
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er 
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og 
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som 
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre 
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk


April-Maj 1970 Nr. 165-29. årgang

Årsmødet omtales 
side 3 og 9 
*

Husk tilmeldelse til års
mødet senest den 
16. maj.
Indmeldelsesskema og 
kopi til eget brug 
findes side 9 og 10

Danehofslottet i Nyborg



Medlemsblad 
for

Dansk Slægtsgaardsforening

Redaktion:
Ib Paulsen
Carit Etlarsvej 32, 5000 Odense.
Telefon (09) 12 72 71

Artikler og billeder, læserbreve, 
juridiske spørgsmål og øvrige med
delelser til »Slægtsgaarden« 
sendes til agronom Hans Balle, 
Hybenvej 27, 5260 Hjallese

Redaktionen forbeholder sig ret til at 
forkorte artikler og breve, 
som ønskes optaget i bladet.

Eftertryk efter ophavsretslovens be
stemmelser.

☆

Annonceekspedition:
Agronom Hans Balle, 
Hybenvej 27, 5260 Hjallese.
Tlf. (09) 12 94 73
(træffes bedst mandage og fredage 
kl. 9-13).

Alle henvendelser om annoncer 
rettes til annonceekspeditionen.

☆

Trykkeri:
Andelsbogtrykkeriet i Odense.

☆

Distribution:
Klager over udeblivelse eller 
forsinkelse af bladet rettes 
til postvæsenet.

Henvendelse om ældre numre 
eller supplementsnumre og 
bilagsblade af »Slægtsgaarden« sker 
til annonceekspeditionen.

Dansk Slægtsgaardsforening
Oprettet 5. juli 1941

Leer affortiden - Lev i nutiden - Virk for fremtiden

Landsbestyrelsen:
LANDSFORMAND: Gårdejer Chr. R. Christensen, MF (R), Kaare- 

gaard, Badstrup, 5484 Uggerslev.
Tlf. (09) 85 11 49.

NÆSTFORMAND: Gårdejer Einer Petersen, Kikhavn, 3390 Hunde
sted.
Tlf. (03) 33 71 49.

Gårdejer Jens Skau, (R) Nygård, 6533 Øster Lindet.
Tlf. (048) - 4 62 03.

Gårdejer Jørgen Petersen, Thorsgård, 4532 Gislinge.
Tlf. Gislinge (03) - 463 - 32.

Sognefoged, gårdejer Holger Grøntved, Mygdal, 9800 Hjørring.
Tlf. Uggerby (08) - 91 - 231.

Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, 5360 Kølstrup.
Tlf. (09) 39 13 17.

Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm, 5560 Arup.
Tlf. (09) 43 10 91 (helst kl. 9-10).

Gårdejer H. Chr. Flytkjær, Rindom, 6950 Ringkøbing.
Tlf. (07) 32 03 72.

Forfatteren Salomon J. Frifelt, »Frifelt«, 6870 Ølgod.
Tlf. (05) 24 30 20.

Gårdejer Jens Bligaard, Oddense, 7861 Balling.
Tlf. Oddense (07) - 51 - 11.

Gårdejer Harald Poulsen, Aspesgård, 3752 Østerlars.
Tlf. Østerlars (03) - 998 - 30x.

Sognefoged, gårdejer N. Sehested Knudsen, Holmstol, 8883 Gjern.
Tlf. Gjern (06)-87 41 11 - 19.

Sognefoged, gårdejer Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, 8991 Spentrup. 
Tlf. (06) 41 29 88 - 87.

Sognefoged, gårdejer Holger Juul, Jægergaarden, Høllund, 7100 
Vejle. Tlf. (05) 33 33 60.

Gårdejer Erik Strange, Øverup, 4800 Nykøbing F.
Tlf. (03) 83 91 12.
(De tre førstnævnte udgør landsbestyrelsens forretningsudvalg).

Ud valgsf ormænd:
Slægtsgaardsarkivet: Forfatteren Salomon J. Frifelt, »Frifelt«, 6870 

Ølgod. - Tlf. (05) 24 30 20.
Bladudvalget: Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm, 5560 

Arup. - Tlf. (09) 43 10 91. (Helst kl. 9-10).

Sekretariat og konsulent:
Agronom H. Balle, Hybenvej 27, 5260 Hjallese.

Tlf. (09) 12 94 73 (Træffes bedst mandage og fredage kl. 9-13).

Kassererkontor og medlemsforhold
Fru Inger Hansen, Risbro 23, 2650 Hvidovre.

Tlf. (01) 78 31 54. (Helst før kl. 8).
Postgironummer 8 31 42.
Slægtsgaardsarkivet:
Adresse: Birketinget 6 A.III. 2300 - København S.

Tlf. (01) 58 76 02.
Leder: Arkivar P. K. Hofmansen.

(Træffes på arkivet tirsdag og onsdag kl. 14-17).

Foreningens revision:
Statsautoriseret revisor Kr. Foged, Rosenvængets Sidealle 8, 2100, 

København 0. - Tlf. Øbro (01) 92 - 30 og Øbro (01) 92 - 5000.



SLÆGTS G AARDEN Side 3

ÅRSMØDET I NYBORG
7. og 8. juni 1970

SLÆGTSGÅRDSFORENINGENS årsmøde hol
des i år i Nyborg søndag den 7. og mandag den 
8. juni.

Foreningens medlemmer med nærmeste familie 
indbydes herved til årsmødet.

Udenforstående, som ikke er medlem af for
eningen og ikke har nær tilknytning til gård og 
slægt, kan ikke deltage i årsmødets arrangement. 
(Sidste år var der ca. 50 medlemmer som fik ind
meldelsen til mødet tilbagesendt, efter at delta
gerantallet var fuldtegnet).

Nye medlemmer, som indmeldes i foreningen 
inden 16. maj, får mulighed for at deltage i års
mødet.

Mødet åbnes søndag eftermiddag kl. 14 og alle 
deltagerne - både herrer og damer - overværer 
aflæggelse af beretningerne om foreningens op
gaver og virksomhed og den påfølgende drøftelse 
af aktuelle slægtsgårdsproblemer.

Hjemmenes og slægternes fortid og fremtid an
går både den ældre og den yngre generation, og 
det forventes, at de, der kan, tager nogle af slæg
tens unge med, og at så mange som muligt over
værer det indledende eftermiddagsmøde, hvor de 
bestræbelser, der gøres for at bevare samhørig
heden mellem hjemmene, jorden og de unge 
slægtled i fremtiden, vil blive omtalt, og slægts
gårdsarkivets arbejde med at udforske og samle 
gårdenes og slægternes historie bliver belyst.

Med god bistand af østfynske slægtsgårdsfolk 
har man bestræbt sig for at lægge årsmødet såle
des til rette, at deltagernes tid og økonomi ikke 
belastes mere end nødvendigt.

Mangel på medhjælp og andre forhold medfø
rer, at det kun er de færreste familier i landbrugs
ejendomme, der kan tage på ferierejse i mange 
dage, men vel mødt til to dages årsmøde på Øst- 
fyn.

Indmeldelse sker på den andet sted i bladet væ
rende indmeldelsesblanket, som er trykt med gen
part til eget brug.

Deltagere, der ønsker befordring med bus un
der egnsudflugten til Kertemindeegnen og egnen 
syd for Nyborg mandag den 8. juni, kan bestille 
busbillet og lade egen vogn stå i Nyborg, ligesom 
de, der kommer til mødet med tog eller anden be
fordring, kan få busbefordring, hvis det ønskes.

Deltagerne fra Randers amt, som ankommer i 

turistbus, skab ikke bestille busbillet på indmel- 
delsesblanketten.

