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Side 2 SLÆGTSGAARDEN

På gensyn i Grenå
Slægtsgaardsforeningens årsmøde i Grenå 24. og 
25. maj er nu tilrettelagt i alle enkeltheder. Fore
ningens bestyrelsesmedlem Chr. Thyboe, Spen- 
trup, har med værdifuld støtte af byrådsmedlem 
Karl Katholm, Hemå, og gårdejer Henry Slem- 
ming, Hammelev, tilrettelagt nogle fortrinlige 
rammer for møde og udflugt.

Vi plejer i forbindelse med mødet at bringe en 
omtale af egnen, men stoffet her er så stort, at vi 
må indskrænke os til en omtale af de steder, vi 
kommer til.

Mødet holdes inde i Grenå by, men festmidda
gen holdes på det store og flotte Hotel du Nord, 
der ligger lidt uden for byen, men i nærheden af 
færgehavnene og umiddelbart ud mod den dejlige 
strand. Man kan måske synes, at dets priser ikke 
er små, men til gengæld yder hotellet på sin side 
en meget fin service. Det vil blive med glæde, man 
besøger dette sted.

Udflugten byder på den sensation, at man be
gynder dagen med at besøge fhv. finansminister 
Anders Andersens gård, Benzonslyst, og det for
ventes, at Anders Andersen selv vil byde os vel
kommen og fortælle om gården. Og fru Margrethe 
Andersen har på forhånd sagt, at deltagerne er 
velkommen til at bese hendes stuer, som så sande
lig nok er et besøg værd.

Derefter skal vi besøge herregården Sostrup. 
Ikke så meget for at se landbrug som for at be
søge nonnerne, der driver pensionat og kafeteria 
på slottet. Og det er en oplevelse. Pladsforholdene 
tillader ikke, at vi samlet ser det hele, men de 
venlige og hyggelige nonner vil dele os i tre hold 
og vise kirken og slottet med de nydelige lokaler, 
som de tager i fuld anvendelse både hvad angår 
riddersalen og de øvrige sale med deres klenodier. 
De har også en butik, hvorfra de sælger hjemme
lavede håndarbejder. Men da besøget falder på 
en søndag, skal de have særlig polititilladelse til 
at holde åbent, og den foreligger endnu ikke.

Sostrup ligger smukt omgivet af skove og med 
en smuk voldgrav med svaner. Og iøvrigt skal de 
flinke nonner nok fortælle om tingene. De tilhører 
Cistercienserordenen.

Formiddagen slutter på Mejlgård, hvor det 
smukke hvide slot tager festligt imod os, men des
værre er det øde og tomt indvendigt, fordi dets 
indehaver hofjægermester Niels Juel (en ætling af 
søhelten) har opgivet at bebo det og i stedet bygget 
sig et etplans hus ved siden af. Det er beklageligt, 
at så mange af de gamle klenodier må ligge hen 
uden at kunne få en praktisk anvendelse fordi 
privatpersoner på grund af skatter og andre van
skeligheder må opgive at bebo dem.

Vi må altså nøjes med at se slottet udvendigt 
fra, men til gengæld må man regne med, at havens 
tulipaner ved den tid vil stå i flor til glæde for 
stedets hollandske frue og de besøgende gæster. 
Og vi spiser frokost i slotskroen, der næppe vil 
kunne rumme alle deltagerne, men som i dagens 
anledning vil blive udbygget med et telt ud i par
ken. Og når maden er indtaget vil Niels Juel på 
sin djærve og bramfri måde fortælle om forhol
dene på stedet.

Om eftermiddagen ville man gerne have besøgt 
Gammel Estrup med dets landbrugsmuseum. Det 
ligger ved landevejen mod Randers, men afstanden 
er lovlig stor, så man må give afkald på dette og 
henvise deltagerne til at bese dette uden for det 
officielle program. Man kan jo desværre ikke 
nå at få alt med.

Man kører derfor over Ørum til Fannerup 
pumpestation, der afvander de store områder af 
Kolindsund, og derefter videre til gården Sivested 
Odde. Begge steder vil forpagter Chr. Vester for
tælle om den store afvanding, der har vundet så 
store arealer ind til dansk landbrug. Vi kommer 
her til en smuk og meget særpræget egn.

I parken ved Sivested Odde tager vi ved en 
velfortjent forfriskning afsked med hinanden. Og 
vi håber, at vi kan sige, at vi påny har haft nogle 
gode dage sammen.

Det er imidlertid kun en lille del af Djursland, 
vi når at besøge. Det kunne være fristende at gå 
i enkeltheder både med hensyn til natur og hi
storie. Men det får være.

Mange hæfter deres opmærksomhed ved halv
øens sydlige område Mols med dets store bakker, 
som gyvelen farver gul i forsommeren og lyngen 
orangefarvet i høst. Det bliver imidlertid kun de 
folk, der kommer med færgen ind til Ebeltoft el
ler som ved afslutningen fra Kolindsund kører over 
Tåstrup til Århus. Ved begrænsede omveje vil 
man få noget af det smukke på den sydlige del at 
se, og når man ikke er for mange i følge, vil man 
kunne få et godt indtryk af bakkerne.

Vi må også gøre opmærksom på, at der umid
delbart syd for Grenå ved Katholm ligger et skønt 
naturområde, som også er et besøg værd før eller 
efter mødet.

Sluttelig skal kun anføres, at der fra Grenå er 
færgeforbindelse både til Hundested, Halmstad, 
Varberg og Anholt. For hvem, der har rejselyster, 
er Grenå altså en fortrinlig udfaldsport.

Det må absolut tilrådes så mange som muligt at 
benytte bus til søndagens udflugt.

Se endvidere kort over udflugten side 12.
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Boelsmand Søren Kanne
den højmodige frelser af et menneskeliv

På Hessel strand syd for Grenå afsløredes søndag 
den 9. maj 1926 en mindesten med indskriften:

Til minde om den danske bonde 
Søren Mikkelsen Kandes heltedåd 
16/2 1835

samt følgende vers fra Blichers digt:

Saa skulde dog alle I danske Mænd 
af Hjertet elske hinanden!
I Faren og Døden sig give hen, 
den ene med Lyst for den anden!

