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»Slægtsgaarden«s nr. 100
Efter at »Foreningen til Bevarelse af danske 
Slægtsgaarde« var blevet stiftet ved et møde i Fyns 
Forsamlingshus i Odense den 5. juli 1941 med gdr. 
Jørgen Petersen, Gislinge, som formand, gdr. Jens 
Jensen, Soed, som næstformand og journalist Chr. 
Damm, København, som sekretær, var man i 1942 
nået så vidt med foreningens udbygning, at man 
den 15. oktober d. a. kunne udsende det første 
nummer af medlemsbladet »Slægtsgaarden« med 
journalist Chr. Damm som redaktør. Med sine 12 
sider fremtrådte bladets første nummer med navnet 
trykt i almindelig typografisk stil, og under forside
billedet, der forestillede gdr. Peter Petersens gård i 
Egen på Als, stod de manende ord: Fædrenejord 
og fædrenearv værnes må til eget tarv.

Det var meningen, at bladet skulle udkomme 
hver måned, hvilket det da også gjorde i de reste
rende 2 måneder af 1942, men af økonomiske 
grunde så man sig allerede i 1943 nødsaget til kun 
at udsende bladet 6 gange om året, hvilket også 
skete i årene 1944-46. I 1947 udkom der 9 
numre, men i hvert af årene 1949-52 kun 5 
numre, medens man i 1948 og 1953-58 årligt har 
udsendt 6 numre.

Redaktør Chr. Damm var eneredaktør for bla
dets første 3 numre, men ved et repræsentantskabs
møde i København den 7. januar 1943 blev det 
vedtaget, at foreningens formand, Jørgen Petersen, 
skulle være ansvarlig redaktør, medens journalist 
Chr. Damm blev medredaktør, hvilken ordning 
trådte i kraft ved udsendelsen af bladets nr. 4 
(februar-marts 1943) og vedvarede til og med bla
dets nr. 22 (februar-marts 1946.)

Jørgen Petersen var derefter eneredaktør til og 
med udsendelsen af bladets nr. 52 (december 
1950), hvorefter forfatteren, journalist Ib Paulsen, 
Odense, til dato har været ene om bladets redak
tion.

Bladet blev først trykt i »Holbæk Amts Ven
streblades trykkeri i Holbæk, men fra bladets nr. 
19 (august-september 1945) i »Holbæk Amts Bog

trykkeri« samme sted. Ved redaktørskiftet 1. jan. 
1951 blev trykningen af praktiske grunde forlagt 
til Andelsbogtrykkeriet i Odense, hvor den sta
digvæk foregår. Medens bladet i begyndelsen blev 
udsendt i korsbånd til foreningens medlemmer, 
skete der fra og med nr. 4 (februar-marts 1943) 
den ændring, at bladets udsendelse blev distri
bueret af postvæsenet, hvad den er blevet siden.

Papirrestriktioner, prisstigninger og svigtende 
annoncetegning m. m. skabte i de første år mange 
vanskelige problemer for bladets trykning og øko
nomi, som dog i nogen grad blev afhjulpne ved 
»Holbæk Amts Venstreblad«s velvillighed i be
sværlige situationer, hvilken Slægtsgårdsforeningen 
erindrer med tak. Tanken om at bortforpagte bla
dets annoncer for derved at styrke dets økonomi 
blev allerede fremsat af Jørgen Petersen under et 
forretningsudvalgsmøde i København d. 17. febr. 
1944, men blev ikke realiseret. Derimod tilbød 
redaktør Jens A. Petersen, Kalundborg, i en skri
velse af 16. juni 1946 sin hjælp til annoncetegning 
for bladet, hvilken som et forsøg i tiden 1. oktbr. 
1946-1. jan. 1947 blev modtaget af foreningens 
hovedbestyrelse ved et møde i København den 
27. juni 1946. Dette medarbejderskab fortsattes et 
stykke tid efter 1. januar 1947, men ophørte, da 
man ved et hovedbestyrelsesmøde i København 
den 21. juni 1947 besluttede at nedsætte et blad
udvalg, der bl. a. skulle tage sig af bladets økono
miske forhold. Udvalget kom til at bestå af redak
tør Jørgen Petersen og civilingeniør, gdr. H. M. 
Marker sen, Rødby, der den 17. maj 1947 havde 
tiltrådt formandsposten i foreningen, samt dennes 
næstformand, gdr. Jens Jensen. Et forslag af 1. 
december 1947 fra foreningens juridiske konsu
lent, sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg, Hillerød, 
om at lade foreningens arkivar P. K. Hofmansen, 
København, være redaktør af bladets historiske 
stof blev imødegået af Jørgen Petersen og medvir
ken til forslagets realisation direkte afslået af 
arkivar Hofmansen.
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ET NYT »HOVED«
Da bladets økonomi stadigvæk var kilde til 

mange spekulationer, overvejede man i begyndel
sen af 1948 at lade et bogforlag overtage bladets 
trykning mod forpagtning af annoncerne, hvilket 
dog ikke skete. En tanke om at erstatte bladet med 
et årsskrift til medlemmerne opstod i 1950, men 
blev heller ikke realiseret, da hovedbestyrelsen næ
rede frygt for, at en sådan enkel, årlig kontakt med 
medlemmerne i stedet for flere blade om året i alt
for høj grad ville svække interessen for forenin
gens arbejde.

Fra og med bladets nr. 43 (januar-februar 
1949) fik dette sit nuværende smukke »hoved« i 
stedet for den kedelige typografiske påskrift 
»Slægtsgaarden« som fra bladets start hidtil havde 
været anvendt. »Hovedet« blev i 1949 udført af 
tegneren Walter Hvid i Holbæk og skænket til bla
det af Slægtsgaardsforeningens gode ven og trofaste 
medlem, fhv. portør J. P. Pedersen, Faarevejle st., 
der efter forslag af Jørgen Petersen 21. maj 1949 
ved hovedbestyrelsesmødet i København 24. febr. 
1953 blev indstillet til at være æresmedlem i for
eningen, men som desværre døde den 29. april 
s. a., inden udnævnelsen blev meddelt ham.

Motivet til bladets nuværende »hoved« er hentet 
fra Mandsbjerggaarden (matrikel nr. 8 a) i Gun
destrup, Grevinge sogn, Ods herred (jvf. »Slægts- 
gaarden«s nr. 47), og hjørnevignetterne forestiller 
Faarevejle kirke og en oldtidsgrav i Ods herred. 
Anbringelsen af den gamle slægtsgård mellem kir
ken og forfædrenes gravhøj er symbolsk og under
streger på talende måde de gamle slægtsgårdes pla
cering i det danske samfund. Trykningen af navnet 
»Slægtsgaarden« med gotiske bogstaver leder tan
ken hen på de dokumenter i arkiverne, der nu kan 
fortælle os om slægternes liv i glæde og sorg.