Medlemmer, der eventuelt ikke kan deltage i 
årsmødet før mandag den 8. juni, bedes også ind
sende indmeldelsesblanketten og betale frokost
billet (punkt 2) og fællesudgifter (punkt 4).

Frokostanretningen og opdækningen til antal
let af deltagere på hotel Nyborg Strand er forud- 
bestilt, og kun de der har fået frokostbillet til
sendt, kan få adgang til spisesalen.

Ligesom ved de seneste årsmøder begrænses 
deltagerantalet af hensyn til pladsforholdene. 
Alle deltagerne skal være indmeldt og have billet
ter tilsendt. Indmeldelsesfristen er senest den 16. 
maj.

I tilfælde af sygdom eller anden forhindring 
efter indmeldelsen bedes framelding sendt til for
eningens kontor senest den 28. maj af hensyn til 
afbestilling af hotelværelse og middags- og fro
kostkuverter, således at det indbetalte beløb kan 
refunderes.

MØDEPLAN:
Søndag den 7. juni
kl. 14 prc. Årsmødet åbnes på hotel Nyborg Strand 
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formanden aflægger beretning
3. Beretning om Slægtsgaardsarkivet
4. Beretning om medlemsbladet 

»Slægtsgaarden«
5. Beretningerne drøftes
6. Fremlæggelse af regnskab og budget 

til beslutning
7. Valg af 9 medlemmer til hovedbesty

relsen: Efter tur afgår Jens Skau, Ce- 
derfeld de Simonsen, Holger Grønt
ved, H. Chr. Flytkjær, Holger Juul, 
Jens Bligaard, N. Sehested Knudsen, 
Erik Strange. Endvidere vælges en 
stedfortræder for Jørgen Pedersen.

8. Valg af revisor
9. Mødested for årsmødet 1971

10. Eventuelt.
Kl. 16,00 Mødet ventes sluttet.

I tilslutning til mødet er der kaffe
bord.
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KL ca. 16,30 køres til Nyborg Slot (Nordens æld
ste kongeborg, opført ca. 1170) som 
forevises og omtales ved en gennem
gang af de gamle historiske lokaler).

Kl. 19,00 Middag på hotel Nyborg Strand og 
derefter selskabeligt samvær med 
fremvisning af film og lysbilleder.

Mandag den 8. juni
Kl. 7,30-8,15 Morgenbord (morgenkomplet a 

kr. 8,75 incl. moms og betj.)
KL 8,30 prc. køres fra Nyborg Strand til Ryn

keby kirke. Turen går over Ullerslev 
forbi godset »Skovsbo«.

KL 9,00 indleder pastor Alf Markvardsen 
samværet i kirken med morgensang. 
Derefter gives en kort redegørelse for 
kirkens historie og omtale af kalkma
lerierne og der sluttes med andagt og 
salmesang.

Kl. 9,45 køres til slægtsgården »Rosenlund« i 
Kølstrup sogn, hvor proprietær Bent 
Bjergskov og fru Bjergskov tager 
imod deltagerne. Der bliver adgang 
til stuehuset, som er opført i 
1790’erne, og der gives oplysninger 
om »Rosenlunds« historie og om 
landbrugets drift. De nyindrettede 
svinestalde - farestalde og fedestalde 
og foderblandingsanlæg forevises

KL ca. 11,00 fortsætter turen gennem Kølstrup, 
forbi Kertinge Nor til Ladby, hvor 
der stoppes ved vikingeskibet (Lad- 
byskibet) i den ca. 1000 årige høv
dingegrav på Ladby mark ved Ny
marksgården. Der bliver et kort op
hold med adgang til at se vikingeski
bet inde i højen, som er overbygget, 
og til at nyde udsigten over Kerte
minde fjord. Fra Ladby køres ind til 
Kerteminde og fortsættes mod syd 
forbi »Lundsgård« langs klinten ved 
Storebælt og videre forbi »Risinge« 
gennem Bovense, Nordenhuse, Ska- 
bo-Huse og Teglværksskoven til Ny
borg Strand.

KL 12,30-14,00 spises frokost på hotel Nyborg 
Strand.

KL 14,00 køres gennem Nyborg til en af Fyns 
anseligste herreborge »Holcken- 
havn«, som ligger smukt ved Hol- 
ckenhavn fjord og ejes af baron, hof
jægermester Ejler Holck. Der gives 
oplysninger om Holckenhavns histo
rie og der bliver adgang til at se ka
pellet i vestfløjen, som er indviet i 
1637, da fru Ellen Marsvin (Chr. d. 
IVs svigermoder) ejede Holcken- 

havn. Besøget slutter med en spadse
retur i det storstilede parkanlæg.

KL 15,15 køres til Kajbjergskoven op over 
Kogsbølle bakke og gennem Vindin
ge til årsmødets sidste besøgssted 
»Vindinge Søgård« som ejes af fami
lien Christiansen i 3. generation. Her 
gives oplysninger om gårdens historie 
og om landbrugets drift. Og efter en 
spadseretur i den smukke have, som 
grænser ud til Hjulby sø, samles års
mødedeltagerne på plænen ved mø
dets afslutning kl. ca. 16,00.
De tidspunkter der er opgivet for an
komst til og afgang fra årsmødeud
flugtens besøgssteder er en køreplan, 
som søges gennemført bedst muligt. 
Den samlede vejlængde, der køres 
den 8. juni, bliver ca. 75 km.

Danehofslottet
LANDEVEJENE og jernbanen ved Nyborg pas
seres af mange rejsende, som i forbifarten kun 
får et glimt af byen ved Storebælt at se.

Nyborg som engang var regeringsby, hvor lan
dets lovgivning fandt sted, er i vor tid kendt som 
byen, der har gjort hele danmarkshistorien med. 
Overfartsby fra vikingetid til nutid. Mødeby fra 
middelalderens rigsforsamlinger - »Danehoffer- 
ne« til vore dages forenings- og organisationsmø
der og internationale kongresser. Her går fortid 
og nutid op i en harmonisk helhed.

Nyborg er en moderne by med ca. 14.000 ind
byggere, et alsidigt erhvervsliv og 10 km frisk 
badestrand, som tiltrækker mange kurgæster, fe
riegæster og badegæster, der søger hvile og sund
hed.

Fra fortiden er belejret . . besat . . og befriet 
ord, som stadig går igen i Nyborgs arkivalier.

Volde og grave, borgtårne og riddersale er i 
dag synlige minder fra den tid, hvor Nyborg slot, 
- Nordens ældste kongeborg - indtog en central 
plads i Skandinaviens historie.

Nyborg som er en af Danmarks ældste køb
stæder, fik sit navn efter borgen »Nyborg«, som 
Valdemar den Stores søstersøn, hertug Knud 
Prislavsen lod opføre i året 1170 til værn mod de 
vendiske sørøvere.

Nyborg Slot (Danehofslottet) siges at være 
Danmarks ældste hus. Her har alle konger fra 
Valdemar Sejr (1202-1241) til Erik af Pommern 
(1412-1439) - ialt 10 konger og dronning Mar
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grethe - holdt møde med stormændene - fyrster, 
bisper og riddere; Her holdtes landets rigsdag - 
Danehof - og her afsagde højesteret sine domme. 
Her underskrev Erik Klipping i 1282 sin hånd
fæstning, der var landets første grundlov, og her
fra erklærede Valdemar Atterdag i 1354 Dan
mark for gensamlet.

Her fødtes i 1481 Christian den II.
Helt op til 1870 havde Nyborg igennem år

hundreder været Fyns vigtigste fæstning. De store 
volde og grave er bevaret og strækker sig den dag 

i dag rundt om borgen og ind til husene i den 
gamle bydel.

