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Oktober 1974 Nr. 192-33. årgang

Salomon J. Frifelt til minde

Fru Nanna Frifelt og højskoleforstander Hans Haarder ved mindestenen i Hejhøl Plantage.
(Foto: Holger Bundgård).
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Mindesten for Salomon Frifelt
og mindetale ved afsløringen

FOR forfatteren og slægtsgårdsejeren Salomon J. 
Frifelt - Dansk Slægtsgaardsforenings gode ven 
og medarbejder fra foreningens første år 1941 - 
blev der lørdag den 17. august afsløret en smuk 
mindesten i Hejbøl plantage på den naturskønne 
samlingsplads, Hejbøl Knap, et skovanlæg med 
en talerstol opsat af kampesten og en ophøjet 
sceneplads, hvorom egnens befolkning samles til 
foredragsmøder og kulturel underholdning fra 
friluftsscenen, - et sted hvor Salomon Frifelts 
kraftige sagarøst ofte har lydt ud over store til
hørerforsamlinger når han talte om Danmarks for
tid og om jydske egne og jydske slægter og deres 
liv og virke.

Salomon Frifelt var med i den kreds af egnens 
beboere, der for et halvt hundrede år siden gen
nemførte den gode idé, at skabe et skovanlæg til 
møder, - en festplads - i Hejbøl plantage - en 
plet der fik navnet Hejbøl Knap.

For hans gode ven, afdøde lærer H. Øllgaard 
(lærer i Hejbøl 1913-1953) som ydede en stor 
indsats ved anlæggets udformning og omgivelser
nes beplantning, blev der rejst en mindesten i 
1970.

Hejbøl Knap ligger ca. 2 km fra Frifelt i Krus
bjerg.

Tæt ved den af natursten opbyggede talerstol, 
som Salomon Frifelt for 50 år siden var med til at 
skaffe sten til fra egnens marker, er der nu af en 
kreds af egnens folk, og venner videre ud, rejst 
en smuk sten som et værdigt minde om Salomon 
Frifelt og som tak for hvad han har betydet som 
hjemstavnsforfatter og for hele sit virke på egnen 
og i Sønderjylland og andre landsdele, hvor der 
blev gjort brug af hans rige evner til at tale og 
skrive om nationale, historiske og kulturelle em
ner.

En højtidelig stund.
MED skinnende sol og blå himmel over de høst
gule kornmarker og den grønne skov bød for
manden for den lokale komite, frk. Kirstine Lar
sen, Hejbøl, velkommen til de 150 deltagere, der 
var kommet tilstede og sagde, at det var med 
glæde, at Hejbøl Knap-udvalget havde virket for 
at få denne mindesten rejst. - Da tanken om at 
rejse et minde for Salomon Frifelt kom frem, 
fandt alle, at det var naturligt at sætte stenen på 
et af de steder som Frifelt holdt meget af og 
hvor han ofte færdedes.

Det blev nævnt, at mange af de mindesten, der 
i dette århundrede er rejst i det sydvestjydske om
råde for personer der har betydet noget for deres 
hjemstavn, er blevet afsløret i forbindelse med ta
ler af Salomon Frifelt.

Sammenkomsten blev indledt med at synge 
»Der er et yndigt land« og efter velkomsten, »Der 
dukker af disen min fædrene jord«.

EFTER mindetalen og mindestenens afsløring 
fulgte sangen »Hvor smiler fager den danske kyst« 
tog Salomon Frifelts datter, magister og arkæolog 
Karen Frifelt ordet og takkede på familiens vegne 
og sagde bl.a., at familien fandt, at skulle der sæt
tes et minde, kunne der ikke tænkes et bedre sted 
end anlægget Hejbøl Knap.

Samværet ved mindestenen sluttede med Thø
ger Larsens sang »Du danske sommer, jeg el
sker dig«, og derefter var der mindesammen
komst på Hotel Hjedding i Ølgod.

Alle kaffebordene i hotellets store sal var besat. 
Der blev sunget velvalgte sange og Salomon Fri
felt blev mindet af følgende talere:

Formanden for Dansk Slægtsgaardsforening, 
Chr. R. Christensen, Badstrup, Fyn, forstander 
Aage Jensen, Hoven Ungdomsskole, fhv. gårdejer 
Poul Larsen, Ølgod, lærer Hyldtoft, Sejstrup, pa
stor emeritus E. Bjerre, tidl. Skovlund, pastor eme
ritus Høgsbro Østergaard, arkivar P. K. Hofman
sen, slægtsgårdsarkivet, Købh. og fru Marie Lar
sen, Vejrup. H. B.

Mindestenens afsløring.
Højskoleforstander Hans Haarder, Rønshoved af
slørede mindestenen og holdt en smuk mindetale, 
som vi gengiver nedenfor.

DET er mig en stor glæde og en ære at skulle 
afsløre mindestenen over min ven og frænde Sa
lomon Frifelt.

Undertiden hævdes det, at mennesker oplever 
tilværelsen i ringe. Først er der udgangspunktet, 
fødestedet, derfra opleves hjemstavnen, som ef
terhånden udvides til fædrelandet, hvor lande
grænserne ses.

Disse udviklingstrin karakteriserer meget godt 
Salomon Frifelt’s liv. Han boede ligesom den 
mand, han var opkaldt efter, på sit elskede Frifelt 
hele sit liv - lige undtaget nogle få år, hvor han 
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uddannede sig, var på højskole og selv var høj
skolelærer. Hans bøger fortæller om, at det var 
vanskeligt for ham at vælge imellem at drage ud, 
blive lærer, redaktør eller lign. - og så blive hjem
me og overtage sin fødegård. »Af jordens æt«, 
som han var, med den stærkeste tilknytning til 
slægten og sin udprægede samføling med danske 
bønder valgte han sin fødegård og arbejdet som 
dansk bonde.

- »hvor sædmarken bølger langs engenes kant 
i læ af den lyngklædte banke,
der ligger en gård - jeg kan se den så grant, 
når mindet gør øjnene blanke.«

Her på Frifelt var det også, Salomon oplevede de 
to mennesker, der nok fik mest indflydelse på 
hans liv, hans mor Karen og hans hustru og ufor
lignelige støtte, Nanna. Han har digtet skønt om 
dem begge. Om sin mor digter han:

»Hver glæde, du fandt, gav du tifold igen 
- små glæder fra hverdagens bord: 
En grå lærkerede, en blomstrende tjørn, 
og sagnet og sangenes ord 
om lyng eller løv, 
om stjerner og støv
og hele Guds dejlige jord.«

Han beundrer faderens udholdenhed og flid:

»Mange timer du bag ploven 
rydded lyng og kær.
i din hede vokser skoven, 
hegn om marken lær.
Hør, det suser, se, det grønnes: 
trofast virke altid lønnes.
Høst og hegn og grønne planter, 
far, din livsvej kanter.«

