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En berigende oplevelse
Årsmødet i Ringsted prægedes af godt humør

SELVOM SOLEN var tilbageholdende, blev års
møde-dagene i og ved Ringsted en berigende ople
velse for de mange medlemmer af Dansk Slægts- 
gaardsforening, som deltog. Arrangementet var 
omhyggeligt tilrettelagt og afvikledes i enhver de
taille på mønstergyldig måde. Den, som i redaktør 
Ib Paulsens fravær nød den begunstigelse at få 
lov til at berette om årsmødets større og små be
givenheder, blev fra starten sluttet ind i kredsen 
på den mest tiltalende og selvfølgelige måde, og 
var måske den, som set under objektivitetens 
synsvinkel fik det største udbytte af de to dages 
festlige samvær, hvor saglig forhandling og hygge- 
samvær gik hånd i hånd.

Gennem de to dage meldte oplevelserne sig som 
perler på en snor, og arrangørerne kunne vel ikke 
ønske sig nogen bedre anerkendelse end det al
mindeligt udtalte ønske ved afslutningen om, at 
man måtte mødes igen næste år.

Årsmødet indledtes på Hotel Postgården i Ring

sted, hvor foreningens formand, fhv. folketings
mand, gdr. C hr. R. Christensen, bød de 265 delta
gere velkommen i hjertelige vendinger og specielt 
hilste de medlemmer, som var kommet til i det 
forløbne år. En meget varm tak rettede formanden 
til Jens Peder Pedersen, Farendløse, der arrange
mentsmæssigt havde været sjælen i foretagendet, 
borgmester Thisted Knudsen, der havde vist be
styrelsen den opmærksomhed at tage imod den 
umiddelbart inden årsmødets start, og sognepræst 
Ejnar Fledelius, som elskværdigt havde indbudt 
til et besøg i Set. Bendts kirke.

Årsmødet brød ikke nogen tradition i valget af 
dirigent, men genvalgte til dette ansvarsfulde hverv 
statsautoriseret revisor Kresten Foged, der skilte 
sig fra opgaven på sædvanlig håndfast og gemytlig 
vis.

Efter at denne formalitet var overstået, aflagde 
Chr. R. Christensen sin fyldige og interessante 
formandsberetning.

Formandsberetningen
CHR. R. CHRISTENSEN sagde bl. a.: Vedrø
rende foreningens organisatoriske forhold kan jeg 
i det store og hele henvise til de følgende special
beretninger. Dog skal jeg bemærke, at konsulent 
H. Balle i årets løb har udført et stort arbejde ved 
bistand for vore medlemmer under afviklingen af 
de ved sidste årsmøde igangværende opgaver ved
rørende ejendomsproblemer i forbindelse med ge
nerationsskifte.

Som kommitteret for foreningen har han end
videre udført det fornødne sekretærarbejde til for
eningens store tilfredshed.

Arkivberetningen, der i dag aflægges af arkivar 
P. K. Hofmansen, vil vise, at arkivarbejdet i årets 
løb har været ude for nogle overraskelser, idet vi 
har måttet skifte lokale. Ved velvilje fra Kredit
foreningen Danmark er dette spørgsmål imidlertid 
blevet løst på bedste måde. Imidlertid er arkivud
valgets formand forfatteren Salomon J. Frifelt 
alvorligt syg og har i snart tre måneder ligget på 
Varde sygehus, hvor han har gennemgået en alvor

lig operation. Jeg udbeder mig forsamlingens til
slutning til her fra mødet at sende vor trofaste ven 
og gode medarbejder en hjertelig hilsen med alle 
gode ønsker.

Medlemsbladet er udkommet på sædvanlig vis 
under Ib Paulsens redaktion, men herom vil blad
udvalgets formand Bent Bjergskov aflægge beret
ning.

Kassererervirksomheden er som sædvanlig pas
set af fru Inger Hansen.

Med hensyn til medlemstallet kan det vel ikke 
helt undgås, at det i nogen måde bliver præget af 
den voldsomme nedgang i antallet af landbrugs
ejendomme, men vi har lov at sige, at vore med
lemmer har udvist en anerkendelsesværdig stor 
trofasthed, og at afgang stort set kun er sket i for
bindelse med ejerskifter. Derimod har vi haft en 
pæn tilgang af nye medlemmer.

Herudover vil jeg imidlertid gerne have lov at se 
på forholdene, der omgiver os, og som mere eller 
mindre præger vort daglige liv.
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Og her må jeg sige, at jeg som landmand må se 
noget lysere på tingene end der var anledning til i 
hele tressernes periode. Priserne på kød og mælk 
er i den senere tid steget væsentligt, således at 
kvæghold påny er blevet en acceptabel forret
ning, hvor det ellers er muligt at få dyrene passet. 
Og svinepriserne ligger højere end i fjor med ud
sigt til gode afsætningsmuligheder.

Dette har givet til resultat, at antallet af ned
lagte landbrugsejendomme i det sidste år kun har 
været 4-5000 mod ellers 7000 i en række år. 
Man kan dog ikke se væk fra, at den ændrede 
lovgivning, der betyder, at indehavere af mindre 
landbrugsejendomme nu kan blive arbejdsløsheds
forsikrede, naturligvis begrænser deres lyst til at 
skille sig af med jorden.

Også ungdommens flugt fra landbruget er sagt
net noget, men der er jo heller ikke mange tilbage. 
Der har ligesom været lidt større mulighed for at 
få medhjælp, men til gengæld skal den betales 
med en løn, som kun de færreste magter at udrede, 
og som ofte er væsentlig større end hvad land
brugeren selv kan opnå.

For et år siden fik vi liberaliseret jordlovgivnin
gen sådan, at det blev muligt at sammenlægge 
arealer på indtil 100 ha og at eje to ejendomme 
af denne størrelse. Dette har muliggjort sammen
lægninger, som tidligere var komplet umuligt, og 
som bevirker, at det nu kun er et fåtal af ansøgere, 
der møder modstand. Og som regel er det belig
genheden, der giver anledning til tvivl. Der stilles 
fortsat ret store - og efter min mening for store 
- krav til beliggenheden. En afstand på indtil en 
kilometer tolereres, og derudover går man und
tagelsesvis videre. Det er dog afgørende, om for
bindelsen skal ske på en mindre befærdet vej eller 
på landevej, hovedvej eller gennem bysamfund.

Jeg er enig i, at der bør tages hensyn til disse 
ting, men jeg synes, kravene er lovligt strenge, og 
det er min opfattelse, at man efterhånden bliver 
nødt til at slække en del på dem, hvis ikke man ad 
den vej vil sabotere en ellers god lovgivning.

En anden lov, der blev vedtaget for et år siden 
under den forrige regering er loven om rentesik
ring ved opførelse af produktionsbygninger til 
landbruget.

Loven blev delt i to dele nemlig hovedloven, 
der med et tilskud fra landbrugets dispositionsfond 
på indtil 5 pct. lagde loft over renteudgifter ved 
opførelse af kvæg- og svinestalde på 616 pct. 
Tilskuddet ydes i 5 år, hvorefter det aftrappes, 
således at det samlede efter de øjeblikkelige bereg
ninger bliver godt 40 pct. af et omkostningsbeløb 
på mellem 20.000 og 400.000 kr.

Desuden gives der et midlertidigt tilskud på 2 
pct. inden for de nævnte rammer for byggeri, der 
er gennemført mellem 1. maj 1969 og 14. marts 
1971.

