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April 1976 Nr. 201-35. årgang
Lær af fortiden - Lev i nutiden 

Virk for fremtiden

Årsmødets by - Løkken

Turisternes yndlingssted - molen - med restaurant »Strandpavillonen« i baggrunden.
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Et folk der vil leve, 
bygger for 
kommende slægter
Da Holland havde gennemført sit vældige inddæm
ningsarbejde på Zeudersøen, hvorved polder efter 
polder forandredes fra hav til frugtbart agerland, 
rejste det på midten af den tredive kilometer lange 
dæmning et tårn med indskriften: »Et folk, der vil 
leve, bygger for kommende slægter.«

Jeg er standset ved de ord, som forekommer 
mig at rumme en sandhed af højeste karat.

Men bygger vi for kommende slægter?
Somme tider synes man det kan være småt nok. 

Men alligevel. Når man ser på, hvad der sker, er 
der mange ting at glæde sig over.

Stormen og havet brød ind fra vest, og der vil 
blive rejst et dige, som er stærkere end før.

Efter lang tids tale, vil man få den broforbin
delse over Storebælt der gør Danmark til et hele. 
Motorveje vil skabe forbindelse mellem landsde
lene. Der bygges kæmpeskibe, som sendes ud over 
verden. De største er så store, at tre storebælts
færger kan ligge ved siden af hinanden, i deres 
vældige bug.

Da jeg nylig var i Afrika, var Carlsberg øl den 
mest yndede drik, og midt ude i junglen fandt jeg 
en dåse med konserves indeholdende danske land
brugsprodukter fra Plumrose.

Og i landbruget? Der afvandes stadigt. Der 
vindes nyt land i stedet for den jord, der forsvin
der. Og hvad der navnlig glæder mit sind, er 
tidens vældige landbrugsbyggeri. Gennem de sidste 
fem år er der bygget flere landbrugsbygninger end 
nogensinde før. De er vel ikke pompøse, som dem 
fra århundredskiftet, men de er praktiske. De er 
til at producere i, de er til at arbejde i. De giver 
plads for sunde dyr og er en forudsætning for, at 
landbruget kan bestå.

Jo vist har vi noget at glæde os over.
C. R. C.
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Slægtsgårdsforeningens årsmøder 
fra 1941 til 1976

Af H. Balle, Hjallese.

Det hænder ofte ved Slægtsgårdsforeningens Års
møder, at Deltagere ved Samtaler fremdrager ople
velser fra tidligere møder og fortæller om hvornår 
de var til årsmøde første gang, hvilke egne de 
lærte at kende og hvilke slægtsgårdsfolk de traf og 
knyttede venskabelig forbindelse med o.s.v.

Årsmøderne har været holdt i de fleste af Dan
marks gamle Amtskredse samt 2 år i Sydslesvig 
og et år i Sverrig.

Fra 1941 til 1947 benævntes årsmøderne gene
ralforsamling - eller repræsentantskabsmøde (sva
rende til delegeretmøde eller sendemandsmøde).

I de reviderede vedtægter af 13/11 1943 be
stemtes, at repræsentantskabet skulle bestå af 1 
medlem fra hver amtskreds med under 200 med
lemmer, 2 medlemmer fra hver amtskreds med 
200-400 medlemmer og 3 medlemmer fra amts
kredse med over 400 medlemmer.

Årsmøderne skal holdes i april kvartal, skiftevis 
i de forskellige landsdele.

Foruden de i amterne valgte repræsentanter var 
der adgang for interesserede medlemmer.

Ved årsmøderne 1941-47 var antallet af delta
gere overvejende kun de repræsentanter, der valg
tes til at deltage i de oprettede amtskredsbestyrel
ser. - I krigsårene og de nærmeste efterkrigsår var 
togforbindelserne meget begrænset, og de fåtallige 
tog der var i køreplanen blev mange gange aflyst 
når jernbanesporene ikke var farbare, og færgefor
bindelserne over Kattegat, Storebælt og Øresund 
var ofte aflyst. - Endvidere var bilkørsel med 
privatbiler ikke muligt i årene 1941-45, og i 
1946-47, da nogle fik kørselstilladelse, var der 
benzinrationering som gennemførtes med benzin
kort.

