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Juni 1980

Lær af fortiden - Lev i nutiden
Virk for fremtiden

Nr. 226 - 38. årgang

Billeder fra årsmødet 1980

Øverste række fra venstre: Proprietær Stentebjerg, Home Møllegaard byder 
velkommen.
I midten: Problemerne drøftes.
Til højre: Deltagerne samlet i Horne Møllegaard’s have.
Nederste række t.v.: Formanden takker Brydegaarden’s ejer, direktør E. 
Haunstrup Clemmensen for velkomst. - T.h.: Den store skare lytter til en 
historisk redegørelse om Brudegaard.
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I---------------------------
Det kan blive for sent

I

Jeg føler trang til midt i aktionsperioderne indtrængende at 
anmode alle medlemmer over hele landet om at deltage i den 
løbende debat om venstredrejningen overalt på samfundsom
rådet ved klar afstandstagen fra enhver yderligtgående påvirk
ning.

Vi bør vende os imod den ensidighed, forsimpling og under
gravning, som præger mange udsendelser i radio og TV, og 
påpeger alle aktive og alsidige kræfters forpligtelse til at vise 
solidaritet overfor offentlige myndigheders - herunder politiets 
- indsats for at bekæmpe en bevidst organiseret vold og terror.

Og vi trænger til en dybtgående folkelig debat for at få 
kulegravet folkeskolens hele situation vedrørende undervis
ningen og den yderligtgående politiske tilrettelægning, der 
sætter lærdom og disciplin i anden række.

Vi må være blandt de samfundsbevidste demokratiske kræf
ter som vel snart må samle sig til en generaloffensiv imod 
tidens slappe holdninger overfor den hårde venstredrejnings 
mange nøjagtigt planlagte initiativer for at skabe ideologisk 
baggrund for omvæltning og for at bruge enhver utilfredshed 
til nedbrydning.

Folkets brede lag bør gå til modstand for at bevare og ud
vikle udfra prøvede og erfarede grundsætninger for en dansk 
tilværelse, der bygger på folkestyrets gamle og vigtige natio
nale leveregler. Og i Slægtsgaarden kan der ikke være tvivl om 
retninger, holdninger og handlinger. Jens P. Petersen.

Gruppeegoisme
Redaktør Helge Clausen, Horsens, 
skriver i Kristeligt Dagblad bl.a.:
Vi oplever i dag en magtkamp, en kulturkamp om mennesket, 
om den opvoksende generation, langt farligere end kampen 
imod nazismen. Vi vidste jo, hvad nazismen var. Folket havde 
i den afgørende situation en folkelig og åndelig modstands
kraft. Det havde et sted at stå.

Hvad har folket i dag? I frihedens hellige navne lærer vore 
børn og unge at sort er hvidt. Alt er lige godt. Der falder ofre 
i denne kamp daglig. Disse ofre har ikke det sted at stå på, 
hvorfra de skulle kunne rokke verden. Der kæmpes om men
neskets frigørelse fra fortidens kulturarv - samtidig med at der 
forventes nye åbenbaringer, hvor mennesket befriet fra kul
turarv, åndelige strømninger og tradition skal overstrømmes 
med sand menneskelig lykke, fordi det kun opdrages til at 
have ansvar og omsorg for sig selv.

Hvad er det, vi møder i skolen, i radio og TV? En åndløs 
påvirkning. Vi er alle ofre for den, de fleste uden at vide det. 
Vi angribes af disse destruktive og nedbrydende kræfter i dag
ligdagen, i vore hjem og andre steder uden at opdage at giften 
lige så stille strømmer ind i de modstandsløse - og lammer 
dem. Det bedste værn i denne kamp er et ståsted, et folkeligt 
og kulturelt fællesskab.

I dag er det folkelige fællesskab afløst af gruppeegoismen. 
Store grupper af befolkningen er placeret i et ganske andet 
fællesskab, utilfredshedens. Faglige møder og demonstrationer 
for snart det ene og snart det andet er blevet noget samlende.

Vi er blevet et fattigt folk uden sans for virkelige, menne
skelige dimensioner - uden et sandt og varigt fællesskabs for
pligtende bannermærke. Vi har mistet respekten for de skabte 
værdier, hvadenten disse er af materiel, kulturel eller åndelig 
karakter.
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Beretning om årsmødet
Årsmødets generalforsamling fik lørdag eftermiddag et både 
livligt og til tider næsten dramatisk forløb.

Desværre var mødet hæmmet at meget dårlige akustiske for
hold, ligesom et lovet højttaleranlæg ikke var skaffe til veje, 
en gene der undertiden bragte såvel dirigent som talere i nogle 
kedelige situationer (ved den pågældende festmiddag gentog 
denne ulempe sig, yderligere forstærket ved, at en ny væg 
uden foreningens vidende var sat op og delte bogstaveligt med
lemmerne i to lejre - en missere bl.a. redaktør Hviid gjorde 
hvad han kunne for at råde bod på).

Formanden aflagde en ganske udmærket årsberetning, som 
kan læses andet sted i bladet i sin helhed, kun ganske enkelte 
havde nogle korte bemærkninger, der blev besvaret af lands
formanden, som derefter kunne konstatere at forsamlingen 
godtog beretningen.

Dirigenten - revisor Foged - aflagde som foreningens regn
skabsfører beretning om foreningens økonomi, der viste, at 
der havde været en årsindtægt på kr. 130.000, samt at fore
ningen rådede over en formue på kr. 124.000. Det nævntes 
endvidere, at foreningen hvert år i fremtiden vil modtage et år
ligt tilskud på kr. 8.000 fra Landbrugslotteriet. En debat om 
en evtl. fondsdannelse blev udskudt indtil videre. Ganske få 
havde ordet under debatten - således kan nævnes af forman
den for Sydsjællandskredsen Knud Rasmussen foreslog, at 
lokalkredsene betaler eget kontingent, så deres arrangementer 
ikke belaster hovedforeningen. Formanden lovede at hovedbe
styrelsen ville tage sagen op til drøftelse, hvorefter regnskabet 
kunne betragtes som godkendt.

Som et særligt punkt fremsatte landsformanden et forslag, 
som han ønskede medlemmerne skulle tage stilling til - evt. 
med en udtalelse fra mødet som følge. - Emnet var den om
siggribende undergravning af samfundet fra visse sider. Dette 
førte til en til tider ret dramatisk debat, hvor mange med
lemmer havde ordet. Niels Pedersen, Kregme ønskede således 
forslaget forstærket, og Knud Rasmussen udtalte, at vi må 

råbe vore medlemmer op. Vagn Mathiasen foreslog et tre
mands udvalg nedsat til evt. at omredigere forslaget. Fra 
andre sider lød der stærkt kritiske røster, således bl.a. Jørgen 
Hansen, Sorø, hvorefter formanden skønnede, at forslaget 
ikke kunne opnå enighed i forsamlingen og trak det tilbage.

Ved valgene blev alle, der var på valg, genvalgt med und
tagelse af Jens Skau, Rødding, der på grund af alder ikke 
ønskede at fortsætte. Formanden bragte Jans Skau en varm 
tak for hans mangeårige, store virke. I hans sted nyvalgtes 
Thomas Dahlman, Vandling. Yderligere udvidedes landssty
relsen med to nye medlemmer for henholdsvis Fyn og Sjæl
land. Det blev Carl Martin Christensen, Badstrup, Fyn og 
Lars Andersen, Store Hedinge for Sjælland. Samtlige lands
styrelsesmedlemmer fik suppleanter, deres navne vil blive 
bragt i næste nr. af bladet.

