for kroen og ved el-værket.
Kl. 14.00 samles deltagerne foran Gram slot, hvor greve Jens Brockenhuus-Schack fortæller om slottet 

og godset. (Der bliver adgang til en spadseretur i den smukke slotspark og til Gramgård).
Kl. ca. 15.15 fortsættes til sidste besøgssted hos gårdejer Jens Skau og Anne Marie Skau, »Nygård«, Øster- 

Lindet, der fortæller om gårdens historie og smukke indbo. Ved udflugtens slutning samles delta
gerne i »Nygård«s have.

Kl. ca. 16.30: Årsmødet forventes sluttet. - Udflugtsbusserne kører til Haderslev.

Slægtsgaardsforeningens årsmøde 1969 
holdes i år på Skamlingsbanken og 
i Haderslev, og søndagsudflugten går 
til egnen vest for Haderslev med 
Rødding og Gram som yderpunkter 
mod nordvest og vest. Mødet holdes 
lørdag den 31. maj og søndag den 
1. juni.

Foreningens medlemmer med fa
milie og slægtninge indbydes. Nye 
medlemmer, som indmeldes i Slægts- 
gaardsforeningen senest 17. maj, får 
også mulighed for at deltage.

Mødet åbnes lørdag eftermiddag 
kl. 13,00 på Skamlingsbanken, og 
der indledes med beretning om for
eningens virksomhed såvel som 
slægtsgårdsproblemet vil blive drøf
tet.

Hjemmenes og slægternes fortid 
og fremtid angår både den ældre og 
den yngre generation, og det forven
tes, at de, der kan, tager nogle af

Historisk udflugt 
efter årsmødet

Efter mødet på Skamlingsbanken besøges 
to slægtsgårde, Tørning Borgruin, Gram 

Slot og Rødding Højskole
slægtens unge med, og at så mange 
som muligt overværer det indleden
de eftermiddagsmøde, hvor de be
stræbelser, der gøres for at bevare 
samhørigheden mellem hjemmene, 
jorden og de unge slægtled i frem
tiden, vil blive omtalt. Også Slægts- 
gaardsarkivets arbejde med at ud
forske og samle gårdenes og slægter
nes historie bliver belyst.

I en pause under mødet i Skam
lingsbankens Hotels store sal serve
res eftermiddagskaffe.

Mødedeltagere, der ankommer til 
Skamlingsbanken før mødetid for at 
få mere tid til at se naturen og det 
minderige sted, kan spise frokost på 
Skamlingsbankens Hotel. Hotellet 
ønsker gerne bestilling pr. brev 
(Skamlingsbankens Hotel, 6093 Sjø- 
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lund) eller pr. telefon (Sdr. Bjert 
05 - 57 20 03).

Ved opkørslen til Skamling par
keres bilerne på den store parke
ringsplads til venstre umiddelbart før 
Skamlingsbankens Hotel.

Med god bistand af sønderjydske 
slægtsgårdsfolk og turistchefen i Ha
derslev har man bestræbt sig for at 
lægge årsmødet således til rette, at 
deltagernes tid og økonomi ikke be
lastes mere end nødvendigt. Mangel 
på medhjælp og andre forhold med
fører jo, at det kun er de færreste 
familier i landbrugsejendomme, der 
kan tage på ferierejse i mange dage.

Begrænset deltagerantal
Deltagere, der ønsker befordring 
med bus under egnsudflugten fra 
Haderslev til Rødding og Gram 
m. v. søndag den 1. juni, kan be
stille busbillet og lade egen vogn stå 
i Haderslev, ligesom de, der kommer 
til mødet med tog eller anden be
fordring, kan få busbefordring, hvis 
det ønskes.

Deltagerne fra Randers Amt, som 
ankommer i turistbus, skal ikke be
stille busbillet på indmeldelsesblan
ketten.

Medlemmer, der kun kan deltage 
i årsmødet søndag den 1. juni, bedes 
også indsende indmeldelsesblanket- 
ten og betale frokostbillet (punkt 2) 
og fællesudgifter (punkt 4).

Frokostanretningen og opdæknin
gen til antallet af deltagere på Gram 
Slotskro er forudbestilt, og kun de, 
der har fået frokostbillet tilsendt, 
kan få adgang til spisesalen.

Ligesom ved de seneste årsmøder 
begrænses deltagerantallet af hensyn 
til pladsforholdene. Alle deltagerne 
skal være indmeldt og have billetter 
tilsendt. Indmedesesfristen er senest 
den 17. maj.

I tilfælde af sygdom eller anden 
forhindring efter tilmeldingen bedes 
framelding sendt til foreningens kon
tor senest den 21. maj af hensyn til 
afbestilling af hotelværelse og mid
dags- og frokostkuverter, således at 
det indbetalte beløb kan refunderes.

Historiske udflugtssteder
Som sædvanligt gennemføres i til
knytning til selve årsmødet en række 
interessante udflugter til historiske 
steder samt til gamle slægtsgårde.

Efter årsmødet lørdag den 31. maj 
aflægges der besøg på Sillerupgaard, 
som har tilhørt samme slægt siden 
slutningen af 1600-tallet. Det nuvæ
rende ejerpar, Martin Wiuff Dau- 
gaard-Hansen og Birgit Daugaard- 
Hansen, overtog Sillerupgaard i 
1967 efter Laue Frederiksen og 
Marie Bjørnshauge Frederiksen, født 
Wiuff, som nu bor i en nærliggende 
villa »Bjørnshauge«.

Søndag den 1. juni indledes med 
morgenandagt i Gammel Haderslev 

Kirke, og det første udflugtssted bli
ver Tørning Borgruin, som muse
umsinspektør H. Neumann, Hader
slev, fortæller om ved årsmødemid
dagen.

Derefter besøges Rødding Høj
skole, hvis historie går tilbage til 
1844, og efter frokosten på Gram 
Slotskro fortæller greve Jens Broc- 
kenhuus-Schack om slottets og god
sets historie, ligesom han redegør for 
den driftsform, som anvendes i god
sets landbrug med stort kreaturhold 
i løsdriftsstald-kotellet, som er byg
get efter de mest moderne principper 
med plads til 250 køer.

Årsmødeudflugten sluttes med be
søg hos gårdejer Jens Skau og fru 
Anne Marie Skau på Nygaard i 
Øster Lindet, som tidligere var en

Fra amtskredsene
■ . ■. . ..:..

_________________________________

Dansk Slægtsgaardsforening
Randers Amtskreds

arrangerer med forventet tilslutning 
BUSTUR 

til årsmødet i Haderslev 
den 31. maj og 1. juni.

Afgang fra Vivild kl. 9.00, fra Al- 
lingåbro kl. 9.30 og fra Randers ru
tebilstation kl. 10 lørdag den 31. maj. 
Tilmelding sker til rutebilejer H. Es- 
bensen, Vivild, tlf. (06) 48 60 33, se
nest 10 dage før. Amstbestyreisen.

Medlemsfremgang 
i Sønderjylland

Dansk Slægtsgaardsforenings kreds 
for Haderslev Amt har i det for
løbne år haft en lille fremgang i

Slægtsstævner
135 til familiestævne

Vestergården i Sandby på Holbæk- 
egnen har været ramme om en fa
miliesammenkomst for slægtninge ef
ter gårdejer Johannes Pedersen, Ve
stergården.

Det er de fire ugifte søskende på 
Vestergården, Elisabeth, Ingemand, 
Jacob og Frede Pedersen, der holder 
forbindelsen med slægtens mange 
forgreninger i live og inviterer til 
denne sammenkomst. Der deltog 135.

Foruden samværet på gården var 
der på programmet også et besøg i 
Kundby kirke, hvor pastor Svergius 
holdt en smuk tale om betydningen 
af at holde slægtstraditionerne i live.

