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Et afsides land midt i verden
--------------------------------------------------

Af Salomon J. Frifelt.

-----------------------------------------------

Der blåner et land mod det yderste vest
med skyhvælvet spændt over mile.
Dets vækster og veje er slidte af blæst,
som sjælden kun under sig hvile.

Og landet langmodigt og åbent er bredt
som favn imod solskin og byger.
For somren et leje med engbolster redt,
når dræet fra rugmarken ryger.
Og driver fra havet en sivende gus,
den mødes med dampen fra enge.
Og spovetræks fløjten og vårlige sus
er strøg over nætternes strenge.

Den evigt jagende blæst ind fra havet i vest.
Havgusens klamme sviende rød, der kan slutte
selv den varmeste høslætdag med et kuldegys.
Forårstidens svirpende sandknog over harvespænd
på fattige agre. Flossede hederester og forblæste
hedeplantninger. Kærstrækninger spættet af kær
uldens silkeduske i maj og takket af tørveskruer i
august. Nybyggerhjem med røde tage og med gran
hegn om markernes tavl. Ja, og Vesterhavsstran 
dens vælde og klitødets skønhed. - Alt det er
Vestjylland!
Ja, men engenes fylde og frodighed langs strøm
mende vandløb. Høslættens kogiende sommerduft.
Frodige hvedemarker og gyldne bygvange, når hø-

Kaj Munks kirke i Vedersø.

sten går ind med spovefløjt og kornmodsblink
gennem natdisen. Brede røde gårde og bovne røde
(Fortsættes side 4)
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Årsmødet i Ringkøbing
---------------------------------------Slægtsgaarsforeningens årsmøde holdes i år i
Ringkøbing onsdag den 26. og torsdag den 27.
maj (Kr. Himmelfartsdag).
Foreningens medlemmer med familie og venner
indbydes herved til årsmødet.
Mødet åbnes onsdag eftermiddag, og alle delta
gerne - både herrer og damer - overværer aflæg
gelsen af beretningerne om foreningens opgaver
og virksomhed og den efterfølgende drøftelse af
aktuelle Slægtsgårds-problemer.
Det drejer sig både om gårdenes og slægternes
fortid og deres historie og om de bestræbelser, der
gøres for at bevare samhørigheden mellem hjem
met, jorden og de unge slægtled i fremtiden.
Da hjemmenes og slægternes sag angår både
den ældre og den yngre generation, forventes det,
at så mange som muligt deltager i det indledende
eftermiddagsmøde, hvor eftermiddagskaffen ser
veres i mødesalen i en pause.
Efter mødet i Rindom sognegårds pragtfulde
mødesal, hvor der samtidig er mulighed for at
blive bekendt med, hvorledes et landsogn har op
ført og indrettet et tidssvarende samlingssted for
egnens beboere og foreninger, er der kun nogle
få minutters kørsel ind over bygrænsen til Ring
købing. Her bliver der godt et par timers tid til en
spadseretur i byen eller et hvil på hotellet for
de, der får hotelværelse i byen.
Ringkøbing har ca. 5.200 indbyggere og har
forskellige seværdigheder, som mødedeltagerne bli
ver forhåndsorienteret om gennem turistbrochurer,
som udsendes sammen med billetterne og deltager
liste nogle dage før årsmødet.
De, der får hotelværelse på Søndervig Vesterhavsbad, ca. 8 km vest for Ringkøbing, får tid
til en køretur i Ringkøbing, før hotelværelserne
ved Vesterhavet tages i besiddelse, inden deltager

26. og 27. maj 1965.---------------------------------------

ne samles til årsmødemiddagen i Højskolehotellets
festsal i Ringkøbing.
Det er kun de færreste familer i landbrugsejen
dommene, der kan tillade sig at tage på ferierejse
i flere dage - økonomiske forhold og mangel på
medhjælp er i mange tilfælde en hindring herfor men vel mødt til to dages årsmøde i Ringkøbing.
Man har med god bistand af vestjyske slægts
gårdsfolk og Ringkøbing turistkontor bestræbt sig
for at lægge turen tilrette, så medlemmernes tid
og økonomi ikke belastes mere end nødvendigt.
Indmeldelse sker på den andet sted i bladet
værende indmeldelsesblanket.
Deltagere, der ønsker befordring med bus un
der egnsudflugtens kørsel i Vestjylland den 27.
maj, kan bestille busbillet og lade egen vogn stå
i Ringkøbing, ligesom de, der kommer med tog
til Ringkøbing, kan få busbefordring, hvis det
ønskes.
Medlemmer, der eventuelt ikke kan deltage i
årsmødet før om torsdagen, bedes også udfylde
og indsende indmeldelsesblanketten og betale fro
kostbillet (punkt 2) og fællesudgifter (punkt 4).
Frokostanretningen og opdækningen til antallet af
deltagere på Hotel Vedersø Klit er forudbestilt,
og kun de, der har fået frokostbillet tilsendt fra
foreningens kontor, kan indtage pladserne i spise
salen.
Ligesom i fjor begrænses deltagerantallet til ar
rangementets rammer med hensyn til pladsforhold.
Alle deltagere skal være indmeldt og have billet
ter tilsendt. Indmeldelsesfristen er 8. maj.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter
indmeldelsen bedes framelding sendt til forenin
gens kontor senest den 22. maj (som bemærket på
indmeldelsesblanketten) af hensyn til afbestilling af
hotelværelse og middags- og frokostkuverter, såle
des at hele det indbetalte beløb kan refunderes.
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Kl. 15.00: Mødet afbrydes af en kort kaffepause.
Kl. 16.00: Mødet ventes sluttet.
Kl. 18.30: Middag i Ringkøbing Højskolehotels
festsal og derefter kaffe og selskabeligt samvær
til kl. 24.00.