Søndagens udflugt begyndte med en smuk andagt i Horne 
Kirke ved biskop Holm, hvorefter sognets nye præst Torben 
Haugaard - der også er historiker - berettede levende og inte
ressant om kirken og dens spændende historie. Efter en tur i 
det smukke Horne land besøgte man proprietær Stentebjergs 
fine mønstergård, Horne Møllegård. Frokosten blev indtaget 
på Korinth Kro, og var til alles tilfredshed. Derefter kørte 
selskabet via Arreskov slot og sø til den historiske interessante 
Brydegård, der ejes af foreningens gode ven, kreditforenings
direktør Erik Haunstrup Clemmensen. Her var modtagelsen 
fornem. Efter en redegørelse for gårdens historie gennem 
tiderne til dens levende virke i dag, beså man gården såvel ude 
som inde, hvorefter Haunstrup Clemmensen og frue var 
værter ved en forfriskning ad libitum, ligesom hvert deltager
par fik skænket Gorm Bentsons to bøger om gamle døre og 
gamle ovne, som kreditforeningen netop har udgivet i dette 
forår. En virkelig storslået gestus. Herefter skiltes man for 
denne gang, og det håbes, med en række gode indtryk der kan 
lægges til den lange række af årsmøder, foreningen har holdt.

Red.

Ved Dansk Slægtsgaardforenings årsmøde i Fåborg den 31. 
maj aflagde formanden, konsulent og gårdejer Jens P. Peter
sen, Farendløse, denne beretning.

Det har altid lydt fra generation til generation »Vær vågen - 
lyt godt - se dig for« og »brug fornuften« og i Slægtsgaarden 
»det er vort, ikke bare dit«. Kald det formaninger, kald det 
gode råd - men erfaringen og forpligtelsen påbyder altid at der 
søges trukket en lige linie, så hverken de store eller de små 
brud bliver for synlige. Og det gælder i dag som før, at land
mandsvirket er en blanding af at tage fat med hoved og hånd 
og at kende vilkårene for fundamentet, hvorfra en tilfredsstil
lende økonomisk og menneskelig tilværelse skabes.

Det må inderligt ønskes at tidens landmand må være sig 
dette bevidst. Hvis ikke skrider grundlaget for den frie bedrift 
hvor man klarer hvad klares skal og hvor de livskilder rinder 
der opfostrer frit skuende og alsidige udøvere. Der er megen 
ensidighed i tiden, men den bør ikke dyrkes i landbohjemmene 
og alle der trækker den vej gør en dårlig gerning - og her 
nævner jeg også de samfundskræfter der pålægger byrder og 
påvirker existensen negativt. De ved ikke hvad de gør - og vi 
sender også fra dette møde bebrejdende blikke til de der fej
lede i december. Det var et stød under bæltestedet som de ikke 
får aflad for. Trods meningsløsheder og fejlslutninger må vi 
imidlertid ikke give op, men satse med fornyet styrke for at 
udbygge, og fra dette vort årsmøde vil vi udtrykke håbet om, 

at erhvervsforpligtethed og slægtsfølelse hos den enkelte, 
parret med en offentlig anerkendelse der tydeligt vil vise sig, 
vil omsætte sig i nye initiativer og bedre kår så både den 
enkelte bedrift og det større samfund får vokseværk. Hvor vi 
dog trænger til syner og sanser og gæve holdninger i de små 
og det større. Samfundssind i bred forstand kan vi vel kalde 
det, og det skulle helst kunne trives uden de store udefra 
kommende eller indefra skabte svære tider. Vi appelerer på 
dette møde til samfundssind når der skal bestemmes, og vi vi
ser væk fra klassepræget og dets surhed over for andre. Et 
slægtsgårdsvirke bliver mere og mere et holdarbejde for at 
sikre i nutiden de værdier der historisk og bogstaveligt er en 
stor del af grundlaget for at kunne leve en fri tilværelse, og jo 
flere vi er des bedre kommer vi igennem.

Med disse ord en indtrængende opfordring til alle land
mænd om at gå med som aktive eller støttende vort arbejde 
for at underbygge slægtsprægede, gårdhistoriske og aktuelle 
initiativer der altid sigter imod at bevare og udvikle det som 
har vist sin værdi overalt i dansk landbrug. Og andre udenfor 
landbruget byder vi også hjerteligt velkommen.

Jeg vender mig så i korthed til det organisatoriske, idet jeg 
også henviser til beretningerne fra udvalgene. Vi har oplevet et 
godt år i Dansk Slægtsgaardsforening med mange positive 
træk. Medlemstallet er stadig stigende, støt går det fremad, 
men for langsomt. Vi har 2260 medlemmer, en stigning på 89, 
fordelt med 36 på øerne og 52 i Jylland, plus 1 i udlandet.
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Afgangen har været 64 og tilgangen 153. Jeg takker medlems
kredsen for stor trofasthed og medleven, og jeg beder om, at 
opfordringen altid lyder ved generationsskifte, således at de 
unge fortsætter engagementet. Men også ud i den videre kreds 
bør tilskyndelse gå og i jubilæumsåret 1981 tager vi et ordent
ligt hop fremad, men det kræver et medarbejderskab af med
lemmerne. Der er nu 1026 medlemmer på øerne, 1232 i Jylland 
og 2 udenfor grænserne.

Vi har haft et overordentligt godt samarbejde i landsbe
styrelsen og udvalgene og jeg takker enhver her og enhver i 
lokalforeningerne for det der er udrettet. I sædvanligt omfang 
er landsdelsmøder blevet holdt, og jeg har personligt haft fine 
oplevelser her, og tilslutningen har været god. Jeg anmoder 
om at man i lige mål tager det historiske og aktuelle op 
til debat fortsat, og festlige stunder er i høj grad med til at 
løfte et arbejde så det rækker vidt.

To vigtige sager har landsstyrelsen diskuteret med officiel 
stillingtagen som resultat. Vi har rejst særejeproblematikken 
overfor justitsministeren med referat til de andre landbrugs
organisationer og de politiske partier. Næsten alle har svaret, 
at de vil følge sagen op og ministeren har sat sagkundskaben 
ind på bedømmelse og han vil derefter komme tilbage til 
sagen. Det må være en selvfølge at særeje kan etableres uden 
at myndighederne kan nægte juridisk godkendelse og ved ejer
skifte skulle dette synes udenfor diskussion. Men virkeligheden 
er altså en anden og derfor må der en anden lovgivning til. Jeg 
henviser iøvrigt til »Slægtsgaarden« hvor sagens udvikling og 
skrivelsen til ministeren er medtaget.

Vi har vist vor solidaritet ved også at protestere og anvise 
andre veje ved skrivelsen til statsministeren i februar, jeg 
henviser også her til »Slægtsgaarden«. De politiske kræfter 
skal have et konkret sigte og ikke sætte en udvikling i stå, og 
derfor gav vi udtryk for en indignation som vi var tvunget til 
at udvise. Herom om lidt. Statsministeren har ikke svaret på 
vor skrivelse som både var direkte og høflig, og dette viser 
ikke stor respekt for holdninger og standpunkter som burde 
påkalde interesse. Vi er skuffede over den ignorering og laden 
stå til som dette forhold afslører.

Vi arbejder i øjeblikket med udkast til en ny tryksag som 
skal fortælle om vor forening og hjælpe til i medlemsagita
tionen, og om ca. Vi år foreligger det nye slægtsgaardsemblem 
som bliver designet smukt og som ikke bliver helt billigt, men 
det emblem må vi have og bruge.

I min beretning nævnes som en selvfølge arkivarbejdet som 
udvikler sig med hast og arkivar fru Ransy og formanden for 
arkivudvalget Vagn Mathiasen er drivende kræfter som får 
gjort det som skal gøres. Tusind tak for medleven og arbejds
indsats. Og det samme til redaktør Hans Hviid som udsender 
Slægtsgaardsnumre vi kan lide for deres indhold og som 
læses. Der er dybde i Hviids indsats for blad og sag.

Et kapitel for sig er det der udgør sekretariatet hvor Inger 
Hansen med uformindsket kraft og til alles anerkendelse tager 
den daglige tørn. Det gøres præcist og med oplagthed og 
interesse. Også til Inger vor allerbedste tak.

Jeg anmoder også om stadige bidrag så vi kan vedligeholde 
beretningen via billeder om de forrige tiders tildragelser. Vi 
bør få mange flere billeder tilsendt til offentliggørelse i vort 
blad.

