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På landsmødet 
blev følgende 
resolution 
til Folketinget 
vedtaget
Dansk Slægtsgaardsfore- 
nings landsmøde i Århus 
anmoder indtrængende 
Folketinget om at foran
ledige en kommission 
nedsat med henblik på en 
konstruktiv sagsbehand
ling af landbrugets øko
nomiske stilling.

Kommissionen bør 
færdiggøre sit arbejde i 
1982, således at nødven
dig lovgivning kan vedta
ges i de første måneder af 
1983.

På vegne af 2200 
slægtsgårdsejere anmo
der landsmødet om hur
tig handling til sikring af 
tusinder af sunde bedrif
ter.

Dansk
Fagpresseforening
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Succes...
Det var med stor beklemthed formand, sekretær, 
redaktør, værtsfolk osv. osv. så det kommende 
landsmøde i møde — ville der komme nogen, nu 
hvor høsten satte ind? Og så blev sorg til glæde 
vendt — ca. 150 mødte til generalforsamling og 
aftenfest og om søndagen mødte yderligere ca. 
50 op.

Årsmødets generalforsamling blev afviklet på 
den mest harmoniske og stilfærdige måde, som 
ikke længe oplevet. Formanden Jens P. Pedersen 
bød velkommen med følgende ord:

Landsmødet er jo den samlende begivenhed for os Slægts- 
gaards-forlk og jeg byder alle hjertelig velkommen i dag. Vi 
samles ved andre lejligheder og vi stræber efter at tjene 
Slægtsgaards-arbejdet i mange retninger om året, men disse 
dage er vor bedste mulighed for at mødes for at styrke fælles
skabet og for at dyrke de kræfter der rejser til ny indsats. — 
Jeg håber på jeres medvirken, på jeres aktive og gode interesse 
til sagens gavn — som så mange gange før. — For første gang 
måtte vi udsætte vort møde af de kendte grunde, men nu er vi 
her for i forening at pege fremover, udfra det gamle ståsted.

Velkommen og tak for fremmødet. Jeg håber på glade og 
frimodige stunder i dag og i morgen — trods en dyster bag
grund.

_  * _

Efter endnu en velkomst fra mødets vært Niels 
Sehested (som hentede en privat succes hjem for 
et godt tilrettelagt møde) gav dirigenten Holger 
Buch Juul ordet til landsformanden som aflagde 
en sjælden god beretning, som læserne finder an
detsteds i bladet. Her lød for en gangs skyld 
stærke og karske ord, som faldt godt til hos med
lemmerne.

Efter bemærkninger af Magnus Thomsen, Ribe, 
fhv. borgmester Laur. Hansen, Frørup, der luftede 
en god idé: Slå de forskellige landboforeninger 
sammen — det kunne måske stoppe for megen 
kamp for egne interesser! — Sidste indlæg kom fra 
Thomas Dahlmann, Haderslev.

_  * _

Sekretær Inger Hansen fremlagde et fint regnskab 
med budget for det kommende år (revisor Fogeds 
sidste, idet Foged har taget sin afsked — herom 
nærmere).

_  * _

Da man nåede til valg måtte medlemmerne tage 
afsked med tre trofaste medlemmer af hovedsty
relsen. Det drejede sig om Børge Fjordside, der 
blev erstattet af Knud Raunkjær, Tarm, med Jo
hannes Bjerre som suppleant; Jens Bligaard trak 
sig også, og i hans sted indtrådte Peder Larsen, 

Skive, med konsulent Bønding som suppleant. 
Lars Andersen havde stærke personlige ønsker 
om at blive fritaget for sit hverv, hvilket blev re
spekteret, hvorefter Meta Larsen, Fakse, valgtes i 
hans sted (suppleant her vælges senere).

Formanden rettede en varm tak til de afgåede:

— Vi takker i dag Jens Bligaard, Børge Fjordside og Lars An
dersen for deres gode bidrag i Slægtsgaardsforeningen.

— Jens Bligaard er den stoute Sallingbo med viljen til at 
gøre gavn, så det ses i alle forhold. I Landsbestyrelsen, som 
arrangør af Landsmøder osv. »Det ordner jeg« høres fra ham 
bestandig. Så medlevende, gørende godt altid.

— Børge Fjordside — en stilfærdig og med de gode interes
ser følgende sig. Han følte ikke kræfterne slog til, men var 
den hjælpsomme, solide vestjyske repræsentant over alle 
årene. Man var tryg ved ham.

— Lars Andersen, den ny tids bonde i det gamle slægt
hjem, passede mange opgaver hjemme og ude og med forbin
delse bagud i de stevnske slægter. Han vil passe sine ting og 
har følt at måtte afskrive forskelligt, for at være gårdens tro 
tjener først af alt.

— Vi er kede af at miste de tre Slægtsgaardsfolk af karat i 
Landsbestyrelsen. Vi takker dem og håber at mødes fortsat, 
fordi det var en fornøjelse at træffe dem gennem de forgangne 
år.

Næste valg gjalt revisor, idet foreningens revi
sor gennem alle år Kristian Foged, nu ønskede sig 
frigjort. Meddelelsen blev modtaget med bekla
gelse, men var uigenkaldelig. Der skulle da også 
hele to mand til at erstatte Foged og valget faldt 
på gdr. Vagn Mathiassen og konsulent Peter 
Schou Andersen, Hillerød.

Da Kr. Foged var forhindret i at være til Stede 
ved mødet, vil Landsstyrelsen ved sit første møde 
indbyde Foged for at rette en stor tak til den 
mand, der har lagt regnskabet sådan til rette,, at 
foreningen fra vanskelige kår er gået ind i et so
lidt leje. Formanden undlod dog ikke at give ud
tryk for en stor taknemlighed for Fogeds virke i 
en tale som vi bringer længere fremme i bladet.

_  ♦ _

Til næste års mødested valgtes Åbenrå. — Og 
hermed afsluttedes generalforsamlingen og en 
stærkt tiltrængt kop kaffe blev serveret. Under 
kaffebordet havde formanden for Landbohisto
risk Selskab, lektor, dr. phil. Erik Helmer Peter
sen, et alt for kort, men stærkt inspirerende fore
drag om sin forening. Det ramte lige i plet og det 
er en forening, der har så stærke tråde ud til net
op vor forenings medlemmer, at man i de kom
mende numre af »Slægtsgaarden« vil komme til 
at høre meget om Landbohistorisk Selskab.
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Ved middagen hyggede sekretær Inger Hansen og 
dr. Helmer Pedersen sig med hinanden . . .