Denne lov har haft stor succes, idet 5000 land

mænd har søgt om rentelettelse efter den midler
tidige bestemmelse og 9000 efter hovedbestem
melsen.

De 30 millioner, der var stillet til rådighed er 
snart opbrugt, men da loven foreløbig er toårig, 
må man regne med at nye bevillinger stilles til 
rådighed. Og det er en fornøjelse at se, hvor 
mange rationelle landbrugsbygninger, der på den
ne måde er opført. Men derudover ligger der mas
ser af planer i landmændenes skrivebordsskuffer 
parat til at blive ført ud i livet efter den 2. okto
ber, når vor tilslutning til EF er blevet bekræftet 
af folkeafstemningen.

Vore landmænd - særlig de unge landmænd - 
er parate til at tage nye opgaver op, men mange 
tøver endnu af frygt for at det skal gå galt på 
Danmarks skæbnedag.

Det betyder, at vort produktionsapparat ud
bygges, så vi er parate til at forsyne nye markeder. 
Og det giver dansk landbrug konkurrencemulig
heder, der let vil kunne opveje de klimatiske 
minusser, vi måtte have i forhold til vore nye mar
kedspartnere. Og samtidig giver det grund til at 
tro, at den fare vi i de senere år har haft for ikke 
at kunne bruge hele vor kornavl vil blive ophævet, 
samtidig med at forventningen om højere korn- 
priser vil bevirke, at faren for at svineavlen skal 
blive industrialiseret, begrænses.

løvrigt forventer man en prisstigning på korn 
på en halv snes kroner allerede i den kommende 
vinter.

Gennem fjorten år har vi talt om Danmarks til
slutning til Fællesmarkedet, og mange skuffelser 
har vi mødt på dem lange vej. Nu er afgørelsen 
imidlertid nær. De seks fællesmarkedslande har 
slået porten op for de fire ansøgerlande, og opta
gelsen kan ske fra nytår.

Det danske folketing har med næsten fem sjette
deles majoritet mod Socialistisk Folkeparti og 
enkelte andre vedtaget at søge tilslutning. Denne 
beslutning skal nu til folkeafstemning. Folkeaf
stemningen skal ske på den måde, at et flertal på 
mindst 30 pct. af samtlige vælgere kan omstøde 
beslutningen. Men da det må anses for sandsyn
ligt, at modstanderne kan samle disse 30 pct., bli
ver det altså en ren flertalsafgørelse.

Jeg vil derfor gerne ramme en alvorlig pæl 
igennem den opfattelse, at man kan stemme ja ved 
at blive hjemme på afstemningsdagen. Den, der 
bliver hjemme, stemmer i virkeligheden nej.

Derved påtager man sig et meget stort ansvar. 
Et almindeligt valg kan gøres om, men denne 
afgørelse er svær af ændre, og det vil i hvert fald 
blive en meget bekostelig affære for Danmark og 
navnlig for dansk landbrug at afvente noget så
dant. Ja, det bliver måske umuligt på et senere 
tidspunkt at opnå en tilsvarende ordning, som nu 
bydes os.

Når vi nu skal træffe vor afgørelse, er det ud fra 
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bevidstheden om, at kun et samlet Europa har 
mulighed for at genvinde sin tabte position i ver
densudviklingen.

Og det er glædeligt at se, at alle de indvendin
ger, der er rejst mod vor indtræden er gjort til 
skamme. Vi har under forhandlingerne fået alle 
de krav opfyldt, som vi med rimelighed kunne 
forlange, hvis fællesskabet overhovedet skulle have 
realitet. Og vi har fået vor lovgivning tilrettelagt, 
sådan at vi er parate til at gå ind.

50 nye love kan træde i kraft inden nytår.
Mest ængstelig har man vel været for, at vor 

jord skulle stå i fare for at gå over på andre hæn
der, men også det er klaret. Vi vil også som fælles
markedsland kunne hævde ordene »dansk jord 
på danske hænder«. Allerede da de første for
handlinger stod på, fik vi de første love herom, og 
netop i disse dage er man i færd med at behandle 
de sidste. Man kan måske sige, at de griber lidt 
vel stærkt ind i de enkeltes rettigheder, men de 
griber dog ikke ind i den almindelige landmands 
forhold, og samtlige partier har tilsluttet sig lov
givningen.

Faren for flugt over landegrænserne har hidtil 
været betydningsløs i EF-landene, og den er i 
hvert fald for intet at regne mod den fare for mas
seflugt af de bedste af vore unge fra Danmark, 
hvis vi ikke kom med. Og vi ville ikke med rette 
kunne bebrejde vore unge, at de søgte ud i stedet 
for at blive tilbage under ulige forhold.

Tvivlen om tilslutning synes heldigvis at smuldre 
væk i de fire ansøgerlande.

Irland har som det første land gjort sagen 
færdig. Over 83 pct. af stemmerne ved en stærkt 
besøgt folkeafstemning var for, og dermed er sagen 
endelig afgjort.

I det engelske parlament er der et solidt flertal 
for, og modstanderne er mere splittede end nogen
sinde. Her skal der ikke være folkeafstemning, og 
den endelige parlamentsbeslutning vil være taget, 
før vi skal stemme.

I Norge har der været mere tvivl. De norske 
fiskere har til trods for, at de har opnået store 
fordele under forhandlingerne været mere kølige. 
Og at de norske landmænd har svært ved at kon

kurrere med andre, er noget vi ved. Men stemnin
gen i Norge går mere og mere i positiv retning. Og 
vi har i dag lov at nære afgjorte forventninger om, 
at også Norges folk vil vise en positiv indstilling 
allerede før vor afstemning, der iøvrigt har været 
udsat alt for længe. Det er svært for erhvervslivet 
at lægge den nye produktion til rette med kun 3 
måneders varsel.

Og heldigvis synes stemningen i Danmark at 
blive mere og mere positiv. Den sidste Gallup 
viste jo næsten dobbelt så mange tilhængere som 
modstandere.

Men striden raser stadigt. De mere venstre
orienterede SFer arbejder energisk for at forhindre 
Danmarks samarbejde med Vesteuropa. Og med 
deres indstilling forstår man godt dem og deres 
fæller, navnlig Kommunisterne. Deres østvendte 
indstilling kender vi jo. Jeg forstår godt disse 
folk, men jeg forstår ikke den mere verdensfjerne 
intellektuelle kreds der slår følge med dem og mel
der sig i dette selskab, som vi andre helst undgår.

Vi taler heldigvis mest om, hvad der vil ske os 
efter indmeldelsen, men jeg synes, at vi i alt for 
høj grad beskæftiger os med underordnede enkelt
heder i stedet for om den store og afgørende be
tydning, der giver os økonomisk fremgang og mu
lighed for at bevare og udbygge vort kulturelle 
niveau.

Men vi er ofte tilbøjelige til at overse de meget 
svære følger det vil give at stille sig uden for fæl
lesskabet. Vi må i hvert fald gøre os klart, at mu
ligheden for at fortsætte uændret eksisterer ikke. 
EFTA opløses, og vi vil stå alene. Det vil i bedste 
fald stille os uden for den fremgangslinie, der i så 
høj grad har præget fællesmarkedslandene. Man 
må regne med stagnation og tilbagegang for land
brug og erhvervsliv samt øget skattetryk.

Man må være ualmindelig optimistisk for at tro, 
at man kan opretholde den nuværende beskæf
tigelse, den sociale og undervisningsmæssige stan
dard, når den økonomiske bærekraft mangler.