Om Nyborg Slot skrev Johannes V. Jensen: 
»har man set det? - I arkitekt Mogens Clemmen
sens restaurering er det den fineste bygning i 
Danmark, fornemmere end alt, hvad der hedder 
Rosenborg, Kronborg og Frederiksborg.«

I 1970 - i 800 året for opførelsen af Nyborg 
Slot - Danmarks ældste verdslige bygning - be
søges dette minderige sted af deltagerne i Dansk 
Slægtsgaardsforenings årsmøde. H. B.

Omkring folkepensionen
Efter 1. april 1970

Ved fg. kontorchef G. Eriksen, Den sociale forvaltning, Odense

NAR der i disse dage tales om fuld folkepension, 
må man holde sig for øje, at der faktisk kun er 
tale om fuldt grundbeløb, og i det efterfølgende 
vil det netop fremgå, at det slet ikke er givet, at 
man samtidig med bliver berettiget til de tillæg, 
der normalt følger med grundbeløbet.

Hvem er berettiget til fuldt grundbeløb?
Det er lovgivningens hensigt at tilstræbe, at 
alle over 67 år skal have det fulde grundbeløb - 
både mænd og kvinder og skal altså være over 67 
år for at have denne ret uanset hvordan deres 
økonomiske forhold iøvrigt måtte være.

Loven af 4. juni 1965 angav imidlertid, at und
taget fra reglen om fuldt grundbeløb ville være 
personer, der oppebærer pension fra staten, fol
keskolen, folkekirken, en kommune, et konces
sioneret selskab, en offentlig virksomhed eller en 
statsunderstøttet pensionskasse. - Endvidere per
soner, der ved afgang fra tjenesten har adgang til 
sådan pension, samt også personer, der har adgang 
til at opnå en sådan pension efter deres nuværende 
eller tidligere ægtefælle.

Årsagen til, at disse tjencstemandspensionister 
ikke kunne opnå det fulde grundbeløb, var at der 
ved fastsættelsen af deres cjenestemandspension 
var forudberegnet, at de kun kunne få folkepen
sionens mindstebeløb udbetalt.

Det her anførte var som nævnt lovens tekst i 
1965, men som også anført er det nu hensigten, at 
alle over 67 år skal have fuldt grundbeløb. - Tje- 
nestemændene har bl. a. på lige fod med den 
øvrige befolkning betalt deres folkepensionsbidrag 
over skatterne, altså faktisk uden at have samme 
ret til folkepension.

Nu er der vel ingen, der har været så letsindig 
at tro, at tjenestemændene ud over deres sædvan
lige pension også skulle kunne opnå det fulde 
grundbeløb?

Første skridt er sket for tjenestemændene ved 
den nye tjenestemandsreform, der trådte i kraft 
fra 1. juli 1969, og hvor der nu bliver givet til
ladelse til opnåelse af fuldt grundbeløb, ganske 
vist i forbindelse med ændrede regler for bereg
ningen af tjenestemandspensionen, i realiteten 
med et mindre pensionsbeløb til følge. - Senere 
er der kommet særlig lovgivning med hensyn til 
de tjenestemænd ved staten, der er pensioneret 
før 1. juli 1969, således al der skal ske en sam
ordning mellem tjenestemandspensionen og de so
ciale pensioner, nemlig el samordningsfradrag i 
tjenestemandspensionen.

Bemærk altså nu her pr 1. april 1970, at alle, 
der får pension fra staten, nu er berettiget til det 
fulde grundbeløb, uanset om de er pensioneret før 
eller efter 1. juli 1969

Disse pensionister har - når dette læses - sik
kert opdaget dette nye samordningsfradrag i tjene- 
stemandspensionen tor april måned, men forhå
bentlig har man så også erfaret, at deres folkepen
sion samtidig er forhøjet fra mindstebeløbet til det 
fulde grundbeløb. - Dette er netop pristalsregule
ret til at udgøre:

675 kr. mdl. til enlige
og 1017 kr. mdl. til ægtepar, hvor begge er be
rettiget til folkepension.

De har vel så også prøvet at sammenligne den 
samlede pensionsudbetaling:

altså tjenestemandspension for marts måned 
plus det tidligere folkepensions mindstebeløb 
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med udbetalingen for april måned:
altså den regulerede tjenestemandspension for 

april måned
plus det fulde grundbeløb i folkepension

og har så erfaret, at resultatet ikke er blevet særlig 
meget bedre. - Hvor utroligt det end kan lyde, så 
er der stadig tjenestemandspensionister, der endnu 
ikke har søgt deres folkepension, men jeg håber, at 
statens indgriben med samordningsfradraget vil 
vække de sidste. - Jeg talte forleden dag med en 
dame på 72 år, der endnu ikke havde søgt om fol
kepension, men som nu havde fået et samordnings
fradrag i tjenestemandspensionen på 472 kr. må
nedlig. - Jeg kunne trøste hende med, at hun - så 
snart hun indgav en ansøgning - kunne få folke
pension med 675 kr. månedlig, naturligvis med til
bagevirkende kraft fra 1. april 1970. - Er De en 
af disse, må De skyndsomst rette henvendelse til 
Deres opholdskommune, der så omgående vil sør
ge for, at De med virkning fra 1. april 1970 vil få 
udbetalt det fulde grundbeløb, men De skal altså 
være over 67 år, ligesom De skal være staAstjene- 
stemandspensionist. - Jeg må dog skynde mig at 
bemærke, at andre tjenestemandspensionister over 
67 år naturligvis fremdeles og indtil videre har ret 
til at oppebære folkepensionens mindstebeløb, der 
fra 1. april 1970 udgør 170 kr. månedlig til enlige 
og 255 kr, månedlig til ægtepar.

Vi er altså næsten ved målet med fuldt grund
beløb til alle over 67 år, men der mangler dog 
endnu de personer, der får pension fra kommuner, 
sygehuse, private jernbaner og enkelte koncessio
nerede selskaber, f. eks. telefonselskaberne. - Sagt 
med andre ord: Alle de personer, hvis tjeneste
mandspension endnu ikke er blevet samordnet på 
tilsvarende måde som for statens tjenestemænd. - 
Tilsvarende regler gælder også for de personer, 
som har ret til pension fra henholdsvis staten og 
fra de andre tjenestegrene, og som i dag er over 
67 år. - Altså for statens vedkommende ret til 
fuldt grundbeløb, men for de øvrige endnu ikke 
ret til fuldt grundbeløb. -

Jeg vil tro, at der for de fleste for de endnu und
tagne tjenestemænd kun vil gå nogle få måneder, 
før de også bliver berettiget til det fulde grundbe
løb. - Dette vil så blive efterbetalt fra den 1. april 
1970 (hvis De på dette tidspunkt var over 67 år), 
samtidig med, at Deres egen pension bliver regu
lerende nedsat.

De fleste kommuner er indstillet på, at tjeneste
mandspensionister ikke selv skal indgive ansøgning 
til kommunerne om at få mindstebeløbet forhøjet 
til det fulde grundbeløb. - Kommunerne vil sørge 
for det videre fornødne i takt med ændringerne i 
tjenestemandspensionerne, men man vil dog gerne 
henlede opmærksomheden på, at det er en beting
else for at få udbetalt almindelig folkepension, at 
man betaler bidrag til en sygekasse som nydende 

medlem. - Husk derfor selv i givet fald at få syge
kasseforholdet bragt i orden.