Så trængte man til frisk luft. Busserne kørte til 
Marselisborg til en rundtur i parken, hvorefter 
det gik tilbage til »Unge Hjems Højskole«, hvor 
en festlig middag ventede. Her fik deltagerne en 

oplevelse ved at lytte til Peter Møller Frifelts 
stærkt personlige festtale, som gengives her i bla
det.

Aftenen sluttede med hyggeligt samvær og 
dans.

Red.

— og det gjorde Peter Møder Frifelt 
og »Slægtgaardens« redaktør også.

Formandens beretning
Ved Dansk Slægtsgaardsforenings Årsmøde på Un
ge Hjems Højskole i Højbjerg, lørdag den 31. juli 
1982 aflagde formanden Jens P. Petersen, Ring

sted, følgende beretning:

Året har været et trist år. De mange forhåbnin
ger, den bevidste tilrettelægning for at gøre udbyt
tet tilstrækkeligt til en rimelig levefod, og det dag
lige slid i forpligtelsernes tegn har nyttet lidet. Det 
er en lille procentdel der har haft medbør, den sto
re skare i dansk landbrug har haft tilbagegang og 
blandt disse sidste har tusinder måttet sige farvel. 
Farvel til slægtsgården i mange tilfælde, farvel til 
jobbet der gav tilfredsstillelse i hverdagen og hvor
af livsværdier voksede. Og i nedgangens skær ses 
også en ungdoms- og barneflok der havde forvent
ninger om en ny og god tid, der hvor fædrene gjor
de deres bedste. Historien taler om mange tragedi
er, men værst af disse er det at blive rykket op med 
rode, at få afbrudt et liv med perspektiv. Det har 
mange måttet døje. Til disse sender vi en venlig 
tanke i dag med ønsket om at dagene bliver til at 

komme igennem, og at håbet om at tage fat påny i 
den gamle gænge, og kan hænde i det gamle hjem, 
må leve. Og det, der kan bære igennem, er ikke 
mindst dette, at kunne erkende sig som et led af en 
kæde, der var stærk og som holdt trods belastning. 
Igennem tiderne er mange blevet ydmyget og søn- 
derslået, og også i kredsen af bønder, men flertal
let bevarede den styrke der gav oprejsning, når mu
ligheden og vilkåret blev til realitet. Og det er det 
største vi kan ønske nu, at styrken skabt af hjem
mets præg, af højskolen, af uddannelsen og af de 
nære forbindelser ved ægteskab og fællesskaber af 
vidt forskellig karakter, må leve og udvikle sig - og 
at grobetingelserne må give ny vækst så den store 
mening bag gerningen bestandig erkendes.

I 1982 er vi ved korsvejen og mange grupper 
stimier sammen her, og klogskab og uforstand 
kæmper som aldrig før for at få overtaget. Her 
kommer de mange der ved meget bedre end side
manden, forståelseskløften er åbenbar. Politiker
ne, organisationsfolkene, den nye tids aktivister er 
her. Og i det hele blander ideologerne sig, så mulig



SLÆGTSGAARDEN SIDE 5

heden for misforståelser vokser. De frelsende 
budbringere er mange, og der er mange der hører 
mere hjemme på tundraen end på klippegrunden. I 
denne situation skal bonden bevare sit fodfæste og 
give fra sig med det forstandsmæssige i første ræk
ke. Som vejleder skulle han kunne anerkendes med 
urkraften i behold skabt at opgangen fra jægersta
diet til maskinalderen nu. Og det bliver interesse
gruppernes formåen, med øjnene rettet til de ska
bende kræfter, der bestemmer om en ny tid skal in
spireres af de der længst i historien har været i 
spidsen. Vi retter herfra vor kreds og vort møde 
budskabet viden om til alle befolkningskredse, om 
ikke at svigte bonden som samfundsbevarende ska
ber. Vi beder om håndslag til landets befordrende 
producent og konstruktivt udøvende værdisamler - 
idet både dagligdagen og større interesser og det 
meningsfyldte rinder i hu. Vi kan ikke i det moder
ne samfund undvære de kræfter der bærer og styr
ker med alsidighed og erkendt forbindelse bagud, 
som værende noget der giver højde og bredde. I de 
gamle tider samledes man på tinge for at stikke 
kursen, og det må meget håbes, at mødet ved kor
svejen nu kan ende i en større fællesskabsfølelse og 
i kontante udslag, idet man ser sammenhængen og 
resultatet, hvis der ikke bliver enighed.

Og her er vi så ved dagens situation i landbo
hjemmene. Forhandlingerne hører med til billedet 
af situationen, de lange både ørkesløse og givende 
forhandlinger, men for ofte præget af politiske 
forudindtagende standpunkter. Og tankerne er of
te gået til de forlig og den enighed om enkeltsager 
som havde signaturer med Kr. Bordings og Henrik 
Hauchs navne. Vore dages ledere er ikke alt for 
dygtige ved forhandlingsbordet og enigheden er ik
ke det fremherskende fællestræk. Og de politiske 
med- eller modspillere savner oftest den realitets
fornemmelse der burde være udgangspunktet. Vi 
har haft krise i danske landbrug i 4 - 5 år, og det er 
nu ikke mere talerstolsbetragtninger eller holdnin
ger præget af minioritetshensyn vendt til landbru
get, der er brug for. Det er en samfundsholdning 
der alene kan bære igennem, en respektfuld indstil
ling overfor et erhverv med 120.000 brug der kan 
producere meget endnu, og hjemføre en ren natio
nal fortjeneste som ingen andre formår at skabe. 
Ingen landbruger kræver særfordele eller tilskud 
der ikke har sin mening i nyttig gerning. Der kræ
ves blot politisk medleven udfra erkendelse af, at en 
sund produktion ikke skal hæmmes af skatte- og 
rentebyrder der opsuger fortjenesten og gør inve
stering økonomisk negativ. Der er gjort noget fra 
samfundets side, men tendensen har været svag. 
Det, der drejer i rigtig retning er en dybtgående 
gældssaneringsordning som også rummer garanti
ordninger for de erhvervsforetagender der sætter 