I disse år med stærkt begrænsede færgeforbin
delser, togforbindelser og bilkørsel var der meget 
lille tilslutning til Slægtsgårdsforeningens årlige 
repræsentantskabsmøder, - i nogle tilfælde kun 
25-30 deltagere. Der mangler opgivelse af delta
gerantal i referaterne fra nogle af de første års 
møder.

I 1948 var samfærdselen med færger, jernbaner 
og biler kommet så godt i gang, at foreningens 
næstformand, gdr. Jens Jensen, Soed i Haderslev 
amt i januar foreslog på egne og mange sønder
jyders vegne at holde generalforsamling i maj 
1948 i Sønderjylland og således, at der foruden 

repræsentanter fra amtskredsene ud over landet 
også blev indbudt foreningsmedlemmer med da
mer og slægtninge således at så mange som havde 
tid og lyst kunne deltage i årsmødet. En stor part 
af deltagerne kunne blive privat indkvarteret på 
sønderjyske slægtsgårde.

Dette første store årsmøde blev holdt i Åbenrå 
den 5.-6. juni 1948, og siden har årsmøderne væ
ret 2 dages møder som indledes med generalfor
samling og sluttes med en egnsudflugt. Denne 
udvidelse af årsmødet - som det herefter hedder - 
er videreført gennem årene med deltagelse af inter
esserede foreningsmedlemmer med familie og 
slægtninge.

Anledningen til at bladudvalget har ønsket, at 
jeg til medlemsbladet »Slægtsgaarden« skriver en 
oversigt over Slægtsgaardesforeningens årsmøder i 
de forløbne 35 år fra foreningens stiftelsesmøde i 
1941 til 1976, er, at jeg har deltaget i alle års
møderne fra 1948, da det blev 2 dages møder med 
egnsudflugt, og at jeg har medvirket som sekretær 
ved mødernes planlægning i 1952 og i årene 
1961-1973.
Besøgssteder ved årsmøderne.
Årsmødeudflugterne har i en årrække været til
rettelagt således, at der indledes med et besøg i en 
af egnens eller byernes kirker, hvor der gives op
lysninger om kirkens historie og sluttes med an
dagt, salmesang og orgelspil. - Der aflægges besøg 
på godser, hvor der gives orientering om ejerfor
hold i generationer og oversigt over godsets historie 
og sluttes med fremvisning af slot og/eller park.

Ligeledes besøges slægtsgårde, hvor der fortælles 
om generationernes liv og virke på stedet og frem
vises stuer med interessante møbler og slægtsmin
der. Endvidere ses landbrugsbygninger - gamle 
moderniserede, eller nye bygninger med nutidens 
indretninger i lader, maskinhuse og stalde med 
mekaniske hjælpemidler.

Der er rundgang i bondegårdshaver med frugt
sorter fra ældre tid og gamle roser, krydderurter og 
mere almindelige blomster, stauder, buske og træ
er. Ved markvandring ses specialafgrøder og en ny 
tids godsejer og gårdejer fortæller om afgrøder og 
driftsplan.

Endvidere besøges høj- og landbrugsskoler, 
egnsmuseer, borgruiner, oldtidsminder og andre 
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historiske seværdigheder i landskabet samt natur
skønne steder på hedestrækninger, i skove, ved 
åløb og ved havet omkring Danmark.

I det følgende nævnes i korte træk de steder, 
hvor der har været holdt årsmøder, herunder tids
punktet, gi. amtskreds, antal deltagere hvis det 
kendes. Generalforsamlingens mødested og sam
lingssted for årsmødemiddag og selskabeligt sam
vær med musik og evt. underholdning.

5. juli 1941 stiftedes Slægtsgaardsforeningen ved 
et møde på Fyns Forsamlingshus i Odense. For
slag til vedtægter blev forelagt.

20. maj 1942: Generalforsamling holdtes i Stu
denterforeningens Lokaler i København. Fore
ningens vedtægter vedtages.

10. maj 1943: Generalforsamling på Fyns For
samlingshus i Odense.

6. maj 1944: Repræsentantskabsmøde i »Fremad 
lokaler i Fredericia. 25 deltagere.

18. juli 1945: Repræsentantskabsmøde i National
museets Mødelokale i København.

4. maj 1946: Repræsentantskabsmøde i Østergades 
Hotel i Arhus. 30 deltagere.

17. maj 1947: Repræsentantskabsmøde i Øster
gades Hotel i Århus. 60 deltagere.
Herefter 2 dages møde med deltagelse af fore
ningens medlemmer med familie og slægtninge. 