ud mod Nissum fjord mellem Ulfborg og Vemb.
Den gamle historiske borg med fire fløje ligger
omsluttet af jordvolde og voldgrave. - Godset
er en slægtsgård, som ejes af overretssagfører
J. F. Krarup, Hellerup, som er medlem af Dansk
Slægtsgaardsforening.
Godsejer Krarup vil være til stede og fremvise
Nørre Vosborg og fortælle om dens historie.
Kl. ca. 10.50 fortsættes turen mod syd til Ulfborg
og derfra mod vest over Staby og Husby til
Vedersø klit (ca. 22 km), hvor der bliver en
lille times tid til at nyde udsynet over hav og
land fra klitterne og til en spadseretur ved
V esterhavskysten.
Kl. ca. 12.00 spises frokost på hotel »Vedersø
Klit«.
Kl. ca. 13.30 afgang fra Vedersø klit. Besøg i
Vedersø kirke, hvor Salomon Frifelt vil fortælle
om Kaj Munks tilknytning til Vedersø, og der
sluttes med salmesang.
Kl. ca. 14.15 fortsættes turen over Stadil til hoved
vej 16 og videre syd på gennem Hee til slægts
gården »Voldbjerg« (5 km nord for Ringkø
bing), hvor proprietær Laurids Voldbjerg Søren
sen og frue vil give årsmødedeltagerne adgang
til at se og høre om gårdens historie og om
dens drift i tidligere tid og i nutiden.
Kl. ca. 16.00: Ankomst til Ringkøbing.

Torsdag den 27. maj.
Kl. 8.45: Afgang fra Ringkøbing.
Der køres ad hovedvej 16 til Hee, hvor der
under en kvart times ophold bliver lejlighed til
at se den store, smukke, jyske granitkirke.
Derfra køres videre mod nord til den gamle
vestjyske herregård Nørre Vosborg, som ligger

Vejlængden, der gennemkøres ved udflugtsturen
til vesteregnen, nord for Ringkøbing udgør ca.
75-80 km.
Nærmere omtale af Ringkøbingegnens historiske
minder, kultur, natur, bygninger og seværdigheder
er givet her i bladet i Salomon J. Frifelts artikel:
»Et afsides land midt i verden«.

PROGRAM:
Onsdag den 26. maj.
Kl. 13.30 prc.: Årsmødet åbnes i Rindom sogne
gård (beliggende 1 km nordøst for Ringkøbing
ved Rindom kirke og skole . - Vejskilt: Rindum
kirke 1 km).

Dagsorden:
Valg af dirigent og protokolfører.
Formanden aflægger beretning.
Arkivudvalgets formand aflægger beretning.
Bladudvalgets formand aflægger beretning.
Beretningerne drøftes.
Fremlæggelse af regnskab og budget til beslut
ning.
7. Valg.
a. Der er ikke valg af medlemmer til hoved
bestyrelsen i år.
b. Valg af revisor.
8. Fastsættelse af årsmødet 1966.
9. Eventuelt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

AFSIDES LAND
Fortsat fra side 1

køer midt i grønne kløvermarker. Byer i fremdrift
og sogne i grøde.---- Det er også Vestjylland!
Så mangfoldig og rigt skiftende i natur er Jyl
lands vestside.
Sandt nok: Vestjylland er jo et vidt begreb, der
spænder lige fra Tønder og Højer marsk i syd til
Jammerbugtens og Råbjerg Miles sand i nord.
Og så kan der forresten tvistes om, hvilke sogne
inde ad i landet, der rettelig hører med eller lig
ger uden for.

Og som rummet står stort og almægtigt spændt
over slettelandet, således har rummet tilbage i ti
den dybde af slægtens liv gennem årtusinder her
på disse sletter, mellem trodsige banker, derom
vidner gravhøjens ældetegn langs åser og højde
drag. Og det samme fortæller os bopladsernes
flintflækker og mikrolitter fra endnu ældre kultu
rer: Gudenåkulturen og Klosterlundtiden.
Et land med mere vælde end ynde, og med
styrke, hvor Østdanmark kendes blid og yppig.
Her er de store udsyn i både mil og år og modsæt
ningernes stadig skiftende spil.
Og her med udsynet over de lave, brede slet
ter under et milespændt skyhvælv går så »Dansk
Slægtsgaardsforening«s årsmødeudflugt den 26. og
27. maj 1965.

Slæotsgaarden
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Rindum og Ringkøbing: Landsbyen og købsta
den. - Vi gæster dem begge, først landsbyen. For
her har borgerne og sognefolkene bygget en sogne
gård, man skal lede længe for at finde magen til,
lysende langt af røde tegl, lys og rummelig med
afd. kunstner Poul Rytters udsmykning. - Her
skal kaffen smage.
Forskere vil ud fra stednavnestoffet fortælle os,
at landsbyen Rindum som bysamfund er ældre end
Købingen, Ringkøbing, der groede frem, hvor
fjord og hav gav adgang til fiskeri, søfart og
handel.
Blev byen aldrig af de store, så blev den et
godt hjemsted for driftige mænds virke: Udspring
og endemål for udlængsel og hjemvé. Herfra tvang
udlængslen dem ud. Hertil drog hjemveen dem
tilbage. Alle de, der har læst Kaj Munks: »Lillebyens
sjæl«, vil glædes ved at se eller gense Ringkøbing.
De, der før har været her, og de, for hvem det
er nyt, vil gå tur i de krogede gader med de lave,
kønne huse, glæde sig over torvet og over husene,
der rammer det ind - finde nye synsvinkler for
bybrønden, I. C.s statue foran den gotiske kirke,
og Mylius Erichsens foran museet, hvor det også
er værd at se indenfor. Og ingen må snyde sig selv for det smukkeste
udsyn, her kan findes: Synet fra de yders te huse
og haver mod vest, ud over fjorden over mod
Holmslands Klit med Nr. Lyngvig fyrtårn: Sky
støtte ved dag, om natten ildstøtte (eller lysvifter).
Vi, der kender det altsammen, glæder os til at
opleve det, og de, der kommer her for første gang,
har grund til det samme. Selvfølgelig vil vi feste her. Højskolehotellet er
her for det samme med masser af plads og god
mad. Så kommer Kr. Himmelfartsdag. - Og hvordan
er det nu, der står i legevisen:

». . . Sådan går det til, når til kirke vi kør, kirke
vi kør, tidlig en søndag morgen. -«

Kirken, vi først kører til, er Hee kirke. Denne
store, smukke herredskirke, i sin tid indviet til
Vor Frue, er en af de ejendommeligste og smuk
keste jyske granitkirker. Den ukendte bygmester
har været en kunstner i granit, så han overdådigt
har smykket kirken med pilastre og blindarkader
udvendigt, stor forhal indvendig med fritstående
søjler og granitskulpturer af løver og mands
hoveder.
Her i Hee ligger også I. C.s hus, hvortil han
altid vendte tilbage i sine korte hvilestunder.
Tæt inden for kirkegårdsstætten finder vi I. C.
Christensens prunkløse grav. Uden hensyn til poli
tisk trosbekendelse vil i dag alle vedgå, at I. C.
var en stor personlighed, en vestjysk høvdinge
skikkelse, der vil syne langt frem i tiden.---Lidt nord for den kendte markedsby Ulfborg
ligger den gamle herregård, Nørre Vosborg, op
rindelig »Osborg«: Borgen ved åmundingen. Det
er Storåen, som tæt her ved flyder ud i Nissum
fjord.
Nr. Vosborg ejedes i sin tid af Niels Bugge (d.
1359). I hundredårene siden har mangfoldige af
dansk adels bedste navne været knyttet til gården:
Podebusk, Gyldenstierne, Juel, Leth og Linde
o. fl.
Efter dem fulgte dygtige og ansete foregangs
mænd inden for borgerskabet.
I dag ejes godset af overretssagfører, godsejer
J. F. Krarup, hvis slægt længere tilbage i tiden i
flere led har ejet den gamle gård - altså en slægts
gård.
Godsejer Krarup vil gæstfrit modtage Slægtsgaardsforeningens medlemmer på deres årsmøde
udflugt på Nr. Vosborg og fremvise både hoved
bygning, have og park.

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

Mageløs 2 - Telf. 11 77 77

Uopsigelige lån i alle arter af faste ejendomme i Fyens stift
Cirkulerende kasseobligationer ca. 1,1 milliard kr.
Umyndiges og offentlige midler kan anbringes i foreningens kasseobligationer. Obligationer ind
skrives og opbevares vederlagsfrit (dog mindst 10.000 kr.)
Notering på navn er ikke nødvendig.
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Hovedbygningen er firfløjet. Østfløjen den æld
ste, opført af Preben Gyldenstierne omkr. 1530.
Omkring hovedbygningen er anlagt grave og
meget kraftige jordvolde søm værn mod fjender.
Den farligste fjende, her er tænkt på, er dog sik
kert stormfloder.
Vosborg, en af Vestjyllands mest ejendomme
lige herregårde og én af de få, som endnu er et
samlet gods, er omspændt af sagn og historier.
H. C. Andersens ophold her og venskab med fa
milien, etatsråd Tang, er - skønt velkendt gennem
digterens breve - allerede på vej til at danne sagn.
Det er forståeligt, at almuens sagn og historier
om nisser og underjordiske skatte og løngange fra
tidlig tid har blomstret på den gamle gård, hvor
mange slags folk færdedes, og hvor de lange vinter
aftener i folkestuen var bedst tænkelig grobund for
sagn, genfærdshistorier og al anden overlevering.
Når østdanske nævner Vestjylland, tænker de
vist især på klitter og Vesterhavsstrand. Og det
er også yderst ude et væsentligt træk ved landet
mod vest. Og selvfølgelig skal vi hilse på stranden
og Vesterhavet. Det bliver ved Vedersø Klit.
Vel er klitbæltet ikke så imponerende bredt og
overmægtigt her som mange andre steder langs
den jyske vestkyst. Men stranden og havet er det
samme her som dér og alle vegne, hvor Vester
havets dønninger går ind: Lunefuldt og vældigt,
evigt skiftende, aldrig ens to dage til ende.
Stranden gir frisk luft, soppeture, trætte ben og
god madlyst. - Maden i form af frokost sørger
hotel »Vedersø Klit« for. For en menneskealder siden kendte ikke ret
mange uden for egnen vestkystsognet Vedersø med
dens lille romanske kirke. Og i dag er denne kirke
blevet en valfartskirke for hele det danske folk.
Det skyldes graven lige bag kirkens kor og nav
net Kaj Munk, som nu uløseligt er knyttet til denne
kirke.
For så mærkeligt formede det sig, at det, hver
ken præsten, digteren eller dramatikeren Kaj
Munk i levende live magtede, trods al hans vilje
dertil: at samle det danske folk til enig modstand
mod tyskernes vold og brutalitet, det fuldbyrdede
han ved sin død.
Hvor er vel bedre egnet helligdom for danske
at samles til andagt end i Vedersø kirke.

Vesterhavet renser krop og sjæl.

En slægtsgård -? Vist skal vi gæste en slægts
gård mere: Voldbjerg lidt nord for Ringkøbing,
en gammel herregård, der nu er almindelig bonde
gård og slægtsgård.
I gårdspladsens stenpikning er afmærket, hvor
hovbøndemes forskellige »Roder« fra de forskel
lige bolav stillede op, når arbejdet på hovmarken
blev fordelt.

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma
trikelkort etc. fotokopieres.
Størrelse 21 x 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Rabat ved større bestillinger!