Salomon Frifelt kendte fra sit eget hjem de egen
skaber, som han siden skildrer hos udmarkernes 
folk. Hans bøger satte et mindesmærke over de 
selvhjulpne og fribårne folk, der ofte begyndte på 
den bare hede i et hus, de selv havde bygget, og 
som gennem utrolig flid og udholdenhed og med 
en i dag ganske ufattelig nøjsomhed endte med at 
eje en stor, veldrevet gård. Og Salomon forstår 
deres humor, der også hjælper til med at klare 
vanskelighederne, hvor uoverskuelige de end kun
ne synes. Da hedehytten er rejst, og det unge par 
står under en forårsblå himmelhvælving, spændt 
ud som en kuppel, siger konen:

»Vi bor jo næsten som blommen i et æg. Jo, for 
vi kan se skallen rundt om.«

Eller et andet ungt par, der skal i gang med at 
rejse en forfalden gård. Manden svinger sin kone 
rundt i et snuptag og siger: »Du, Elise, vi har 
fundet vort hjem, og her vil vi lave et rigtigt 

mønsterbrug.« Da risler der varm glæde igennem 
hende, og hun siger: »Vort hjem, her vil vi slå 
rod!«

Salomon sætter pris på den fribårne slægt, hvem 
intet kan slå ud. Men han holder også af dem, 
der er lidt anderledes. Han skriver både om godt
folk og skidtfolk, og det går igen i alle hans skil
dringer, at han holder af dem allesammen. Han 
finder menneskelig rigdom også hos dem med 
sære påfund. Han forstår dem og er klar over, 
at det sære ofte er udtryk for en måde at klare de 
hårde kår på og bevare selvrespekten gennem 
en humor, der fortæller om et sind, der ikke giver 
op.

Han skriver om veteranen, der under hårde og 
slidsomme kår aldrig glemte, at han jo dog trods 
al ydre elendighed hørte til Schleppegrells bri
gade. Eller det gribende ungdomsdigt om soldaten 
fra Sankelmark, der på sit dødsleje under mødet 
med døden, den sidste fjende, kommanderer: »Nu 
fremad kammerat, nu blæses avancer.«

Der kan være hjemstavnsforfattere, der kan 
være så hjemstavnsbundne, og som fordyber sig 
så stærkt i det hjemmestrikkede og særegne, det 
selvtilstrækkelige, at der kommer til at mangle 
overblik, proportioner og perspektiv. Sådan var 
det ikke med Salomon Frifelt. Hans veje gik ud 
over sogneskellet, nordud og sønderud. Det var 
hele Jylland, der dukkede op i hans digtning

»Vi jyder fik sind efter vange og vær, 
og hver mand sin agt.
Og først når det gælder, vi samles som hær 
til virke og vagt.
I nød har vi nemmet, at samling gør stærk, 
så vil vi i samling da hævde vort værk.
vi er af Niels Ebbesens stamme.

Der er klange af jyske digtere i Salomon Frifelts 
poesi og prosa. Blichers jyde, der ikke går ind 
igen, fardet und æ gjent hen, karakteriserer også 
personer hos Salomon Frifelt. Jeppe Åkjær på
virkede ham tidligt, og Karup å kan i Salomons 
digtning minde om bækken ved Frifelt, »bækken 
vi kyssed som små.«

»Hvad var vel i verden vort fattige liv 
med al dets fortærende tant, 
om ikke en plet med en dal og lidt siv 
vort hjerte i skælvinger bandt.«

Ordene fra Åkjær dækker også Salomon Frifelts 
hjemstavnssyn. Men Frifelt er mere karsk end 
Åkjær, der bevæger sig på grænsen af det senti
mentale. Åkjær er tilskueren, der gribes af sine 
minder, Frifelt er med i høbjergningen. Han sve
der med rive og fork, indånder den vidunderlige 
duft af hø og bliver dødtræt, men fuld af fryd og 
overdådigt humør.
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»Det skete en søndag, vorherre var glad 
og fulgte sin lyst til at give.«

Som årene gik, blev det måske Anton Bemtsen, 
der af jyske digtere kom til at stå Frifelt nærmest. 
Der var et fællesskab i humor og virkelighedssind 
mellem disse to. De er begge jordnære, men med 
åbent sind for alt stort og skønt hemeden, og »med 
de dybe længsler velbekendt kun fyldestgjort af 
glans fra evigheden.«

De jyske veje sønderud når også til Danevirke 
og Ejderen. Her forenedes hjemstavnen, Jylland 
og de bøgelyse øer i det Danmark, fædrelandet, 
som gang på gang slår igennem i Frifelts værker. 
Også han led af sårfeberen fra Dybbøl. En af hans 
personer har kæmpet dernede mod overmagten. 
Nu kæmper han med lyng og senegræs og mergler 
og dræner. Men han vil have ordentlige redska
ber. Det har han lært på Dybbøl, hvor det var 
noget elendigt kram, de havde at slås med, mens 
den overtallige fjende var udstyret med verdens 
fineste våben. Så dårligt vil han ikke være rustet 
i den kamp, han nu udkæmper. Det er jo også 
udmarkernes folk, der leverer den største og mest 
krævende indsats under virkeliggørelsen af mot
toet: Hvad ud ad tabtes, skal indad vindes. Det 
var udmarks folkene, der omskabte hederne til 
kornagre.

Det er Danmark, der ligger bag hans store in
teresse for slægtsgårdsforeningen, som det mere 
nære ligger bag hans arbejde som medlem og se
nere mangeårig formand for Ribe amts historiske 
samfund. Naturligvis var han interesseret i histo
rie, i sin egen slægts og i andre slægters. Han 
fulgte levende med i udgravninger ved kirker, ved 
høje og ved de gamle veje. Det var ikke just hans 
særlige lyst at granske i arkiver. Men hvad han 
historisk fik at vide, forstod han at skildre, så det 
gav oplevelse og inspiration. Tingene talte, blev 
til og levede gennem hans ord. Og det er måske 
en historikers væsentligste og sværeste opgave.

Danmark talte igennem ham, dets grænse lå 
for Salomon altid ved Ejderen, hvortil danske i 
sin tid byggede riget. Danmark lå bag hans sær
lige interesse for Sønderjylland og senere for syd
slesvigerne. De skulle aldrig blive glemt. Og Dan
mark stod også skrevet på hans arbejde for mod
standsbevægelsen under krigen.

Endnu en dimension må føjes til i en karakte
ristik af forfatteren og digteren Salomon Frihelt.

»Bad vi da i lys fra månen, 
som kun børn og bønder beder, 
medens tunge stjerner tændtes 
over brede, tavse heder.«

Sådan synger Jeppe Åkjær, grebet af mindet. For 
Salomon Frifelt var kirke og kristendom en del 
af hans egen tilværelse, noget sandt og umisteligt. 
Her sprængtes alle grænser. Han mindes, hvordan 

han gik til kirke med sin mor ved hånden, mens 
klokkerne kimede som en skøn musik. Aldrig 
følte han slig højtidsfred. Og kirkevejen fortsatte 
han med at vandre ad, til han mødte den sidste 
fjende i sine sidste strenge dage, præget af smerte 
- og af tak for livet. Han digter om slægternes og 
hjemstavnens kirke:

Her de fandt det store møde 
mellem tid og evighed, 
slægt bag slægt, der stred og døde, 
sank i muld i kirkefred.