5-6. juni 1948: Åbenrå amtskreds. 140 deltagere.
Møde på »Folkehjem« i Åbenrå. Spisning dels 
på Folkehjem og dels på slægtsgårde hvor der 
var indkvartering.

21-22. maj 1949: Holbæk amtskreds. Ca. 175 
deltagere. Møde i Strandparkens Pavillon i Hol
bæk. Delvis privat indkvartering på slægtsgårde. 
Næste dags fællesspisning på »Strandlyst« ved 
Sejerøbugten.

20-21. maj 1950: Randers amtskreds. Ca. 150 
deltagere. Møde i Håndværkerforeningens Sal i 
Randers. Delvis indkvartering på slægtsgårde. 
Næste dags fællesspisning på Hotel Skansen i 
Ebeltoft.

19-20. maj 1951: Bornholms amt. 130 deltagere. 
Møde på Dams Hotel i Rønne. Middag og sel
skabeligt samvær på Hotel Jomfrubjerget.

24-25. maj 1952: Assens amtskreds. 210 delta
gere. Møde på »Hindsgavl« ved Middelfart. 
Fællesspisning på »Hindsgavl« og næste dag i 
Restaurant »Skoven« i Odense.

30-31. maj 1953: Præstø amtskreds. 243 delta
gere. Møde på Møn i »Skydevængets Pavillon« 
i Stege. Middag og selskabeligt samvær i»Skyde
vængets pavillon«.

22-23. maj 1954: Sydslesvig. 195 deltagere. Møde 
på »Flensborghus«. Middag og selskabeligt sam
vær på »Flensborghus«.

21-22. maj 1955: Viborg Amtskreds. Ca. 190 
deltagere. Møde på Hotel »Royal« i Skive. Mid
dag og selskabeligt samvær på Hotel »Royal«.

2-3. juni 1956: Båstad i Skåne. 200 deltagere. 
Møde på »Strandrestaurang«. Middag og sel
skabeligt samvær på »Strandrestaurang«. Fro
kost på Svaløf Forsøgsstation.

29-30. maj 1957: Ålborg amtskreds. 140 delta
gere. Møde i »Skydepavillonen« i Ålborg. Mid
dag og selskabeligt samvær i Restaurant »Kil
den«.

31. maj - 1. juni 1958: Frederiksborg amtskreds. 
140 deltagere. Møde på Hotel »Prins Hamlet« 
og middag og selskabeligt samvær samme sted.

30-31. maj 1959: Ribe amtskreds. 163 deltagere. 
Møde på Hotel »Munken« i Ribe. Middag og 
selskabeligt samvær på Hotel Esbjerg.

28-29 maj 1960: Svendborg amtskreds. 209 del
tagere. Møde på »Christiansminde« v. Svend
borg. Middag og selskabeligt samvær samme 
sted. Udflugt til Ærø.

27-28. maj 1961: Sydslesvig. 153 deltagere. Møde 
på Hotel »Siesvighus«. Middag og selskabeligt 
samvær samme sted. Udflugt i Sydslesvig.

30-31. maj 1962: Præstø amtskreds. 210 delta
gere. Møde på Hotel »Axelhus« i Næstved. Fæl
lesspisning og selskabeligt samvær samme sted.

25-26. maj 1963: Vejle amtskreds. 230 deltagere. 
Møde i Håndværkerforeningen i Vejle. Fælles
spisning i Håndværkerforeningens Festsal.

30-31. maj 1964: Maribo amtskreds. 274 delta
gere. Møde på Hotel »Baltica« Nykøbing F. 
Fællesspisning og selskabeligt samvær samme 
sted.

26-27. maj 1965: Ringkøbing amtskreds. 268 del
tagere. Møde i Rindom Sognegård. Fællesspis
ning og selskabeligt samvær på Ringkøbing Høj
skolehotel.

18-19. maj 1966: Sønderborg amt. 312 deltagere. 
Møde på Gråsten Landbrugsskole. Fællesspis
ning og selskabeligt samvær på Teaterhotellet i 
Sønderborg.

20-21. maj 1967: Skanderborg amtskreds. 263 
deltagere. Møde på Hotel Himmelbjerget. Fæl
lesspisning og underholdning på Hotel »La 
Strada« i Silkeborg.