Og så er vi nu klar med en rådgivende indsats før og under 
ejerskifte. Ejendomskonsulenterne Asger Maimann, LI. Skens
ved, Helge Rasmussen, Kerteminde og Lars Bønding, Viborg, 
har vi rettet henvendelse til, og de vil komme overalt hvorfra 
der sendes bud. Jeg takker dem meget for deres velvillighed og 
opfordrer medlemmerne til flittigt at gøre brug af deres hjælp 
som også indebærer, at de klarer det man ellers går til juris
terne med. Det er en meget værdifuld ordning og praktiske 
oplysninger bringes i Slægtsgaardens næste nummer. Rådgiv
ning, beregning og praktiske dokumentarbejder er meget nød
vendigt og jeg råder alle slægtsgårdsmedlemmer til at bebytte 

alene denne adgang til at fremme et fornuftigt generations
skifte.

Om dansk landbrugs situation ved sommertide 1980 har jeg 
dernæst bemærkninger som er præget af pessimistiske træk, 
men som til indledning også skal pege på, at optimismen 
stadig lever i landbohjemmene. Trods modgang og skuffelser 
må landmanden fortsat tro på meningen med erhvervsvalget 
og på et skifte til bedre tider. Her bygger vi på iagttagelser 
og beretninger der viser nytten ved at holde ud.

Vore forfædre måtte gennem store og pinagtige omskiftelser 
fra generation til generation før rimelige vilkår blev funda
mentet for nye landvindinger. Det er her bare påkrævet at 
minde om tiden før andelsbevægelsens sejr og om solidari
tetens betydning helt frem til nutiden. Det blev muligt at 
komme igennem trods verdenskrise med år hvor der var smal
hans. Jeg mindes endnu de lange blikke vendt mod en horisont 
uden lysning, når produktionen blev bedømt og de få skillin
ger talt op. Man måtte udover al rimelighed sætte tæring efter 
næring, men de mange reddede sig igennem og efter krigen 
voksede produktion og indtjening indtil det forventningsfulde 
øjeblik, da det europæiske samarbejde fra 70’ernes år skabte 
en virkelig fremtidstro og optimisme.

Således gik da årene frem til i dag. I det enkelte landbrug 
skabtes privatøkonomisk en lille og samfundsøkonomisk en 
stor bedring og herom taler tallene med stor tydelighed. 
Bruttoudbyttet steg ca. 80% fra 1973-74 til 1978-79, men 
skatter, afgifter, renter, forpagtningsbeløb, lejet arbejds- og 
maskinkraft og alle øvrige omkostninger steg i et lignende om
fang, således at den samlede erhvervsindkomst bare steg 2%. 
Det var altså et nok så kummerligt resultat for den enkelte. 

Imidlertid fejede inflationen som en stormvind ind over sam
fundet og papirværdierne toppede med det som følge, at om
sætningen blev større både i mængde og værdi, resulterede i 
vurderinger og formueopgørelser der gav grundlag for ny lån
givning og ny aktivisering gennem stigende investeringer med 
deraf følgende merindtjening i andre ernhverv. Og landman
dens optimisme gav sig udslag i de mange produktionsvirk
somheders sammenlægning til større enheder. Der blev udvidet 
og moderniseret i huse og gårde og godser, i mejeri- og slag
teribedrifter. Hvad der også er grund til at nævne er mekani
seringen helt ned i den lille bedrift, dygtigt fremmet af en fin 
indsats i landbrugsmaskinindustrien. Man tog forskud på en 
forventet periode præget af gode indtægter, fremskaffet ved 
kvalitetsfremstilling og overblik i afsætningsleddet. Vi troede 
på fremtiden og landmanden fik påskønnelse gennem alle 
årene. Han styrkede valutaindtjeningen, så exportværdien 
minus importudgifter omsatte sig i et nettobeløb til gavn 
for alle borgeres levefod, det steg fra 6,7 miliarder i 1972 til 20 
milliarder i 1979. Og beskæftigelsen i den samlede landbrugs
sektor opretholdtes ved et tal på 265.000.

Hvad der imidlertid trak den anden vej var som nævnt in
flationsvirkningen. Det blev dyrere at være til som landmand i 
hverdagen. Renteudgifterne steg i perioden med over 300%. 
Og generationsskiftet blev næsten uoverkommeligt. Struktur
ændringerne slog derfor for langsomt igennem. For mange 
ældre har måttet blive på bedrifterne som ændrede karakter 
henimod en enklere drift hvor korndyrkningen dominerede. 
Og dette både i de mindre, det mellemste og det større land
brug, især på øerne. Det naturlige generationsskifte hæmme
des, alt som inflationen og skattevirkningerne slog igennem. 
En lille lettelse fandt sted i 1977, da familiehandler blev mulig
gjort uden beregning af kapitalvindingsskat, og det burde nøje 
overvejes at lade 1981 blive år nr. 2 hvor dette blev tilladt, og 
at udvide denne adgang til selvstændighed på bedre vilkår til 
alle med en landbrugsuddannelse. Dansk Slægtsgaardsfor- 
ening tilråder dette. Det er nemlig kapitalvindingsskatten der er 
den store hæmning for en naturlig omsætning i det hele taget. 
Den aktuelle situation viser alt dette aller tydeligst. Fortjenst- 
muligheden svigter, lånebetingelserne strammes og store ud
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betalinger er ikke mulige ved køb, hvis likviditeten skal kunne 
bære produktionsudvidelser. Deraf følger en status-quo situ
ation hvor der kun sker lidt. De ældre bliver på ejendommene 
og de unge med evner og kræfter søger i mange tilfælde andre 
veje. Hvor der alligevel sker et skifte går i mange tilfælde hele 
den disponible kapital med, når køb af hus har fundet sted og 
den tilflydende indtægt fra obligationer og pantebreve for
dufter til renter og skatter i den nye bolig. Og skal levefoden 
opretholdes ved salg af obligationer og pantebreve kan en 
relativ velstand let føre over i sin modsætning. Vi må sige det 
med store tydelighed igen, at kapitalvindingsskatten forhindrer 
en god udvikling i dansk landbrug og den må fjernes som sam
fundsskadelig.

For de der virker med iver og forstand, og som trods alt er 
kommet i gang, har investeret og moderniseret, har fyldt stal
dene og altså arbejder med en krævende animalsk produktion, 
har det udviklet sig svært - og nu truer tvangsauktioner og 
menneskelige tragedier tusinder. Det er renteniveauet som nu 
er den store fjende fordi en langsom kapitalomsætning, som 
alt landbrug er præget af, gør erhvervet mere følsomt overfor 
renter, end andre erhverv. Det er almindeligt at den inve
sterede kapital i landbruget omsættes halvanden gang pr. år, 
mens omsætningshastigheden er ca. dobbelt så høj i industri 
og handel. Og renten er nu den højeste i Danmark af samtlige 
EF-lande. Vi har i flere år ligget på linie med England og 
Irland, men har nu efterladt disse på en anden- og tredieplads 
langt nede på stigen. Og i disse uger har obligationsrenten nået 
de 20%. Et gunstigt punkt er at prisen på landbrugsejen
domme har toppet, men dette forhold opvejes af belastende 
lovgivning. Skatter og afgifter sætter ikke omkostningsskruen 
i stå. Særskatten tynger både bogstaveligt og psykologisk, 
fordi den hindrer den devalueringsgevinst i at slå igennem, 
som kunne have dækket en beskeden del af inflations- og 
omkostningsvirkningerne. Situationen er nu den, at mange 
driftsbudgetter der er udarbejdet med kyndig konsulentbistand 
viser underskud. Landmanden kan ikke længere slide sig ud af 
problemet i tillid til, at der nok kommer en rimelig betaling og 
et hæderligt samlet udbytte ud af alle anstrengelserne. Ingen 
tør i dag tilråde selv en mulig produktionsudvidelse som et 
middel imod dårlig likviditet og underskud. En ny meddelelse 
fra en af landets regnskabskredse viser at 135 af de 750 ejen
domme der er tilsluttet kredsen, har en gæld der overstiger 
80 % af ejendommens handelsværdi sidste år, og det er 
rimeligt at antage at disse snart vil være insolvente. Vi ved 
alle, at pessimisme og håbløshed præger mange landbohjem 
på denne baggrund og i mange virksomheder i handelsleddet 
vokser bekymringerne også, det er svært at vælge tidspunktet 
for at sige nej til en iøvrigt god og velanskrevet kunde. Hvor 
går så vejen frem? Hvordan skal det blive muligt at tilrette
lægge og for ansatte vejledere at vejlede? - Svaret er nok, at 
der tiltrænges en koncentreret samfundsindsats der sidelø
bende med tankevirksomhed og nævernes brug, kan give for
tjeneste og optimisme - hvis det klart ses, at det hele nytter. 
Denne samfundsindsats må rette sig udefter til EF-samfundet 
som ved dansk indsats må bruges til at satse på priser der 
bedrer produktionsresultatet og den 7,9 % forhøjelse der er 
foreslået i EF, må modtages med tilfredshed. Og så må en for
bedret fortjeneste kanaliseres frem til producenterne uden at 
samtidig hæmmende indkomstforanstaltninger iværksættes 
ved lovgivning. Det må blive en fastslået dansk erkendelse, at 
en indkomstudvikling der øger investeringer og produktion er 
gavnlig for det hele folk. En kombination af en pågående 
dansk indsats via afsætnings- og prispolitik i EF og en ud
præget erhvervsvenlig tilrettelægning af skatte- og fordelings
politikken i nationalt regi er vejen frem.

