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Holdninger
Fællestræk for de forskellige tider er at der både 
kan iagttages beskeden tilbageholdenhed og ag
gressiv udfoldelse. Og så den resignerende accept 
der tager alt, som det kommer. Mennesket er på én 
gang et produkt af arv og virkelighed med følelser 
og forstand, der aftegner sund sans og stærke 
præg af lyst til kamp - og til stille færden.

Se blot til landbrugshistoriens mangeartede rø
relser på herregårdens ager, i landsbyens snævre 
miljø og i de primitive stuer i gamle dage - og så 
den nære fortids og den erkendte nutids udvidede 
horisonter opfattet i skoler, hos dygtige lærerme
stre, i køkken, stald og mark og ved det samfunds
mæssige fællesskabs forbindelser.

Naturens orden vil nogle sige - der skal være 
plads til alle, til vekselvirkningen der sætter sig 
spor så ingen bliver for ensidige enere, sådan at 
diktatorer også i det små får magt til at skade.

- Joh, det er nok rigtigt at der skal være balance 
imellem livets forskellige mønstre. Ellers bliver vi 
for sagtmodige eller for hysteriske.

- Og dette siges for at minde om at tidens faresig
naler peger hen imod en forrykkelse af balancen. 
Snakken om porno og sex, om ondskab og mord, 
om alle farerne ved at spise og drikke, og den poli
tiske og klassemæssige fanatisme, og den afstum
pede moral, der er voldens opstart o.s.v. - alt dette, 
og andet, viser hen til stor styrke og lyst til destruk
tion.

Javel, men vi går i kirke og til møde, vi arbejder, 
læser, går til kursus vil mange anføre - der er en 
anden retning der også leder.

Men vi er jo i gang med at støde det åndelige og 
folkelige bort for at kunne udfolde os bevidst i ma
terialismens tegn - vi leger mere undergang end 
rejsning til ny fremdrift.

Derfor må der nu sættes mening og indsigt bag 
de offentlige og private tiltag, kald det holdninger, 
så forståelsen får bedre vilkår. Politisk, erhvervs
mæssigt, kulturelt, kristeligt, bør vi finde hinan
den bedre, udfra et afbalanceret syn, der erkender 
pligt og ansvar og ligeværdighed.

»En skål for dem der rører op« sagde digteren, 
men ikke sådan, at det gode bliver nedtrampet.

Balance er kodeordet der viser en ret vej.
Jens P. Petersen.

I J^Dansk
Fagpresseforening
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Kulepile

Fhv, skoleinspektør Laurits Gotfredsen slutter med denne beretning - fortællingen om de fire langeland
ske slægtsgårde der ved familiebånd var knyttet stærkt sammen.

En gang kort efter midten af 1850-erne var der i 
Tranekær en stor grundlovsfest, hvortil var strøm
met gæster fra mange af øens sogne. Om aftenen 
var der bal på kroen. En ung pige fra Kulepile i 
Simmerbølle Sogn blev taget op til dans og bagef
ter atter fulgt på plads. »Hvem var det, du dansede 
med?« spurgte en veninde, hun var sammen med. 
»Ja, jeg ved såmænd ikke, hvem han var,« svarede 
hun »men han dansede udmærket«. Således be
gyndte romancen. De to blev mors forældre.

Jeg har selv set romancen, da den lakkede mod 
sin afslutning. Det var ved høstgildet på Strandgår
den i 1906. Da der blev spillet op til en vals, sagde 
min morfar: »Kom så, mor!« Og så dansede de to 
glade, gamle, smukt og stilfærdigt. Det var en lyst 
at se, hvor let og elegant den 76-årige kavaler førte 
sin efterhånden lidt trinde, men absolut ikke »tun
ge« partner. Året efter var han død.

Min mormor var født på en gård i Kulepile den 
11. maj 1839. Hendes far var Ole Hansen, f. 1804 i 
Svenstrup, Skrøbelev Sogn; moderen var Ane Kir
stine Madsdatter, f. 20. maj 1805. Hun blev enke 
allerede i 1852, men døde først den 10. dec. 1897. I 
familien kaldtes hun »Bedstemor Kulepile«.

Jeg har set hende én gang. Vi var på besøg hos 
min morbror, der også hed Ole Hansen. Det gik ik
ke tit på, for han boede ligeledes i Kulepile, og det 
var en lang tur med heste og vogn. På vejen hjem 
drejede vi ind hos »Bedstemor Kulepile«. Min sø
ster og jeg skulle »vises frem«. Hun blev båret på 
armen, jeg holdt Mor i hånden. Det har været 

sommeren 1897. Trods mine kun 3 år, da jeg ople
vede situationen, har jeg stadig en vag erindring 
om en gammel kone, - hun var den sommer 92 år - 
der sad i sin stol ved et vindue med et lille bord for
an sig. Jeg har været på gården én gang siden, hos 
førnævnte »Onkel Jæens« og hans lille, vævre ko
ne, Tante Marie. Hele gården var stråtækt, og over 
indgangsdøren var der en lav, halvrund kvist med 
et rundt vindue. Nu er gården brændt.

Jeg vil gå et stykke videre med Svenstruplinien, 
selv om det ikke bliver langt. Min nævnte oldefar 
Ole Hansen var søn af Hans Olsen og Karen Hans
datter. Hans Olsen er endnu i 1787 i hjemmet i 
Svenstrup hos forældrene Ole Jensen, der kaldes 
Ole Degn og Maren Jensdatter, han 70 år og i an
det ægteskab, hun 53 og i første. Ved tællingen 
1801 er Hans Olsen opført som »Hosbonde«, 36 
år, på Svenstrupgården, men der er ingen »mad
moder«. Det må vel så være »Hosbondens Moder« 
Karen Jensdatter, der har fungeret i denne egen
skab, men hun er da også kun 66. Kort efter må 
Hans Olsen have giftet sig, da sønnen Ole Hansen 
er født 1804. Om samme Oles forbindelse til Ku
lepile er kilderne tavse, men der er nu ikke langt fra 
den ene af de to landsbyer til den anden. Ane Kir
stine Madsdatter må antages at være født i Mølle
marken ved Rudkøbing. Hendes far, Mads Han
sen, var kommet til verden i en indersidderfamilie i 
meget knappe kår i Lejbølle. Han blev opkaldt ef
ter sin morfar, som der ellers ikke vides noget om. 
Mads var født den 18. dec. 1774; i 1778 døde fade
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ren, men moderen, Karen Madsdatter, havde det 
held at blive kone på en fæstegård i Kulepile, hos 
enkemanden Peder Dinesen. - Kårene synes nu ik
ke at have været strålende, for Mads blev allerede 
som 9-årig sendt ud at tjene. Skolegang blev der ik
ke noget af; hvad han i årenes løb tilegnede sig af 
kundskaber og færdigheder, var den selvlærtes 
værk. I 1796 blev han soldat i et af de københavn
ske regimenter, og han gjorde tjeneste endnu i 1801 
uden dog at komme til at deltage i slaget på Reden 
den 2. april. Om efteråret blev han hjemsendt, og 
samme år giftede han sig med Ane Marie Mortens
datter fra en anden gård i Kulepile, fæstet af Mor
ten Hansen og hans kone Karen Mortensdatter. De 
nygifte gik ikke ind til velstand, de boede i Mølle
marken i et lille hus, som Mads Hansen selv havde 
bygget op, men da han var utrolig flittig og arbejd
som, så han sig efter få år i stand til at erhverve en 
lille landejendom i Espe på Fyn til selveje.