29-30. maj 1968: Bornholms amtskreds. 273 del
tagere. Møde i »Brændegårdshaven«. Fælles
spisning og selskabeligt samvær på Hotel »Jom
frubjerget«.

31. maj - 1. juni 1969. Haderslev amtskreds. 347 
deltagere. Møde på Skamlingsbankens Hotel. 
Fællesspisning og selskabeligt samvær på Hotel 
»Harmonien«, Haderslev.

7-8. juni 1970: Svendborg amtskreds. 323 delta
gere. Møde på Hotel »Nyborg Strand«. Middag 
og selskabeligt samvær samme sted.

5-6. juni 1971: Viborg amtskreds. 268 deltagere. 
Møde på Restaurant »Palæ« i Viborg. Middag 
og selskabeligt samvær samme sted.

27-28. maj 1972: Sorø amtskreds. 269 deltagere. 
Møde på Hotel »Postgården« i Ringsted. Mid
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dag og selskabeligt samvær på Hotel »Casino«, 
Ringsted.

26-27. maj 1973: Tønder amtskreds. 355 delta
gere. Møde på Hotel Løgumkloster i Løgum
kloster. Middag og selskabeligt samvær på Ho
tel »Tønderhus«, Tønder.

22-23. maj 1974: Svendborg amtskreds. Over 300 
deltagere. Møde på Hotel »Nyborg Strand«. 
Middag og selskabeligt samvær samme sted.

24-25. maj 1975: Randers Amtskreds. 418 delta
gere. Møde i »Pavillonen« i Grenå. Middag og 
selskabeligt samvær på Hotel du Nord, Grenå.

29-30. maj 1976: Hjørring amtskreds. Årsmødet 
holdes i Løkken.

Slægtsgaardsforeningens årsmøde medvirker i 
høj grad til at styrke interessen og sammenholdet 
om foreningens arbejde og opgaver. - Årsmøderne 
er præget af deltagernes fællesskab og samfølelse.

Ved et af årsmødernes afslutning gav en del
tager, som afskedshilsen, et varmt håndtryk og 
sagde:

»Vi har med spændt forventning glædet os til 
årsmødet før vi kom hertil, og vi har glædet os 
over hvad vi har hørt, set og oplevet mens vi har 
været her til møde, fest og egnsudflugt, og vi vil 
med glæde tænke på disse dages oplevelser, når vi 
er kommet tilbage til vores hjem og virkeplads.«

Et 150 års jubilæum i Sebbelev bys grandelaug
I landsbyen Sebbelev på Als samles byens folk, 
efter gammel skik, hvert år ved kyndelmissetid, til 
grandelaugsmøde i byens kro. I år fejredes, den 8. 
februar, et 150 års jubilæum for laugets kyndel
missemøder. Grandelaugets historie går naturligvis 
længere tilbage i tiden, men i dens ældste bevarede 
protokol findes nedskrevet, i 1826, bestemmelser 
om byfolkenes pligter til at deltage i ligbegæn- 
gelse. Det fremgår af protokollen, at der har været 
afholdt grandemøder gennem hele tiden, men der 
er ikke altid blevet ført protokol. Erindringen om 
dette ældste, protokollerede kyndelmissemøde i 
1826, fejredes i år ved et 150 års jubilæumsmøde.

Et udvalg under ledelse af laugets oldermand, 
gårdejer Mads Madsen, havde sammenkaldt gran
delaugets medlemmer - næsten hele byens folk - 
til fest i byens kro, hvor der trakteredes, efter god 
gammel skik, med stuvede kartofler med skinke og 
frikadeller. Festtalen holdtes af redaktør Jørgen 
Wolf ved dagbladet »Vestkysten« der fremhævede 
det værdifulde i, at bevare sammenhold og fælles
skabsfølelse i bysamfundet. Ved nutidens sammen
lægninger til storkommuner er der alvorlig fare for 
en splittelse af samhørighedsfølelsen mellem byens 
folk. Vi må dog ikke glemme, at vi kommer hin
anden ved. Endvidere fortalte han træk fra byen 
Sebbelevs historie.

Amtsmøde i Skrydstrup
Slægtsgaardsforeningen for Haderslev amt holdt 4. 
marts møde i forsamlingsgården i Skrydstrup.