Under »Slægtsgaarden«s vanskelige forhold i 
disse år tilkendegav også mange andre af medlem
merne deres glæde ved bladet, som de nødigt ville 
miste. Efter en opfordring i bladets oktobernum
mer 1952 støttede en række medlemmer dette ved 
frivillige bidrag, hvis sum efterhånden beløb sig til 
ca. 2500 kr.

NY REDAKTION OG NYT UDVALG
Et nyt bladudvalg, der var blevet nedsat den 

1. marts 1950, bestod af gdr. Jens Jensen som for
mand sammen med hofjægermester Cederfeld de 
Simonsen til Erholm og proprietær Bengt Bjerg
skov, Rosenlund. Endnu samme år blev udvalget 
suppleret med konsulent Hans Balle.

Udvalget skulle fremsætte forslag om en ændring 
af bladets indhold, således at dette foruden histo
riske og kulturelle artikler også kom til at bringe 
mere stof af interesse for landbrugets og slægts
gårdenes øjeblikkelige situation. Som medlem af 

udvalget fremsatte hofjægermester Cederfeld de 
Simonsen ved et hovedbestyrelsesmøde i Køben
havn 24. april 1953 det udmærkede forslag, at 
man skulle prøve på at skaffe bladet og foreningen 
en ekstra indtægt ved fremstilling af et slægtsgårds
mærkat og salg af dette til foreningens medlemmer. 
Forslaget blev af hovedbestyrelsen modtaget med 
tak, hvorefter det smukke mærkat med motiv fra 
Truegaarden på Frilandsmuseet og digteren Jeppe 
Aakjærs verslinie »Din egen dag er kort, men 
slægtens lang«, tegnet af kunstneren Gustav Hjort
lund og udført af »Beckers Papirindustri A/S«, 
København, blev publiceret for medlemmerne i 
»Slægtsgaarden«s nr. 64 (april 1953). Afsætningen 
af mærkatet blev en succes og derved bl. a. en stor 
hjælp til stabilisering af »Slægtsgaarden«s øko
nomi.

Ved hovedbestyrelsesmødet i København den 
30. september 1950 meddelte Jørgen Petersen, 
»Slægtsgaarden«s redaktør gennem 8 år, at han på 
grund af bladets ændrede forhold ønskede at fra
træde redaktionen fra 1. januar 1951, hvilken med
delelse blev taget til efterretning. Ved et bladud
valgsmøde i Odense den 17. oktober 1950 enedes 
man om at foreslå journalist Ib Paulsen ved 
»Fyens Stiftstidende« til redaktør af »Slægtsgaar
den« efter Jørgen Petersen samtidig med, at man 
foreslog at lade bladets trykning overgå til An
delsbogtrykkeriet i Odense. Begge forslag blev 
vedtaget ved et forretningsudvalgsmøde i Køben
havn den 8. december 1950, hvorefter Ib Paulsen 
fra 1. januar 1951 blev - og stadigvæk er - 
»Slægtsgaarden«s redaktør, i hvilken stilling han 
også er medlem af bladudvalget.

Dettes formand, gdr. Jens Jensen, Soed, døde 
d. 7. september 1953, hvorefter foreningens næst
formand, gdr. N. Slemming, Hammelev, indtrådte 
i udvalget, medens hofjægermester Cederfeld de 
Simonsen blev dets formand.

Ved udsendelsen af nærværende nummer af 
»Slægtsgaarden«, der fremkommer som bladets nr. 
100 (18. årgang), har dette fra sin første udsen
delse den 15. oktober 1942 bragt medlemmerne 
1616 sider stof i form af foreningsmeddelelser, 
referater af foreningens møder, historiske og kultu
relle artikler m. m., ledsaget af 608 billeder, teg
ninger, vignetter og kort. Foreningens samlede ud
gifter til udsendelsen af disse 100 numre har ialt 
været ca. 175.000 kr., eller gennemsnitlig ca. 1750 
kr. pr. nummer.

Ved passagen af denne milepæl i bladets historie, 
som udsendelsen af nr. 100 må siges at være, er 
der al grund til i taknemlig erindring om journalist 
C hr. D am m s indsats som bladets første redaktør 
at rette en varm tak såvel til Jørgen Petersen 
som til Ib Paulsen for al møjen og besværet 
med i årenes løb at have videreført og skabt det 
gode, lødige blad »Slægtsgaarden«, som vi hver 
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gang glæder os til at modtage, og som burde findes 
i ethvert slægtshjem i Danmark.

Bladudvalgets arbejde kan ikke pås kønnes nok, 

og en stor tak må også rettes til de trykkerier, hvis 
udmærkede arbejde med bladets trykning og om
brydning i de forløbne år fortjener megen ros.

P. K. Hofmansen.

Møde i Kalundborg

»Historisk Samfund for Holbæk Amt« afholdt søndag 
den 8. marts sit årsmøde på hotel »Industrien« i Kalund
borg. Arkivar P. K. Hofmansen, Slægtsgaardsarkivet, der 
holdt et foredrag om »Det gamle Ods herred«, blev efter 
dette af samfundets formand, kammerherre, hofjægerme
ster J. Estrup til Kongsdal, anmodet om at orientere de 
fremmødte om Slægtsgaardsforeningens historie og arbej
de. Under stor opmærksomhed fra forsamlingens side gav 
Hofmansen en kort fremstilling af den folkelige baggrund 
for foreningens opståen i 1941, efterfulgt af en klar 
redegørelse for dens mål og midler.

Den rodløshed i det danske folk, der så stærkt prægede 
tiden efter den første verdenskrig, var for en stor del 
fremkaldt af den letfærdighed og ilde behandling, som 
alt for mange af landets gamle slægtsejendomme havde 
været udsat for. Under krigen var mange af de slægts
ejendomme, som havde været i slægtens besiddelse slægt
led efter slægtled langt tilbage i tiden, blevet til en han
delsvare, som havde været til fals for den første den bed
ste, der kunne byde det højeste bud og møde med den 
største kontante udbetaling. Disse uansvarlige transaktio
ner medførte, at dybe rødder i hjemstavnens muld løsne
des, og at hjemstavnsfølelsen for mange sygnede hen og 
visnede. Menneskene blev rodløse og derved et let bytte 
for desillusion og fortvivlelse. Man havde glemt Blichers 
formaning: »Læ wos ålti blyw we de, Få’r si Bå’ri ka kjen- 
des we!« I Sønderjylland trådte forholdene særlig stærkt 
frem nogle år efter genforeningen, idet utallige gamle 
slægtshjem, som siden 1864 havde været danskhedens 
faste borge dernede, under pengekrisen blev solgt til frem
mede - ofte til tyskere -, der fiskede i rørte vande.