Så kom englænderkrigen i 1807, og Mads Han
sen måtte atter i trøjen, denne gang med tjeneste i 
Kiel. I 1808 solgte han ejendommen i Espe og drog 
hjem til Kulepile, hvor han overtog fæstet efter 
stedfaderen. Udsigterne var ikke blændende. Går
den, 36 tdr. land, var i en mådelig forfatning, meg
et af arealet var mosejord, og der fandtes ingen 
hegn. Men Mads Hansen tog fat. I 1817 begyndte 
han at mergle, og i løbet af et par år tilførte han si
ne jorder i alt 8000 læs mergel.

Hans bestandige flid og rationelle driftsmåde 
medførte, at han den 31. juli 1822 modtog Det Kgl. 
Danske Landhusholdningsselskabs sølvbæger med 
indskriften: »Til den fortrinlig driftige Bonde 
Mads Hansen i Simmersbølle«. I selskabets indstil
ling hedder det om ham: »Han bruger ikkun Plov 
uden Hjul, som han selv forfærdiger. Alle paa 
Gaarden foretagne Forbedringer har denne mand 
iværksat uden anden Hjælp end af en halvvoxen 
Dreng«.

Mads Hansen var nært knyttet til Bondevenner
ne og en god ven af J.A. Hansen. Han var en flittig 
skribent til bladet »Almuevennen«, hvor han i en 
række artikler navnlig gik ind for fæstegodsets 
overgang til selveje. Han var med i den deputation 
af bønder, som i 1845 søgte foretræde for kong 
Christian VIII, men blev afvist og kun fik lov at af
levere deres adresse til kabinetssekretæren.

I 1842 afstod Mads Hansen gården i Kulepile til 
sønnen Morten Madsen, og han kunne derpå helt 
hellige sig sin skribent virksomhed. Ufortrødent 
fortsatte han, indtil han kort før sin død i 1863 i 
»Langelands Avis« bragte et »Farvel til mine Ven
ner«.

Den levnedsskildring, som D. E. Rugaard i 1871 
i bogen »Fremragende danske Bønder« giver af 
Mads Hansen, må utvivlsomt være baseret på et 
personligt kendskab.

»Bedstemor Kulepile« sad endnu i mange år på 
nabogården. Det ligger nær at slutte, at det må væ
re morfaderens og mormoderens gård, hun i sin tid 
er draget ind i.

Da hendes yngste søn Carl var blevet dansk ju
rist og havde nedsat sig som sagfører i Fåborg, blev 
han forlovet med en af byens ungmøer, urmager- 
datteren Christine Hansen. Ved deres bryllup mød
te »Bedstemor Kulepile« op med sin brudegave, 
tolv vægtige spiseskeer, der var lavet hos en sølv
smed i Rudkøbing af sammensparede »specier«, 
som hun selv medbragte.

Efter broderen Morten Madsens død fik hun 
Mads Hansens sølvbæger i sin varetægt. Ved går
dens brand i 1949 undgik det lykkeligt at blive øde
lagt, og det opbevares stadig på gården, der frem
deles er i slægtens eje.

Laurits Gotfredsen.

Drømmen om Amerika
Overskriften er titlen på en uhyre interessant ud
stilling, som gennem hele sommeren har været at 
se i Nationalmuseets udstillingscenter i Brede. De, 
der ikke har haft lejlighed til at se denne udstilling 
vil have mulighed for det i 1985, hvor den flyttes til 
Moesgård ved Århus.

I tilknytning til udstillingen har Nationalmuseet 
udgivet et glimrende værk om de historiske begi
venheder omkring danskernes barske kår, de fik i 
det ny land, der ikke flød med mælk og hon
ning. I et af de kommende numre, vil vi bringe en 
anmeldelse af dette værk.
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Udvalget for økonomiske 
og lovmæssige sager

har holdt møde hos Peder Møller Frifelt.
Dagsorden fra mødet var: Landbrugets struktur 

og generationsskifte - landbrugets stilling i dag.

Vi bringer nedenstående en rapport fra mødet.
Da Danmark 1972 tilsluttede sig Fællesmarke

det, bredte der sig en stor optimisme i landbruget, 
med forventning om øget produktion til lønnende 
priser. Denne optimisme gav anledning til mange 
misforståelser.

For det første steg priserne på landejendomme 
uforholdsmæssigt meget i tiden indtil 1979, hvor 
priserne brat faldt med ca. 25% om året.

Denne prisstigning indtil 1979 blev desværre i 
mange tilfælde belånt, enten ved køb af ejendom 
eller til produktionsudvidelser og i nogle tilfælde 
til et øget privatforbrug.

I alle tilfælde var belåningen til en hel urealistisk 
høj rente, som produktionen ikke var i stand til at 
bære.

Desværre troede den daværende socialdemokra
tiske regering, at inflationsgevinsten er noget, sam
fundet uhæmmet har ret til at konfiskere, til fordel 
for velfærdssamfundets udskejelser.

For landbruget blev resultatet, at 4773 ejendom
me ud af 115.000 landbrug ialt gik på tvangsauk
tion.

Det tilsvarende tal fra 1930-34 var 5977 tvangs
auktioner af 205.000 landbrug ialt.

Den dårlige høst i 1983 vil nok bringe endnu en 
del tvangsauktioner i 1984.

Siden 1960 har udviklingen ændret landbrugets 
struktur fra brug med blandet husdyrhold til brug 
med kun planteavl eller brug med stærkt specialise
ret husdyrhold. I en del tilfælde har man drevet 
denne specialisering så langt, at den ikke har været 
økonomisk bæredygtig, og har ført til tvangsauk
tioner eller gældssaneringer. Det sidste har udsat 
problemerne, men sjældent afklaret situationen.

Der er dog også en lille del, der har været dygtige 
nok til at klare produktionsudvidelserne med held.

Rent menneskeligt har de sidste fem år været en 
stor psykisk belastning for de familier, der har væ
ret i økonomiske vanskeligheder. Familielivet har 
simpelthen ikke kunnet holde til denne belastning. 
Skilsmisser var tidligere et næsten ukendt fæno
men i landbruget.