Først og fremmest var Salomon Frifelt dog hjem
stavnens mand, og det er som sådan, vi i dag 
hylder ham og rejser en mindesten for ham, som 
han selv har givet indskriften gennem sit liv og 
sine ord. Et sted kalder han hjemstavnen et kald, 
hvor arv er gæld. Han var stolt af den hjemstavn, 
hvor tre af egnens folk mødtes en forårsnat 1882 
og skrev lovene for verdens første andelsmejeri. 
Da mødtes verdenshistorien og hjemstavnen, og 
Salomon formede siden indskriften over denne ene
stående begivenhed og dens vældige følger. Ingen 
kunne gøre det bedre, og ingen var nærmere der
til.

Nu rejser vi mindesmærke for Salomon Frifelt 
selv. Den rejses på det rette sted her på Hejbøl 
Knap. Salomon var fra første færd optaget af 
arbejdet med at skabe dette anlæg - sammen med 
sin gode ven lærer Øllgård og mange andre fra 
egnen, især unge. Flere af dem er til stede her 
i dag, som noget ældre. Vi glæder os alle over den 
indsats, der er øvet her, hvor naturen blev åbnet 
og tilgængelig uden at blive ødelagt ved for kunst
færdige påfund. Salomon var egnens mand. Han 
førte netop denne egn med dens sprog og være- 
form ind i dansk kulturhistorie. Egnen fik mæle 
gennem ham. Hvor ofte har han ikke beriget eg
nens og slægtens fester ved at holde en tale, som 
både hovedpersoner og gæster glædede sig over. 
Og så kom højskolesangbog og salmebog frem. At 
være med til sådan en fest, gjorde alle rigere, og 
Salomon havde sin store andel deri. Nu er hans 
plads tom, men han har forpligtet os på de vær
dier, han selv levede på.

Salomon følte tjenersind over for det, han følte 
var større end ham selv, han var i sin hjemstavns 
tjeneste, i sit folks tjeneste, i sin Guds tjeneste, der 
havde givet ham livet, et herligt liv, som gave og 
opgave. Han var en menneskeven. Han holdt af 
dem alle - godtfolk og skidtfolk. Han kunne 
sige, som Søren Kierkegård sagde på sit dødsleje:

»Hils alle mennesker og sig, at jeg elsker dem 
allesammen.«

Jeg vil slutte med at citere indskriften på en 
anden sten her på Hejbøl Knap med de ord, som 
Salomon selv har formet, som dreng lærte vi dem 
udenad.
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»Her sled de gamle til ny slægts tarv. 
Lyng blev tæmmet og træ fik marv. 
Som vor æt vil vi ørke, 
hjemstavn, 
din ager og arv.«

Som egnens tak til forfatteren og digteren Salo
mon Frifelt afdækker vi dette minde. Det skal til 
sene tider vidne om ham som hjemstavnens og 
Danmarks gode søn.

»Mere sælsomt dog, om fortiden tav, og levet liv 
var uden mæle.«

Hans Haarder.

Et udsnit af den store deltagerskare.

Du taler til mig -
Du flyvende blad, der farer afsted 
for blæstens usynlige magt, 
du havde dit sæde ved blomsternes bed, 
men nu er du visnet og falmet din dragt. 
Du taler, du taler til mig.

Du enlige strå ved stubmarkens rand, 
hvi kom ej i laden du med, 
da høsten, den sanked’ fra strand og til strand 
på rigeste marker og fattigste sted.
Du taler, du taler til mig.

Du fugl, der spænder din vinge ud. 
når dagene, de tager af, 
og flyver så frejdigt på opbruddets bud 
trods storm og det mørkeste hav.
Du taler, du taler til mig.

Du spire, der gemmes i jordens skød 
og venter på forårets bud, 
der kalder til live alt det, som var død, 
og herligt det folder i sommerens ud. 
Du taler, du taler til mig.

Kirstine Hofmansen.

Langs med vejen
Forleden sendte en god ven, der gennem en lang 
årrække har været en af dansk landbrugs fore
gangsmænd, mig en bog, som han sagde, han 
havde haft megen glæde af, og som han mente, 
også ville glæde mig. Og sandelig, det gjorde den 
i meget høj grad. Det var Emil Fengers: Langs 
med vejen.

På et par hundrede sider skildrer denne mand 
sin tilværelse som søn af en hedebonde med 11 
børn og med det handikap, at han var ordblind, 
hvordan hans liv er forløbet, til han nu i en sen 
alder kan gå mod afslutningen.

Trods sit handikap blev Fenger landbrugskan
didat, skolemand og konsulent. Og hans virksom
hed førte ham viden om i verden. Navnlig op
holdt han sig tre perioder som forsøgsmand i Ja
pan før og efter den sidste krig.

For mig er det en oplevelse at følge hans fær
den inden for landets grænser og gennem ham at 
gense mange kendte steder og møde mange gam
melkendte navne. Og det var en ikke mindre op
levelse at møde de fremmede forhold.

Jeg anbefaler trøstigt alle, der er interesserede i 
landbrugets forhold, at læse Fengers bog.

C. R. C.
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Trier Pedersen behandler i sin TV-serie 
»Stykvis« et aktuelt landbrugsproblem

Radioen har taget spørgsmålet om, hvorvidt en 
landmand bør sælge gården til sin søn eller en 
industrimand op til debat. Nu er forholdet imid
lertid, det, at man ikke siden sommeren 1973 kan 
sælge en landbrugsejendom til hvem som helst, 
selvom det pengemæssigt kan ordnes.

Forudsætningerne for handel er blandt andet, 
at køberen vil tage fast bopæl på ejendommen, 
og at han, hvis det drejer sig om en ejendom med 
en grundværdi på mere end 57.000 kr., tillige vil 
gøre landbrug til sit hovederhverv. Og medens 
der navnlig hvor det drejer sig om mindre ejen
domme kan gives dispensation for bopælspligten 
et stykke tid - men aldrig ubegrænset - så er 
kravet om at gøre landbrug til hovederhverv no
genlunde ubetinget. Vel kan den smarte køber 
finde smuthuller i loven ved f.eks. at lade sin 
kone eller måske endda sin svigermoder stå som 
køber, men i første tilfælde må konen altså opgive 
andet hovederhverv, og i andet tilfælde forpligtes 
svigermoderen til at bo på gården som dens fak
tiske ejer, og det kan jo indeholde sine problemer.