Betydningen af at være rodfæstet i Danmarks muld be
gyndte først for alvor at gå op for den danske befolkning 
i de mørke dage efter Danmarks besættelse 1940, da man 
følte, at man havde brug for at fastholde det, som gennem 
tusind år havde knyttet os sammen til nation. Blandt dette 
var også de gamle, danske slægtsgårde med alt, hvad de 
rummede af slægtstraditioner og god, gammel, dansk kul
tur, og for disses bevarelse i slægternes besiddelse blev 
»Foreningen til bevarelse af danske slægtsgårde« stiftet i 
Odense 5. juli 1941. Navnet blev ved en lovændring af 
31. maj 1958 forandret til det mere bekvemme og derfor 
også oftest i daglig tale anvendte »Dansk Slægtsgaards- 
forening«, men trods navneændringen er foreningens for
mål stadigvæk det samme. Man vil ved alle lovlige midler, 
der står til rådighed, gerne være med til at værne og 
bevare de danske slægtshjem, således at de bliver i slæg
tens eje, og derigennem også være med til at give de med
lemmer af slægten, som ikke forbliver på fødegården, et 
fast holdepunkt - et sted, hvor de kan bevare forbindel
sen med den rod, hvoraf de er rundne. Som foreningens 
gode ven og medlem, forfatteren Salomon Frifelt, så ud
mærket har udtrykt det, er grundlaget for Dansk Slægts- 
gaardsforenings virke: At værne jorden, styrke ætten og 
hævde arven!

Slægt skal følge slægters gang. Vi er kun et enkelt 
led i en lang, lang kæde.

En evighedskæde, der spænder 
mod urtidens tåger sit bånd, 
en lang række levende hænder, 
hvis blod i min pulsåre brænder 
en svimlende kæde, der ender 
i skaberens evige hånd.

Ja, fædre, jeg griber jer hænder, 
et led i dens evige led. 
Jeg føler den hellige glæde, 
der strømmer i fædrenes kæde, 
og børn i mit følge skal træde 
og knytte den videre ned.

(Harald Bergstedt).

Ved den vestjyske å.

PRIVATBANKEN
I KJØBENHAVN

— en god bankforbindelse
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Vi hilser på landet mod vest
Af forfatteren Salomon J. Frifelt

Hvilken vej man end følger ind mod Ribe, fra hav 
eller land, milsvej borte ser man domkirkens tårn 
som vejmærke forude. Fjernt ude en mørk knude 
op over det flade land. Nærmere ved toner byen 
frem. Men alle disse røde tage og hvide mure er 
bare som et urtebed omkring kæmpens fod. De er 
blot strøet der, for at domen kan sætte sin tå midt 
i urtebedet og synes endnu mere vældig og over
vældende derved. -

Er man undervejs til Ribe, da toner af sig selv 
folkevisestroferne frem i tankerne: Man nynner 
kanske en strofe af Marsk Stig-visen:

»De rede dennem til Ribe og lode dem Klæder 
skære . . . «

Hvorfor netop Ribe? kan nogen måske fristes 
til at spørge. - For folkevisens samtid var dette 
så lige til. Hvor i Dankongens rige uden i Ribe 
havde man den gang mulighed for at finde større 
udvalg af flamsk og frankisk klæde og høre om de 
nyeste udenvæltske modepåfund end netop her i 
denne klærke- og handelsby med rigets største 
udenrigshandel gennem hele middelalderen.

Selve navnet Ribe er så fortættet af fortid og 
folkevisens stemning, så det ligger stadig bag ved 
og slår igennem nuet i de gamle krogede gader og 
slipper mellem bindingsværksgavlene.

Ribe har så mange sider i sit væsen og sin tilvæ
relse, og der er dybde og muligheder i dem alle:

Danmarks ældste by! vil nogle mene. Det turde 
dog måske være overdrevet, andre af landets byer 
når vel lige så langt tilbage i tiden. Nabobyen 
Varde er således uden tvivl endnu ældre i sit ud
spring.

Folkevisens by! Kong Valdemars og dronning 
Dagmars by! Hvor finder vi vel folkevisens stem
ning og ramme så lyslevende som her. Og det kan 
vi sande: De snævre, krogede gader mellem bin
dingsværkshusene med bjælkehovedernes udskårne 
riller og dørenes rosetter og løvværk. Bruset fra 
åløbet over vandhjulene, hyldens duft over et hæl
dende plankeværk og biernes summen i den blom
strende lind. Klang af klokker og tonen af klokke
spil med en vemodig strofe om dronning Dagmar. 
Og op over det altsammen domkirkens vældige sil
huet mod de drivende skyer. Det er i sig selv et 
skønt digt, en folkevisestrofe:

»Saa fagerligt ganger de Piber 
fra Roskilde og til Ribe . . . «

Lærdommens by. - Også det sander vi, mens vi 
staver os gennem indskrifterne på de små marmor-

Mågesværm over Esbjergkuttere i fiskerihavnen.

tavler indsat i murene på mange af de gamle huse. 
Her er mange gode navne med klang i dansk ånds
historie: Hans Tavsen, A. Sørensen Vedel, Hans 
Adolf Brorson, Ambrosius Stub. - Skråt over for 
domkirken ligger »Hans Tavsens Hus«. Et sted 
melder en sandstensplade: »Her lå Liljebjerget«. 
Og på den gamle katedralskoles facade lige over 
for domkirkens hovedindgang sidder en marmor
tavle med navne på mange af skolens berømte 
disciple: Peder Paladius, Anders Sørensen Vedel, 
Anders Bording, Ole Borch, H. A. Brorson. Mænd, 
der hver især har givet deres andel til dansk kul
tur og til at hævde deres skoleby, Ribe, som lær
dommens by. Og byens skoler i dag: Katedralsko
len og seminariet, gør deres for at gammelt ry kan 
hævdes som nutidig anseelse.

(Fortsættes side 8)
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ÅRSMØDET I RIBE AMT
30. og 31. maj 1959

Der er nu udarbejdet endeligt program for for
eningens årsmøde i Ribe amt 30. og 31. maj.

Som sædvanligt indbydes medlemmer med ægte
fæller og familie til at deltage i mødet, og man 
forventer i år en betydelig større tilslutning end i 
de forudgående år.

Derimod er der sket enkelte ændringer i pro
grammet. For det første er udgifterne efter hen
stilling fra mange medlemmer skåret ned, så de i 
år ligger mere end en trediedel lavere end i fjor. 
For at opnå dette har man blandt andet strøget den 
fælles frokost på mødets første dag, idet man på
regner, at mødedeltagerne i vid udstrækning vil 
spise medbragt mad på turen til mødestedet. Des
uden har man slettet udflugten for damer under 
selve mødet. Der er intet til hinder for, at de, som 
ønsker det, kan foretage ture i byen under mødet, 
men bestyrelsen er af den opfattelse, at damerne 
er mindst lige så interesserede i at være med i drøf
telsen af foreningens arbejde for at bevare danske 
landbrugshjem for slægten, som mændene.

PROGRAM:

Lørdag den 30. maj.

Kl. 13.00 præcis. Mødet åbnes på hotel »Munken« i 
Ribe. (Der er stor parkeringsplads ved hotellet 
ud for Set. Kathrinekirken.)