Landbrugsbetænkningen af 1977 fastlægger klart målsæt
ningen, men de ledende politiske kræfter har både villet blæse 
og have mel i munden. Man har både anerkendt sigtet med en 
øget animalsk produktion som en særlig valutaskabende fak

tor, og samtidig pålagt nye byrder og undgået støtteforanstalt
ninger som værende en naturlig konsekvens af inflationens op
trapning. Og det må karaktiseres som en ringe erhvervspolitik 
uden perspektiver. Det må ændres - og vi peger herfra på linie 
med andre på en lettelse på renteområdet og på afskaffelse af 
den skattelovgivning der hindrer rimelige dispositioner sælger 
og køber imellem og sætter begge parter i skruestikken. Gene
rationsskiftet er vigtigt og skal kunne gennemføres på rimelige 
vilkår og kapitalvindingsskatten er samfundets røveri af ærligt 
tjente kroner og den betydelige årsag til en opskruning som 
sætter både arbejde og lyst til landbodrift i anden række.

Enhver der skønner ret må sige, at den danske landmand er 
trofast i sit erhvervsvirke, hvis han får lov til at virke, og han 
forlanger ikke urimeligheder når hjælp er nødvendig. Han 
forlanger heller ikke urimelige subsidier i gode år. Han for
langer bare at kunne skabe rimelige udviklingsmuligheder for 
sig og sin familie, såvel økonomisk som arbejdsmæssigt. Og 
det bør han høste tak for. Der må agtes på hans gerning i det 
kommende samfund - til fælles gavn.

Og denne agtelse må også være udgangspunkt i disse år når 
banker, sparekasser og kreditforeninger ikke får beløb ind i 
rette tid. Vi opfordrer kreditinstitutterne til at vise stor for
ståelse og langmodighed i de tilfælde hvor mulighed for at 
overleve ses. Tvangsauktionen eller tvangssalget er en nedvær
digelse, og må så vidt muligt hindres. I vore pengeinstitutter 
har man pligt til at huske at henstand og rådgivning er en stor 
del af forpligtelsen når nød og ulykke banker på, og erhvervs
mæssige og menneskelige hensyn spiller i lige mål ind. I solida
ritet med hinanden venter vi i landbohjemmene på at hjælpen 
kommer meget før det afgørende krav.

Og så føjer vi til: Vi må ikke af de nuværende vanskelig
heder bringes til at øve kritik af EF-samarbejdet der vedva
rende står som den egentlige genrejsningsfaktor i landbrugs
sektoren og ikke mindst i den danske. Der er tendenser til 
kritik, men det må aldrig føre over i tvivl om samarbejdets 
store værdi for alle produktive kræfter og for en økonomisk 
formåen vi ikke ellers havde haft. EF er Europas redning fra 
kaos og erhvervskriser der ville gå langt dybere end kendt i 
lange tider.

Og så retter jeg indad en opfordring til at iværksætte et 
uddannelsesforløb i Statens og landbrugets videnskabelige og 
faglige institutioner som langt bedre tilgodeser en troværdig 
rådgivning. Og landbrugets organisationer bør leve med her og 
også i en overgangstid påtage det kursusarbejde som for de 
virkende i konsulentkredsen er nødvendigt. Ved siden af de 
mange specialister på landbrugsområdet som tager sig af det 
enkelte område - planteavl - husdyrbrug - regnskab m.v. bør 
være på amtsplan bredt uddannede sagkyndige der kan give 
den enkelte landmand en samlet vurdering af bedriften og de 
individuelle omstændigheder, som kender de brede forhold og 
som kan vurdere ovenfra uden at skele til særlige interesseom
råder. Vor konsulentexpertice bør udvides så virkelige alsidige 
råd og beregninger kan nå den enkelte landmand. Et nyt 
»time« for udviklingen bør se dagens lys.

Vi vil gerne fra vort årsmøde 1980 sige som før, at vi som 
Slægtsgaardsfolk står fast sammen med andre i den fælles 
landbofront for at gavne i et samfundsforpligtet perspektiv. Vi 
kender mange af tidens falske og uværdige udspil, det sære 
magtspil for at bringe egoismen til sejr på andres bekostning, 
de kraftige udladninger befordret af menneskelig svaghed for 
at tækkes de der kalder sig græsrødder, vi vil ikke være med i 
alt dette. Vi står sammen for at skabe en levefod der kan give 
frihed til fornuftig handlemåde og for at befordre livshold
ninger der indeholder agtelse og god vilje vendt til det sunde 
og redelige. Det er en ond tid i mange retninger og katastro
ferne er hverdagsbegivenheder, men fra mulden og jorden er 
altid kommet de spirer og den grøde der retter ind til bedste. 
Vi må tro på urkræfterne i naturen og på menneskets lyst og 
iver efter at være i nær kontakt med disse og med alt det der 
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er vokset ud af guddommelig og menneskelig storhed. Vi ved 
at det går i bølger, og at det derfor også bliver bedre endnu - 
og vort job i slægtsgårdsarbejdet er fra dette ståsted at være 
tro mod arven og udholdende i den hverdag der bedre end no
get andet viser hvad den enkelte er værd. Landmandsliv skal 
være en higen til det bedre, ellers bliver det tomt. Jeg ønsker 
alt godt for alle slægtsgårdsfolkenes higen efter det bedre - vi 
er for noget, ikke imod alt hvad består. Vi er ikke tidens 
slappe børn, og skulle meget gerne være den gode fortsæt
telses tapre fortrop. J. P. p.

Beretning fra arkivudvalget 
ved formanden
Vagn Mathiasen
Arkivet fortsætter under fra Margrethe Ransys ledelse på en 
stilfærdig og nobel måde. Der er i det forløbne år foretaget 31 
folketællingsundersøgelser, og der ligger 60 og venter, men vi 
må bede medlemmerne om at have tålmodighed. Vi kan kun 
glæde os over den store interesse der er for slægtsunder
søgelser. Der har i årets løb været 35 besøg på arkivet. Vi har 
stadig forhandlinger med Fredericia kommune om en flytning 
af arkivet til samme bygning som slægts- og familiearkivet og 
lokalarkivet for Fredericia har til huse.