Men rent bortset fra det, er det klart, at de 
fleste landmænd helst vil sælge til en landmand 
og allerhelst til deres egne børn. Sagen er imidler
tid ikke så ligetil. Det første, der skal til, er, at 
en af de unge har lyst til at blive landmand. I 
gamle dage, var det en selvfølge, at søn fulgte 
fader, hvad enten han havde lyst til at blive land
mand eller ej. I vor tid er det i den grad ander
ledes, at det snart hører til undtagelserne, at bør
nene følger i fædrenes spor. Og selvom det er lidt 
skrapt sagt, er det i hvert fald således, at det i 
mange hjem er forældrenes sorg, at de unge ikke 
vil følge efter. Og selvom den side af sagen er i 
orden, er der utallige økonomiske problemer, der 
skal løses. Forældrene skulle jo gerne have så
danne kår, at de kan leve, og selvom man gerne 
vil hjælpe gårdovertageren godt i gang, skulle der 
jo også gerne blive en part til de andre søskende. 
Utallige generationsskifter er strandet, fordi disse 
problemer har været uløselige eller i hvert fald 
har syntes uløselige. Og så er det den fremmede, 
det vil sige i en række tilfælde bylandmanden, 
kommer ind i billedet.

Og selvom det er med sorg, landmanden af
hænder sin gård på den måde, må det erkendes, 
at en bylandmand som regel har penge. Han 
kan lægge de kontanter på bordet, som kan løse 
sælgerens økonomiske problemer, og så lader man 

gå, medens de unge må prøve at finde en anden 
livsform. Det siger sig selv, at dette blad må se 
med dyb bekymring på, at dette sker, men det er 
også klart, at man ikke kan rette bebrejdelser mod 
de folk, der ser sig nødsagede til, at lade sagen 
gå den vej.

Og så rykker bylandmanden ind. Han må tage 
bopæl på ejendommen, og han må gøre landbrug 
til sit hovederhverv. Og for at konkretisere os 
ved landmandens modpart i radiodiskussionen - 
bylandmanden - må man erkende, at netop han 
i de sidste par år har ofret uanede mængder af 
penge og arbejdskraft på at gøre en halvårlig, men 
idyllisk ejendom til lidt af et mønsterbrug. Det er 
en præstation, som kun meget få unge landmænd 
ville have midler til at præstere.

Man kan diskutere, om den nye lov, der stiller 
de strenge krav til købere af landbrugsejendom
me, er rimelig. Dens formål er jo blandt andet at 
begrænse stigningen i ejendomspriserne, og heri er 
de unge købere mere enige end de ældre sæl
gere, men hertil kommer at de nationale spørgs
mål i nutiden spiller en større rolle end før. Fore
løbig ved man ikke ret meget om, hvordan loven 
virker, men man må håbe, at samfundsforholdene 
må blive lagt sådan tilrette, at de unge landmænd, 
der har lyst til at blive ved erhvervet, også får en 
chance for det.

C. R. C.

I den forbindelse kommer jeg til at tænke på, at 
jeg engang var inviteret til selskab i et køben
havnsk hjem, hvor jeg traf en ung politibetjent. 
Han var fra Jylland og var nu i København. Det 
viste sig, at han havde en stor hovedinteresse: 
Landbrug. Og vi talte landbrug en hel aften. Han 
havde lyst til at blive landmand, men havde ikke 
set muligheder derfor. Hvor er det synd, at vi 
må lade sådanne folk gå fra os.

C. R. C.
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Af et mejeris historie
Følger vi vort lands historie gennem tiderne, mø
der vi forandringer i befolkningens arbejdsvilkår 
og levevis efterhånden, som udviklingen skrider 
frem. Indenfor landbruget er der siden landbo- 
reformerne med jordens udskiftning og udflytning 
fra landsbyerne og op til vore dage, sket foran
dringer på mange områder, gradvis og ganske 
jævnt efterhånden, som den ene generation afløste 
den anden i de forskellige bedrifter. Jeg skal ikke 
komme ind på de mange ting, der omformede 
bondestandens levevilkår, men holde mig til at 
skildre forholdene omkring et af de nu næsten for
svundne landsbymejerier i Vejstrup på Sydfyn i 
tiden fra oprettelsen i 1887 og til det blev ned
lagt i 1946. Det er sket delvis ved uddrag af den 
gamle forhandlingsprotokol, og hvad jeg har hørt 
fortælle og selv oplevet.

Slægtsgården »Lindegaard« blev ramme om det 
ældste mejeri. Der havde her i nogle år været dre
vet et fællesmejeri for nogle af sognets gårde. Min 
morfar Peder Nielsen Lindegaard havde gården 
og dette mejeri, hvor det i en af de gamle længer 
var indrettet med maskiner og redskaber efter 
den tids forhold. Han stillede denne bygning til 
rådighed for det andelsmejeri, som blev dannet 
den 22. marts 1887 for en årlig leje af 280 kr. 
Lejen kunne opsiges med 16 års varsel, ejeren dog 
først efter 5 års forløb.

Andelshaverne forpligtede sig til at købe alle 
mejeriredskaber for 2000 kr. Til driftomkostnin
ger bemyndiges bestyrelsen til at optage et lån på 
6000 kr. Der oprettes et driftsfond, hvor der hvert 
år skulle indsættes 400 kr. I protokollen er nævnt 
73 andelshavere ved oprettelsen, og der blev valgt 
en bestyrelse på 5 medlemmer.

Blandt disse var valgmenighedspræst Rasmus 
Pedersen, der selv ejede en gård, og han var i de 
første år protokolfører.

Der fortælles, at mejeriet betalte andelsha
verne for 1 pund leveret nymalket mælk en pris 
af V28 af højeste notering for 1 pund smør. For 
tilbageleveret skummælk skulle andelshaverne be
tale 3/4 øre for 1 pund. Sødmælken afhentes 1 
gang daglig fra 1. september til 31. marts og 2 
gange daglig fra 1. april til 31. august.

De første 2 år var der til mejeriet knyttet et 
svinehold på ca. 100 svin. Der blev antaget en 
ugift mejerist som bestyrer, men det var kun det 
første år, derefter blev min morfar bestyrer, og det 
var han i mange år, indtil 1913. Han var, som 
mange andre på den tid ikke uddannet som me
jerist, men var meget optaget af andelsbevægelsen, 

og alt det ny der kom frem indenfor landbruget. 
Økonomisk udbytte fik han aldrig af sin virksom
hed. I hjemmet kom mange mennesker, for han 
fik med så meget andet at gøre, skyttesag, valg
menighed, sogneråd og i over 25 år var han sogne
foged. Året før sin død havde han den sorg at se 
den gamle gård nedbrænde, som følge af gnister 
fra mejeriets skorsten.

Korte uddrag af mejeriets ældste forhandlings
protokol:

22. marts 1887: Vi underskrevne ejere af mal
kekvæg i Vejstrup sogn er blevet enige om at 
oprette et andelsmejeri i Vejstrup by med navnet 
»Lindegaard«, og vi forpligter os til med vore 
navnes underskrift at levere mælk for et tidsrum 
af mindst 5 år af den malkekvægsbesætning, vi 
holder o.s.v.