penge til. Rentebyrden sætter erhvervet i stå og en 
omfattende samfundshjælp er en midlertidig nød
vendighed. Og vil vil gerne fra dette møde sige til 
de ansvarlige alle vegne, at kapitaltilskuddet, så 
krisen mildnes og vendes til overkommelig og udvi
det produktionsindsats, må kunne formidles via de 
statslige instanser - først og fremmest National
banken - fra de kapitalkredse der til anden anven
delse i disse år pumper penge ind i landene for at fi
nancière et øget forbrug. Kapitalstrømmen må fin
de andre veje frem til den aktive erhvervsudøvelse. 
Deraf vokser velstand, og beskæftigelsen bliver 
øget og menneskelig energi får en saltvandsind
sprøjtning. En lille »Marchallhjælp« må kunne ka
naliseres til de lande og erhverv der ejer muligheder 
for hurtig videreudvikling, og det haster. Regering 
og organisationer i Danmark burde følge en mere 
bevist linie for at understøtte den produktion som 
ene har de mange gunstige-virkninger og forbedrin
ger til følge. Og mildningen kan også finde sit ud
gangspunkt i skattepolitiken. De såkaldte »faste« 
skatter er en boomerang der rammer sunde bestræ
belser, og disse bør nu nedtrappes over en kortva
rig periode i 80’erne. Dyrket jord bør ikke være et 
skatteobjekt, og som et første fremstød bør grund
skyldskatterne fra landbruget eftergives fra og med 
1983 som et led i en mere omfattende revision der 
indebærer alene skat på fortjeneste. Og grundskyl
den for 1982 bør tilbagebetales pr. 11 december, 
for bl.a. at godtgøre den uretfærdige særskat som 
var et fjendtligt krav, overfor producenterne og 
samfundsborgere der i forvejen var i nød. Formue
skatterne er også med til at hindre en rimelig vedli
geholdelse og udbygning og der bør hurtigt tages 
bestik af disses påligning. Og i den forbindelse må 
det siges at de kulturelle værdier er et nationalt ak
tiv som ikke skal ødelægges ved det offentlige 
uhæmmede ønske om at udskrive midler, som såle
des går et fortidigt bygningsaktiv til en nutidig sta
tus der peger hen imod en ruinhob. Og det skal og
så siges fra dette møde til vore lovgivere, at på det 
indre plan bør sagtmodighed blive en dyd. Vi har 
brug for små, men virkningsfulde ændringer og ik
ke for store indgribende strukturændringer ved 
jordbank, værdistigningsafgifter o.s.v. Det vi bør 
gøre, er at forenkle og smidiggøre, ikke at lade 
regulerings- og restriktionsdjævelen få overtaget, 
vi bør tydeliggøre og ikke vanskeliggøre. Vi undgår 
ikke bestemmelser fra oven, men de skal tjene ivri
ge og lystne kræfter og ikke kneble initiativerne. 
Vore lovgivere bør nu nytænke uden at lade de ide
ologiske dumheder gentage sig. Dansk Erhvervsliv 
er krumtappen hvorfra sundhed og bedre kår for 
alle kommer. Og derfor bør der være kort fra et 
ordentligt bestik af forholdene til reel handling til 
alles bedste. - Og hertil skal føjes en bemærkning 
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om vort forhold til det politiske mønster for sam
arbejde der udspringer fra EF-fællesskabet. Det 
får ikke den opbakning i Danmark som det fortje
ner.

Politikerne og erhvervsfolk taler ikke, med de 
undtagelser der findes, om dette europæiske center 
for styrkende initiativer overfor erhvervene, såle
des som virkeligheden indbyder til. Og man kan 
med bange anelser imødese det valg til Europapar
lamentet som snart forestår. Men selve EF- 
samarbejdet er jo vor bedste garanti for, at det 
bl.a. økonomisk ikke går helt skævt. Danske land
mænd bør aldrig bære véd til det fortærende bål 
som nationalister og folkelige bussemænd i disse år 
har antændt. Vi skal komme bedst muligt videre, 
og her står EF med det bedste konkrete europæiske 
mønster for hjælp og gavnlig påvirkning, økono
misk og på andre måder.

Og jeg må sige bare to ord om landbolederne og 
organisationerne. Vi kan snart ikke længere finde 
os i den fortrædelige atmosfære der kommer af - 
hvad ved jeg - misundelse, magtsyge eller ulykkelig 
tro på egne evners fortrinlighed. Navne som A. O. 
Kjeldsen, Esp Sørensen, Thomas Jørgensen kom
mer ind i billedet, og lidt ude til siden står Chr. Sø
rensen og Larsen-Ledet med politiske bindinger.

Disse folk og deres tilhængere bør nu finde deres 
plads i et fælles samtræk. Det kunne Hauch og 
Jens Holdgaard i de store sager, vore nuværende 
ledere bør kikke engageret bagud. Vi vil ikke have 
socialiseret dansk landbrug og heller ikke over 
bankforpligtelser der letter øjeblikkeligt, men bela
ster og gør afhængig i det lange sigt. Og dejligt vil
le det være om modet kom til veje uafhængig af et 
politisk ståsted. »Enighed gør stærk«, og dette 
skulle vore ledere kunne finde ud af. Og selvejet er 
så værdifuldt, at det ikke skulle kunne afstedkom
me fejlagtige slutninger.

★

De kommende måneders mange overvejelser 
vedr. lovgivning og andre foranstaltninger kræver 
nu så stor, på en gang tålsomhed og evne til kon
struktiv forhandling og afgørelse, at ingen må gå 
fejl i byen, bare fordi man tror at vide og kende det 
hele. På den nuværende grund må hjælpen komme 
til veje. Eksperimenterne kender vi alt for godt i 
vore dage, det solidt funderede er det bedste stand
punkt. Som slægtsgårdsfolk peger vi på proble
merne, søger at give dem nyt perspektiv og retter 
blikket i retning af den fremtid der ikke bør blive 
meget anderledes i ejerperspektivet, m.h.t. driften 
og m.h.t. slægtens hang efter at gøre fortsættelsen 
rimelig på hjemmets grund, der hvor værdierne 
findes og hvorfra db kan forplantes efter evne til 
enhver tid.

Dernæst vil jeg kort fortælle om årets gang med 
dets præg af god vilje og dejlig medleven i landsbe
styrelse, i udvalg og blandt enkeltpersoner. Andre 
omtaler udvalgsarbejdet, jeg skal blot sige, at vi 
har så nogenlunde holdt stillingen. Medlemstallet 
er nu 2196 med 2220 i fjor, og et lyspunkt er det, at 
vi sikkert står overfor en stigning næste år. Born
holm er stedet hvor alle bliver og flere kommer til, 
i Jylland er afgangen større end andre steder, men 
vi tror dette ændrer sig. Jeg appellerer til alle her 
om at tegne nye medlemmer, det bør ske i nabo- og 
familiekredsen, og yngre familier er meget vel
komne.

Konsulent Otto Dalsgaard, Landboforeningerne 
for Næstved og Omegn er nu vor garant overfor 
medlemmerne øst for Storebælt, som kan få alle 
nødvendige råd ved skifter og handler hos ham. 
Jeg byder Dalsgaard velkommen i kredsen og tak
ker ham for tilsagnet.

Vi modtager stadig tilkendegivelser fra justitsmi
nisteriet vedr. vort initiativ om særejeforhold, og 
vi er lovet høringsret inden ny lovgivning. Vi synes 
ministeriet burde handle hurtigere i denne sag.