For at hovedbestyrelsen fra Slægtsgaardsforeningen kunne 
se lokalerne i Fredericia, holdt man møde i Fredericia i fe
bruar. Vi var blevet lovet en forhandling med repræsentanter 
for Fredericia kommune, men da mødet fandt sted i den uge, 
hvor man holdt vinterferie lykkedes det ikke. Der ligger endnu 
ingen aftale med Fredericia kommune.

I februar blev jeg ringet op fra Kreditforeningen Danmark 
om at vi måtte indstille os på at fraflytte det nuværende ar
kivlokale. Efter at have forklaret, hvad der var i arkivet og 
efter at dette var forelagt direktør Haunstrup-Clemmensen fik 
vi en frist til 1. april 1981.

På »Slægtsgaardens« vegne 
aflagde redaktør 
Hans Hviid beretning
Bladet er inden i en god gænge og mange nye bidragsydere 
havde været med til at sætte præg på bladet. Red. frem
hævede et bidrag af den unge Peter Kurild om herregården 
Hagenskov. En artikel man i bladudvalget var spændt på 
modtagelsen af. Det var blevet den store succes med omtale og 
billeder af den unge forfatter i flere aviser og ugeblade, hvilket 
man tog som et bevis på, at bladet bliver læst langt uden for 
medlemmernes rækker. Red. Hviid efterlyste mere stof til ru
brikken »Fra Arbejdesmarken«. Meddelelser her, om hvad der 
foregik ude i kredsene kunne virke inspirerende for andre.

Serien »De gamle billeder« er blevet succes og vil indtil 
videre fortsætte (hvis medlemmerne vil være flinke til at sende 
billeder ind).

Det blev også nævnt, at et fornyet samarbejde med arkivet 
ville blive indledt, efterhånden som fru Ransy kom gennem 
»bunkerne«. Som tidligere i fru Alstrøms tid, vil der kunne 
findes mange spændende beretninger i de gamle papirer. 
Bladet trykkes nu i 2800 eksemplarer og målet er at komme op 
på de 3000. Økonomien er pæn, selv om den tager en god bid 
af foreningens budget, men synspunktet er, at bladet ikke 
alene er til - forhåbentlig - glæde for medlemmerne, men også 
tegner foreningen udad til. Red. sluttede med en tak til et loy
alt og forstående bladudvalg, som gav meget frie hænder til 
red. m.h.t. at disponere bladets indhold.

I

Vejledning for 
slægtsgårdsejere

I
På landsbestyrelsens møde i Fredericia i februar 
førtes en drøftelse af det vigtige forhold, at 
slægtsgårdsejere bør kunne få en kyndig rådgiv
ning og direkte hjælp vedrørende ejendomshand
ler ved generationsskiftet. Baggrunden herfor var, 
at mange medlemmer af Slægtsgaardsforeningen 
har henvendt sig til undertegnede og til flere be
styrelsesmedlemmer herom. Det vedtoges at rette 
henvendelse til erfarne konsulenter, der daglig er 
beskæftiget med problemerne både ang. handel, 
skatteberegning og økonomisk planlægning og 
som tillige påtager sig at ordne de juridiske anlig
gender. Og aftale er nu truffet med tre ejendoms
konsulenter med en mangeårig erfaring. Slægts
gårdsejere vil her kunne få den mest pålidelige 
rådgivning, og man vil trygt kunne forelægge alle 
private sager til bedømmelse og behandling.

Slægtsgaardsforeningen henviser til:
Ejendomskonsulent Asger Maimann, Ølsemag- 

levej 64, Lille Skensved - 4623. Tlf. (03) 66 93 24 - 
øst for Storebælt.

Konsulent Helge Rasmussen, Dosseringen 32, 
Kerteminde - 5300. Tlf. (09) 32 13 34. - Fyn.

Ejendomskonsulent Lars Bønding, Randersvej 
40, Viborg - 8800. Tlf. (06) 62 15 55. - Vest for 
Storebælt.

Slægtsgaardsforenigen takker de tre konsulen
ter for den bistand, der herved stilles til rådighed 
og anbefaler medlemmerne at tage de kontakter, 
der medfører den største sikkerhed for rimelige 
afgørelser. _ _ _ ,Jens P. Petersen.

Midt- og Sydsjælland samt Møens Sveriges-tur 
den 25. juni 1980.

Afgang tidligt. Færge udgående Dragør/Lin- 
hamm. Besøg Dalby kirke, derefter ad smukke 
veje over Hallandsåsen til Båstad. Besøg i Nord
vigen. Haver af alle slags - barok - japansk - ro
mantisk. - Herefter til Bjære Herreds landsby, et 
museum som er helt enestående i sin art. Museet 
er i øvrigt påbegyndt af Alfred Nobel i 1890.

Efter nogle timer og kaffe, køres hjemad. 
Returfærgen Helsingborg/Helsingør. Hjemkomst 
ca. kl. 22.00.

Inkl.: er færger - frokost - kaffe - aftensmad - 
entreer og vejskat i Sverige kr. 195,00.

Tilmeldelse til formanden eller vognmand 
Holdt Jørgensen, tlf. (03) 7625 66.
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Finansieringsforhold
Fra Andelsbankens erhvervsorientering har vi klippet:

Gældssaneringslån til landmænd
Den 28. marts 1980 blev loven om statsgaranti for lån og 
rentetilskud vedtaget i Folketinget. Ifølge loven kan der efter 
ansøgning indgivet inden 31/12 1980 ydes statsgaranti inden
for en beløbsramme på 700 mio. kr.
Loven i korte træk
Ansøgeren skal enten have erhvervet en landbrugsejendom i 
perioden 1/1-74 - 31/12-79 eller som ejer eller forpagter af 
ejendommen have foretaget væsentlige investeringer i drifts
bygninger på ejendommen i denne periode med henblik på 
animalsk produktion, uanset at ejendommen er erhvervet eller 
forpagtningen indgået før 1/1-74. Det vil blive krævet, at in
vesteringerne i driftsbygninger i perioden minimum skal have 
udgjort kr. 250.000. Lånsøger skal have jordbrug som væsent
ligste erhverv.

Lånsøgeren skal dels være i sådanne økonomiske vanske
ligheder, at der må antages at være behov for et statsgaran
teret lån i gældssaneringsøjemed, dels må disse økonomiske 
vanskeligheder dog ikke være alvorligere, end at det kan anta
ges, at ansøgeren efter gældssaneringen vil kunne videreføre 
sin bedrift og opfylde sine økonomiske forpligtelser.

Der vil i denne forbindelse blive lagt vægt på, at ansøger 
ikke er i besiddelse af aktiver udenfor bedriften, som vil kunne 
realiseres eller belånes.

Lånene skal optages i pengeinstitutterne og være afdragsfrie 
i 3 år, hvorefter afvikling foretages over 10 år efter annuitets
lånsprincippet. Statsgarantien kan ydes for lån indtil kr. 
500.000 og dækker 80 % AF DET GARANTEREDE LÅNE
BELØB. Lånenes hovedstol skal på etableringstidspunktet 
sikres ved pant indenfor ejendommens handelsværdi.

Rentetilskuddet udgør 5 % p.a. af lånets hovedstol og ydes i 
de første 3 år af lånenes løbetid svarende til den afdragsfrie 
periode.

Låneprovenuet forudsættes ifølge loven anvendt til sanering 
af lånsøgers gæld. Af mulige formål skal nævnes bl.a. konver
tering af likviditets- og rentemæssigt belastende leverandør- og 
bankgæld, refinansiering af afdragsbetalinger samt terminsre
stancer.

I forbindelse med eventuel akkord indgået som led i en 
gældssanering efter loven, er det fastsat, at merværdiafgift af 
fordringer, som vareleverandører har eftergivet ansøgeren, 
kan fradrages i den pågældende leverandørs afgiftstilsvar.

Til brug for ansøgning er udarbejdet vejledning og ansøg
ningsskemaer. Ansøgningsskemaerne består af 2 dele, 1 del 
som normalt vil skulle udfyldes af sædvanlig konsulent 
sammen med landmanden og 1 del, som skal udfyldes af 
pengeinstituttet. Desuden vil der være behov for en aktuel 
DLR-vurdering.