Dagsorden for repræsentantskabsmødet:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Slægtsgårdsforeningens formand aflægger 

beretning.
3. Formanden for arkivudvalget aflægger be

retning.
4. Formanden for bladudvalget aflægger be

retning.
5. Beretningerne under 2, 3. og 4 drøftes.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget til 

godkendelse.
7. Valg.

a. Der er ikke valg til medlemmer af ho
vedbestyrelsen i år.

b. Valg af revisor.
8. Fastsættelse af årsmødet 1960.
9. Eventuelt.

Kl. 15.00 Fælles kaffebord.
Hvis forhandlingerne ikke er tilendebragt for
inden, fortsættes de ved kaffebordet.

Kl. 16.00 Rundgang til domkirken, Set. Kathrinekirken 
og klosteret.

Kl. 17.15 Der køres til Esbjerg. Deltagere, der ikke har 
egen befordring, kan tage med toget, afgang 
fra Ribe kl. 17.05, ankomst til Esbjerg kl. 
17.40.

Kl. 19.00 Middag på hotel Esbjerg.

Søndag den 31. maj.

Udflugt til Eventyrets land.

Kl. 8.30 præcis. Der startes med busser og privatbiler 
fra Rådhuspladsen i Esbjerg. Der køres rund
tur til havnen ad Strandvejen over Guldager, 
Billum og Vrøgum til gården Filsø.

Kl. 9.30 Man besigtiger Filsø med de moderne silobyg
ninger, de store afvandede arealer og fugle
reservaterne.

Kl. 10.30 Der køres over Børsmose til Vejers strand.
Kl. 12.00 Afgang fra Vejers. Der køres over Oksbøl til 

Blaavand.
Kl. 12.45 Frokost på Blaavand kro. Derefter besigtiges 

fyret ved Danmarks vestligste punkt.
Kl. 14.45 Der køres (eventuelt over Skallingen) til Hjer

ting.
Kl. 15.30 Kaffe på Hjerting kro.
Kl. 16.30 Busserne returnerer til Esbjerg. Såfremt der er 

ønsker herom, kan en eller flere busser køre 
til Esbjerg uden ophold i Hjerting med an
komst kl. 16.00 inden eftermiddagstogenes af
gang.

Kl. 17.00 Mødet sluttes.

Deltagere, der ønsker at bese Fanø, vil have god mu
lighed derfor mandag l.juni, hvor færgerne næppe vil 
være overbelastede. Sejltid 20 minutter. Ny sejlplan 31. 
maj.

Den samlede køreturs længde er ca. 125 km.

HANDELSBANKEN
HOVEDSÆDE: HOLMENS KANAL 2, K

111 afdelinger og filialer over hele landet
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VI HILSER
(Fortsat fra side 6)

Historiens by! vil mange mene. - Ribe er dog 
først og fremmest historiens by, knyttet sammen 
med rigets historie gennem mange hundrede år. 
Hvor i hele Danmarks land kan man vel alle vegne, 
hvor man end færdes, så stærkt og nærværende som 
her i Ribe møde historiens sprog og stærke tale. -

Vi går langs skibbroens ujævne, toppede stenbro 
langs åen. I dag et fredeligt sted med enkelte lyst
både. Engang i tiden en af rigets mest brugte 
havne for udenrigshandel.

Og slotsbanken hæver sine grønne jordmasser 
over de rensede voldgrave. I dag en grøn banke 
med lidt syldsten og en udgravet kælder og med 
plads for Anne Marie Carl Nielsens skønne statue 
af dronning Dagmar. Men ellers intet tilbage af 
Valdemaremes borg eller senere tiders Riberhus, 
denne faste borg, der middelalderen igennem var 
ombejlet, værget og berendt og i skiftende herrers 
hænder som nøglen til hele det sydlige Jylland.

»Der gaar Dans paa Riber Gade 
- Slottet, det er vundet!------ «

Igen en folkevisestrofe, der af sig selv byder sig 
til ud fra en tid, da historien og folkevisen glider 
sammen i sagnets dunkelhed. - Hvad er historie? 
Hvad er sagn? Og hvad poesi i Ribes storhedstid 
under Valdemaremes styre? Døde dronning Dag
mar på Riberhus eller i Ringsted - eller et helt 
andet sted? - Er visen om kong Valdemars vilde 
ridt fra Skanderborg til Ribe et stykke sagnfortalt 
historie - eller er det kun en gribende skøn digt
ning?

Lad kun de lærde strides om den sag og gran
ske efter kongebreve udstedt fra Riberhus. Folkets 
dom i denne sag er forlængst fældet:

Vi vil ikke slippe troen på, at her et sted på 
denne grønne borgbanke har engang ligget den 
fruerstue, hvor den skønne folkekære dronning 
stred sin sidste fortvivlede kamp for livet, sit eget 
og sit ufødte bams. Og vi holder stadig fast ved 
troen på, at kong Volmers vilde ridt langs hær
vejen fra Skanderborg mod Ribe ikke blot er dig
tet, men redet:

Er hestehovenes mærker slettet i hedevejens 
sand, da toner endnu i danske sind denne hidsige 
higen for i tide at nå frem til den, som kærest er i 
denne verden. - Denne hidsende attrå for at nå 
frem er kong Volmer ikke ene om. Og folkevisens 
billedtale tegner ikke blot kong Volmer, men hvert 
slægtleds ungdom.

Jo, vist var det strædet her, der gav genlyd af

En af Ribes mange gamle gader.
(Fot. Grumsen.)

hans skoede hest: »der kongen red op ad stræ
de . . .!« Lad saa kun historikerne granske efter 
de manglende kongebreve fra Riberhus.

Og Set. Katharinæ kirke med det sammenbyg
gede Sortebrødrekloster, der næst efter Karmeliter- 
klostret i Helsingør er det bedst bevarede kloster
anlæg i Danmark, har sit at fortælle om bygnings
historie og klosterkultur.

Eller domkirken, hvor næsten hvert skifte i 
murene fortæller historie fra mere end 800 år. Sæt

Besøg RIBE
med

Hotel MUNKEN

Hyggelige Lokaler - 
Bedste Betjening 



Slægtsgaarden Side 9

spaden i jorden og grav ned, omtrent ligemeget 
hvor her i Ribe, og spaden vil hente fortid og hi
storie frem: Fundamenter fra glemte og forlængst 
forsvundne bygninger, udskårne træstykker fra 
pryd i stuer eller kirker, rustne våben og brugs
ting, møre, gulnede menneskeben af munke eller 
landsknægte, jomfruer eller maitresser. Muldne 
benstumper i hvis marv engang livssaften gærede 
og brød.

Alle vegne fortid og historie!
Ja, men domkirken, siger du. Den mest stor

slåede historie her er dog domkirken, for den er 
mere end historie, den hører også nutiden til. Der
for er Ribe først og fremmest stiftsbyen, domkir
kens by.

Jo, Ribe er domkirkens by, de to hører uløse
ligt sammen, hver især præget af mere end et år
tusinds kristne kultur.

Men Ribe er mere endnu: Engenes by, siger 
bonden. Og det vil ingen sige imod, som har gæ
stet Ribe en sommerdag, når vinden puster krydret 
høduft ind fra de store engflader, og hølæssene 
skrumpler gennem gaderne og drysser høtotter over 
de toppede sten.