Et stort antal møder, udflugter og besøg i bedrif
ter har fundet sted, og jeg takker alle, der har lagt et 
stort arbejde i denne vigtige medlemspleje.

Udvalgsarbejdet er vigtigt, og arkivudvalg, blad
udvalg og andre udvalg har været optaget af de 
sager de har med at gøre, og jeg takker enhver for 
dette.

Redaktionen af vort blad ligger i gode hænder 
hos Hans Hviid og et par forsinkelser vil man ikke 
se gentaget.

Inger Hansen er vort sekretariats meget aktive 
og helt uundværlige leder, som gør alt det, der skal 
gøres til tiden og med sans for både enkeltheder og 
det der kræver et større overblik. Til de her nævnte 
går min tak også til enhver i landsbestyrelsen og lo
kalbestyrelserne.

Fremtiden. Hvad indebærer den? Ja, der nok at 
fundere over. Skal familien blive dér hvor den helst 
ønsker at være? Skal samfundet blive et frit sted til 
velsignelse for de der ønsker mest mulig frihed?

Vil verden blive et sukkenes mørkekammer end
nu mere eller et bedre og lysere forum for større 
godhed og et mere nyttigt arsenal for menneskelig 
og materiel rigdom? Vi ved det ikke. Men vi ved, at 
vi hver især kan lægge loddet i vægtskålen. Det 
bør vi da gøre. Og hvad vil det sige for os slægts
gårdsfolk?

1. At slægten og gården bør respekteres og pas
ses i lys af alt det vi ved om den.

2. At strømningerne må vinde indpas ved tilgang 
og afgang til nyttig glæde for den enkelte og 
fællesskabet.
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3. At minderne og dagligt virke under årets gang 
må gå op i en højere enhed, så holdning og 
mening bliver lige stærk.

Deraf gror familiefællesskab, med arbejdets iver 
som følgesvend.

Jeg ønsker alt godt for alle der ser hvad de er 
kommet af, og her skal vi som slægtsgårdsfolk al
tid være i forreste række.

Jens P. Petersen.

Beretning om
Slægtsgårdsarkivet
Når jeg skal aflægge beretning for arkivet, vil jeg 
starte med at bringe en hilsen fra arkivaren Else 
Ransy, som desværre ikke kan være til stede her på 
grund af et guldbryllup indenfor bekendtskabs
kredsen, som hun havde en kær pligt til at deltage i, 
men hun bad mig hilse alle her.

Ca. 1 maj tiltrådte fru Åse Hald som medhjæl
per på arkivet.

Åse Hald er en god bekendt af Else Ransy, og 
hun har stor interesse for og kendskab til slægtsun
dersøgelser, og Arkivudvalget håber på et godt sa
marbejde med hende.

Else Ransy har meddelt mig, at der har været 35 
besøg på arkivet, og at der er foretaget 39 folketæl
lingsundersøgelser.

Efterhånden som Åse Hald bliver mere øvet i ar
bejdet med folketællingsundersøgelserne, håber vi, 
at denne side af arkivets arbejde bliver hurtigere 
afviklet, og at medlemmerne ikke skal vente så 
længe.

I efteråret 81 var Hans Hviid inde at hjælpe Else 
Ransy med at rydde op i Arkivet, og det lykkedes 
da, at få det meste bragt på plads, og få en bedre 
oversigt over arkivet.

De penge, der stod på plattekontoen, er blevet 
anvendt til køb af kapsler til opbevaring af arkiva
lierne.

I vinter tog jeg kontakt til Landbohistorisk sel
skab, idet jeg mente, at Landbohistorisk selskab 
og Dansk Slægtsgaardsforening måtte have nogle 
fælles interesser.

Dette har resulteret i nogen brevveksling mellem 
de to foreninger, og dette har ført til, at forman
den for Landbohistorisk selskab lektor, dr. phil. 
Erik Helmer Petersen er til stede ved mødet her i 
dag, og har lovet at give en kort redegørelse om 
Selskabets virke. Og senere vil der blive bragt en 
artikel i Slægtsgaarden.

Det meddeles samtidig, at hovedbestyrelsen 31/7 
har vedtaget, at udarbejdelse af Slægtsgaardsdi- 
plom fremtidig koster 150 kr., og en folketælling
sundersøgelse koster 60 kr. Vagn Mathiasen.

Formandens hyldest 
til Kr. Foged 
ved dennes afgang
De der starter har krav på megen opmærksomhed 
og bør møde ærbødighed og stor taksomhed. Og 
det vil vi i dag erindre os her ved Kr. Foged’s af
gang.

De stoute personer der gik foran havde i sin 
kreds Foged som en samlende personlighed, som 
man med rette overlod den opgave at holde økono
mien i orden. Og det var for ham en kær opgave, 
stående i en forpligtethed overfor landbostandens 
hele funktion. Og så var Foged stedse manden der 
søgte personlige kontakter og forbandt engage
mentet i Slægtsgaardsforeningen med dette at være 
en tjener overfor en god sag og i de menneskelige 
relationer. Han forstod stedse opgaven, dirigerede 
blidt hvor det var nødvendigt, og sagde sin me
ning, så alle forstod både alvor og nødvendighe
der. Han var altid mennesket med det rette sind i 
øjeblikkets situation. For det hele takker vi Kr. Fo
ged. For den økonomiske ledelse, for dirigentop
gaven igennem de mange år, for venlig adfærd og 
et storartet fællesskab udvist ved landsmøder, 
bestyrelses- og udvalgsmøder. Kr. Foged var en af 
de der gik foran og for det priser vi ham stort. De 
der gør det, er bærere af gode tanker og af kon
struktiv vilje til at finde veje og midler og derved 
trækker de i rigtig retning.

Det har du gjort Kr. Foged og for det takker 
Slægtsgaardskredsen dig i dag. Vi husker dig for 
fin holdning og et ærligt virke.

Tak og hilsen ved din afgang og en beskeden tak 
udtrykker vi med: Modtag vor hyldest.
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Søndagen i billeder
Friske og udhvilede drog gæsterne efter morgen
bordet ud i landskabet til en række herlige oplevel
ser.

Det første mål var Malling Kirke, hvor morgenan
dagten blev holdt af lektor Th. Ejbye Christensen, 
som siden fortalte om Malling Kirke’s historie; her 
blev hovedvægten lagt på, at kirken er den eneste 
kendte landsbykirke, der har haft et forsvarsværk. 
En del af de svære mure omkring kirkegården samt 
resterne af et - formentlig - tårn er fremdraget.