På kirkegården dvælede man ved 
en gravsten fra 1790 over den ældste 
af slægten, hvis herkomst man ken
der. Man har optegnelse over aner, 

domænegård, og som nu har et areal 
på 195 tønder land ager, 8 tønder 
land eng og 16 tønder land skov. 
Jens Skau vil fortælle om Skau- 
slægten og Kloppenborg-Skrumsager- 
slægteme,. ligesom der bliver lejlig
hed til at se Nygaards stuer, som 
rummer smukke møbler af forskel
lige arter og mange interessante ind
bogenstande, som hver har sin histo
rie og oprindelse. Det vil fru Anne 
Marie Skau berette om. Jens Skau 
har overdraget sin slægtsgård »Skov- 
gaard«, Hammelev, til sin ældste 
søn, Hans Skau, som nu har den i 
9. generation.

Udflugtsturen fra Haderslev over 
Tørning, Rødding, Gram, Øster-Lin- 
det og tilbage til Haderslev er ca. 
80 km.

medlemstallet til i alt 190, oplyste 
amtskredsformanden, gårdejer Jens 
Skau, Nygaard, Øster Lindet, ifølge 
»Vestkysten«s referat af kredsens ge
neralforsamling. Medlemstallet for 
hele landet er derimod gået en del 
tilbage og er nu omkring 2.600, 
refererer »Vestkysten«.

1 Jens Skaus beretning omtaltes 
også forholdene omkring »Slægts- 
gaarden«, ligesom han oplyste, at 
Slægtsgaardsarkivet er flyttet fra Det 
kongelige Bibliotek til nye og større 
forhold på biblioteksskolen på Ama
ger, oplyser »Vestkysten«.

I forbindelse med kredsgeneral
forsamlingen talte landsformanden, 
folketingsmand, gårdejer Chr. R. 
Christensen, Badstrup, om aktuelle 
landbrugsproblemer.

der går helt tilbage til begyndelsen 
af 1700-tallet. Den ældste i forsam
lingen var den 91-årige fhv. gårdejer 
Lars Jensen, Roskilde, tidligere Tvil
linggården i Torslunde - den yngste 
var kun fire uger. Det var femte ge
neration i slægten.

Kaster-slægten i Fåborg
Den største familiesafnmenslutning 
med tilknytning til Fåborg er Kaster 
familien. Medlemmer af denne har 
beklædt fremragende poster i byen 
og ud over landet, der er udarbejdet 
en omfattende slægtsbog med mange 
historiske oplysninger.

En gang imellem mødes medlem
mer af slægten til stævner i Fåborg, 
hvor Slægtsgården i Grønnegade 
samt mindetavler i kirken og slægts
klenodier på museet beses.
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Få festpladser har som Skam- 
lingsbanken bevaret sit ry. På én 
gang har dens navn klang af 
både fortid og nutid, og der er 
minder om såvel møder som fe
ster og begivenheder, der har 
historisk rod. Der findes næppe 
noget mere typisk billede af 
dansk folkeliv end sommermø
der i det grønne, og historien bli
ver rigere, når den - som på 
Skamlingen - har været bag
grund for en national kamp for 
modersmålets ret. Med rette be
tegnes Skamlingen som sprog- 
værnets samlingssted.

Det var næppe tilfældigt, at det 
blev sønderjyske bønder, som på 
baggrund af hele den begyndende 
folkelige rørelse mod enevælden om
kring 1835 kom til at stå som kon
taktskaberen mellem almuen og de 
kredse af intellektuelle, som stod bag 
det nye »Selskabet for Trykkefrihe
dens rette Brug«. Vidtforskellige 
samfundsspørgsmål optog i stigende 
grad selskabet. Kong Frederik den 
6’s begrænsning af trykkefriheden 
førte til uro i stænderforsamlingerne, 
og ud af spørgsmålene om både yt
ringsfrihed og åndsfrihed opstod en 
spirende utilfredshed med finanssty- 
relsen. Dette i forening førte til en 
voksende folkerørelse.

Samtidig blev den 37-årige land
foged Uwe Jens Lornsens skrift om 
sit arbejdsmål - at give hertugdøm
merne Slesvig og Holsten fri forfat
ning, så de som en helhed kunne 
skilles fra Danmark og kun have 
fælles konge med moderlandet - 
kendt. Snart efter svarede professor 
Chr. Paulsen med et stort flyveskrift, 
hvori han påviste, at Sønderjylland 
er gammelt, dansk land. Han beskrev 
indgående hertugdømmernes folke- 
præg og statsret og påviste, at over 
halvdelen af indbyggerne talte dansk. 
Men der var kun 102.000 af de 
330.000 indbyggere, der havde dansk 
som kirke- og skolesprog. Retsspro- 
get var udelukkende tysk. Han un
derstregede, at sproget er folkenes 
helligdom og skrev, »at de slægtled, 
som lidt efter lidt glemmer det gamle 
sprog og lærer det nye, lider i deres 
åndelige udvikling«.

Disse to skrifter blev begyndelsen 
til et årelangt opgør mellem dansk 
og tysk. Professor Chr. Paulsens tan
ker fandt snart betydelig interesse og 
støtte blandt sønderjyske bønder. 
Han har fortalt, at de næsten var 
forundret over, at en dannet mand 
sympatiserede med dem. De forstod 
måske ikke mange af hans betragtnin
ger om sprogets nationale værdi, 
men for dem var det tilstrækkeligt at 
blive støttet i opfattelsen af, at det

Skamlingen

- sprogværnets 

samlingssted

AF
PREBEN HELLELUND

er forkert at have et fremmed rets- 
sprog, som ustandselig gav anledning 
til misforståelser. Chr. Paulsen fik 
snart nær kontakt med bonden Nis 
Lorenzen, som var medlem af den 
slesvigske stænderforsamling. I juni 
1836 foreslog Lorenzen i stænder
forsamlingen at indføre dansk rets- 
sprog, hvor der var dansk kirke- og 
skolesprog. Hvor findes der et folk, 
som vil se sine anliggender behandlet 
i et andet sprog end sit eget, spurgte 
han? Embedsmanden er dog vel i 
landet for folkets skyld, og folket 
ikke for embedsmandens skyld, føje
de han til. Nis Lorenzens tale blev 
bemærket af Trykkefrihedsselskabet, 
der besluttede at tage den danske sag 
i Sønderjylland op og støtte den. Sel
skabet bidrog ved blandt andet at 
stå bag oprettelsen af et dansk blad 
i Sønderjylland, som kunne holde in
teressen for sprogkampen ved lige. 
Det førte til oprettelsen af dagbladet 
»Dannevirke« i Haderslev i juni 
1838.

Støttet af en henvendelse med over 
tusinde underskrivere rejste Lorenzen 
igen i 1838 i stænderforsamlingen 
forslag om indførelse af dansk rets- 
sprog. Han fik støtte af stænder
forsamlingens præsident, professor 
Falck, der søgte at skabe et kompro
mis, så retssproget skulle være dansk, 
så længe folkesproget endnu ikke var 
tysk. Forslaget blev da gennemført 
med et knebent flertal. Det blev 
Kong Christian den 8.’s første rege
ringshandling at udstede det nye 
sprog-reskript, men hertug Christian 
August af Augustenborg fik voksen
de tilslutning til en protest mod re
skriptet. Stænderne bad derefter kon
gen trække det tilbage, hvilket dog 
ikke skete, men det dannede optak
ten til en forøgelse af spændingen 
mellem dansk og tysk.

I en sådan tilspidset situation var 
det da, at Haderslev-købmanden 
Hiort-Lorenzen i stænderforsamlin
gen i Slesvig uden varsel gav sig til 
at tale dansk i stedet for tysk. Stæn
derrepræsentanten for Ærø, der ikke 
mestrede det tyske sprog, så fuldkom
ment som Hiort Lorenzen, havde af 
og til fået lov til at tale dansk i stæn
derforsamlingen, men Hiort Loren
zens erklæring om - mens han på 
talerstolen stod med korslagte arme 
- at han ikke længer agtede at tale 
tysk, førte med sig, at stænderfor
samlingen nægtede at godkende for
handlingsprotokollen, der indeholdt 
et referat på tysk af Hiort Lorenzens 
tale. Det blev slettet, og i kanten 
kom i stedet til at stå: »Den depute
rede fra Sønderborg talte dansk. Han 
vedblev at tale dansk«. Stænderpræsi
dent Falck bemærkede, at kun dansk
talende, som ikke mestrer det tyske 
sprog, må tale dansk i forsamlingen. 
Hiort Lorenzen bad igen på dansk 
om ordet, men fik besked om at tie. 
Han spurgte så, om han skulle tie, 
fordi han havde »stødt an«, eller for
di han talte dansk.