Slægtsgaardsarkivet.
Det kgl. Bibliotek.
København K.
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Under de frodige græsplæner i haven slumrer
svære kampestensfundamenter fra middelalderbor
gen Voldbjerg. Alt dette og meget andet vil det
gæstfrie ejerpar: Laurids Voldbjerg Sørensen og
frue, fortælle om og vise os.
Vist så er der meget mere at se og opleve på
denne tur, om tiden var dertil. Vi kører forbi
Tiim, hvor tomten af Gyldenstiemernes gamle
gård endnu er at se ude i mosen - »Thimgaard,
hin røde, lagde Vestervig øde«. Vejen, vi følger, går også lige forbi Stadil kirke,
hvis apsis er som et digt i kvaderstenens hårde
granit.
Her var I. C. gennem mange år degn og kirke
sanger, så han gennem sine første politiske år hed
Christensen Stadil.
Gennem Husby, hvis kirke og klit Carit Etlar
gentagne gange har brugt i sine historier. Rundt om os breder Vestjylland sit flade slette
land med det vældigste skyhvælv, vi her til lands
ser spændt.
En landsdel, der for turisten kun er ferielandet
eller for den fremmede udflugtslandet, man hastigt
gæster for at se og undres - ja, og for at kunne
skutte sig i velvære ved tanken om sin egen lune
hjemstavn.
For de boende her er landet noget helt andet:
Hjem og stavn. Udspring og endemål.
Et afsides land midt i verden.

Blink fra Lyngvig fyr ses 12 mil væk.

LANDBOSPAREKASSEN
I VEJLE
Kirkegade 25 . Telefon 87

Lystfiskere har mange chancer i Vestjylland.

Slægtsgaarden
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G. Bech Hansen, Enghavevej, Ringkøbing. Tlf. Ringkøbing 641

Medlemskontingentet 1965
Efter udsendelsen af giroindbetalingskortene har
hovedparten af foreningens medlemmer straks ind
betalt kontingentet for 1965, og der indgår endnu
et betydeligt antal daglig.
For at undgå ekstraopkrævning erindres de, der
endnu ikke har benyttet giroindbetalingskortet, om
at finde det frem til benyttelse inden 15. maj.
Der spares tid, tryksager og porto ved at undgå
ekstraudsendelse af de grå giro-indkasseringskort.

HER ER 170 PUNKTER

og der er 170 steder i landet hvor der ydes HANDELSBANK-service

Et kristeligt brev
--------------------

Af Julie Rask. ---------------------

Der var engang en greve, som havde en tjener,
og ham ville han lade henrette, men skarpretteren
kunne ikke hugge hovedet af ham. Da spurgte
greven, hvorledes det kunne være, at intet sværd
kunne beskadige ham. Tjeneren tog da det brev
frem, som han havde på sig, og viste dem det, og
der på brevet stod følgende bogstaver: B. J. F. K.
U. L. H. N. K. - Da befalede greven, at enhver
skulle have et sådant brev på sig. Thi hvo, som
haver et sådandt brev, kan hverken lynild eller
torden giøre skade. Når en næse bløder, eller man
får blodige sår, så lægges dette brev derover, at
blodet straks stilles. Og nogen slags skydning kan
heller ikke gøre dig skade. Alt skal stå stille i
navnet Gud Fader, Guds Søn og Gud Den Hellig
ånd. S. F. F. A.
Gud skal bevare dig for tyve og mordere, ingen
kan sige falsk vidnesbyrd imod dig, og du ikke
heller blive forhærdet. Ild og vand kan heller ikke
gøre dig skade. Dette brev er bedre end penge.
Ligesom Jesus stod stille i oliehaven og ligeså vist,
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som Jesus vandrede på jorden, skal alt skydeligt
stå stille, heller ikke ild kan gøre dig skade. Syn
ligt og usynligt skal stå i Jesu Kristi død og betale
dig i navnet Gud Fader, Guds Søn og Gud den
Helligånd.
Hvo, som ikke vil tro dette, han kan skrive det
af og hænge det om halsen på sig, så skal han se,
det er sandt. Dette brev er kommet fra himmelen
og fundet i Hulsøen (skal være Holsten) i året
1724 og svævede over byen Handana (?). Dette
brev er skrevet med gyldne bogstaver. Da man
ville gribe det, veg det tilbage indtil året 1791, da
man fik det indfald at opskrive det og giøre det
bekendt for verden. Endvidere står der skrevet
i det brev: Hvo, som arbejder om søndagen, er for
tabt i navnet. Heller ikke arbejde for silde om
løverdagen. Jeg har givet eder seks dage til arbej
de, den 7. skulle I gå i kirke og høre og føre
Guds ord. Unge og gamle skulle bede med hver
andre, at eders synd må blive eder forladt, og
om I har så mange synder, som der er sand i
havet og løv på træerne, skulle de og forlades
eder, når I kun tror dette. Ær din fader og moder,
du skal ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste
og ikke begære. Guld og sølv af eders rigdomme

Daggamle kyllinger - grise og gylte.

Gør indkomsten større ved opdræt af slagtekyl
linger. De bedste daggamle kyllinger af fineste
avlscenterafstamning - PI. Rock og Comis X PIRock - leveres i små og meget store partier til
rimelig pris.
Sortbrogede grise og gylte til salg fra avlscenter.
Hans og Oluf Jensen, Birkum pr. Frangde, Fyn.
Tlf Davinde 76 (09) 97 25 11.

skal I give til de fattige. Sky meneskelaster og be
gærlighed.
Dette brev haver jeg, Jesus Kristus, selv skre
vet, hvo, som ikke tror det, er fortabt og skal
straffes på den yderste dag, når han ikke kan
svare mig på dette brev. Hvo, som dette brev har,
skal åbenbare det, skal lade det afskrive fra den
ene til den anden. Hvo, som har dette brev i sit
hus, kan intet tordenvejr gøre skade.
Dette brev har jeg skrevet ved mine hellige
engle i det velsignede navn.

Natten mellem 27. og 28.

Natten mellem 26. og 27.

m a j ..........
m a j ..........

-

Hotelophold vil derefter blive anvist mødedeltagerne så vidt muligt i henhold
til den ønskede prisgruppe og i den rækkefølge, indmeldelserne indgår. Over
natningen bliver for hovedparten af deltagerne kun mellem 26./27. maj. De, der
evt. ønsker det, kan bestille værelse for natten efter 27. maj.