Hvorledes bliver så landbrugets fremtid? Vil 
produktionen blive koncentreret på endnu større 
staldanlæg i forhold til jordarealet, med deraf føl

gende miljøproblemer, eller er tiden inde til, at 
landbruget selv træffer foranstaltninger til at for
hindre en eventuel forurening.

Hvis man stadig søger at snakke sig fra proble
merne, vil andre samfundsgrupper påtvinge land
bruget mere eller mindre hensigtsmæssige restrikti
oner.

Mon ikke det var klogt af landbruget, selv at 
komme med et udspil, inden det er for sent.

Vil velfærdssamfundet tillade, at landbruget i 
fremtiden bliver mere selvfinancierende, med en 
højere egenkapital, eller vil man stadig tappe 
landbruget for kapital, ved beskatning af inflatio
nen med »kapitalvindingsskat« og formueskat. En 
gårds driftværdi bliver jo ikke større, fordi kronen 
mister sin købekraft og landmandens evne til at be
tale formueskat stiger jo ikke, fordi man, på grund 
af inflationen, vurderer hans ejendom højere.

Man har jo desværre indenfor socialistiske kred
se, den fejlagtige opfattelse, at inflation er sam
fundsskabte værdier, som staten har pligt til at 
inddrage til fordel for lønmodtagerne.

Er det rimeligt, at man stadig belaster landbru
get med beskatning af landbrugsjord og driftsbyg
ninger? Og er det rimeligt, at en ung, nystartet 
landmand skal have sin økonomi yderligere belas
tet, af en urimelig ekstra skat, der hedder »stem
pelafgift« ved køb af fast ejendom.

Generationsskiftet indenfor landbruget bør let
tes mest muligt til fordel for ungdommen. Blandt 
andet ved at foretage glidende generationsskifte, 
når det drejer sig om familiehandler.

Enten ved at næste generation overtager halvde
len af ejendommen først og den anden halvdel ef
ter 5-10 år, eller måske hele ejendommen først, og 
besætningen på et senere tidspunkt.

Hidtil har det været almindeligt, at næste gene
ration forpagtede gården de første år, men det har 
den ulempe, at inflationen giver dem dårligere mu
ligheder for at kunne overtage den på et tidspunkt, 
da gården ved ikke familiehandel, kan overdrages 
til mindre end den til enhver tid gældende ejen
domsskyld.

Hvis man overdrager sin gård til en søn eller dat
ter til mindre end ejendomsskylden, forlanger sta
ten gaveafgift af det mellemliggende beløb.

En udskydelse af generationsskiftet vil i de fleste 
tilfælde kun være til fordel for de børn, der har 
forladt landbruget, og er gået over i andet erhverv, 
og de klarer sig jo nok alligevel.
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Den bedste hjælp man kan give næste generati
on er, at overdrage den en gård i god drift, så der 
ikke skal startes med en stor ekstra investering, for 
at kunne køre driften videre.

For øvrigt må man håbe, at renteniveauet for 
fremtiden er på en rimelig højde. Rente over 10% 
er urealistisk.

Forhåbentlig bliver der i fremtiden mulighed for 
at bevare den nuværende form for ejerforhold i 
landbruget. En ændring til at aktieselskaber må eje 
landbrug, vil hurtigt gøre danske bønder til for
pagtere og funktionærer hos kapitalister, der har 
hentet deres formuer i andre erhverv, og hele den 
bondekultur, der blev grundlagt 1788, vil da være 
gået tabt.

Det ville være ønskeligt, at landmandsfamilierne 
igen kunne få sådanne økonomiske forhold, at der 
blev tid til også at tænke i andre baner end de rent 
faglige. Danske bønder skulle nødig ende som et 
»fagproletariat« der kun tænker på foldudbytter 
og effektivitet.

Vil der i fremtiden være unge landmænd nok til 
at overtage gårdene?

Svaret må være: Hvis der bydes landmændene 
ordentlige vilkår, er der uden tvivl en masse unge, 
som gerne vil have en fremtid som ejer af et land
brug.

Problemet er: Kan man vende pessimismen til en 
realistisk optimisme.

Vagn Mathiasen, 
fmd. for udvalget.

DØDSFALD
Gdr. Thomas Dahlmann, Vandling er død, 74 år.

Thomas Dahlmann fødtes på gården Gamme
leje, som han drev i en lang årrække, indtil han for 
nogle år siden overlod gården til sin søn, Jørgen.

Han var et levende og meget engageret menne
ske, der tog ivrigt del i tidens debat. Indenfor det 
politiske liv og i landbrugsfaglige områder stod 
han ofte i første række, ofte i modvind med sine 
tanker, men med et klart fremsyn fik han gang på 
gang ret. I det politiske var han med sit stærke na
tionale sind dybt engageret i det konservative Fol
keparti, hvis landbrugsudvalg han havde taget ini
tiativet til. Dansk Slægtsgårdsforening, som han i 
en lang årrække var medlem af, havde også stor 
glæde af hans arbejdsindsats, lokalt var han for
mand for Haderslevkredsen og for nogle år siden 
blev han medlem af landsstyrelsen, hvor hans ind
sats kulminerede med arrangementet af årsmødet i 
Åbenrå i 1983. Slægtsgården har meget at takke 
Thomas Dahlmann for og mindes hans indsats i 
foreningen med største ærbødighed.

Red.

Slægtsgårdsakivet 
meddeler nyt om sine 
sær-samlinger
J.P. Pedersen’s samlinger
Deponeret i Slægtgårdsarkivet.

Bidrag til oplysning om retstilstanden og fæsteforholdet på 
Adelersborg gods.

Afskedsprædiken i Fårevejle kirke 1881 af provst C.B. Gar
de. Sophus E. Neumanns samlinger samt humoristiske foredrag 
og fortællinger.

Skrifter vedr. Holbæk Amt.
Kort fra Holbæk Amt.
Slægtsbog over Kirsten Jensen og Mette Marie Madsdatter, 

Kårup.
Niels Olsens og Ane Hansdatters slægt fra Eskebjerg.
J.P. Petersens religiøse optegnelser.
Breve og optegnelser fra forskellige personer.
Billeder.
Folkeminder.
Forretningssager.
Stednavne.
Topografi og personalhistorie.
Fhv. portør Jens Peder Pedersen var født 1880 i Ordrup, søn 

af en smed. Han døde 29.4.1953 i Fårevejle.
Foruden at samle det meget store stof fra sin egn, arbejdede 

han flittigt for Slægtsgårdsforeningen.
Nekrolog af Jørgen Petersen, Gislinge i Slægtsgårdsbladet 

nr. 63, juli 1953, s. 14-15.