- Fordi De taler dansk, svarede 
stænderpræsidenten.

Hermed var det danske sprogs stil
ling på ny kommet til debat. Det 
strømmede ind med takke- og hyl
destadresser til Hiort Lorenzen, og 
Viborgs stænder opfordrede kongen 
til at beskytte det danske sprog.

Bønderne på Haderslev-egnen for
beredte en festlig modtagelse af Hiort 
Lorenzen, da han vendte hjem fra 
stænderforsamlingen. De ville arran
gere en fest i Haderslev, men ingen 
af byens gæstgivere turde af hensyn 
til slesvigholstenerne udlåne lokaler 
til festen. Kromanden i Sommersted 
lod imidlertid nogle skillerum rive 
ned i kroen, så der kunne skaffes 
plads til forsamlingen. Festen fandt 
sted 21. februar 1843, og her med
delte møller H. J. Staal, Torning 
Mølle ved Christiansfeld, at en ræk
ke af egnens mænd i taknemmelighed 
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for sprogreskriptet havde købt Skam- 
lingsbanken, og at der skulle arran
geres folkefester.

Den første fandt sted den 18. maj 
1843 med digteren Steen Steensen 
Blichers folkefest året før på Him
melbjerget som forbillede. Festen be
gyndte ved solopgang med hejsningen 
af »et 12 alen lang og 6 alen bred« 
Dannebrog, og flaghejsningen ledsa
gedes af en kanonsalut og senere af 
en firstemmig hymne. Den 26-årige 
senere amtsforvalter Laurids Skau 
var første taler ved festen, som hav
de samlet 6000. Derefter talte med
lem af stænderforsamlingen i Roskil
de, kammerråd, fabrikant Drewsen, 
der overrakte Hiort Lorenzen et 
drikkehorn i sølv.

Det næste Skamlingsbankemøde 
blev en sorgens sammenkomst for 
sønderjyderne. 29. marts 1844 æn
drede kong Christian den 8. nemlig 
sprogreskriptet således, at kun de, 
der ikke kunne tysk, måtte tale dansk 
i stænderforsamlingen i Slesvig. Mø
det den 4. juli 1844 formede sig der
for som et protestmøde, hvor man 
»indankede modersmålets sag for he
le Norden«. Hiort Lorenzen nægtede 
at give møde i stændersalen, og en 
protesthenvendelse til kongen fik 
20.000 underskrifter fra alle sam
fundslag.

I festen deltog godt 12.000. Afte
nen før festen var ankommet en dam
per til Kolding med 120 københav
nere, blandt andet digteren N. F. S. 
Grundtvig, Orla Lehmann,' professor 
Chr. Paulsen, »Fædrelandet«s redak
tør, forfatteren Meir Goldschmidt, 
der talte tillige med Laurids Skau og 
Hiort Lorenzen. Orla Lehmann til
sagde sønderjyderne fostbroderskab, 
og Carl Ploug sagde, at »bag nord
slesvigerne står ikke blot det danske 
folk, men hele Skandinavien«. 
Grundtvig opfordrede nordslesvigerne 
til at blive ved at tale dansk, og en
delig sagde professor Paulsen, at »et 
folk kun er fortabt, når det fornæg
ter sig selv«.

Den 3. Skamlingsbankefest i 1845 
havde samlet 8000 deltagere med re
præsentanter for både Norge og Sve
rige, og ved den fjerde fest den 28. 
juni 1846 kunne Laurids Skau tolke 
sin glæde over et dansk seminarium 
i landsdelen. Krigen i 1848 standsede 
sprogfesterne på Skamlingen, men 
1851-1859 holdtes på ny en række 
fester.

Allerede i 1845 var der foreslået 
rejst en granitsøjle på Skamlingen. 
Forslaget blev først realiseret 10. op- 
tober 1863, men allerede 22. marts 
1864 - kun fem måneder efter - blev 
den sprængt i luften af preusserne. 
Den 16 meter høje søjle bestod af 25 
granitkvadre, og den bar navnene på 
18 sønderjyders kamp for danskhe
den. Preusserne ville under krigen be
nytte granitkvadrene til skærver til 

vejfyld, men ved en auktion over gra
nitblokkene lykkedes det danske bøn
der at købe granitten, som de opbe
varede, til krigen var forbi. Ved 
grænsedragningen efter krigen kom 
otte sønderjyske sogne og dermed 
Skamlingsbanken til at ligge nord for 
grænsen. Den 27. maj 1866 blev søj
len igen rejst med de skår, som den 
havde fået ved sprængningen.

I terrainet omkring den 113 meter 
høje Skamlingsbanke er siden rejst 
forskellige mindestene: i 1884 for N. 
F. S. Grundtvig, i 1889 for stiftamt
mand Th. A. Regensburg, i 1899 for

DAGENS DEBAT

Kapiteltaksterne faldt 6-16 procent
Kapiteltaksterne for 1968, som Dan
marks Statistik fastsatte i februar må
ned, viser det største fald i de sidste 
otte år. Nedgangen i kapiteltaksten 
for byg, som der knytter sig størst 
interesse til, fordi den danner grund
lag for beregningen af mange for
pagtningsafgifter, er på ikke mindre 
end 7,74 kr. pr. 100 kg. Det svarer 
til et fald fra året før på 16,2 pro
cent.

Den gennemsnitlige kapiteltakst 
for hele landet for rug er faldet med 

Rug
Priser pr. 100 kg.

Byg Havre Hvede
1968: .................... ............ 45,57 39,93 37,06 44,30
1967: .................... ............ 48,83 47,67 43,44 48,16
1966: .................... ............ 48,90 48,10 45,73 48,10
1965: .................... ............ 48,12 45,50 43,71 49,71
1964: .................... ............ 47,55 41,11 38,80 48,73
1963: .................... ............ 45,85 42,65 40,50 48,06
1962: .................... ............ 46,04 43,27 42,34 47,68
1961: .................... ............ 45,81 40,26 34,91 48,68
1960: .................... ............ 46,34 38,15 38,15 47,82

Danmarks Statistik har på basis af indberetninger fra de enkelte kapitel- 
takstnævn fastsat kapiteltaksterne for 1968 for de enkelte kapiteltakstkredse 
således:

Kapiteltakstkredse (ældre stifter)
Rug

Sjællands Stift undtagen Bornholm . 45,82
Bornholm .......................................... 40,33
Lolland-Falsters Stift ...................... 44,60
Fyens Stift.......................................... 45,75
Aarhuus Stift .................................... 46,66
Aalborg Stift...................................... 46,30
Viborg Stift ...................................... 46,50
Vejle Amt .......................................... 47,00
Ringkøbing Amt................................ 45,08
Ribe Amt .......................................... 47,00
Haderslev Amt .................................. 45,75
Aabenrå Amtsrådskreds ................ 45,75
Sønderborg Amtsrådskreds .............. 45,70
Tønder Amt ...................................... 45,78
Gennemsnit for hele landet............  45,57

Priser pr. 100 kg.
Byg Havre Hvede

38,70 36,79 44,11
37,83 36,50 —
40,75 36,63 43,57
38,97 36,52 43,29
40,51 38,44 —
41,38 38,55 —
41,17 38,25 —
40,00 37,33 —
38,92 35,67 —
40,67 38,33 —
39,68 36,25 46,00
40,00 36,25 44,75
40,00 36,90 44,10
40,42 36,44 —
39,93 37,06 44,30

stiftsprovst M. Mørk-Hansen, profes
sor Flor og købmand P. Hiort Loren
zen. I 1902 rejstes talerstolen af kam
pesten, og i 1948 byggede modstands
bevægelsen i Sønderjylland en klok
kestabel til minde om frihedskampens 
ofre i den anden verdenskrig.

Tre gange dagligt lyder ud 
over Skamlingen toner af Prins 
Jørgens march som symbolet på 
den frihedstrang, der i 126 år er 
kommet til udtryk på Skamlin
gen.