Stenen - en stor søsten - rejst af Marinefore- 
ningen stod oprindelig tæt ved havet med teksten 
vendt mod dette. Senere flyttedes den mod vest 
over på den anden side af kystvejen til det, der i 
dag hedder Søren Kannes Plantage, ikke langt fra 
Hotel du Nord.

Og hvem var så denne danske bonde, for hvem 
man ikke alene har rejst dette minde, men også 
på byens torv en statue udført af billedhugger 
professor Johs. Berg.

Den første gang offentligheden hører om Søren 
Kanne er i Ugeblad for den danske bonde tirsdag 
den 24. marts 1835. Denne dag er der på For
siden en beretning med overskriften Ædel Daad og 
heri fortælles om en enestående redningsaktion, 
der fandt sted den 16. februar samme år.

På Nørre Herreds Politiretskontor i Grenå af
holdtes søforhør samme dag, som denne beretning 
bragtes, og ifølge politi protokollens referat var be
givenheden følgende: Skipper Ole Jyde fra Horn
bæk (den første, der afgav forklaring sejlede søn
dag den 15. februar fra Helsingør med sin Jagtbåd 
»Bente Marie«, 6 kommercelæster (ca. 900 ku
bikfod eller 15000 kg) drægtig, med en ladning 
salt bestemt for Grenå.

Skibet var foruden skipperen bemandet med 
matroserne Jens Larsen og Rasmus Svendsen. Kl. 
8 samme dags aften skyllede en svær sø over 
skibet, borttog kompasset og slukkede lyset. Ca. 
en halv time derefter i den mørke og stormfulde 
vinternat løb skibet på grund ud for hovedgården 
Hesseis forstrand (omtrent ud for Hotel du Nord). 

Straks efter at skibet var grundstødt gik den ene 
skibsside itu, så forstavnen kom til at stå under 
vand, hvilket bevirkede at dækket løsnede sig og 
drev til havs. De 3 mænd forsøgte at nå land i 
skibsbåden; men denne blev straks fyldt med 
vand, så de måtte vende tilbage til vraget. Stå
ende i vand til op på livet klamrede Ole Jyde sig 
til agterspejlet, Rasmus Svendsen holdt sig fast 
ved masten, men blev ved 10 tiden om aftenen 
ramt af en bølge og forsvandt. Jens Larsen klatrede 
op i vantet, hvor han blev til det begyndte at lys
ne, men så svømmede i land (på det tidspunkt 
må de to have tilbragt ca. 12 timer på vraget).

Ole Jyde forklarede videre, at Jens Larsen hav
de opfordret ham til at følge sig; men han følte 
sig for svag hertil og måtte i sin nu næsten be
vidstløse tilstand blive på vraget. Et par timer 
efter at Jens Larsen var svømmet i land kom 
Søren Mikkelsen fra Strandhuset sammen med sin 
gamle fader med hest og vogn ned til stranden. 
Søren Mikkelsen begav sig, siddende på den ene 
hest og førende den anden ved hånden, ud i van
det for at svømme til vraget. På grund af den stær
ke strøm og pålandsvind slog bølgerne flere gange 
over både hest og mand. Da de nåede ud til 
vraget kastede Søren Mikkelsen enden af hestens 
tømme over til Ole Jyde. Efter flere forgæves 
forsøg fik han tømmen bundet om livet, hvorefter 
Søren halede ham til sig på ca. 3 alens afstand. 
Han var imidlertid efter alle disse timer så af
kræftet, at han ikke evnede selv at stige op på 
hesten og holde sig fast, så Søren måtte af sin 
hest for at hjælpe ham op. Ole Jyde blev lagt 
over hesten, og samtidig med at Søren styrede 
hestene tilbage gennem bølgerne, måtte han med 
en hånd støtte Ole, så han ikke gled af hesten 
undervejs. Velbeholdent i land spændte Søren 
hestene for vognen og kørte tilbage til Strandhu
set, hvor alt var klar til at pleje Ole. Derefter 
sendte han bud til Grenå, hvortil Ole Jyde blev 
overført samme dag.

Den næste forklaring afgav Søren Mikkelsen 
Kanne, som tilføjede, at inden han svømmede 
ud med hestene, havde han forsøgt 4 gange at ro 
ud med skibsbåden, der var drevet i land. Hver 
gang måtte han dog vende om, og undgik kun 
ved at holde fast i rælingen at blive kastet i ha
vet. Da man stadig kunne høre den ulykkelige 
Ole Jydes jammerskrig, var han fast besluttet på at 
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vove alt for at nå ud til vraget, der lå ca. 30 favne 
(50 m) fra land og havde så spændt hestene fra 
vognen. Mikkel Sørensen Kanne, Sørens gamle 
far, der havde overværet hele dramaet tilkendegav 
sin angst for sin søn. Han havde frarådet ham 
at forsøge at nå ud til vraget med hestene.

Såvel Ole Jyde som Søren Kanne forklarede, 
at der hvor Søren var stået af hesten for at hjælpe 
Ole, var der en sandbanke, så hestene og Søren 
kunne få fodfæste; men der var dog så dybt, at 
vandet gik Søren til armene.

Dette er, hvad politiprotokollen refererer om 
begivenheden.

Ole Jydes søn postholder Hans Sejer Jensen i 
Glæsborg, har i et brev til Jeppe Åkjær fortalt, 
at da hans far blev reddet, havde han tilbragt 
ca. 15 timer på vraget, i sandhed en hård tørn 
selv for en hærdet sømand, overladt til et storm
pisket hav, som han var, og i et par graders frost.

Hessel Strandhus, som Søren Kannes hjem kald
tes, og hvor Ole Jyde og Jens Larsen fik den første 
kærlige pleje efter forliset, må vi lede forgæves ef
ter i dag. De sidste rester af det blev revet ned i 
1960; men stedet, hvor det lå, kan vi finde. Går 
vi ad Åboulevarden til Carl Svendstrupsvej (op
kaldt efter Grenås æresborger og tidligere biblio
tekar) og følger denne, er vi straks ved stedet, idet 
huset lå ved Carl Svendstrupsvej lige over for, 
hvor Jeppe Åkjærsvej løber ud i denne. Her blev 
Søren Kanne født 10. februar 1801.