I november 1887. Det vedtoges til julen at 
uddele en gave af mælk og ost til småfolk.

23. januar 1888: Licitation over mælkekørsel 
for 4655 kr. årlig til 7 mælkekuske.
• 13. juni 1888: Det vedtoges, at sødmælken af
regnes efter fedtindhold. (Kontrolapparat anven
des).

22. juni 1888: Peder Lindegaard overtager 
kørslen af småture til Svendborg (10 km) for 
2,50 kr. pr. tur, og når der skal ventes over 6 
timer i Svendborg for 3,50 pr. tur.

Forslag om at tage aktie i det svineslagteri, som 
påtænkes oprettet i Odense fandt ingen tilslutning.

I november 1888 overtager Peder Lindegaard 
pladsen som mejerist for Vejstrup Andelsmejeri 
for en løn af 1700 kr. årlig samt V4 af den sum, 
der indkommer for smørsalg. Han lønner selv med
hjælpere.

7. november 1888: Det vedtoges at bygge damp
skorsten og lægge tegltag på mejeribygningen.

Forslag om at bygge et helt nyt mejeri blev 
forkastet.

Det blev besluttet at ophæve svinestalden til 
1. maj 1889.

1890: Da en gårdejer i Vejstrup havde været 
så ubetænksom overfor mejeriet, at han har leveret 
den sødmælk til mejeriet som en katteunge har 
druknet sig i, har bestyrelsen taget det passerede 
under overvejelse og efter en længere diskussion 
vedtaget, at vedkommende skal betale 100 kr. til 
mejeriet for den førbenævnte forseelse, dersom 
han ønsker at blive i mejeriet.

1891: Det vedtoges at give 25 kr. til docent 
Fjords minde.

1891: Det blev enstemmig vedtaget at betale 
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Peder Lindegaard 100 kr. for udført flid og tro
skab mod mejeriet i det forløbne år.

1892: Der blev solgt smør til købmand Emil 
Pedersen, Svendborg.

16. februar 1893: Det vedtoges at betale gård
ejer Morten Rasmussen 40 kr., fordi mejeriet i 
8 uger ikke kunne modtage hans sødmælk p.gr. af 
mund og klovsyge i hans besætning.

Samtidig vedtog 70 andelshavere at indmelde 
sig i den fynske forsikringsforening ved mund- 
og klovsyge.

1895: Vedtaget at indlægge telefon i mejeriet 
for 100 kr. årlig.

1895: Mejeriet indmeldes i en nyoprettet smør
eksportforening for Sydfyn.

1897: Vedtoges at ansætte en staldinspektør, 
der 2 gange årlig skal syne alle stalde.

1899: Lønnen til mejeribestyrer 3270 kr. årlig, 
hvoraf han betaler medhjælpere.

1899: Det vedtoges at mejeribestyreren må be
holde den sølvmedallie, som mejeriet fik ved ud
stilling i Odense.

1902: Det vedtoges at afholde bal for andels
havere og deres malkepiger.

1904: Vedtoges at bygge et nyt mejeri, der op
føres på den gamle grund, således at den samme 
dampskorsten kan benyttes. Byggesum bliver 
34.000 kr.

I mange år gik arbejdet på mejeriet støt og ro
ligt, 1913-1946 under ledelse af Rasmus Nielsen. 
Efter hans død var der en del andelshavere, der 
så deres fordel ved at levere mælk til andre meje
rier, der blev således ikke længere økonomisk 
grundlag for at føre mejeriet videre, og det blev 
da nedlagt og solgt til ostefabrik for 65.000 kr.

Vejstrup Mejeri 
omkring 1910.

Det var med vemod, at jeg som medlem af den 
daværende bestyrelse måtte være med til at stand
se den virksomhed, som havde været så nær til
knyttet egnen og min slægt. Men det er jo den 
skæbne, som er overgået i hundredevis af disse 
landsbymejerier over det ganske land. Alt dette er 
nu historie, men begyndelsen til en udvikling af 
det mejeribrug, der har haft og stadig har så stor 
betydning for det danske landbrug.

Johs. Nielsen.

Med posten
Det brev, der i dag lægges i postkassen i Seden, 
frankeret med et 90 øres frimærke, kan, hvis ikke 
noget særligt indtræffer, være adressaten i Frede
rikshavn i hænde i morgen.

Det er ikke et forhold, vi skænker en eneste 
tanke.

Sådan er det bare. Men sådan har det ikke 
altid været.

Der kunne fortælles adskilligt om hvilke kvaler 
vore oldeforældre havde med deres breve.

Det landsomfattende postvæsen er udførligt be
handlet i flere bøger. Her skal i al korthed for

tælles om postgangen i ældre tid inden for sognets 
rammer.

De forskellige myndigheder, amt, herred og 
bispekontor, fordrede, at sognet to gange ugentlig 
skulle hente eventuelle breve på kontorerne. Det 
blev husmændenes opgave. Gårdmændene havde 
køreægter og vejarbejde.

Fra Åsum sogn er bevaret 5 protokoller - 1776 
- 1841 - hvor de forskellige ombud er afskrevet. 
Husmændenes buddage kunne variere fra 161 til 
243 årlig, flest 1808, da spaniolerne var her og 
englænderkrigen stod på. Det kunne blive fra 12 
til 20 brevbudsdage for en husmand årlig.

Det står helt for min egen regning, når jeg 
formoder, at konen eller halvvoksne børn har ta
get denne tørn. Ellers ville det unægtelig medføre 
en stor tabt arbejdsfortjeneste.
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Med sogneforstanderskabet af 1841 ophørte 
denne husmandshovning. Der blev lejet et bud - 
»Maren Postkone« - til at forrette denne tjeneste. 
Hun fik 7 Rigsdaler årlig. Selv om 7 Rigsdaler 
den gang var mere værd end 14 kroner nu, så var 
lønnen alligevel meget beskeden. Noget bedrede 
hun på lønnen ved at tage betalte bud med for 
folk. Så og så - Maren gik støt sin tur i næsten 
fyrretyve år.

1851 kom de første frimærker, men de bragte 
bare ikke brevene ud på landet. Studenten i Kø
benhavn, der ville skrive til sit hjemsogn, måtte 
forlade sig på, at købmanden inde i byen ville få 
hans brev sendt med en torvevogn ud til adres
saten.

En gammel husmand, der ikke havde haft så 
forfærdelig mange glæder i sin opvækst, fortalte 
mig, at nogle af hans barndoms bedste oplevelser 
var, når han lørdag eftermiddag ventede torve- 
vognenes hjemkomst og fik et brev eller to at 
rende i byen med. Der vankede altid lidt ekstra 
ved den lejlighed. Rullepølsemad eller et par pan
dekager, og som regel også en kontant belønning.