3,26 kr. pr. 100 kg, eller med 6,7 
procent. Taksten for havre er gået 
ned med 6,38 kr. eller med 14,6 pro
cent, og endelig er den gennemsnit
lige kapiteltakst for hele landet for 
hvede reduceret med 3,86 kr. pr. 100 
kg, hvilket svarer til et fald på 8 pro
cent.

Kapiteltaksternes gennemsnit for 
hele landet er ansat således, idet her 
tillige anføres gennemsnitstallene for 
nogle foregående år:
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Slægtsgaardsforeningens landsformand:

Fare for en ny opvurdering af ejendomme
Vi står foran en ny vurdering af 
landets ejendomme. 1. august skal 
fjortende almindelige vurdering fin
de sted, og man er godt i gang med 
forberedelserne. At vurderingen vil 
betyde en ny stigning i ansættelserne, 
synes der ikke at være tvivl om. En 
sådan stigning i vurderingerne har 
fundet sted hver gang, siden det 
store prisfald svagt slog igennem i 
begyndelsen af trediverne.

Der tales i øjeblikket om, at be
boelsesejendomme med mere skal 
sættes 40-50 procent i vejret. Og 
ved de prøvevurderinger, der skal 
finde sted på fynske landbrugsejen
domme i denne tid, rejses der krav 
om en stigning på 600 kr. pr. hektar 
for god jord. Og da denne alminde
ligvis står til 4000 kr., vil det altså 
stige omkring 15 procent.

Betænkelighed
En sådan opvurdering af landets 
værdier, må naturligvis give anled
ning til megen betænkelighed, og 
navnlig forekommer det mig, at hele 
situationen giver en meget dårlig 
baggrund for fornyet opvurdering af 
landbrugsejendommene.

Det må erkendes, at der i første 
del af 13. vurderingsperiode fandt 
stigninger sted i landbrugets handels
priser, men disse stigninger er i den 
senere tid afløst af stagnation, der 
endog har udviklet sig til et betyde
ligt prisfald. Så sent som i første 
halvår af 1967 kunne der konstate
res prisstigninger. Men så vendte 
bøtten, og i 1968 har man været ude 
i en reel prisfaldsbølge. For ikke 
mange dage siden kom der med
delelse om en ikke offentliggjort 
handelsstatistik, hvori der fortaltes, 
at beboelsesejendomme stadig var 
stigende, men at antallet af handeler 
med landbrugsejendomme var fal
dende. Men så holdt meddelelserne 
pludselig op. Man sagde ikke noget 
om, til hvilke priser disse handeler 
havde fundet sted. Men det er jo 
temmelig logisk, at dalende handel 
også er udtryk for dalende priser.

Prisudviklingen
Den faldende omsætning har med
ført en stærk differentierende pris
udvikling for de forskellige ejen
domstyper. De bedste og bedst belig
gende ejendomme har lettest ved at 
finde købere, medens de ringere med 
gamle bygninger, dårlig og kuperet 
jord samt dårlige vejforbindelser er 
næsten usælgelige. I en periode, da 
en trediedel af landejendommene er

Tredeling af vurderingen af landbrugets ejendomme 
kan gøre det nødvendigt at pløje mange gamle haver

AF CHR. R. CHRISTENSEN, M. F.

nedlagt i løbet af det sidste tiår, og 
da alt tyder på, at den næste tredie
del også står for fald, er det natur
ligt, at værdien af disse kun kan be
regnes efter nedlægningsværdien. Det 
vil sige den værdi bygningerne kan 
have til beboelse og andet, medens 
jordens værdi er afhængig af, hvad 
den kan udbringes i til tillægsjord til 
bestående ejendomme.

Det vil sige, at det aldrig har væ
ret så svært, at vurdere ejendomme
nes reelle værdi som denne gang. 
Nogle kan måske tåle en mindre 
stigning, mens masser af ejendomme 
i virkeligheden bør have en klække
lig nedsættelse, hvis der skal være 
retfærdighed til.

Derfor er systemet med at fore
tage en delvis fast procentvis opvur
dering så helt ved siden af ved denne 
lejlighed. Det er nødvendigt at fore
tage en individuel vurdering af de 
forskellige ejendomme.

Forholdene er nu engang helt an
derledes, end de før har været. Man 
behøver blot at tænke på, at i sin 
tid har en række ejendomme fået 
tilkendt en beliggenhedsværdi, fordi 
de lå i nærheden af en jernbanesta
tion. Nu er størsteparten af statio
nerne borte, men er der taget hensyn 
dertil ved tidligere vurderinger? Og 
tages der hensyn dertil ved denne 
vurdering? Hvis ikke, så er der i 
hvert fald noget galt.

Handel og vandel
Ved vurderingen skal der tages hen
syn til, hvad ejendommene er værd 
i handel og vandel med almindelig 
prioritering.

Men disse ting fortolkes ofte på 
en højst uheldig måde. Systemet 
med, at en ejendom skal vurderes 
i prioriteret stand virker helt ander
ledes end før. Vi skal ikke mange 
år tilbage, før prioriteringen kun 
spillede en minimal rolle. Nu der
imod er det normalt, at en væsentlig 
del af købesummen afholdes gennem 
et sælgerpantebrev af yderst tvivlsom 
værdi.

Det vil altså sige, at den reelle 
købesum normalt er væsentligt la
vere end det opgivne beløb. Og det 
har i hvert fald aldrig været lovgiv

ningsmagtens mening, at der skal 
foretages vurderinger, som i væsent
lig grad hviler på en fiktiv værdi.

Så lang tid man ikke har fået lov
givningen ændret på det pågældende 
punkt, må man imidlertid finde sig i 
forholdene.

Men skal man tage hensyn til 
prioriteringen, må lovens forudsæt
ninger i hvert fald også kunne kræ
ves opfyldt på anden måde. Og det 
vil sige, at man ikke alene skal vur
dere efter ejendommenes værdi i 
handel, men også i vandel. Det vil 
sige i brug.

Og dette sidste synes jeg, det kni
ber overordentligt hårdt med. Når 
vi har oplevet et sædskifte, hvor 
landbruget hverken har kunnet for
rente sin gæld eller sin kapital, vil 
det være helt urimeligt at se bort 
fra det sidste og udelukkende tage 
hensyn til en handelspris, der skyl
des helt andre omstændigheder end 
rentabilitetsforholdene.

Forsigtighed
Alting peger derfor i retning af, at 
der må udvises den størst mulige 
forsigtighed ved den forestående vur
dering. At foretage opvurderinger på 
grundlag af en prisbevægelse, der 
ændredes for et par år siden, vil være 
helt forkert. Man må have de to 
sidste års prisfaldsbølge med, og 
man må ikke mindst tage hensyn til, 
at brugsværdien af en landbrugsejen
dom er meget ringe.

For øvrigt foretages der i år en 
tredeling af landbrugets ejendomme. 
Landbrugsjorden vurderes for sig, 
landbrugsbygningerne vurderes lige
ledes særskilt, og dernæst foretages 
en vurdering af stuehus og have for 
sig.

Om det er meningen, at de gamle 
stuehuse og de gamle haver skal vur
deres op til en kvadratmeterpris, der 
blot i nogen måde står i forhold til 
villaer og villahaver, må stå hen lidt 
endnu. Hvis det bliver tilfældet, kan 
det blive nødvendigt at pløje mange 
gamle haver, som man i forvejen 
døjer hårdt med at få holdt i orden. 
Men hvad man skal gøre med de 
gamle stuehuse, bliver et meget 
større probem.
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»Intet sted er landmanden mere a^
Det område, Skamlingsbanken ligger 
i, og hvis højeste punkt det er, hørte 
tidligere med til Sønderjylland. Søn
derjyllands nordgrænse mod vest 
fulgte Kongeåen og her mod øst 
fulgte den Kolding å, der i dag løber 
inde i Kolding by parallelt med jern
banen. Men ved grænsedragningen i 
1864 fik Danmark som erstatning 
for de kongeriske enklaver i Sønder
jylland, foruden nogle sogne om
kring Ribe, også 8 sogne syd for 
Kolding Fjord. Grænsen rykkede der
med fra Kolding Fjord ned til Hejls- 
minde og nåede først den gamle 
grænse inde i nærheden af jernbanen 
syd for Vamdrup.