I dag er hele området bebygget; men da Søren 
Kannes far og hans farfar den gamle Søren Kan
de kom hertil omkring 1795, var det et øde og 
trist hedelandskab, som hørte under hovedgården 
Hessel. I matrikulen af 1884 er stedet betegnet 
som et strandvogterhus beliggende østlig i heden 
ved Grenåen i Ålsø sogn. Først i 1924 fik Kanne- 
gården sit eget matrikel nr. nemlig nr. 1 bz af 
Fuglsang, i 1935 blev arealet sammen med andre 
ført ind under Grenå bys markjord som matr. nr. 
65 for endelig i 1961 at blive udstykket i en række 
parceller, deriblandt 65c, hvor Kannegården lå.

Forfatteren og maleren Acthon Friis fortæller 
i sit store værk »De Jyders Land« fra et besøg i 
Grenå 1931 om Søren Kannes gård, at den ligger 
ved åen ca. 300 m fra stranden. Yderlængerne er 
på dette tidspunkt styrtet sammen, men stuehuset 
er, som han skriver, »endnu på krykkerne«, dog 
ikke helt i sin oprindelige skikkelse, men murene 
og bindingsværket er endnu det samme, som da 
Søren levede her med Karen.

Det er nok svært helt at forestille sig, hvordan 
området så ud, da familien Kanne kom til Hessel 
Strandhus ved den nordlige grænse af Ålsø sogn 
tæt ved Djursåens løb, lige over for handelsbyen 
Grenå.

Familien Kanne kom sandsynligvis hertil i 1795 
fra Veggerslev, hvor gamle Søren Kanne sidste 
gang var til alters sammen med sin hustru den 

19/4 1795 uden da, som så ofte før, at være led
saget af datteren eller sønnen Mikkel. Den 7/3 
1796 døde gamle Søren Kanne i Strandhuset og 
den 13. blev han begravet på Ålsø kirkegård 83 
år gammel.

Sønnen Mikkel var da 32 år gammel, og han 
står som fæster af Hessel Strandhus, da han den 
9/8 samme år bliver trolovet med Mette Ras- 
musdatter, gårdmand Rasmus Krarups datter i 
Ålsø. Vielsen fandt sted i Ålsø kirke den 29. ok
tober. Året efter døde Mikkels mor, gamle Søren 
Kannes enke i Strandhuset, og blev begravet 24/9 
1797.

Ved folketællingen 1801 bor Mikkel Sørensen 
som husmand og snedker i Strandhuset sammen 
med sin hustru Mette Rasmusdatter og datteren 
Ane Kirstine på 3 år samt hans søsterdatter Mette 
Christensdatter 10 år. 10 dage efter denne folke
tælling fødtes Søren Mikkelsen Kanne, og da den 
næste folketælling fandt sted 1834 var det ham, 
der var husfæster og snedker i strandhuset. Han 
var da gift med Karen, en datter af Rasmus Jen
sen i Bredstrup, og han holdt tjenestedreng, den 
16 år gamle Søren Jensen. Desuden var hans far 
og stedmoderen Kirsten Thomasdatter i huset 
hos ham. Hans egen mor var død 26/3 1827. 
Hans gamle far var da 70 år.

Året efter 1835 var det, at Søren Kanne ud
førte sin heltedåd. Den 71 årige Mikkel havde da 
gennem 40 år levet med havet som nabo og set, 
hvordan det kunne være, når en stiv østenstorm 
gik ind over stranden, så der er vist ikke noget at 
sige til, at han, som han forklarede i søforhøret, 
tryglede sin søn om at lade være med at gå ud i 
de skumpiskede bølger.

Når vi i dag endnu kender Søren Kannes dåd, 
skyldes det uden tvivl St. St. Blichers digt »Det 
blæste en Storm udi Kattegat«, som første gang 
blev offentliggjort i Randers Amtsavis torsdag den 
15. november 1838 under overskriften: »En anden 
og ny Vise om en Sømand og en Landmand« i 
hvilken han i lidt fri form beskriver rednings
dåden, der udødeliggjorde Søren Kannes navn. 
Muligvis har Blicher hentet inspiration til sit digt 
i den i indledningen omtalte artikel; men på en 
af sine jagtture kan han også have været på egnen, 
og der hørt beretningen, hvilket noget kunne 
tyde på.

Når det blev »Ugeblad for den danske Bonde«, 
der kom først med nyheden, er det nok ikke helt 
tilfældigt. V. B. Krarup, der var medredaktør af 
dette blad 1834-36, var indtil 1835 seminarielærer 
på Lyngby seminarium, der ikke ligger mange 
kilometer fra Grenå. Han har fra folk på egnen 
let kunnet få beretninger om de dramatiske be
givenheder, hvorom han allerede skrev den 6. 
marts 1835. Han slutter iøvrigt sin beretning med: 
»Skulle ikke også foranførte dåd fortjene at ihu
kommes, og skulle ikke boelsmanden Søren Kanne 
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af Fuglsang ved Grenå befindes fortjent til at mod
tage af det offentlige eller af skjønsomme med
borgere en hans handling værdig belønning.

Søren fik sin belønning, om det så var »en 
hans handling værdig belønning« kan d:skuteres. 
Artiklen blev optaget i flere blade, og sagen kom 
også kongen, Frederik VI, for øre. Den 2. april 
pålægger han Kancelliet at indhente nærmere op
lysninger om sagen, og den 8. april kunne Kan
celliet bl. a. forelægge kongen en ansøgning, der 
sluttede således: »Det indstilles således allerunder
danigst, at Boelsmand Søren Mikkelsen Kanne af 
Fuglsang i Randers Amt allernådigst må forundes 
Medaillen for Druknedes Redning med Tilladelse 
til at bære den i det for Medaillen i Anl. af Sø
slaget den 2. april 1801 bestemte Bånd, hvorhos 
lige underdanigst henstilles, hvorvidt D. Maj. måt
te finde Dem bevæget til endvidere at tilstå ham 
nogen Pengebelønning«. Den 11. april 1835 be
stemte Fr. VI., at Søren Kanne skulle have den 
nævnte medaille, endvidere fik han bevilget en 
»Gratification« af 40 Rdl.-Sedler.