Vi nærmer os afgørelsen, og jeg beder hver en
kelt kende sit ansvar og deltage i den store og 
skelsættende afgørelse.

Slægtsgaardsarkivet
I SIN arkivberetning sagde arkivar P. K. Hof
mansen: - Da Dansk Slægtsgaardsforening blev 
stiftet 5. juli 1941, blev det bl. a. bestemt, at det 
historiske materiale, der allerede s. å. var blevet 

indsamlet ved »Illustreret Familie Journaks en
quete »Hvor findes Danmarks gamle Slægtsgaar- 
de?« skulle danne grundlaget for et slægtsgårds
arkiv, i hvilket man efterhånden ud over det alle
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rede foreliggende materiale ville indsamle og op
bevare så mange oplysninger som muligt om lan
dets slægtsgårde. Endvidere ville man ved histo
riske undersøgelser på de forskellige arkiver ud
dybe disse oplysninger, så der efterhånden ikke 
blot kom til at foreligge en registratur, men også 
en så fyldig og autentisk viden om hver enkelt 
gårds historie som muligt.

I en for landet kritisk tid ville den nystiftede 
forening virke for at bevare en af vore største 
nationale skatte - de gamle, danske slægtsgårde, 
bag hvis mure dansk bondekultur gennem genera
tioner havde været med til at knytte os sammen 
som nation. Tillige ville den ved oprettelsen af et 
slægtsgårdsarkiv forankre slægtsgårdsbeboerne og 
de tusinder af mennesker ud over landet, som 
stammede fra slægtsgårde, i det folk, i hvilket de 
hørte hjemme. Arkivet skulle i det øjemed hjælpe 
slægterne til at efterforske deres slægt og gårdens 
historie, idet man gik ud fra det synspunkt, at 
slægtstraditionen giver et menneske en stabil bag
grund i livet. At oprette et sådant arkiv var ikke 
så lige en sag, da den krævede både penge og 
kyndige folk, som kunne varetage arkivets ar
bejde. Bortset fra et tilløb i slutningen af 1941 
var det først i løbet af 1942, at Slægtsgaardsarki- 
vets virksomhed antog mere faste former.

I anledning af de 30 år, der siden er gået, kan 
der være grund til ikke blot at kaste blikket til
bage, men også klarlægge Slægtsgaardsarkivets 
stilling i det danske samfund i dag for endelig at 
påpege dets mål ud i fremtiden.

Indtil 1. januar 1946 blev Slægtsgaardsarkivets 
arbejde varetaget af skiftende arkivarer, der hver 
for sig med de midler, som stod til rådighed, gjor
de sit for at få arkivet lagt i faste rammer. Da 
arkivet fra det nævnte tidspunkt imidlertid ville 
stå uden leder, tiltrådte jeg efter opfordring dets 
ledelse, og nu, da jeg fra 1. marts 1971 har fået 
min fortrinlige medarkivar fru Annelise Alstrøm 
til at tage del i arbejdet, spørger man sig selv: 
»Hvad nåede du egentlig i de forløbne 26 års ene
gang som leder af Slægtsgaardsarkivet?« Svaret 
må blive, at jeg langtfra nåede, hvad jeg gerne 
havde villet, hvis ikke manglende tid og penge, 
vel også nu og da den fornødne energi, havde stil
let sig hindrende i vejen. Lad mig straks sige, at 
hvis jeg ikke gennem de mange år havde haft 
gode medarbejdere til arkivundersøgelser, regi
strering, maskinskrivning og meget andet i arki
vets tjeneste, ville jeg for længst være druknet i ar
bejdsmængden og de mange bekymringer for ar
bejdets rette udførelse, som ofte har plaget mit 
sind. Jeg tænker på disse mennesker, hvoraf flere 
nu ligger under mulde, med den største taknem
lighed.

Uden dem ville det ikke have været muligt i de 
forløbne år at få udført ca. 5500 folketællingsun
dersøgelser til et tilsvarende antal danske hjem, og 

uden dem ville det heller ikke have været muligt i 
samme tid at få gennemført ca. 750 større histo
riske slægts- og gårdundersøgelser, ca. 80 særdeles 
vanskelige undersøgelser til udstedelse af slægts
gårdsdiplomer, udfærdigelsen af en række artikler 
til blade og tidsskrifter, foredrag samt meget mer 
i Slægtsgaardsarkivets tjeneste. Jeg takker alle, 
som har hjulpet mig i arbejdet, og jeg vil også 
gerne her omdirigere eventuelle tak fra medlem
mernes og anden side til disse mennesker.

Den for mig betydeligste løn gennem de for
løbne år har været arbejdsglæden i forbindelse 
med en udefinerlig følelse af at være med til at 
bygge noget op, som jeg tror vil kunne være til 
gavn for vort land. Denne glæde har i rigt mål 
gennem de mange år opvejet alle bekymringerne 
og alt besværet. Jeg takker Dansk Slægtsgaards- 
forenings medlemmer og andre, som gennem årene 
har fulgt mit arbejde med forståelse og venlighed, 
og jeg takker foreningens hovedbestyrelse for al
drig svigtende interesse og støtte.

Da Slægtsgaardsforeningens arkivudvalgsfor
mand, forfatteren Salomon J. Frifelt, på grund af 
sygdom desværre ikke kan være til stede her i dag, 
har jeg lovet overfor årsmødets deltagere at af
lægge en kort beretning om Slægtsgaardsarkivet i 
1971.

I det forløbne år er der sket 2 særdeles betyde
lige ting indenfor arkivets rammer. Den ene har 
jeg allerede omtalt, idet antagelsen af fru Annelise 
Alstrøm som medarkivar ikke blot i høj grad har 
aflastet mig i det daglige arbejde, men også med 
hendes lyst, dygtighed og venlighed overfor alle 
har tilført arkivet noget positivt og godt, som vil 
bære frugt i fremtiden.

Den anden ting er Slægtsgaardsarkivets nye pla
cering i hjertet af København. Efter 5 års ret om
tumlet tilværelse lykkedes det i december 1971 
at få særdeles gode og centrale lokaleforhold i 
Hammerichsgade 14. Østifternes Kreditforening - 
nu »Kreditforeningen Danmark« - havde et le
digt lokale i dens anneks på omtalte sted, og dette 
blev under medvirken af Dansk Slægtsgaardsfor- 
enings formand Chr. R. Christensen på den elsk
værdigste måde og for en overkommelig husleje 
stillet til arkivets rådighed af kreditforeningens 
direktør Haunstrup Clemmensen, hvad vi i høj 
grad er taknemlig for.

Flytningen af arkivets samlinger fra dets tidli
gere lokale på Amager med genopstilling i Ham
merichsgade m. m., har naturligvis grebet forstyr
rende ind i dets daglige arbejdsgang, men dog har 
den sædvanlige gratis udsendelse si folketællings
undersøgelser til nye medlemmer kunnet finde 
sted, ligesom arkivet også i det forløbne år har 
nået at udføre 15 større historiske undersøgelser 
til betalende rekvirenter. Det har også haft den 
glæde, at et stedse stigende antal besøgende er 
fundet op til det, hvilket rimeligvis skyldes dets 
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nye centrale beligenhed, og alle medlemmer såvel 
som andre med slægts- og gårdhistoriske interes
ser skal altid være velkommen. Som i alle de fore
gående år er der også i 1971 tilgået arkivet en del 
dokumenter og optegnelser, udklip og billeder 
m. m., som er henlagt på de respektive sogne
lægsnummer.