Og nu råber brogede plakater ud over hjemlige 
og fremmede byer: Ribe, storkenes by! -

Det er gammel tro, at der, hvor storken bygger, 
bærer den lykke til huse. Den er folketroens fugl, 
der bringer livets fornyelse. Og denne sære fugl 
med emigrantens længsel og splittede sind, der 
deler sin tilværelse mellem Danmarks sommer og 
så fjerne tropeegne, er efterhånden blevet som et 
symbol på trofastheden mod hjem og fortid og teg
net for den danske sommer. - Vist er Ribe storke
nes by, de knebrer fra rederne på Mellemdammen, 
posthusets tag og andre steder. Du kan selv øverst 
fra domkirkens tårn kigge ned i alle rederne og 
prøve at tælle unger, mens de gamle storke med 
sindige vingeslag ror gennem blæsten over hustage, 
åløb og grønne enge.

Jo, Ribe er det altsammen og meget mere! Ribe 
er historie, fortid, folkevise, lærdom og kultur. 
Domkirkens stad.

Og Ribe i dag er et stykke festligt nutid, idyl 
med enge og storke, blomstrende hyld, strøm
mende åvand og gamle vandmøller, med gader og 
huse og kirker, der samtidig er både fortid og nu. 
Hvor i hele Danmarks land kan man bag ved da
gens jag og motorlarm så tydeligt som her for
nemme de forne tider og de svundne slægter. - 
Det, som var, og det, som er, i en afstemt enhed.

Gå en silde aften en tur gennem de snævre, 
snørklede gader med gavlhusenes spidse silhuetter 
mod en lys nathimmel, eller stå en måneskinsnat 
ude på slotsbanken, når byens tage derinde om
kring domens murmasser synes både sagnagtige 
og nærværende og med alle tidsaldres muligheder 
gemt i dunkelheden, og du vil som måske aldrig 

før føle dit eget jeg uden for nuet og i samhør 
med alt det af svundet liv, der her er levet og 
endnu kendes som liv her bag ved jord og sten. - 

Sådan er i vort land kun Ribe!

Nytidens og fartens by
Kongensgade i Esbjerg ligger dagklar under 

neonlampernes hvide lys. Det er i strøgtid og myld
retid kort før forretningerne lukker. Den brede 
gade er et mylder af mennesker og biler. De store 
forretningers ruder glimter af lys og farver og lok
kende udstillinger. Og rundt om fra andre forret
ningsgader og færdselsårer koger byens hidsige 
tempo: Raskt! - Raskt skal det gå! -

Og så er der en eller anden, der siger en vittig
hed - for det lyder som en vittighed, men sandt er 
det endda: Jo, endnu lever mænd og kvinder, der 
som børn har rodet i sandmiler og vadet i lyng til 
knæene netop her, hvor nu Kongensgade trækker 
sin asfalt og sit flotte forretningskvarter.

Så ung er Danmarks fjerdestørste provinsby.
Her, hvor nu denne nytidens og fartens by bre

der sig med eksporthavn og fiskerihavn, handel, 
banker, forretninger, parker og fabrikker: Dan
marks mest moderne andelssvineslagteri, valse
møllen, hermetikfabrikken, tovværksfabrikken, E. 
og C.s hønsefoderfabrik for blot at nævne enkelte

Fåremarkedet i Ho.
(Fot. Bølling.)
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af byens mange store virksomheder, her var bare 
for tre menneskealdre siden kun en nøgen, storm- 
hærget kyst, to smågårde og ellers sandede agre 
og nøgne hedestrækninger bagved.

Indgangen til dette nytidens eventyr, der nævnes 
Esbjerg, var da indenrigsminister Estrup d. 6. ja
nuar 1868 fremsatte i folketinget sit: »Udkast til 
en lov om anlæg af en havn ved Esbjerg.«

Dengang var der kun få, som troede på en 
fremtid for denne havn. Og færre endnu havde fan
tasi til at drømme om den udvikling og fremdrift, 
som havnen blev indgangen til. Især alle de køben
havnske rigsdagsmænd var fanatiske modstandere 
af planen - selvfølgelig! Deres indstilling var jo 
med ryggen mod vest!

En indstilling, som i realiteten ikke er ændret 
stort med årene.

Men Estrup havde fremsyn og vilje nok til at 
gennemføre sit forslag. Den 24. april 1868 blev 
loven om Esbjerg havn underskrevet af kong Chr. 
d. 9de. Samme år lod staten ekspropriere 33 tdr. 
Id. neden for Esbjerg kleve, her hvor fiskerpigerne 
gik og gravede orm til at »esse« krogene med. Som 
grænse uden om dette areal pløjedes 3 furer.

Disse plovfurer uden om et lille stykke klitsand 
med en gruset strandbred var i 1868 indgangen til 
Esbjerg havn. Og to små hedegårde med ialt 13 
indbyggere var grundlaget for nutidsbyen Esbjerg.

Og for de første nybyggere, der grov sig ind i 
jordhuler oppe ved Bavnehøj på kleven eller fik 
nødtørftigt husly i træskure, skulle der både tro 
og fantasi til at forestille sig, at der ud af disse øde 
sandskrænter og lyngbrinker kunne skabes havn 
med skibe i fart, og storby med flere mil asfalte
rede og brolagte gader!

Et var dog at vedtage en lov om bygning af en 
havn ved Esbjerg, noget andet var det at få denne 
havn bygget her med Vesterhavet til nabo. Det tog 
7 år længere end beregnet. Og flere skiftende en
treprenørfirmaer kørte i sænk under det vanskelige 
arbejde med Vesterhavet som lunefuld arbejds
fælle. Selve Tietgen forsøgte at føre arbejdet igen
nem, men kørte træt som de andre. Omsider 1. 
september 1878 kunne firmaet Hoff mann og Gun- 
narson aflevere det færdige havneanlæg.

Ja, færdig var havnen jo langt fra, og blev det 
ikke den første menneskealder. Der måtte næsten 
uden ophør holdes arbejde i gang for at uddybe og 
udvide havnen, da trangen for større dybde og 
mere kajplads stadig pressede på.

Esbjerg havn var i en tung tid efter nederlaget i 
1864 med mismod og landetab tænkt som en dør 
og en ny udfærdsvej imod vest til vederlag for de 
gamle jyske handelsveje sønderud, der nu ved 
Tysklands overfald og tabet af Sønderjylland bru
talt syntes afbrudt for lange tider.

Esbjerg var den gang (først i 80erne) en samling 
spredte huse i rækker eller tilfældige hobe. »Ga
derne« var sandede vejspor. Hvor det var særlig 

flot, var der vejgrøft. De mindre vigtige »gader« 
hjalp sig foruden. Kun hovedvejen gennem byen 
fra banegården og ud til Strandby - nuværende 
Kongensgade - var siden 1876 optaget som amts
vej med vejgrøft og grusdynger. Kloak var den
gang en ukendt indretning, rendesten en luksus, 
som selv Kongensgade først fik 1885. Det nuvæ
rende torv var dengang en åben, sandet græsmark, 
hvor de nærmestboende tøjrede deres får og geder. 
Hvor nu rytterstatuen af Kong Chr. d. 9. knejser, 
stod dengang en frønnet træpumpe, hvor hus
mødrene hentede vand.