Fra Århus fik han desuden et smukt sølvbæger, 
der var forgyldt indvendig og med følgende ind
skrift: »Fra Borgere og Borgerinder i Århus til 
Boelsmand Søren Kanne, den højmodige Frelser 
af et Menneskeliv — 16. februar 1835.

November 1860 kunne man i Grenå Avis læse 
følgende:

I Løverdags Aften (10/11) er her i Nærheden 
passeret en beklagelig Ulykke, idet Gårdmand 
Søren Kanne på Hessel Hede, ved i Marken at 
lede om en Ko, faldt i Åen og druknede«.

Det er et af livets paradokser - at denne mand, 
der ved sin redningsdåd næsten præsterede det 
umulige i kamp med det oprørte hav, skulle om
komme i den å, som han var fuldt fortrolig med 
fra barnsben og havde levet med hele sit liv.

Tidens skæbnetro har givet sig udtryk i føl
gende vers:

Mens Bølgerne trued’ og svore i Harm, 
men Skummet det fnøs ad den Kjække 
»Vid Menneske! - Dig skal vor hævnende Arm 
for dette nok vide at række«.
Saa, sendte til alle Smaavande de Bud:
»Pas på, om I kunne ham lange;
thi han rev to Ofre af Munden os ud, 
det er Eders Pligt ham at fange«.
O Aaen den skumled’ og passed’ sit Snit, 
da Dyret han søgte at finde.
Han gjorde i Mørket hint farlige Skridt 
og styrted’ i Vandet i Blinde.

Ole Jensen Jyde, manden som Søren Kanne 
reddede fra druknedøden, var et par år før kata
strofen blevet viet i Grenå kirke 14/9 1833 til 
Jensine Marie Seyer, som var af en rig købmands- 
og skipperslægt. Ole Jyde selv var af fiskerslægt 
fra Hornbæk og født 24/6 1790. Fra 1812-1824 
var han lods mellem Helsingør og København, 
og ved sin fratræden 1824 fik han en meget fin 
anbefaling fra Hornbæk Lodseri udstedt af Contre 
Admiral og Overlods Poul de Løwenørn. Ole 
Jyde og hans »Sine« bosatte sig senere i Grenå, 
hvor de først boede i et lille hus på Nørregade i 
»Mdm. Brocks Lejevåning«. Herfra flyttede de 
i 1840, da Ole Jyde fik skøde på matr. nr. 108a, 
en gård på Storegade nr. 41. I dette hus boede 
de til deres død.

Sønnen Hans Sejer Jensen, der som nævnt var 
postholder i Glæsborg, havde oprindeligt lært 
bagerfaget og forsøgte efter faderens død 19/3 
1863 at starte et bageri i fædrenegården, men det 
gik ikke. Den 15. marts 1865 blev »Ole Jensen 
Jydes sted i Storegade« solgt ved Auktion.

Søren Kanne blev begravet på Ålsø kirkegård 
den 16. nov. 1860. På hans grav er rejst en minde
sten med 3 af versene fra Blichers digt, hvoraf 
det sidste er det samme, som står på stenen i Sø
ren Kannes Plantage.

Tage Alstrøm.
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Fra arbejdsmarken
Amtsmøde i Skrydstrup
Tirsdag d. 4. marts holdt Haderslev-kredsen af 
Dansk Slægtsgårdsforening et usædvanligt velbe
søgt årsmøde i Skrydstrup Forsamlingshus.

Formanden gdr. Jens Skau, Øster Lindet bød 
velkommen til den talrige forsamling og gav or
det til mødets første taler, foreningens landsfor
mand, gdr. Chr. R. Christensen, Badstrup. Det 
var som sædvanlig vægtige ord, der lød til det 
lydhøre publikum. Chr. R. Christensen havde 
valgt at finde de lyse sider frem midt i en økono
misk mørketid for landet. Han talte om landet, 
der voksede - hvorfra kommer væksten? Fra ha
vet — din ven og din fjende. Vi skal rejse dige 
mod havet - vi skal værne vort land kulturelt og 
politisk. Foredraget - prisværdigt kort - men hver 
sætning af vægt og lødighed - blev hilst med 
varmt bifald.

Efter kaffebordet holdt regnskabskonsulent Jens 
Høj Nielsen, Haderslev en vel tilrettelagt og god 
instruktion om de økonomiske problemer ved ge
nerationsskifte. Da ordet blev givet frit, var de 
mange indlæg og spørgsmål bevis på ikke alene, 
hvor aktuel hele problemstillingen er, men også 
hvor skæbnesvanger dybt man griber ind i tilvæ
relsen, når et slægtskifte står for døren.

Ved generalforsamlingen oplystes det, at Ha
derslev amt er det amt, der har de fleste medlem
mer. Formanden kom endvidere i sin beretning 
ind på en omtale af landsforeningens udadvendte 
virke, dels gennem arkivet, dels gennem bladet - 
hvis redaktør iøvrigt havde lejlighed til at kom
mentere og yderligere udbygge formandens ord.

Til nyt medlem af bestyrelsen valgtes Anders 
Nørgård, Oxbøl i stedet for Marius Muus, der 
ønskede at trække sig tilbage.

Sydslesvigske børn på ferie 
i Danmark
Fra Anne Marie Herman, Mogenstrup har bladet 
modtaget et smukt brev, hvoraf vi citerer:

»T augustnr. 1974 af »Slægtsgården« havde kon
torchef Viggo Martensen-Larsen en artikel »Dansk
hedens stilling i Sydslesvig i dag«. Den berørte 
dejlig mange ting om stillingen i dag og slutter med 
ønsket om at grænsearbejdet også må finde god 
støtte blandt dette blads læsere.

Støtten til de danske skoler kan bl. a. gøres på 
en meget effektiv måde ved at huse en dreng el
ler pige i sommerferien. Det betyder uendelig me
get for skolearbejdet, at børnene får lejlighed til 

at opleve dansk hverdag og måske frem for alt, 
har lejlighed til kun at tale dansk.

