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Dansk jord på danske hænder Hans Schultz Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Landeværnet blev oprettet i
1927 for at modvirke, at tysksindede landmænd med støtte fra den nyoprettede Kreditanstalt Vogelgesang
kom i besiddelse af gårde, som under den hårde landbrugskrise måtte sættes til salg af dansksindede ejere.
Landeværnets opgave blev derfor at yde billige lån, så dansksindede landmænd kunne blive på deres

ejendomme og unge danske landmænd få hjælp til at købe de gårde og husmandssteder, der alligevel kom til
salg.

Kreditanstalt Vogelgesang var oprettet i håbet om, at grænsen fra 1920 med tiden kunne flyttes mod nord.
Vogelgesang fik store tilskud fra den tyske stat. Landeværnet måtte derimod klare sig for de midler, som
kunne indsamles privat. Det lykkedes imidlertid godt. Især i København, hvor der blev dannet en særlig

Landeværnskomité, blev der samlet betydelige beløb ind. Indsamlingen til Landeværnet i 1927 gav et beløb,
som i nutidskroner svarer til tre store Røde Kors indsamlinger.

Det gode resultat skyldtes den nationale stemningsbølge, som rejste sig i harmen over, at Kreditanstalt
Vogelgesangs lokale tillidsmænd i nogle tilfælde opfordrede låneansøgerne til at tage flagstangen ned, så de
ikke længere kunne flage med Dannebrog. Den store indsamling gav Landeværnet en flyvende start med

gårdejer Hans Andersen fra Kongsbjerg som den første og mangeårige formand. Under den nye
landbrugskrise i 1930´erne slap kapitalen næsten op, men alligevel lykkedes det indtil 1945 at fastholde den

danske stilling i jordkampen.

Efter 1945 blev Kreditanstalt Vogelgesang ophævet og dens gårde konfiskeret af den danske stat. Alligevel
fortsatte Landeværnet jordkampen mod det tyske mindretal til ind i 1960´erne, førend den nationale

afspænding satte sig igennem. I 1972 støttede Landeværnet tilslutningen til EF. I de følgende årtier blev det
især foreningens opgave at støtte danske købere af landbrug overfor konkurrencen fra tyske og siden

hollandske statsborgere.

Landsarkivar Hans Schultz Hansens bog Dansk jord på danske hænder handler om foreningens historie set
på baggrund af den nationale kamp om jorden siden 1890´erne.

Landeværnet er en af den sønderjyske landsdels traditionsrige nationale foreninger. Den 24. januar 2002
fyldte Landeværnet 75 år og markerede sit jubilæum med udgivelsen af bogen Dansk jord på danske hænder.

Foreningen Landeværnet og den nationale jordkamp i Sønderjylland 1927-2002. Bogen er skrevet af
landsarkivar Hans Schultz Hansen, Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa, og udgivet af Historisk

Samfund for Sønderjylland.

 

Forlaget skriver: Landeværnet blev oprettet i 1927 for at modvirke,
at tysksindede landmænd med støtte fra den nyoprettede

Kreditanstalt Vogelgesang kom i besiddelse af gårde, som under den
hårde landbrugskrise måtte sættes til salg af dansksindede ejere.

Landeværnets opgave blev derfor at yde billige lån, så dansksindede
landmænd kunne blive på deres ejendomme og unge danske

landmænd få hjælp til at købe de gårde og husmandssteder, der
alligevel kom til salg.

Kreditanstalt Vogelgesang var oprettet i håbet om, at grænsen fra
1920 med tiden kunne flyttes mod nord. Vogelgesang fik store

tilskud fra den tyske stat. Landeværnet måtte derimod klare sig for
de midler, som kunne indsamles privat. Det lykkedes imidlertid godt.

Især i København, hvor der blev dannet en særlig



Landeværnskomité, blev der samlet betydelige beløb ind.
Indsamlingen til Landeværnet i 1927 gav et beløb, som i
nutidskroner svarer til tre store Røde Kors indsamlinger.

Det gode resultat skyldtes den nationale stemningsbølge, som rejste
sig i harmen over, at Kreditanstalt Vogelgesangs lokale tillidsmænd i
nogle tilfælde opfordrede låneansøgerne til at tage flagstangen ned,

så de ikke længere kunne flage med Dannebrog. Den store
indsamling gav Landeværnet en flyvende start med gårdejer Hans
Andersen fra Kongsbjerg som den første og mangeårige formand.
Under den nye landbrugskrise i 1930´erne slap kapitalen næsten op,

men alligevel lykkedes det indtil 1945 at fastholde den danske
stilling i jordkampen.

Efter 1945 blev Kreditanstalt Vogelgesang ophævet og dens gårde
konfiskeret af den danske stat. Alligevel fortsatte Landeværnet

jordkampen mod det tyske mindretal til ind i 1960´erne, førend den
nationale afspænding satte sig igennem. I 1972 støttede Landeværnet
tilslutningen til EF. I de følgende årtier blev det især foreningens

opgave at støtte danske købere af landbrug overfor konkurrencen fra
tyske og siden hollandske statsborgere.

Landsarkivar Hans Schultz Hansens bog Dansk jord på danske
hænder handler om foreningens historie set på baggrund af den

nationale kamp om jorden siden 1890´erne.

Landeværnet er en af den sønderjyske landsdels traditionsrige
nationale foreninger. Den 24. januar 2002 fyldte Landeværnet 75 år
og markerede sit jubilæum med udgivelsen af bogen Dansk jord på
danske hænder. Foreningen Landeværnet og den nationale jordkamp
i Sønderjylland 1927-2002. Bogen er skrevet af landsarkivar Hans
Schultz Hansen, Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa, og

udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland.
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