I det daglige arbejde med registrering af disse 
ting, henlæggelse af samme og mange andre ar- 
bejdsforekomster må jeg såvel på egne som på fru 
Annelise Alstrøms vegne påpege den indsats, som 
arkivet nyder fra frk. Karen Korsgaards side. Vi 
takker hende for aldrig svigtende villighed, tro
fasthed og venlighed.

Trods alle besværligheder gennem årene er 
Slægtsgaardsarkivet en institution som er kommet 
for at blive. At hjælpe alle med såvel personal- 
historiske som gårdhistoriske problemer er dets 
nuværende som hidtidige formål, og vi, som står 
i arbejdet nu, håber, at denne indstilling altid må 
være retningsgivende for alt dets virksomhed ud 
i fremtiden. Vi ønsker gennem vort arbejde at 
være med til at forankre hver slægt i slægtens 
gamle hjem, hvilket i videre forstand vil sige Dan
mark, og kan dette lykkes, er ikke blot Dansk 
Slægtsgaardsforenings men også Slægtsgaardsarki- 
vets væsentligste formål opfyldt.

Slægtsgaardsbladet

BLADUDVALGETS formand, proprietær Benti 
Bjergskov oplyste, at medlemsbladet »Slægtsgaar- 
den« i 1971 som sædvanlig er udkommet hveran- 
den måned med 6 numre. Numrene 170-175.

Nummerfølgen er fortsat siden det første blad 
nr. 1 udkom i oktober 1941.

Bladet trykkes i 2800 eksemplarer pr. nummer, 
heraf udsendes ca. 2400 til foreningens medlem
mer, ca. 130 udsendes til landbrugsskoler, høj
skoler, husholdningsskoler, soldaterhjem, bibliote
ker m. m., ca. 200 går til foreningens kontor, som 
udsender eksemplarer til interesserede i Norge og 
Sverige og til forskellige institutioner og annon
cører.

Prisen for trykning, redaktion, artikler, klicheer 
og postforsendelse har sidste år været 4112 kr. pr. 
nummer ialt 24.672 kr.

Udgiften til bladets trykning er steget 3 gange 
i 1971, nemlig:

3. april 1971 med............... 3,75 pct.
l.juli 1971 med...............  1,25 -
1. september 1971 med ... 1,25 -
Ialt ...................................... 6,25 pct.

Bladets prisstigning er beskeden. Vi får et gedt 
•arbejde og en god service hos Andelsbogtrykkeriet 
i Odense, hvor bladet er blevet trykt siden 1951, 
da redaktør Ib Paulsen tiltrådte.

Annonceindtægten var i 1971 på 3920 kr. - 
Hvis vi kunne forøge annonceindtægten med lidt 
over 1000 kr. årlig ville vi ikke mærke sidste års 
prisstigning.

Vi må komme op på en annonceindtægt på 
5000 kr. uden at foreningen skal have momsregn
skab.

Det er et mål at stile efter.
Vi ønsker gerne bistand af medlemmer der har 

kontakt med kredit- og pengeinstitutioner og fir
maer der handler med landbruget for at få tegnet 
nogle enkelte annoncer.

Prisen er:

300 kr. pr. helside pr. nr.
200 kr. pr. halvside pr. nr.
100 kr. pr. kvartside pr. nr.

Bladets indhold er som sædvanlig både kultu
relle og historiske artikler, samt aktuelt stof om 
nye landbrugslove, ejendomsforhold m. m.

Vi modtager gerne artikler fra medlemmer og 
andre som har emner med tilknytning til slægts
gårdsforhold og særlige egnsberetninger som det 
kan være oplysende at læse om.

Vi ønsker gerne referater og billeder fra slægts
stævner, hvor slægtninge mødes for at mindes går
dens fortid og tidligere slægtleds virke på stedet. 
Sådanne sammenkomster finder sted på nogle 
gårde, f. eks. når gården har tilhørt samme slægt i 
100, 200, 300 år eller mere.

I nogle tilfælde er anledningen til sådanne 
slægtssammenkomster, at en slægt har fået slæg
tens og gårdens historie udarbejdet på Slægts
gaardsarkivet og fået navnene fremdraget for en 
række generationer.
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ÅRSMØDE I HARMONI
ÅRSMØDET fik efter sædvane et forløb i harmo
ni under myndig ledelse af statsautoriseret revisor 
Kristen Foged. Efter beretningerne oplæste Foged 
regnskab og budget. Driftsregnskabet balancerede 
med 50.463 kr. Budgettet balancerede med 46.500 
kr. og foreningen ejer en formue på 41.829 kr.

Hverken beretningerne eller regnskabsaflæg
gelsen foranledigede udtalelser fra forsamlingen. 
Alt blev stiltiende godkendt.

Til bestyrelsen genvalgtes Chr. R. Christensen, 
Chr. Thyboe, Salomon J. Frifelt, Harald Poulsen, 
Einer Petersen, Bent Bjergskov og Jens P. Peter
sen.

Einer Petersen forsøgte at undgå genvalg, men 
lod sig overtale til at fortsætte.

Der var også genvalg af revisor Kristen Foged.
Under forslag om næste års mødested indbød 

Jens Skau, Nygård, Øster Lindet, foreningen til at 
gæste Tønder, hvis mange muligheder for at gen
nemføre et godt årsmøde han fremhævede.

Dirigenten takkede for indbydelsen, og fandt 
at Tønder er en tiltalende tanke.

Den endelige afgørelse blev overladt til besty
relsen.

Festmiddagen
Efter besøget i Set. Bendts kirke kl. 17,30 samle
des årsmødedeltagerne til festmiddag i Hotel »Ca- 
sinos« festsal. De smukt pyntede borde med blom
ster i dejlige forårsfarver og levende lys var en 
øjenslyst, og hotellet levede på bedste måde op til 
festdeltagernes kulinariske forventninger.

Chr. R. Christensen bød i hjertelige vendinger 
velkommen til bords, specielt til Ringsteds borg
mester, P. Thisted Knudsen, og byens charmeren
de og meget dygtige kvindelige turistsekretær fru 
Morsbøl Jensen, som på fortrinlig måde havde 
bistået ved de praktiske foranstaltninger i forbin
delse med årsmødet.

Der blev i aftenens løb talt af Jens P. Petersen 
og arkivar P. K. Hofmansen, hvis indlæg omtales 
andet steds i bladet.

Også borgmester P. Thisted Knudsen havde or
det og hyldede i smukke og poetiske vendinger 
hjemmet og bopladsen:

- Lykken er at være et sted, hvor hjem og 
virkeplads er et og det samme. Her får man rod
fæstede mennesker. I gamle dage byggede man på 
klippegrund, mens man i dag bygger på sand. Det 

bør man ihukomme, fordi slægterne altid følger 
i fodsporene.

Ind imellem talerne blev sunget Slægtsgårds
sangen af Kr. J. Højbjerg, 2 sange om Ringsted 
»Du mindefagre gamle By« af Carl C. Lassen og 
»Den løfter sig til Vidsyn over Land« af Ejnar 
Fledelius samt »Det gamle Havedige« af Jacob 
Hattinger Jacobsen. Der herskede aftenen igen
nem en lys og munter stemning.

Efter kaffen i selskabslokalerne blev der lejlig
hed til at vise sine dansefærdigheder til festens for
trinlige orkester.

For mange blev det sent, inden man kunne 
lægge kind til pude.