Det var mange ord om tjenestemændenes beret
tigelse til fuldt grundbeløb, men hvis De ikke på 
nogen måde hører til denne gruppe, så er sagen 
meget klar, idet alle andre nu kan opnå det fulde 
grundbeløb i folkepension, men husk, at både 
mænd og kvinder skal være over 67 år, men så 
spiller indtægterne heller ikke mere ind på grund
beløbets størrelse.

Når der tales om indtægterne, bør det bemær
kes, at udbetaling af sygeløn fra sygekassen eller 
af understøttelse fra arbejdsløshedskasserne ikke 
tidligere kunne forenes med udbetaling af alminde
lig folkepension, men kun med folkepensionens 
mindstebeløb. - Også på dette punkt sker der æn
dringer, men selve lovene med de nærmere enkelt
heder savner man stadig. - Fremtidig kan man 
altså få sygeløn eller understøttelse samtidig med 
udbetaling af fuldt grundbeløb, men der sker en 
begrænsning af det antal dage, man bliver beret
tiget til. De implicerede, der er over 67 år, må alt
så følge udviklingen, men De bør i hvert fald om
gående henvende Dem til Deres opholdskommune 
om udbetaling af folkepension.

Hvem andre kan få udbetalt folkepension?
Kan andre end de 67-årige da ikke opnå fuldt 
grunbeløb? Jo, naturligvis men der skal dog fore
tages en beregning efter de økonomiske forhold.

Hvem gælder dette for?
1. Enlige kvinder over 62 år.
2. Gifte kvinder over 62 år, hvis deres ægtefælle 

får folkepension eller invalidepension.
3. Alle kvinder og mænd over 60 år, hvis svigten

de helbred eller andre ganske særlige omstæn
digheder taler derfor.

Beregningsreglerne i henseende til fastsættelse 
af grundbeløbets størrelse er også ændret pr. 1. 
april 1970.

Herom: Der kan ikke mere fratrækkes beløb 
for betalt skat og sygekasse m. v., men til gengæld 
er tabelgrænsebeløbet (den beregnede indtægt man 
kan have, før der sker fradrag i grundbeløbet) 
forhøjet til 4.400 kr. for enlige og 8.700 kr. for 
ægtepar, og hvis beregningsindtægten overstiger 
disse grænsebeløb, skal der trækkes 60 pct. af den 
overskydende indtægt, medens der tidligere kunne 
være tale om at trække fra 60 pct. helt op til 84 
pct. af den overskydende indtægt.

Indtægt af formue, herunder overskud af ejen
dom, skal ikke mere »straffes« i form af et for
muetillæg, idet dette nu helt er afskaffet.

For selvpensionister er der også sket en yder
ligere forbedring, idet den fradragsfri del af pen
sionen (det gælder 6gså livrentebeløb) er forhøjet 
fra 30 pct. til 40 pct.
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Arbejdsindtægt for den ægtefælle, der ikke er 
pensionist selv, skal ikke mere medregnes ved 
udregningen af den anden ægtefælles pension.

Eksempel: Hvis en mand f. eks. er 65 år og får 
folkepension og har en hustru på over 62 år, der 
har en arbejdsindtægt, kan der altså enten udbe
tales folkepension til ægteparret, beregnet efter 
deres samlede indtægter, herunder hustruens ar
bejdsindtægt 

eller
pension til manden alene - uden medtagen af 
hustruens arbejdsindtægt - hvis denne beregning 
iøvrigt giver det bedste resultat for ægteparret.

Hvilke tillæg kan der ydes til folkepension, og kan 
man også få disse tillæg sammen med det fulde 
grundbeløb?

Ja dette kræver en nærmere omtale, idet der 
nemlig ikke er nogen vedtagelse om, at tillæg også 
kan ydes sammen med det fulde grundbeløb uan
set de økonomiske forhold.

Pensionstillæg og ægteskabstillæg: Som man sik
kert husker, startedes der samtidig med overgangs
perioden op til den såkaldte fulde folkepension et 
pensionstillæg, der skulle ydes til de dårligst øko
nomisk stillede pensionister, og som derfor var 
ret stramt indtægtsreguleret. - Enlige med indtæg
ter på ca. 5.000 kr. årligt og ægtepar med indtæg
ter på ca. 9.000 kr. årligt kan således intet pen
sionstillæg opnå. Men det faktiske: Ægteskabs
tillæg, der ydes til pensionister, der har en ægte
fælle uden pension, kan selvsagt ikke ydes uden 
hensyntagen til indtægterne, og dette ægteskabs
tillæg skal derfor fra 1. april 1970 reguleres i 
fortsættelse af pensionstillægget, og en gift pen
sionist kan således hverken få pensionstillæg, syge
kassekontingent betalt eller ægteskabstillæg, hvis 
de samlede indtægter overstiger ca. 7.000 kr. år
ligt.

Ventetillæg: Overvejer De at vente med at søge 
Deres folkepension til det 70. år eller til det 72. 
år, så skal De i forbindelse med de nye rettigheder 
til fuldt grundbeløb overveje endnu en gang.

Eksempel: De venter fra 67. år til 72. år og 
mister derved pension i 5 år å 675 kr. pr. måned, 
eller ialt 40.500 kr., men til gengæld bliver De 
berettiget til et ventetillæg på 69 kr. månedlig 
resten af Deres liv, og så skal De altså »bare« 
leve 587 måneder eller ca. 49 år, før de 40.500 
kr. er tjent ind igen. - Ganske vist har De jo så 
sparet skatten af pensionen, men alligevel!

Kan man få ventetillæg uanset indtægterne, hvis 
et sådant ventetillæg måtte være opsparet tid
ligere? Nej, en prøveberegning skal kunne give 
positivt grundbeløb, siger man i socialministeriet, 
men det står ingen steder i lovene eller cirkulærer
ne og skal være et fortolkningsspørgsmål.

Invaliditetstillæg: Vi har et såkaldt invaliditets- 
beløb, men dette bortfalder ved invalidepen
sionistens overgang til folkepension ved det 67. år, 
så dette skal jeg ikke komme nærmere ind på. - 
Visse invalidepensionister, der får invalidepension 
efter de gamle regler, har bevaret retten til in- 
validitetsr/ZZæg ved overgangen til folkepension. - 
Hvad siger så den nye lov herom? Dette invalidi
tetstillæg skal nu reguleres for folkepensionister, 
hvis indtægterne overstiger tabelgrænsebeløbene, 
som tidligere anført på henholdsvis 8.700 kr. for 
ægtepar og 4.400 kr. for enlige, hvilket igen be
tyder, at tillægget ikke kan ydes for henholdsvis 
ægtepar, gifte pensionister eller enlige, hvis ind
tægterne overstiger henholdsvis 12.400 kr. - 
10.600 kr. -6.300 kr.

Bemærk altså, at selv om man uanset indtæg
terne bliver berettiget til fuldt grundbeløb, så 
bliver man ikke samtidig berettiget til ægteskabs
tillæg, ventetillæg eller til invaliditetstillæg, og der 
er derfor intet der hedder: Fuld folkepension til 
alle.

Alderstillæg til pensionister over 80 år: Så kan 
der vel heller ikke udbetales alderstillæg uanset 
de økonomiske forhold, kan man spørge? Jo, det 
kan der mærkværdigvis nok (motiveringen kender 
jeg ikke). -

Hvis man derfor er over 80 år, kan alle altså 
få fuldt grundbeløb med 675 kr. månedlig og 
alderstillæg med 56 kr. månedlig.