I disse år omkr. midten af 80erne tar man igen 
fat på at bygge og udvide i Esbjerg. Havnen bliver 
for lille til den mængde varer, der presser på: 
Landbrugsvarer ud. Importvarer ind. Den må igen 
udbygges med større dybde og mere kajplads.

Og byen breder sig ud over lyngskrænter og 
sandagre. Troen på en fremtid her i vestkystbyen 
vokser. Folk strømmer til fra hele landet. Huse 
bygges så hastigt, ske kan. - Raskt må det gå! bli
ver i disse år slagordet i Esbjerg.

Når husets nederste stokværk var bygget nogen
lunde op, blev døre og vinduer sat i, og lejerne flyt
tede ind, mens håndværkerne byggede videre på 
næste etage.

Og så indlededes da midt i 90eme den spekula
tionsperiode - den amerikanske periode - der 
gjorde Esbjergs navn kendt ud over hele landet.

Men kun i nogle få år holdt rusen og spillefebe
ren. Så vågnede man op med dundrende tømmer- 
mænd. De, der i kort tid var blevet rige, var små
kårsfolk igen. Andre, der troede om sig selv, at de 
var velhavende, opdagede med eet, at de var fat
tige. Og mange rundt om i hele Vestjylland måtte 
gå fra gård og hjem, fordi de havde ladet sig rive 
med af spillelidenskaben. - Jo, det var en barsk 
opvågnen!

Det var således midt i en trang og grå hverdag, 
at Esbjerg blev købstad fra 1. januar 1899. Det er 
fra disse fattige år, det fortælles som et sagn, at 
man i hele byen kun ejede een eneste hundred
kroneseddel. Denne seddel gik så på omgang 
blandt forretningsfolkene, når de skulle ud på for
retningsrejse. Men de var forpligtet til at bringe 
sedlen med hjem igen. Den måtte kun bruges til at 
vise frem for om muligt at styrke tilliden! -

Så kommer omkring århundredskiftet en stærk 
og sund fremgang inden for alle erhverv.

Mere end nogen anden dansk by er Esbjergs 
trivsel i nøje samhør med landbrugets og fiskeriets 
velfærd. Er der gode tider og fremgang for disse 
erhverv, da koger eksporthavn og fiskerihavn og 
alle de store virksomheder, som er knyttet her til, 
af arbejde og omsætning.

Den evindelige blæst fra vester, handling og 
hårdt arbejde og en egen barsk humor gir Esbjerg 
sit eget præg.

Og det præg holdt byen fast gennem tyskertidens
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SUCCES’ en
er en kendsgerning*...

LANZ mejetærsker
Det store salg og de fine anbefalinger fra brugerne beviser, at LANZ mejetærsker har alle 
fordele og udfører arbejdet helt perfekt . . . derfor opfylder LANZ selv de strengeste krav, 
der stilles fra den danske landmand.

— den moderne LANZ mejetærsker
har den største arbejdsydelse, den mindste spildprocent, de laveste vedligeholdelsesud
gifter ... og er den mest hensigtsmæssige og den bedst egnede til alle afgrøder.
LANZ 6%’ og 8]4’ selvkørende mejetærskere med dieselmotor kan leveres med halmpres
ser og alt nødvendigt udstyr.

Fordelagtige betalingsbetingelser

Forhandlere og service over hele landet

Forlang priser og brochurer méd udførlige oplysninger fra

LANGREUTERS
GL. KONGEVEJ 3 KØBENHAVN V * HILDA 10 90
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fem onde år, mens tyskerne udbyggede havnen, 
byen og flyvepladsen til en af Europas stærkeste 
fæstninger indkredset af milebrede bælter og bun
kers, minefelter, tankgrave, pigtråd og al tænkelig 
djævelskab.

Under de store allierede overflyvninger var hele 
det vidtstrakte fæstningsområde i frastand at se 
som et brændende land, hvor flammer slog op fra 
luftskyts og bombenedslag. Og ovenover hang 
luftskytsets lysspor som farvede perlebånd lig fre
delige tivoliraketter. Mens drønet fik husene til at 
gynge, og menneskers tyndslidte nervetråde til at 
dirre.

Men den tunge tid under tysk terror, afsavn og 
uvishedens tryk blev gennemlevet.

Udviklingen for Esbjerg har igen gået i bølge
gang. Nu bærer det påny fremad. Der bygges, ny
skabes og udvides som i de fleste andre danske 
byer i disse år. Frodige parkanlæg er opelsket, 
hvor der for to, tre menneskealdre siden kun var 
sump eller lyngbrinker og klitsand og hverken pind 
eller pil til at gi læ.

Langt ud over det flade land øjnes Esbjergs var
tegn, det høje vandtårn med de fire hjørnekarnap
per. Det er i sin tid bygget på den gamle Bavnehøj 
øverst på Esbjerg Kleve. Og ned over Klevens 
skrænter er af lyngbrinker og klitsand fremtryllet 
den skønneste bypark med rosengrupper og store 
plæner og med pragtfuld udsigt ud over havn og 
sejlløb og langt over på Fanø.

Her i byparken står en anden af Esbjergs by
mærker. - Ikke som vandtårnet trodsigt løftet op 
i blæsten, synligt vidt ud over land og sø. Men i 
læ mellem blomstergrupper og unge løvtræer står 
her den yndigste lille bronzepige og løfter et solur 
over sit hoved. På sokkelen læser man:

»Solvejg med sit smil os her fortæller, 
at hun kun de lyse timer tæller.«

Denne indskrift gi’r en anden side af byen Es
bjergs væsen:

I bølgegangens gyngen mellem stilstand og 
fremgang er det kun fremgangen - de lyse tider - 
der tæller!

Yderste hjørne mod vest
På vej fra Esbjerg, ud mod Danmarks vestligste 

hjørne: Ud ad den brede strandvej, forbi minde
muren med de mange navne på omkomne søfolk, 
og hvert år hugges nye navne i stenene. Ved grav
lunden med krematoriet drejes fra ad den nye 
Terphagevej.

Ingen kan i dag se, at der her i de store planta
ger syd og vest for Oksbøl lå under besættelsen 
Danmarks femtestørste provinsby!, der til tider 
husede op til 45.000 mand tyske tropper, og siden 

lige så mange flygtninge. Hele den vidtstrakte 
barakby er nu sløjfet. Syd for Faaresøen er der
imod udbygget en dansk militærlejr med artilleri
skole og øvelsesområde for de store century tanks.

Vejrs er det eneste sted på vestkysten, hvor der 
for biler er nedkørsel til den brede strand. Før 
verdenskrigen var der mellem Blaavand og Vejrs 
en herlig bilvej helt ude i havstokken. Men kørsel 
her ude på stranden er nu af hensyn til minefaren 
forbudt. Kun et par km strand er renset og frigivet.