En samling vedr. skånske 
hjemstavnsforeninger
Skånske hjemstavnsforeningers skrifter.

Korrespondance mellem arkivar P. K. Hofmansen og
Kurt Bengtsson, Höganäs.
Konsul Könsberg, Frostavallen.
Pastor S. Adrian, Båstad.
Agronom S. Örjangård, Sollerön.
Kaptajn A. Berg v. Linde, Båstad.

Foredrag af P. K. Hofmansen i forbindelse med de skånske 
foreningers møder.

Fødselsdag
Onsdag den 31. oktober holder landsformanden, 
Jens Peter Petersen, »halvrund« fødselsdag, idet 
han denne dag fylder 65. Vi bringer vor hjerteligste 
lykønskninger og takker for initiativrig indsats i de 
forgangne år, med ønsket om vi i mange år frem
over må trække på din arbejdsindsats.

Red.
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Bent Bjergskov 
død
Efter længere tids sygdom døde pro
prietær Bent Bjergskov, »Rosenlund« 
den 15. september.

Dansk Slægtsgårdsforening har ved 
Bent Bjergskovs død lidt et smerteligt 
tab, idet han med sin personlighed og sit 
klarsyn på mange måder var med til at 
præge foreningens virke.

Han blev medlem af slægtsgårdsforeningen og fulgte den trofast gen
nem årene i såvel medgangs- som modgangstider. Gang på gang lod han 
sin røst høre og det varede ikke længe før han kom ind i hovedbestyrel
sen og blev betroet løsningen af mange opgaver såvel i bestyrelsen som i 
de forskellige udvalg han arbejdede i. Hans »hjertebarn« var forenin
gens blad , som han ofrede mange timer og meget arbejde på.

I al sin færd var han yderst loyal og retfærdig, ikke meget for at på
pege en fejl, og viste samtidig stor forståelse og tolerance, som det gen- 
nemfine og noble menneske han var.

- Ved foreningens 40 års jubilæum udnævntes han til æresmedlem af 
bestyrelsen, en hædersbevisning han satte stor pris på. Men den var i al
lerhøjeste grad fortjent og foreningen vil ikke undlade at udtrykke sin 
dybeste tak for hans virke og give udtryk derfor gennem et dybfølt:

ÆRE VÆRE DIT MINDE

Høst Af Else Nielsen

Jeg har sagt jeg ikke kunne li’ dig, 
strenge travle høst.

Du må tilgi mig og lytte til min angergivne røst! 
For det er jo dig, vi lever for, og i, og med, og af, 
alle vi, som gav den danske bondejord vort fulde 
ja.

Det er dine tunge kærner, det er dine gyldne strå, 
det er din rigdom, årets kræfter samles i at nå 
fra det blanke plovjern snart i muld begraver 

stubbens guld, 
til vi om et år igen har samlet ladens gemme fuld.

Jeg vil nyde høstens dufte fra en hob, 
jeg selv har sat.

Jeg har siddet her så længe, at det 
næsten nu er nat. 

Dog endnu jeg hører lyden af en traktors 
fjerne brum, 

medens duggen køligt falder i det tyste,
dunkle rum.

Og en knudret eg på gærdet rækker
sine yngste skud 

lyttende imod sin slægtning, egestolpen, ud.
Hører om så mangen høst og om den højtidstund, 
da min slægtning, fæstebonden, hegnede

sin egen grund.

I den grønne kløverbund er firefliget blad 
spår om lykke, så jeg kun kan tro og være glad. 
Også glad fordi jeg ved, jeg hører til natur og jord, 
og jeg føler høsten tilgi’ og velsigne, før jeg går.
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Landposten som formidler 
af oplysning

Da landbohjemmene fik post hver dag, kom der fart i den 
folkelige og politiske udvikling

I Susålandet mellem Næstved, Sorø, 
Ringsted og Haslev er mange i gang med en 
kulturhistorisk, landbohistorisk og 
bygningshistorisk beskrivelse af området 
omkring Herluflille, Torpe, Tysbjerg og 
Ravnstrup. Alle sider af landsbysamfundets 
udvikling fra landboreformerne i slutningen 
af 1700-tallet til nutiden sat i relation til det 
øvrige samfund. Fra arbejdet, som endnu 
ikke er afsluttet, skriver Richard G. Nielsen 
her om landpostens betydning for lands
byens folkelige og politiske fremskridt for 
100 år siden:

Den samfundsmæssige værdi af landposten som 
daglig gæst i næsten hvert hjem kan ikke vurderes 
højt nok. Landpostvæsenet bidrog væsentligt til 
den danske landbostands udbredte oplysning, soci
ale, politiske og kulturelle interesse.

Direkte omdeling af post til samtlige landets be
boere mindst en gang daglig, uden hensyn til om 
det kunne bære sig økonomisk i tyndt befolkede 
områder, tegnede sig som et ønskemål i midten af 
1800-tallet. Opgaven blev ikke løst fra den ene dag 
til den anden. Men systemet udvikledes lidt efter 
lidt og vakte i sin endelige form beundring overalt i 
udlandet.

Med sig i sin taske havde landposten en rigdom 
af viden og budskaber. Aviser, tidsskrifter, medde
lelser, breve, pakker og andre postsager, tilbragt 
hvert eneste hjem i en tid uden cykler, biler, uden 
radio, uden telefon, førte den fjerne og nære om
verden ind i landsbyens stille traditionsbundne til
værelse. Det satte mangt og meget i gang.

Samtidig kom landposten til at fungere som 
landdistrikternes omvandrende postkontor, udfø
rende alle slags eller til et større posthus, hørende 
ekspeditioner. Et fremragende system, der endnu 
ved slutningen af 1900-tallet har overlevet alle 
rationaliserings- og centraliseringsbestræbelser i 
samfundet.

I begyndelsen af 1800-tallet var de regelmæssige 
postforbindelser udvidet til at omfatte alle landets 
byer, men landsbyerne var henvist til at bringe de
res breve til afsendelse fra posthuset i den nærme
ste by og selv holde sig underrettet om, når der var 
breve til dem.

Det var besværligt, men blev lettet meget af, at 
der rundt i landet ved hjælp af sognebude var etab
leret fast forbindelse mellem sognene og nærmeste 
by. I købstæderne, der havde eneret på handel 
hentede sognebudene købmandsvarer og andet, 
som landboerne ikke selv kunne fremstille, ligesom 
de besørgede alle slags kommissioner og medbrag
te breve til posthuset. Med tilbage fik de hele sog
nets post, som de bragte rundt til beboerne, hvor
ved de også blev lokale budbringere indenfor sog
nets grænse. Sognebudene var lønnet privat af sog
nets beboere, og ikke sjældent frigjorde sognet sig 
for en social forsøgerpligt ved at lade hvervet udfø
re af ældre eller invalide mænd, uegnede til land
brugsarbejde, men værdige som sognebude.