Nordsjællandskredsen: Udflugt den 10/8. - Der 
mødes kl. 14 hos Tove og Vagn Mathiasen til en 
kop kaffe. Derefter udflugt i egnen. Der sluttes 
med spisning på Borsholm forsamlingshus. Nær
mere oplysninger vil tilgå medlemmerne.

Fynboer 
i gamle dage
I det berømte værk »Danske Atlas«, fra 1767 for 
tæller forfatteren, den lærte teolog, biskop Erik 
Pontoppidan, i sin fynsbeskrivelse følgende om 
fynboerne: »Det frugtbare land forskaffer anled
ning til god mad og drikke, hvori de giver lå
lænderne lidet eller intet efter. Foruden mellem
mad giver de daglig tre fulde måltider, hver to 
retter; men deri ikke så megen salt sild som andre 
øboer, hvorfor deres blod er mindre usundt. Bog
hvedegrød og ærter gør en god del af deres 
daglige føde. Marts måneds øl vil de have om 
høsten, most, mjød og melske er dem ingen 
usædvanlig drik. På brændevin har fleste vel 
smag, men sjælden nogen exses går til yderlighed 
deri.

I de fleste huse finder man højt opredte senge, 
fuldstoppede med gåsefjer, samt godt linned.

I klædedragt har bondestanden nu om stunder 
overalt næsten antaget samme facon som i køb
staden er brugelig, dog findes blandt de fynske 
bønder nogle, som aldrig bærer kjortler med 
folder og knapper, men alen kofter eller lange, 
vide og åbentstående trøjer, gemenlig hvid eller 
sort farve, derunder bærer de 2 a 3 røde, blå eller 
grønne undertrøjer besyede med små sølv-, tin
eller benknapper. Kvindfolkets ældste dragt ses 
endnu kendeligst på landets udkanter eller længst 
fra Odense, såsom Hindsholm og i Horne sogn, 
hvor konerne bærer et slags »krigede« huer og 
har deres skørter såvel som altergangskåber lagt i 
mange folder og kruser, som til den ende er pas
sende.

De fynske kvinder roses for huslighed og sær
deles flid i at spinde, væve og tildels farve deres 
egne og mandfolkenes klæder, samt at forfærdige 
adskillige slags hjemmegjort, stribede stoffer og 
andet tøj«.

Det geografiske værk »Danske Atlas« var det 
endelige resultat af en interesse, der var opstået 
indenfor regeringen nogle år i forvejen.

1743 udgik der fra »Danske Canselli« en ski- 
velse til alle amtmænd, hvori det blev pålagt dem 
at besvare en række spørgsmål angående befolk
ningens levekår i det pågældende amt »dels under 
egen direktion, dels og ved andre om landet er
farne mænd i de dem allernådigst anfortroede 
amter«.

Amtsmanden over Nyborg og Tranekær amter, 
Theodor Lente Adeler på Lykkesholm, indsendte 
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næste år sin beretning om forholdene her på 
egnen, som han bedømte befolkningen. Et afsnit 
hedder »Indvånernes egenskaber«. Det hedder 
heri bl.a.: »Man finder landmanden så omhygge
lig for agerdyrkningen, at han sjælden eller aldrig 
går med sin håndtering over disse grænser, 
hvorfor man må dømme ham som herudi opfødt, 
så og født og slagen dertil. Bønderne er i alminde
lighed arbejdsomme, sparsommelige og bekym
rede for deres timelige næring og elsker som sagt 
agerdyrkningen over alt, hvilket af deres optug
telse tildels kommer, som forandrer hos dem - 
som hos andre - undertiden den naturlige inclina
tion (hengivenhed). De er ellers i almindelighed 
ærbødige mod deres overmænd, tjenstvillige og 
tro. Deres arbejde gør de med lyst, sålænge ar
bejdet gøres dem muligt; men gøres det dem be
sværligt, giver de tabt og bliver uvillige. Man 
vinder dem bedre ved godhed og mildhed end 
strenghed; thi derved bliver de hårdnakkede. De 
inclinerer mere for gamle skikke end nye foran
dringer, så at det synes, at de er uden for deres 
forum - som er agerdyrkningen - noget dummere ! 
De bliver gerne i deres fædreland, ja, og i sognet, 
hvor de er fødte, er ikke interesseret for frem
mede steder at rejse til. De gør gerne tjeneste for 
traktement besynderligt (især) drikkendes varer«.

Under omtalen af landbruget her på Nyborg- 
egnen fortæller amtmanden, at »kornet, som vok
ser her udi amtet er rug, byg, havre, ærter, 
vikker, boghvede, hør og hamp, men hvede er 
noget sjælden, såsom jorden ej dertil findes tjen
lig. Af ovennævnte korn er havren den største del 
dernæst rugen og endelig byggen. I almindelighed 
kan man sige, at en bonde udi Nyborg såer ligeså 

meget havre som en bonde udi Sjælland eller fra 
hin side Odense af lige hartkorn med ham, såer 
byg«.

Men bønderne her er efter hans mening vane- 
mennesker, de kunne godt avle mere byg end 
havre; »men de er kommet i den vane, at de ikke 
vil så mere byg end deres formænd før dem«.

De avlede kun halvt så meget rug, »skønt der 
var meget mere kraft i rugmelet, og der går 3 tdr. 
havre til 1 td. mel«. Det er dog åbenbart efter 
amtmandens mening håbløst at tale om foræn
dringer i driften, thi »vanen hos bønderne tåler 
ingen imodsigelse«.

Med hensyn til problemet havre i stedet for byg 
eller rug var baggrunden nu sikkert ikke alene 
ulyst og gammel vane, men også det faktum, at 
jorden mange steder her på egnen er meget let 
muldet og sandet, og havre var mere nøjsom end 
byg og rug.

De Ellested og Gislev fæstebønder havde i Th. 
Adeler et godt herskab, som på sin vis følte og 
forstod bøndernes trange kår i hine tider, hvor 
kvægpest og ondt vejrligt afløste hinanden 
gennem flere år, men den sociale afstand mellem 
adelsmanden og hans undergivne er tydelig. 
Disse lever i deres efter hans opfattelse indsnæv
rede verden, hvor »åndslivligheden« ikke var 
fremherskende, men det forhindrede ikke, at han 
havde medfølelse og omsorg for, at der overfor 
dem blev øvet ret og skel.

Dette gælder vist iøvrigt alle ejere af de gamle 
adelsgårde her på egnen. De forstod, at det var 
fordel for begge parter, at deres fæstebønder 
havde rimelige arbejdsvilkår.

Johs. Garnæs Petersen.

Landboernes høstferie
8. -14. september.

September er årets bedste feriemåned i Norge med lune solrige dage og et 
smukt høstlandskab. Ophold på Nordseter højfjeldshotel ved Lillehammer. 
Fine udflugter bl.a. til norske slægtsgårde. - Pris 1990,00 alt inclusive.
Busafgang fra Næstved, Ringsted, Roskilde og København.
Besøg Oslo og fjeldet, Lien og fjordene sammen med Hans Hviid og Jens P. 
Petersen. - Ring (03) 640024.

KÆRNE REJSER,
4100 Ringsted.
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De gamle billeder
Pause under 
tærskningen
Billedet viser en tærskedag på 
Lindegaarden i Førslev ved Ha
slev efteråret 1908. Dampmaski
nen er sat i stå i kaffepausen. 
Forrest til højre ses Sofie og 
Chr. Nielsen omgivet af deres 
fem børn samt den mandlige og 
kvindelige hushjælp. Til venstre 
ses naboerne fra husrækken ved 
landevejen, som hjalp med.

Billedet er indsendt af organist Valdemar Nielsen, Nitivej 8, Køben
havn F. - Han er yngste søn.