Slægtens røst
VED festmiddagen lørdag aften på Hotel Casino 
i Ringsted holdt Jens P. Petersen, Farendløse, den
ne tankevækkende tale, som også indeholder en 
appel til de, som ikke deltog i Dansk Slægtsgaards- 
forenings årsmøde.

Det, der år efter år samler os, er jo ikke en 
moderne indstilling, som tilsigter at være pågåen
de, revolutionerende og afvigende. Vi slægtsgårds
folk har et holdepunkt og et grundlag for vort 
virke, som ligger himmelvidt fra alt det forvirren
de, som præger så meget i tiden. Vi kommer fra et 
hjemsted, som stærkere eller mindre stærkt har 
været præget af interesser, der søgte på en gang 
at bevare og udvikle.

Der sidder mennesker i denne sal og ved ethvert 
slægtsgårdsmøde, som på højskolen mødte hand
lingssituationen i nutiden i lys af det forgangne og 
derved fik afstukket en vej til fremtiden, som gav 
en sikker fortsættelse. Nogle fik sit skub i andre 
kredse, men fælles for os alle er, at det kom til at 
flugte for os, sådan at nutidsstyrke i det enkelte 
hjem fik baggrund og kraft fra det, der gik forud. 
Derfor holder denne bevægelse af dette arbejde 
for at værne og bygge på fædrenes grund. Vi re
præsenterer en rest af noget oprindeligt, som hen
tede sin fortsættelse under et trangt virke og da 
heldigvis også under lysere kår. Det er nok værd 
at huske, at når selvejet og samfundsindflydelsen 
for bonden fik positiv værdi, så skyldtes det, at 
der var en vilje og en evne - kuet i lange tider 
- som omsider fik ydet demokratiet store tjene
ster.

Nu går indflydelsen tilbage. Interessen for for
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tiden og den historiske sans viger. Bondestanden 
får mere og mere en mindretalsstatus, men hæv
delsen af vitale områder er vigtig. Jeg nævner den 
altid nødvendige ret til at eje, hvad der lovligt er 
skaffet tilveje, det nødvendige værn for den enkelte 
i frontstillingen overfor teknokrater og statsfolk, et 
krav om respekt for erhvervsfriheden, så den ikke 
ødelægger bevidst svageres position, og et virke 
for at styrke den historiske realitet for at kunne 
gavne og sikre en god fremtid. Disse hævdeiser 
vil vi fortsat stå for, og trods mindretalsstatus skal 
dette arbejde gøres med effekt. Det er alle slægts
gårdsfolks forpligtelse at vende sig til fremtiden 
ud fra klare forestillinger om, hvad der både skal 
værnes og udvikles.

Afgørende bliver den nye generations plads i 
slægternes lange række. Her er måske nok den 
største vanskelighed, fordi materialisme og alt det 
egoistiske og lystbetonede griber om sig. Hjem
mets pulsslag har vi sommetider talt om og der
med vel tænkt på åndelige og materielle ting af 
positiv værdi, som hjemmet stod for. Vi må håbe, 
at det ikke mister sin kraft og stadig vil kunne 
hjælpe familien igennem.

Landbohjemmet på Sjælland er vel nok særligt 
truet, fordi et miljøskifte slår igennem af så mange 

årsager og udvander og tilintetgør. Men livet vil 
trods alt gå sin gang og i dette årti, det næste og 
mere til, vil der være et arbejde i gang for at vær
ne slægtsinteressen og for at hjælpe det historiske 
frem til bestandig forståelse. Vi skal nok holde ud 
- vi, der tror på, at det ikke går an at kappe for
bindelsen til fortiden. Vi må udbrede forståelsen 
for, at fremtiden gror af dyre minder.

Jeg hilser med disse ord alle i slægtsgårdskred
sen velkommen til den truede ø i håbet om, at en 
samfundsudvikling, en egnsudvikling til spredning 
over landet at moderne foretagender kan give 
den balance, som gør, at sjællandske landbrug og 
sjællandske bondetraditioner kan leve videre - til
passet, men aldrig svigtet.

I bredeste forstand gælder det iøvrigt, at vi må 
dyrke håbet og troen på, at det ikke går an at 
sætte sig ud over, hvad slægtens virke gemmer af 
god vilje og sund trang til at komme fremad.

Røsten må altså lyde. Den lyder ved dette møde. 
Den vil også lyde i morgen og i overmorgen og 
videre frem. Derfor kan vi også i 1972 mødes fri
modigt, om end trængt, forvisset om, at vi har en 
opgave. Jeg ønsker mest af alt, at opgaven vil 
fastholde os, idet vi erindrer, at det svage led kan 
betyde, at kæden brister.

AF RINGSTEDS SAGA
I AFTENENS LØB fortalte arkivar P. K. Hof
mansen om årsmødebyen:

- Der ligger tre store sten på Ringsted torv.
De ligger som tavse vidner, der peger tilbage 

mod Ringsteds ældste historie. Hvornår de er ble
vet lagt der og af hvem, er der ingen der ved, men 
deres samordnede treenighed rækker rimeligvis 
tilbage til en tid, da skoven her i Sjællands hjerte
region - Tislund, som denne skov kaldtes -, var 
et offersted for guden Tyr; han der rådede over 
sejr i kampen, og han, der som den ene part i tre
enigheden Tyr-Odin-Thor, gav navn til vor tirs
dag, som Odin og Thor stadigvæk mindes i nav
nene onsdag og torsdag.

Som jellingstenene betegnende er kaldt Dan
marks dåbsattest, kan stenene på Ringsted torv 
med al god grund anses for at være Ringsteds fød
selsattest. Vi ved, at mange af de hedenske offer
steder i en senere tid blev tingsteder, og med sin 
beliggenhed i Sjællands midte er det ganske for
ståeligt, at Ringsted blev samlingsstedet for øens 
befolkning, når konger skulle hyldes, eller når 
landefred brødes og udbrud til krig skulle forkyn
des.

Længe før Danmark blev samlet til et rige, blev 
Ringsted stedet for Sjællands landsting, hvor også 

love blev givet og lovbrud fik sin dom. Og som 
landstingssæde beholdt Ringsted sin betydning 
helt til 1805, da landstingene blev nedlagt og er
stattet med landsoverretterne i København og Vi
borg.

En anden væsentlig årsag til Ringsteds opkomst 
som by og fra 1441 som købstad var Ringsted 
kloster. Det blev grundlagt omkring år 1135, viet 
til jomfru Marie, medens dets kirke i en senere 
tid fik navn efter den hellige Benedikt af Nursia - 
Sankt Bendt -, hvis munkeregler' om fast op
holdssted, fattigdom, cølibat og lydighed vel efter 
evne i kødets skrøbelighed blev fulgt af klosterets 
kuttebærende beboere på dette sted i 400 år, ind
til reformationen kom og bragte tilbedelsen af den 
hellige jomfru og den katolske messesang til tavs
hed.

Her er ikke stedet til i detailler at komme nær
mere ind på Ringsteds rigt facetterede historie i 
århundrenes løb. Det kan kun blive til løsrevne 
blade af en omfangsrig krønikebog, fyldt med be
tagende billeder af hændelser, hvoraf mange greb 
dybt ind i hele landets skæbne.

De historiske kildeskrifter taler gang på gang 
om knitrende ildsluer, som hen over byen slikkede 
sig fra tag til tag, antændte her og der og lagde 
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store dele af byen tilbage som en hob af røgsvær
tede mure.

På grund af disse gentagne ødelæggelser er 
Ringsted i dag blevet »en gammel by med et ungt 
ansigt«, som byens æresborger, professor Vilhelm 
Andersen en gang udtrykte sig.