Da sognebudene ganske vist var hovedforbindel
sen mellem landboerne og postvæsenet, men også 
besørgede meget andet end postsager, var sogne- 
forstanderskaberne ikke særlig interesserede i et 
forslag fra generaldirektoratet i 1848 om oprettelse 
af brevsamlingssteder med tilknyttede landpostru
ter. Miste adgangen til at få besørget småærinder i 
byen ville man ikke.

Postvæsenet ønskede ikke at påtvinge landboer
ne den foreslåede ordning og indskrænkede sig 
foreløbig til fra 1852 at oprette en del brevsam
lingssteder ved postlandevejene.

Bestræbelserne for at gøre også landdistrikterne 
delagtige i postvæsenets almindelige og direkte be
tjening genoptoges i 1860, da man etablerede de 
første egentlige landpostruter over større stræknin
ger med udgang fra et postkontor eller brevsam
lingssted og på den måde, at i hver landsby, som 
postbudene passerede, oprettedes et såkaldt ud
vekslingssted på kroen, i skolen eller lignende ste
der. Her afleveredes forsendelserne til beboerne i 
nærmeste omegn ligesom indleveret post fra egnen 
afhentedes. Budene medbragte frimærker og mod
tog bestilling på aviser. Ordningen vakte ikke i 
særlig grad landboernes sympati, oftest snarere 
modstand. Man foretrak stadig sognebudene.

Det var nødvendigt for postvæsenet at gå lang
somt frem, også fordi udvidelserne kostede mange 
penge, men i 1871 blev der for etablering af land
postruter og udvekslingssteder over hele landet lagt 
en fast plan, som skulle gennemføres over en fem-
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Landpostbude.

årig periode. Medvirkende hertil var i høj grad en 
stadig stigende indflydelse på Rigsdagen fra land
bostanden, der i årene omkring og efter indførel
sen af den fri forfatning kom ind i økonomisk 
fremgang og stærk politisk og social vækkelse.

Naturligvis medførte planen en betydelig udvik
ling for landpostvæsenet og stor vækst i post
mængden, men den var langt fra ideel. Desuden 
var sognebudenes betydning mindsket efter at han
del og andet erhvervsliv i kølvandet af den fri næ
ringslov af 1857 voksede frem i landsbyerne. Tiden 
blev snart både folkeligt og politisk moden til at ta
ge det endelige skridt og indføre daglig postomde
ling direkte ud til alle husstande på landet, sådan 
som det forlængst var indført i byerne.

Selv om man var klar over, at det ikke ville give 
økonomisk gevinst til postvæsenet, tog man så 
småt fat på den ny epoke i 1876. Ti år senere var 
den direkte omdeling gennemført overalt på øerne 
undtagen Bornholm, fra 1907 i hele landet.

Landposten var blevet et fast punkt i hver eneste 
landbohjems daglige liv.

Den lange vej
Brevsamlingsstedet i Herlufmagle, et af de første i 
landet, blev fra starten i 1852 centrum for et stort 
postdistrikt.

Sålænge den ordning bestod, at postsager blev 
lagt bestemte steder, hvor beboerne kunne afhente 
og indlevere forsendelser, måtte et enkelt landpost
bud alene gennemtrave hele området til Frederiks- 

eg, Raunstrup, Herluflille, Torpe, Buske Mølle, 
Orup, Hjelmsølille, Tybjerggaard, Avesie præste
gård, Assendrup, Tybjerglille, Hækkerup til Spra- 
gelse. Derfra videre til Boksø, Viborggården, Jule
bæk, Gelsted og gennem Nederland til Trælløse, 
Skelby, Gunderslevholm og tilbage til Herlufmag
le.

Et af de første bude på ruten var Rasmus Jo
hansen, om hvem en dattersøn, Frederik Petersen, 
Næstved har meddelt nogle erindringer fra 
1890’erne (Næstved Tidende 8/2-1969).

Rasmus Johansen mødte om morgenen ved dag
vognen fra Ringsted, bragte posten ind til postme
steren, pakkede efter sorteringen posttasken og 
drog afsted. Endnu var der ikke så mange, der 
holdt avis, og breve var en sjælden begivenhed i de 
fleste hjem. Men var tasken ikke så tung som sene
re, var ruten til gengæld lang og drøj, ikke mindst 
ved vintertide. Endda var Rasmus Johansen ikke 
klar til at holde fyraften efter postruten. Han var 
skomager og satte sig på skomagerstolen, indtil det 
kl. 23 igen var tid at stille ved dagvognen for at 
ekspedere den post, der var samlet ind i dagen løb.

Mange steder vankede der en kop kaffe eller et 
måltid mad, og ofte i vanskelige tilfælde stilledes 
vogn eller slæde til rådighed som befordring, - en 
skik, der holdt sig helt op til den tid, da motorise
ringen af postvæsenet tog fat.

Richard G. Nielsen

Herlufmagle Postkontor.
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Høstrejsen blev en stor oplevelse 
med uforglemmelige dage

Fra Lise Petersen, Lunderskov, har vi modtaget en beretning om turen, 
(billederne er taget af Hans Rasmussen, Egense, Svendborg)

I strålende september vejr med et godt tilrettelagt 
program og i selskab med mennesker med fælles 
interesser, så kunne det vel ikke slå fejl.

Vi kom til Rønne lørdag eftermiddag kl. 14 og 
blev modtaget af Poul Ipsen, forhenværende for
mand, og Aage Tolstrup, nuværende; det var fest
ligt med det samme at møde bornholmere. Det gav 
os det indtryk, som vi også kunne rejse hjem med 
-venlighed og gæstfrihed.

- Vi fik en spadseretur i Ekkodalen, var ved Ryt
terknægten og så Kongemindet. - Østerlars kirke, 
den største og ældste af Bornholms fire rundkirker 
var en oplevelse, bygget omkring 1150 og har fun
geret både som kirke, men også som fæstning mod 
Østersøens pirater. Kirkens midterparti, en rund
mur smykket med kalkmalerier, er en seværdighed 
i sig selv. Vi kunne have brugt flere timer der, men 
Jens Peter Petersen og Hviid var nøje med klok
ken, så vi måtte i bussen.

- Gudhjem, en lille by med ca. 800 indbyggere, 
bygget op omkring havnen med små huse i de spe
cielle bornholmske farver røde og gule. Husene lig
ger på terrassen, hugget ud i klippen. Her skulle vi 
logere de næste par dage.