Så gik turen til landsbyen Ask, hvor besøget 
gjaldt Asknordgaard. Gennem generationer en rig
tig gammel slægtsgård. Den nuværende ejer Tage 
Brøndum Nielsen, som i dag må dele værdigheden 
med sin ældste søn, fortalte levende og interessant 
forskellige træk fra gårdens historie, medens fru 
Kirsten læskede de tørstige ganer med øl og soda
vand ad libitum.

Tage Brøndum Nielsen fortæller træk af Asknord- 
gaards historie.

Ask Højskoles indre gård.

Foreningen var derefter gæster på Ask Højsko
le. Her var lektor Ejby Christensen påny i ilden og 
berettede med stor indlevelse - og charme - denne 
særprægede højskoles historie.

Siden gik turen til Vilhemsborg, Baroniet Gyl
denkrones sidste besiddelse. I dag ejes herresædet 
af Århus kommune.

Stalde og lader på Vilhelmsborg. Tidligere tilhø
rende Baroniet Gyldenkrone.

Nu meldte sulten sig - ad støvede veje i et meget 
smukt landskab gik turen til Norsminde Kro, hvor 
en fornem frokostanretning ventede og fik sin for
tjente bekomst. Som en fin gestus modtog alle 
deltagerne en lille bog der beretter om kroens for
moder Mette Marie, der levede fra 1759 - 1841. - 
Det var kroens nuværende ejer, restauratør H. W. 
Alrøe, der var den ædle giver.
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Parti fra Norsminde Havn.

Dagens clou var dog tilbage: Besøget på Gers- 
dorffslund. Her bød proprietær Torkil Sand og 
frue velkommen. Hr. Sand fortalte i korte træk 
gårdens historie, hvorefter gæsterne spredtes i går
dens stuer for til sidst at søge ud i den pragtfulde 

have, hvor en herlig forfriskning ventede.
Et righoldigt og meget givende og minderigt års

møde var til ende.
Red.

Proprietcer T. Sand og frue byder velkommen til 
Gersdorffslund.

Festtale
— holdt af gdr. Peder Møller Frifelt, ved 
årsmødets middag.

Når jeg tillader mig, at beslaglægge nogle minut
ter her ved denne festlige sammenkomst, skyldes 
det to ting, nemlig at Jakob Højlund, der skulle 
have holdt festtalen her i aften, blev forhindret, 
for det andet, at vores ærede formand fik en idé 
om, at prøve noget helt andet, nemlig at lade en 
ganske almindelig slægtsbonde forsøge at ud
trykke nogle af sine tanker, om slægter og slægts
gårde og de tider, vi gennemlever nu.

Tager man det sidste først, ja, så er det til tider 
alt andet end festligt. Ser man dagens avis, med 
de officielle annoncer om tvangsauktioner, korte 
og forretningsmæssige, og forsøger man at tænke 
igennem, hvad der ligger bagved for de menne
sker, det vedrører: først arbejde, drømme, håb 
om en god fremtid, så vanskeligheder, håbløs 
kamp, som ofte er nytteløs, og alt sluttes med et 
hammerslag. Det er nok svært at forstå, hvor for
tvivlende det må føles for disse mennesker, nok 
ofte som et nederlag.

Læser man så i de samme aviser artikler af po
litikere, organisationsfolk og såkaldte økonomer, 
om at krisens problemer løses enkelt ved, at bøn

derne afgiver deres jord til staten, til en jordbank 
eller pensionskasser og forsikringsselskaber, for 
så til gengæld at få kapital i form af udhulede in
flationskroner stillet til rådighed til en forholdsvis 
lavere rente end normalt i dag. Så mener man, at 
det hele går nok igen et stykke tid.

Man kommer uvilkårlig til at tvivle på, at disse 
mennesker har forstået noget som helst af dansk 
landbohistorie gennem de sidste 100-150 år, og 
forstået, hvad der drev de gamle bønder før os, til 
at yde en kæmpeindsats i et langt livs slid, med at 
forbedre jorden, dyrke hede op, plante hegn, 
mergle, dræne, bygge gårde, forbedre besætnin
ger, og skønt mange af dem var enere og enspæn
dere, så alligevel at overvinde sig selv og gå ind i 
fællesskab og samarbejde om andelsmejerier, an
delsslagterier og andre fællesforetagender, for at 
magte det, den enkelte ikke selv kunne klare. — 
Kort sagt: skabte landbrugslandet Danmark.

Mange af disse gamle slidere og ' foregangs
mænd nåede aldrig selv at få nævneværdig 
udbytte af deres indsats, men havde en dyb til
fredshed ved visheden om, at slægten efter dem 
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fik bedre og tryggere kår, end de selv havde haft.
Der har før været krisetider i landet og nogen 

har givet op, men andre klarede sig igennem, og 
netop i sådanne tider, er der fundet nye veje og 
ny styrke til, at klare vanskeligheder.

Der er gået ca. 100 år siden 80-ernes landbrugs
krise, og netop i år har man på min hjemegn fej
ret 100 års dagen for oprettelsen af verdens første 
andelsmejeri. Om det er historisk korrekt ved jeg 
ikke, men det fortælles, at et par af de gamle 
Hjeddingbønder, fulgtes hjem-fra et af de mange 
møder, der havde været, om at oprette et fælles
mejeri. I den lyse lune sommeraften satte de sig 
ved et dige, og talte om det nye, de var ved at gå 
med i, og om de regler og vedtægter, der måtte 
til, for at samarbejdet kunne gå godt, og alle få 
lige rimelig behandling. Da de flere timer senere 
rejste sig og gik hjem gennem sommernatten, 
havde de udformet et udkast til vedtægter for 
verdens første andelsmejeri. Disse vedtægter kom 
senere til at danne model for andelsmejerier ikke 
blot i Danmark, men over hele kloden. Se, disse 
gamle bønder havde ikke læst jura, ja, de vidste 
formodentlig ikke engang, hvad jura var! Men de 
var i besiddelse af sund fornuft og en udpræget 
retfærdighedssans, og de kendte samarbejdets 
betydning. For dem var det naturligt, at lovene 
var rimeligt begrundede og fri for enhver form 
for særinteresse.

Det kan være tankevækkende for os, og burde 
være det for de herrer på Christiansborg.

Men tilbage til slægtsbonden af i dag. Er 
slægtsgården blot det sted, han tilfældigvis bor, 
eller blot et produktionsapparat, han forsøger at 
ernære sig og sin familie med? — Nej, så enkelt 

er det ikke. En og anden, jeg selv iberegnet, har 
vel engang puslet med en lille flyvsk tanke om at 
sælge, og købe noget større, eller noget bedre, 
noget med flere muligheder, jo, der kan opregnes 
mange gode grunde. Men samtidig vil der komme 
væltende endnu flere grunde, der simpelthen u- 
muliggør tanken. Kan man sælge retten til sin 
hjemstavn? Kan man sælge det sted, der så længe 
man kan huske, har været ens faste punkt i tilvæ
relsen? Hvad med forældre? Hvad med søsken
de? Ja, hvad med slægten i det hele taget?