Har nogle af vore medlemmer mulighed for at 
huse en dreng eller pige i c. 3 uger vil et tilbud 
blive modtaget med glæde og alle oplysninger kan 
indhentes hos

Grænseforeningen - Peder Skramsgade 5, 
1055 København K. - Tlf. (01) 11 71 68.

Slægtsgårdsbladet står også til rådighed med op
lysninger.

Synger den danske højskole 
sin svanesang?
På amtsmødet i Haderslev-kredsen blev medlem
merne gjort bekendt med de ca. 400 sange, som 
er vraget til fordel for en nutidig digtning, hvis 
realistiske jordnærhed munder ud i en sentens om, 
at »nu er kaffen klar« - bortset fra det, ikke et 
ondt ord om den udmærkede digter Benny An
dersen.

Vist har højskolen fået skyld for at føre megen 
»Brage-snak«, men den har dog været med til at 
give flere generationer en åndelig og kulturel bag
grund, uden angst for at bekende en kærlighed til 
det land, der har så rig en arv at give.

Er det en angst for ikke at »være med« - ikke 
at føre tidens tale- der har fået højskolen til at 
køre så ynkeligt i grøften ved at overlade styret 
til en relativ lille flok, der uden sværdslag har 
overtaget højskolens åndelige førerskab med blik
ket vendt mod fjerne horisonter, hvorfra inspira
tionerne nu hentes?

Et vemodigt farvel til den danske folkehøjskole 
- den har spyttet i sin egen rede - eller været 
offer for en åndelig voldtægt.
P.S. Pas godt på Deres gamle højskolesangbog, 
den rummer en uvurderlig sangskat, som skal ta
ges fra os.

Red.

Redaktion:
Hans Hviid, 
Fåredammen 11, 
5300 Kerteminde.
Tlf.: (09) 32 14 61.
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mødet om indholdet af lovændringsforslag senest 8 dage 
før årsmødets afholdelse.

Foreningen kan ophæves, dersom dette vedtages på to 
ordinære repræsentantskabsmøder, eller flertallet af med
lemmerne skriftligt kræver dette.

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære 
årsmøde den 24. maj 1975 og afløser love og vedtægter 
af 13. november 1943, 17. maj 1947, 5. juni 1948, 20. 
maj 1950, 31. maj 1958 og 30. maj 1962.

Vedtægter
FOR

Dansk Slægtsgaardsforening 

ANDEISBOGTRYKKERIET I ODENSE
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§ 6.
Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen består af mindst 10 medlemmer, der 
vælges for 4 år. Halvdelen afgår hvert andet år. Genvalg 
kan finde sted. Der vælges en suppleant for hvert af 
hovedbestyrelsens medlemmer.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med formand og 
næstformand. Medlemmer af hovedbestyrelsen får ingen 
løn, og deres rejseudgifter refunderes af foreningen.

Hvervet som formand og næstformand kan ikke for
enes med en stilling som lønnet medarbejder for fore
ningen.

§ 7.
Revision og medhjælp.

Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret 
revisor eller 2 andre revisorer, der vælges af årsmødet.

Bestyrelsen antager den nødvendige medhjælp til ledelse 
af hovedkontoret, til besørgelse af korrespondance, kasse
væsen og bogholderi samt redaktion af medlemsbladet. 
Bestyrelsen kan endvidere antage medhjælp ved organisa
tionsarbejdet og speciel sagkyndig medhjælp.

§ 8.
Lovændringer og ophævelse af foreningen.

Lovændringsforslag, der ønskes behandlet på et års
møde (i april kvartal), skal være indleveret til hoved
bestyrelsen inden 1. februar samme år. Det påhviler ho
vedbestyrelsen at underrette de tilmeldte deltagere i års
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Indmeldelse til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Grenaa den 24. og 25. maj 1975.

Indmeldelse kan kun ske skriftligt til Slægtsgaardsforeningens kasserer fru Inger Hansen, 
Gassehaven 56, 2840 Holte, senest den 3. maj, hvorefter deltagerliste, adgangstegn m. m. vil 
blive fremsendt.

Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).

Betaling

Stilling Navn Adresse

Hotelbestilling 24.-25.

Antal 
Enkeltv.

Antal 
Dobbeltv. Gruppe

Busbestilling

Bus fra Sjæll. Fyn Udflugt 
Grenaa

Antal

Ønsker at påstige bussen fra Fyn i 
t 

behold denne send denne

Antal Pris Ialt

Middag 48,-

Vinanretning 12,-

Frokost 28,-

Fællesudg. 20,-

Ialt

Indbetalt ved check □ 

giro □ 

postanvisning □ sæt X

—

klip her

Indmeldelse til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Grenaa den 24. og 25. maj 1975.

Indmeldelse kan kun ske skriftligt til Slægtsgaardsforeningens kasserer fru Inger Hansen, 
Gassehaven 56, 2840 Holte, senest den 3. maj, hvorefter deltagerliste, adgangstegn m. m. vil 
blive fremsendt.

Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).

Stilling Navn Adresse

Hotelbestilling 24.-25.

Antal 
Enkeltv.

Antal 
Dobbeltv. Gruppe

Busbestilling

Bus fra Sjæll. Fyn Udflugt 
Grenaa

Antal

Ønsker at påstige bussen fra Fyn i

Betaling

Antal Pris Ialt

M iddag 48,-

Vinanretning 12,-

Frokost 28,-

Fællesudg. 20,-

Ialt

Indbetalt ved check i ;

giro □ 

postanvisning □ sæt X
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Der arrangeres:

Middag på Hotel du Nord, 3 retter og kaffe (incl. moms og betjening) kr. 48,00.
Vinanretning til middagen (2 glas rødvin og 1 glas dessertvin) kr. 12,00.
Frokost på Mejlgaard Slotskro (incl. kaffe, moms og betjening) kr. 28,00.

Andel i fællesudgifter (musik, forfriskning ved afslutning, turistservice, tryksager, entre m. m.) 
kr. 20,00, som betales af samtlige deltagere.