Sammen med den knitrende ild giver Ringsteds 
historie også genlyd af hvasse hug, der lød, da de 
svenske soldaters økser i 1658-1660 fældede de 
sidste rester af middelalderens tætte skove om
kring byen, så denne ikke nu, som f. eks. Sorø, 
kan hylle sig i vårgrøn pragt.

Til gengæld fik Ringsted sit vide udsyn over en 
af Danmarks mest mindeværdige egne, hvor navne 
som Sigersted, Fjenneslev og Haraldsted tegner 
sig med kursiv i landets saga.

En dag for langt over 1000 år siden steg en 
spinkel røgsøjle op over Ringsteds skovklædte 
horisont mod sydvest. Denne søjle markerede ste
det for alle tiders højt besungne og fuldendte dra
ma, som hin dag skete ved Sigersted. Signes jom
frubur, »blussende som aftenrøden«, stod i lue 
over hendes og hendes terners lig. Og disse luer 
vidnede for den kække, lyslokkede, norske unger
svend Hagbard, der allerede stod med bøddelens 
snor om halsen derude på højen ved Susåens en
ge, om den kærlighed, som er stærkere end dødens 
rædsel, og til sene tider vil stadigvæk »Svanesang 
fra retterstedet hæve sig i Habors-kvædet«. Fra 
Hagbards høj går blikket mod Fjenneslev kirkes 
tvillingtårne.

For mange år siden sad jeg en dejlig sommer
aften på højen i Bringstrup præstegårdshave, just 
som solen var ved at gå ned. I det svindende dags
lys lå al Sjællands ynde foran mig, og Fjenneslev 
kirkes to tårne tegnede deres mørke silhuet mod 
aftenhimlens lyse pastelfarve. Hele naturen rundt 
om åndede fred, medens bedeslagene fra de fjerne 
tårne døde hen over markerne, engene og de lys
grønne skove.

Jeg tænkte på, om det var en sådan angelus- 
stund, at hr. Asger Ryg ifølge det gamle saen 
vendte hjem fra sin ledingsfærd og »så listelig 
lo«, da han over de gule hvedemarker i aftensolens 
lys »skued de tårne to«, som fortalte ham, at fru 
Inge havde skænket ham to sønner, der vel i den
ne aftenstund slumrede blidt i vuggen ved hjem
mets arne - hans sønner, Absalon og Esbern 
Snare, der siden blev til »tvende tårne på Danmarks 
Danevirke«, som Øhlenschlæger så betegnende 
synger.

Knap 30 år senere bankede Absalon en sildig 
augustnat efter det blodige gilde i Roskilde og et 
voldsomt ridt over Ramsølille og Haraldsted på 
hjemmets dør i Fjenneslev. Samme nat nåede også 
hans dyrebare ven og plejebroder kong Valdemar 
i såret tilstand og ad en anden vej til denne dør, 
hvor hans venner efter uvishedens angst for hans 
skæbne modtog ham med åbne arme. Stærkt var 

den unge konges flugt gået gennem Midtsjællands 
natsorte skove. Den stenede vej langs Mortenstrup 
sø var blevet lagt bag med en regn af gnister fra 
hestens hove. Spydstikket i låret smertede, men 
i Fjenneslev fandt den flygtende konge husly og 
pleje af sine sår, inden dagen gryede og varslede 
en ny dag over Danmark. Kongen var reddet, og 
med ham og Absalon begyndte ikke blot Dan
marks middelalderlige storhedstid - Valdemarer- 
nes tid - i almindelighed, men også Ringsteds 
høje rang blandt landets byer i særdeleshed.

Den grumme morddåd på Knud Lavard 26 år 
tidligere i skoven ved Haraldsted havde gjort de 
to mænd, Valdemar og Absalon, til fostbrødre, og 
medens den undergørende kilde sprang frem på 
mordstedet, og jærtegnene skete ved den myrdedes 
grav i Ringsted klosters kirke, rustede de to mænd 
sig »til dansk og stor og til herlig id - til Dan
marks frelse i nødens tid«.

Absalons slægt - Hvideslægten - var med utal
lige bånd knyttet til egnen omkring Ringsted, og 
her som også Valdemar og hans efterslægt til at 
føle sig hjemme. Ringsted blev kongernes og kon
gegravenes by. 21 af Valdemar-ætten fandt deres 
sidste hvilested i Ringsteds jord.

Just i disse dage for 760 år siden duvede en 
smakke frem over Store Bælt med kurs mod den 
grusede strandbred ved Kors øre. Den førte en 
tung last med sig. Bøhmens datter, Danmarks 
dronning, den elskelige og elskede Dagmars lig var 
ombord, og »til Ringsted var hun i vente«. Under 
stengulvet i klosterkirken fik hun sin grav, og ken
der en mand fra fjerne egne nu ikke andet til byen 
her, så ved dog de fleste, at »udi Ringsted hviler 
dronning Dagmar«.

Efter reformationen overgik Ringsted kloster 
til kronen, og en ny periode begyndte for Ringsted 
by. Ringsteds storhedstid var da forlængst forbi. 
Næringslivet sygnede hen, og i 1769 havde byen 
kun 703 indbyggere. Ringsteds trængsler under 
den svenske indkvartering 1658-1660 er allerede 
berørt, og siden kom der andre fremmede krigs
folk til byen.

T historiens lys ser vi fjendtlige engelske soldater 
spille brætspil på byens gamle tingstene, medens 
terningerne om Danmarks skæbne i form af grana
ter og brandbomber blev kastet over København 
i de ulykkelige septemberdage 1807. Men året 
efter legede venlige spanske soldater med børnene 
på Ringsteds gader, og et par af disse fremmede 
hjælpetropper fandt endog stedet så dejligt, at de 
ikke ønskede at vende hjem igen til Asturiens 
bjerge og majsmarker, men skjulte sig og bosatte 
sig senere på egnen.

En aprildag 1856 dukkede en prustende damp
hest på blanke skinner ud af Humleores tætte 
skove og nærmede sig den hensygnende Ringsted 
by, der aldrig før havde set et sådant syn, men fra 
denne dag fik byen fremgang og vækst - en frem
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gang og vækst, der er fortsat til denne dag. Vi, 
den gæster, håber og ønsker, at dette i rigt mål 
også må fortsætte i tiden, som kommer!

Vi er glade over at komme her til Sjællands 
gamle hovedstad med alle dens minder, og jeg 
beder alle mine medgæster med mig råbe et trefol
digt leve for Ringsted, dens fremgang og trivsel, 
og i dette leve også indfatte vore bedste ønsker for 
hele Danmarks fremgang og trivsel.

Ringsted og hele Danmark: Længe leve!!! 

rettelægge vort årsmøde i Ringsted, og det skyldes, 
at vi har mødt en venlighed som vel ingensinde 
før. Ringsteds rådhus er ikke et af dem, der 
pranger mest, men just dette forhold tjener byen til 
stor ære. Det er min faste overbevisning, borg
mester Thisted Knudsen, at du i fremtiden som 
hidtil vil have evne til at præge din by på forbil
ledlig måde.

Efter modtagelsen i den meget tiltaldende by
rådssal var gæsterne Thisted Knudsens gæster ved 
en forfriskning i økonomiudvalgets mødesal - og 
derefter gik man til arbejdet på Hotel Postgaarden.