2. dag gik turen langs kysten til Svaneke, hvor vi 
var inde og se et silderøgeri - de der havde lyst kun
ne smage den friskrøgede sild..Ved Snogebæk fi
skerleje fik vi en sludder med fiskerne, videre til 
Dueodde. Kl. 12.30 var vi inviteret til frokost hos

familien Grete og Poul Anker Hansen, Stenseby- 
gård ved Nexø. Hele familien var i aktivitet med så 

mange gæster, der var hyggeligt og snakken gik liv
ligt til kartoffelsalat, frikadeller og is. Bagefter var 
vi rundt og se bedriften og fik regnskabet gennem
gået. Tak for gæstfriheden, dejligt at nogen vil 
lukke dørene op for folk fra andre egne.

3. dag gik mod nord til Hammershus, Nordeuro
pas største borgruin, bygget i 1255. Lader man tan
kerne gå tilbage i historien, kunne man forestille 
sig mange menneskers skæbner knyttet til stedet, 
bl.a. Leonora Christinas.

Hammershus med klipper og lyngen i blomst var 
et storslået syn.

Programmet var stort, så vi måtte videre til Røn
ne og fik en ekstra rundtur på rutebilstationen før 
vi fandt den rigtige vej til Ar nager Lakser øgeri, 
mange købte laks, heldigvis kunne de ligge i baga
gerummet i bussen, så vi blev fri for duften af laks 
resten af turen.

Frokosten blev indtaget på »Fredensborg« i 
Rønne. Derefter besøg på Søholm Keramik og en 
bytur i Rønne, hvor alle måtte slukke tørsten efter 
vi havde fået de bornholmske salt-stegte sild som 
en af retterne til frokost.

Om aftenen havde vi nogen festlige timer med 
slægtsgårdsfolk fra Bornholm, vi var ca. 50 og vel 
lige så mange bornholmere. Gårdejer Kaj F. Jen
sen gav en orientering om bornholmske forhold så
vel historiske som om landbruget gennem tiderne. 
Vi hørte lidt om de tre slags jordbrugere: Proprie
tærgårdene, der var frie, selvejergårdene, der hav
de værnepligt under Kronen og vornedgårdene, 
der hørte under Hammershus. Arveloven på Born
holm er også lidt anderledes idet det ofte er yngste 
søn eller ældste datter der har førstebud på går
dene.

4. dag var vi friske og startede med morgensang i 
bussen, så var der en god og naturskøn vandretur 
langs den geologisk interessante Læseåen ud til 
Vejrmøllegård, der nu ejes af Vibeke og Jens Aage 
Larsen, der var hyggeligt i haven der var et havear
kitektonisk mesterværk. Det fine gamle stuehus 
var også et besøg værd. Bornholmske stuehuse er 
smalle og lange, mange i bindingsværk, de virker 
meget hyggelige. Eftermiddagen var afsat til besøg 
på landbrugsmuseet Melstedgård. Vi fik en god 
orientering af gårdens tidligere ejer, der havde 
skænket gården til Melsted og nu fungerede som 
inspektør på gården. Der var mange interessante

Familien på Stensebygård.
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Gæsterne beundrer Vejrmøllegårds have.
ting at se. De fleste af os tog turen langs vandet og 
klipperne til fods til Gudhjem, et landskab man ik
ke finder mage til.

Sidste dag gik turen hjemad, med sejltur til 
Ystad i Sverige, besøg i Dalby kirke og Lund dom
kirke. Vi var blevet nogle oplevelser rigere og hav
de lært nye mennesker at kende.

Lise Petersen.

Bornholm
Mel.: Hvor smiler fager...
Bornholm, du stolte, du skønne ø, 
du blev ej kuet af fremmed vælde. 
End rejser klippen sig stejlt af sø, 
og borgruinen om kamp fortælle. 

Du vil ej vige for fremmed magt. 
For Danmarks rige du står på vagt.

Så skøn du ligger, du klippeø, 
med månens lys over hvide sletter, 
når fyret blinker fra Christiansø, 
og stjerner tændes i vinternætter, 

når sneen tynger hver kvist og gren, 
og isen synger mod strandens sten.

Hvor travle hænder i tusind år 
har slidt brødet på karrig hede, 
hvor før kun græssed’ de magre får, 
nu marken bølger med gylden hvede.

Hvor bønder pløje i håb og tro, 
blandt grønne høje vor slægt skal bo.

Vi vil dig værne, vor lille ø, 
til livets kræfter engang udrinder. 
Du have kranset af Østersø, 
et væld du gav os af dyre minder.

Lad glæden stige af hjertet frem, 
her er vort rige, vort skønne hjem.

M.N.

Æ-Stejl
Vor gode ven Torp Friis Møller har sendt et par historiske 
beretninger om forrige tiders barske rettergang med 
følgende domsfæ Ideiser. De omtalte begivenheder foregik 
for 200 år siden i egnen omkring Åbenrå.

Nord for Hjordkær Kirke går en gammel sognevej i øst-vestlig 
retning, mod øst fortsætter den nu som almindelig markvej, det 
er resterne af den gamle Tingvej, der videre mod øst gik om 
landsbyen Årslev og fortsatte til Åbenrå. Der hvor den krydsede 
Hærvejen, som her på egnen almindeligvis kaldes Oksevejen, 
ligger gården Keelsbjerg, som i folkemunde altid kaldes æ-Stejl, 
og markerne i dens umiddelbare nærhed, kaldes æ-Stejllykker. 
Lidt nordvest for denne gård lå den gamle stejlebakke og her af
holdtes i århundreder omegnens offentlige henrettelser. Netop i 
år 1984 er det 150 år siden den sidste henrettelse fandt sted her - 
altså i 1834. I det efterfølgende vil jeg berette om denne begi
venhed samt endnu en tilsvarende fra 1796.

Midt på eftermiddagen den 21. februar 1795 red skovrideren 
fra Åbenrå, Andreas von Bergen, en tur i Sønderskoven, der 
ligger lidt sydvest for Åbenrå, han var på udkik efter nogle 
krybskytter, som i længere tid havde drevet deres uvæsen. Han 
hørte et skud og kort efter skrigene fra et anskudt stykke rå
vildt. Han red straks til stedet, og så da foruden dyret tre 
mænd, hvoraf han kendte den ene, Andreas Lausen fra Melle