Hotelgruppe
enkeltværelser
dobbeltværelser
,,nv ^
___________________________________ A B eller C

Med hensyn til hotelophold er der ved bistand af turistforeningen i Ringkøbing
reserveret hotelværelser til ca. 160 mødedeltagere. Værelserne, som er forskelligt
udstyret, har forskellige priser. Enkeltværelsernes antal er ret begrænset.
Som følge heraf er det ordnet således, at de reserverede værelser kun kan
bestilles af mødedeltagerne igennem Slægtsgaardsforeningen indtil indmeldelses
fristens udløb den 8. maj ved udfyldning af nedenstående bestillingsrubrik. Mødedeltagerne ordner selv betalingen for hotelophold.
Prisen for hotelværelser (eksklusive morgenmad) inddeles i følgende grupper:
Gruppe A: Betaling pr. seng kr. 12.00-15.00
Gruppe B: Betaling pr. seng kr. 16.00-18.00
Gruppe C: Betaling pr. seng over kr. 18.00
Bestilling af hotelværelser:

(Indmeldelse kan kun ske skriftligt.)

B. Hotelophold i Ringkøbing og omegn.

Postadresse
Bopæl

Stilling

Navn

A. Følgende deltagere indmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).

Slægtsgaardsforeningens kontor, postboks 221, Odense.

i Ringkøbing i dagene 26. og 27. maj 1965.
At udfylde og indsende til

Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde

tii

Indmeldelse

--------------------------------------------------------------------- Klip her!

;

----------------------------------------------------- ---------

Klip her!

--------------------

Slæotsoaarden
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Taksterne for 1964 er følgende:

37.54 50.24
39.00
38.61 49.01
38.38 49.35
39.18
39.44
39.92

41.33
42.47
41.83

39.50
39.80
39.50

41.04
39.60
40.00
41.40

38.57 48.93
37.70 46.85
38.00 48.00
38.00

47.55 41.11
45.85 42.65

38.80 48.73
40.50 48.06

G ns. for samti. kredse
1964 ..........................
1963 ..........................

39.47
41.17
41.12
40.77
41.28
41.97
42.08

Kapitelstakstkredse
Rug
(ældre stifter)

1. Sjællands stift
(undt. Bornholm) .. .
48.24
2. Bornholm .................... 49.20
3. Loll.-Falsters stift.. .
47.01
4. Fyns stift .................... 48.13
5. Århus stift .................. 47.93
6. Ålborg stift ........ 47.29
7. Viborg stift......... 48.55
Ribe stift:
8. Vejle amt........... 45.50
9. Ringkøbing amt. 49.05
10. Ribe amt............. 48.77

I »slægtsgaarden«s nr. 135 var den sidste af
kapitelstakstnævnenes indberetninger fra 25 amts
kredse optrykt. Nemlig den fra midten af januar,
som sammen med indberetningerne fra slutningen
af september og slutningen af november danner
grundlaget for den endelige kapitelstakstansættelse
for 1964.
I mellemtiden er indberetningerne fra de 25
amtskredse blevet samlet og bearbejdet og offent
liggjort for de sædvanlige 14 kapitelstakstkredse
(ældre stifter).

Sønderjyske amter:
Haderslev amt ............ 48.43
Åbenrå amtsrådskr. .. 45.85
Sønderborg do............ 45.80
Tønder amt ................ 46.00
11.
12.
13.
14.

Kr. Pr- 100
Byg
Havre----Hvede

Kapitelstaksterne for 1964

Antal
deltagere

12.00

10.00
8.00

14.00

^.deltager

Pris

Ialt kr.

C. Betaling.
Til udgifterne vedrørende måltider, udflugt med bus m. m. indbetales forud for
årsmødet til Slægtsgaardsforeningens kontor et beløb udregnet efter udfyldning
af nedenstående skema. Det bemærkes, at udgifter til post 4 skal betales af alle
mødedeltagerne, da den indeholder mange forskellige udgifter ved mødets arrange
menter.

Første dag, 26. maj.
Middag på Højskolehotellet
(exclusive betjening) ....................................
1.

Anden dag, 27. maj.
2. Frokost på hotel Vedersø Klit
(exclusive betjening) ....................................
3. Busbillet til udflugt i Vestjylland ..............
4. Betaling for alle mødedeltagerne omfattende
de fælles mødeudgifter, turistservice, musik
m. m ..........................................................

Ialt kr.........

(Postgiro 83 142
Beløbet følger pr. (understreg hvilket) -j Postanvisning
[Check
D. Bemærkninger.
Denne blanket sendes senest den 8. maj i fuldstændig udfyldt stand til Slægts
gaardsforeningens kontor, postboks 221, Odense.
Beløbet (udregnet i henhold til skemaets udfyldning) indbetales samtidig med
indmeldelsen til samme adresse enten pr. giro nr. 83 142 eller pr. postanvisning
eller check.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter indmeldelse bedes framelding
sendt til foreningens kontor senest 22. maj af hensyn til afbestilling af hotel
værelse, således at hele det indbetalte beløb kan refunderes.
Deltagerne får nogle dage før mødet tilsendt meddelelse om, på hvilket hotel
de skal bo, samt billetter til de skemaposter, som er udfyldt.
I skemaet er anført, hvad de enkelte priser omfatter.
Drikkevarer (øl, vin m. m.) og kaffe efter middagen og frokosten betales
ekstra.
Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hensyn til mulighed for hotel

ophold m. m., noteres deltageranmeldelse i den orden, de indsendes.
Medlemmer, der samler på alle numre af bladet, og som ønsker et eksemplar
i stedet for det, der tages udklip af, bedes anføre det ved kryds her: ..............
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»Hilsen fra Ringkøbing By«

★ Gør Indtryk

Ringkøbing Bank

i: med godt Bogtryk

Jacobsens Bogtrykkeri
Ringkøbing . Telf. 417

Badehotellet »Vedersø Klit«

Højskolehotellet

pr. Ulfborg. Tlf. Sønder Nissum 60
♦ ♦ Gæster modtages hele Aaret ♦ 4

Ringkøbing
BREDGADE . TLF. 74

Kjoler, Konfektion, Gulvtæpper og Møbler . . .