Gammel by 
med et ungt hjerte
ÅRSMØDE-BYEN Ringsted kan næppe ønske 
sig en bedre PR-mand end sin borgmester, Thisted 
Knudsen. Han er bredtfavnende både i sin frem
træden og sin tale. Ingen forstår at sælge sin by 
som han - og han har selvironi nok til at erken
de, at han måske stundom praler en kende. Det 
sker i en god sags tjeneste.

Bestyrelsen for Dansk Slægtsgaardsforening var 
umiddelbart inden årsmødets start på Hotel Post
gården indbudt til en modtagelse i byrådssalen i 
Ringsted rådhus, der ligger som nabo til Set. 
Bendts kirke. Det blev en festlig stund - takket 
være den altid veloplagte og aktive borgmester, 
som på uhøjtidelig vis bød velkommen og derefter 
fortalte løst og fast om Ringsted kommune.

Bortset fra København er Ringsted med sine 
30.000 hektar den kommune på Sjælland, der 
breder sig videst. Indbyggerantallet er på vej til 
27.000. I løbet af det sidste år har byen anskaffet 
400 nye boliger. Byen rummer 3700 børn, og 
dens skolevæsen danner forbillede for andre byer. 
Set. Bendts kirke er byens vartegn. Christian IV 
var den sidste af de danske konger, som blev kro
net i den.

- Ringsted er en gammel by, sagde borgme
steren, men en by med et ungt hjerte. Udviklingen 
går så stærkt, at den er i fare for at eksplodere. 
Parcelhusbyggeriet griber stærkt om sig. Der opfø
res i Ringsted omkring 150 parcelhuse årlig, og 
alle ved jo, at der ikke er noget, folk er så glade 
for, som at få eget hus. Vi er godt på vej til at 
blive en stor og meget moderne by, men vi vil 
stedse drage omsorg for, at vi ikke flår skjorten 
af vore borgere.

Slægtsgaardsforeningens formand, Chr. R. Chri
stensen, takkede borgmesteren for velkomsten og 
den interessante orientering.

- Vi har været ualmindelig glade for at til-

I Set. Bendts Kirke
LANGT DE FLESTE af årsmødets deltagere ef
terkom indbydelsen til imellem årsmødet og fest
middagen at aflægge besøg i Set. Bendts kirke, 
hvor sognepræst Ejner Fledelius var en fascine
rende fortæller og omsorgsfuld rundviser i den 
gamle kirke, der i imponerende omfang beretter 
Danmarkshistorie.

Pastor Fledelius sagde under besøget, at hvis 
man lod tankerne vandre 1000 år tilbage i tiden, 
ville man erfare, at på dette sted lå i sin tid et stort 
gudehov, som tre vægtige tingsten stadig bar vidne 
om. Her var Danmarks ældgamle trone, hvor love 
blev vedtaget. Her tilbad man de hedenske guder, 
og her kronedes rigets konger.

- Da Knud den Store i 1020 befalede kristen
dommen indført i Danmark og autoriserede Hvide 
Krist, måtte gudehovet rives ned. I dets sted an
bragte man en stor stensætning. Man byggede et 
hus for HAM, rimeligvis først en beskeden træ
kirke, som i 1080 afløstes af en kirke af frådsten, 
som Roskilde-bispen lod opføre. I 1131 blev 
Knud Lavard snigmyrdet, og hans lig blev gravsat 
i den lille frådstenskirke, ved højalterets fod. For
søg på at få ham kanoniseret mislykkedes, indtil 
Valdemar den Store formåede at overtale en af 
paverne. Man begyndte at opføre en større kirke 
over og udenom frådstenskirken. Den blev indviet 
25. juni 1170, men først bygget færdig senere. Ef
ter Valdemar den Store kom flere konger og dron
ninger til at ligge her: Knud den Fjerde, Valdemar 
Sejr med sin elskede dronning Dagmar og den 
senere dronning Bengerd. Dagmar var kun 14 år, 
da hun blev formælet med Valdemar Sejr. Hun 
døde som 21-årig i barselseng. Når vi i denne by 
og her på egnen tager os så meget af de gamle og 
syge, skyldes det i høj grad det eksempel, som 
dronning Dagmar gav. Dronning Bengerd derimod 
kaldtes »Den beske blomme«.

Pastor Fledelius fortalte videre, at da man i 
1695 åbnede dronning Dagmars grav, blev der 
fundet et lille guldkors, - Dagmar-Korset. Det 
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opbevares nu på Nationalmuseet. Ved et jubilæum 
fik kirken skænket en kopi af dette kors, og det 
får brude lov til at bære, mens de står foran alte
ret.

Erik Plovpennings liv og død er gengivet i et 
meget smukt kalkmaleri, der findes i kirken. Her 
ligger også begravet kong Erik Menved og dron
ning Ingeborg, som begge døde i 1319. Over dem 
ligger i koret en stor gravplade, der er den eneste 
i sin art i verden.

- Inskriptionen må restaureres engang imel
lem. Den slides af fodtrin.

Pastor Fledelius fortalte også om det Benedikti
ner-kloster, som i 1134-35 opførtes i tilslutning 
til kirken. Til klosteret førte en løngang, som nu 

er tilmuret. Da dronning Margrethe den Anden 
fornylig gæstede Set. Bendts kirke, viste hun me
gen interesse for denne løngang og lod skinne 
igennem, at hun gerne engang ville overvære ud
gravningen af den.

I Set. Bendts kirke findes også en stor mønt
samling, hvilket pastor Fledelius nævnede med 
henvisning til, at Ringsted i gamle dage var mønt- 
slagningsby.

Det var ikke den eneste gang, årsmødedelta
gerne gæstede Set. Benøt kirke. Der var stor til
slutning igen søndag morgen, da sognepræst Ejnar 
Fledelius forrettede en kort andagt, specielt til
rettelagt for medlemmerne af Dansk Slægtsgaards- 
forening.

ÅRSMØDETS UDFLUGT
DET STYRTREGNEDE under aftenens sidste 
del af årsmøde-festen på Hotel Casino i Ringsted, 
men inden døre havde man det rart og festligt. 
Søndagen stod op i gråvejrshumør, men som ti
merne gik, lysnede himlen, og da man hen på ef
termiddagen bød hinanden farvel og ønskede på 
gensyn i 1973 - formentlig i Tønder - havde so
len besindet sig og brød igennem skyhanget.

Udflugts-søndagen blev en stor oplevelse. Fler
tallet lod sig befordre i bus for at kunne slappe af 
ovenpå lørdagens anstrengende program. Alt for
løb som i olie, når bortses fra, at en af busserne 
kom på afveje og herunder ikke slap for en grøfte- 
tur. Samtlige passagerer måtte stige ud, inden det 
lykkedes igen at bringe køretøjet på ret køl. Ingen 
kom noget til.

Søndagens første besøg gjaldt Giesegaard, der 
ejes af greve Brockenhuus-Schack. Her tog skov
rider Erling B. Nielsen imod og fortalte udførligt 
og interessant om godset, dets historie og udvik
ling.

Grundlæggeren var en driftig mand, der beslut
tede at samle sig en stor formue, bestående af jord, 
ejendomme og skove. Han døde som amtmand 
i Ringsted 1692, hvorefter hans hustru og søn 
fortsatte driften. Det gik imidlertid ikke godt og i 
1719 måtte de pantsætte godset, der blev købt af 
Gabel, der også måtte pantsætte. I 1726 overtog 
Anne Sophie Schack ejendommen mod 50.000 
rigsdaler kurant. Siden 1760 har godset i store 
træk været i familien Brockenhuus-Schacks eje. 
Den nuværende beboer på slottet, greve Frederik 
Brochenhuus-Schack, som overtog godset i 1924, 
har nu overdraget det til en fættersøn, Niels 
Brockenhuus-Schack.

