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Gode dage i Ringkøbing

De flinke og festligt klædte kaffedamer i Rindom Sognegård med gårdejer H. Chr. Flytkjær og frue på fløjene.
Årsmødereferatet begynder på side 3.
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Formandens årsberetning
Årsmødet 26. og 27. maj.

Sognegaarden i Rindom ved Ringkøbing byder
på fine forhold til større møder. Lokalerne er lyse,
og der er rimelig plads også til så mange som de
240, der mødte på vort årsmødes første dag. På
udflugten Kristi Himmelfartsdag noteredes højeste
deltagertal til 301, det hidtil største på noget års
møde i Dansk Slægtsgaardsforening. Den lyse tone
ved årsmødet i Ringkøbing blev anslået, allerede
ved eftermiddagskaffen godt en timestid efter mø
dets begyndelse. Da myldrede det ind i salen med
unge piger klædt i egnsdragter, d. v. s. en stor del
af den Flytkjær’ske familie mobiliseret under le
delse af fru Flytkjærs søster, folkedanseksperten
fru Ragna Tang. Vejret var strålende med solskin,
der kunne tyde på, at vort hovedbestyrelsesmed
lem på stedet, H. Chr. Flytkjær, har også vertikale
forbindelser til de mest positive vejrregioner.
Pigerne var dejlige, vejret var dejligt, kaffen
var dejlig, såvel som den noget fastere føde, som
omgav kanderne på bordene.
Formanden, gårdejer Chr. R. Christensen, Bad
strup, bød velkommen til møde og takkede arran
gørerne med Flytkjær med frue i spidsen, og med
denne tilføjelse: - Flytkjær siger iøvrigt, at vi i
denne omgang er kommet "så langt ud, at vi må
begynde mødet med en sang. Det blev »Jeg lagde
min gård i den rygende blæst«.
Mødets dirigent blev som vanlig revisor Kr.
Foged, dets protokolfører advokat M. Hesselbjerg.

prisstigningerne og omkostningerne først nu rigtig
er ved at tage fart.
Danskerne fortsætter med at bevilge hin
anden stadigt flere og flere penge, og man
glemmer tilsyneladende helt, at kun de penge,
som dækkes af en tilsvarende produktions
forhøjelse har værdi. De andre vil før eller
senere blive opslugt enten af inflationen el
ler af den stadigt stigende skattebyrde eller
af inflationen eller af begge parter i forening.

Formanden afgav derpå følgende beretning:

Den økonomiske udvikling siden Slægtsgaardsforeningens sidste årsmøde har ikke været gunstig
for landbruget. Priserne på de fleste hovedproduk
ter har atter været nedadgående, og flere bipro
dukter, der tidligere har givet en ikke uvæsentlig
indtægt, giver ikke mere nogen nævneværdig afkastning.
Samtidig er omkostningsniveauet vokset med
stadig stigende hast, og det ser i dag ud til, at

Ragna Tang
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Og det er vel en af grundene til, at så mange
danskere i dag er utilfredse. Man ser ikke
på, om man selv har nok, men langt mere
på, hvordan andre har det.
Landbruget har igennem næsten hele perio
den efter krigen stået helt uden for denne
prisbevægelse, og derfor kommer inflationen
til os udelukkende som en byrde, der kan
vokse sig så stor og tung, at landbruget ikke
mere kan bære den.

De fleste andre erhverv har den fordel, at når
omkostningerne forøges, kan de vinde noget igen
ved at forhøje prisen og produktionen. For land
bruget gælder dette ikke i øjeblikket. Vor eksport
er fastlagt og kan kun efter årelang kamp forøges
yderligere og da kun i meget begrænset omfang.
Skal landbruget overvinde de voksende vanske
ligheder, må det derfor ske i form af rationalise
ring af produktionen. Det vil sige, at man må
indrette sig efter, at der bliver færre, som skal
dele de fastlagte indtjeningsmuligheder, og at om
kostningerne bringes ned.
Her lægger staten imidlertid væsentlige hindrin
ger i vejen igennem den eksisterende jordlovgiv
ning.
Her står vi imidlertid midt i et tidehverv. Lov
givningen er allerede gjort friere, den eksisterende
lovgivning administreres med stedse større smidighed, og allerede næste år skal loven om landbrugs
ejendomme til revision.
Det er endnu for tidligt at sige, hvad denne re
vision vil medføre, men det er givet, at den under
alle forhold vil medføre en væsentlig løsgørelse af
de nuværende stramme regler.
Resultatet heraf vil blive et mindre antal land
brugsejendomme. Til gengæld må man håbe på,
at disse får en væsentlig større modstandskraft.
Fra mange sider tillægger man denne rationa
lisering stor betydning for landbruget, og jeg de
ler denne opfattelse, men man må ikke glemme,
at rationalisering løser ikke de rationaliserede
landbrugs problemer. Det sker kun gennem en
rimelig pris på erhvervets produktion.
Vandringen bort fra landbruget er fortsat i det
svundne år. Og det er givet, at selvom der for
svinder mange landbrug, vil der fremover være for
få udøvere til de bestående brug.
I løbet af den sidste menneskealder er land
brugsbefolkningens andel i den samlede befolk
ning dalet fra en trediedel til ca. 15 procent, og
den vil falde yderligere.
Det er navnlig de unge, der er forsvundet.
Antallet af medhjælpere, der i 1939 var
307.000 er dalet til omkring 72.000. Det vil
sige, at der kun er én mandlig medhjælper
tilbage for hver tre ejendomme og én pige
for hver femten. Og hvad der er meget værre:
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Der er kun én vordende kone for hver fem
karle. Man kan forestille sig, hvilke konse
kvenser for fremtiden, dette vil have.

Sagt på en anden måde, findes der af karle i
den alder, der kan være selvstændige kun godt én
pr. årgang for hvert sogn. Det vil sige, at der
kun er én kvalificeret køber til hver tre eller fire
ejendomme, der på grund af generationsskiftet skal
skifte ejer.
Under disse forhold er landbrugets store og alt
overskyggende problem at skaffe bønder til Dan
marks jord.
Medhjælpermangelen er ved at blive en bruger
mangel. Og problemet er så stort, at skal land
bruget bestå med hovedvægten på bondebruget
blot en generation frem i tiden, må der ske afgø
rende ændring i denne udvikling.
Man siger ganske vist, at der kan tilføres nye
folk ved byboernes omfattende køb af landbrugs
ejendomme, men de nye folk bliver nok ejere, men
kun i meget ringe grad brugere. De søger en be
styrer, og det løser ikke befolkningsproblemet. Det
bevirker kun, at dansk landbrugs lykkelige sam
menkobling af ejer- og brugerforhold løsnes, så
vi får en bestyrer - eller forpagterstand i stedet
for en ejerstand. Og det bevirker, at en del ejen-

Chr. R. Christensen og proprietær Laurids Voldbjerg
Sørensen i Voldbjærgs have.
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domme bliver endnu dyrere, og at misforholdet
mellem en ejendoms anlægskapital og afkastningsevne bliver endnu voldsommere.

Vi må ikke bebrejde vore unge, at de viger tilbage
fra at gå ind til landbruget under de nuværende
forhold.
Erhvervets afkastningsmuligheder er for små,
dets kapitalkrav for store og dets arbejdsvilkår
for dårlige til at det rigtigt kan friste tidens ung
dom til at vie ders livsbane til dette erhverv.
Skal befolkningsproblemet løses, må disse for
hold derfor bringes i orden. Og de må ikke alene
løses således, at de unge får muligheder. De må
også have tillid til fremtiden og samme tryghed

med hensyn til fremtiden som andre. Ellers løses
landbrugets problemer ikke. Og hvis de ikke løses,
kan erhvervet ikke i det lange løb præstere den
vældige eksport, der er hovedhjørnestenen i Dan
marks økonomi, navnlig fordi denne produktion
er baseret på en meget lille råvareimport.
Blandt de ting, der må peges på som midler til
at stabilisere landbrugets befolkningsbehov er først
og fremmest en tidssvarende pris på produktionen.
Dernæst må der som nævnt gennemføres en
stærk rationalisering. Det vil sige, at de uhensigts
mæssige ejendomme må forsvinde. Dette spørgsmål
løses imidlertid ikke ved at lægge hus til hus. Der
må også skaffes muligheder for i rimeligt omfang
at lægge hus til gård.

Slægtsgården - en stabiliserende faktor
At lægge husmandsbrug sammen betyder for
uden jordkøb væsentlige udvidelser af bestående
bygninger, omfattende mekanisering, udvidet be
sætningshold og øget behov for drijtskapital. Det
vil sige, at der meget let kan medgå et hundrede
tusinde hertil. At lægge hus til gård koster i reglen
ikke stort mere end jordkøbet, fordi alt det andet
alligevel i væsentlig grad er tilstede.

Ejendomsbeskatningen må reduceres, og de nu
værende midlertidige lettelser må gøres varige.
Der må gennemføres en ordning, så afdrag på
gæld i rimeligt omfang kan fritages for beskat
ning, ikke mindst for unge nyetablerede landbru
gere er det påkrævet i en årrække.
De nuværende forhold, der betyder, at indkom
ster på over 22.000 for den overskydende del skal
beskattes med mindst 75 procent, gør det umuligt
at gennemføre de nødvendige, hårde afdrag på
gælden, som følge af de mere og mere kortfristede
lånemuligheder.
Men først og sidst må der skabes balance i sam
fundets økonomi, så rentebyrden bringes ned på
et normalt niveau, der også giver landbruget ri
melige eksistensmuligheder.
Hertil kommer, at der må skaffes rimelige af
skrivningsregler også for landbrugets bygninger.
Og endelig skal jeg påny rejse ønsket om, at

jordfonden, som har løst de opgaver, den blev
dannet for, nu bør anvendes til at billiggøre land
brugsbyggeriet ved garanti for byggelån.
Det er af stor betydning for et landbrugsland
som Danmark at have mange slægtsgårde, hvor
der arbejdes målbevidst på langt sigt af landbru
gere, som er rodfæstet og bliver ved det erhverv
og den livsgeming de har uddannet sig til.
Det ville få uoverskuelige følger for samfundet
hvis ikke der var et stort antal danske slægtsgårde
som stabiliserende faktor i landbrugserhvervet, gårde som videreføres af nye slægtled uden at
skulle ud i fri handel og udsættes for prisopskru
ninger og spekulationsgevinster m.m., som er til
skade for mange landbrug og de ejere, der skal
drive dem videre som erhverv.
Det er efterhånden blevet vanskeligt at holde
landejendommenes værdiansættelse på et nivear
der svarer til brugernes indtjeningsmuligheder, og
det gælder også for slægtsgårdene som ikke har
været udsat for handelsomskiftelser.
VI BLIVER RIGERE - PÅ PAPIRET

Vi står foran 13. almindelige ejendomsvurdering,
og det forudsiges allerede nu, at landbrugsejen
dommene skal have en stigning på ikke mindre
end 70 procent.

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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Vi bliver rigere på papiret, men desværre be
tyder det ikke driftsmæssige forbedringer. Det be
tyder kun, at vi meget let kan få langt større
byrder at bære på. Og i så henseende kan om
vurderingen få meget alvorlige konsekvenser, hvis
der ikke skabes en forsvarlig modvægt.
Først og fremmest må jeg sige, at jeg ikke umid
delbart kan anerkende det rimelige i en så vold
som forhøjelse af vurderingssummerne. Vurdering
skal nu engang ske under hensyntagen til gårdens
værdi ikke alene i handel men også i vandel.
Hvad angår handelsprisen har landbrugsmini
steriet netop nu på grundlag af skrivelse af 3. maj
1965 fra Det statistiske Departement meddelt, at
købesummen for landbrugsejendomme solgt i al
mindelig fri handel i perioden 1960 til 1964 i
denne periode er steget med 23,8 procent.
Og der er vel ingen, der med skygge af ret
kan påvise, at landbrugets afkastningsevne begrun
der en vurderingsforhøjelse på 70 procent. Tvært
imod. Afkastningsevnen står i skærende misfor
hold hertil.

Det kan således på grundlag af ministe
riets egne oplysninger fastslås, at man savner
et rimeligt sagligt grundlag for at gennemføre
en så voldsom vurderingsforhøjelse, og jeg
må derfor på det bestemteste protestere her
imod.
En forhøjelse af ejendomsværdien fører meget
let til en forhøjet skattebyrde.
Grundskatten til amtet må ikke overstige 14
promille, men da alle amter på nær to har brug
for flere penge, kan det ikke undgås, at udskriv
ningsbeløbet forhøjes.
Det samme gælder de 6 promille til staten.
Man kan så indvende, at landbruget på grund
af kriseordningerne midlertidigt er fritaget for at
bære disse byrder. Men det gælder kun for inde
værende år og er altså ikke til at bygge en frem
tid på. En varig ordning på dette område er på
krævet.
For kommunernes vedkommende er overgræn
sen 35 promille, og her gives der altså kommuner
fuld ret til at forhøje grundbeskatningen med 70
procent.
Der er taget initiativ til at modvirke disse uhel
dige følger af vurderingsforhøjelseme. Jeg håber,
det fører til resultat.
Det samme gælder i øvrigt formueskatten, der
vil komme til at virke med øget tyngde, hvis der
ikke sker en hævning ikke alene af bundgrænsen,
men også en aftrapning af skalaen.

GAMLE FEJL SUMMERES OP
Desværre foregår ejendomsvurderingen i høj grad
på den måde, at man giver generelle procentvise

tillæg, således at en gammel fejlvurdering let kan
blive summeret op. Der er grund til at minde ejen
domsbesidderne om selv at have et øje med dette
forhold. Og navnlig vil jeg gerne pege på to ting.

For det første har man adskillige steder
vurderet jorden højere, hvis den ligger i nær
heden af en station, men jeg ved ikke af, at
man noget sted har taget hensyn til, at til
stedeværelsen af en station efterhånden har
mistet sin betydning for landbrugsjordens ud
nyttelse. Tidligere kunne den betyde noget
for sukkerroetransport, men dette er faldet
bort. Og jernbanen er måske blevet nedlagt
eller er i færd med at blive nedlagt.
Man kan derfor med rimelighed forlange,
at de tillæg, der er givet i denne forbindelse,
fjernes i stedet for at blive opsummeret.
For det andet er der mange steder sket ad
gangsbegrænsning i forhold til offentlig vej. Det
er ikke alene amtsveje, men også kommuneveje,
der i vid udstrækning er blevet adgangsbegrænset
ifølge vejlovens paragraf 35. Det vil sige, at jord,
der før var facadejord og måske havde bygge
grundsværdi nu har mistet disse fordele og derfor
må regnes for almindelig markjord.
Også her er der grund til at pege på nødven
digheden af, at der tages hensyn hertil, og jeg
vil opfordre vore mange, dygtige vurderingsmænd
til at tænke på dette forhold.
Må jeg endelig om vurderinger sige, at det har
været almindeligt, at oppebørselsmyndighedeme
siden begyndelsen af 1964 ved ejendomsoverdra
gelse har forlangt afgift i henhold til den vurde
ring, der først træder i kraft i 1966. Jeg har over
for finansministeren påkæret dette forhold uden
at få tilsagn om ændring i forholdene. Jeg synes,
det er helt urimeligt, at man lader en vurdering
virke med tilbagevirkende kraft. Men i øjeblikket
er der altså intet andet at gøre herved end at
indrette sig efter det ved sine dispositioner. Og så
kan forholdene forhåbentlig ændres senere.

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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Vi må imidlertid glæde os over, at vi slipper
af med den afgiftspligtige grundstigning, som gan
ske meningsløst har været pålignet en del landbrug.

TAK FOR GODT SAMARBEJDE

Må jeg om foreningens virksomhed sige, at den
er foregået efter samme retningslinier som i de
forudgående år.
Arkivarbejdet, som formanden for udvalget, kon
sulent Balle vil aflægge beretning om, er fortsat
på sædvanlig vis.
Jeg tillægger dette arbejde stor kulturhistorisk
værdi. Her er skabt noget, der virkelig har blivende
værdi ikke alene for de enkelte gårde, men for
dansk landbrug som helhed. Og dette arbejde har
ikke alene værdi i nutiden. Det vil blive stående,
og det vil vokse i betydning og kunne fortælle
kommende slægter om forfædrene og deres ger
ning og om gårdenes historie gennem tiden.
Jeg siger vore medarbejdere i dette en hjertelig
tak for uegennyttigt arbejde. Det gælder ikke alene
arkivets leder arkivar P. K. Hofmansen, men også
hans gode medhjælpere.
Vort medlemsblad har fortsat været et fortrin
ligt bindeled om foreningens arbejde. Jeg takker
bladudvalgets formand hofjægermester Cederfeld
de Simonsen og bladets udmærkede redaktør Ib
Paulsen for trofast arbejde.
Og endelig kan jeg om foreningens kunsulentvirksomhed sige, at denne også er udviklet på en
særdeles god måde.
Advokat Hesselbjerg og konsulent Balle har
igennem årene ydet mange af vore medlemmer
en uvurderlig håndsrækning, og herigennem med
virket til, at en række af vore gamle slægtsgårde
har kunnet bevares og i en vanskelig tid viderefø
res af endnu et slægtled.
Foreningen har i indeværende år været nødt
til at forhøje sit kontingent, efter at det har været
uændret siden 1954.
Det er navnlig de øgede udgifter til trykning af
blad og skrifter samt til porto, der har nødvendiggjort en beskeden forhøjelse.
Jeg ved, at vore medlemmer er vant til at vogte
nøje på deres udgiftsposter, og jeg siger derfor tak,
fordi man har taget den øgede udgift så roligt,
at man kan sige, at der praktisk talt ikke er sket
frafald af den grund.
Tværtimod har man i årets løb fået en række
nye medlemmer, ligesom den nye generation ved
generationsskiftet har vist påskønnelsesværdig tro
fasthed mod foreningen.
Hvis vor forening skal kunne virke effek
tivt og helst øge sin indflydelse, må vi imid
lertid have en meget betydelig tilgang af nye
medlemmer. Jeg opfordrer derfor meget ind
trængende vore medlemmer til over for kon

toret at opgive emner, som foreningen kan
rette henvendelse til.

Men det kan herudover blive nødvendigt med
et fremstød, hvor man ved hjælp af ansat personale
gennemfører en hvervekampagne. Jeg beder med
lemmer, som har emner, der mod et rimeligt ho
norar vil påtage sig en sådan hvervning, om at
give oplysninger herom til kontoret, hvorefter det
fornødne skal blive foretaget.
Vore tre organer - arkivet, bladet og kontoret
med konsulentvirksomheden forbinder fortid med
nutid og fremtid på den bedste måde. De giver
vor forening en kulturel status, som vi er taknem
melige for.
Midt i dette arbejde får vi et levende indtryk af,
at vor generation er et led i slægternes lange kæde.
Det er blevet os betroet at videreføre det, hvorfor
fædrene har kæmpet og mødrene har grædt til et
nyt slægtled, og jeg håber vi må kunne gøre det
på en sådan måde, at fremtidige slægtled ikke skal
kunne sige, at vi har forspildt vor tid.
Jeg siger tak til alle, der bistår i denne gerning,
og jeg siger også tak til de mange, der har forladt
landbruget, men som alligevel har efterladt et
stump af deres hjerte ved bækken, hvor de legede
som små.
De er på deres nye sted brobyggere mellem
(Fortsættes side 8)

LANDBOSPAREKASSEN
I VEJLE
Kirkegade 25 . Telefon 87
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Slægtsgaardsarkivet i 1964
Arkivberetningen, afgivet af Slægstgaardsarkivets
formand, konsulent Hans Balle, Odense, havde føl
gende ordlyd:

Beretningen om Slægtsgaardsarkivets virksomhed
og samlinger omfatter arkivets 24. arbejdsår 1964.
Til belysning af Slægtsgaardsarkivets opgaver og
deres omfang i 1964 skal her ved Slægtsgaardsforeningens årsmøde gives et kort uddrag af den
udførlige oversigt med oplysninger og statistik, som
arkivar Hofmansen har udarbejdet umiddelbart ef
ter årsskiftet.
Det vil føre for vidt at gå i enkeltheder, men
resultatet af det forløbne års arbejde med at ud
forske, indsamle, udsende og opbevare gårdenes
og slægternes historie omtales i store træk.

FOLKETÆLLINGSUNDERSØGELSERNE
Der er i 1964 udarbejdet og udsendt 39 stk. folke
tællingsundersøgelser, hvoraf de 32 er udsendt gra
tis til medlemmer af foreningen, medens de øv
rige 7 er udarbejdet og udsendt på privat rekvisi
tion, da det drejede sig om andre gårde.
De 32 folketællingsundersøgelser til gårde der er
indmeldt i foreningen og som er udsendt gratis har
kostet ialt 356.20 kr. eller gennemsnitlig 11.13 kr.
pr. stk.
(Fortsat fra side 7)

dansk landbrug og de store nye befolkningsgrup
per, og betyder derigennem meget for vort erhverv.
De skal Ikke blive glemt af Dansk Slægtsgaardsforening.
Vor forening vil gerne være med at bygge bro
mellem modsætninger i vort land, og vi vil navn
lig prøve at bygge bro mellem fortid, nutid og
fremtid.

Med respekt for fortiden.
Til vagt for fremtiden.
HER ER 170 PUNKTER

Folketællingsundersøgelserne giver i de fleste
tilfælde oplysninger om gårdenes beboere siden
folketællingen 1787 (for Sønderjyllands vedkom
mende siden 1835, i nogle tilfælde 1803).
Siden Slægtsgaardsarkivets oprettelse i 1941 er
der ialt udsendt ca. 5.175 stk.
Ved udgangen af 1964 havde alle Slægtsgaardsforeningens medlemmer, der i årets løb havde ind
sendt skema med oplysninger om gård og slægt
nærmest nutiden fået deres folketællingsundersø
gelse tilsendt.
STORE UNDERSØGELSER AF SLÆGTSOG GÅRDHISTORIE M. M.
I 1964 har Slægtsgaardsarkivet udført og udsendt
29 stk. større arbejder (undersøgelser, afskrifter m.
m.) til en samlet betaling af 2.672.63 kr.
Siden 1941 er udført ialt 637 større undersø
gelser.
Pr. 31/12 1964 var der 17 større undersøgelser
i arbejde, medens 7 stk. var bestilt, men endnu
ikke påbegyndt.
De større undersøgelser, som medlemmerne
selv betaler, udføres, når der afgives bestilling til
arkivet med ønsker og oplysninger om undersø
gelsens art og omfang.

SLÆGTSGÅRDSDIPLOMER
Der er ikke i 1964 tilendebragt udfærdigelse af
slægtsgårdsdiplomer. Årsagen har dels været man
gel på tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til
disse meget krævende undersøgelser og dels man
gel på rekvirerede, men ikke indkomne attester
fra flere af rekvirenterne.
Der er ialt siden 1952 udstedt 73 slægtsgårds
diplomer.
Pr. 31/12 1964 var der 10 stk. diplompåskrif
ter under udarbejdelse med forventning om snar
lig færdiggørelse.
Forudsætningen for at få udført et slægtsgårdsdi
plom er, at ejendommen i mindst 100 år har været
i slægtens besiddelse (eje, fæste eller forpagtning).

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

ARKIVETS KORRESPONDANCE OG
GÆSTER
I 1964 er der indgået 85 breve til arkivet og
udsendt 110 breve med individuelt indhold og 32
med folketællingsundersøgelser, ialt 132 udsendte
breve.
Antallet af ekspeditioner i Slægtsgaardsarkivets
åbningstider har i 1964 været 122, deraf 79 gæ
ster.
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OM SLÆGTSGÅRDSARKIVETS
SAMLINGER M. M.
Som sædvanlig har Slægtsgaardsarkivet også i 1964
modtaget adskillige dokumenter, optegnelser og
udklip samt selv ladet foretage og indordne en
mængde udklip m. m. vedrørende danske gårde og
slægter.
Endvidere har Slægtsgaardsarkivet i 1964 ved
beskedne køb udvidet sin bestand af litteratur ved
rørende dansk personalhistorie og topografi.
De i 1963 som depositum fra Asnæs Sogns
Museumsforening modtagne meget store samlin
ger af optegnelser og udskrifter vedrørende Ods
Herred, hidrørende fra afdøde folkemindesamler
og personalhistoriker Lars Andersens efterladen
skaber, er i 1964 endelig blevet færdigsorteret,
færdigregistreret og arkiveret i Slægtsgaardsarkivet.
Et tilsvarende arbejde i forbindelse med fru
bankfuldmægtig H. Fabers til Slægtsgaardsarkivet
i 1963 skænkede særdeles omfattende samling pa
pirer vedrørende slægten Fabers historie m. m. er
ligeledes blevet tilendebragt i 1964.
Sortering, registrering og arkivering af den store
samling af optegnelser og stamtavler m. m., som
i 1961 tilfaldt Slægtsgaardsarkivet efter afdøde
landbrugskandidat A. M. Hemmingsen, er ligele
des blevet tilendebragt i 1964.
Endvidere er der foretaget en registrering af det
gård- og slægtshistoriske stof, som findes i Slægtsgaardsarkivets 3 store scrapbøger fra årene 194146, ligesom der også i 1964 er foretaget en regi
strering af det slægtshistoriske og topografiske stof,
som findes i bladet »Slægtsgaarden«s årgange
1942-63.
I 1964 blev der efter bevilling fra Dansk Slægtsgaardsforening til Slægtsgaardsarkivet anskaffet en
ny fotokopieringsmaskine (Planocop Electronic),
som arkivet allerede har haft megen nytte af, idet
dette apparat i høj grad hurtiggør og billiggør
kopiering af dokumenter etc., som det ud fra
slægtshistoriske og gårdhistoriske synspunkter vil
være værdifuldt for arkivet at have genparter af.
Slægtsgaardsarkivet skylder arkivbetjent Fritz
Nielsen tak for erfaren og god betjening af foto
kopieringsapparatet til dette formål.
Det kan oplyses, at Slægtsgaardsarkivets samlin
ger i 1964 i flere tilfælde er blevet benyttet såvel
på Det kgl. Biblioteks læsesal som ved udlån til
kommunebiblioteker til gård- og slægtshistoriske
studier af interesserede. I et enkelt tilfælde har
denne udlånsvirksomhed bevirket nye gaver i form
af dokumenter og optegnelser til arkivet.
Endvidere må det bemærkes, at gdr. Jørgen
Petersen, Gislinge, i 1964 har afleveret den sidste
del af Dansk Slægtsgaardsforenings korrespondan
cesager m. m. fra foreningens første år til opbe
varing i Slægtsgaardsarkivets særlige afdeling for
Dansk Slægtsgaardsforenings foreningspapirer.

Ved udforskningen af gård- og slægtshistorie
og ved arbejdet med sortering, registrering, af
skrivning og arkivering har følgende medarbejdere
ydet udmærket bistand ved arbejdets gennemfø
relse:
Fru Anne-Lise Alstrøm, hr. Finn Andersen, hr.
J. P. Christensen, hr. H. W. Kramer og hr. Fritz
Nielsen.
ARKIVETS REGNSKAB FOR 1964
Indtægt:
Kassebeholdning pr. 1/1 1964 .............................
Modtaget fra Slægtsgaardsforeningen................
Renter .......................................................................

2.857,05
6.500,00
165,00

Balance...........

9.522,05

Udgifter:

Arkivar Hofmansens løn ......................................
Folketællingsundersøgelser (ekskl. porto) ....
Medarbejdere for registrering, afskrivning m. m.
Kontorartikler, papir, porto og fragt ...............
Fotokopieringsapparat og kopipapir ................
Bøger, topografi og personalhistorie ................
Mødeudgifter, duplikering m. m............................
H. Ellekilde, forbedring af landboarkiv 1964 .
Kassebeholdning pr. 31/12 1964 .........................

4.100,00
335,00
642,00
260,60
1.482,28
141,00
338,85
300,00
1.922,32

Balance...........

9.522,05

Anskaffelsen af fotokopieringsapparatet er årsa
gen til at kassebeholdningen er noget mindre ved
regnskabsårets slutning.
Magister Hans Ellekilde, som er medlem af ar
kivudvalget, har i en årrække ført Slægtsgaards
arkivets regnskab. Han har sendt en hilsen til års
mødet, som han ikke kan deltage i i år på grund
af sygdom.
Efter 20 års regnskabsføring ønsker Hans Elle
kilde at overdrage arkivregnskabet til arkivar Hof
mansen, men han fortsætter som medlem af arkiv
udvalget.
Vi takker magister Hans Ellekilde for hans store
interesse og betydning for Slægtsgaardsarkivet i
årenes løb og for, at han fortsat som medlem af
arkivudvalget vil yde os videnskabelig bistand og
medvirke som rådgiver.
Vi takker arkivar P. K. Hofmansen for hans
store arbejde og gode ledelse af Slægtsgaardsarki
vet, og vi beder ham bringe arkivets medarbej
dere en hilsen og tak for deres medvirken ved
opgavernes løsning i arkivet.

Ringkøbing Bank
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BEMÆRKNINGER OG BETRAGTNINGER
I Slægtsgaardsarkivet samles oplysninger om går
des og slægters historie, der knyttes forbindelser
mellem fortid og nutid. Interessen for at vide,
hvorledes vore forfædre levede og virkede og hvem
de var og hvor de var fra, er stigende. Det gælder
ikke alene for slægtsgårde, men i det hele taget.
Ligeledes er interessen for gamle brugsting, der
vidner om den kulturelle og tekniske udvikling,
meget bemærkelsesværdig. Efterspørgslen efter an
tikviteter er så stor, at mange ting i den grad er
blevet en mangelvare, at der på flere områder er
iværksat en fabrikation af efterligninger f. eks. af
bomholmerure, manglebrædder, ildpustere, korn
skæppemål m. m. De originale ting er de mest
eftertragtede, og gårdene ud over landet hjem
søges stadig af antikvitetshandlere og opkøbere,
som afsætter resultatet af deres jagt til andre be
folkningsgrupper, hvorved tingene bl. a. får plads
i byhjem og sommerhuse.
Mange gårde, der i tidens løb er omsat i fri
handel, har ikke meget tilbage af de ting, der
vidner om gammel landbokultur.
Det er ikke blot inventargenstandene, men i
mange tilfælde også ledstenene ved markindkørs
lerne og granitvandtruget, der er fjernet ved fra
flytning eller solgt til opkøbere.
Et stort antal vandtrug og ledsten er tildannet
af fortidens dygtige stenhuggere. Omkring 178090, da jorderne blev udskiftet, blev dyssehøjene
nogle steder jævnet og de store overliggere og side
sten fra dysserne blev i årene derefter anvendt til
vandtrug, ledsten og grundsten ved byggeri.
Efter forordning af 1794 om hegning af går
denes marker, for at fremme markfreden, opsat
tes stendiger eller jordvolde med hegnsplantning,
og samtidig blev de fleste af de råt tilhugne eller
mere kunstfærdigt formede granitsten, der endnu
ses enkelte af i landskabet, opsat ved indkørslen
til markerne.
Mange af disse ledsten og vandtrug står nu i
haverne i byerne. Heldigvis bliver der nogle af de
ting, der vidner om landbrugets kulturudvikling
tilbage på gårdene og markerne.
Det er med glæde at mange konstaterer, hvorle
des der ude på slægtsgårdene værnes om forfæd
renes minder, - det, der viser hvad gårdenes tid
ligere besiddere tænkte og gjorde.
I de gårde, hvor der er pietetsfølelse for gene
rationer og traditioner bevares ledstenene og gra
nittrugene, både med og uden årstal og initialer,
her har de deres mindeværdi.
I Slægtsgaardsarkivet samles de skriftlige histo
riske oplysninger, ude på slægtsgårdene værnes om
arven af forfædrenes dybe stærke minder.

Vil selv Du fatte dit væsens rod,
skøn på de skatte de efterlod.
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Slægtsgaardsbladet
Efter kaffepausen fortalte medlem af bladudval
get, proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, på den
fraværende formands, hofjægermester Cederfeld de
Simonsens vegne om bladets drift, som afgjort
ikke har været præget af rystelser, men nok af
ret svære økonomiske påvirkninger igennem årene.
Bjergskov pointerede, at samarbejdet mellem kon
tor, redaktion og udvalg er det bedst tænkelige
og glædede sig i høj grad også over et frugtbart
samarbejde med et stort antal af medlemmerne,
som indsender stof. Videre fastslog Bjergskov i
sin beretning, at både prisforhøjelser på bladets
trykning og portoforhøjelserne stærkt indvirkede på
bladets regnskab, men på den anden side er ho
vedbestyrelsen indstillet på, at bladet er et så
vigtigt bindeled mellem Slægtsgårdsforeningens
medlemmer, at man må tage de fordyrelser, der
kommer i stedet for at udsende færre numre eller
på anden vis at foranstalte besparelser, som svæk
ker »Slægtsgaarden«. Som eksempel på stigninger
ne i fremstillingsprisen nævnte Bjergskov, at
»Slægtsgaarden«s trykning i 1961 kostede 1428
kr. pr. nummer mod idag 1779 kr. plus oms.
Portoen er steget fra 570 kr til 1200 pr. kvartal,
eller 2500 om året. Bjergskov konstaterede, at
opfordringerne til annoncetegning til »Slægts
gaarden« har været effektiv. For to-tre år side
havde vi annoncer til et beløb af 1500-2000 kr.
Nu er vi oppe omkring de 3500 kr., og det er
naturligvis medvirkende til at lette situationen.
Sluttelig takkede Bent Bjergskov medlemmerne for
den udviste store interesse for vort blad og rettede
også en tak til bladets forretningsfører og redaktør,
konsulent Hans Balle og Ib Paulsen.

VI KAN OG VI SKAL
Nogen debat udløste beretningerne ikke.
Foreningens tidligere formand, civilingeniør,
gårdejer H. M Markersen, Rødby, udtrykte glæde
over den store deltagelse som et vidnesbyrd om,
at det går fremad for vor forening. Vi har en
fortrinlig ledelse, og man lytter til Slægtsgaardsforeningen på rigsdagen. Vi tager os af mange
problemer med henblik på vore gårdes bevarelse
og på opretholdelsen af vort folkestyre. En betin
gelse for dette sidste er, at der eksisterer private
mennesker, som arbejder privat på basis af den
private ejendomsret. Ejer staten det hele, ender
alting kun i et statsstyre. Først og sidst må vi
ikke tabe humøret i kampen for tilværelsen i
den inflation, vi er inde i i øjeblikket bl. a. som
en følge af, at vort land styres forkert. Dog tror
jeg som gammel slægtsgaardsbonde alligevel på
fremtiden. Min far sagde altid: Efter os kommer
syndfloden! Jeg spurgte ham engang som ung: -
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Far, sagde din far mon det samme, da han var
ung? Og far svarede: - Nøjagtig det samme.
Jeg har lyst til at tilføje, at jeg selv trods alt er optimist bl. a. under henvisning til, at dersom vore
fædre kunne klare sig under deres meget stærkt
omskiftelige og ofte meget hårde vilkår, må vi
også kunne det. Vi skal! Jeg glæder mig over, at
du er kommet i folketinget igen, Chr. R. Chri
stensen, for i dig har vi virkelig en god mand der
inde.
(Bifald).

Skyldrådsformand, gårdejer Helge Larsen, Tjebberupgård, Holbæk, fremsatte nogle bemærknin
ger om den forestående 13. vurdering og takkede
formanden for omtale af dette emne. Helge Larsen
spurgte, om ikke alle de gamle partier er gået ind
for den pågældende lovgivning, og om det trods
alt alligevel ikke i højeste grad var ved Frederiksholms Kanal og ikke i Ringkøbing, bemærk
ninger, som de af formanden fremsatte, burde
fremkomme.
Formanden takkede Helge Larsen og glædede
sig over enigheden i de principielle synspunkter.
Partierne står ganske rigtig bag ved vurderingslo
ven, men sandelig ikke bag de misgreb, som den
bruges til i disse dage. Vi er enige om, at der er
sørget for, at de aktuelle bemærkninger desangå
ende når frem til Frederiksholms Kanal, men jeg
synes, at Ringkøbing også er et godt sted at præ
cisere dem fra.
Tak også til Markersen for de gode udtalelser.
Forhåbentlig vil noget vise sig til problemernes løs
ning, men jeg tror, at vi også selv i høj grad må
gi’ en hånd med i sagen. Samtidig med, at vi
kæmper for vore mål, må vi undgå snæversyn
og kortsyn og erstatte disse ting med storsind og
vidsyn. Jeg vil ønske, at alle slægtsgårdsfolk kunne
gøre disse egenskaber til deres allierede i vort
arbejde frem over.
Beretningerne godkendtes enstemmigt. Det sam
me gjaldt regnskabet, som blev gennemgået af
revisor Kr. Foged i en lidt lysere tone, end vi før
har oplevet.

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 PI.
Rock - leveres i små og meget store partier til
rimelig pris.
Sortbrogede grise og gylte til salg fra avlscenter.
Hans og Oluf Jensen, Birkum pr. Fraugde, Fyn.
Tlf Davinde 76 (09) 97 25 11.

DET NÆSTE ÅRSMØDE

Gårdejer Chr. Petersen, Broager, udbad sig en
kort redegørelse for betingelserne for medlemskab
i Slægtsgaardsforeningen, og formanden svarede
straks: - Optages kan enhver, der er interesseret
i foreningens virksomhed. Folk uden ejendom kan
blive personlige medlemmer.
Revisor Kr. Foged genvalgtes med akklama
tion.
Næste meget væsentlige punkt på dagsordenen
var årsmødet 1966. Medlem af hovedbestyrelsen,
gårdejer Marcus Hansen, Bornholm, var fravæ
rende, men fornyede gennem formanden indby
delsen fra i fjor til Bornholm.
Chr. Petersen, Broager, bragte en hilsen fra
Als med indbydelse til Sønderborg i maj 1966.
Hans Balle supplerede Petersens (og Jørgen
Bromands) indbydelse til møde i Sønderborg med
en bemærkning om, at man dernede gerne ville
have netop foreningens 25. årsmøde til næste år
på Als, fordi det kim, som blev til Dansk Slægtsgaardsforening, spirede i den egn af landet.
Formanden: - Skal jeg vurdere situationen ro
ligt, vil årsmødedeltageme gerne begge steder hen.
Men skal hovedbestyrelsen afgøre sagen, som der
også har været talt om, tror jeg nok, at vi under
henvisning til bemærkningerne om det 25. årsmøde
vælger Sønderjylland og derefter tager til Born
holm i 1967.
Kr. Foged: - Det tør man vist kalde en salo
monisk afgørelse.
Under eventuelt oplyste formanden, at forenin
gen befinder sig i underkanten af 3000 medlem
mer. Det tal skulle vi gerne op på igen i løbet
af dette år. Jeg håber, at I alle vil arbejde for
øget tilgang. Med disse ord sluttede selve delegeretmødet.
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Om at leve også lodret
vi fortsat kan tillade os at være sammen nu og da
i et par dage, som disse. Vort elskede fædreland
leve.
(Bifald).

Festmiddagen i Højskolehjemmets sal i Ringkø
bing var hvad traktementet angik en af de fineste,
vi har haft imange år, og aftenen bød endvidere
på den gode overraskelse, at der var øl til alle ved bordet.
Senere på aftenen viste slægtsgårdsfolkene, at
de kan more sig aldeles storartet på basis også af
- sodavand. Der måtte naturligvis være en grænse
for ølbeholdningens størrelse efter flere ugers strej
ke.
Endvidere var festmiddagen og aftenen som hel
hed præget af, at taletiden ved middagen var blevet
hårdt beskåret. Der var kun én officiel tale, nemlig
H. Chr. Flytkjærs, der mundede ud i et leve
for Danmark fulgt af »Der er et yndigt land«.
Han er en mand, der kan få sagt noget med få
ord.
Også de øvrige talere fattede sig i korthed, hvad
der gav os en lang aften til, efter middagen, at
sidde og sludre sammen eller danse - og som der
dog blev danset til tonerne fra det kvikke tre
mands orkester.
Gæster var godsejer, cand. jur. J. F. Krarup,
proprietær Laurids Voldbjerg, borgmester J. Dalgaard-Knudsen, Ringkøbing, turistchef E. F.
Schiøtt, redaktør J. Antonsen. og bogtrykker H.
Rasmussen, Ringkøbing alle med fruer. Rasmus
sen er formand for byens turistforening.

Senere fulgte Slægtsgaardssangen, og borgmester,
landsretssagfører Dalgaard-Knudsen gav udtryk
for glæde over at se så mange slægtsgårdsfolk fra
hele Danmark samlet i Ringkøbing-landet.
Jeg tror, sagde borgmesteren videre, at man kan
overføre en he.l del af det kald og den ånd, som
er Dansk Slægtsgaardsforenings, også til en gam
mel by. Men vil gerne i så vid udstrækning som
muligt bevare rammen og miljøet og traditionen
bag de gamle slægter. Men vil man sætte sig i
stand til den slags, må man følge med tiden, for
at kunne få råd til at opretholde det værdifulde.
For mig står det som dybt alvorlige problemer og
emner, Slægtsgaardsforeningen har taget sig af.
Det er noget meget vigtigt at kunne lære slægten
som lever i dag, ikke kun at leve i det vandrette
plan d. v. s. bare overkomme dagen og vejen, men
at huske og tænke også i det lodrette plan. Vi er
Slægtsgaardsforeningen meget taknemmelige for, at
den har koncentreret sig om denne dybt kulturelle
opgave. Jeg ønsker Dem lykke til de fortsatte be
stræbelser. Tak for det arbejde, De udfører.
(Bifald).

Vor formand bød velkommen til middagen, og
forsamlingen sang indledningsvis »Danmark, nu
blunder den lyse nat«. Rummets temperatur var
sådan, at dommer Christensen, Ringkøbing, som
også var til stede gennem Chr. R. Christensen
afsagde kendelse om, at jakkerne måtte hænges
bort. Derefter fik Flytkjær ordet og fornyede sine
velkomstord tidligere på dagen med en bemærk
ning om, at det havde været arrangørerne en me
get stor glæde, at så mange i år havde vovet sig
så langt ud, men med den tilføjelse, at »langt ud«
naturligvis afhænger af, hvorfra afstanden er be
regnet. Noget for beskedent tilføjede Flytkjær, at
Ringkøbing-egnen jo ikke havde så meget at frem
vise. På Lolland og Falster har de slotte og herre
gårde med billeder så store, at der ingen ende er
på dem, men vi har glædet os til at vise jer det,
som er vort i en forblæst og vidtstrakt egn af lan
det, og vi glæder os til at hygge os med jer: Jeg vil ønske for slægtsgårdsfolkene og for vort
land i det hele taget, at fremtiden må blive lys.
Vi håber alle, at det at være bonde i Danmark
vil kunne være ensbetydende også med råd til, at

Godsejer, cand. jur. J. F. Krarup, Nr. Vosborg,
glædede sig til gensynet med årsmødedeltagerne
på Nr. Vosborg, berettede korte træk fra Nr. Vosborgs historie og tilføjede, at det i dag er svært
at være landmand med ønske om at ville bevare
traditionerne, for »traditioner« er blevet et uar
tigt ord. De gamle gårde er blevet ensomme. Det
er vor opgave at sørge for, at der er liv i gården,
så det ikke går med vore ejendomme som med
hin på Møn, hvis ejer, ribbet for alt, sluttelig
så også sin kone stryge af gården.
Her sang forsamlingen »Jylland mellem tvende
have«, hvorefter Salomon J. Frifelt bragte en hil
sen fra Ths. B. Thomsen i Vendsyssel, naturligvis
indflettet et vers på nordenfjordsjysk. Den gubbe
har et ægte vendelbosind og et velsignet humør,
tilføjede Salomon J. Frifelt og mindede desuden
om, at en vendelbo normal først bliver rigtig gal
i hovedet tre dage efter at være blevet fornærmet,
men så bli’r han det også til gavns. Thomas på
Bakken har dog vist sjældent gidet at spilde sin
tid på den slags. Hilsenen fra Thomas Thomsen
blev kvitteret med hjertelighed og fulgtes af san
gen »Som dybest brønd«.
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På foreningens vegne rettede Chr. R. Christen
sen en tak til turistchef Schiøtt og bogtrykker H.
Rasmussen for det store og fine forarbejde til mø
det.

Bogtrykker H. Rasmussen mente, at der nu al
ligevel nok var mere at se på Ringkøbing-egnen,
end Flytkjær i sin beskedenhed havde givet ud
tryk for: - Men man må naturligvis have blik for
egnens egenart, og det tror jeg, slægtsgårdsfolkene
har. Taleren berettede en munter historie om en
brav Ringkøbing-vært, som på en djærv måde holdt
orden i sin knejpe. Videre omtalte turistforenin
gens formand slægtsgårdssagen og udtrykte især
stor glæde over gentagelseslinjerne i Slægtsgaardssangens andet vers:

Og her er ungdom vokset op til daad,
og her har gamle givet vise raad.
De to linjer giver essentielt slægtsgårdsfamiliens
situation. Det glæder mig, at De i så høj grad
bakker op om disse linjer i den måde, foreningen
arbejder på.

Middagens sidste taler var Einer Petersens poe
tiske og smukke hyldest til damerne. Det har man
den fra Kikhavn et ganske særlig tag på. Der stod
han og sammensatte denne buket af kønne ord
til pigen, hustruen og moderen: - Jeg vil i aften
gerne plukke en buket - helt forskellig fra fi
nansministerens buketter - en buket af de fagreste
roser, som tænkes kan. Gang på gang har jeg på
vore møder og ture plukket roser også rundt om
kring på de gårde, vi besøger, hvor slægtsgårdsmanden byder velkommen og hvor husets største
pryd, hans hustru, står og smækker fløjdørene op
og byder os ind. For på Danmarks slægtsgårde
er der roser over alt. Roser i knop - de purunge
døtre, roser under udfoldelse - den modne unge
pige, og roser i flor - moderen og hustruen. En tak
til vore kvinder for alt det, de er for os. De længe
leve.
Videre takkede formanden Flytkjær for efter
middagens overraskende arrangement, dels for
valget af det fortræffelige lokale, dels for den
festlige servering, ved unge piger i folkedragter,
af mødekaffen.
Den meget vellykkede aften sluttede med godt
og vel et par timers dans.

Gennem det grønne land
Også årsmødeudflugten Kristi Himmelfartsdag var
præget af en prisværdig koncentration i tilrette
lægningen. Så mange udflugter har virket for
lange, og denne kunne også nemt være blevet det,
for Vestjylland har kilometer nok at tære på, men
de firs kilometer, som var udvalgt til nærmere
eftersyn, var både kønne og overkommelige og
med betydelige oplevelser undervejs.
Første besøg gjaldt Hee Kirke og J. C. Chri
stensens grav på Hee Kirkegård. Her nedlagde
konsulent Hans Balle en buket på graven, og ud
flugtsdeltagerne tog kirken i øjesyn ude fra. Der
var gudstjeneste i den under besøget.
Ikke mindst var besøget på Nr. Vosborg lidt
nord for Ulfborg en usædvanlig oplevelse. Her
bød godsejer, cand. jur. J. F. Krarup og frue
velkommen i den lukkede borggård. Godsejeren
fortalte fra hovedtrappen interessante træk fra går
dens historie, og da ikke mindst fra dens bygnings
historie.
Hovedgården Nr. Vosborg i Ulfborg sogn hed
oprindelig Osborg d.v.s. borgen ved Storåens mun
ding. 1299 kaldtes den Fosborg, og 1407 bar
den navnet Oseborgh. Borgen blev i 1299 med

en ottendedel tilbudt ærkebiskop Jens Grand, den
tilhørte bl. a. Niels Bugge til Hald (død 1399),
og kom gennem dennes datter ved giftermål i
marsken Christiern Vendelbo’s eje (død ca. 1400).
Blandt gårdens andre ejerslægter har været Pode
busk, Krabbe, Gyldenstierne, Juel, Bielke o. fl.
Sidst i 1700-tallet købte købmanden Peder Tang
sammen med sin broder Søren Tang, Nr. Vosborg.
Peder Tang blev gårdens eneejer i 1793, og i det
hele taget fik Tang-slægtens virksomhed på Nr.
Vosborg stor betydning for ejendommen. 1 en år
række har den gamle gård med den uhyre interes
sante bygningsstruktur tilhørt godsejer Krarup. Ho
vedbygningen er fredet i klasse A og bygninger i
flere stilarter omslutter gårdspladsen, som er be
lagt med brosten. Oprindelig lå Nr. Vosborg ca.
en kilometer vestligere, men blev i sin tid flyttet
efter en ødelæggende stormflod.
I sin velkomsttale oplyste godsejer Krarup bl. a.
at H. C. Andersen i tre uger i 1858 boede på
Nr. Vosborg og her skrev »En historie fra Klit
terne«. I dagvognen på Andersens rejse fra Nr.
Vosborg til Randers blev »Jylland mellem tvende
have« til. Godsejeren foreslog, at man sang den:
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- »Dette er et sted med megen tradition i alting,
sagde J. F. Krarup. Århundreder er gået hen over
denne gamle gård. Slægt efter slægt har sat sine
spor. I dag er Nr. Vosborg Deres.
Chr. R. Christensen takkede for de venlige vel
komstord og fordi, vi måtte se gården, og ud
bragte et leve for godsejerparret.
Under besøget blev der lejlighed til at bese går
dens indre og dens park og som et festligt punk
tum serverede godsejer Krarup og frue øl og soda
vand til de mange gæster. Det kan man da kalde
en gestus i en strejkemæssigt ølfattig tid.

Ved Vedersø Kirke nedlagde foreningens formand
en buket på Kaj Munks grav. Det skete under
andagtsfuld stilhed. Bagefter fortalte forfatteren
Salomon J. Frifelt i selve kirkerummet om Kaj
Munk og Vedersø fra 1924 til digterpræstens død
for tysk morderhånd i januar 1944. Frifelt skil
drede Munks udvikling også som skribent og min
dede om, at fra prædikestolen i Vedersø havde
Kaj Munk talt manende ord, som fandt lyttende
øren ud over det ganske land, til han gennem sit
martyrium fuldbyrdede en samling af hele det dan
ske folk til modstand mod nazivældet. Den dag i
dag ligger der altid friske blomster på stedet, hvor
Kaj Munk blev myrdet, og på hans grav ved kor
buen her uden for.
Formanden ved Kaj Munks grav.

Højtideligheden i kirken sluttede med »Altid
frejdig«, idet forsamlingen stående sang det sidste
vers i mindet om alle de frihedskæmpere, som
kampen kostede livet.
Formiddagens rundtur sluttede med en fortræf
felig frokost på hotel Vedersø Klit.

Godsejer Krarup og frue byder velkommen.

Eftermiddagsturen gik til den gamle gård Vold
bjærg nogle få kilometer nord for Ringkøbing. Her
blev den aldeles dejlige og velplejede have dybt
beundret. Proprietær Laurids Voldbjerg Sørensen
bød velkommen og fortalte om gården, og fru
Voldbjerg Sørensen modtog i hobevis af kompli
menter for virkningen af sine »grønne fingre«.
Hvor gammel Voldbjærg er, ved vi ikke med
bestemthed, erklærede Laurids Voldbjerg Sørensen
men vi ved, at den er en af Vestkystens ældste,
og at den oprindelig blev grundlagt ca. 100 meter
syd for den nuværende gård og var omgivet af
vand, tildels ved dobbelte voldgrave. Det første
Voldbjærg med sit trekantede tårn har ikke været
nemt at indtage. Herfra udgik efter sagnet vikingetogter til England med udfart gennem Ringkøbing
Fjord. Hvornår hovedbygningen er blevet flyttet,
ved ingen, men der er fundet hjømetåmsfundamenter i haven.
Proprietær Voldbjerg Sørensen nævnte som nog-
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OM VARTOV
Den gamle flerfløjede, stærke bygning i Køben
havns centrum, »Vartov«, som har facade ud til
Løngangsstræde, Farvergade og Vester Voldgade
ved Rådhuset, kendes af mange, men måske over
vejende kun af navn. En af bygningsfløjene rum
mer Vartov kirke, hvorfra der har været trans
mission af gudstjenester. Den store statue af
Grundtvig inde i gården mellem bygningerne er
også velkendt.
Bygningerne rummer mange foreningslokaler og
møde- og selskabslokaler og restaurant m. m. Den
ne gamle bygning er i nutiden blevet et samlings
sted, hvor folk fra alle landets egne mødes i
mangeartede foreninger.
I de senere år har Dansk Slægtsgaardsforening
holdt sine to årlige hovedbestyrelsesmøder i Var
tovs mødelokaler.

Vartov er en af Københavns ældste institutioner,
hvis historie kan føres godt 650 år tilbage. I året
1296 oprettede Roskilde-bispen Jens Krag et så
kaldt Helliggejstes Hospital i København på det
sted ved Amagertorv, hvor nu Helligåndskirken
findes.
I den katolske tid var det knyttet til et kloster,
hvis munke og helligåndsbrødre varetog de syges
pleje.
Efter reformationen 1536 blev hospitalet en
selvstændig og efterhånden meget velstående stif
telse, opretholdt ved store gaver fra mange sider.
I 1605 flyttedes hospitalet til en landgård, Var
tov, nord for København, og dette navn fulgte
senere hospitalet, som nu benævnedes: Helliggej
stes Hospital, i daglig tale Vartov kaldet.
I 1666 fik stiftelsen sit hjemsted på den nuvæ
rende grund mellem Farvergade og Løngangsstræ
de ved Københavns gamle Vestervold. Her lå tid

le af de kendte slægter, der har siddet på Vold
bjærg gennem tiderne Krag’erne, Skram’eme og
Rantzau’eme. Peder Skram var en af de kendte
mænd, der sad på Voldbjærg. Endvidere skildrede
Voldbjerg Sørensen gårdens drift i dag og turdeltageme fik lejlighed til at se gården ude som inde.
Inden de interesserede tog på køretur i engene,
sluttede formanden årsmødet med tak til alle sider
og udtalte et på gensyn til næste år til vort 25.
årsmøde.

Nogle af udflugtsdeltagerne i Nr. Vosborgs lukkede gård.

ligere en gård, som ejedes af astronomen Tycho
Brahe.
Vartovs nuværende bygning er opført i årene
1724-55 og er på grund af deres smukke barokarkitektur fredede i klasse A.
Disse bygninger har gennem ca. 200 år huset
Helligånds Hospital, som efterhånden blev omdan
net til et asyl for ca. 450 gamle og svage menne
sker. Stiftelsens midler overgik til Københavns
Magistrat, som i 1934 opførte et stort nyt kom
pleks: »Gammel Kloster«, andetsteds i København
til stiftelsens brug.
Ved Vartov kirke var Danmarks store folkevækker og salmedigter, N. F. S. Grundtvig, præst i 33
år fra 1839 til sin død 1872. Her samlede han en
stor fri menighed over sin forkyndelse, og herfra
bredte hans kirkesalmer sig over hele landet. Den
lille uanselige Vartov kirke er for alle danske
et minderigt sted, udgangspunktet for den grundt
vigsk bevægelse. Kirken benyttes stadig til guds
tjenester, og efter Grundtvig har en række kendte
danske præster virket her.
I Vartovs grønnegård findes nu en statue af
N. F. S. Grundtvig, udført af kunstneren Niels
Skovgaard og opstillet 1932. Grundtvig ses knæ
lende i sin præstedragt, øsende vand af dåbens
kilde. På fodstykket står: »Livets Ord af Gud
doms-Rod - Kilden er til Livets Flod«.
I 1947 købte den grundtvigske landsforening,
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»Kirkeligt Samfund«, Vartovs bygninger - dog
ikke kirken, som ejes af menigheden - fordi man
ønskede at gøre de smukke bygninger omkring
Grundtvigs gamle kirke til et hjemsted for et so
cialt og folkeligt børne- og ungdomsarbejde med
grundtvigsk præg. Ved frivillige bidrag fra hele
landet lykkedes det at skaffe midler til købet og
til restaurering og nyindretning af de gamle byg
ninger. Det tidligere alderdomshjem blev nu om
dannet til en ungdomsgård: Et samlingssted for
dansk ungdom.
I Vartov findes nu - foruden Vartov kirke følgende virksomheder: En børnehave, et fritids
hjem, ungdomsklubber, et studenterkollegium, lo
kaler for »Studenterkredsen« og »Københavns
Højskoleforening«, et stort soldaterhjem med sol
daterherberge, møde- og selskabslokaler, en offent
lig restaurant, samt et særligt Grundtvig-bibliotek
for den, som ønsker at studere Grundtvig.
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