Naar De alligevel er i Ringkøbing, skulde
De aflægge Hertz et Besøg.
Alt under et Tag«

HERTZ, RINGKØBING . Tlf. 6 og 600

»Stedet, hvor Byen og Omegnen

gennem Generationer har mødtes.«

A. RASMUSSENS
BOGTRYKKERI
RINGKJØBING
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BÅRUPGÅRD
—

Af M. A. v. Lowzow.

---------------

I 1957 overtog jeg Bårupgård (pr. Kirke-Eskildstrup). Det vil derfor ikke være på sin plads at
sige, at det for mig er en »slægtsgård«. Dog kan
jeg henvise til, at en forfader af mig, Esge Bilde,
ejede den (som bøndergods) i 1552.
Jeg har efterforsket gårdens historie og kan
følge såvel ejere som beboere i direkte linie tilbage
til år ca. 1500.
Gården var af adelige ejere skænket til Vor
Frue Kloster i Roskilde. Kong Hans ejede den forlening af klostergods.
Efter reformationen blev gården sammen med
andet gejstligt gods lagt under Roskilde Gårdens
Lehn (Bistrup).
1523 blev den givet i forlening til Henrik Krum
medige og senere ejedes den af hans enke. Ejerne
er herefter:
1530
1552
1553
1563
1575

Anne Rud.
Esge Bilde.
Korfits Ulfeld.
Frans Brochenhuus.
Kristoffer Valkendorf.

Dansk Slægtsgaardsforening

RANDERS AMTSKREDS
arrangerer med forventet Tilslutning

BUSTUR
til Ringkøbing
tii Aarsmødet den 26.-27. Maj

Afgang fra Vivild Kl. 8,15 og fra

Frederiks plads i Randers Kl. 9 Onsdag

den 26. Maj.
Tilmeldelse sker til Rutebilejer H. Esbensen. Vivild, senest 10 Dage før.
Tlf. Vivild 33.

Amtsbestyrelsen

Bårupgård.

1661 Overdrog Frederik III Bistrup gård og gods
til Københavns Magistrat.
1794 Udskiftes i stjerneudskiftning.
1865 Køber Søren Jensen gården fri for arve
fæste under magistraten.
1897-1911 Hans Sørensen - søn af Søren Jensen.
1911-1915 Oscar Johan Kruhøffer.
1915-1954 Thomas Peter Nielsen.
1954-1957 Christian Høj.
1957 Marie Antoinette, f. comtesse Bille Brahe
Selby.

Bårupgård har, som det fremgår af ejerlisten,
helt tilbage til middelalderen været en del af et
større bøndergods, der af adelige familier er skæn
ket Vor Frue Kloster i Roskilde. Kong Hans fandt
ud af, at indtægterne af bøndergodset var så rige
lige, at der kunne blive nok til et lille kongeligt
lehn ud over underholdet af de i klosteret boende
damer. Lenet blev givet til Henrik Krummedige
og senere til hans enke, Anne Rud.
Ved stjerneudskiftningen i 1794 har gården, der
nu har et tilliggende af 90 tdl., antagelig været
større, nok en 150 tdl., men herfra er udskilt
nogle husmandsbrug. Hvornår det er sket, har jeg
endnu ikke fået oplyst, men da Kruhøffer solgte
gården (skødet foreligger) i 1915, var den samme
størrelse som nu og har. antagelig været det, da
han købte den i 1911 for 80.000 kr. og videresolgte den til Thomas Nielsen for 90.000 kr.
I 1915 var ejendomsskylden 50.000 kr„ i dag
315.000.
Den oprindelige gård har sikkert i lighed med
den nuværende østre avlsgårdsfløj været bindings
værk med lerklinet fletværk af grene. Denne avls
gårdsfløj må antages at være en del af den oprin-
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Finansiering af handel med landbrugsejendomme

Dansk Landbrugs Realkreditfond
Realkreditfonden er oprettet for at yde bidrag til fremme af den på
krævede modernisering af landbrugets bygninger, til fortsættelse
af landbrugserhvervets rationaliseringsbestræbelser gennem øget
mekanisering, samt til lettelse af generationsskiftet i landbruget.