Det er dog heldigvis sådan, at mange gamle 
slægtsgårde, stadig er rammen om festlige begi
venheder i slægten, og stedet, hvor søskende 
kommer, når de måske har behov for at føle et 
fast punkt i tilværelsen.

Det er heldigvis også i dag sådan, at når et ungt 
par, skal træffe valget, om de vil føre slægts
hjemmet videre, så er det frivilligt. Men har de 
først valgt, så følger alle de små og større for
pligtelser med, vi kender dem alle, skønt de 
sjældent er skrevet noget sted, med de bliver hel
digvis fuldt ud honoreret de fleste steder. Disse 
forpligtelser er for mig at se, en ikke ringe del af 
dansk bondekultur. Skal jeg forsøge, at udtrykke 
det kort, må jeg søge hjælp hos min far! Han 
skrev engang om slægten og jorden og udtrykte 
det med tre små ord: »Arv er gæld«!

Umiddelbart er det selvmodsigende, arv er 
noget man får, og gæld er noget man skylder, 
men dog, arven fra slægterne før os, skylder vi 
ikke at levere den videre til slægten efter os?

— Derfor »Arv er gæld«.
Skal vi udbringe et leve for danske Slægtsgår

de!
Peder Møller Frifelt.

Nyt i noter
Ny medarbejder 
på arkivet
Fru Åse Hald er tiltrådt som med
hjælper på arkivet.

Åse Hald er en god bekendt af El
se Ransy, og har været bogholder i 
Foreningen til Grønlandske Børns 
Uddannelse.

ÅSe Halds arbejdsområde bliver 
folketællingerne.

Gave fra USA
Vort trofaste æresmedlem i Minne
sota, den nu 94-årige Signe Jensen, 
har påny betænkt foreningen med 
en stor gave, ved at sende 100 dol
lar. Den kærkomne gave er modta
get med stor taknemlighed - og vi 
sender vor hjerteligste hilsen og tak.
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FRA BOGENS ^VERDEN
Hver dansk kirkeklokke 
fortæller en god historie 
De danske middelalderlige kirkeklokker er yderst 
interessante, og arkitekt F. Uldall (1839-1921) 
foretog gennem en menneskealder systematiske 
opmålinger og undersøgelser. Indskrifter på latin, 
olddansk, plattysk og hollandsk blev læst og over
sat. Der blev taget aftryk af indskrifter, pilgrim
stegn, mønter og segl. Det hele blev fremlagt i et 
mægtigt bogværk, ledsaget af 372 illustrationer.

Nu har det unge energiske forlag »Hikuin« på 
Moesgaard ved Aarhus genudgivet værket i foto
grafisk genoptryk, 400 sider, stift bind, (pris kr. 
250,- i boghandelen) med efterskrift af Jens Vel
lev.

Det interessante ved efterskriften er dens fortæl
ling om fund i 1978 af et - meget omfattende - 
klokkestøberi fra 1300-tallet i Odense nær Sorte
brødre kloster. Det er det første middelalderlige 
bronzestøberi, der er udgravet og undersøgt i Dan
mark.

Det statelige værk er en perle i dansk litteratur 
om kirkekunst og kirkeudsmykning.

Der ligger en ø!
På Samsø - den store ø derude i Kattegat - midtvejs 
ved ruten fra Sjælland til Jylland er beboerne nært 
knyttet til øens særegne og afvekslende natur, til 
bakkerne, engene, heden og havet. Dette Danmark 
i lilleputformat, hvor truede dyrearter lever side 
om side med sjældne planter, som kun findes her, 
er der opbrud i tiden.

Samfundsudviklingen sætter hastigt sine spor på 
øen, der har så mange værdifulde historiske og na
turmæssige kvaliteter, men hvis nutid er blevet 
problemfyldt, og hvis fremtid tegner sig uvis.

Der er stort set behov for kontant viden om øen, 
dens situation og baggrunden herfor. John Roth 
Andersen har samlet alt om denne landsdels tilbliv
else, dyreliv, planteliv, vind og vejr, sproget (dialek
terne), historien, nutiden med mekanisering, vel
stand, turisme og afvandring. Det kan næppe un
der, at det er blevet et værk på 600 sider med flere 
hundrede nye og gamle billeder, deraf et stort antal 
i farver. Denne fremragende og helt udtømmende 
beskrivelse af Samsø, dens natur og dens menne
sker gennem tusind år, er udgivet af Flemming An
dersens Boghandel, Tranebjerg, med støtte af en 
række fonds, og et elegant grafisk udstyr i tryk og 
indbinding fra Fyens Stiftsbogtrykkeri.

R.N.

By og træ
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i 
Holstebro har udgivet en bog, »By og træ«, der 
handler om et sørgeligt forsømt område: Beplant
ningen i vore byer. Det er en træets historie, der 
fortæller om træernes betydning for mennesker 
gennem tiderne, om overtro og nytte, om selvsåede 
og plantede træer, om gårdtræer og bytræer. Træ
er bliver kønnere med alderen, og de gør god nytte. 
I en stærkt trafikeret gade er målt 15.000 sod- og 
støvpartikler pr. liter luft, mens der i et parcelhu
sområde ved siden af kun blev målt 2.000 partikler 
pr. liter (Holstebro Museum. 54 s., i stort format, 
kr. 35,00).

Livet i Hardsyssel
Ni vestjyske Lions Clubber har begyndt udgivelsen 
af et fem binds værk, der skal skildre tilværelsen 
og udviklingen, som den har formet sig i Hardsys
sel, det nuværende Ringkøbing Amt. Det første 
bind, der skildrer livet i byen, bringer læseren 
rundt i store og små bysamfund i en tid, hvor me
get var anderledes end i dag. Tilsammen tegner elle
ve forfattere et mangesidigt billede af livet i år
hundredets første halvdel, og beretningerne er for
synet med et stort antal gamle fotos, der ikke tidli
gere har været offentliggjort.

Bogen har den kendte lokalhistoriske forfatter, 
museumsleder Benny Boysen, Struer, som redak
tør. Prisen er kr. 68,00 pr. bind. Overskuddet går 
til humanitært arbejde.