rup i Bjolderup Sogn - i daglig munde kaldet Røde-Anders. 
Kort efter, at skovrideren havde tiltalt dem, blev han fra ca. 30 
skridts afstand ramt i ryggen af et skud hagl, hårdt såret red han 
til den nærliggende Farversmølle, hvor han blev hjulpet i seng 
og senere på aftenen i slæde ført til sit hjem i Åbenrå. Han var 
ved fuld bevidsthed, da han under vidner blev afhørt af herreds
foged Bødeker og kunne udpege Røde-Anders som gernings
manden. Den følgende morgen døde han af sine sår. Om natten 
var Anders Lausen og den ene af de to andre - Nis Tagmoes ble
vet anholdt, den tredie, Jørgen Jepsen, flygtede til de nordfrisi
ske øer, hvor han i 1802 blev anholdt på Hallingen - Norderroog 
- og indsat i arresten i Husum. Der, hvor begivenheden fandt 
sted, står i dag en fredet kæmpeeg - kaldet von Bergens Eg, på 
denne er opsat en tavle til minde om begivenheden. Om sagens 
enkeltheder kan læses i de gamle retsprotokoller. Nis Tagmoes 
slap med en længere fængselsstraf, Røde-Anders sad indespær
ret i over et år i det underjordiske fængsel på Brundlund Slot, 
denne kælder blev 1866 ændret til vinkælder, men kaldtes man
ge årtier derefter stadig for Anderses Gaf (hul). Anders blev ved 
Rise Herreds Ret dømt til døden ved halshugning - legemet at 
lægge på hjul - og hovedet at sættes på en stage. Dommen lød 
på overlagt mord og ansøgninger om formildelse blev afvist ved 
andre retter. Henrettelsen fandt sted den 18. august 1796 på ret
terstedet ved Hjordkær.
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Der måtte tilkaldes skarpretter udefra, idet skarpretterembe
det i Åbenrå på daværende tid var nedlagt. Om dette embede 
kan jeg berette, at det i tiden fra 1702-40 tilhørte Hans Christof
fer Soltwedel, der foruden at være skarpretter og rakker bl.a. 
havde pligt til at holde svin borte fra gaderne samt nærliggende 
kobler og løkker. 1740 blev embedet overdraget til skarpretter
enken fra Tønder, Anne Cathrine Støckler, der klarede det ved 
medhjælpere. Hendes datter blev gift med Hinrich Christoffer 
Røseler, der var søn af Skarpretteren i Ahrensbøck og tilhørte 
en stor og udbredt bøddelslægt, denne blev ansat 3. januar; 
1743. Ved siden af skarprettertjenesten virkede han trods man
ge protester fra byens læger som kirurg. Dette blev ham dog 
forbudt i 1783, men til gengæld fik han i 1784 lov til at behandle 
arm- og benbrud samt forvridninger, han blev den sidste skarp
retter i Åbenrå og døde i embedet i 1788.

På min slægtsgård, der nu er overdraget til den ældste søn, 
kan ses i de gamle arvefæsteoverdragelser, at der foruden man
ge pligtydelser, også indgår en mindre afgift til skarpretterem
bedet i Åbenrå. Når henrettelsen i 1796 lod vente så længe på 
sig, skyldtes det at den assisterende skarpretter fra Haderslev- 
Wagner ingen bøddelknægt havde og efter mange besværlighe
der omsider fik en sådan rekvireret fra Flensborg.

Vedrørende den sidste henrettelse i Hjordkær i 1834, har jeg 
fået overdraget en beretning fra afdøde slægtsgårdsejer Hein
rich Jessen Nybøl, hvoraf dele er optegnelser af Amalie Niel
sen, der var datter af daværende præst i Hjordkær og efter kri
gen i 1848 dansk provst i Åbenrå Jep Hansen, denne var født i 
sognet.

Offentlige henrettelser var den gang en folkebegivenhed, 
hvor folk kom tilrejsende fra nær og fjern, således fortæller 
Heinr. Jessen, at hans oldefar - senere sognefoged Asmus 
Eschelsen ved begivenheden i 1834 mødte sin tilkommende hu
stru, der var kommet tilrejsende fra Øbening for at overvære 
begivenheden. Andre har fortalt om, at deres oldefædre var sat 
til at holde folkemængden på passende afstand fra henrettelses
stedet. Blandt megen gammel overtro kan det fortælles, at man 
troede på, at epileptikere kunne helbredes ved at drikke lidt af 
henrettedes blod - samt derefter gå rundt om Tremandsmarken ( 
- altså hvor tre byers marker lå ind mod hinanden. En sådan 

fandtes netop på dette sted, hvor markerne fra landsbyerne Års
lev - Søst - og Sdr. Ønlev mødtes. Ved henrettelsen i 1834 var 
der ikke mindre end tre epileptikere mødt op. Om kuren virke
de, hører man dog aldrig noget om.

Henrettelsen skyldtes en kærlighedstragedie, og forbryderen 
hed Hans Fallesen. Han var ung rebslagersvend fra Åbenrå, der 
tjente på en gård i Kassø i Hjordkær sogn, han var forlovet med 
en ung pige, og de ventede et barn sammen. De prøvede forgæv
es at blive gift, idet de henvendte sig til flere præster, men blev 
afvist alle steder med den begrundelse, at de selv havde rettet i 
deres papirer. Dagen efter, at Hjordkær præsten igen havde af
vist at vie parret, kom de på vejen hjem op at skændes. Det end
te med, at Fallesen slog til sin frugtsommelige kæreste, så hun 
døde deraf, hvorefter han skjulte liget i et buskads, hvor det 
dog ret hurtigt blev fundet.

Hans Fallesen blev fængslet på Brundlund Slot, og sad her i 
næsten et år inden dommen blev afsagt, og han blev dømt til 
døden. Præsten i Åbenrå forsøgte at tale med ham for at berede 
ham til døden, men blev afvist. Derefter forsøgte Hjordkær 
præsten Jep Hansen, og for ham lykkedes det, således at han 
blev taget til alters dagen før henrettelsen.

Før henrettelsen holdt en stærk fordømmende præst - David
sen - en skriftetale på tysk - han fremmanede helvedes rædsler 
for synderen på så kontant en måde, at han var besvimelsen 
nær. Jep Hansen søgte dog at trøste ham, og begge præster kør
te med til stejlebakken i Hjordkær. Men da den dødsdømte så 
den store forsamling, gøs det i ham.

Beroliget af præstens salmevers gik han bøddelen i møde, han 
tog selv sin trøje og halstørklæde af og blev bundet for øjnene. 
Med tydelig ubehag vendte præsten ryggen til, da den rå rak
kerknægt slæbte ham hen til blokken ved hårene. Skarpretteren 
svang derpå øksen og fremviste det afhuggede hoved for den gy
sende forsamling.

Derefter holdt præsten Jep Hansen en manende tale - om ik
ke at fordømme forbrydere, og han blev bragt i hus af nogle af 
sine sognebørn i stærkt oprevet sindstilstand - grundet den ma
kabre begivenhed.

Torp Friis Møller.