Nye regler fra 1. april 1970 for indlagte på 
godkendte plejehjem, alderdomshjem m. v.
Som sikkert bekendt har man ret til udbetaling af 
sin sædvanlige pension i indlæggelsesmåneden og 
den efterfølgende måned, hvis man bliver indlagt 
som anført, men samtidig med at pensionsudbeta
lingen ophører med det sædvanlige beløb, får man 
af pensionen udbetalt et fast beløb til småfor- 
nødenheder, nemlig 126 kr. månedlig, ganske 
uanset de økonomiske forhold. - Bliver man 
f. eks. indlagt på et plejehjem den 4. april 1970, 
får man pension som sædvanlig for både april og 
maj måneder, men fra 1. juni 1970 udbetales der 
kun 126 kr. månedligt i lommepenge, og så skal 
man samtidig med også til at indbetale med 60 
pct. af alle indtægter udover pensionen, men dog 
efter at betalt skat er fratrukket. - Indtægter på 
under 100 kr. årligt, kommer man ikke til at ind
betale af, men hvis indtægter er på 198 kr. årligt, 
skal man af med 60 pct. af 100 kr. eller 60 kr. 
årligt. - Disse nye indbetalingsregler kan bevirke 
en større indbetaling end gældende før 1. april 
1970, men her er der i loven indføjet en beskyt
telsesregel for pensionister, der var indlagt før 
skæringsdatoen, således at man ikke kan komme 
til at indbetale mere end ellers.
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Tænker De på at tage fast ophold i udlandet?
1. De hidtidige regler for pensionsudbetaling un

der ophold i de nordiske lande fortsætter i 
henhold til den særlige konvention.

2. Man kan også fortsat tage ophold i udlandet 
på ferie i indtil 12 måneder, men det forlan
ges, at man skal bevare sin bopæl her i-landet.

3. Som noget nyt kan man nu uden særlig til
ladelse fra socialministeriet bosætte sig i ud

landet (ud over i de nordiske lande) og få sin 
danske folkepension udbetalt, hvis man er 
fyldt 67 år og har haft fast bopæl her i landet 
i de sidste 10 år før det 67. år. - Man kan 
dog ikke få hele den sædvanlige folkepension 
udbetalt, idet pensionstillægget i så fald ikke 
må udbetales.

Den 27. marts 1970.
GE

Troskab mod arven
DA VI et par dage før jul hentede vort juletræ hos 
gdr. Max Levsen i Skovby ved Slesvig, fik vi en 
julegave med hjem, som vi ikke havde regnet med.

Jo, ser du, forklarede Max Levsen: »Vi havde 
et gammelt hus stående i haven med en stor bage
ovn i. Dette hus har ikke været brugt i mange, 
mange år, og vi lod med vilje være med et repa
rere det, og nu er det faldet helt sammen. Men i 
1864 var det i brug, for da havde et af de danske 
regimenter, der lå ved Danevirke, indrettet en felt
smedie i det. Smeden, der havde sit værksted der, 
havde til opgave at forsyne kanonernes hjul med 
nye eger, når der var brug for det. Oppe på loftet 
over bageovnen havde han et lager af hjuleger til 
kanonerne. Da hæren trak sig tilbage, blev lageret 
liggende, og ingen har rørt det siden. Det var jo 
ikke vores eger, men hærens. Min kones bedste

far, der var med også på Dybbøl i den danske hær, 
og som modtog æressold, indtil han døde i 1917, 
har måske nok af og til brugt en eger til sine vog
ne, og hans søn igen, min svigerfar, måske også, 
men i min tid fra 1930 af har de ikke været rørt, 
og nu hvor alt er forsynet med gummihjul, mener 
vi, at vi med rette kan ophæve lageret. Den dan
ske hær får stillet de fleste til rådighed, og kan de 
få noget ud af egerne ved at sælge dem til de for
skellige garnisoner i Danmark, kan de jo give pen
gene til ungdomskollegiet i Flensborg. Det er ikke 
vores eger, vi har kun opbevaret dem. Vi har 
sendt en ind til Gottorp slot, og i vore danske for
samlingshuse her i Skovby og i Jydbæk hænger der 
også et par eger. Nu skal du også have en med 
hjem.«

Til læsernes orientering kan oplyses, at Skovby 
ligger ca. 3 km nord for Danevirke, at hærvejen er 
gået tæt på Skovby, at et par kilometer videre 
imod nord ligger Lyrskov, hvor Magnus den Gode 
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Indmeldelse
til

Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde
i Nyborg og på Østfyn den 7. og 8. juni 1970.

Indsendes til Slægtsgaardsforeningens kontor, Hybenvej 27, 5260 Hjallese.

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

Navn Stilling Bopæl Postadresse (m. nr.)

(Indmeldelse kan kun ske skriftligt. Kun adgang for indmeldte, 
som får billetter tilsendt).

B. Hotelophold i Nyborg.
Der er reserveret hotelværelser til over 200 mødedeltagere. Værelserne er for

skelligt udstyret og har forskellige priser. Der kan reserveres opredte køjer i ny
indrettede 4 personers køjerum. Reserverede værelser og køjer kan kun bestilles 
igennem Slægtsgaardsforeningen indtil indmeldelsesfristens udløb den 16. maj 
ved udfyldning af nedenstående bestillingsrubrik.

Mødedeltagerne ordner selv betalingen for hotelophold mandag morgen. - 
Der serveres morgencomplet å kr. 8.75 incl. moms og betjening.

Prisen for hotelværelser og køjer inclusive moms, betjening og vagtmester ind
deles i følgende grupper:

Gruppe A: Betaling pr. køje 15 kr.
Gruppe B: Betaling pr. seng: ca. 20-30 kr.
Gruppe C: Betaling pr. seng ca. 30-35 kr.
Gruppe D: Betaling pr. seng ca. 35-40 kr.

Bestilling på hotelværelser:

Antal 
køjer

Antal 
enkelt v.

Antal 
dobbelt v.

~ Vær el segruppe*4 
her skrives 

A, B, C el. D

Natten mellem 7. og 8. juni. . .

Hotelophold vil derefter blive anvist mødedeltagerne så vidt muligt i henhold 
til den ønskede prisgruppe og i den rækkefølge indmeldelserne indgår.

Genpart, som deltagerne beholder

Indmeldelse
til

Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde
i Nyborg og på Østfyn den 7. og 8. juni 1970.

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

Navn Stilling Bopæl Postadresse (m. nr.)

(Indmeldelse kan kun ske skriftligt. Kun adgang for indmeldte, 
som får billetter tilsendt).

B. Hotelophold i Nyborg.
Der er reserveret hotelværelser til over 200 mødedeltagere. Værelserne er for

skelligt udstyret og har forskellige priser. Der kan reserveres opredte køjer i ny
indrettede 4 personers køjerum. Reserverede værelser og køjer kan kun bestilles 
igennem Slægtsgaardsforeningen indtil indmeldelsesfristens udløb den 16. maj 
ved udfyldning af nedenstående bestillingsrubrik.

Mødedeltagerne ordner selv betalingen for hotelophold mandag morgen. - 
Der serveres morgencomplet å kr. 8.75 incl. moms og betjening.

Prisen for hotelværelser og køjer inclusive moms, betjening og vagtmester ind
deles i følgende grupper:

Gruppe A: Betaling pr. køje 15 kr.
Gruppe B: Betaling pr. seng: ca. 20-30 kr.
Gruppe C: Betaling pr. seng ca. 30-35 kr.
Gruppe D: Betaling pr. seng ca. 35-40 kr.

Bestilling på hotelværelser:

Antal 
køjer

Antal 
enkelt v.

Antal 
dobbelt v.

Værelsegruppe 
her skrives 

A, B, B el. D

Natten mellem 7. og 8. juni. ..