Her på denne flade, sine steder næsten kilome
terbrede forstrand er der plads for et sommer- og 
badeliv som få andre steder i vort land. Men over 
badebyens huse inde bag yderste klitrække suser 
den salte havblæst. Og mellem dem ryger det hvide 
klitsand. Naturen her er trods al ferievæsen og 
menneskepåfund lige havfrisk og utæmmet vild.

Men i dag vil vi altså gæste Blaavand, derfor 
må vi tilbage til stampemøllen ved Oksbøl og dreje 
mod syd. Og så glider vi ind i et land, som 
digteren Thomas Lange (f. 1829 i København, 
men opdraget her i Ho præstegård) kaldte for 
»Eventyrets land«.

Til venstre har vi nu Ho bugt og til højre en del 
af Karlsmærsk hede og klitplantagerne: Mosevraa, 
Bordrup og Oksby.

Der ude midt i heden med et par enlige ejen
domme i nærheden ligger en lille kirke. Det er 
Mosevraa kirke. Den ligger egentlig nu inde på 
militærets skydebaner. Og hen over den i høje buer 
går i skarpskydningstiden de svære haubitsergra- 
nater og fløjter som efterårets hjejletræk.

Her er mægtigt udsyn! Et øde og herligt land 
og dog skiftende: Luften flimrer over de store 
hedeflader, hvor en høj syner som et bjerg, og 
hvor luftspejling løfter fjerne småhuse op og ska
ber dem om til svømmende byer —.

Ved Snurom kro deler vejen sig. Een fortsætter 
lige ud mod Ho, en anden svinger fra mod Blaa
vand, og den følger vi.

Her ved Snurom ligger den gamle kirkegård, 
hvor Oksby gamle, stråtækte kirke havde sin plads 
indtil 1891, da en ny byggedes et stykke herfra.

Danmarks eneste kirke med stråtag, om den var 
bleven fredet i stedet for skånselsløst revet ned! 
Hvilket enestående gudshus i samhør med det fat
tige land og de nøjsomme bofolk, det tjente. -

Fredet er dog den gamle kirkegård, hvor lyng 
og glemsel nu gror over væltede gravkors og mos- 
sede ligsten. Det hvisker gennem marehalmen og 
sukker om de hældende kors - en præken om død 
og livets forkrænkelighed så gribende stærkt, som 
kun få steder hørt - muldet! - Glemt! - Ja, og dog 
stedse nærværende i landets og menneskers sam- 
færd og i folkets sind------ .

Ret snart ser vi solen lyse over havet forude, 
over blændende hvidt sand. Der mellem en lille 
samling huse et slankt, hvidt tårn. Det er Blaavand
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Velkommen til ESBJERG den havfriske by

Kutter kipper med flaget.

Hotel

ESBJERG

Hotel Esbjerg
- det moderne hotel 
i den moderate prisklasse 
- midt i byens hjerte

Eriksen & Christensen
AKTIESELSKAB

Esbjerg

Den unge havfriske by

ESBJERG
byder
medlemmerne af

DANSK SLÆGTSGAARDSFOREN1NG

velkommen til stævne

KORN- OG FODERSTOFFER

Læg turen til HJ ERTING
°g

HJERTING BADEHOTEL
Weekend-ophold fra lørdag aften til mandag morgen kr. 45,00

TELEFON HJERTING 8

MISSIONSHOTELLET
Esbjerg
60 gæsteværelser
40 med telefon 
Underjordisk garageanlæg

SKOLEGADE 36 VED POSTHUSET, TELF. 2470 (3 LIN.)

RIGSTELEFON 37



Side 14 Slægtsgaarden

Statskontrolleret

GRANULERET
hønse- og kyllingefoder 
intet smuld - intet spild

E*C’S
(OG SA ER PRISEN RIGTIG

HØNSEFODERFABRIK A/s
ESBJERG - TELF. 3401 (5 LINIER)

Til eventyrets land og BldClVCind Kr O

fyr. Og ved siden er høje gittermaster til radio
stationen.

Nu er vi yderst ude mod vest på Danmarks vest
ligste hjørne, hvor alt er større i formerne og stren
gere i linjerne end noget, vi før så her til lands. Og 
dog med en egen skær ynde i farver og solflimmer 
som et blysomt ungpigesmil.

Og synskredsen er fjern og uvirkelig som en 
drøm eller selve uendeligheden-

For rundt om os ligger nu »Eventyrets land«. - 
Også Henne og Fil sø gad vi gæste, ikke så me

get for den fine badestrand i lighed med Vejrs 
strand eller de store, udstrakte klitter, de største 
langs hele vestkysten. Men Henne har sit eget at 
vise frem: Løvklitteme, hvor toppene af en tilsan
det egeskov stadig gror og løves op over sandet. 
Og den smukke romanske Henne kirke med Nor
dens skønneste madonnafigur. - Hennegaard på 
skrænten ud mod Fil sø, sikkert en ældgammel 
røver- og vikingerede, gennem flere af middelalde
rens århundreder i Ribe bispens eje. Nu en almin
delig bondegård, hvor kun de tilgroede voldgrave 
vidner om fortiden.

Mest spændende for de fleste virker dog her 
den udtørrede Fil Sø og dens avlsbrug.

Fil sø har sikkert indtil tidlig middelalder været 
en fjord med udløb til havet. Siden blev det en stor 
indsø.

Allerede 1849 gik to driftige mænd: Godsejer 
Tranberg, Lønborggaard, og godsejer Knudsen, 
Trøjborg, i gang med at udvinde eng ved at tør
lægge dele af søen. Denne udtørring af Fil sø er 

i nyere tid fortsat med moderne tekniske hjælpe
midler, så der nu her ude i den tidligere sø ligger 
et avlsbrug med godt 2.200 td. Id.

Inddæmningen er foretaget med 14 km dige. 
Der er 4 store pumpestationer, og der er nedlagt 
omkring 2 miil. drænrør. Ude på en højning af 
den forhenværende søbund er der bygget 10 korn
siloer, 16 m høje, der kan rumme 12.000 tdr. korn. 
Desuden er der kornmagasiner og tørreanlæg. 
Europas største lade, som også havde sin plads 
her, er brændt. Og selv om den nuværende lade
bygning er mindre, er den dog af imponerende for
mat.

Denne landvinding er et storstilet, moderne 
eventyr. Stærkest opfatter man det måske ved 
høsttid, når disse vældige flademål kornafgrøder 
er tjenlige til høst, og man ser 5-6 mejetærskere i 
stribe vandre frem over fladerne. —

I modsætning til Filsøgaardens stordrift ligger 
rundt om søbækkenet de små vestjyske gårde med 
god jord eller skarp jord, læet af hegn eller klit
plantager eller kilet ind mellem klitbæltets sand
bjerge og under havets evige dur i blæsten vester 
fra.