Landsbyens håndværker
- hjem og slægt
Der er kommet en spændende og smuk bog om en 
landsbyhåndværker, hans hjem og slægt. Den er 
velskrevet og godt illustreret og særlig interessant, 
fordi den handler om tiden, da de landsbyer, der 
nu er opslugt af byerne, var ganske små'samfund. 
Her handler det om Farum i Nordsjælland, men 
sammenligninger kan drages med utallige steder 
landet rundt. Bogen er udgivet af Det gamle Fa
rums Venner, Bytorvet 64, 3520 Farum.
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Fra arbejdsmarken
SJÆLLAND SYD I
Fredag den 11. juni havde 56 medlemmer af 
»Sjælland Syd« i strålende sommervejr en lærerig 
og inspirerende udflugt, hvor medlemmerne bl. a. 
besøgte »Næsgaard Agerbrugsskole«. — Forpag
ter Kaj Klitgård viste deltagerne i udflugten rundt 
på avlsgården og orienterede* om det store land
brug.

Efter frokost på »Bagngaarden« i Folkerslev 
fortsatte turen til Frejlev, hvor lærer Hein var 
guide i Frejlev Skov, der rummer en af landets 
største koncentrationer af oldtidsminder. — Ved 
den efterfølgende sammenkomst i Frejlev forsam
lingshus fortalte lærer Hein videre om den hi
storiske egn.

Selskabet fortsatte i Kettinge, hvor pastor Ohl 
overtog førerskabet, og hvor man besøgte Ket
tinge kirke og fik en grundig orientering om 
kirkens mange kalkmalerier af »Elmelund Meste
ren«, ligesom man besøgte Kettinge Mølle og den 
100 årige Kettinge Præstegård, hvor Grundtvigs 
første kone Lise Blicher var fra.

Udflugten sluttede på »Skansepavillonen« i Ny
sted, hvor deltagerne med en god middag 
sundede sig oven på den lange tur.

Af. L.

SJÆLLAND SYD II
Torsdag den 1. juli holdt »Sjælland Syd«, Dansk 
Slægtsgaardsforening, udflugt med 150 deltagere i 
private biler. — Vi mødtes ved Vallø Savværk, 
kørte gennem »Vallø Stift’s« smukke skove og 
udstrakte marker, inden vi ved avlsgården af 
overforster Rasmussen fik en grundig orientering 
pm Vallø’s historie og nutidige drift.

Opførelsen af slottet påbegyndtes omkring 
1550, men først i 1600-1700-årene blev slottet ud
bygget til det bygningsværk, vi ser i dag. — 
»Vallø Stift« ejer 2800 ha skov og 1300 ha ager
jord. Desuden driver Stiftet et stort savværk, en 
campingplads, ligesom man udlejer et stort antal 
boliger. Der beskæftiges ca. 100 personer.

Inspektør Krogh fortalte om markbruget, inden 
selskabet splittedes op, nogle så det store moder
ne halmfyr og den store maskinpark, andre gik 
tur i den smukke park.

På »Jægergården« i Vedskøll, havde Else og 
Tage Nielsen dækket op til eftermiddagskaffe til 
os alle.»Jægergården« har været i slægtens besid
delse fra 1730 og Else og Tage Nielsen er 8. gene
ration. I 1876 blev gården frikøbt fra »Vallø 
Stift«.

I Herfølge kirke hørte vi om kirken og dens 
betydning for egnen, levende fortalt af 83-årige 
tidligere kirkesanger Edvard Jensen, som har væ
ret »primus motor« i oprettelsen af »Herfølge lo
kalhistoriske Arkiv«. — En ualmindelig smuk 
urnekirkegård, absolut et besøg værd.

Så gik turen til »Kemisk Værk« i Køge, hvor vi 
var inviteret til rundvisning og traktement til vor 
medbragte mad. Agronom Holger Jensen fortalte 
om Kemisk Værk’s produktion, inden vi deltes i 
hold, som fik en interessant omvisning. — Især 
de store spildevandsrensningsanlæg virkede impo
nerende.

Af.Å.

Foreningen i GI. Randers amt har haft sommermø
de, som vi bringer omtale af i næste nr.

Fra Slægtsgaardens gode ven, redaktør Edward Andersen, har 
vi modtaget nedenstående:

Stå vagt om 
gårdnavnene
Medlemmerne læste forhåbentlig artiklen i Slægts
gaarden juni/juli 1982 »Omkring et gårdnavn«. 
Ellers find bladet frem igen og læs artiklen!

Der fortælles om det vanskelige og besværlige i 
at forandre et gårdnavn. Bureaukratiet er ikke nyt, 
som Povl T. Rasmussen så rigtigt skriver.

Men hvad er det der sker rundt omkring i lan
det?

De gamle gårdnavne skubbes til side, overses el
ler glemmes. Er denne udvikling bevidst eller til
fældig?

En gennemgang af telefonbøgerne viser et sørge
ligt billede sammenlignet med tidligere tiders.

Alt for mange stder er gårdnavnene udeladt. Det 
samme gælder de mange trykte vejvisere, der vel er 
udbredte i alle vore kommuner.

Er det tilfældigt eller bevidst, at gårdejerne, tele
fonselskaberne og vejviserr^aaktionerne undlader 
at anføre de gamle gårdnavne i de anførte forteg
nelser?

Stå vagt omkring de gamle gårdnavne!
NB. Det samme gælder også lokale stednavne i 

vore gamle landsbyer, udmarker og skovdistrikter. 
Vor danske arv skal ikke glemmes eller tilsidesæt
tes.

Edvard Andersen.
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Fra Østsjællands A vis har vi klippet:

Lær af fortiden - lev i nutiden, 
og virk for fremtiden

Der er mange traditioner i Slægtsgaardsforeningen, men den nye kvin
delige formand vil alligevel gå utraditionelt til værks.

Af ALFRED BECKMAN

— Jeg er femte generation på »Skovvang«, og 
har været så heldig, at støve en mand op, der 
passer godt ind i mønstret, og som til overflod 
også hedder »Jens Larsen«, fortæller Meta Lar
sen, Skovvang, i en snak i den gamle slægtsgårds 
hyggelige stuer, og med udsigt til en have, der har 
alle spektrets farver i sin blomsterrigdom.

— Hvorfor fremhæve Jens Larsens navn?
— Fordi min bedstefar, J. Larsen, der byggede 

Skovvang i 1873 — jo altså også hed Jens Larsen, 
oplyser Meta Larsen, og det står på gavlen af 
stuehuset. Så det var meget heldigt, at det kunne 
falde i hak, sagt i spøg, tilføjer Slægtsgaards- 
foreningens første kvindelige formand.