Hotelophold vil derefter blive anvist mødedeltagerne så vidt muligt i henhold 
til den ønskede prisgruppe og i den rækkefølge indmeldelserne indgår.
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C. Betaling.
Til udgifterne vedrørende måltider, evt. befordring med bus på udflugtsturen 

m. m. indbetales forud for årsmødet til konsulent H. Balle, Hybenvej 27, 5260 
Hjallese, et beløb udregnet efter udfyldning af nedenstående skema. Det bemær
kes, at udgifterne til post 4 skal betales af alle mødedeltagerne, da den indehol
der mange forskellige udgifter ved mødets arrangementer.

1 Postgiro 13 18 08 
Postanvisning

I Check

Antal 
deltagere

Pris 
pr. deltager 

kr.
Ialt kr.

Første dag, 7. juni:'
1. Middag på hotel Nyborg Strand (inclusive

kaffe, moms og betjening).......................... 21.50

Anden dag, 8. juni:
2. Frokost på hotel Nyborg Strand (inclusive 

kaffe, moms og betjening)....................
3. Busbillet til udflugt på Nyborg- og Kerte-

15.50

mindeegnen .......................... ........................
4. Betaling for alle mødedeltagere omfattende

14.00

fælles mødeudgifter, turistservice, entre, 
musik, tryksager m. m.................................. 13.00

Ialt kr........

Beløbet betales samtidig med indmeldelsen pr. 
(understreg hvilket)

D. Bemærkninger:
Denne blanket sendes senest den 16. maj i fuldstændig udfyldt stand til kon

sulent H. Balle, Hybenvej 27, 5260 Hjallese.
Beløbet (udregnet i henhold til skemaets udfyldning ovenfor) indbetales til 

samme adresse, enten pr. giro nr. 13 18 08 eller pr. postanvisning eller check.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter indmeldelse bedes afmel

ding sendt senest 28. maj af hensyn til afbestilling af hotelværelse m. m., således 
at det indbetalte beløb kan refunderes.

Deltagerne får nogle dage før mødet tilsendt meddelelse fra konsulentkontoret 
om hotelværelse samt billetter til de skemaposter, som er udfyldt, og brochurer 
og deltagerliste.

I skemaet er anført hvad de enkelte priser omfatter. Drikkevarer betales 
ekstra.

Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hensyn til mulighed for hotel
ophold og hvad møde- og spisesalene kan give plads til, noteres deltagerantallet 
i den rækkefølge de indsendes.

Hvis indmeldelsestallet overstiger pladsmulighedeme får de sidst tilmeldte 
omgående meddelelse heroin og indbetalingen returneres.

Af hensyn til de uregelmæssigheder for sent indkomne tilmeldelser giver an
ledning til, kan der ikke regnes med årsmødedeltagelse ved indmeldelse pr. brev 
eller telefon efter 16. maj.

C. Betaling.
Til udgifterne vedrørende måltider, evt. befordring med bus på udflugtsturen 

m. m. indbetales forud for årsmødet til konsulent H. Balle, Hybenvej 27, 5260 
Hjallese, et beløb udregnet efter udfyldning af nedenstående skema. Det bemær
kes, at udgifterne til post 4 skal betales af alle mødedeltagerne, da den indehol
der mange forskellige udgifter ved mødets arrangementer.

Beløbet betales samtidig med indmeldelsen pr. J 
(understreg hvilket) | Check

Antal 
deltagere

Pris 
pr. deltager 

kr.
Ialt kr.

Første dag, 7. juni:
1. Middag på hotel Nyborg Strand (inclusive

kaffe, moms og betjening)........................... 21.50

Anden dag, 8. juni:
2. Frokost på hotel Nyborg Strand (inclusive 

kaffe, moms og betjening).....................
3. Busbillet til udflugt på Nyborg- og Kerte-

15.50

mindeegnen ...................................................
4. Betaling for alle mødedeltagere omfattende

14.00

fælles mødeudgifter, turistservice, entre, 
musik, tryksager m. m.................................. 13.00

Ialt kr........

D. Bemærkninger:
Denne blanket sendes senest den 16. maj i fuldstændig udfyldt stand til kon

sulent H. Balle, Hybenvej 27, 5260 Hjallese.
Beløbet (udregnet i henhold til skemaets udfyldning ovenfor) indbetales til 

samme adresse, enten pr. giro nr. 13 18 08 eller pr. postanvisning eller check.
I tilfælde af sygdom eller anden forhindring efter indmeldelse bedes afmel

ding sendt senest 28. maj af hensyn til afbestilling af hotelværelse m. m., således 
at det indbetalte beløb kan refunderes.

Deltagerne får nogle dage før mødet tilsendt meddelelse fra konsulentkontoret 
om hotelværelse samt billetter til de skemaposter, som er udfyldt, og brochurer 
og deltagerliste.

I skemaet er anført hvad de enkelte priser omfatter. Drikkevarer betales 
ekstra.

Da antallet af årsmødedeltagere er begrænset af hensyn til mulighed for hotel
ophold og hvad møde- og spisesalene kan give plads til, noteres deltagerantallet 
i den rækkefølge de indsendes.

Hvis indmeldelsestallet overstiger pladsmulighedeme får de sidst tilmeldte 
omgående meddelelse derom og indbetalingen returneres.

Af hensyn til de uregelmæssigheder for sent indkomne tilmeldelser giver an
ledning til, kan der ikke regnes med årsmødedeltagelse ved indmeldelse pr. brev 
eller telefon efter 16. maj.
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kæmpede imod Venderne den 28. september 1043. 
Som omtalt i bladet her (nr. 163), lod Thor Lange 
rejse en sten i Skibelund krat til minde om Mag- 
nus’s indsats. Nu, hvor spændingsforholdene i 
grænselandet ikke er så voldsomme mere, burde 
man måske fra dansk side lirke sig frem til, at 
Thor Langes sten kom ud på sin rette plads på 
Lyrskov hede.

De ubrugte kanoneger fra Danevirkefelttoget 
nåede i halvtredsåret for afstemningen i 1920 
hjem til deres respektive garnisoner. Måske kunne 
stenen fra Skibelund også i samme halvtredsår få 
den plads, der var tiltænkt den, og hvor den også 
rettelig hører hjemme.

Vi bør være familierne Hagge og Levsen i Skov
by ved Danevirke taknemlige for, at de opbevare
de dette minde for os så længe.

Henning Jensen,
landbrugskonsulent, Sydslesvig.

Dansk Slægtsgaardsforening 
Randers amtskreds

arrangerer med forventet tilslutning

BUSTUR
til Nyborg Strand til årsmødet 

den 7. og 8. juni
Afgang fra Vivild kl. 7.30 og fra rutebilstationen 

i Randers kl. 8.20 søndag den 7. juni.
Tilmeldelse sker til rutebilejer H. Esbensen, Vi
vild, senest 10 dage før. Tlf. Vivild (06) 48 60 33.

Amtsbestyrelsen.

Vor forenings igangsætter
Journalist Chr. Damm ville i år være fyldt 70

Af arkivar P. K. Hofmansen

DEN 27. maj i år ville journalist Christian 
Damm, der døde 1955, være fyldt 70 år. Det var 
på initiativ af Chr. Damm, at »Foreningen til Be
varelse af danske Slægtsgaarde«, fra 1957 kaldet 
»Dansk Slægtsgaardsforening« blev stiftet 1941 
med gårdejer Jørgen Petersen, Gislinge, som for
mand og Chr. Damm som dens første sekretær, 
regnskabsfører og arkivar.