De store folkefester i 1840’eme 
blev altså holdt på sønderjysk jord, 
og det var da naturligt at vælge dette 
sted, Sønderjyllands højeste punkt i 
et imponerende landskab, til disse 
møder.

Det var et herred, der blev delt 
midt over, Nørre- og Sønder Tyr
strup Herred kaldes delene i dag. 
Men indtil da har de 8 sogne delt 
skæbne på godt og ondt med det 
øvrige østlige Sønderjylland, også 
nationalt. Det er i dag ejendommeligt 
at tænke på, at på Skamlingsbanke- 
mødernes tid var flere af ejerne af 
de større gårde i de 8 sogne slesvig- 
holstensk-sindede, således som det 
også var tilfældet i sognene længere 
sydpå. Det var i de bevægede år, da 
vandene skiltes. Det var de klart 
danske eller de klart tyske stand
punkter, som havde fremtiden i sig. 
Men mange af de andre, især sikkert 
blandt slesvigholstenerne, var næppe 
klare over, hvor det bar hen. Ikke 
alle havde det som Fred. Fischer i 
Åbenrå, som en præst, der var sendt 
hen til ham for at »forhøre« ham 
om hans virksomhed, karakteriserede 
med ordene: Han er en fanatisk dan
sker, og hvis dommedagsbasunen 
ikke på den yderste dag blæser 
dansk, - så står han ikke op af gra
ven!

Der viste sig ved stændervalgene 
den meget karakteristiske forskel på 
Haderslev Amt og egnene længere 
sydpå, at mens man dernede valgte 
storgodsejere eller embedsmænd, så 
valgte bønderne i Haderslev Amt to 
gårdmænd af deres egen kreds til 
stændersalen i Slesvig. Det var den 
slesvig-holstensk-sindede Andreas Pe
tersen fra Dalby og Nis Lorenzen 
fra Lilholdt syd for Haderslev. Det 
var det eneste sted, hvor bønderne 
således tog deres politiske skæbne i 
deres egen hånd, og det er et af 
vidnesbyrdene om den selvstændig
hed, som bønderne fra gammel tid 
var vant til.

AF MUSEUMSINSPEKTØR 
HANS NEUMANN

Foruden at være en national bryd
ningstid var det også en social. Det 
var ikke blot en kamp mod fortysk
ningen, der førtes, det var også bøn
derne, der efter mange års under
trykkelse rejste sig imod embeds- 
mændene. Især Hans Nissen fra 
Hammelev citeres for drastiske ud
talelser imod disse, og Nis Lorenzen, 
Lilholdt, der var så heldig at få gen
nemført kravet om dansk retssprog 
i Nordslesvig, sagde, at »embeds- 
mændene er dog vel . i landet for 
folkets skyld«.

Landbostanden bærende for 
danskheden

Selvfølgelig er denne rejsning kraf- 
tigst, hvor bønderne stod stærkest i 
forvejen. I Sundeved og Angel for 
eksempel, hvor livegenskabet havde 
hærget, gik det langsommere. Både 
i den tid, »da Sønderjylland våg
nede« og under fremmedherredøm- 
met, var gårdejerstanden de stærke
ste bærere af den danske sag.

Foruden i en større selvstændig
hed havde dette også en forudsæt
ning i en anden ejendomsfordeling 
end ellers i landet. Der er mange 
større gårde på over 70 ha. Det gæl
der hele amtet, hvor i 1960 de 140 
største ejendomme gennemsnitlig var 
på ca. 90 ha. Og alene i de to østlige 
herreder, Tyrstrup og Haderslev, var 
der i 1960 i alt 81 gårde med over 
70 ha. Det var ejendomme, som den
gang gav både moralsk og økono
misk rygstød til at gå ind for en sag.

1200 »opteret«
Moralsk og økonomisk rygstød kun
ne nok behøves. Det kom særlig 
grelt frem ved det såkaldte optant- 
mageri 1901-02. I årene efter 1864 
havde mange mennesker frasagt sig 
det preussiske statsborgerskab og, 
som det hed, opteret for Danmark. 
Mange var dog ikke udvandret eller 
var vendt tilbage igen og var så ble
vet behandlet som almindelige bor
gere. Der var dog strid om forståel
sen af disse paragraffer, og nu fandt 
de preussiske myndigheder pludselig 
ud af, at her kunne man ramme 
mindre velsete folk blandt dansker
ne. Man erklærede dem for optanter, 
forlangte at de skulle søge opholds
tilladelse, og i 1901 faldt de første 
udvisninger. Særlig opsigt vakte ud
visningen af gårdejer C. Finnemann 

i Tårning og hans søn Niels Finne
mann. Gamle Finnemann havde haft 
flere kommunale tillidshverv, havde 
igennem en årrække været kom
muneforstander, skoleforstander og 
amtsrådsmedlem. Han fremkaldte 
med vilje en retssag og nu fulgte 5 
års stridigheder, en ubehagelig rets
sag med betalte tyske vidner mang
lede ikke, og først i 1907 kunne ud
visningsordren hæves.

Over 1200 personer havde været 
ramt af en lignende skæbne. Det er 
under sådanne forhold, at det er 
noget værd, at tilstrækkelig mange 
personer sidder på deres eget.

Det berettes samstemmende fra 
1840’erne, at landboerne på Hader- 
slev-egnen så afgjort var de førende 
i den danske bevægelse til at be
gynde med. I købstaden var det van
skeligere. Man havde ikke samme 
økonomiske uafhængighed som på 
landet, embedsaristokratiet var langt 
talrigere, stork^bmændene tyskorien
terede. Kun de danske officerer dan
nede en modvægt. Det var svært at 
komme igang.

»Den tapre landsoldat« og tyskerne
Slesvig-holstenerne havde den helt 
dominerende indflydelse i byens 
klubliv, der i disse tider var det af
gørende vigtige »massemedium«. 
Men så lykkedes det i 1849 en kreds 
af borgere at få oprettet »Harmo
nien«, der hurtigt kom til at blive 
samlingsstedet for danske fra både

Større selvstændighed 
fordeling fremhæves 
kendetegn på bonde 
egnen. Det var forud 
kratiske synspunkter, 

så selvfølgelige i am
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^tet end her«
by og land. Højdepunkter i 1850’- 
erne var kong Fred. VIIs besøg. Så 
var der fest i den hvide sal, og kon
gen og grevinde Danner deltog i 
dansen. Fred. VII’s evne til at omgås 
alle var jo usædvanlig, og Edvard 
Lemhcke skriver: »Kongen havde 
noget særligt vindende i hele sin 
fremtræden. Jeg er overbevist om, at 
hvis kongen havde levet endnu nogle 
år, ville dette omslag i stemningen 
være blevet så stærk og iøjnefal
dende, at tyskeriet i Sønderjylland 
ville have fået et dødeligt knæk«.

Ved festen i efteråret 1863 var 
der mange af byens tyskere med til 
festen på Harmonien. Kongen blev 
hilst velkommen med en smuk tale, 
og da vendte han sig mod grevinden 
med bemærkningen: »Den fik jeg sgu 
for mig selv«. Det er fru advokat 
Salicath, der fortæller, og hun til
føjer: »Han var gal på hende i de 
dage«, måske fordi hun kort forin
den, da et maleri af kongen blev 
forevist, sagde: »Du ligner en russisk 
selvkoger, Frederik«.

Fru Salicath fortæller videre: Bal
let gik glimrende. Salicath lod male, 
pudse op, alle vore møbler samt vort 
sølvtøj var derhenne. En masse ty
skere mødte. Kongen var storartet, 
alle var begejstrede for ham. Efter 
souperen spurgte Salicath, hvilken 
march han ønskede, »Lad os få den 
tapre landsoldat«. Tyskerne tram
pede fornøjet med efter den. Da 
troede vi nok, at mange havde skif
tet colour.

Men få uger senere døde Fred. 
VII på Lyksborg slot, og snart var 
den korte ulykkelige krig i 1864 i 
gang. Der kom andre og vanskelige

Hans Nissen Nis Lorenzen

1 og anden ejendoms- 
i denne artikel som 
livet på Haderslev- 
sætningen for demo
som ikke førhen var 

ire af landets egne.

tider, hvor Harmonien måtte fylde 
sin plads som den danske borg. Men 
denne senere historie skal ikke for
tælles her.