Det er sekstende år i rad, foreningen holder 
møde i Skrydstrup ved vinterens afslutning. Og 
som sædvanlig var forsamlingsgårdens store sal 
fyldt.

Mødet indledtes med generalforsamling ved 
hvilken formanden gdr. Jens Skau, Nygård, aflagde 
en udførlig beretning om såvel arbejdet i amtet 
som i landsforeningen og konstaterede fremgang

Undertegnede, som deltog som gæst, supplerede 
disse oplysninger og gav en redegørelse for ud
skiftningen af byens jorder i året 1794, og om de 
omskiftelser, som i tidens løb er sket med de jord
arealer som den gang blev udlagt til byens kådner* 
og inster,* samt til skolen og smeden.

Derefter vistes film fra byen Augustenborgs 300 
års jubilæum i året 1951, hvori der findes optagel
ser hvor en del Sebbelever var medvirkende, og af 
byens ældre bygninger.

I anledning af jubilæet havde udvalget, med stor 
behjælpsomhed blandt byens folk, indsamlet bil
leder fra ældre og nuværende tid af byens gårde og 
huse, og med støtte fra den lokale sparekasse, ud
givet en smuk lille bog med disse billeder, til glæde 
for nuværende og fremtidige folk i byen.
* Småhusmænd og daglejere.

kådne: ejede hus med 2 tdr. land + 1 ko.
inster: ejede hus med lidt mindre jord + 1 ko.

Jørgen Bromand.

En fortælling om byen Sebbelevs historie har været med
delt i »Slægtsgaarden«, nr. 153, februar 1968, og om 
samme bys gamle landsbyskikke i nr. 164, febr./marts 
1970.

for foreningen. Til medlemmer af bestyrelsen gen
valgtes gdr. Thomas Dahlmann, Vandling og gdr. 
P. N. Petersen, Harreby.

Derefter talte Chr..R. Christensen om slægts
gaardsforeningens arbejde og synspunkter.

Kreditforeningsdirektør Aage Høyer, Juhls- 
minde, talte om långivning i tiden. Og museumsin
spektør Hans Neumann, Haderslev, holdt foredrag 
med lysbilleder om udgravningerne efter oldtids
fund ved Vedsted og om hærvejen.

Den interessante dag sluttede med en livlig for
handling, og selvfølgelig var der kaffebord efter 
sønderjysk skik.
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Leder af Slægtsgårdsarkivet i 30 år

Den 1. januar 1976 var det 30 år siden Slægts- og 
Historieforskeren P. K- Hofmansen (Kursuslærer i 
matematik og fysik ved de Forenede Præliminær
kurser i København) efter opfordring tiltrådte som 
leder af Slægtsgaardsarkivet, som samtidig blev 
anbragt på Det kgl. Bibliotek og havde denne 
adresse indtil 1969.

Herefter fik arkivet lokale på Statens Biblio
teksskole, Birketinget 6 a på Amager, indtil det i 
1972 flyttede ind i det nuværende godt beliggende 
arkivlokale på H. C. Andersens Boulevard 4.

I de første år fra Slægtsgaardsforeningens op
rettelse i 1941 var det foreningens daværende 
sekretær, journalist Chr. Damm der samlede op
lysninger om gårde og slægter. - Da Chr. Damm i 
krigsårene var aktiv i modstandsbevægelsen og 
blev hårdt såret i sin lejlighed ved et pistolattentat, 
blev Slægtsgaardsarkivets ledelse i 1944 midler
tidig overtaget af arkivar mag.art. Hans Ellekilde, 
genealog mag.art. Albert Fabritius med genealog 
Antoniewitz som sekretær. Sidstnævnte fungerede 
som arkivar fra 1.11. 1944 til 20.11. 1945, hvor
efter P. K. Hofmansen tiltrådte 1.1. 1946.

Det tilsynsråd for arkivet, der allerede blev 
planlagt ved Slægtsgaardsforeningens stiftelse, blev 
dannet i 1943. I dette første arkivudvalg var 
følgende repræsenteret: Arkivar Hans Ellekilde, 
Dansk Folkemindesamling, genealog dr.phil. Al
bert Fabritius, Det kgl. Bibliotek, cand.mag. Gun
nar Knudsen, Stednavneudvalget, forfatter Salo- 
mon Frifelt, Ølgod, genealog Wilh. von Antonie
witz samt Slægtsgaardsforeningens næstformand 
gdr. Jens Jensen, Soed v. Haderslev, der var arkiv
udvalgets formand til han afgik ved døden i 1953.