Indkvartering
Billedet viser en indkvartering 
under første verdenskrig. Indsen
deren er Ingeborg Nielsen, hvis 
forældre (gift 17/12 1915) samt 
tjenestepigen ses på billedet. In
geborg Nielsens moder lever 
endnu 90 år gammel. Hun for
tæller at en af soldaterne er fra 
Barløsegård, en anden fra Peder- 
strupgård. Kan nogen kende 
dem?

Ingeborg er gift med vort med
lem i Fynsstyrelsen Ingemann Ni
elsen, Stegsted.
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Flere gamle billeder

Danske udvandrere i Washington. Der blev arbejdet hårdt, enten det var i 
marken eller på skovarbejde.

Billedet er indsendt af Gunnar Kloppenborg Skrumsager, Bejstrupgaard.

Velkommen til nye medlemmer...

Gårdejere Lene og Henning Jensen, 
»Hulvejgård«, 
Søndersognsvej 169, 
Keldbylille, 4780 Stege.

Gårdejer Peter Andersen, 
Engkjærsholm, Ømosevej 6, 
8643 Ans.

Gårdejere Ellen og Hans Høeg, 
Spentrup Vestergaard, 
Hastrupvej, 
8981 Spentrup.

Gårdejere Eva og Hans Bollerup, 
Bundsbækvej 29, Hanning, 
6900 Skjern.

Gårdejer Kurt Krighaar, 
»Vejgaard«, 
GI. Landevej 2, Gedesby, 
4874 Gedser.

Gårdejere Johannes og Hans Hansen, 
Engkildegaard, 
Havrebjerg, 
4200 Slagelse.

Gårdejer Rasmus H. Høyby, 
Horne Landevej 107, 
5641 Horne.

Gårdejer Aage Larsen, 
Kragebjerggaard, 
Lundby Torp 16, 
4750 Lundby.

Proprietær Elias Pedersen, 
Ulfsund, Nees, 
7660 Bækmarksbro.

Gårdejer Peter Skytte Larsen, 
Tiendemarken 16, Gudum, 
9260 Storevorde.

Gårdejer Knud Nisgaard, 
»GI. Hanning«, 
GI. Hanningvej 3, 
6900 Skjern.

Reservepostbud Aksel Christensen 
og fru Mary Christensen, 
Silkeborgvej 231, 
Lund, 8700 Horsens

Gårdejer Jørgen Peter Strange Hansen, 
St. Dammegård, 
Splitgårdsvej 35, 
.3782 Klemensker.

Gårdejer Arne Madsen, 
»Puerstensgård«, 
St. Lindgade 28, 
St. Lind, 4780 Stege.

Gårdejer Jes Friis, 
Hjerting, 
6630 Rødding.
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Fæstebønder 
gennem 200 år

Slægten Bjørn begyndte som hovbønder for 300 år siden og driver stadig den samme 
fæstegård under Hverringe Gods

Flaget gik til tops både på gods og fæstegård den 
17. april. Denne dag var det 200 år siden, at slæg
ten Bjørn begyndte at drive ejendommen Bjørne
gården under godset Hverringe. Først som hov
bønder, siden som fæstebønder og senest som 
forpagtere.

Dagen fastslås med uhyre nøjagtighed i slægts
bogen »Slægten fra Bjørnegården på Hinds
holm«. Stamfaderen Jens Hansen fæstede den 17. 
april 1780 gården i Viby Skov, som hørte under 
godset Hverringe i Viby Sogn. Lige siden denne 
dag har gården været beboet af samme slægt, 
hvor en søn er fulgt efter sin far.

Det er vist et overordentligt usædvanligt fæ
nomen, at én familie har tjent samme gods som 
fæstebønder gennem to århundreder.

Bonden på Bjørnegården har nu - så vidt man 
kan se i kildeskrifterne - aldrig været en kuet 
mand. Nok skulle stamfaderen yde hoveri, som 
den eneste af de seks generationer, men bestem
melserne for ham var lempelige.

Har præget egnens liv
Den forrige bonde på Bjørnegården, Tormod 
Bjørn, som stadig bor på gården, der drives af 
Jens Bjørn, sad som ligemand i det gamle sogne
råd sammen med herren på godset.

Bjørnegårds-bønderne har i det hele taget 
præget egnens liv både på det åndelige og på det 
fagpolitiske område. En Bjørn var med til starte 
valgmenighed og bygge kirke, og en anden Bjørn 
var initiativtager til egnens fæ1’^ frugtsalgsor
ganisation.

Bjørnegården opfattes som værende slægten 
Bjørns, men den er kun til låns. Ejendomsretten 
er stadig godsets.

- Men det giver overhovedet ikke problemer i det 
daglige, siger Jens Bjørn. Dette, at vi er fæste
bønder eller forpagtere, er faktisk ikke noget, vi 
har spekuleret på. Vi driver jorden og gården, 
som var det vores egen. Vi svarer forpagterafgift, 
som i øvrigt forfalder i naturalier og ikke i klin
gende mønt. Men om vi skal betale forpagtnings
afgift til godset eller prioritetsgæld til kreditfor
eningen kan for mig gå ud på det samme. Ejen
dommen tilhører ikke i nogle tilfælde manden, 
der driver jorden. Og i begge tilfælde har han 
nogenlunde samme dispositionsret.

Denne opfattelse tilslutter Tormod Bjørn sig 
helt. Heller ikke han har haft anfægtelser over, 
at Bjørnegården tilhører Hverringe. Han har 
endog haft selvejer-ejendom, nemlig Egetofte i 
Rågelund, som nu drives af en datter og sviger
søn. Men Tormod Bjørn har aldrig været i tvivl 
om, at hans rette bopæl er fæstegården, som også 
var hans forfædres.

Jens Bjørn har Tårup Søndergård, som han 
også beboer, men en dag vil han flytte til Bjørne
gården, når han er den ældste bonde i den slægt, 
som gennem 200 år har drevet den 300 år gamle 
fæstegård.

Det er dette tilknytningsforhold der gør at 
flaget gik til tops den 17. april, og venner og be
kendte inviteredes til receptionen på Bjørnegår
den, som nok ejes af godset, men passes, beboes 
og elskes af slægten, som har fået navn fra går
den.
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Slægten på Bjørnegården

1, generation
Jens Hansen Hytteballe var den første af den nu
værende Bjørn-slægt, der kom på Bjørnegården. 
Det skete, da han den 17. april 1780, knap 32 år, 
skrev fæstebrev med Berthe Catharina Levetzau 
Juell, der var enke efter geheimeconferenceråd 
Peder Juell.

Jens Hansen nævnes allerede fire år senere - i 
forbindelse med sin søns dåb - som Jens Bjørn, 
efter Bjørnegården.

Jens Bjørn var hovbonde, men hoveriet var 
ifølge kontrakten af begrænset omfang. Han 
kommer i sin tid på Bjørnegården til at opleve 
både den store landbrugskommission i 1786 og 
stavnsbåndets ophævelse to år senere.

Han kommer også til at erfare om danske tra
gedier som stormen på København i 1807 inden 
sin død i 1808.

2, generation
Jens Jensen Bjørn efterfølger sin far otte år efter 
dennes død. Fra 1808 til 1816 driver han ejen
dommen for sin mor. I denne periode går Dan
mark statsbankerot, nemlig i 1813, og det 
kommer til at svie til Jens Bjørn. Statsbankerot
ten medfører inflation, således at han må betale 
1000 rigsdalere i indfæste mod de 60 som fade
ren, 36 år tidligere, betalte. Tilliden til pengene er 
også begrænset, så Jens Bjørn må skrive under 
på, at han vil betale sine afgifter i sølv. Økono
mien var dog ikke ringere, end at to sønner senere 
kunne få hver sin gård i Jylland.

Jens Bjørn kommer i sin elevtid bl.a. til at 
opleve landbrugskrise i 1882 og en levnedsmiddel- 
kriseeksplosion i 1830.

3. generation
Niels Jensen Bjørn overtager i 1857 Bjørnegår
den, efter at den i syv år var blevet drevet af en 
ældre bror. Lars, som imidlertid måtte give op på 
grund af sygdom.