Christian Damm blev født 27. maj 1900 i 
Egernsund ved Flensborg fjord som søn af fi
sker Christian Hansen Damm og hustru Sophie 
Marie Margrethe Clausen. Som ganske ung kom 
han under 1. verdenskrig som journalistelev til 
»Flensborg Avis«, og i dagene omkring afstem
ningen i 2. zone 14. marts 1920 stiftede han be
kendtskab med politikeren Christmas Møller. 
Forbindelsen mellem dem indenfor konservativ 
politik og presse blev opretholdt gennem årene og 
atter styrket efter tyskernes indmarch i Danmark 
9. april 1940. Efter læreårene ved »Flensborg 
Avis« blev Damm redaktionssekretær ved for
skellige danske blade og en tid redaktør af »Skive 
Avis«. Hans nationale og historiske interesser 
sporedes i alt, hvad han beskæftigede sig med, og 

som sønderjyde var det ikke mindst denne lands
dels forhold, som optog hans sind og tanker. Han 
skrev en del biografier over sønderjyske kunst
nere og en række artikler i »Flensborg Avis«, og 
samtidig deltog han, som havde været den første 
spejderfører i Flensborg, i sønderjysk ungdoms- 
og foreningsarbejde. Senere forelå romanen »Ve
jen tilbage« og fortællingen »Slægten på Ege- 
gaard« fra hans hånd.

Da tyskerne i 1940 drog ind i landet, var 
Damm blandt de første, som trådte i aktion for 
at modarbejde besættelsesmagten. Skønt han var 
uenig med sin gamle ven Christmas Møller om 
dennes deltagelse i regeringen, kom der dog alle
rede få dage efter besættelsen et samarbejde i 
gang mellem dem, og det varede ikke længe, før 
Damm trådte ind i direkte illegal virksomhed 
mod de fremmede.

ALLEREDE fra sine unge år havde Damm be
skæftiget sig med slægtsgårdstanken, og denne 
tanke havde fået ny næring, da tyskerne i krise
årene for landbruget benyttede lejligheden til at 
opkøbe en række gamle gårde i Sønderjylland. 
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Efter at være kommet i forbindelse med »Illustre
ret Familie Journal« begyndte han 11. februar 
1941 en artikelserie »Hvor findes Danmarks 
gamle Slægtsgaarde« i dette blad, og som motive
ring for at have taget eftersøgningsarbejdet op, 
angav bladet, at det gerne ville være med til at 
fastholde det, som gennem tusind år havde knyt
tet os sammen som nation. Efter denne vellykke
de enquête i »Illustreret Familie Journal« var det 
på Damms initiativ, at »Foreningen til Bevarelse 
af danske Slægtsgaarde« blev stiftet ved et møde i 
Fyns Forsamlingshus 5. juli 1941. Samme som
mer gjorde Damm og Jørgen Petersen et meget 
stort arbejde med udsendelse af mange tusinder 
skrivelser til sognefogder og sognerådsformænd 
rundt om i landet, hvori disse blev opfordret til 
at indsende fortegnelser over formodede slægts
ejendomme i vedkommendes distrikt eller sogn. 
Da de udsendte skrivelser næsten alle blev besva
ret fra adressaternes side, havde man således alle
rede fra foreningens første år en meget god over
sigt over landets slægtsejendomme, og med dette 
materiale sammen med de indkomne oplysninger 
fra »Illustreret Familie Journal«s enquête som 
grundlag skabte Damm i sin lejlighed på Dosse
ringen 14 i København begyndelsen til Slægts- 
gaardsarkivet, hvis første arkivar han naturligvis 
blev og fortsatte med at være til slutningen af 
1943. I tiden 15. oktober 1942-7. januar 1943 
var han tillige eneredaktør af bladet »Slægtsgaar- 
den«, men på grund af sit store arbejde som for
eningens sekretær, regnskabsfører og arkivar blev 
han fra 7. januar 1943 afløst som ansvarshaven
de redaktør af formanden Jørgen Petersen, idet 
han dog fortsatte som medredaktør til 1. april 
1946.

Allerede fra sine ungdomsår i Flensborg var 
Damm på grund af sine danske aktiviteter skre
vet på tyskernes sorte liste, og efter de bevægede 
dage 28. og 29. august 1943, da tyskerne erklæ
rede undtagelsestilstand i Danmark, havde disse 
med deres danske håndlangere begyndt at in
teressere sig ekstra meget for Damms arbejde. 
Man var åbenbart kommet under vejr med, at 
hans rejser i Slægtsgaardsforeningens tjeneste til
lige blev benyttet til »at tale med folk om mod
standsarbejdet og få oprettet afdelinger i forskel
lige byer«.

Hvor højt, tyskerne vurderede Damms virk
somhed, fremgår af, da Hitler den 30. december 
1943 gav ordre til, at den danske modstandsbe
vægelse skulle slås ned med terror, blev der af 
den tyske ledelse i København udpeget to danske, 
der først skulle dræbes, og disse var Damm og 
Kaj Munk. Samme dags aften blev Damm opsøgt 
i sin lejlighed på Dosseringen af 5 bevæbnede 
mænd, hvoraf de 4 kom ind til ham. Efter at 
have vekslet et par sætninger med lederen af lik
vidationskommandoen sagde denne til Damm:

Chr. Damm

»Så skal vi skyde Dem«. Og så skød de! Damm 
blev hårdt såret, fik en kugle gennem tindingen, 
højre øje og næseroden, et strejfskud over venstre 
øje, hvorved der opstod en blødning i øjet, et 
skud i venstre lår og endelig en kugle i ryggen og 
gennem halsen op i baghovedet. De indtrængende 
voldsmænd havde været synderlig nervøse, og den 
omstændighed i forbindelse med, at Damm 
straks efter attentatet blev bragt til Rigshospita
let, frelste hans liv. Det kom senere frem, at de 
gestapofolk, som forøvede attentatet på ham, var 
de samme, som efter ophold i Odense natten 
mellem den 3. og 4. januar 1944 over Ringkø
bing rejste til Vedersø præstegård, hvor de kl. 20 
om aftenen bortførte Kaj Munk og siden ved fire 
nakkeskud dræbte ham i Hørbylunde bakker ved 
Silkeborg.

På Rigshospitalet gjorde både læger og syge
plejersker alt, hvad der stod i deres magt, for at 
redde Damms liv, og i april 1944 var han efter
hånden blevet så meget restitueret, at han kunne 
udskrives, men synet på hans højre øje var for 
stedse ødelagt, og kuglen i baghovedet havde 
man ikke turde fjerne.

Man foreslog ham at blive transporteret til 
Sverige, men efter nogen betænkningstid afslog 
han dette, og da han stod overfor valget at tage 
t;l Sydsjælland eller Sydfyn, valgte han det sidste. 
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Ved hjælp af redaktionssekretær V. Orloff i 
Svendborg fik han et hus til leje i Øster Sker- 
ninge, hvor han og hans hustru Marie - en søn
derjysk bondedatter - med deres børn flyttede 
ind ca. 1. maj 1944. Her blandt gode mennesker 
fortsatte han en del af sit arbejde, skrev i forskel
lige blade under pseudonymerne »C D« eller 
»Christen Hansen«, og havde det nogenlunde 
med sit helbred. Natten mellem den 17. og 18. 
februar 1945 kom gestapo til Øster Skerninge og 
trængte ind i Damms hus for at foretage en hus
undersøgelse. På trods af, at man begyndte at 
lede oppe under taget og endte med at vende 1 Vz 
tons våde brunkul i kælderen, fandt man intet 
kompromitterende, men alligevel blev Damm og 
hans ældste søn taget med til Svendborg, hvor de 
efter et par forhør ved hjælp af en værnemagts
officer, blev løsladt fra militærpolitistationen. Det 
tyske politi i Svendborg vidste åbenbart ikke rig
tigt, hvem de havde for sig, da de enkelte afde
linger rundt om i landsdelene på det tidspunkt 
var ved at miste kontakten med hverandre. 
Damm var dog ikke i tvivl om, at tyskerne var 
ved at komme på sporet af ham, og tyskerne i 
Svendborg havde tillige ytret, at løsladelsen kun 
var »indtil videre«. Endnu den 18. februar forlod 
han Østre Skerninge, og ad forskellige veje drog 
han, hans hustru og datter til Langeland, medens 
sønnerne rejste til Sønderjylland. Det var heller 
ikke for tidligt, da tyskerne allerede 3 dage efter 
søgte ham i Øster Skerninge, hvor de kun fandt 
et mennesketomt hus.