DLB - giver gode råd gratin
En god handel begynder med en slutseddel, der i lige grad stiller både sælger og køber til
freds. Dette forudsætter, at der handles således, at kurstab så vidt muligt undgås. Problemet
søges ofte klaret ved at lade et sælgerpantebrev indgå i handelen, men sælgerpanter har ulem
per både for sælger og køber.
For sælger er det især afgørende, at sælgerpantebrevet er vanskeligt at omsætte, og for køber
vil et sælgerpantebrev normalt spærre for nye investeringer på ejendommen ved ikke at ville
rykke for nye, offentlige lån.
I dag kan problemet løses ved at erstatte det besværlige sælgerpantebrev med optagelse af
et lån i realkreditfonden - en fremgangsmåde, der på fordelagtig måde giver begge parter
større dispositionsfrihed. Det gælder både, hvor sælger i stedet for sit pantebrev får L-obligationer til pålydende (hvorved kurstab jo undgås for køber), og hvor sælger ønsker kontant
beløb fra salg af obligationerne.
Det tilrådes at handle på den måde, at sælger i stedet for sit pantebrev modtager L-obligationer til pålydendet. L-obligationerne er lette at omsætte og giver en god, fast rente (7 pct.) i
de 20-30 år, fondens lån normalt løber.
Køber opnår, at han i almindelighed kan regne med, at realkreditfondens lån ved rimelige ny
investeringer vil kunne forhøjes eller rykke for nye, lange kreditforeningslån m.v.
Har køber brug for et nettobeløb til kontant udbetaling, eller til dækning af regninger fra hånd
værkere eller leverandører, er fondens 21 og 29 årige 7 pct.'s lån løsningen.
I familien viser man gerne videre hensyn end på det frie marked, og realkreditfondens »familiegenerationsskifte-serie« er beregnet herpå. Disse nu 29 årige 5'12pct.'s obligationer overtages
af sælger til pålydende, når der f. eks. handles mellem far og søn. I en eventuel arvesituation
er det også lettere at fordele en obligationspost end et uhåndterligt pantebrev.
Kan sælgerpantebrev ikke undgås, må køber i hvert fald sikre sig, at dette automatisk rykker
for lån hos kreditforening, realkreditfond eller andre offentlige långivere til hel eller delvis finan
siering af nyinvesteringer.
Topbelåning. Realkreditfonden kan yde lån op til 70 pct. af handelsværdien efter fondens
vurdering, medregnet værdi af besætning og driftsinventar samt den merværdi, der vil følge
af planlagte, endnu ikke udførte forbedringer. Det vil ved de fleste normalt besatte ejendomme
svare til næsten 100 pct. af den faste ejendoms værdi.
Fonden kan yde sin mest effektive bistand, når lånet ikke starter for yderligt. Normalt kan
realkreditfondens lån ikke starte yderligere end 50 pct. af ejendommens handelsværdi, men
fonden er meget smidig med hensyn til arten af de lån, der ønskes respekteret.
Hvad koster det? Ud over rente betaler låntageren et halvårligt risiko- og administrations
bidrag på 0,3 pct. - men kun af restgælden. Ved lånets udbetaling erlægges et éngangs
indskud på 2 pct. Der betales ingen afdrag på lånet i første termin efter udbetalingen, og
hvor der ikke opnås lån, betaler lånsøger ingen omkostninger ved vurderingen.
Henvendelse om lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond sker gennem landets banker og sparekasser.

i
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i
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Dansk Slægtsgaardsforenings regnskab
1. januar-31. december 1964.
INDTÆGTER
Indgået kontingent.......... .......... 35.110,20
3.457,00
Annonceindtægt .............. ..........
1.379,77
Renter .............................. ..........
Slægtsgårdsmærkater:
46,70
Indtægter..................
0,00
Udgifter....................
46,70
Slægtsgårdsdiplomet:
0,00
Indtægter..................
33,00
Udgifter....................
33,00
Julekort og tidsskrifter:
56,65
Indtægter..............
Beholdning:
1/1 1964. 1.304,10
31/12 1964. 1.247,45
0,00
56,65
39.960,67

STATUS

33.000,00
3.000,00
1.300,00

0,00

0,00

0,00
37.300,00

UDGIFTER
Tryksager og kontorartikler........
991,34 1.500,00
Porto ............................ 1.906,38
Refunderet................
17,40
-----------1.888,98 1.500,00
Gager:
Kontoret: Sekretær .. 5.000,00
Assistance. 461,59
------------ 5.461,596.000,00
Juridisk konsulent .................
500,00
500,00
Revisor ....................................
500,00
500,00

Husleje og telefon .... ..............

Arkivet:
Tilskud ................................
Underskud

.......................

Dispositionsfond:
Saldo den 1. januar 1964 ....
Saldo d. 1. jan. 1964 14.811,38
Underskud
1/1-31/12 1964.. 2.649,59
------- ----

9.036,52

300,00
14.811,38

12.161,79

21.498,31
21.498,31

Dansk Slægtsgaardsforening.
Forslag til budget for 1965.

1.664,82
890,50
2.389,30

1.800,00
1.000,00
3.200,00

1.421,22
2.280,40

2.200,00
2.200,00

Medlemsbladet:
Beregnet ud
gift pr. nr. 3.300,00
Virkelig ud
gift pr. nr. 3.020,00
Trykning - 6 blade.. 10.487,94
Bonus....................
349,58

Forsendelse (1/1-31/12 1964)
Udgift til redaktion (6 blade) ..
Klicheer, artikler, foto m. v. ..

PASSIVER
Kapitalkonto:
Saldo den 1. januar 1964 ....
Lovmæssig reservefond (bidrag
fra livsvarige medlemmer) ..

Der er foretaget bilagsrevision ved stikprøver, og statusposteme er dokumenteret over for os.
København, den 1. marts 1965.
K. Foged,
statsaut. revisor.

Diverse:
Akkvisition ..........
703,35
Blomster og gaver ..
145,19
Flytning af kontor og
telefon ..................
267,60
Forsikring ................
76,05
Kontingent................
40,00
Meddelelse nr. 12,
400 stk................ 203,83
Postbox ....................
20,00
Udklip ......................
208,80
Bidrag til amtskredse..................
Rejse- og mødeudgifter..............
Årsmødet.................... 10.933,22
Refunderet.............. 9.512,00

pr. 31. december 1964
AKTIVER
Postgiro............................................................
2.403,58
Amagerbanken, Islands brygge afd., bankbog
988 (spærret)....................................................
658,14
Landbo-Sparekassen, Odense:
Konto 013-7832 ...................................... 16.000,00
Checkkonto 43457 ......................................
673,36
Konto 0-11-6316........................................
512,78
Slægtsbøger ......................................................
1,00
Slægtsgårdsdiplomer........................................
1,00
Inventar............................................................
1,00
Beholdning af julekort .........
1.247,45
21.498,31

10.138,36
4.865,00
1.200,00
1.918,75

10.800,00
5.000,00
1.200,00
1.900,00

6.500,00

6.500,00

42.610,26 45.800,00
2.649,59
8.500,00
39.960,67 37.300,00

Jugeret kontingentindtægt.......... 45.000,00
Renteindtægt af sparekasse og giro
1.500,00
Annonceindtægt ..........................
3.000,00
--------------Tryksager, duplikering og kontor
artikler ...........
2.500,00
Porto ............................................
1.800,00
Gager:
Kontoret ............ 6.000,00
Juridisk konsulent ..
500,00
Revision..................
500,00
-----------Husleje og telefon ......................
Årsmødet i Ringkøbing..............
Andre mødeudgifter....................
Diverse (annoncer og akkvisition)
Bidrag til amtskredse..................