Frederik den II opkøbte adelsgodset 
Vi har flere gange nævnt, at bøn
derne i det nordligste Sønderjylland 
havde andre kår end andre steder. 
En væsentlig del af årsagen går til
bage til den godspolitik, som Fred. 
II og hans søn Chr. IV førte, efter 
at Fred. II var kommet i besiddelse 
af både Haderslev og Tøming am
ter. Haderslev havde han arvet efter 
Hertug Hans d. Ældre, og på Tør- 
ning havde den holstenske adelsslægt 
Limbekkerne i middelalderen opbyg
get en magtstilling, der tålte sam
menligning med kongens.

Da nu Fred. II var kommet i be
siddelse af disse to store enheder, 
begyndte han at afrunde besiddelsen 
ved at udkøbe det øvrige adelsgods 
i området. Der blev kun Gram slot 
tilbage, og således gik det til, at den 
for bønderne meget ulykkelige se
nere udvikling af adelsherredømmet, 
med stavnsbånd, vornedskab og liv
egenskab, gik Haderslev Amt forbi. 
Kun en del af bønderne var selvejere 
her ligesom andre steder, men de 
kongelige fæstere havde det både 
økonomisk bedre og stod friere. De 
var så at sige fritaget for hoveri, og 
arvefæstet var meget almindeligt.

Derfor var der også her forudsæt
ninger for at udskiftningen kunne 
sætte ind tidligt, og der var i det 
hele, tiderne taget i betragtning, for

udsætninger for demokratiske syns
måder, som ikke var så selvfølgelige 
andre steder.

En tysk rejsende, der havde sat sig 
ind i landbrugsforhold i forskellige 
egne af Europa, skriver i 1797 i en 
Haderslev-avis.

»Jeg kender intet land i Europa, 
hvor landmanden er mere agtet end 
her. Kancellirådens søn bliver møl
ler, præstens søn bonde, og bondens 
søn borgmester, læge, etatsråd. Ingen 
regering behandler disse forhold klo
gere end den danske, og intetsteds 
tænker nogen mere oplyst og rigtigt 
om dette end i Danmark«.

Og allerede 1763 kunne sognepræ
sten i Nustrup skildre sin egn såle
des: »Overalt i det slesvigske oplæres 
bønderbørn meget ypperligt i skriv
ning og Tegnekunsten indtil Algebra. 
Det er de herlige følger af den lyk
salige frihed, som den slesvigske 
bonde nyder. Fri for vornedret veed 
en fader, om han har aldrig så 
mange børn, at den hele vide verden 
står dem åben, og når han lader dem 
lære det nyttige, skal ingen slave
stand hindre deres timelige lykke. - 
Her i mit sogn er en bonde, hvis 
brødre fare til søs, og to deraf er 
coffardikaptajner i hollandsk tjene
ste. Enhver bonde ejer sin gård som 
et lidet stammegods. - O, lyksalige 
folk«.

Det er bønder af denne type, der 
i det lange løb ikke bliver ved at 
finde sig i en tyskdannet overklasses 
anmasselser, — og ikke i andres hel
ler.
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Herligt humør i en travl hverdag
Desværre blev jeg for sent underret
tet om, at foreningens nyvalgte næst
formand, Einer Petersen, Kikhavn 
ved Hundested, fyldte 70 år kort før 
jul til, at »Slægtsgaarden« i fødsels
dagsomtalen i sidste nummer kunne 
nå at bringe et billede af ham.

For 25 år siden
»Slægtsgaarden« 
bestod prøven

På et bestyrelses- og repræ
sentantskabsmøde vedtoges, at 
»Slægtsgaarden«, som i halv
andet år har været udsendt på 
prøve, og som det havde været 
meningen at udsende en gang 
månedligt, i det kommende 
år kun skal udkomme hver 
anden måned. Til ansvarlig 
redaktør valgtes formanden, 
gdr. Jørgen Petersen, Thors- 
gaard, og sekretæren, journa
list Chr. Damm.

Kontinuerligheden 
af stor værdi

Om den stærkt stigende inter
esse for slægtsgårdenes beva
relse siger museumsinspektør, 
dr. phil. Therkel Mathiassen, 
at kontinuerligheden, som føl
ger med, at en slægt bevarer 
en gård gennem tiderne, er af 
stor værdi. Når en gård går i 
arv, er man ikke så tilbøjelig 
til at se på den rent øjeblikke
lige gevinst. Det har naturlig
vis stor betydning for et land
brugs standard og ikke mindst 
for skovene, hvor man må 
tænke generationer frem, siger 
han.

Tilsynsråd
I tilknytning til Slægtsgaards- 
arkivet er oprettet et tilsyns
råd, der består af lederen af 
Folkemindesamlingen, magi
ster H. Ellekilde, seminarie
lærer Claus Eskildsen, biblio
tekar Albert Fabritius, forfat
teren Salomon Frifelt, lands
arkivar Frode Gribsvad, gene
alogen, direktør Th. Hauch- 
Fausbøll, gårdejer Jens Jen
sen, cand. mag. Gunnar Knud
sen, arkitekt K. Thorsen, og 
genealog Wilh. v. Antoniewitz.

Einer Petersen

Vi skynder os at indhente det for
sømte og noterer så samtidig, at 
Einer Petersen foruden sine interes
ser for Dansk Slægtsgaardsforening 
har mange andre garn ude. Han har i 
en lang årrække været sognerådsfor
mand, han er vurderingsformand og 

Indsendes til

Dansk Slægtsgaardsforening
kassererkontoret, Risbro 23, 2650 Hvidovre

Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt oplysnings
materiale om Dansk Slægtsgaardsforening og opfordres til ind
meldelse i foreningen:

Titel Navn Postadresse

Titel Navn Postadresse

............................... , den 1969

(Underskrift)

har ved flere valg været folketings
kandidat.

Vor forenings medlemmer husker 
ham for hans herlige humør og det 
venlige sindelag, der har tonet ud fra 
ham ved vore årsmøder. Vi ønsker 
endnu engang til lykke!

CHR. R. CHRISTENSEN

Husk kontingentbetalingen
Giroindbetalingskortene til kontin
gentbetalingen for 1969 er nu ud
sendt fra foreningens kassererkontor, 
og mange medlemmer har allerede 
foretaget kontingentbetalingen. For 
at undgå ekstraopkrævning erindres 
de medlemmer, som endnu ikke har 
betalt kontingentet, om snarest at 
gøre det.
»Slægtsgaarden« 
skifter redaktør
Redaktør Preben Hellelund, Odense, 
der siden 1. juli 1968 har fungeret 
som »Slægtsgaarden «s redaktør, 
meddelte på et møde i bladudvalget 
1. april på Fyns Forsamlingshus, at 
han ønsker at fratræde som bladets 
ansvarshavende redaktør med ud
gangen af juni i år.
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Historien gentager sig efter 500 år:

Landboflugt og ødegårde
Førstebibliotekaren ved Det kon
gelige Biblioteks Kontakt- og 
Oplysningsafdeling, Svend Gis
sel, har på Københavns Univer
sitet forsvaret en disputats, som 
han har kaldt »Landgilde og ud
sæd på Sjælland i de store mage
skifters tidsalder. Retrospektive 
studier i landbo- og bebyggelses
historie«. Den belyser de store 
mageskifters tid og giver et glim
rende billede af, hvorledes histo
rien i dag gentager sig efter hen
ved 500 års forløb: Også den 
tids landbrugskrise var præget af 
afgangen fra landbruget med 
ødegårde og ligefrem tomme 
landsbyer til følge, og også den
gang blev brugene gjort større.

Svend Gissel har først og frem
mest undersøgt forholdet mellem 
skyldsætningen og udsædens størrelse 
på Sjælland og mener at kunne fast
slå, at de enkelte ydelser i art og 
størrelser modsvarede bestemte akti
ver og herlighedsværdier ved ejen
dommene.

Jorddrotter og kvægkonger
Han stiller sig hermed i opposition 
til andre forskere, der har hævdet, at 
afgifterne var irrationelle, at de ikke 
kunne sættes i noget fornuftigt for
hold til udsæden og gårdenes tillig
gende, men simpelthen var et resul
tat af balancen mellem tilbud og ef
terspørgsel eller af den sociale balan
ce mellem godsejere og fæstere.