— Er det svært at være kvindelig formand?
— Svært? Nej let, endda meget let, fordi jeg 

ikke var i bestyrelsen tidligere. Jeg valgtes til be
styrelsen sidst på vinteren, og formanden ville gå 
af, og så blev jeg valgt i hans sted. Jeg har nu 
gennemgået arkiverne, og fundet en række ret
ningslinier frem for Slægtsgaardsforeningen, og 
nu skal jeg så føre bestyrelsens ideer ud i livet. 
Jeg vil, at der skal ske noget. Vi har netop haft en 
dejlig sommerudflugt, desværre uden besøg på en 
slægtsgård, men derimod i en lollandsk præste
gård, hvor der var både traditioner, hygge, smuk
ke stuer og en pragtfuld have. Vi besøgte også en 
række andre seværdigheder på Falster-Lolland, 
bl. a. Næsgård Agerbrugsskole, der er et spæn
dende stykke landbrug. Jeg tog nok fusen på min 
bestyrelse, fordi jeg længe forud for denne ud
flugt indbød dem alle her på Skovvang til »pak
kefest«, nej, det var nemlig ikke med medbragte 
madkurve, men med »pakkefest« mente jeg sim
pelthen, at de skulle ned for at arbejde — de 
skulle pakke og kuvertere alle indbydelserne til 
foreningens medlemmer, netop til sommerud
flugten.

— der skal ske noget?
— Ja, har man ansvaret for en sådan forening, 

skal man også sørge for at der hele tiden er noget 
til at holde medlemmerne sammen. Vi er en sær
lig forening, fordi det har med slægtsvirke at 
gøre, men vi skal også være en moderne forening. 
Næste tur går nordpå bl. a. til Vallø Stift, og 
hvad det omfatter, og så vil jeg satse på, at vi 
senere på året gennemfører en teatertur til Køben
havn. Samtidig går jeg og overvejer andre mere 
hjemlige ting til vinteren.

Vores forening har det motto: Lær af fortiden, 
lev i nutiden, og virk for fremtiden, og det søger 
jeg at leve op til — i hverdagen, og indenfor fore
ningen, og der skal ske noget, også med hensyn til 
virket for fremtiden, fastslår Meta Larsen.

Hun fortæller, at når man melder sig som 
medlem, får man tilsendt, efter en tid, en udar
bejdet liste over tidligere ejere af den gård, som 
det nye medlem er ejer af.

— Det har for mange sat mange tanker i gang, 
og skabt basis for videre udforskning af den gård, 
det stykke jord, som man nu har fået i opgave for 
sit liv. Mange mennesker vil virkelig gerne vide 
noget om fortiden, både direkte slægtsmæssigt, 
men også i henseende til det sted, hvor man bor 
og har tilknytning til. Det vil jeg gerne arbejde 
videre for, og gør det også indenfor lokalarkivet.

Man skal værne traditionerne, og det er også 
interessant, men man skal samtidig leve med i ti
den, som vort motto fastslår. For mit vedkom
mende er jeg uden traditioner foreningsmæssigt 
til Slægtsgaardsforeningen, og derfor kan ar
bejdsgangen nok tænkes at blive lidt utraditionel, 
konstaterer Meta Larsen, en aktiv, festlig kvinde i 
et særligt formandsjob, og hun er sandelig ikke 
helt almindelig.

— det skal man vel heller ikke være, bare man 
er sig selv. Det sidste siges foran slægtsgården, 
hvor en poppel-allé fører op til amtslandevejen. 
Alleen er overdådigt bunddækket med margueri
ter i tusindvis. Der er frodigt omkring Slægts- 
gaardsforeningens formand.
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Velkommen til nye medlemmer . . .

Gårdejere Jytte og Kell Kure, Gårdejere Juliane og Jeppe Aage Thuesen,
»Bækkegård«, Ibskervej 36, »Gammclcje«, Otteshavevej 6,
3740 Svaneke. Andst, 6600 Vejen.

Gårdejer Holger Engel Hejmansen, Gårdejere Lidde og Jeppe Knudsen,
»Kantedamsgaard«, Kantedamsvej 5, Hellet, Jelsvej 31,
3700 Rønne. 6630 Rødding.

Gårdejere Karen og Hans Nielsen, ,.................................
Fnedevei 183 Rode Gårdejere Gurli og Hans Henning Larsen.
4690 Haslev.’ ’ »Kærgård«. Tågebyvej 5.

4735 Mern.
Husmand Karly Frandsen, .
Hundslevgyden 33, Kølsirup, Gårdejere Lis og Hans Hansen,
5300 Kerteminde. »Esbjerggård«. Næstvedvej 11.

4720 Præstø.
Gårdejere Elsa og Gunnar Hansen, .... „ ... . ,
»Solbakken«, Stensbyvej 57, Gårdejere Bodti og Andres Hansen,
Stensby, 5485 Skambv. 41

4735 Mern.

~. . . IZ , Gårdejer Bruno Nielsen,
Gårdejere Karen og Knud Lambertsen, »Grodeboleård«, Grodebolvej 11,
»Søborgsminde« 6100 Hade;s|ev
Rævhedevej 23, Birkelse, 
9440 Aabybro. Gårdejer Kaj Kov Pedersen,

Pøl Nørregade 31, Pøl, 
6430 Nordborg.

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

Titel Titel

Navn Navn

Postadresse Postadresse

den 19 Underskrift

Ønsker man ikke at klippe i bladel, kan forslag indsendes lil sekretariatet pa alm. postkort.
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Landbrugslån...
til nybygninggmndforbedring 
maskinindkøb 
besætningsudvidelse- 
teknisk rationalisering 
generationskifte etc...

og få bedre råd!

A FORENEDE
«SF KREDITFORENINGER

Otto Monsteds Plads 11 Postboks 333 Magelos 2 Postboks 343 
1503 Kobenhavn V Tlf (01)15 34 34 5100 Odense C Tit (09)11 77 77

Jyllands 
Kreditforening gør 
noget særligt ud af 
Jydernes lånesager...

JYLLANDS
W W KREDITFORENING
6100 HADERSLEV: Åstrupvej 13. Til. (04)527000
6950 RINGKØBING: llerninevej 3. Til (07)3201 II 
88(X) VIBORG: Set. Mathiaseade 1-3. Til. (06)62 33 33
'H(X) AALBORG. Boulevarden 43. TIC. (08) 1 2 38 77
8260 ARHUS-VIBY J: Kongsgårdsve) 6. TIL (06) 148800



Slægtsgårdsarkivet 
meddeler nye priser:
Udarbejdelse af Slægtsgårdsdiplom ..kr. 150,-
Folketællingsundersøgelse...................kr. 60,.

Arkivudvalget.

Alle medlemmer 
bør have...
Fås på sekretariat ci, 
hus redakturen samt 
hos kredsformændene.
Pris 20 kr.

Det ny emblem

Vi skaffer penge 
til gårde

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

Kreditforeningen Danmark

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

Aandelsbanken
KJEATEMINDE AVIS ApS OFFSET/BOGTRYK