49.500,00

7.000,00
2.300,00
2.000,00
3.200,00
1.800,00
1.000,00

Medlemsbladet:
Trykning
(6 X 1.900,00) .. 11.400,00
Forsendelse ............ 5.000,00
Udgift til redaktion . 1.200,00
Klicheer, artikler m.v. 1.900,00
------------ 19.500,00
Tilskud til arkivarbejde ............
6.500,00 47.600,00
Overskud....
1.900,00
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delige bondegård. Nuværende hovedhus er bygget
1873-75 - selvbygget af ejeren og hans fader.
Avlsgårdsbygningerne, stald m. m. bærer årstallet
1884. Alle bygningerne var forsynet med stråtag,
men skal have fået fast tag ca. 1925.
I Hans Sørensens tid: 1897-1911, var der på
gården foruden ejeren og hans famile: 3 piger og
husbestyrerinde, 2 faste husmænd, 2 karle, foder
mester og drenge. I dag er der et bestyrerpar,
fodermester og husmand.
Et billede af livet på gården i fortiden får man
ved at læse om skiftet i 1785 efter Hans Jensen
(beboer 1761-85), det lyder:

I dagligstuen stod et rødmalet asketræsbord med
fod, en bænk, en hvid bænk og en gåsebænk. Des
uden var der i denne stue et gammelt, rødmalet
fyrretræsskab med nøgle og lås, et lille fyrrehænge
skab, et stueur »går udi 24 timer, med rødmalet
fouderal« (dette stykke bohave var det dyreste i
det hele taget, takseret til ikke mindre end 10 rdl.
- en ko kostede 7 rdl.). Endvidere 1 spejl, 1 tolis
punds bismer, 1 lerkrus med tinlåg, 1 dusin tin
tallerkener (å 12 skilling), 3 »lehnestole«, 1 »rys
lædersstol med hynder«, 1 rød skammel, 1 fyrre
kiste med låg, 1 bøsse, 1 gammel gåsebænk, 1 salt
kar, 1 uldsaks, 12 sibøtter, 1 jernkakkelovn, 3 stk.
hørlærredslagener, 1 rødmalet stolpeseng med
grønt omhæng og derudi: 1 rødstribet olmerdugs
overdyne, 2 blåstribede underdyner, 2 blåstribede
overdyner, samt et del puder. Nok en stolpeseng
af fyr med omhæng og grønt tæppe med et lig
nende indhold som den førnævnte. En seng med
fyrrestolper og grønt omhæng og lignende indhold
som de førnævnte.

I den øverste stue stod et bord, 2 bænke, 1 stort
klædesskab, 1 gammel egekiste, 1 gammel fyrre
kiste, 1 gammel egeseng med blåtemet omhæng
og lignende indhold som de førnævnte senge. 2
gamle rokke, 1 messinglysestage.
I kælderen: Kar, gryder, 2 øltønder m. m.
I køkkenet: I kobberkeddel på 3 fødder, 1 lille
kobberkeddel, 1 messingkeddel, 2 jerngryder
m. m., 1 håndkværn, 1 seng med indhold omtrent
som de førnævnte.
På loftet: Kar, tønder, sække m. m.
I gården: En beslagen vogn med kurvefading, en
gammel beslagen vogn, nok en gammel vogn med
ubrugelig fading, 2 gamle vogne, 2 gamle jernharver, 2 plove, 2 høtyve, 2 grebe m. m.
Bæster: 1 gåhest, 1 do. 7 år, 4 hopper (1 sort,
1 brun), 2 brune heste 14 år, 2 sorte hopper.
Kvæg: 1 blå ko 13 år, 1 sorthjelmet ko 7 år,
1 sortskjoldet ko 12 år, 1 sort ko, 1 sorthjelmet
ko, 1 blå kvie, 3 kalve 1 år, 2 mælkekalve.
Får: 12 stk. med lam. Svin: 1 so med 9 grise,
1 so 2 grise Vi år. Gæs: 7 stk.
Den afdødes gangklæder: I blå vadmelskjole og
trøje, 1 gammel skindtrøje uden knapper, 1 par
gamle skindbukser, 1 par vadmelsbukser, 1 par
lærredsbukser, 1 grøn vadmelsundertrøje, 1 kabudse og 1 hat, 3 gamle hørlærredsskjorter, 1 par
blårlærredslagener.
Hvad mon Hans Jensen ville have sagt, hvis
han i dag havde set gårdens 30 malkekøer, 30
ungkreaturer, 18 søer, 90 fedesvin ad gangen, 2
traktorer, selvkørende mejetærsker, énkomssåmaskine, elevator-vogn, transportør etc., etc.!
Dette er kun et lille billede af en gårds historie,
som måske kan interessere.

Indsend
tilmeldelsen til

årsmødet

NU
— så er det gjort
Ringkøbing kirke - fra 15. århundrede.
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Den, der opgiver en grundlæggende frihed for midlerti
digt at købe en sikkerhed, fortjener hverken frihed eller
sikkerhed.
Benjamin Franklin.
☆

Vig ikke tilbage for at tage et stort skridt, hvis det er
nødvendigt. Man kommer ikke over en afgrund med to
korte hop.
Lloyd George.
☆

Modet ligger mellem fejheden og dumdristigheden gavmildheden mellem gerrigheden og ødselheden.
Aristot eles.
☆

C^NDELSBOGTRYKKERIET

i Odense

Lad os ikke miste noget af fortiden.
Det er kun med fortiden, man skaber fremtiden.
Anatole France.
☆

Den store sparekasse giver de store fordele
Det er derfor nærliggende at gå i

«

SPAREKASSEN FYN
55 afdelinger er parat til at hjælpe Dem

®en almindelige mndforfifring
for Sanbbpgninger, oprettet ved fongelig Anordning

af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 . KØBENHAVN K.

CENTRAL 1100

Østifternes Land-Hypothekforening:
Øster Allé 31

KØBENHAVN 0

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

