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Svendevandringer i lavstiden, ca.
1500-1860
Lavsystemet i Danmark har rødder helt tilbage til det 12. og 13. århundrede. I det 16. og
17. århundrede var det tyske lavsystem
(Zünfte) og vandretraditionen også fuldt indført i Danmark. Dette betød, at en dansk
håndværkersvend skulle begive sig ud på de
europæiske landeveje, dvs. på valsen. Traditionelt varede turen 3 år og en dag. De danske
svende blev sammen med de svenske og norske kaldt ’navere’, en forkortelse for ’skandinaver’.
De danske håndværkerlav bestemte, hvem
der måtte drive håndværksvirksomhed i byer
med lav. Lavene var organiseret efter branche og bestod af håndværksmestrene i byen.
Lavene havde stor magt. De fordelte arbejdsopgaver og havde kontrol med prisfastsættelsen. Den enkelte håndværker var tvunget til
at opfylde lavenes kriterier, hvis han ville
have forhåbning om at få arbejde i byen og
måske endda slå sig ned som håndværksmester. Her var turen ’på valsen’ et krav.
Håndværkernes tur ’på valsen’ havde flere
formål. Den decentraliserede uddannelse hos
håndværksmesteren var langtfra altid tilstrækkelig. Praksissen med at vandre på de
europæiske landeveje skulle sikre, at håndværkssvendene opnåede tilstrækkelige færdigheder og kendskab til forskellige faglige
traditioner og metoder. Den skulle socialisere
håndværkeren ind i lavenes branchespecifikke skikke og traditioner, som også havde
til formål at ekskludere dem, som ikke var
medlem af lavene og dermed ikke havde været på valsen. Man havde derfor også særlig
påklædning, særlige tiltaleformer mv. Ydermere fungerede vandringerne som en måde,
hvorpå arbejdsmarkedet kunne reguleres. De
institutionaliserede vandringer betød, at et
evt. arbejdskraftsoverskud kunne drage hen,
hvor der var et arbejdskraftsbehov.

Zwingli museum i Schweitz; se artiklen side 9.
Til eftertanke:
En ekspert, er en mand der altid har en god
grund til at gætte forkert.
Min nabo er altid villig til at låne mig sin
plæneklipper, jeg må blot ikke fjerne den fra
hans have.
Er du syg, drik en whisky. Bliver det værre
drik to. Hjælper det ikke fortjener du ikke
den tredje.

Husk!!!!
Generalforsamlingen
i Vejle er grundet
indtrufne
forhåbentlig
”glædelige”
omstændigheder
flyttet til fredag den
21. april 2020 kl. 1830
i naverhytten.

03-02-2020
90 år

Ebert Christensen (Holbæk)
Strandmøllevej 136
4300 Holbæk

03-02-2020
60 år

Helle Rygaard (Slagelse)
Rådmansvej 24
4230 Skælskør

11-02-2020
75 år

Karl Kristiansen (Calgary)
51 Brighton Cressent
Calgary AB T2Z 1E7
Canada

15-02-2020
70 år

Claus-Peter Jessen (Sønderborg)
Lilleskovvej 9
6440 Augustenborg

20-02-2020
90 år

Erik Eriksen (Århus)
Sommersmindevej 18
Skæring
8250 Egå

Jubilæum
25-02-2020 Lis Dallris Jepsen (Vejle)
45 år
Münstervej 36
Strib
5500 Middelfart

Formandens meddelelser:
Forhåbentlig er alle kommet godt over Jul og
Nytår, og nu hvor vi så småt er ved at forberede os
på Pinsestævnet i Holbæk, vil HB hermed minde
foreningerne om, at Forslag der skal behandles på
delegeretmødet, skal være HB i hænde senest 01.
marts 2020.
Forslag til Årets Nav samt Æresmedlem af CUK
tilstiles ligeledes HB i god tid. Forhåbentlig er alle
kommet godt over Jul og Nytår, og nu hvor vi så
småt er ved at forberede os på Pinsestævnet i
Holbæk, vil HB hermed minde foreningerne om, at
forslag, der skal behandles på delegeretmødet, skal
være HB i hænde senest 01. marts 2020. Er klar
over, at det måske ikke er alle i foreningerne,
valgte og til HB tilmeldte delegerede, der har Pc,
men oplys en mailadresse, hvor materialet kan
blive sendt til.
Det materiale, der er lagt på hjemmesiden, er:
Forretningsorden for Delegeretmødet - Forretningsorden for DfS – Velkomstsang - Sang ved
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Banner - Overrækkelse samt Minderne.
Materialet er lagt under NAVERNE/ Pinsestævne,
og når der er klikket på det, fremkommer der
øverst en linie med: Materiale til delegeretmødet.
Som tidligere nævnt i DfS, vil Dagsorden samt HBBeretning blive tilstilet de i foreningerne valgte og
til HB tilmeldte delegerede senest 3 uger før
afholdelse af Delegeretmødet.
Indkomne forslag vil blive til stilet foreningerne
iht. CUK-Love og Vedtægter, der siger Senest 2
måneder før afholdelse af Delegertmødet.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.