I forbindelse med postvæsnet var der et for
hold, som jeg aldrig har fået bekræftet af arkiva
lierne: Under snefog skulle der dag og nat være et 
vagthold på seks karle på den del af Nyborg- 
Odensevej, der går gennem Åsum sogn, for at 
hindre at postvognen måtte standse. Men selv om 
denne vagt ikke kan documenteres, er der ingen 
tvivl om dens realitet. Adskillige gamle mænds 
udtalelser bekræfter det.

Det er dog ikke postvognen og dens mulige 

besværligheder, de særlig dvæler ved. På den på
gældende vejstrækning lå en meget besøgt smug
kro »Mykroen«, hvis indehaver »søe Knud« la
vede mjød i stor stil. Her holdt vagten til - fik 
sig en polskpas og adskillige krus mønskøl - en 
lumsk og stærkt berusende drik, der ofte helt ufor
varende lempede sin mand under bordet. Det 
var et bryg, der havde en vis forbindelse med 
mjødlavning.

Og postvognen? ja, den er nok rullet forbi mens 
vagten sad og havde det hyggeligt og gemytligt 
inden døre.

Efter 1865, da banen over Fyn blev anlagt, 
ophørte disse vagter.

Det var ikke så lige en sag, at holde avis ude 
på landet, førend der blev almindelig postomde
ling. Min farfar, Frederik Hollænder, der var 
gårdejer i Åsum fra 1845 til 1878, holdt to aviser 
- en københavnsk: »Fædrelandet« og en odense- 
ansk: »Fyens Stiftstidende«. Det lod sig kun gøre, 
fordi han havde en aftale med det ridende bud 
fra hovedgården »Østergaard« Munkebo sogn, som 
tre gange ugentlig tog de 15 km til Odense for at 
hente breve og aviser.

Fra 1. marts 1874 kom der til at gå en fod
post gennem Åsum. Han udvekslede post hos en 
husmand, som sognerådet betalte for at have den
ne ulejlighed. Her kunne beboerne hente og brin
ge, hvad de havde af post.

Fra 15. september 1884 blev der almindelig 
postomdeling i Åsum sogn.

Svend Frederiksen.

Et brev fra Vilhelm Hansens (senere provst Nykøbing, Mors) stude nt erår til sin velynder G dr. Peder Nielsen, 
Aasum. Sølvkræ har taget det meste af frimærket.
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En gylden høst er bjerget - og bjerget godt

Når man tænker på alle de sorger og bekymringer, 
men heldigvis også glade stunder, vi har oplevet 
under afgrødernes vækstperiode, kan man trods 
udfaldets forskellighed ikke lade være med at ud
trykke sin glæde over, at det alligevel blev så 
godt. Og jeg føler trang til at give denne glæde 
luft, fordi man nu engang ikke altid skal se på 
det sure, men nok så meget beskæftige sig med det 
glædelige.

Først oplevede vi en vinter så mild, at vi sjæl
dent har set mage til. Man gik ligefrem og fik 
forårsfornemmelser selv i de mørkeste vintermå
neder, og da vinteren så gik på held, sluttede den 
ikke med et brag, men med en livgivende regn, 
der bragte friskhed over de allerede den gang så 
tørre marker, så bækkene alligevel fik lov at 
klukke muntert.

Og foråret kom tidligt. Vi fik sået i marts, og 
selvom vi havde ventet, at jorden på grund af den 
manglende frost ville være utidig, blev såbedet 
alligevel fint. Kornet kunne begynde at spire, og 
allerede på et tidligt tidspunkt kunne man se mar
kerne begynde at grønnes. Men så begyndte land
mandens fortrædeligheder. Solen skinnede fra en 
skyfri himmel, og når endelig et skydække var ved 
at samle sig, jog en strid vind det på flugt, uden 
at det gav nedbør af betydning. Uge efter uge, 
måned efter måned gik hen, uden at vi i største
delen af landet fik andet end nogle tilfældige 
strint, der nok kunne gøre asfalten våd og få 
byboere til at tro, at vi fik regn, men som intet 
virkeligt betød for markerne. Mange steder fik vi 
i virkeligheden ikke regn fra midten af marts til 
omkring begyndelsen af juli. På de sentsåede mar
ker kneb det med at få spiringen igang navnlig i 
roemarkerne, og byggen havde det ikke med at 
række sig en alen. Den blev kort og tynd, og 
navnlig på de lette jorder tegnede det sig til en 
katastrofe, der da heller ikke helt udeblev på 
sandjorderne. Kun de få, der var i stand til at 
vande deres jorder, kom igennem den periode 
uden varige spor. Til gengæld fik de god betaling 
for deres vandingsanlæg.

Landmændenes tålmodighed blev under den 
lange tørkeperiode sat på en hård prøve, og man 
indstillede sig på at få en endog meget lille avl.

Og så kom endelig juli måned med den liv
salige regn. Set med turisters og feriefolks øjne 
var den ikke så god, men set med landmandens 
øjne var den nærmest ideel. De fleste steder fik 
man vand nok til at bøde på forårets og forsom
merens tørke. De visne og afblegede græsmarker 

blev grønne igen og gav en god afgrøde i som
merens vanskeligste fodringstid. Roemarkerne våg
nede op fra middagssøvnen og voksede selvom 
plantebestanden ikke alle steder var ideel. Og selv
om man syntes, regnen kom for sent til helt at 
hjælpe kornet, blev den alligevel til uhyre hjælp 
for dette. Vel blev strået ikke langt, så der blev 
ikke megen halm at brænde af. Men kernerne fik 
tid at udvikle sig. Køligt og fugtigt vejr forskånede 
dem for tvangsmodning.

Og så oplevede vi endeligt et nyt mirakel. Bedst 
som høsten stod for døren og tunge skyer hang 
over landskabet, brød solen pludselig igennem og 
bragte os det mest ideelle høstvejr man næsten no
gensinde har oplevet: Mejetærskerne snurrede fra 
tidligt formiddag til sen aften, og i løbet af en 
uge, var størstedelen af den danske høst bjerget. 
Fulde læs af den gyldne sæd kørtes bort for at 
havne på kornhandlerens lag, i landmandens si
loer eller simpelt hen til stakke på markerne, hvor 
man har erfaring for at de kan ligge udækkede 
hen uden at tage skade af en dyst regn, når blot 
underlaget er i orden.

Nu er man i færd med at gøre resultaterne op, 
og bortset fra de hårdest ramte egne må man sige, 
at udbyttet overstiger alle forventninger. Det si
ger nu ikke så forfærdelig meget, for forventnin
gerne var skruet helt i bund. Men så meget des 
glædeligere er det, at man efter høst alligevel kan 
konstatere, at vi de fleste steder ikke alene fik 
en god høst, men også en meget god høst. Byggen 
ville folde i år og hvedemarkerne var helt i top 
trods deres noget tarvelige udseende. Og høsten 
blev bjerget i god tid med et minimum af spild, 
i en god kvalitet og med en begrænset arbejds
indsats.