Disputatsen kaster også lys over 
den store landbrugskrise i det 14. år

Ny disputats belyser landbrugskrisen i det 
14. århundrede, da man også kendte til øde
gårde og tendens til at gøre brugene større, 
men dengang blev kornbruget opgivet til 

fordel for kvæget

hundrede og den deraf følgende ned
gang i skyldsætningen. Der var man
ge ødegårde og tomme landsbyer i 
hine dage. Bønderne forlod simpelt
hen deres fæstemål, og krisen førte 
til, at små jordejere blev skubbet ud, 
og at store jordrotter og kvægkonger 
samlede vældige arealer.

Det gamle kornlandbrug blev i no
gen grad forladt til fordel for krea
turhold, som var en billigere og 
nu langt mere lønsom driftsform.

Svend Gissel mener imidlertid, at 
nedgangen i landgilde, d. v. s. skyl
den, ikke har været så katastrofalt 
stor på Sjælland som andre steder. 
Flere steder blev kornarealet ikke 
indskrænket, men tværtimod udvidet 
i den sene middelalder.

Lempeligst på Sjælland
De store omlægninger i senmid

delalderen må altså have været langt 
mindre generelt fremkaldte af epide
mier, lave konjunkturer og så videre, 
end man siden 30-erne har tænkt sig, 
erklærer Svend Gissel.

På Sjælland var der egne, hvor 
der kan iagttages en økonomisk 
vækst, og øens kornavl viser sig som 
helhed mere stabil end korndyrknin
gen i de hårdt ramte egne af Jylland 
og Mellemeuropa. Også i Frankrig 
har man nu konstateret, at der har 
hersket relativt stabile tilstande, når 
der bortses fra krig, pest og andre 
landeplager, hvis virkninger var kort
varige.

I sin behandling af landgilden, det 
vil her sige skyldsætningen, konklu
derer Svend Gissel, at dens princip 
ikke i væsentlig grad blev ændret i 
tiden mellem Roskilde-bispens jorde- 
bog af ca. 1370 og Christian den 
Femtes matrikel af 1688.

Provsteembedet 
var nærmest en 
tillægspension

Kun i ringe grad har det danske 
provsteembede påkaldt sig forsknin
gens interesse, men nu er der kom
met en afhandling, som belyser sys
selprovstiet i middelalderen.

Disputatsen er skrevet af amanu
ensis, cand. mag. Troels Dahlerup, 
Institut for dansk Kirkehistorie, der 
har fået et professorat i nyere hi
storie ved Århus Universitet, som er 
blevet ledigt ved professor C. O. 
Bøggild-Andersens død.

De ældste danske provster op
trådte omkring år 1140, og øjensyn
lig bestod deres opgave fra først af 
i tilsyn med sognekirkerne og ud
øvelsen af den lokale kirkelige rets
pleje. Under deres visitationsrejser 
pådømte de således brud på hellig
dagslovgivningen, irregulære fore
teelser inden for seksuallivet (»Hor 
og andre åndelige sager«), der med
førte en betydelig bødeindtægt, oply
ser Troels Dahlerup i sin afhandling.

Troels Dahlerup omtaler også de 
betydelige kompetencestridigheder, 
der kunne opstå mellem biskop og 
provster.

Der herskede store organisatoriske 
forskelle fra stift til stift. I Roskilde, 
Slesvig og Ribe besad provsterne så
ledes betydelig myndighed, mens det 
var lige omvendt i Odense Stift og 
Børglum og Viborg.

Omkring 1400 forsvandt samtlige 
provstier i Viborg og adskillige i 
Odense Stift til fordel for en biskop
pelig official-administration. Officia
ler kunne biskoppen frit udnævne og 
afsætte, og deres løn var beskeden, 
mens provsterne besad et næsten 
»feudalt« embede, der indebar bety
delige indtægtsmuligheder og et ud
strakt gæsteri.

Provsterne blev hyppigt udpeget 
blandt standspersoner, der f. eks. til
hørte kongehusets omgivelser.

At disse embeder efter reforma
tionen længe blev benyttet til gage
pålæg eller pension for kongelige 
embedsmænd, har således middel
alderlige forudsætninger. Det siger 
sig selv, at provsterne tidligt blev 
nødt til selv at betjene sig af offi
cialer, skrivere og »underprovster«, 
der foruden sportler ofte lønnedes 
med et embede, som deres chef hav
de indstillingsret til.
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To sider af samme sag
Når en anden tager sig 
god tid til et arbejde, er 
han langsom.
Når en anden foretager 
sig noget, han ikke er 
blevet bedt om, er han 
en morakker.
Når en anden står fast 
på et standpunkt, er 
han tykhovedet.
Når en anden overser 
en etiketteregel, er han 
uhøflig.
Når en anden vinder 
chefens gunst, er han 
en spytslikker.

Når jeg gør det, er jeg 
omhyggelig.

Når jeg gør det, viser 
jeg initiativ.

Når jeg gør det, er jeg 
konsekvent.

Når jeg gør det, er jeg 
original.

Når jeg gør det, viser 
jeg samarbejdsvilje.

TRE ORD 
om tale

Sig ikke alt, hvad du ved, 
men vid alt, hvad du siger.

M. Cladius

Tungen er skabt til et him
melsk orgel, men djævlen 
spiller tit på den.

Longfellow

Jo mere man taler om sig 
selv, desto mindre holder 
man af at høre andre om
talt. J. K. Lavater

Blædh saa kaalstocken 
at han maa andhet 
sindhz groo

Det er klogt at have øjne 
i nakken og ikke stole 
alene på forsynet.

☆
Der skal stor hæderlighed 
til at sælge elastik efter 
metermål.

Reklame
Set på plakat uden for en 
af Sydens operahuse:

BARBEREN
I SEVILLA

2000 pladser - 
ingen ventetid

PEDER LAALES ORDSPROG
Pluk således af kålstokken, 
at den kan gro igen 
(og udvikle nye blade).

Når landmænd kommer 
sammen, snakker de ofte 
landbrug. De udveksler er
faringer og taler om deres 
bedrift og deres problemer. 
De har det sjældent som så 
mange andre mennesker, at 
de kaster hverdagen fra sig 
for at drøfte fodbold, litte
ratur eller fjernsyn, og når 
herrerne trækker sig til
bage efter en middag er 
det mere sandsynligt, at de 
drøfter hjemmets økonomi, 
end de fortæller vovede 
historier. Bevares, der bli
ver nok plads til både det 
ene og det andet, men 
landmanden har det nu så
dan, at han tager hverda
gen med til fest. Det vil 
sige, at han i langt højere 
grad lever i sin gerning, 
end han gør sin gerning 
for at leve. Ellers var han 
nok heller ikke blevet land
mand.

Og det, man snakker 
om, er først og fremmest 
driftsformerne. I denne tid, 
da en fjerdedel af de dan
ske landbrug er blevet om
end ikke kvægløse så i 
hvert fald koløse, hører 
man ofte spørgsmålet: 
»Har du køer endnu?« Og 
så kommer det nølende 
svar: »Ja, endnu, men de 
hænger løst«.

Og når det er sagt, får 
man det næsten helt u- 
omgængelige spørgsmål:

Manden fra landet'
_................ .............. . . . . ............. ■.... ....................................... ______ ______

Vær varsom 
med kvægreduktion

Den aktuelle situation opfordrer til til
bageholdenhed, og i Fællesmarkedet vil 

kvægbruget opleve en renæssance
»Hvad skal vi gøre? Skal 
vi sælge dem, eller skal vi 
holde på dem en tid end
nu?« Det er et spørgsmål, 
der kræver et kontant svar, 
og det er svært at give. 
Gennem mere end 25 år 
har jeg gang på gang været 
stillet over for spørgsmålet, 
og gang på gang har jeg 
svaret, at jeg synes, man 
skal holde fast på køerne 
en tid endnu, for det kunne 
jo være, det blev bedre ti
der for kvægholdet. Men 
efterhånden, som tiden går, 
bliver det sværere og svæ
rere at holde overbevisnin
gen i stemmen. Og for 
hvert år, der går, bliver 
det sværere at tilfredsstille 
spørgerne med et lidt und
vigende svar.