Gårdejere Hr. gårdejer

Velkommen til Martha og Jens Skamriis 
»Lopshave«

Tage Laursen
Tryghusvej 3

nye medlemmer Lopshavevej 49
Vennebjerg

Arninge
4900 Nakskov

9800 Hjørring Gårdejere

Gårdejere
Ellen og Klaus Johansen

Gårdejere Anni og Niels Dam
Musse og Johs. Corneliussen »Guldagergård«

»Hulegård« »Kaaregaard« Guldagervej 3
Neblevej 23 Brænderisvej 11 Herluflille
Neble 4873 Væggerløse 4160 Herlufmagle
4242 Boeslunde Hr. gårdejer Gårdejere

Hr. gårdejer
Erling Dalgård Olsen 
Sørbylillevej 10 
4200 Slagelse

Anton Kongsted Karoline og Jørgen Eriksen
Steppingvej 50 
Bramdrup 
6100 Haderslev

Østervej 18 
Mels
6430 Nordborg

Gårdejere Gårdejere
Gårdejere Henny og Jes Brasøe Tulle og Henning Baagø Jepsen
Anne-Lise og Christian Petersen Kirkevej 20 »Agerledgaard«
Majbølleløkke 2 Errested Mjang Bygade 1
6400 Sønderborg 6100 Haderslev 6400 Sønderborg
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JØe gamle 
btlleber

Det store firma Qvade i Maribo var tidligt med, 
da bilens tidsalder begyndte. Billedet er fra årene 
omkring 1918-20 og viser dir. Tausen på bagsæ
det. Chaufføren er Tage Pedersen (svigerfar til 
Poul Andersen på Pilegård, Lund), han var 
chauffør hos Qvade i 45 år og døde 1975 - 80 år 
gammel.

Afd. gdr. Hans Peter Andersen på høst arbejde 
1925 på sin gård »Pilegård« ved Lund, Næstved. 
H.P. Andersen var aktiv landmand i 50 år og dø
de 83 år gammel.

Mandskabet på herregården Broksø ved Haslev 
-1923 - Hans Peter Andersen var underforvalter 
på gården og står yderst til venstre under vin
duet.

Billederne indsendt af gdr. Poul Andersen, Pi
legård, Lund, Næstved.
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Annonce

VÆRN OM DANMARK mener, at dansk forsvar bør styrkes, 
så DANMARK atter bliver et værdigt medlem af NATO - husk på:

»ETHVERT LAND HAR EN HÆR 
ENTEN SIN EGEN ELLER EN ANDENS

(finsk general)

Derfor beder vi Dem tilslutte Dem folkebevægelsen VÆRN OM DANMARK, 
så vi kan sikre den »FRED I FRIHED«, vi alle sætter så højt.

Ring eller skriv til vort sekretariat:

VÆRN OM DANMARK
Vesterbrogade 10, mezz 
1620 København V
Telefon 01-22 77 73 (kl. 11-14)
Postgiro nr. 1 03 63 00

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:

Gårdejer Carl Martin Christensen, Badstrupvej 39, Badstrup, 5484 Uggerslev 
Telefon 09-85 11 74

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

Slægtsgårdsarkivet 
meddeler nye priser:
Første undersøgelse........................................ kr. 150,-
Ønskes yderligere undersøgelser 
aftales pris med arkivaren.
Folketællingsundersøgelse............................ kr. 60,-

Alle medlemmer 
bør have . . .
Fås på sekretariatet, 
hos redaktøren samt 
hos kredsformændene.
Pris 20 kr.

Det ny emblem
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Vi skaffer penge 
til gårde.

København: Jarmers Plads 2 
1590 København V. Tlf. (01) 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 Alborg. Tlf. (08) 12 53 00
Afd.kontor i Odense: Jernbanegade 16 
5000 Odense. Tlf. (09) 12 53 00

Kreditforeningen Danmark

Skaf foreningen 
nye medlemmer!
Undertegnede foreslår, at nedennævn
te får tilsendt materiale om Dansk 
Slægtsgaardsforening og opfordres til 
at blive medlem:

Titel

Navn

Postadresse 

den 19

Underskrift

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

Skattemæssig rådgivning 
Økonomisk rådgivning 
Selvangivelser 
Generationsskifte 
Vejledning ved 
ejendomshandler 
Regnskab og revision

Speciale: Landbrugsregnskaber 
- 20 års erfaring.

Regnskabsfi rm’aet

K. POULSEN WINTHER
Agronom - Buen - 9800 Hjørring
Tlf. (08) 92 52 88 Privat: (08) 99 83 22



Vi 
værdsætter 

danske 
landbrug

Kreditforeningslån til investeringer, 
generationsskifte og andre formål optages i 
Forenede Kreditforeninger og i Jyllands 
Kreditforening.

Og det er ikke nogen tilfældighed, at det er 
sådan. Gennem mange års arbejde med 
vurdering af dansk jord har vi fået et erfa
ringsmateriale, der kommer dansk landbrug 
til gode hver eneste dag.

Derfor er De sikker på faglig ekspertise og 
solid dømmekraft, når De låner i kreditforenin
gen - og det gør hovedparten af de danske 
landmænd.

Lånegrænse
De kan optage lån inden for 45% af ejen

dommens kontante værdi, og besætning og 
driftsinventar kan medbelånes.

Traditionelle lån
Traditionelle lån er lån, hvor ydelsen er 

konstant gennem hele lånets løbetid. Disse lån 
kan optages til alle formål.

Løbetiden er maksimalt 30 år.

Indekslån
Lån til nyopførelse samt om- og tilbygning 

af landbrugsejendomme, herunder stuehuse, 
kan ydes som indekslån.

Løbetiden er maksimalt 301/2 år.
Ydelsen på indekslån er mindre end på 

traditionelle lån i starten og større senere hen. 
Ydelse og restgæld på indekslånet vil blive 
reguleret to gange årligt på basis af den halv
årlige procentvise ændring i nettoprisindekset.

Tal med kreditforeningen
Men de nøjagtige oplysninger om Deres 

lånemuligheder får De ved at ringe til kredit
foreningen eller ved at henvende Dem til en 
af vore landbrugskyndige vurderingsinspektø
rer.

Har De lyst til at læse nærmere om låne- 
reglerne, kan De bestille vor landbrugs
brochure, der fremsendes fra dag til dag.

I Jylland

AA JYLLANDS 
W V KREDITFORENING
6100 HADERSLEV: Åstrupvej 13. Tlf (04)527000
6950 RINGKØBING: Hemingvej 3. Tlf (07)3201 II 
8800 VIBORG: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf.(06)623333 
9100 AALBORG: Boulevarden 43. Tlf. (08) 123877 
8260 ÅRHUS-V1BY J: Kongsgårdsvej 6. Tlf. (06) 14 8800

- og på øerne

FORENEDE 
KREDITFORENINGER
Fy nsom rådet:
Mageløs 2, Postboks 343, 
5100 Odense C - Tlf. (09) 1177 77
Området øst for Storebælt:
Otto Mønsteds Plads 11, Postboks 333, 
1503 København V - Tlf. (01) 153434

KJERTEMINDE AVIS ApS . OFFSET/BOGTRYK