Niels Bjørn interesserede sig foruden for den 
fædrende gård også for det kirkelige liv på egnen. 
Han tog stilling i kirkespørgsmål ved først at 
løse sognebånd til provst Victor Bloch i Kerte
minde. Da provsten rejste i 1868 var Niels Bjørn 
med i den kreds, der oprettede Kerteminde Valg
menighed, og året senere var han blandt de fire 
hindsholmere, der begyndte at bygge en annex- 
kirke i Dalby.

Niels Bjørn kommer til at opleve, at Danmark 
taber krigen i 1864 og mister de tre hertugdøm

mer, og den politiske situation var ikke meget 
bedre end i dag, idet statsgælden det år var 191 
miil. kr.
4. generation
Lars Bjørn er den første som får kongelig tilla
delse til at bære navnet Bjørn som familienavn. 
Hans døbenavn var Lars Nielsen, altså Niels’søn. 
Da han i 1896 overtager driften af Bjørnegården, 
har han bag sig en bred faglig og åndelig uddan
nelse. Lars Bjørn gik i friskole, kom i valgmenig
heden og var på højskole i Ryslinge. Han fik 
desuden uddannelse i landbrug med landbrugs- 
skoleophold, mejeribrug og havebrug. Kvægavl 
fik han et særligt indblik i som fodermester i et 
år. Han deltog ivrigt i sognets liv, var medlem af 
sognerådet, formand for kornnævnet under 1. 
verdenskrig, formand for Hersnap Foderstoffor
ening og medlem af valgmenighedens menigheds
råd. Han kom til at opleve både verdenskrig og 
parlamentarismens indførelse i Danmark i 1901, 
Albertiskandalen og påskekrisen i 1920.

5. generation
Tormod Bjørn overtager driften af Bjørnegården 
i 1933, men driver den for sin mor indtil 1950, 
hvor han selv overtager forpagtningen. Han er 
som sin far godt uddannet, inden han overtager 
ejendommen. Han går på friskole, efterskole, 
højskole og landbrugsskole og får sin faglige ud
dannelse både hjemme og ude.

Tormod Bjørn er i sin tid på Bjørnegården 
medlem af ledelsen af endnu flere organisationer 
end sin far. I seks år er han i bestyrelsen for 
Venstres Ungdom, som han i to år er formand 
for. I seks år er han i bestyrelsen for Dalby Ung
domsforening og i samme periode er han for
mand for gymnastikforeningen.

Fra starten af Dalby Frugtsalgsforening i 1935 
og til 1961 er Tormod Bjørn formand. Gennem 
21 år er han medlem af Viby sogneråd, heraf tre 
perioder som formand, og fra 1966 til 70 er han 
medlem af Kerteminde storkommunes byråd. 
Gennem 34 år er Tormod Bjørn desuden medlem 
af valgmenighedens menighedsråd, i 19 år som 
formand.

Tormod Bjørn bor fortsat på Bjørnegården, 
som imidlertid drives af 6. generation.

6. generation
Jens Bjørn overtog driften af Bjørnegården i 
1972, da hans far fyldte 70 år, og i 1976 satte han 
selv navn under forpagtningskontrakten.

Hans uddannelse blev også både folkelig og 
faglig. Dalby Friskole lagde, som i de to foregå
ende generationer, grunden. Derefter blev det til 
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ungdomsskole, gymnastikhøjskole og højskoleop
hold. Faglig teoretisk uddannelse blev hentet på 
Dalum Landbrugsskole og Søhus Frugtavlerhøj
skole.

En del af den landbrugsmæssige viden er hentet 
i udlandet. Jens Bjørn har arbejdet ved sit fag i 
Californien, Island og England, og han har været 
på studiebesøg i Rusland, Mexico, Ceylon og 
USA. Også han deltager i sognets liv. Han er 
formand for gymnastikforeningen, medlem af 
fritidsnævnet og i sin tid medstifter af Kerte
minde Kunstforening.

7. generation
Niels Bjørn kan blive 7. generation på Bjørnegår

den. Om det vil ske er uafklaret. Niels er kun 16 
måneder, og hans interesse i landbrug baseres 
hovedsagligt på at følges med sin far og så forres
ten rode rundt i regnskabspapirerne, hvis der 
skulle byde sig en lejlighed.

Jens Bjørn lægger ikke skjul på, at sønnen selv 
skal have lov at bestemme, men alligevel bliver 
både far og farfar stolte, hvis Niels skulle vise 
interesse for den 200 år gamle slægtstradition.

Hvad historien vil kunne byde en Niels Bjørn 
på Bjørnegården, kan man endog ikke gisne om. 
Måske nye opgangstider for landbruget, måske 
depression? Ingen ved det. Man ved end ikke, om 
der bliver en 7. generation af Bjørn’er på Bjørne- 
gården. Erik Grove,

Til højre Thormod Bjørn ledsaget af sønnen Jens Bjørn med yngste skud på 
stammen - 16 mdr. gamle Niels Bjørn,
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Jens og Anna Jensens fond...
udlåner penge til unge landmænds etablering, også ved generationsskifte. Årlige ydelse 
uden kurstab for tiden 12 procent, hvoraf 9 procent er rente. Henvendelse til:

Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, Rynkeby, telefon (09) 391317.

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

Dansk Fagpresseforening 
fylder 75 år. Det er vi 271 
med til at fejre...

Borgergade 32 
1300 København K 
Tlf. 01 - 11 38 13

DANSKES 
FAGPRESSE 
FORENING

Ligesom 270 andre fagblade er også 
dette fagblad medlem af Dansk Fag
presseforening. Disse fagblades sam
lede oplag er på mere end 5 millioner 
eksemplarer pr. nummer. På et år bli
ver det til 70 millioner fagblade. 
Hveranden erhvervsaktiv læser regel
mæssigt et eller flere fagblade.
Bedre end noget andet massemedie 
sikrer fagpressen, at den enkelte kan 
holde sig ajour med udviklingen på si
ne interesseområder.
De afgrænsede læsergrupper gør sam
tidig fagpressen velegnet til målrettet 
annoncering.
I 75 år har Dansk Fagpresseforening 
varetaget medlemsbladenes interesser 
gennem erfaringsudvikling på møder 
og kurser og ved at tale fagpressens 
sag overfor myndigheder, annoncører 
og interesseorganisationer.
Til fremme af en bedre fagpresse og 
til gavn for fagbladenes læsere.

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

Ønsker man ikke at klippe i bladet, kan forslag indsendes til sekretariatet på alm. postkort.

Titel Titel

Navn Navn

Postadresse Postadresse

den 19 Underskrift
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Har De brug for lån til tilbyg
ning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maski
ner, udvidelse af besætning, 
ejerskifte eller andet, kan De 
roligt henvende Dem til For
enede Kreditforeninger. Vi yder 

lån overalt på øerne på op til 
50% af ejendommens værdi 
med løbetider på 10, 20 og 30 
år. Lad en af vore landbrugs
kyndige folk kigge på Deres 
ejendom, så får De den rigtige 
belåning - hurtigt, smidigt og 
effektivt.

FORENEDE
KREDITFORENINGER
Otto Monsteds Plads 11 • Postbox 333 Magelos 2 • Postbox 343 
1503 København V-Tlf (01)15 34 34 5100 Od-nse • Tlf. (09) 11 77 77

Jyllands

KREDITFORENING
6100 HADERSLEV: Åstrupvej 13. Tlf. (04) 527000
6950 RINGKØBING: Herningvej 3. Tlf. (07) 3201 11
8800 VIBORG: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf. (06) 623333
9100 AALBORG: Boulevarden 43. Tlf. (08) 123877
8260 ÅRHUS-V1BY J: Borgvold 16. Tlf. (06) 148800



Fotokopiering
foretages.

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND Slægtsgaardsarkivet.

Vi skaffer penge 
til gårde.

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

Kreditforeningen Danmark

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

Aandelsbanken
KJERTEMINDE AVIS ApS. OFFSET, 3OGTRYK