Giesegaard har 2700 tdr. land under plov og

Den 90-årige greve Brockenhuus-Schack og grevinden på 
Giesegaards hovedtrappe.

2700 tdr. land skov. Under avlsgården hører 650 
tdr. land. To gårde på tilsannem 1100 tdr. land er 
forpagtet ud og en række bøndergårde har tiisam-
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Skovrider Erling B. Nielsen byder velkommen til Giese- 
gaard.

men 850 tdr. land. Parken er på 35 tdr. land, og 
til godset hører et savværk, som har en større 
kapacitet end den årlige hugst i skovene, så man 
er henvist til at købe træ udefra.

Under rundgangen i slottet havde mange af 
selskabet lejlighed til at hilse på den aldrende 
greve og grevinde.

Næste station på udflugtsturen var Assendrup 
Hovedgaard, i hvis have er rejst en mindesten for 
Charl. Gruth-Hansen, der døde i 1922. Den legat
stiftelse under Sjællands Stifts Kvægavlsforening, 
som driver gården til fremme af dansk landbrug, 
bærer hans navn.

Inspektør H. Johansen, som er hovedgårdens 
daglige leder, viste rundt både ude og inde og gav 
fra trappen mod haven en interessant redegørelse 
for bedriften og oplyste, at målet var at oparbejde 
besætningen til 160 malkekøer. Den hypermoder
ne løsdriftsstald, som årsmøde-deltagerne stude
rede grundigt med største interesse, danner grund
laget for ejendommens drift. Med denne stald har 
man ønsket at give en fornemmelse af, hvorledes 
fremtidens stald bør se ud. Fru Johansen modtog 
gæsterne i hovedbygningens stuer.

Den efterhånden tiltrængte frokost blev indtaget 
i den nye og meget tiltalende Herlufmaglehal, hvis 
indretning blev almindeligt beundret.

Under frokosten bad Niels Skovgaard Jacobsen, 
Hedensted, om ordet. Han havde et godt emne på 
hjerte, idet han ønskede at opfordre til at gøre en 
indsats for at få flere unge ejere af slægtsgårde 
til at indmelde sig i foreningen.

- Der er nok mange, som ikke tænker på, at 
det er en slægtsgård, dé ejer.

På Englerupgaard stod familien og tog smilende 
imod.

Den tidligere ejer, proprietær Peter Hansen, 
fortalte, at navnet Englerupgård menes at have 
forbindelse tilbage til en præst ved navn Angelo 
Englerup, der formodes at ligge begravet i haven. 
På hans gravsted blev plantet en ask, da man 
ikke ville risikere, at han gik igen!

Omkring år 1400 ejedes ejendommen af en 
mand ved navn Oluf Nielsen.

Proprietær Peter Nielsens familie kom til Eng
lerupgaard i 1914, og siden har gården Møllen 
været i dens eje. Driften var nu overtaget af hans 
datter og svigersøn, proprietær Esben Tue Chri
stensen.

Proprietær Esben Tue Christensen redegjorde 
for driften og de resultater, som normalt opnås. 
Gårdens gamle mølle går stadig, mens bageriet er 
nedlagt. Der lægges stor vægt på dyrkning og salg 
af kartofler, ligesom et anderi med 700 æglæggen
de ænder udgør en betydningsfuld faktor. Store 
svinestalde rummer en stor besætning af grisesøer 
og fedesvin.

Ved en rundtur i bygningerne og langs mølle
dammen og Ringsted å passeredes i nærheden af 
vandmøllesluserne et kæmpemæssigt piletræ ved

Proprietær P. Hansen med datter og dattersøn på Engle
rupgaard.
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kanten af åløbet. Træet måler 5,7 meter i omkreds 
og er 1,8 meter i diameter.

Til slut samledes deltagerne til en forfriskning 
i Englerupgaards gamle, hyggelige have og nød sy
net af det smukke anlæg med gamle træer med stor 
højde og bredde i baggrunden.

Opskrifter 
på midtsjællandske 
egnsretter
(omdelt ved Arsmødemiddagen)

Efterlysning
På en tavle ved hovedindgangen til en gård et 
sted i Danmark står:

Se dig taknemlig tilbage 
Se dig tillidsfuld frem 
Se dig kærlig omkring.

Skulle der mellem »Slægtsgaarden«s læsere væ
re nogen, som kan give oplysning om, hvor denne 
gård er beliggende, vil forespørgeren være særdeles 
taknemlig for at få dette at vide.

Evt. meddelelse bedes sendt til Slægtsgaardsar- 
kivet, Hammerichsgade 14, II, 1611 København 
V. Tlf. (01) 11 67 20. Tirsdag-onsdag kl. 14-16).

Foreningsmeddelelser

Et lille hjertesuk fra kassereren!

Vi kan ikke lide at sende rykkerbreve eller postop
krævninger, - derfor er der til de, som endnu ikke 
har betalt kontingent for 1972 udsendt et ekstra 
giroindbetalingskort inden postvæsenets forhøjelse 
af portoen pr. 1. juli. Måske har De allerede be
nyttet dette girokort, ellers gør det venligst snarest.

Såfremt grunden til, at De endnu ikke har betalt 
kontingent, er, at De ikke længere ønsker at være 
medlem af Slægtsgaardsforeningen - hvilket vi na
turligvis ikke håber - må kontingentet for 1972 
alligevel indbetales, da vi på forhånd har betalt for 
udsendelse af bladet! - Udmeldelse kan så anføres 
bag på indbetalingskortet og vil gælde fra 1. januar 
1973.

I. H.

Stegt lever
En hel svine- eller kalvelever spækkes med sved
sker og steges hel i gryde. Skyen jævnes. Retten 
serveres med kogte, hvide kartofler.

Sulevælling
Samme fremgangsmåde som ved grønkålssuppe, 
men grønkål og kålrabi udelades. Istedet tilsættes 
kød- og melboller.

Bollemælk
Melboller fremstilles af mel, vand og æg - formes 
frikadellestore og koges. De serveres i varm mælk 
med spegesild eller røget flæsk som tilbehør.

Stikkelsbærvælling
Man koger byggryn i vand og tilsætter svedsker 
(svedskerne skal koge med et stykke af tiden). 
Senere tilsættes grønne stikkelsbær og sukker på 
én gang, (stikkelsbærrene skal koges møre).

Kirsebærvælling
Samme fremgangsmåde som ved stikkelsbærvæl
ling, men i stedet for stikkelsbær og svedsker til
sættes kirsebær og æbler.

Sødsuppe
Byggryn kogt i vand tilsættes svedsker og rosiner 
samt enten syltede kirsebær eller frugtsaft.

Brødsuppe
Reven rugbrød koges i vand. Der tilsættes frugt
saft og sukker efter behag.

Rusk-om-snusk
Kartofler, gulerødder og ærter koges møre i mælk. 
- Retten serveres med kogt, røget flæsk i ternin
ger eller med spegesild.

Grønkålssuppe
Byggryn koges i kødsuppe. Suppeurter og kålrabi 
tilsættes - senere tilsættes hakket grønkål. - Kød
suppen kan være lavet af kogevand fra enten stri
bet flæsk, ben eller sylte.

GOD APPETIT!

Turistforeningen for Ringsted og Omegn
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