Formænd for arkivudvalget var derefter konsu
lent Hans Balle 1954-65, forfatteren Salomon J. 
Frifelt 1966-72 og gdr. Erik Strange fra 1973.

Efter Hofmansens 30 års virke som arkivar er 
det naturligt som i foranstående at lade tankerne 
gå helt tilbage til 1941, da indsamlingen af arki
valier, især fra de sønderjyske slægtsgårde begynd
te, og nævne hvem der ledede arkivarbejdet de 
første år, som var præget af krigen og besættelsen, 
bl.a. var en del af de store arkivers arkivalier af 
hensyn til brandfare og eksplosioner ført til særlig 
sikrede opbevaringssteder.

Det var arkivar i Dansk Folkemindesamling, 
magister Hans Ellekilde, der knyttede forbindelsen 
mellem P. K. Hofmansen og Slægtsgaardsforenin- 
gen.

Hofmansen havde i 1930 taget matematisk-na- 
turvidenskabelig studentereksamen i København.

Så aftjente han sin værnepligt som menig ved 
Livgarden og kom på officerskole på Kronborg og 
blev kornet og løjtnant før han sluttede militær
tjenesten.

I de følgende år med studier ved universitetet 
og som kursuslærer plejede han også sin interesse 
for historie og arkivforskning, og var tillidsmand 
for landsarkivar Svend Aakjær, Landsarkivet i 
Viborg, når denne havde brug for kildestof fra 
Rigsarkivet og Landsarkivet i København. Ma
gister Hans Ellekilde fik samarbejde med Hofman
sen gennem landsarkivar Svend Aakjær og dette 
udviklede sig til, at Ellekilde i samråd med Slægts
gaardsforeningens arkivudvalg og bestyrelse udpe
gede Hofmansen til den ledige stilling som arkivar 
i Slægtsgaardsarkivet, og resultatet blev, at han på
tog sig opgaven.

Ved Hofmansens tiltrædelse i Januar 1946 sam
tidig med, at de indtil da indsamlede og ved arkiv
studier afskrevne historiske oplysninger om gårde 
og slægter blev samlet på reoler og i skabe i Dansk 
Folkemindesamling på Det kgl. Bibliotek, forestod 
der et omfattende arbejde med at placere og 
registrere arkivsagerne fra de forskellige landsdeles 
sogne, landsbyer og slægtsgårde.

I de 30 år arkivar Hofmansen har ledet arkivets 
daglige arbejde - fra 1. marts 1971 sammen med 
arkivar Anna Louise Alstrøm - har han vist, at 
han har de kvalifikationer, der kræves til at be
stride stillingen, som forudsætter en omfattende vi
den, interesse for detailler, sans for orden og nøj
agtighed og evne til sprogligt korrekt og let for
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ståeligt at sammenfatte de historiske oplysninger, 
der er resultatet af undersøgelserne af hver slægts 
og gårds fortid, i en velformet redegørelse.

Hans store viden om danske egne og historiske 
minder, som ofte giver sig tilkende i hans taler og 
artikler vidner om de varme følelser han nærer 
for sit fædreland og dets natur, ejendommelighe
der, folkeliv og historiske minder.

At han er en sprogets mester ved alle, der har 
hørt ham tale ved årsmøder, eller amtskredsmøder 
eller læst de mange lødige artikler, han har skrevet 
i »Slægtsgaarden« og i lokalhistoriske bøger. - 
Det at kunne tale eller skrive om en historisk be
givenhed og et historisk sted og det menneskeliv, 

der har udfoldet sig der, eller at give en naturskil
dring med et sådant ordvalg, at læserne eller til
hørerne føler sig henført til stedet og hører eller 
ser det hele levendegjort for sig, det er en evne 
Hofmansen er i besiddelse af og som i høj grad 
kommer Slægtsgaardsforeningen tilgode.

Ved Slægtsgaardsforeningens hovedbestyrelses
møde i februar udtalte arkivudvalgets formand, 
gdr. Erik Strange gode, anerkendende ord om 
Hofmansen og hans indsats som arkivar gennem 
30 års dygtigt arbejde i Slægtsgaardsarkivet, og 
som beskeden påskønnelse fik han overrakt en 
lille nyttig gave med inskription.

H. Balle.

Indbydelse til årsmøde
i Løkken
29. og 30. maj 1976

Når Slægtsgaardsforeningen har valgt at holde sit 
årsmøde i Løkken 29. og 30. maj, skyldes det et 
udbredt ønske i bestyrelsen om at holde det på 
dette for de fleste medlemmer ret fjerntliggende 
sted. Og vi ved, at mange medlemmer glæder sig 
til at se de særprægede nordjyske egne med det 
storslåede Vesterhav med de brede strande og de 
høje klitter.

Det har voldt noget besvær at få mødedatoen 
fastsat, men det er nu lykkedes på bedste måde, 
så mødet kan holdes i Strandpavillonen der har 
den dejligste udsigt over Vesterhavet, en sal til 
800 mennesker hvorfra man kan se ud over hav 
og klitter. Og når dertil kommer, at værten, som 
er medlem af Slægtsgaardsforeningen, har stillet 
sig meget imødekommende over for os, kan vi ikke 
forlange mere i den retning.

Strandpavillonen er ikke hotel, men der er mas
ser af sengeplads i byen, og afstanden mellem 
hotellerne er minimal.

Om landskabet deroppe skal vi kun sige, at 
deltagerne selv må se, men vi er i nærheden af 
Store Vildmose, så man kan bese denne med de 
mange græssende kreaturer.

Om Børglum kloster bragte vi allerede i jule
nummeret en udførlig artikel, som ikke skal gen
tages. Og Hjortnæs er en tidligere forpagtergård 
under godset, som nu er frikøbt, og hvor der er 
store, nye stalde.

Efter at have beset disse to ting og været til 
morgenandagt søndag formiddag, vender vi til
bage til Løkken til frokost, og så står vi forhå
bentlig over for dagens store oplevelse: Køreturen 

på stranden til Blokhus. Vi siger forhåbentlig, for 
ondt vejr kan gøre forholdene umulige på stran
den, men normalt skulle der være gode kørsels
muligheder både for privatbiler og busser på stran
den mellem hav og klitter. Turen er 20 km lang. 
Derefter fortsætter turen endnu 30 km til det 
skønne Oxholm slot på Øland ved Limfjorden.

Der afgår som sædvanlig bus fra Randers, Sjæl
land og Fyn. De to sidstnævnte må bestille plads 
gennem kontoret. Medlemmer fra Sønderjylland 
eller Sydjylland kan stige på fynsbussen i Middel
fart eller efter aftale.

Vi kan love vore medlemmer en interessant tur 
og glæder os til fortsat stort fremmøde.

☆

Mærkatet
DANSK 

SLÆGTSGÅRDS
FORENING

kan fås igen
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Meddelelser om årsmødet
Lørdag den 29. maj
kl. 14.00 præcis. Mødet åbnes i Strandpavillonen
kl. 15.00 Fælles kaffebord (forudbestilling nød

vendig)
kl. 16.30 Mødet afsluttes. Herefter er der lejlig

hed til spadseretur på stranden
kl. 18.30 Festmiddag i Strandpavillonen og der

efter dans til kl. 24

Dagsorden for mødet 
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formanden aflægger beretning
3. Formanden for Slægtsgaardsarkivet Erik 

Strange aflægger beretning
4. Beretning fra bladudvalget ved redaktør Hans 

Hviid.
5. Meddelelse fra Jens og Anna Jens fond ved 

Bent Bjergskov.
6. Beretningerne drøftes.
7. Fremlæggelse af regnskab og budget til be-
8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og supple-
9. Valg af revisor.

10- Mødested for årsmødet 1977.
11. Eventuelt.

Søndag den 30. maj
kl. 7.00 Vækning
kl. 7.30 Morgenmad. Bedes bestilt aftenen forud
kl. 8.30 Afgang fra Løkken. Behøver ikke at 

foregå samlet
kl. 9.00 Ankomst til Børglum Kloster. Morgen

andagt i Klosterkirken og besigtigelse af 
gården (5 km)

kl. 10.15 Afgang fra Børglum Kloster
kl. 10.30 Ankomst til Hjortnæs (5 km)
kl. 11.15 Afgang fra Hjortnæs
kl. 11.45 Frokost i Strandpavillonen i Løkken.
kl. 13.15 Afgang fra Løkken. Såfremt det er 

muligt køres af stranden til Blokhus 
(20 km)

kl. 14.30 Ankomst til Oxholm på Øland (yder
ligere 30 km).