På Langeland fik Damm med hustru og datter 
en god og hjertelig modtagelse hos gårdejer 
Godtfred Leth-Jensen og hustru Inga i Anneks
gården ved Skrøbelev kirke, hvor fred og hygge 
omgav dem på alle sider. Familien vovede sig 
endog på besøg hos frøknerne Leth-Jensen på 
»Staalhøj«, men det varede ikke længe, før ryg
tet gik, at den fremmede mand i Anneksgården 
var en flygtet sabotør, som skjulte sig, og sligt 
rygte kunne med største lethed hurtigt komme 
tyskerne for øre. Damm med hustru og datter fik 
da nogle dages ophold hos familien Lollesgaard- 
Rasmussen på »Strandlyst« i Simmerbølle sogn, 
inden fru Damm med datter rejste til Strynø, me
dens Damm selv fik husly hos lærer Krogh-Ras- 
mussen i Hennetved skole, Lindelse sogn. Lærer 
Krogh-Rasmussens hjem var et rent postkontor 
for fordeling af illegale blade, og med hans natio
nale interesser, der havde ført ham ind i meget 
sønderjysk arbejde, havde han og Damm meget 
at tale om.

PA STRYNØ havde fru Damm og datter fået 
ophold hos frøknerne Jørgensen i øens afholds- 
hjem, men da Damm efter kort tids forløb også 
kom over til øen, fik de alle tre lov til at bo i 
pastor Gunner Engbergs bindingsværkshus på 

Strynø Nordstrand, hvor familien i 4-5 uger nød 
stille og fredelige dage. Pastor Engberg havde 
stillet feriehuset til deres rådighed, og den ven
lige omgang med præstefamilien samt de gode ti
mer hver søndag i Strynø kirke stod senere for 
Damm som noget uforglemmeligt. I huset på 
Strynø Nordstrand lige ud mod det fynske øhav 
oplevede Damm den solfyldte aften den 4. maj 
1945, da den engelske radio meddelte, at tysker
ne havde kapituleret. Familien både lo og græd 
på én gang. Nu behøvede den ikke længere flygte 
hjemløs omkring i stadig frygt for tyskerne og 
deres danske håndlangeres efterstræbelser.

Ret omgående tog familien til Sønderjyland og 
bosatte sig i Kollund ved Flensborg fjord, me
dens befrielsens glæde bredte sig over landet, og 
de fremmede soldater, kolonne efter kolonne, 
modløse passerede forbi mod Kruså og videre 
sydpå. Damms hjerte havde i sin tid taget skade 
af gigtfeber, og dette i forbindelse med de varige 
mén af attentatet på Dosseringen bevirkede, at 
han med tiden blev så medtaget, at han gentagne 
gange havde svære hjerteanfald. Disse havde han 
i det lange løb ikke kræfter til at overvinde, og 
efter at være flyttet til Ny Carlsberg Vej 100 i 
København døde han på Blegdamshospitalet den 
8. august 1955, 55 år gammel. Efter hans eget 
ønske frabad familien sig enhver form for delta
gelse. Bisættelsen foregik i stilhed, og efter lig
brændingen på Søndermark Krematorium den 
15. august blev hans urne nedsat på Broager kir
kegård hjemme i Sønderjylland.

P. K. H.

Landposten, Nyborg, 1666
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Se opmærksomt på dette billede:

Dette stof 
kaldes penge

- skulle De 
komme i besiddelse 
af noget sådant, 
bedes De 
henvende Dem i

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.

Birketinget 6A HL Tlf. (01) 58 7602

2300 København S.

BA1IBELSBABKE1I
' også ungdommens hank

LANDCREDITKASSEN
Lån i landbrug, skov- og havebrug 

samt grundforbedringslån.
Lån kan tilbydes til rentefod 316, 4, 416, 5, 516, 6, 6Vi og 7 pct. 
Kasseobligationer kan vederlagsfrit indskrives og noteres på navn.

Creditkassen for Landejendomme i Østifterne
Anker Heegaardsgade 4, København V, telf. (01) 15 96 35

Oh
9

fe ANDELS
BANKEN

250 afdelinger over hele landet

Hovedkontor: Axelborg, København V

DE KAN REGNE MED ANDELSBANKEN
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LANDHYPOTEKFORENINGEN 
FOR DANMARK

yder lån mod pant i grund-, industri-, gartneri- og 
landbrugsejendomme overalt i Danmark. I hoved
stadsområdet og købstæderne dog kun mod pant i 
gartneri- og landbrugsejendomme.

Foreningen yder lån af følgende åbne serier:
Serie Rentefod Afdragstid Halvårlig ydelse

1. 7% 10 år 7,20 o/o
2. 6% 20 år 4,50 o/o
2. 7°/o 20 år 4,80 °/0
3. 5% 30 år 3,40 o/o
3. 6% 30 år 3,75%
3. 7°/o 30 år 4,15O/o
5. 5% 50 år 2,90 %

Finansieringsproblemer
ved byggeri, generationsskifte, ejendomskøb, sammenlægning 
af ejendomme og anskaffelse af inventar løses ved optagelse 
af et hypotekforeningslån.

Blandt fordelene
ved at optage et hypotekforeningslån kan nævnes:

Af lånet betales en fast og uforanderlig halvårlig ydelse 
gennem hele afdragsperioden.
Normalt opsiges lånet ikke fra foreningens side.
Låntageren kan efter de i statutterne indeholdte regler 
indfri sit lån til en kurs, der aldrig overstiger 100.
Andel i reservefonden efter de i statutterne indeholdte 
bestemmelser.

Nærmere oplysninger om foreningens udlånsvirksomhed fås 
ved henvendelse til advokater, pengeinstitutter, repræsen
tanter, vurderingsmænd eller foreningens kontor.

Foreningen har repræsentanter og vurderingsmænd overalt 
i landet.

Foreningens brochure tilstilles på forlangende.

Et hypotekforeningslån
- optaget i låntagernes egen forening - 

er det sekundære lån
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(Forbeholdt postvæsenet)

O-^NDELSBOGTRYKKERIET

i Odense

Den store sparekasse giver de store fordele 

Det er derfor nærliggende at gå i

55 afdelinger er parat 
til at hjælpe Dem

SPAREKASSEN FYN

©en almindelige ^randforftfring 
for Saiidbpgningcr, oprettet ved fongelig Anordning 

af 1792
HOVEDKONTOR: STORMGADE 10 . KØBENHAVN K. (01) 121100

FYENS STIFTS KREDITFORENING
ODENSE

Mageløs 2 - Telefon (09) 11 77 77
Uopsigelige lån i alle arter af faste ejendomme i Fyens Stift.

Cirkulerende kasseobligationer ca. 2 milliarder kr.
Umyndiges og offentlige midler kan anbringes i foreningens kasseobligationer. Obligationer 

indskrives og opbevares vederlagsfrit (dog mindst 10.000 kr.).
Notering på navn er ikke nødvendig.