Buskørsel på udflugten om søndagen. Prisen herfor vil være ca. 15,00 kr. pr. deltager. Der 
afregnes i bussen. Bindende tilmelding nedenfor.

Hotelophold:
Foreningen har reserveret alle ledige værelser i Grenå, og hotelophold kan derfor kun reser
veres gennem foreningen, der har opnået visse rabatter.

Prisen for værelserne er:
Gruppe A 105,00 pr. seng incl. morgenmad (Hotel du Nord).
Gruppe B ca. 45,00 pr. seng excl. morgenmad (Hotel Dagmar og Turisthotellet, beliggende 

inde i byen).
Gruppe C ca. 40,00 pr. seng excl. morgenmad (Hotel Grenaa Strand, beliggende ved 

havnen).
Gruppe D ca. 35,00 pr. seng excl. morgenmad (Sømandshjemmet beliggende ved havnen).

Mødedeltagerne afregner selv med hotellet. Værelserne reserveres så vidt muligt i den ønskede 
prisgruppe og i den rækkefølge bestillingerne indgår.

Indsendes til

Dansk Slægtsgaardsforening
kassererkontoret, Gassehaven 56, 2840 Holte

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 19

Kontingent

Der udsendes i løbet af april måned 
kontingentopkrævninger for 1975. 
Medlemmerne anmodes om at ind
betale kontingentet snarest belejli- 
get efter opkrævningens modtagelse. 
Meddelelser om ændringer af adres
se m. m. kan anføres bagpå giro
talonen.

Med venlig hilsen. Kassereren.

Underskrift)
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Indbydelse
til årsmødet i Grenå 24. og 25. maj

22. maj kl. 13,30 præcis. Mødet åbnes i pavillonen.
Kl. 14,30: Kaffe, 10,50 incl. 15 pct. moms.
Kl. 16,00: Mødet sluttes.
Kl. 16,30: Besøg i Grenå kirke. Kort andagt ved 

pastor Kaarsbo.
KL 18,30: Festmiddag på Hotel du Nord.
Derefter dans til kl. 24.

Dagsorden ved årsmødet.
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formanden aflægger beretning
3. Beretning fra Slægtsgaardsarkivet ved Erik 

Strange
4. Beretning fra bladudvalget ved Bent Bjerg

skov
5. Beretningerne drøftes
6. Fremlæggelse af regnskab og budget til be

slutning ved Kr. Foged

7. Valg af revisor
8. Vedtægtsændringer - Forslag optrykt i bladet 
9. Mødested for årsmødet 1976

10. Eventuelt

Søndag den 25. maj
Kl. 7,00: Vækning
Kl. 7,30: Morgenmad
Kl. 8,30: Afgang fra pladsen ved turistbureauet 

til Anders Andersens gård, Benzon- 
lyst 10 km

Kl. 10,00: Afgang fra Benzonslyst
Kl. 10,15: Besøg hos nonnerne på Sostrup 8 km
Kl. 11,00: Afgang fra Sostrup
Kl. 11,30: Frokost på Mejlgaard Slotskro 13 km
Kl. 13,30: Afgang fra Mejlgaard
Kl. 14,00: Besøg på Fannerup pumpestation

18 km
Kl. 14,30: Afgang fra pumpestationen
Kl. 14,45: Besøg på Sivested Odde, Kolindsund 

7 km
Kl. 15,45: Mødet sluttes. Bussen kører til Grenå 

15 km. (Til Ebeltoft 25 km)

Hoteller
Hotel du Nord

50 dobbeltv. - 20 enkeltv. - 120 senge a 105 kr. 
Komm. højskole (event.)

31 dobbeltv. - 50 enkeltv. - 112 senge 
Hotel Dagmar

10 dobbeltv. - 14 enkeltv. - 34 senge

Udflugten
Bus fra og til Grenå (H. Esbensen, Ivild)

c. 15 kr. pr. deltager

Bus fra Fyn (Robert Jensen, Ørritslev)
Afgang kl. 0900 48 kr. pr. deltager

Langeskov st.
Afgang kl. 0920

Odense, Parkeringen v. Kongens Have
Afgang kl. 0940

Gribsvad Kro
Afgang kl. 1000

Middelfart, parkeringspladsen ved den ny bro.

Der er gode parkeringsmuligheder over alt. Kun 
ved Benzonslyst kan det knibe noget. Her må 
busserne holde ind mellem to stalde. Privatbiler 
kan delvis holde i gården og delvis på den lidet 
befærdede vej. De første bedes køre godt frem.

Oplysninger om lokale forhold kan iøvrigt fås 
ved henvendelse til turistchef Birte Elstrøm, tlf. 
(06) 32 12 02.

Kort over Djursland fremsendes med indmel
delsespapirer. Kongresmærker, der ligeledes frem
sendes, bedes båret synligt.

Grenå Strand
12 dobbeltv. - 2 enkeltv. - 26 senge 

Turisthotellet
10 dobbeltv. - 14 enkeltv. - 34 senge 

Sømandshjemmet - Pæne værelser 
Eventuelt - Overliggende skib

Bustur til landsmødet
Slægtsgaardsforeningens Afd. for Sjælland Syd 
arrangerer fællesrejse til landsmødet i Grenå den 
24.-25. maj.

Afgang: Vordingborg kl. 6,30, Næstved kl. 7,15, 
Ringsted kl. 8,00, den 24. maj, hjemkomst den 
25. maj i tiden kl. 18-20. - Tilmelding til gdr. 
Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 Ringsted, se
nest den 5. maj. Pris kr. 80, incl. bus og billet 
Odden-Ebeltoft retur.

Nærmere meddelelse tilsendes alle tilmeldte 
vedr. afgangssteder og indbetaling.

Venlig hilsen Jens P. Petersen.

KUPON
Til bustur den 24.-25. maj tilmeldes følgende:

Navn/navne

Adresse og evt. telefon 

(Sendes til Jens P. Petersen, Farendløse, 4100 
Ringsted).
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Nye medlemmer i 1975
Slægtsgaarden har herved fornøjelsen at bringe en 
liste over nye medlemmer tegnet siden nytår 1975. 
Vi er glade over fremgangen og byder de nye 
medlemmer et hjerteligt velkommen.