For gæsten er det ferielandet, et frit og sælsomt 
vildt land, med hvile og nye indtryk.

For den boende er det hjem og dagligt brød: 
hårdt stræb, slid og afsavn og tit en karrig høst og 
ringe løn for stræbet.

Men det er hjem og hjemstavn, hvor far og mor 
i flere led, end vi ved, har levet i stadig strid med 
hav og flyvesand, lyng og vestenstorm. Her har de 
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med livet som indsats bjerget de skibbrudne ind 
fra havet og ny plovjord fra lyngen, har ørket og 
avet dette vilde stædige land her yderst mod vest.

Og både gæsten og den boende vil med hver sin 
tydning nikke samtykkende til digteren og turist
folkene:

Jo, vist har I ret: Her er eventyrets land! - Hvor 
vel ellers? -

Salomon J. Frifelt.

Billederne i dette nr. af »Slægtsgaardsbladet« er 
udlånt til bladet af Esbjerg Erhvervs- og Turist
bureau.

SLÆGTS- 
GAARDSFORENINGEN

Driftsregnskab
1. januar til 31. december 1958.

Rejse- og mødeudgifter 4.262,27 4.000,00
Årsmødet ... 9.952,31
Indbetalt af
mødedeltagere 6.284,50

------------ 3.667,81
------------ 7.930,08 2.000,00

Husleje, telefon, rengøring 
og varme....................................... 1.155,50 1.000,00
Medlemsbladet:

Udgifter: 13.066,09
Budget: 13.200,00

Trykning - 6 blade .... 7.757,43
Bonus.......................... 343,34

------------ 7.414,09 7.500,00
Forsendelse ................................... 2.672,00 3.000,00
Udgift til redaktion ...................... 1.200,00 1.200,00

Klicheer........................ 666,00
Artikler......................... 860,00

------------ 1.526,00 1.500,00
Fotos, telefonudgifter m. v.........  254,00 0,00

Arkivet:
Tilskud.......................................  6.500,00 6.500,00

39.994,92 35.400,00
Underskud/overskud...................... 3.846,23 300,00

36.148,69 35.700,00

INDTÆGTER
Indgået kontingent ........................ 34.655,60 34.000,00
Annonceindtægt ............................. 575,00 700,00
Renter °........................................... 1.217,09 1.000,00
Slægtsgårdsmærkater:

Indtægter ..........................153,00
Udgifter .......................... 572,00

--------- 4-419,00

Slægtsgårdsdiplomet:
Indtægter ........................ 245,00
Udgifter............................185,00

--------- 60,00

Slægtsgårdsemblemer: 
Indtægt.................................... 60,00

36.148,69 35.700,00

UDGIFTER
Tryksager og kontorartikler..........  866,07 700,00
Porto............................... 2.036,26

Refunderet.................. 1.565,40
------------ 470,86 500,00

Gager:
Kontoret...................................... 5.000,00 5.000,00
Juridisk konsulent...................... 500,00 500,00
Revisor ....................................... 500,00 500,00

Diverse:
Trykning af »Beskrivel
se af landejendom« . . 905,00
Trykning af »Genera
tionsskiftet« ................ 268,75
Trykning af: Agitations
materiale ..................... 231,75
Akkvisition: Provision. 870,35 
Annoncer i Landsbladet 
(akkvisition)................ 1.350,00
Avisudklip .................. 121,27
Gaver m. v................... 259,20

------------ 4.006,32 1.500,00

Status
pr. 31. december 1958.

AKTIVER
Kassebeholdning ............................................. 210,42
Postgiro ........................................................... 128,13
Privatbanken, Nørreport afd.: 

Konto kurant 6523 .................................. 793,02
Bankbog A. 51054 .........  20.000,00

Amagerbanken, Islands Brygge afd., 
bankbog 988 (spærret)............................ 314,69

Slægtsbøger...................................................... 1,00
Slægtsgårdsdiplomer ........................................ 1,00
Inventar ........................................................... 1,00
Beholdning af julekort...................................... 1.985,00

23.434,26

PASSIVER
Skyldige omkostninger:

Andelsbogtrykkeriet i Odense ................... 1.522,43
Kapital-konto:

Saldo den 1. januar 1958 .......... 9.036,52
Lovmæssig reservefond (bidrag
fra livsvarige medlemmer)........  300,00

Dispositionsfond:
Saldo 1. januar 1958 . 16.421,54
Underskud 1958 .... 3.846,23

------------- 12.575,31 21.911,83
23.434,26

Ovenstående driftsregnskab og status er udarbejdet på 
grundlag af det for foreningen førte bogholderi, som vi 
har revideret.

København, den 7. februar 1959.

Poul Nielsen, 
revisor.

K. Foged, 
statsaut. revisor.
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Forslag til budget for 1959.
Jugeret kontingentindtægt ............ 34.000,00
Renteindtægt af bank og giro ...... 1.000,00
Annonceindtægt ............................ 700,00

------------- 35.700,00
Tryksager, duplikering og kontor

artikler .................................... 700,00
Porto.............................................. 500,00
Gager: 

Kontoret ................. 5.000,00
Juridisk konsulent .... 500,00
Revision ...................... 500,00

------------ 6.000,00
Husleje .......................................... 900,00
Årsmødet........................................ 2.000,00
Andre mødeudgifter...................... 4.000,00
Diverse (annoncer og akkvisition) . 2.000,00 
Medlemsbladet:

Trykning (6 X 1250).. 7.500,00
Forsendelse ................ 2.800,00
Udgift til redaktion . . . 1.200,00
Klicheer og artikler . . 1.500,00 

------------ 13.000,00
Tilskud til arkivarbejde .............. 6.500,00, 35.600,00

Overskud. . . . 100,00

Læg også mærke til det fint farvetrykte »jubi
læumshoved«, som pynter på nr. 100. Det har vore 
gode venner Andelsbogtrykkeriet i Odense foræret 
os som en gave til selve jubilæumsnummeret. For 
den flotte »blomsterkost« takker vi hjerteligt både 
som gestus og gave. Den er flere hundrede kroner 
værd ....

Husk at indsende årsmødetilmeldelsen i god tid! 
Alt tegner til et nyt fint møde. Blanketten findes 
indlagt i dette nr. af »Slægtsgaarden«.

Red.

Andelsbogtrykkeriet

i Odense

Til læserne
Dette er Slægtsgaardsbladets nr. 100, som vi be
tragter som et jubilæumsblad.

Læs arkivar P.K.Hofmansens artikel om Slægts
gaardsbladets udvikling fra starten i 1942. Det før
ste nummer udkom 15. oktober det år, og bladet 
befinder sig altså nu i sin 18. årgang.

Slægtsgaardsejere!
Tegn Deres Forsikring 

mod Stormskade i

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade 
Skolebakken 11 . Aarhus

Slægtsgaardsejere I
Sikker Dem mod Haglskade

gennem

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910
Skolebakken 11 . Aarhus

Østifternes Land-Hypothekforening 
Gyldenløvesg-ade 3 

KØBENHAVN V

yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme 
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne


