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Fint møde i Sønderjylland

Inde i bladet fortæller vi om årsmødet på Gråsten Landbrugsskole og om besøget på Als. Vort billede viser en række 
glimt fra de to vellykkede dage med over 300 deltagere. Øverst til venstre et kik ud over Majbølgaards have, mens 
proprietær Thomas Jessen til venstre i billedet fortæller om sin slægtsgård. Nederst i højre hjørne af vor billedmontage 
hilser arkivar P. K. Hofmansen (i midten) på advokat M. Hesselbjerg, mens ar kiv assistent Fritz Nielsen ser til.
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Als i solskin og byger
Vi får »bestilt noget« på disse årsmøder. Når 
man tænker tilbage på den lange række af møder i 
årene, der gik, har de for deltagerne været iden
tisk med et stort udvidet kendskab til vort land. 
Mange historiske steder har vi besøgt, vi har gæ
stet slægtsgårdsfolk undervejs, har kunnet glæde os 
over deres hjem og bedrifter og smukke ting, der 
gik i arv fra generation til generation, men pgså 
kulturinstitutioner af mange slags har vi stiftet be
kendtskab med. Disse udflugter er en værdifuld 
foranstaltning, hvoraf deltagerne har megen glæde 
frem over. Rundturen på Als Kristi himmelfarts
dag var ingen undtagelse fra denne regel: Vi så 
meget, erfarede meget og kunne glæde os over 
meget.

Det småregnede ved afgangen fra Sønderborg, 
men stort set skikkede vejret sig rimeligt dagen 
igennem med opklaring omkring ved middagstid. 
Overalt hvor det store selskab på godt 300 nåede 
frem, blev vi modtaget på det venligste.

Pastor J. Lærkes i Egen stod i sin kirkedør og 
gav hver enkelt rejsedeltager et velkomsthåndtryk. 
Den præst må ha’ stærke hænder! Bagefter fik vi 
den fine, gamle kirke at se, og præsten fortalte 
træk af dens historie og holdt en kort andagt. Egen 
kirke er, som så mange andre kirker i Danmark 
fra århundredet omkring Valdemarstiden. 1241 
klagedes der til paven over en præst i Egen. Den 
kirke lå en kende vestligere end den nuværende og 
var bygget af træ. Videre oplyste pastor Lærkes, 
at de meget velbevarede kirkestalde ved Egen 
kirke er ca. 200 år gamle. Ældste del af den nu
værende kirke er bygget mellem 1200 og 1300. 
Som et levn fra middelalderen ser man på kirke-, 
pladsen et klokketårn af træ. Tillige virker det som 

et monument for de unge sønderjyder, der faldt i 
den første verdenskrig. Deres navne læses på tavler 
langs med spadserestien på højen, hvor klokke
stabelen står. I det hele taget er stedet, hvor Egen 
kirke blev bygget et gammelt helligsted. Ved kirke
diget ses en af de såkaldte skålsten fra oldtiden. 
Kirkens alter er fra 1515, alterbordet er af munke
sten. Bl. a. fortalte pastor Lærkes også træk om 
kirkens præster tilbage i tiden. Der har været

Til venstre gårdejer Jens Iversen byder velkommen til 
Paradiisgaard, til højre fortæller forstander Boye Andersen 

træk af Nordborg Slots lange historie.
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stoute folk iblandt, stimulerende for befolkningens 
danskhed i udlændighedens år. Man ser disse præ- 
stebilleder på kirkens væg. Forsamlingen sang »I 
østen stiger solen op« og pastor Lærkes lyste vel
signelsen fulgt af »Dejlig er jorden«.

PÅ Nordborg Slot, som var det næste ud
flugtsmål, fortalte forstander Boye Andersen fra 
en bænk i haven om slottet og dets efterskole, og 
der blev lejlighed til en tur såvel indendørs som i 
parken. Slottets historie går tilbage til Vender
tiden, da det blev opført som værn mod de pom
merske sørøvere. Desuden berettede forstander 
Boye Andersen træk om de forskellige ejere af 
Nordborg Slot, en af de kendteste var foregangs
manden hertug August, død 1699. Slottet satte år
hundreder igennem i høj grad sit præg på Nord
borg by og gør det for så vidt stadig som det i dag 
er hjemsted for et stort antal unge, der her søger 
videreuddannelse. Nordborg Slot har været dansk 
efterskole siden først i 1920’erne.

Frokosten i Frydendal Kro blev afviklet hyggeligt 
og uden jag. Her henstillede foreningens formand, 
at man på eftermiddagens besøg på to alsiske 
slægtsgårde af hensyn til mund- og klovcsyge- 
situationen undlod at gå i staldene.

På plænen i Majbølgaards store og dejlige 
have, der bl. a. omfatter et mindeområde for går
dens ejere tilbage i tiden, fortalte proprietær Tho
mas Jessen om gårdens historie og drift. Tillig
gendet er ca. 400 tdr. land. Senere på Paradiis- 
gaarden, hvor foreningen bød på en forfriskning, 
fortalte gårdejer Jens Iversen om slægten og ejen
dommen. Iversen overtog driften af gården fra 
sine svigerforældre i 1931, arealet er ca. 58 hek
tarer og en stor frugtplantage er i fin drift. Begge 
steder hilste forsamlingen værtsfolkene med bi-

Fru gårdejer Jens Iversen, Paradiisgaard, præsenterer fami
liens fornemme standur.

fald, og Chr. R. Christensen takkede for stor 
gæstfrihed. Besøget i de to ejendommes stuer var 
en stor oplevelse ikke mindst i betragtningen af de 
dejlige gamle møbler, som på den smukkeste 
måde præsenterede sig side om side med moderne 
inventar.

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

Mageløs 2 -Telt 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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Formandens årsberetning
Årsmødet 18. og 19. maj

En truende torden over Sønderjylland stod som 
et dårligt vejrvarsel over de mere end 300 slægts
gårdsfolk, som torsdag den 18. maj i formiddags
timerne fra hele Danmark bevægede sig mod 
Gråsten Landbrugsskole og Sønderborg, men hel
digvis blev uvejret ikke til noget. Kun en kort 
regnperiode på mødets andendag var der anled
ning til at tvivle på vejrgudernes bevågenhed, men 
så klarede det op igen, og dagen blev også i den 
henseende god. Det blev et udmærket årsmøde i 
alle henseender, vore sønderjyske værter havde 
lavet et udmærket arrangement, og vi fik meget at 
se af denne dejlige egn af landet.

Optakten var festlig. Gråsten Landbrugsskole er 
smukt beliggende. Her bød forstander Sv, Karl
skov Jensen velkommen til Sønderjylland og glæ
dede sig især over, at foreningens 25 års jubilæum 
kunne fejres i det gamle grænseland. Karlskov 
Jensen sagde bl. a. i sin lille velkomsttale, at Dansk 
Slægtsgaardsforenings indsats i mange måder fal
der sammen med den indsats, som udføres på 
denne skole, samtidig med, at man også her føler, 
at man arbejder som på en slægtsgård. Skolen er 
opstået af en sådan. Det er vort håb i vort ar
bejde her at kunne være med til at stimulere 
fremtiden gennem dansk landbrug.

Efter sangen »For en fremmed barsk og fattig« 
rettede Slægtsgaardsforeningens formand, folke
tingsmand Chr. R. Christensen en hjertelig tak til 
Karlskov Jensen og frue for den venlige modta
gelse og udtalte sin glæde over, at foreningen var 
blevet i stand til at holde sit jubilæumsmøde på 
dette smukt beliggende foregangssted. Desuden 

bød formanden mødedeltagerne velkommen in
klusive de mange gæster, hvoriblandt overlærer 
Jørgen Jørgensen, Slesvig. Ikke mindst glædede 
formanden sig over også på dette årsmøde at se 
mange unge deltagere. Til dirigent valgtes som 
vanlig revisor Kresten Foged og til protokolfører 
advokat M. Hesselbjerg.

MINDEORD
Chr. R. Christensen indledte sin beretning med 
mindeord over to gode medarbejdere i Dansk 
Slægtsgaardsforening, proprietær Chr. Lybye og 
magister Hans Ellekilde.

- Chr. R. Christensen sagde bl. a.: - Vi 
kendte Lybye som den statelige og venlige mand, 
der var en virkelig god støtte for Slægtsgaardsfor- 
eningen. Han har gjort et stort arbejde for for
eningen igennem mange år. Det gjorde os ondt at 
vi måtte savne ham i vor midte, efter at sygdom
men havde fået tag i ham. Lybye døde den 3. 
februar.

Den 28. februar døde en anden af Slægtsgaards
foreningens gode venner og nære medarbejdere, 
magister Hans Ellekilde, der som alle ved har ind
lagt sig stor fortjeneste i vor forening. Hans Elle
kilde var en stormand i sin videnskab og var den 
mand, der i en meget vanskelig tid skaffede 
Slægtsgaardsarkivet tag over hovedet i Det kgl. 
Bibliotek. Den 24. februar deltog Hans Ellekilde 
i vort hovedbestyrelsesmøde i København, fire 
dage efter var han død.

Vi ærer disse to menneskers og kollegers minde 
(Forsamlingen rejste sig.).

Slægtsgaardsforeningen i 1965
Derefter gik Chr. R. Christensen over til den 
egentlige årsberetning, i hvilken han udtalte:

- Dansk Slægtsgaardsforening kan ved dette 
årsmøde fejre 25 året for sin oprettelse.

Midt under krigen, da vort lands frihed var lagt 
i lænker og vor uafhængighed trådt under fod, 
lærte man i stigende grad at sætte pris på de vær
dier, vi stod i begreb med at miste. Og herunder 
voksede erkendelsen af, at vi i de danske slægts
gårde har en kulturarv af stor værdi.

Man besluttede derfor at oprette Dansk Slægts
gaardsforening, og det var ingenlunde nogen til
fældighed, at begyndelsen blev gjort her i Sønder

jylland. Her havde man under grænsekampens 
skiftende faser lært, at bondebruget var det stabile 
og blivende, som man kunne bygge på. Aldrig un
der de 55 udlændighedsår lykkedes det at vælte 
den sønderjyske bondestands danske sindelag over 
ende. Den havde bestået sin prøve, og nu kaldte 
man på den igen også gennem vor forening.

Utallige navne kan man nævne fra disse kam
pens år, lige fra Peter Hiort Lorenzen, der »talte 
dansk og vedblev at tale dansk«, over rigsdags
manden H. P. Hanssen-Nørremølle, der ved det 
sidste danske årsmøde i udlændighedstiden kunne 
pege på syd med de stærke ord:
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»I kan vel kro jer af døgnets kår og af sejren, 
der har jer skabt, men I fører en kamp imod 
tusinde år, og i den har I visselig tabt«.

Og jeg føler trang til at nævne endnu et navn, 
nemlig landdagsmanden Kloppenborg Skrumsager, 
der i genforeningstiden så stærkt og myndigt talte 
Danmarks og Flensborgs sag.

Efter et forudgående arbejde oprettedes for
eningen den 5. juli 1941 ved et møde i Odense.

Blandt de mænd, der forestod arbejdet ved op
rettelsen var bladmanden Chr.Damm. Foreningens 
første formand blev gårdejer Jørgen Petersen, 
Gislinge, som i dag sidder her på første række. 
Senere blev formandsarbejdet videreført af gård
ejer, civilingeniør H. M. Markersen, Rødby, og 
arbejdet i øvrigt af arkivar P. K. Hofmansen, 
konsulent Hans Balle og mange andre, som Slægts- 
gaardsforeningen skylder stor tak.

Foreningen kunne fra første færd bygge på den 
nationale stemning, der rådede i disse år. I kraft 
af den, i kraft af særlig bistand fra en række blade 
og med støtte fra så godt som alle landets sogne
fogeder fik man en fin start, der fra første færd 
placerede foreningen som en væsentlig faktor.

Og når man nu i jubilæumsåret skal gøre op, 
hvad man har nået, må man sige, at foreningen 
har indfriet de løfter, den har givet.

ARKIV OG BLAD
Gennem Slægtsgaardsarkivet er det lykkedes at 
undersøge og bevare tusinder af danske slægts
gårdes historie, således at væsentlige oplysninger 
om dansk landbrug, som ellers var udsat for at 
gå tabt, nu vil blive bevaret. Gennem medlems
blad og mødevirksomhed har man holdt medlem
merne orienterede om forhold af betydning for 
vore slægtsgårde og vi har knyttet kontakter ud 
over landet. Endelig har vi i de senere år ved kon
sulent Hans Balle og advokat M. Hesselbjerg 
bistået mange medlemmer. Derudover har Slægts- 
gaardsbladet ved redaktør Ib Paulsen i høj 
grad fungeret som talerør og bindeled mellem 
foreningens medlemmer. Ikke mindst har det ar
bejde, som er blevet udført med henblik på genera
tionsskifter og bevarelse af slægtsgården for slæg
ten været af stor betydning i disse vanskelige år.

Man kan således med rette sige, at foreningen 
har levet op til sit formål: Byg på fortiden, lev i 
nutiden, virk for fremtiden.

Vi er overbeviste om, at foreningen fortsat har 
en gerning at gøre ikke blot af kulturhistorisk be
tydning, men også af praktisk betydning for de 
kommende slægter.

Nu i jubilæumsåret har foreningen påny rettet 
henvendelse til en række danske sognefogeder for 
at knytte kontakten til nye forbindelser, og resul
tatet af dette samt indsats fra mange andre sider 

er blevet, at foreningen i en tid med tilbagegang 
i antallet af landbrug har kunnet øge sit med
lemstal.

Jeg bringer her foreningens hjerteligste tak for 
bistand i denne sag.

Stillingen for dansk landbrug bliver i disse år 
vanskeligere og vanskeligere for hvert år der går.

Siden krigen er en fjerdedel af de danske land
brugsejendomme forsvundet, og samtidig har mere 
end fire femtedele af de unge forladt landbruget.

Vi må derfor se i øjnene, at vi i løbet af kort 
tid ikke mere har kvalificeret ungdom til at 
videreføre driften af vore landbrugsejendomme. 
Og dette sammen med erhvervets fortsatte van
skeligheder i forbindelse med de gode beskæf
tigelsesmuligheder på andre områder, vil utvivl
somt føre med sig, at vi i de kommende år må 
påregne en yderligere meget kraftig nedgang i 
antallet af landbrugsejendomme. Optimister 
havde regnet med, at vi kunne ride stormen af 
ved at halvere antallet, men ikke mange tror 
mere, at det vil være muligt at klare sig hermed. 
Samtidig med flugten fra landbruget er land

brugsejendomme blevet attraktive for en del folk 
fra byerne. Det er ikke afkastningsmulighederne, 
der frister. Tværtimod. Men man øjner mulighe
den for værdisikring af kapital og visse skatte
mæssige fordele, som den landmand, der skal 
leve af erhvervet, ikke kan opnå. Og så inde
holder en landbrugsejendom herligheder, som folk 
fra asfalten i høj grad må savne.

Disse folk kommer som regel til os som venner, 
og de har i hvert fald givet store, nye befolknings
grupper indtryk af de vanskeligheder, landbruget 
arbejder under. Desværre gør disse opkøb det 
mange gange sværere for landbrugets egen ung
dom at komme til.

Bylandmændenes opkøb er medvirkende til at 
skabe en voldsom prisforskel på landbrugsejen
domme i disse år. De gode og velbeliggende ejen
domme stiger til priser, der overhovedet intet har 
med afkastningsevnen at gøre, hvorimod de min
dre attraktive er mere vanskelige at sælge.

Endnu kender vi ikke nævneværdigt til det sven
ske forhold med ødegårde, men der er for mig in
gen tvivl om, at dyrkningsgrænsen for dansk jord 
ændres.

Den tid er forlængst forbi, da hedebonden brød 
den danske al for at redde et karrigt udkomme. 
Nu plantes der skov eller indrettes rekreative om
råder, hvor før familier levede.

OM JORDLOVGIVNINGEN
Spørgsmålet om en ny jordlovgivning har i 
længere tid stået på dagsordenen, og jeg havde 
håbet, at vi ved denne lejlighed kunne have kon
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stateret, at en sådan var gennemført. Det kan vi 
imidlertid ikke, og tvivlen om, hvorvidt den bli
ver gennemført i denne folketingssamling begyn
der at trænge sig på. Det er meget beklageligt, 
for udviklingen er forlængst løbet fra den gamle 
lovgivning. Den betyder ikke mere noget konstruk
tivt, men står blot som en urimelig hindring for en 
naturlig udvikling.

Man havde også ventet en vidtgående liberalise
ring af lovgivningen, og meget væsentlige forbed
ringer vil blive opnået, når lovene kommer igen
nem, men det er, som om man ikke har kunnet fri
gøre sig fra en fortid som ikke er mere.

Når der foruden muligheder for samdrift af to 
ejendomme formentlig åbnes for sammenlægning 
af ejendomme med indtil i alt 45 ha og i visse 
tilfælde 75 ha, så er det en meget væsentlig udvi
delse af sammenlægningsgrænsen.

Jeg holder ikke af de to sammenlægnings- 
grænser. Jeg tror ikke, der kommer noget virke-. 
ligt rationelt ud af, at man skal ud at spørge eg
nens husmænd, om man må lægge to gårde sam
men. Det er at lovgive i baner, som ikke hører 
hjemme i det tyvende århundredes sidste trediedel.
Man havde ventet, at bestemmelsen om statens 

forkøbsret til visse landbrugsejendomme ville blive 
taget ud af landbrugslovgivningen.

Denne bestemmelse har været den store an
stødssten i dansk jordlovgivning, og den har mere 
end noget andet bidraget til at gøre dansk jord
lovgivning upopulær.

Efter forslaget sker der en del ændringer i loven, 
men princippet opretholdes.

Den generelle forkøbsret for alle ejendomme 
med over 56.000 kr.s grundbeløb bortfalder. Og 
ligeledes bortfalder bestemmelsen om, at staten 
har forkøbsret ved overdragelse til søskendebørn. 
Begge disse ting må hilses med stor tilfredshed. 
Og navnlig kan Dansk Slægtsgaardsforening ud
tale sin glæde over, at denne helt urimelige be
stemmelse nu bliver fjernet fra vor lovgivning.

Derimod opretholder forslaget en bestemmelse 
om, at tinglyst forkøbsret på ejendomme under 
56.000 kr.s grundbeløb skal opretholdes.

Det drejer sig om 805 ejendomme, som der i 
hovedsagen er tinglyst forkøbsret på i årene 
1948-55. Det er i det væsentlige ejendomme i 
størrelsesordenen 20-30 ha, og de ejendomme 
der er tinglyst forkøbsret til fordel for, har som 
regel en størrelse på 3-5 ha. Enhver, der kender 
blot det mindste til dansk landbrugs forhold, kan 
se, hvor urimeligt dette virker. Rent bortset fra, 
at tiden er løbet fra de mennesker, der ønskede 
tillægsjord, vil det da virke helt urimeligt at be
skære en ejendom på 20-30 ha for jord og 
mindst lige så urimeligt at supplere de helt små 
ejendomme, der som regel vil mangle de mest 

elementære forudsætninger for at blive tidssva
rende landbrugsejendomme.

Ud over disse skal der kunne tinglyses for
købsret på alle landbrugsejendomme uanset stør
relse, hvis der er trang til tillægsjord. Og tillægs
jordsbegrebet er endda meget svagt udformet.

Det vil sige, at hvis forslaget gennemføres i den 
forelagte skikkelse kan en lang række nye ejen
domme drages ind under forkøbsrettens plage, og 
bestemmelsen kan derfor fortsat komme til at stå 
som en skamplet på dansk jordlovgivning.

Jeg finder, at tinglysningen er et forkasteligt sy
stem. Den strider i høj grad mod dansk landbe
folknings retsfølelse. Den er et indgreb i land
mandens ejendomsret og dispositionsfrihed, og den 
er uhensigtsmæssig.

Hvis jorden skal udnyttes på den mest hen
sigtsmæssige måde, må den inden for lovgivnin
gens naturlige grænser finde der hen, hvor den 
under frie forhold har sin naturlige plads.

Man har sagt, at forkøbsretten er uden betyd
ning for dansk jordlovgivning og man har endda 
betegnet den som en narresut for husmændene.

Jeg skal ikke kommentere dette, men sikkert er 
det, at betydningen ingenlunde har stået i forhold 
til princippets karakter. I 1964-65 gjorde staten 
forkøbsretten gældende i 2 tilfælde og i 1965- 
66 i 4. Det er ikke meget, og det kan ikke for
ventes at blive mere, når den generelle forkøbsret 
falder bort. Men det er nok til at stå som et ir
ritationsmoment for dansk landbrug.

For det første er bestemmelsen meget kostbar 
at administrere, idet den kræver et meget stort 
administrationsapparat. For det andet skaber 
den usikkerhed hos både køber og sælger, for det 
tredie kan den forårsage betydelige vanskeligheder 
i tilfælde, hvor ejendomme overdrages på sådanne 
vilkår, at sælger skal have boligret i en del af 
gårdens stuehus, og fordet fjerde er det meget uhel
digt for en køber, at han skal vente i indtil fire 
uger på besked om, hvorvidt han kan få den købte 
gård, eller han skal ud at søge efter en anden.

En meget glædelig ting ved de nye jordlove er, 
at jordrentesystemet glider ud. Vi får igen knæsat 
det princip, at jorden skal være danske bønders 
eje og ikke statens. Der bliver tale om en frivillig 
afløsning af jordrenteprincippet, men jeg tvivler 
ikke om, at alle eller så godt som alle vil forlade 
det forhadte system, der har skabt så store van
skeligheder både for landbruget, administrationen 
og en naturlig byudvikling.

Et problem i forbindelse hermed er præste
gårdsjorderne. Men det må her være en naturlig 
ting, at kirken får fuld erstatning for rettigheder, 
den skal afstå, samt at pengene ikke indgår i 
stiftsmidlerne, men kommer de enkelte menighe
der til gode, således at de kan frugtbargøres på 
naturlig måde.
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Der er således betydelige hindringer for enighed 
om den kommende jordlovgivning. Jeg beklager, 
at det skal være sådan, og jeg beklager stærkt, 
hvis de nye love ikke kan gennemføres allerede i 
sommer. Og jeg vil gerne fra dette sted rette en 
indtrængende henstilling til landbrugsministeren, 
som er i besiddelse af et vist storsyn på dette 
område, om at kaste fordomme tilside og gå til en 
løsning, der kan samle bred tilslutning.

Den største hindring herfor er forkøbsretssyste
met. Kastes dette forældede princip bort, kan en 
løsning endnu nås.

Ministeren har i øjeblikket chancen for at lægge 
slutstene på generationers bitre jordkamp og på 
reelt grundlag at bygge en tidsvarende jordlovgiv
ning op.

Jeg håber, denne chance ikke skal forspildes, 
fordi man fra enkelte sider ikke kan frigøre sig 
fra fortiden.

OPSPARING OG INFLATION
Generationsskiftets store problem i dansk land
brug er de stadigt voksende etableringsvanskelig
heder. Ikke alene er ejendommene blevet dyrere, 
men maskinpark og produktionsapparat er snart

Planer

ETABLERINGSLÅN 
tal med...
ANDELSBANKEN 

nået en sådan prishøjde, at det overstiger værdien 
af en samlet landbrugsejendom for ikke mange år 
siden.

Det bliver en af fremtidens store opgaver at løse 
dette problem, så der kan skabes muligheder for 
de unge landmænd for at overtage egen bedrift.

Skal dette problem løses, må det ske ved et vist 
samvirke mellem hjem og stat.

Den unge landmand må selv bidrage til proble
mets løsning gennem en betydelig opsparing i ung
domsårene. Jeg ved godt, at en del af denne op
sparingsværdi spises op af den ulykkelige infla
tion, men jeg ved også, at opsparingen er det fun
dament, finansieringen bygger på. Uden evne og 
vilje til opsparing er der ingen muligheder for den 
unge landmand.

Derfor bør også hjemmene bidrage til, at en 
sådan opsparing kan gennemføres. Jeg tænker her 
på, at hjemmegående børn må have en ordentlig 
løn for deres arbejde. Kun hvis de får det, er de i 
stand til at frigøre sig for forpligtelser over for 
forældre og søskende ved ejendomsovertagclse. 
Jeg ved godt, at det kan være svært for mange at 
udrede en sådan løn, men det er ingen undskyld
ning. Så kan man i hvert fald lade de unge få 
en prioritet i ejendommen. Virkningen går i sam
me retning.

Og på en række andre områder kan unge og 
ældre bidrage til på afgørende vis at lette genera
tionsskiftet. Og jeg understreger, at dette er af
gørende vigtigt, hvis det skal lykkes at bane vej for 
en ny slægt af unge landmænd.

Staten bør også bidrage sit. Den jordrentefor
pligtelse, som nu foreslås afløst, vil i årenes løb 
kunne frigøre en kvart milliard kroner. Og det er 
penge, der først og fremmest må sættes ind for at 
lette generationsskiftet.

Og ligeledes på anden måde bør sagen tages op.

Forhåbentlig vil vi inden næste årsmøde være 
nået frem til i hvert fald noget af en løsning på 
dette punkt. Men jeg indrømmer, det vil blive 
svært.

Og sværere er det blevet, fordi man med den 
stedfundne ejendomsvurdering har opvurderet 
værdierne på en sådan måde, at de gaveafgifter, 
arveafgifter og stempelafgifter der pålignes i for
bindelse med generationsskiftet, virker på en 
helt urimelig måde.

Man skulle synes, at situationen i højere grad 
opfordrede til at lette generationsskiftet i stedet 
for på brutal måde at besværliggøre det.
Chr. R. Christensen sluttede sin beretning med 

at rette en tak til alle sider for godt samarbejde, 
Slægtsgaardsarkivets funktionærer, såvel som ar
kivar P. K. Hofmansen, advokat Hesselbjerg, Ib 
Paulsen og sidst men ikke mindst konsulent Hans 
Balle, der udfører et stort arbejde.
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SLÆGTSGAARDSARKIVET I 1965
For første gang efter Hans Balles fratræden som 
formand for Slægtsgaardsarkivet bl. a. som følge 
af overhåndtagende arbejde i administrationen, af
lagde forfatteren Salomon J. Frifelt beretning om 
Slægtsgaardsarkivets virksomhed i det forløbne år:

- Det er faldet i min lod at aflægge beretning 
om Slægtsgaardsarkivets virksomhed gennem året 
1965.

Men som indgang til denne beretning kan jeg 
ikke andet: Jeg må med nogle få ord mindes 
én af Dansk Slægtgaardsforenings og Slægts
gaardsarkivets bedste venner, som for nylig er af
gået ved døden: Arkivar, magister Hans Ellekilde. 
Det er ikke tid og sted her - selv i korte rids - 
at tegne et billede af magister Hans Ellekilde som 
videnskabsmand og forfatter. Gennem de 44 år, 
han sad som forstander eller arkivar i Dansk 
Folkemindesamling, nåede han at samle sammen 
en vældig viden om folkeoverlevering, tro, sagn og 
eventyr. Inden for sit særlige felt var han vel nok 
den mand her i Norden, der samlede og suverænt 
formidlede den største viden om folkeminder.

Og som videnskabelig forfatter i folkelig form 
har han gennem årene udsendt en imponerende 
række afhandlinger og større værker. Hans store 
ufuldendte værk: »Nordens Gudeverden«, og hans 
værk »Vor danske Jul gennem Tiderne«, er alene 
nok til at sikre hans navn mod glemsel langt frem 
i tiden.

Men det, vi her i dag især vil mindes og takke 
Ellekilde for, er to store vennetjenester, han har 
ydet Slægtsgaardsarkivet:

I en for vor forening vanskelig periode, da vi 
praktisk talt stod uden husly for det arkiv, vi var i 
gang med at bygge op, tilbød Ellekilde os husrum 
inde på Dansk Folkemindesamling på Det kgl. 
Bibliotek.

Her var faktisk mere hjerterum end husrum, 
for pladsen var mere end kneben i forvejen. Men 
plads fik vi, og Slægtsgaardsarkivet fik - takket 
være Ellekilde - den bedst tænkelige adresse: 
Det kgl. Bibliotek.

En anden lige så værdifuld håndsrækning står 
vi også i takskyld til Ellekilde for. Det var ham, 
der bragte os i forbindelse med vor nuværende 
arkivar i Slægtsgaardsarkivet: P. K. Hofmansen.

Lad mig sige det her med det samme: Slægts
gaardsarkivet kan vanskeligt påskønne tilstrække
ligt, at vi har fået Hofmansen som arkivar og le
der af vort arkiv.

Han har gennem udholdende arbejde og aner
kendt faglig dygtighed sikret arkivet en sådan an
seelse også i fagkredse, så vor plads inde på Det 
kgl. Bibliotek synes sikret nu, også på længere sigt.

Aret 1965 gælder arkivets 25de arbejdsår. Der 

kan således være god grund til at se lidt tilbage 
over virksomheden, og hvad der er nået gennem 
disse 25 år.

Hvad der er nået, kan siges med få ord: Fra bar 
bund er Slægtsgaardsarkivet i dag nået frem til at 
være en samling, som både slægtsgårdsfolk og 
fagfolk regner med. Her samles, opbevares, og ud
nyttes alle de oplysninger om gamle gårde og 
gamle slægter, det er muligt at fremskaffe.

Vist så - selv om meget er udrettet i disse 25 
år, så ved vi, der er langt igen, før vort arkiv bliver 
det, som foreningens tidligere formand, civilinge
niør H. M. Markersen og andre med, har drømt 
om: Et udførligt og samlet dansk bondegårds
arkiv.

At opbygge et sådant arkiv vil ikke blot tage 
år, men menneskealdre.

Vi har nu i al beskedenhed gjort de første 25 
skridt ad denne vej. Og vi vil fortrøstningsfuldt 
arbejde videre på opgaven. Vi ved, at med arkivar 
Hofmansen som leder af arkivet sammen med 
hans flinke medhjælpere vil Slægtsgaardsarkivet 
fra år til år vinde i fylde og anseelse.

Lad mig blot fra året 1965 nævne enkelte tal og 
oplysninger fra regnskabet og fra arkivar Hofman- 
sens beretning om arkivets virksomhed.

ARKIVETS REGNSKAB FOR 1965
Indtægt.:
Kassebeholdning pr. 1/1 1965 .......................... 1.922,32
Modtaget af Slægtsgaardsforeningen .............. 6.500,00
Renter på sparekassekonto .............................. 7,74

Balance. . . . 8.430,06
Udgift:
Arkivar Hofmansens løn .................................. 4.100,00
Folketællingsundersøgelser (ekskl. porto) .... 566,00
Medarbejdere for registrering, afskrivning m. m. 254,25 
Kontorartikler, papir, porto og fragt.............. 236,46
Bøger, topografi og personalhistorie .............. 93,50
Mødeudgifter..................................................... 95,75
Fotokopieringspapir ........................................... 206,85
H. Ellekilde, forbedring

af Landbokartotek 1965 .............................. 300,00
Kassebeholdning pr. 31/12 1965 ...................... 2.577,25

Balance. . . . 8.430,06

Slægtsgaardsarkivets regnskab er i over 20 år 
ført af fhv. arkivar magister Hans Ellekilde, Dansk 
Folkemindesamling.

Hans Ellekilde forelagde regnskabet for 1965 
ved sidste arkivudvalgsmøde, den 23. februar 
1966.

Regnskabet er revideret af konsulent H. Balle, 
som har gennemgået og godkendt alle bilagene og 
det opstillede årsregnskab.
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FORETAGNE UNDERSØGELSER
Oplysninger vedrørende Slægtsgaardsarkivets ar
bejde 1.1.1965-31.12.1965.

Der er i 1965 udført og udsendt 50 stk. folke
tællingsundersøgelser. Ved årets udgang var der
med udsendelsen af folketællingsundersøgelserne 
å jour med de i årets løb af Dansk Slægtsgaards- 
forenings medlemmer udfyldte og indsendte ske
maer med oplysninger om Slægtsgården og dens 
beboere nærmest nutiden.

Udgifterne ved folketællingsundersøgelserne og 
deres udsendelse i 1965:

50 stk. folketællingsundersøgelser: 591 kr. Gen
nemsnitlig pr. stk.: 11,82 kr.

NB: Slægtsgaardsarkivet skylder medarbejder
ne, hr. J. P. Christensen, hr. H. W, Kramer og 
hr. Fritz Nielsen, tak for deres gode arbejde med 
udskrivningen og afskrivningen af de 50 stk. folke
tællingsundersøgelser i 1965.

Med hensyn til de fra Slægtsgaardsarkivet ud
førte arbejder (undersøgelser, afskrifter m.m.) 
kan oplyses, at der i 1965 er udfærdiget 21 stk. 
til en samlet betaling af 2.568,25 kr.

NB: Når arbejdet med udførelsen af de 21 stk. 
større undersøgelser m.m. i 1965 har kunnet finde 
sted, skyldes det en god og påskønnelsesværdig 
indsats af Slægtsgaardsarkivets medarbejdere, fru 
Anne-Lise Alstrøm, hr. J. P. Christensen og hr. 
Fritz Nielsen.

Der er i 1965 udført 2 stk. Diplompåskrijter.
Til sammenligning: 1961: 2 stk. 1962: 3 stk. 1963: 3 stk. 

1964: 0 stk. 1965: 2 stk.
Breve:
Indgåede breve i 1-965 ...................................... 85 stk.
Udgåede breve i 1965 med individuelt indhold 120 -
Udgåede breve ialt i 1965 .................................. 170 -

Det kan oplyses, at Slægtsgaardsarkivets sam
linger også i 1965 i flere tilfælde er blevet benyt
tet på Det kgl. Biblioteks læsesal af interesserede. 
Denne udlånsvirksomhed har også i 1965 bevirket 
nye gaver i form af dokumenter og optegnelser 
til arkivet.

Man hører undertiden ordskifte om, hvilke op
gaver inden for Slægtsgaardsforeningen, der må 
anses for de vigtigste.

Nogle nævner konsulentvirksomheden, der prø
ver at formidle det vanskelige generationsskifte.

Andre anser foreningens juridiske råd og bi
stand for noget væsentligt.

Andre igen viser hen til bladet, »Slægtsgaar
den«, som et vigtigt, ja, afgørende bindeled mel
lem de gamle jordejende slægter og deres hjem, 
der ikke uden grund nævnes som kærnen i den 
danske folkestamme.

Fra anden side vil man mene, at den upolitiske 
Slægtsgaardsforening har mulighed for med vægt 

overfor de politiske partier at pege på ting og for
hold, som virker med til at trykke det arbejdende 
bondebrug ned i økonomisk ufrihed med en efter
hånden utålelig arbejdsbyrde.

Politisk oplysning og målsætning - således som 
vi lige nu har hørt det gennem formandens for
trinlige redegørelse - vil mange anse for en meget 
vigtig opgave.

Og der kan måske nævnes flere andre opgaver, 
som bør anses for vigtige.

Jeg skal ikke her prøve på at tage stilling til, 
hvilke af Slægtsgaardsforeningens opgaver, der ret
telig bør nævnes som den vigtigste.

Lad mig blot pege på, at den første opgave, 
Slægtsgaardsforeningen efter sin stiftelse for 25 år 
siden tog op, var dannelsen af et Slægtsgaards- 
arkiv, fordi de mænd, der førte slægtsgårdsideen 
frem, anså tilknytningen til fortiden og fortidens 
slægter for noget væsentligt og afgørende.

Vi ved også, at mangfoldige af foreningens med
lemmer omkring i landet har oplevet glæde og 
rigere historisk udsyn gennem de oplysninger og 
historiske undersøgelser, de har modtaget fra ar
kivet.

I de 25 år siden foreningens stiftelse er arkivet 
vokset både i fylde og anseelse til gavn for de, der 
her søger oplysning om gårdens og slægtens for
tid, og vi tør tro: til endnu mere gavn og glæde 
for kommende slægter.

For kun den slægt og det folk, der kender og 
vedkender sig sine rødder tilbage til fortiden, har 
udsigt til at gro frodigt ind i fremtiden.

VORT BINDELED
Bladudvalgets formand, hofjægermester Cederfeld 
de Simonsen afgav en kort beretning for bladet 
»Slægtsgaarden«, der af formanden var blevet 
nævnt som et meget væsentligt bindeled mellem 
foreningens medlemmer. Og dette er rigtigt, sagde 
Cederfeld. Må jeg minde om, at der i det første 
nummer af vort blad var et billede af Peter Pe
tersens gård i Egen på Als, som vi jo skal på 
rundtur på i morgen. I alt er der til nu kommet 
142 numre af »Slægtsgården«, der er udkommet 
gennemsnitlig seks gange årligt. I det første num
mer af bladet skrev dets første redaktør, gårdejer 
Jørgen Petersen, en artikel, og i det var desuden 
foreningens vedtægter trykt. Den 1. annonce var 
indrykket af revisor Kresten Foged, som også er 
vor mødeleder i dag, samt vor trofaste revisor gen
nem de mange år. Formanden omtalte bladets an
noncesituation og nævnte, at »Slægtsgaarden« jo 
som alt andet bliver dyrere og dyrere at fremstille. 
Nu koster det over 20.000 kr. om året, men jeg 
håber, at vi fortsat er enige om, at vi ikke kan 
undvære »Slægtsgaarden«.
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DET ER SVÆRT AT HVERVE NYE
Alle tre beretninger blev hilst med bifald.

Gårdejer, civilingeniør H. M. Markersen (for
eningens anden formand) var særdeles tilfreds 
med de tre beretninger og havde især hæftet sig 
ved formandens beretning om landbrugets svære 
tider. Men jeg håber og tror, sagde Markersen vi
dere, at tiderne snart bliver noget lysere. Mange 
politikere tror ikke, at den nuværende tingenes til
stand vil ændre sig, men det er min faste over
bevisning, at landbruget nok skal komme med 
igen. Den danske landmand kan sagtens konkur
rere bare han får lov til at gøre det frit. (Bifald).

Revisor Kresten Foged talte om aflønningen af 
de voksne børn, der går hjemme i gården og om 
nødvendigheden af, at der er orden i tingene regn
skabsmæssigt og skattemæssigt set.

Arkivar P. K. Hofmansen fortalte om hvordan 
han for tyve år siden gennem magister Ellekilde 
var kommet i kontakt med Slægtsgaardsforenin- 
gen og om den tak, han var denne fremragende 
ven og videnskabsmand skyldig. Men der er andre, 
jeg også meget gerne vil takke ved et jubilæum, 
som dette, bl. a. og ikke mindst foreningens første 
formand, Jørgen Petersen. Jeg er blevet modtaget 
med forståelse af alle og har i arbejdet mødt ven
lighed fra mange sider. Hofmansen nævnte van
skelighederne ved at skaffe kvalificeret arbejds
kraft til arkivet og de dyre lønninger, som fagfolk 
kræver, når man endelig kan få kontakt med dem. 
Af de nævnte grunde når arkivet ikke, hvad vi 
burde, men vi prøver af al evne på at følge med.

Gårdejer Johannes Nielsen, Vejstrup, kom ind 
på medlemstallet, som jo helst skal ligge omkring 
ved de 3000. Det er svært at tegne nye med
lemmer i en tid, hvor folk mener, at pengene bør 
og kan spares. Mange synes at mene, at medlem 
af denne forening kan og skal man kun være, der
som man sidder i en firelænget bindingsværksgård, 
hvis historie går tilstrækkeligt langt tilbage i tiden. 
Det er nu en misforståelse. Vi må gøre noget for 
at få de unge med.

Formanden gav Johannes Nielsen ret i, at det 
ikke var let at tegne medlemmer. Vi har på det 
sidste henvendt os til 150 institutioner om at 
tegne sig som passive medlemmer og vi har skrevet 
til foreløbig 800 sognefogeder og er parat til at 
henvende os til de næste 1200. På den måde har 
vi modtaget 500 adresser indtil nu. Med andre ord 
har vi genoptaget Jørgen Petersens metoder fra for 
25 år siden.

Forstander Karlskov Jensen fortalte ved kaffe
bordet om skolen og dens landbrug oprettet på 
basis af gården Fiskebæk. Egentlig var den ved 
genforeningen tænkt som landbrugsmuseum, men 
blev videresolgt til det udvalg, der arbejdede for 
oprettelsen af landbrugsskoler i Nordslesvig med 
henblik bl. a. på en tillempning af landbruget i 

Nordslesvig til danske forhold efter den lange ad
skillelse. Forstanderen fortalte endvidere detaljeret 
om skolens drift. Elevtallet var i vinter 130, i 
sommerhalvåret i år er det 78.

REGNSKAB OG VALG
Regnskabet oplæstes af revisor Kr. Foged. Ind
tægterne har været 52.000 eller 2000 mere end 
budgetteret, udgifterne 45.000 mod på budgettet 
47.600. På årsmødet i fjor opnåedes eksempelvis 
en besparelse på 1500 kr. Til gengæld har bladet 
kostet ca. 700 mere end budgetteret. Det samlede 
overskud er godt 6000. Budgettet for det kom
mende år blev oplæst.

På omvalg var følgende medlemmer af hoved
bestyrelsen: H. M. Markersen, Cederfeld de Si
monsen, Olaf Poulsen, Holger Grøntved, Jens 
Skau, Nina Sørensen, H. Chr. Flytkjær og Jens 
Bligaard. Samtlige genvalgtes uden modkandida
ter. Genvalgt blev (naturligvis) også revisor Kr. 
Foged, der kommer forbilledligt om ved sine diri
gentskaber ved den slags møder.

ÅRSMØDET 1967
Om stedet for årsmødet 1967 kunne der ikke 
opnås enighed på mødet på Gråsten Landbrugs
skole. Ikke sådan at forstå, at der var splid om 
problemet. Vi er jo inviteret til Bornholm, men 
arrangementet er stort, kompliceret og meget 
dyrt, fordi man må påregne fly-rejse kombineret 
med et par nætters ophold. Bornholmerne for
nyede deres venlige invitation og fik at vide, at 
det ikke er fordi vi ikke meget gerne ville efter
komme den, men pengene til turen spiller jo også 
en stor rolle for den enkelte. Drøftelsen af års
mødestedet 1967 mundede ud i, at man overlod 
bestyrelsen at finde ud af tingene. Fyn med møde
sted på Nyborg Strand var på tale, men også 
Silkeborgegnen blev nævnt. En ulempe ved Born- 
holms-arrangementet var det bl. a., at man af hen
syn til bestilling af charterfly måtte indkalde til
meldelserne allerede 1. november i år, og det er 
jo lang tid at skulle binde sig forud for årsmødet 
i maj.

I forbindelse med drøftelsen af årsmødested og 
de udgifter, som ved et besøg på Bornholm må 
forbindes med valget af denne dejlige ø, gjorde 
Hans Balle opmærksom på, at Slægtsgaardsfor- 
eningen har en pligt til ikke at bruge for mange af 
foreningens penge til for dyre årsmødearrange
menter og man har det først og fremmest af 
hensyn til de mange hundrede medlemmer, der 
ikke kan få medhjælp og tid til at deltage i års
møderne.

Eftermiddagen sluttede med et stemningsfuldt 
besøg på Dybbøl Banke, hvor Sønderborgs Tu
ristchef Per Christensen og museumsinspektør Jør
gen Slettebo lærerigt viste rundt.
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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.
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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.

LANDBOSPAREKASSEN 
1 VEJLE

Kirkegade 25 . Telefon 87

RESERVERET
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En arbejdets fremtid
Ved festmiddagen på Teaterhotellet i Sønderborg 
bød formanden, folketingsmand Chr. R. Chri
stensen hjertelig velkommen ved de blomstersmyk
kede borde. En særlig velkomst blev rettet til de 
mange gæster, hvoriblandt forstander Karlskov 
Jensen og frue, forstander Boye Andersen og frue, 
Nordborg Slots Efterskole, pastor J. Lærkes, Egen, 
proprietær Thomas Jessen og frue, Majbølgaard, 
gårdejer Jens Iversen og frue, Paradiisgaarden, fru 
Marie Jensen, Hejsager, overlærer Jørgen Jørgen
sen, Slesvig, museumsinspektør J. Slettebo og frue, 
viceskoleinspektør Hans Krogh, Sønderborg, der 
repræsenterede bystyret, og festdeltagerne i øvrigt. 
Formanden beklagede, at foreningens æresmedlem 
Chr. Lassen havde fået forfald.

Gårdejer Jørgen Bromand bød på Sønderborg 
Amtskreds vegne velkommen og beklagede som 
Chr. R. Christensen, at Chr. Lassen, Skovby, på 
grund af helbredet havde måttet sende afbud. Bro
mand håbede, at de mange årsmødedeltagere 
måtte få et par gode dage i Sønderjylland som et 
frikvarter fra det hårde daglige arbejde med at 
holde vore landbrugsbedrifter i god udvikling. Lad 
os slutte op om Slægtsgårdsforeningen.

Folketingsmand Simon From sagde med et smil, 
at han ikke behøvede de afsatte højst otte minut
ters taletid for at konstatere, at Danmark er et 
godt land, så godt, at jeg ikke skal forsøge på at 
gøre det kønnere og bedre, end det tegner sig for 
os i den perlerække af sange, vi ejer om vort 
land. Det er et lille land, men stort nok for os, 
der bor i det. Hovedspørgsmålet er, hvordan man 
bygger sit land og hvordan vi omtaler det blandt 
fremmede. Er vi dygtige nok? Er vi uselviske nok, 
og evner vi at opdrage vore børn rigtigt? Jeg 
håber det, men sætter spørgsmålstegn ved det. 
Hver enkelt af os må svare ved sin handling. Et 
leve for Danmark er samtidig en appel til os, 
der har den ære at leve i dette land om, at vi af 
al vor evne kvalificerer os til at skrive vort ka
pitel i dette lands lange historie. (Der er et yndigt 
land).

Overlærer Jørgen Jørgensen, Slesvig, takkede 
for de smukke velkomstord og ønskede tillykke 
med foreningens 25-årsjubilæum. Jeg bringer jer 
en hilsen fra vennerne dernede bl. a. fra familien 
Ohem, som foreningen besøgte for nogle år siden 
på dens 500-årige slægtsgård. Jørgen Jørgensen 
nævnte, at det nu er 43 år siden han selv kom 
til Sydslesvig og omtalte samarbejdet mellem dan
ske syd og nord for grænsen samt købet af den 

gård, som skal stimulere arbejdet i Sydslesvig 
yderligere.

Foreningens første formand, gårdejer Jørgen 
Petersen, Gislinge, fremdrog minder om hvordan 
arbejdet med dannelsen af Slægtsgaardsforeningen 
kom i gang for de mange år siden på grundlag af 
en række artikler af journalist Chr. Damm i Fa
milie Journalen. Damm kom her fra det sydlige 
Jylland, vi fik kontakt med hinanden og sad en 
dag i min have og sendte breve til sognefogeder 
rundt om i Danmark og fik få dage efter de første 
svar. Jørgen Petersen omtalte derefter stiftelses
mødet i Odense, hvor han selv blev valgt til for
mand: Som I jo ved, kom foreningen godt i 
gang, bindeleddet mellem medlemmerne, vort blad 
»Slægtsgaarden«, redigerede jeg selv fra første 
færd, det arbejde, som siden hen blev overtaget af 
redaktør Ib Paulsen. Jørgen Petersen fortalte 
endvidere om besværet ved at rejse rundt til møder 
under besættelsestiden; der var mange drøje ture 
imellem, og berettede om hvordan Chr. Damm 
blev såret af tyskerne og i største hemmelighed 
måtte føres til Sverige. Det var Kr. Foged, der 
sørgede for, at Damm kom afsted og omsider 
derovre igen blev restitueret. Damm var også 
idéfader til Slægtsgaardsarkivet. Jeg håber for 
vor forening, at den i de kommende 25 år må 
opleve fremgang. Tilfreds med alting i dens første 
25 år har jeg ingenlunde været. Der er altid noget, 
vi mennesker kunne tænke os anderledes, men jeg 
ønsker foreningen alt godt frem over. (Slægts- 
gaardssangen).

Viceskoleinspektør Hans Krogh, Sønderborg, 
erklærede, at både han og hans hustru er udgået 
fra gamle landevejskroer på Als og føler sig som 
slægtsgaardsfolk. Den ene kro har tilhørt slægten 
i syv, den anden i seks generationer. Viceskole
inspektør Krogh bragte en hilsen fra borgmester 
Andersen, som desværre var forhindret i at være 
til stede og fortalte kort om den bykommune, som 
har den laveste skatteprocent i Danmark - Søn
derborg, samt om kampen for under de givne nye 
vilkår at få tingene til at udvikle sig normalt or
ganisk og uden hensyn til, hvilken partifarve, man 
har valgt. Vi er mange her på egnen og i byen, der 
arbejder på samme linje, vi har vort historiske 
samfund, vore lokalhistoriske foreninger, hjem
stavnsforeninger og det berømmelige Alsinger- 
gilde, der er en sammenslutning af hjemstavns
interesserede mennesker, hvis antal ikke må over
stige tolv. Også vi holder på det gamle, men ikke 
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ved at stritte imod det nye. Bl. a. søger vi ind i 
fremtiden at bevare den gamle alsiske dialekt. 
Jeg ønsker Deres forening al mulig fremgang i 
tiden fremover. På Sønderborg Byråds vegne vel
kommen til Sønderborg (Alsingersangen).

Foreningens tidligere formand, gårdejer, civil
ingeniør H. M. Markersen talte veloplagt og helt 
uanfægtet af sine 85 år: - Man kalder mig tiest 
civilingeniør, men jeg er også gårdejer og vil helst 
kaldes det, udgået i lige linje fra en gammel gård
mandsslægt, som jeg er. Det har været mig en 
glæde at arbejde med slægtsgårdssagen. Jeg tror, 
at slægtsgårdsfolk i det hele taget ejer evnen til 
at klare sig under alle vilkår og til at holde tra
ditionerne ved lige. Jeg ønsker til lykke med de 25 
og håber, at slægtsgårdsfolkene i høj grad kan 
medvirke til at hjælpe landet igennem en vanskelig 
tid. Held og lykke for fremtidens Danmark.

Revisor Kr. Foged talte for Slægtsgaardsfor- 
eningens ledelse. De menige medlemmer har ikke, 
som jeg, haft mulighed for at følge ledelsen, der er 
kraften bag denne forening. Jeg har deltaget i 
så godt som alle bestyrelsesmøder og i alle års
møder i de 25 år. De folk, der står for styret i 
Dansk Slægtsgaardsforening, udfører dette arbejde 
energisk og ofrer det ikke kun dage, uger og 
måneder. Jeg nærer en dyb beundring for den 
ledelse, som til enhver tid har stået i spidsen for 
denne forening. Ledelserne har skiftet, men har al
tid først og fremmest været indstillet på at ville ofre 
noget for et ideal. Bl. a. har vi været overmåde 
heldige med vore formænd. Derfor kan vi ikke 
slutte disse 25 år uden at bringe dem en tak. Et 
leve for Slægtsgaardsforeningens ledelse.

Forstander Karlskov Jensen: - Skal de unge 
kunne fastholde og overtage gårde i Danmark i 
den overgangstid, vi gennemlever, burde man må
ske overveje forslag, som kan forårsage, at gene
rationsskiftet kunne forløbe bare nogenlunde nor
malt. Jeg tror, man handler ilde - efter tegnene 
verden rundt at dømme - dersom man opret
holder vilkår, der vanskeliggør generationsskiftet. 
Alting tyder på, at vi må sørge for at komme 
produktionskraftige igennem øjeblikkets vanske
lige passage. Måtte denne forening kunne være 
med til at bringe så mange gårde, som muligt over 
på gode hænder på en rigtig måde. Jeg ønsker 
Dem held i arbejdet i de næste 25 år.

Alle festaftenens talere hils tes med hjerteligt 
bifald og der blev sunget en række sange, hvor
iblandt naturligvis Slægtsgaardssangen, før for
manden sluttede middagen og det selskabelige 
samvær i smågrupper satte ind. Der blev danset 
livligt til det udmærkede orkester.

Den største lykke for et tænkende menneske er at have 
udforsket det, som kan udforskes, og derefter roligt ære 
det udforskelige. J. W. Goethe.

Høsttidspunkter 
gennem 50 år

»Byger der går og kommer, det er den danske 
Sommer« skriver Thøger Larsen i 1914, og det 
har i høj grad haft gyldighed for sommeren 1965.

I enkelte år medfører lang tids sommertørke, at 
mangelen på regn og flere ugers brændende sol 
fra begyndelsen af juni til slutningen af juli giver 
tidlig kornhøst og oftest tillige en ringe avl af kær
ner og strå. I andre år, som afviger fra normal 
høsttid omkring 10/8 - 10/9 (afhængig af høst
metoder), modner kornmarkerne sent som følge af 
vejrliget, og indtræffer der tillige som i 1965 en 
periode med daglige byger efter kornets modning, 
bliver kornhøsten afsluttet på et sent tidspunkt, - 
i mange tilfælde efter, at der er sket spild og spi
ring af kærner.

I 1965 modnedes kornet de fleste steder om
kring midten af august og lidt senere, og i nogle 
uger derefter lød høstvejrmeldingerne på ustadigt 
vejr med skiftende vind og regn.

Høsttiden varierer i almindelighed noget fra 
landsdel til landsdel, bl. a. på grund af forskelligt 
vejrlig og forskellig såtid og jordbund.

På mange større og nogle mindre gårde føres 
arbejdsdagbog eller nedskrives notater om tids
punkter for såtid og høsttid m. m.

Nedenstående statistik er en midtfynsk land
mands notater om høstens begyndelse og varighed 
i en årrække.

Det bemærkes, at det noget senere tidspunkt for 
høstens begyndelse siden 1958 bl. a. skyldes æn
dring af høstarbejdet fra brug af selvbinder-høst- 
maskine til mejetærsker.
1915: 6. aug.-10. sept. 1938: 2. aug.-8. sept.
1916: 12. aug.-27. sept.
1917: 6. aug.-15. sept.
1918: 1. aug.-15. sept.
1919: 3. aug.-8. sept.
1920: 12. aug.-lO. sept.
1921: 19. juli-20. aug.
1922: 12. aug.-6. okt.
1923: 18. aug.-5. okt.
1924: 24. aug.-18. sept.
1925: 28. juli-26. aug.
1926: 3. aug.-31. aug.
1927: 20. aug.-30. sept.
1928: 20. aug.-15. sept.
1929: 21. aug.-12. sept.
1930: 1. aug.-29. aug.
1931: 8. aug.-20. sept.
1932: 28. juli-25. aug.
1933: 26. juli-18. aug.
1934: 25. juli-23. aug.
1935: 28. juli-24. aug.
1936: 4. aug.-30. aug.
1937: 30. juli-31. aug.

1939: 28. juli—2. sept.
1940: 2. aug.-7. sept.
1941: 5. aug.-9. sept.
1942: 20. aug.-18. sept.
1943: 25. juli-26. aug.
1944: 6. aug.-15. sept.
1945: 31. juli—30. aug.
1946: 1. aug.-24. aug.
1947: 2. aug.-27. aug.
1948: 28. juli-22. aug.
1949: 29. juli-8. sept.
1950: 30. juli-22. aug.
1951: 15. aug.-15. sept.
1952: 5. aug.-5. sept.
1953: 28. juli-24. aug.
1954: 10. aug.-28. sept.
1955: 10. aug.-29. sept.
1956: 21. aug.-26. sept.
1957: 5. aug.-28. aug.
1958: 19. aug.-16. sept.
1959: 29. juli-15. aug.
1960: 21. aug.-28. sept.
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1961: 23. aug.-23. sept. 1964: 17. aug.-8. sept.
1962: 4. sept.-18. sept 1965: 5. sept.-26. sept.
1963: 9. sept.-20. sept.

Utaknemlighed er altid en slags svaghed. - Jeg har aldrig 
set, at dygtige mennesker var utaknemlige.

(Goethe)

Den bedste livsvisdom er at forene munter ironi med 
overbærende foragt.

(Chamfort)

Intet er så godt, at der ikke er nogen, der har ondt af det.

Kun få af os er kloge nok til at foretrække en gavnlig 
bebrejdelse frem for en ufortjent ros.

(La Rochefoucauld)

O^NDELSBOGTRYKKERIET

i Odense

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