Gårdejer Poul Larsen, »Høvderødgaard«, Byvej 
7, Horserød, 3000 Helsingør.

Gårdejer Karen Thyssen, Kastrup, 6510 Gram.
Gårdejer Jens Erik Green, Stødstrup, 4863 Eskild- 

strup.
Gårdejer Aksel Steen, »Ny Rugtved«, Asdal, 9850 

Hirtshals.
Gårdejer Carl Ole Jensen, Vestergaard, Vren- 

sted, 9480 Løkken.
Gårdejer Hans Ole Vase, »LI. Asdal«, Asdal, 

9850 Løkken.

Gårdejer Poul Aage Møller, »Bøshøjgaard«, Ho
vedvejen 53, 9850 Hirtshals.

Gårdejer Hans Kr. Bonde, »Dalsborggaard«, Sil- 
lerupøvej 8, 4872 Idestrup.

Pensionist Karen Bonke Pedersen, Østervej 31, 
2750 Ballerup.

Gårdejer Mette Marie Ægidius, Sofienlund, 7560 
Hjerm.

Gårdejer Jørn Kirkegaard, »St. Skovhede«, Skal
strup, 7570 Vemb.

Administrationschef Johannes Jensen, Abild- 
gaardsvej 67, 2830 Virum.

Gårdejer Bernhardt Nielsen, Rejnstrupvej 551, 
5800 Nyborg.

Gårdejer Erik Boesen, »Stenbjerge«, Stubbom, 
6070 Christiansfeld.

Gårdejer Johs. Jørgensen, »Rejstrupgård«, Juels- 
bergvej 2, 5800 Nyborg.

Dette kortudsnit fra Djursland skulle give Dem mulighed for at følge med på søndagsudflugten. Fra Grenå mod nord 
til Sostrup Slot, hvorfra der køres mod vest.
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Arveafgift og afgift af gave 
af fhv. konsulent H. Balle 

(fortsat)

Om afgift af gave.
§44.

STK. 1. Samme afgift som af arv svares af gaver, 
der ydes til den med giveren samlevende ægtefælle, 
for så vidt gaven bliver særeje, til hans afkom, 
stedbørn og disses afkom, afdødt barns eller sted
barns ægtefælle (ikke den fraseparerede eller fra
skilte) samt til hans forældre, stedforældre og bed
steforældre, hvad enten gaven gives som arvefor- 
skud eller ej.

Uanset bestemmelsen i § 2 a 1. punkt, litra f, 
svares gaveafgift af gaver til giverens forældre, dog 
altid efter § 2 b. Ved afgiftsberegningen sidestilles 
adoptivforhold med ægte slægtskabsforhold. Af
gift erlægges også for gaver, der fremkommer ved 
køb eller anden retshandel, hvor modtageren ikke 
har ydet fuldt vederlag.

STK. 2. Afgiften erlægges under ét for alt, 
hvad der i ét kalenderår er ydet til hver enkelt af 
de pågældende personer, dog svares ikke afgift af 
beløb på ikke over 8.000 kr. årlig.

STK. 3. Afgiftsfrier:
1. Underhold i yderens hjem eller på hospital, i 

plejehjem eller lignende.
2. Gaver, der ydes til afkom samt stedbørn og 

disses afkom til personlig benyttelse og brug, 
bestående af møbler og andet udstyr, for så 
vidt den samlede værdi af, hvad der i ét kalen
derår er ydet, ikke overstiger 5.000 kr. I mod
sat fald er det overskydende afgiftspligtigt.

STK. 4. Når afgift skal beregnes efter klasse a, 
er afgiften for afgiftspligtige beløb på ikke over 
2.000 kr. Vi pct. og for afgiftspligtige beløb over 
2.000 kr., men ikke over 5.000 kr. Vi pct. af 2.000 
kr. og 1 pct. af resten. Er det afgiftspligtige beløb 
over 5.000 kr., men ikke over 8.000 kr., er afgif
ten 40 kr. af 5.000 kr. og 2 pct. af resten.

STK. 5. De her givne regler kommer også til 
anvendelse på gaver, hvoraf giveren har forbeholdt 
sig nytten eller brugen, når indtægts- eller brugs
nydelsen ophører inden giverens død.

§45.
Afgiftspligten indtræder efter udløbet af det kalen
derår, i hvilket gaven er ydet; har giveren forbe
holdt sig indtægts- eller brugsnydelse, dog først 
efter ophøret af denne ret. Giveren og modtageren 
er forpligtet til senest den 1. februar derefter at 

indgive anmeldelse om gaven med de til afgifts
beregningen fornødne oplysninger. Finansministe
ren kan, hvor forholdene måtte tale derfor, fast
sætte en længere frist. Anmeldelsen skal afgives 
på tro og love og affattes i overensstemmelse med 
et af finansministeren foreskrevet skema. Indgives 
anmeldelse ikke inden den foreskrevne frist, er
lægges afgiften med dens dobbelte beløb.

☆

SOM afsluttende bemærkninger til disse uddrag af 
lov om afgift af arv og gave med redegørelse for 
nogle af de bestemmelser, der ofte søges oplysning 
om, kan med supplerende oplysninger gives føl
gende resumé om gaver.

Gaver er i almindelighed indkomstskattepligtige, 
og skattevæsenet henregner til gavebegrebet ikke 
blot penge, men også andre ydelser af økonomisk 
værdi. Gaver, som traditionsmæssigt ydes af slægt
ninge, venner og bekendte ved særlige lejligheder, 
og som er af begrænset værdi, er efter praksis ikke 
underkastet indkomstbeskatning.

Men drejer det sig om pengebeløb, værdipapirer 
eller ting af betydeligere værdi end almindelige op
mærksomhedsgaver er de underkastet indkomstbe
skatning, dette gælder også for gaver mellem 
søskende, men derimod ikke for gaver mellem nært 
beslægtede, d.v.s. livsarvinger (se nedenfor 1-4).