I et landbrugsblad læste 

jeg fornylig i en artikel om 
dette emne nogle ord om, 
at man ikke skal give efter 
for en mode eller en stem
ningsbølge, men at det hel
ler ikke er tilrådeligt at 
stampe imod udviklingen.

Og så er vi lige vidt. 
Hvad er mode og stem
ningsbølge? Og hvad er den 
uomgængelige udvikling?

Jeg tror, at vi må besva
re spørgsmålet sådan: Hvis 
vi på et eller andet tids
punkt kommer ind i det 
europæiske fællesmarked, 
er det en stemningsbølge, 
der vil vendes. Hvis vi ikke 
kommer der, er det en uaf
vendelig udvikling. Så vil 
antallet af malkekøer og 
navnlig af malkekvægbe
sætninger blive reduceret 
overordentligt stærkt i de 

kommende år for ikke at 
vende tilbage i så lang tid, 
vi kan skimte.

Hvis vi derimod kom
mer i fællesmarkedet, vil 
kvægbruget opleve en re
næssance, og så vil de 
landmænd, der har haft 
styrke og vilje til at holde 
imod have chance for at få 
løn for deres arbejde.

Forøvrigt tegner de øje
blikkelige afsætningsfor
hold for kød vel noget ly
sere end før jul. Vi er i 
øjeblikket nede på halv af
gift til fællesmarkedet, og 
tyskerne har igen fornyet 
deres løfter om at aftage 
en kvart million dyr i det 
kommende år. Spørgsmålet 
er så, hvor meget vi tør 
lægge i disse løfters værdi. 
Vi er jo før blevet skuffe
de. Men som situationen 
er, opfordrer den i hvert 
fald til i øjeblikket at være 
noget tilbageholdende med 
besætningsreduktioner.

Og da der endvidere fin
des store grovfodermæng
der på de fleste landbrug, 
bestyrker det også en vis 
tilbageholdenhed. Der er 
nu engang kun kreaturerne 
til at aftage de store mæng
der roer, vi var så heldige 
ikke alene at få bjærget, 
men også at få bjærget i 
god stand sidste år.

Manden fra landet.
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Indmeldelse til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde 1969
på Skamlingsbanken og i Haderslev den 31. maj og 1. juni 1969.

Indsendes til Slægtsgaardsforeningens kontor, Hybenvej 27, 5260 Hjallese.

A. Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).
Navn Stilling Bopæl Postadresse (m. nr.)

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

B. Hotelophold i Haderslev.
Der er reserveret hotelværelser til over 200 mødedel

tagere. Værelserne er forskelligt udstyret og har forskel
lige priser. Enkeltværelsernes antal er begrænsede.
Reserverede værelser kan kun bestilles igennem Slægts- 
gaardsforeningen indtil indmeldelsesfristens udløb den 
17. maj ved udfyldning af nedenstående bestillingsrubrik.

Mødedeltagerne ordner selv betalingen for hotelop
hold ved opholdets ophør.

Prisen for hotelværelser inclusive moms og betjening 
inddeles i følgende grupper:

Gruppe A: Betaling pr. seng ca. 21-25 kr.
Gruppe B: Betaling pr. seng ca. 25-30 kr.
Gruppe C: Betaling pr. seng ca. 30-35 kr.

Bestilling af hotelværelser:
Antal 

enkeltværelser
Antal 

dobbeltværelser
Hotelgruppe her skrives 

A. B. eller C.

Natten mellem 31/5-1/6 ..................
Natten mellem 1/6-2/6..................

Hotelophold vil derefter blive anvist mødedeltagerne 
så vidt muligt i henhold til den ønskede prisgruppe og

i den rækkefølge indmeldelserne indgår. - De, der evt. 
ønsker det, kan bestille værelse for natten 1/6-2/6.

Hjallese, et beløb udregnet efter udfyldning af neden
stående skema. - Det bemærkes, at udgifterne til post 4 
skal betales af alle mødedeltagerne, da den indeholder 
mange forskellige udgifter ved mødets arrangementer.

C. Betaling.
Til udgifterne vedrørende måltider, evt. befordring 

med bus på udflugtsturen m. m., indbetales forud for 
årsmødet til konsulent H. Balle, Hybenvej 27, 5260

Antal 
deltagere

Pris 
pr. deltager 

kr.
Ialt kr.

Første dag, 31. maj.
1. Middag på hotel Harmonien i Haderslev. Inclusive

moms og betjening, exclusive drikkevarer .............. 26,00
Anden dag, 1. juni.
2. Frokost på Gram Slotskro. Inclusive moms, exclusive

drikkevarer, kaffe og betjening .................................. 11,50
3. Busbillet til udflugt til Rødding, Gram m. v. ......
4. Betaling for alle mødedeltagere, omfattende fælles

13,00

mødeudgifter, turistservice, musik, tryksager m. v... 15,00

Ialt kr.......

Beløbet betales samtidig med indmeldelse pr. (under
streg hvilket):

D. Bemærkninger.
Denne blanket sendes senest den 17. maj i fuldstæn

dig udfyldt stand til konsulent H. Balle, Hybenvej 27, 
5260 Hjallese.

Beløbet (udregnet i henhold til skemaets udfyldning) 
indbetales samtidig til samme adresse, enten pr. giro nr. 
131808 eller pr. postanvisning eller check.

I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter ind
meldelse bedes afmelding sendt senest 21. maj af hensyn 
til afbestilling af hotelværelse m. m., således at det ind
betalte beløb kan refunderes.

Deltagerne får nogle dage før mødet tilsendt med
delelse fra turistforeningen om på hvilket hotel de ind
logeres, og fra konsulentkontoret sendes billetter til de

Postgiro 131808
Postanvisning
Check

skemaposter, som er udfyldt, samt brochurer og deltager
liste.

Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hen
syn til mulighed for hotelophold og hvad møde- og spise
salene kan give plads til, noteres deltageranmeldelse i 
den rækkefølge de indsendes.

Hvis indmeldelsestallet overstiger pladsmulighedeme, 
får de sidst tilmeldte omgående meddelelse derom og 
indbetalingen returneres.

Af hensyn til de uregelmæssigheder for sent indkomne 
tilmeldelser giver anledning til, kan der ikke regnes med 
årsmødedeltagelse ved indmeldelse pr. brev eller telefon 
efter 17. maj.
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LANDCREDITKASSEN
Lån i landbrug, skov- og havebrug 

samt grundforbedringslån.
Lån kan tilbydes til rentefod 3^, 4, 4^, 5, 5 Vi, 6, 6Vi og 7 pct.
Kasseobligationer kan vederlagsfrit indskrives og noteres på navn.

Creditkassen for Landejendomme i Østifterne
Anker Heegaardsgade 4, København V, telf. (01) 15 96 35

Provinshypotekforening;en for Danmark
Øster Allé 31 

KØBENHAVN 0

yder uopsigelige 2. prioritetslån i landejendomme 
og beboelsesejendomme overalt i Danmark

SØNDERJYLLANDS

KREDITFORENING

HADERSLEV

A ANDELS
W BANKEN

1. 250 afdelinger over hele landet

2. Hovedkontor: Axelborg, København V

3. DE KAN REGNE MED ANDELSBANKEN

SALOMON J. FRIFELT

JYDER ER VI ALLE

ROSENKILDE og BAGGER

Ny stor bog af den 
kendte folkelivsskildrer

50 ÅRS 
forfatter jubilæum

Lune og folkevid - fortalt 
med ægte jysk sind 

316 sider kr. 39,75 i. m.
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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 

1.
Rentefod 

7%
Afdragstid 

10år
Halvårlig ydelse

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%

Finansieringsproblemer
ved byggeri, generationsskifte, ejendomskøb, sammenlægning 
af ejendomme og anskaffelse af inventar løses ved optagelse 
af 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

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



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 ^ranbforfttnng 
før Sanbbpgninger, oprettet Peb fongelig 5tnorbning 

af 17^2
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.
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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.

O^NDELSBOGTRYKKERIET

i Odense