De fleste har grund til at glæde sig over en 
god høst, og vi har fået et nyt bevis for, at man 
ikke altid skal tage sorgerne på forskud. Og med 
den gode høst er der skabt et godt grundlag for 
et sundt arbejdsår ikke alene for det danske land
brug, men for store dele af det danske folk.

Måtte vi så blot have held til at udnytte det 
rigtigt.

C. R. C.
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90 medlemmer av Dansk 
Slegtsgårdsforening på Valdres-ferie

Vi citerer af Valdres-Postens omtale af turen

Det er mest bare dansk som i disse dager tales 
på Vaset Seter i Ulnes. Der har nemlig 70 danske 
medlemmer av Slektsgårdsforeningen feriert siden 
fredag, resten av reisefølget på 20 medlemmer 
har holdt til på Gomobu Fjellstue.

Det danske reisefølget består naturlig nok av 
mest bare gardbrukere, og derfor har de funnet 
det både interessant og hyggelig med ferieopphold 
i Valdres. Og forleden var ca. halvparten av følget 
på besøk på en gard i Ulnes der de fikk et lite 
innblikk i virksomheten på en ekte norsk gård.

Leder for reisefølget er Jens P. Pedersen som 
også bl.a. er medlem av hovedstyre i den danske 
Slektsgårds-foreningen. Med blant de 90 medlem
mene er også redaktør Hans Hviid av fagtidsskrif
tet »Slegtsgården« som kommer ut seks ganger 
årlig.

Følget ankom til Oslo for en uke i dag siden der 
de beså hovedstaden, og med to busser gikk så 
turen til Fagernes. Der beså de Valdres Folke
museum, og de danske bøndene fant visstnok mye 
av interesse. Foreningens medlemmer er meget 
interesserte i historie, spesielt da historie som har 
en viss tilknytning til bondekulturen.

Med sine to flotte busser har danskene tatt seg 
et par utflukter, og en dag var de i Årdal. Selv 
om været gjerne kunne vært bedre var de likevel 
vel tilfredse med turen gjennom den varierte nor
ske naturen, og de danske gjestene ble begeistret 
for Sognefjorden og i det hele bygdene der på 
Vestlandet.

I Dansk Slegtsgårdsforening er det ca. 2300 
medlemmer som kommer fra hele Danmark unn
tatt Bornholm. De aller fleste er slektegårdseiere, 
og gårdene er det nå helst 3. eller 4. generasjon 
som har. En betingelse for å kunne få bli medlem 
i foreningen er at det har vært minst to foregå
ende generasjoner på garden, med andre ord at 
man selv representerer tredje generasjon.

- Slegtsgårdsforeningen kan man si er et barn 
av krigen, den ble stiftet i 1942 forteller Jens P. 
Pedersen. Man forstod hva det betyr å bevare de 
gamle slektsverdiene, og man ønsket kort og godt 
å ta vare på det gamle, det som var av verdi for 
ettertiden.

Tidsskriftet »Slegtsgården« byr derfor på stoff 
som har med slektegårdstradisjonene i Danmark 
å gjøre, og det blir bl.a. tatt opp problemer som 
kan oppstå i forbindelse med overdragelse av en 
gard.

Medlemmene i foreningen er interesserte i det 
som historien kan lære dem om dansk jordbruk, 
og de ser verdien i det at gardene kan »overleve«. 
Som et eksempel på dette kan nevnes en bank
mann blant de 90 feriernde, som har overtatt 
slektsgarden og driver den ved siden av bankyrket.

Nikoline Winther heter en av de mange se- 
lebre medlemmene i foreningen, og hun har nå 
deltatt på Norges-turen. Hun forteller stolt at den 
garden hun kommer fra er det nå sjuende ge
nerasjon som driver, og den har gått i arv fire 
ganger på kvinnesiden, eller »spinnesiden« som 
danskene sier.

I dag reiser det danske følget til Oslo igjen, 
og deretter til heimlandet. Også neste år har de 
planer om Norges-tur for å ha en ukes ferieop- 
hold, men om de igjen velger Valdres som reise
mål er ennå for tidlig å si noe om.

Glade rejsedeltagere slapper af ved aftenkaffen i de hyg
gelige lokaler overvåget af husets charmerende værtinde 

fru Solveig Nesthus Døvre (i forgrunden til højre).
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200 til Slægtsgårdsmøde
Slægtsgaardsforeningens Afdeling for Sjælland-Syd 
holdt den 10. september et meget velbesøgt og 
interessant møde i Herlufmaglehallen. Landbrugs
minister Niels Anker Kofoed skulle have talt, men 
foreningens formand, Jens P. Petersen, Farenløse, 
fik v. 17.-tiden afbud på grund af stor politisk 
aktivitet. I stedet talte forstander G. Børsting, Syd
sjællands Landbrugsskole og borgmester Verner 

Larsen, Suså kommune om aktuelle problemer, 
og konsulent P. Grøntved, Næstved, sluttede med 
et »muntert kvarter«. Der var stor tilfredshed med 
forløbet selv om man gerne ville have hørt mini
steren.

Efterårsmøderne på Sjælland gennemføres hvert 
år med fin tilslutning, og der vil blive indbudt 
hertil fremover.

En dejlig dag
MED sædvanlig god tilrettelæggelse havde Dansk 
Slægtsgaardsforenings medlemmer med familie på 
Lolland-Falster sin årlige udflugt den 18. septem
ber.

Turen gik i år til Sydsjælland, og efter en smuk 
køretur gennem det sydsjællandske landskab fra 
Vordingborg over Næstved nåede man ved 10,30- 
tiden frem til Stigsnæsværket på Sjællands sydvest
ligste hjørne, hvor selskabet blev særdeles vel mod
taget med en forfriskning, inden det af maskin
tekniker P. Otbo fik en udmærket orientering om 
værkets opbygning, maskinanlæg og drift. Opbyg
ningen af værkets 1. blok fandt sted fra maj 1962 
til juni 1966, da det for første gang kunde sende 
elektrisk strøm ud i det vidtforgrenede lednings
net til aflastning af »Sydsjællands Elektricitets
værk« (SEAS) i Haslev, der fra 1912 havde sendt 
sin højspændte strøm ud i ledningerne til forsy
ning af Midt- og Sydsjælland. Når man i 1959 
valgte at købe arealer ved Stigsnæs til det projek
terede nye elektricitetsværk, skyldtes det navnlig 
den store vanddybde (ca. 34 m) i Agersøsund, 
som både kunne give godt kølevand og fine besej
lingsforhold for store skibe. Kort tid efter købet af 
arealerne købte Gulf Oil A/S nogle naboarealer, 
hvorved SEAS kunne undgå selv at bygge havn og 
samtidig fik let adgang til olie, da værkets damp
turbiner udelukkende er oliefyret, og olien gennem 
et rørsystem bliver tilført fra det nærliggende Gulf- 
raffinaderi. Efter opbygningen af SEAS’s blok 1 
fulgte blok 2 (i drift 1970), hvis byggetid også 
varede ca. 4 år. De samlede udgifter for disse blok
ke har henholdsvis været ca. 140 og 215 millioner 
kr., og der er på Stigsnæsværkets arealer plads til 
yderligere udvidelser. Allerede med værkets nuvæ
rende kapacitet kan det med det tilsluttede Mas- 
nedøværk (i drift 1951) dække et forsyningsom
råde omfattende Lolland, Falster, Møn og Sjæl
land syd for en linie, der går fra Korsør syd om 
Slagelse og nord om Ringsted til Karlstrup strand 
ved Køge bugt, ialt 4856 km2, og SEAS har i øje