Af sådanne gaver vil der i stedet fer skat prin- 
cip'elt blive beregnet gaveafgift, - men bestemmel
serne herom er udformet så lempeligt, at der i de 
fleste tilfælde ikke skal svares nogen afgift af de 
første 8.000 kr., således at eksempelvis forældre 
hvert år kan give et barn - eller eventuelt hvert af 
deres børn - indtil 8.000 kr., uden at der skal er
lægges gaveafgift heraf (og altså heller ikke betales 
skat). Er der særeje mellem forældrene, kan tilmed 
hver af dem forære barnet indtil 8.000 kr. årlig.

Sådanne skatte- og afgiftsfrie gaver på indtil 
8.000 kr. vil i praksis oftest være gaver fra for
ældre til børn med det formål at overføre en del 
af formuen til børnene, medens forældrene endnu 
lever, sådan at arveafgiften til sin tid formindskes, 
men 8.000 kroners-reglen gælder i sin fulde ud
strækning for gaver som ydes
1. til afkom (hvorunder forstås ikke blot børn, 

men også børnebørn, oldebørn o.s.v.). Adop
tivforhold sidestilles med ægte slægtsskabsfor- 
hold.

2. til stedbørn og disse afkom.
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3. til afdødt barns eller stedbarns ægtefælle (men 
ikke frasepareret eller fraskilt ægtefælle),

4. til forældre, stedforældre eller bedsteforældre.

Ved siden af de foran omtalte gaver på indtil 
8.000 kr. årlig kan forældre indenfor et kalenderår 
give hvert barn møbler og andet udstyr (gulvtæp
per, gardiner, spisestel, køleskab, fryser, fjernsyn 
m.m.) »til personlig benyttelse og brug« til en vær
di af indtil 5.000 kr., uden at der bliver tale om 
skat eller afgift. Disse såkaldte »møbelgaver« kan 
kun ydes til »afkom samt stedbørn og disses af
kom«.

Derimod kan forældre ikke afgiftsfrit udover 
8.000 kr. kontant give gaver til børn i form af 
brugsting til erhvervsmæssigt brug, f. eks. land
brugsmaskiner, husdyr, fodermidler eller andet 
til anvendelse i landbrugsdrift eller i anden er
hvervsvirksomhed.

Afgiftsfrie gaver fra forældre til børn (fra 1/1 
1973 som nævnt 8.000 kr. årlig) ordnes pro
blemfrit overfor skattemyndighederne, når beløbet 
udbetales direkte kontant og føres på parternes 
selvangivelse til skat under særlige bemærkninger.

I praksis er gaveoverførslen imidlertid ofte fo
regået på den måde, at disse beløb er opført som 
gæld i forældrenes og som tilgodehavende i bør
nenes formueopgørelse, uden at der samtidig er 
oprettet et egentligt gældsbevis.

Landsskatteretten fandt imidlertid i slutningen 
af 1960’eme, at denne form for Gældsoverførelse, 
som blev mere og mere benyttet, var utilstrækkelig, 

og da der i mange tilfælde ikke var truffet aftale 
om beløbenes forrentning eller ej, blev der i nogle 
skatterådskredse nægtet fradrag i givernes formue 
for den gæld de på den måde havde bogført til 
deres børn.

Landboforeningerne henvendte sig til Lignings
di rektoratet med forespørgsel om hvilke formali
tetskrav der fremtidig blev stillet for at gaver fra 
forældre til børn kunne blive godkendt i tilfælde, 
hvor gaven ikke blev betalt kontant, men i stedet 
bogført.

Ligningsdirektoratet besluttede, at de gaver der 
var bogført i forældrenes og børnenes formueop
gørelse indtil 1972 uden anden dokumentation 
kunne forblive uændret, men fra og med indkomst
året 1972 er det ikke tilstrækkeligt blot at opføre 
gavebeløbene i formueopgørelsen. Herefter er det 
nødvendigt hvert år der gives gaver til livsarvinger 
at udstede et gældsbrev, som stemples med 3 %c, 
for at få gaven godkendt.

Regnskabs- og økonomikonsulenterne i de land
økonomiske foreninger har oplysninger om gælds
brevenes formulering og om forretning eller ej.

Formålet med at give børn afgiftsfrie gaver 
indtil 8.000 kr. årligt eller (hvor der er få børn og 
store værdier) større gavebeløb, hvoraf der svares 
gaveafgift, er vel i de fleste tilfælde, at formindske 
arveafgiften ved boopgørelsen efter forældrenes 
død, idet arveafgiften beregnes fra de lave af
giftsprocenter i skalaen uanset om forældrene har 
ydet børnene så store gaver, at der er betalt gave
afgift mens de levede.

Tilfredse kunder 
er det bedste 
vi ved...

SPAREKASSEN FYN
''‘•Tf? ' AFDELING AF SPAREKASSEN DANMARK

c^7ndelsbogtrykkeriet

i Odense
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KR E D ■TFO R E 1*1 ■ M G E l%l

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«.

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

Århus: 
Åboulevarden 69 
8100 Arhus C 
Tlf. (06) 12 5300

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

Afd. kontor i Odense: 
Jernbanegade 16 
5000 Odense 
Tlf. (09) 12 5300

til ethvert formål.
Har De brug for lån til tilbyg
ning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maski
ner, udvidelse af besætning, 
ejerskifte eller andet, kan De 
roligt henvende Dem til For
enede Kreditforeninger. Vi yder 

lån overalt på øerne på op til 
50% af ejendommens værdi 
med løbetider på 10, 20 og 30 
år. Lad en af vore landbrugs
kyndige folk kigge på Deres 
ejendom, så får De den rigtige 
belåning - hurtigt, smidigt og 
effektivt.

FORENEDE
KREDITFORENINGER

Lånesagsekspedition: Lånesagsekspedition:
Anker Heegaards Gade 4 Magelos 2
1572 København V. Tlf. (01) 15 34 34 5100 Odense. Tlf. (09) 11 77 77
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

9
DJURSLANDS BANKS

-en af de samarbejdende jyske lokalbanker...

HOTEL DU NORD . GRENAA
Telefon (06) 32 25 00 . Telegramadr.: Grenord . Telex 63 480

De kan regne 
med os