TIL CUK-NAVERNE.
Vedr. Datalovgivningen.
HB har været i kontakt med Datatilsynet vedrørende,
hvad vi må have af dataoplysninger på medlemmer i
vores forening SCUK-Naverne.
Databeskyttelsesreglerne gælder for behandling af
personoplysninger, uanset størrelsen af den
organisation eller virksomhed, der foretager behandlingen.
Rettigheder og pligter:
Foreningers registrering af oplysninger om
medlemmerne er omfattet af databeskyttelsesretten.
Det er Datatilsynets opfattelse, at en forening kan
registrere almindelige oplysninger som f.eks.
indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt. tillids- eller
hvervsposter m.m. En forening vil som udgangspunkt
også kunne registrere oplysninger af mere speciel
karakter som f.eks. oplysninger om et medlems bedste
score, golfhandicap, certifikat niveau m.m.
Ved videregivelse af medlemsoplysninger skal der
ifølge Datatilsynets praksis skelnes mellem to
situationer:
Videregivelse af medlemslister i foreningsblade m.v.
kan som udgangspunkt ske uden den enkeltes
(medlemmets) samtykke under forudsætning af, at
bladet kun distribueres til medlemmer.
Derimod kræver videregivelse i form af
offentliggørelse på internettet det enkelte medlems
samtykke. Datatilsynet er af den opfattelse, at
medlemskab af en forening, uanset at denne måtte
være en ukontroversiel - f.eks. en sportsforening, er
en privat sag.
Tilsynet lægger også vægt på, at der vil være en risiko
for, at medlemsoplysningerne vil blive (mis-)brugt til
uvedkommende formål, f.eks. markedsføring.
Offentliggørelse af en oplysning om en persons
medlemskab kræver derfor det enkelte medlems
samtykke.
Datatilsynet ligestiller i sin praksis lukkede sider på

internettet med et foreningsblad m.v. under
forudsætning af, at det f.eks. ved hjælp af password
eller lignende sikres, at kun medlemmer har adgang
til den pågældende side.
Hvilken oplysninger om medlemmerne er omfattet af
datalovgivningen?
Det er i orden, at en forening registrerer almindelige
oplysninger som f.eks. indmeldelsesdato, idoplysninger, evt. tillids- eller hvervsposter m.m. En
forening vil som udgangspunkt også kunne registrere
oplysninger af mere speciel karakter som f.eks.
oplysninger om et medlems bedste score,
golfhandicap, certifikat niveau m.m.
Man må som udgangspunkt gerne videregive sådanne
oplysninger internt i foreningen, fx i form af en
medlemsliste i et medlemsblad, der alene distribueres
internt i foreningen, eller på en lukket internetside,
hvor kun foreningens medlemmer har adgang
Det kræver dog et samtykke fra det enkelte medlem,
hvis man ønsker at offentliggøre en medlemsliste på
det åbne internet.
• Efter Datatilsynets opfattelse er et medlemskab af en forening, uanset at denne måtte
være en ukontroversiel, fx en sportsforening,
en privat sag.
• Hvis man masseudsender en e-mail med informationer mv. til alle foreningens medlemmer, skal du være opmærksom på, hvor man
angiver modtagernes e-mailadresser.
• E-mailadresser på modtagere af en sådan
masseudsendelse bør ikke fremgå af selve emailen, og du bør derfor placere modtagernes
e-mailadresser i e-mailens bcc-felt, således at
modtagerne ikke kan se hinandens e-mailadresser.
Hvordan beskytter vi personoplysninger?
Den dataansvarlige eller databehandleren er forpligtet
til at vurdere de risici, som en behandling indebærer,
og gennemføre passende tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, der kan begrænse disse
risici.
Medlemslisterne administreres af HBs hovedkasser
og HB-formanden, samt redaktøren af Den Farende
Svend, samt kasseren og evt. formanden i de enkelte
foreninger i SCUK-Naverne. Oplysninger, som
indgår i medlemslisterne, er følgende:
Labelsnr.
Til distribution af Den Farende Svend Medlemsbog.
Nummeret på medlemmets medlemsbog i SCUKNaverne Status.
Om medlemmet er aktivt i foreningen
DFS. Hvem der modtager DEN Farende Svend
Fornavn & Efternavn på medlemmer i SCUKNaverne.
Navernavn. Hvis det enkelte medlem har et
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kaldenavn.
Erhverv. Medlemmets erhverv.
Adresse. Medlemmets adresse.
• Post.nr & By Medlemmets postnummer & Bynavn.
• Sted. F.eks. Bynavn under postnummer.
• Privat telefonnummer. Medlemmets fastnet telefonnummer. (Hvis det opgivet)
• Mobiltelefonnummer. Medlemmets Mobilt telefonnummer. (Hvis det opgivet)
• E-mailadresse. Medlemmets e-mailadresse (Hvis
denne er opgivet)
• Anden informationer. F.eks. bestyrelsesposter –
Æresmedlem m.m.
• Naverdato. Medlemmets indmeldelse i SCU-Naverne.
• Fødselsdag og årstal. Medlemmets fødselsdag og
årstal (Ikke de sidste 4 ciffer i cpr-nummeret.)
Når et medlem melder sig ud eller af anden grund
ikke længere er tilknyttet SCUK-Naverne, skal
oplysningerne på det enkelte medlem straks slettes på medlemslisterne,
Disse oplysninger, skal opbevares med største
forsigtighed og må derfor ikke ligge som faste
oplysninger på en computers HD, men gemmes enten
på en USB-stik ellen en ekstern HD, samt at de
personer har sikret sig, at de har et anerkendt
virusprogram installeret på deres computer og tablet
m.m.

Foreningsmeddelelser:
Calgary.
Den 11. februar
2020 kan Karl Kristiansen, Calgary
fejre sin 75 års
fødselsdag.
Tillykke fra foreningen i Calgary