blikket direkte forsyning i 264 sogne med et ind
byggertal på 246.000. Stigsnæsværkets samlede 
værkstedspersonale består af ca. 100 personer, 
men de 2 blokkes drift kan overvåges af et samlet 
vagthold på 7 mand. Efter denne interessante 
orientering begyndte gennemgangen af værkets 
område under hr. Otbos kyndige ledelse.

Efter besøget på Stigsnæsværket smagte froko
sten på den gamle, hyggelige kro i Menstrup ekstra 
godt. De festligt pyntede borde, den gode mad og 
flinke betjening satte her prikken over i’et, inden 
turen fortsatte til Holsteinborg. Efter kørslen un
der Rude skovs smukke løvhang tonede Holstein- 
borgs spir og gavle frem, og her blev selskabet 
modtaget af hr. inspektør O. Adler, der på den 
fornøjeligste måde fortalte om slottet, dets besid
dere, H. C. Andersen-minderne i tilknytning til 
samme, godsets driftsform m.m.m. Efter et besøg 
i slotskirken, hvortil H. C. Andersen under sine 
besøg havde direkte adgang fra sit værelse over 
porten, fulgte en henrivende tur gennem slotspar
ken med dens vide udsigter over Holsteinborg nor 
mod Glænø og den lille romantiske, ubeboede 
Ormø.

Efter en forfriskning ved parkens udsigtspunkt 
spadserede man til avlsbygningerne med korntør
reriet, maskinparken o.s.v., så det var efter et ind
holdsrigt besøg, at selskabet med en oprigtig tak 
tog afsked med såvel hr. Adler som Holsteinborg.

Som solen havde skinnet festligt over Agersø
sund og Holsteinborg nor, fortsatte den med at 
skinne over landskabet, da man kørte videre til 
kaffen i »De hvide Svaner« ved Karrebæksminde, 
hvor udflugtens andet festlige bord stod dækket. 
Længerne til en gammel bondegård under Saltø 
gods er her blevet omdannet til en attraktiv og 
hyggelig restaurant. Jo, man havde fundet de rig
tige steder til en udbytterig og økonomisk over
kommelig udflugt, der tjener arrangørerne til ære. 
En dejlig dag! Tak!

En deltager.
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Til vore medlemmer
De som endnu ikke har betalt kontingent for 1974 erindres herved om at indbetale snarest. - Så
fremt De ikke længere ønsker at være medlem af foreningen, skal kontingentet alligevel indbetales, 
fordi forsendelsen af bladet er forudbetalt til postvæsenet.
Det er korrekt, at der i år er opkrævet kr. 10,- mere i kontingent for alle medlemmer. Denne for
højelse blev vedtaget på årsmødet i 1973, og senere meddet i medlemsbladet.

Med venlig hilsen. Kassereren.

Landbrugslån til ethvert formål
Forenede Kreditforeninger er fra gammel tid - gennem de stiftende 
foreninger - også landbrugets kreditforening. Gennem Forenede 
Kreditforeninger kan De opnå lån i alm. realkredit i alle landbrugs-, 
skovbrugs- og gartneriejendomme på øerne øst for Lille Bælt.
Forenede Kreditforeninger kan tilbyde landbrugslån til ethvert formål: 
tilbygning, sammenlægning, grundforbedring, køb af nye maskiner, 
udvidelse af besætning, ejerskifte etc. Forenede Kreditforeninger 
kan tilbyde landbrugslån på op til 50% af ejendommens værdi med 
løbetider på 10, 20 og 30 år. Tal landbrugslån med os.

Eneste kreditforening for øerne alene

FORENEDE KREDITFORENINGER
Lånesagsekspedition:
Anker Heegaardsgade 4
Tit. (01) 153434 1572 København V.

Lånesagsekspedition:
Mageløs 2
Tlf. (09) 11 7777 5100 Odense

Indsendes til

Dansk Slægtsgaardsforening
kassererkontoret, Risbro 23, 2650 Hvidovre

Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt oplysnings
materiale om Dansk Slægtsgaardsforening og opfordres til ind
meldelse i foreningen:

Titel Navn Postadresse

Titel Navn Postadresse

...................................  den 1969

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, 
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, 
H. C. Andersens Boulevard 4 (2. sal tv 

1553 København V

(Underskrift)
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KREDITFOREMaiXIGEIVI
DZWIXIIV1XWRK

København: .
Jarmers Plads 2 
1590 København V 
Tlf. (01) 125300

Århus: 
Åboulevarden 69 
8100 Århus C 
Tlf. (06) 125300

Herning: 
Viborgvej 1 
7400 Herning 
Tlf. (07) 125300

Afd. kontor i Odense: 
Jernbanegade 16 
5000 Odense 
Tlf. (09) 125300

Grundstenen 
i byggeriets økonomi 
- Kreditforeningen 

Danmark

Vi yder lån til byggeri inden 
for landbrug, skovbrug, 

gartneri og frugtplantager.
Til generationsskifte.

Sammenlægning af 
ejendomme, køb af tillægsjord 

og andre produktivitets
fremmende investeringer. 

Uanset hvor De bor, har vi 
en lokalkendt repræsentant i 

nærheden.
Endvidere har vi særligt 

landbrugskyndige specialister, 
som står til rådighed med 

al den vejledning, 
De har brug for.

Ring eller skriv efter brochuren 
»Skal De prioritere landbrug«.

Penge er ikke alt 
- men alligevel I
Spørg

SPAREKASSEN FYN

C^NDELSBOGTRYKKERIET

i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
J SYDJYLLAND

Deres penge er godt anbragt 
i Sparekassen

SPAREKASSEN FYN

'O

- når det drejer sig om Deres penge. ^-4 

_______________________________________

DANSK 
SLÆGTSGÅRDS

FORENING Slægtsgaardsforeningens mærkat
som er trykt i fire farver, kan endnu købes for 7 kr. pr. 

bundt å 100 stk. - Henvendelse til

Foreningens kontor. Gassehaven 56, 2840 Holte

De kan regne 
med os

ANDELSBANKEN