kl. 15.30 Mødet sluttes

Buskørsel
Der arrangeres buskørsel lørdag morgen fra Lol- 
land/Sjælland med følgende afgangssteder:

4.30 Nykøbing F. Parkering ved Nyk.-hallen 
(Cementen)

4.40 Nr. Alslev - ved kirken
5.00 Vordingborg - banegdr.
5.30 Næstved - banegdr.
6.00 Ringsted - banegdr.

Pris pr. person ca. kr. 110,---- 135,------afhængig
af tilslutningen - incl. bus og billet Odden-Ebeltoft 
retur.

Bus fra Fyn med følgende afgangssteder:
7.00 Langeskov station
7.20 Odense - parkeringspladsen ved Kongens 

have
7.40 Gribsvad kro
8.00 Middelfart - parkeringen ved den nye bro

Pris pr. person ca. kr. 75,-.
Tilmelding til bus fra Sjælland og Fyn på indmel
delsesblanket. Betaling for busture afregnes i bus
sen.

Endelig afgangstid og sted vil blive meddelt ved 
udsendelsen af deltagerliste og billetter m.m.
Der arrangeres ikke lokal bus søndag.

Jylland sbus (Randers)
udgår fra Vivild kl. 10.45 - fra Randers rutebil
station kl. 11.30 - kører over Hadsund og stand
ser på Hadsund rutebilstation kl. 12.00. Derfra 
non-stop Løkken.

Al henvendelse om kørsel til rutebilejer H. 
Esbesen, Vivild, tlf. (06) 48 60 33.

Gæster fra det sydlige Horsens og Skanderborg 
m. v. er velkomne til at sætte privatvognen i Ran
ders og fortsætte med bussen.



SLÆGTSGAARDEN Side 9

Indmeldelse til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Løkken den 29. og 30. maj 1976.
Indmeldelse kan kun ske skriftligt til Slægtsgaardsforeningens kasserer fru Inger Hansen, 
Gassehaven 56, 2840 Holte, senest den 8. maj, hvorefter deltagerliste, adgangstegn m.m. vil 
blive fremsendt.

Følgende deltagere anmeldes (skriv tydeligt, helst blokbogstaver).

Stilling Navn Adresse

Evt. tlf.

Hotelbestilling 29.-30.

Antal dobb.vær. Antal enkeltvær.
m. bad u. bad m. bad u. bad

Busbestilling

Bus fra Sjæll. Fyn

Antal

Ønsker at påstige bussen i

Betaling

Antal Pris Ialt

Eftermiddagskaffe 10,-

Middag 65,-

Vinanretning 15,-

Frokost 25,-

Fællesudg. 20,-

Ialt

Indbetalt ved check □
giro □

postanvisning □ sæt X
t 

behold denne klip her send denne

Indmeldelse til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Løkken den 29. og 30. maj 1976.
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

Evt. tlf.

Hotelbestilling 29.-30.

Antal dobb.vær. Antal enkeltvær.
m. bad u. bad m. bad u. bad

Busbestilling

Bus fra Sjæll. Fyn

Antal

Ønsker at påstige bussen i

Betaling

Antal Pris Ialt

Eftermiddagskaffe 10,-

Middag 65,-

Vinanretning 15,-

Frokost 25,-

Fællesudg. 20,-

Ialt

Indbetalt ved check □
giro □ 

postanvisning □ sæt X
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Hotelophold
Foreningen har reserveret alle ledige værelser i Løkken, og hotelophold kan derfor kun 
reserveres gennem foreningen, der har opnået visse rabatter.

Alle hoteller er beliggende samlet i Løkken og der er ikke værelser på Skovpavillonen, 
hvor middagen finder sted.

Priserne på alle hoteller er:
dobbelt værelse med bad kr. 120,-
dobbelt værelse uden bad kr. 70,-
enkelt værelse med bad kr. 90,-
enkelt værelse uden bad kr. 60,-

Morgenmad, som indtages på hotellerne er ikke medregnet i værelsespriserne, men koster 
kr. 15,—.

Mødedeltagerne afregner selv med hotellet. Værelserne reserveres så vidt muligt i den 
ønskede gruppe og i den rækkefølge bestillingerne indgår.
Der skal på forhånd indbetales til: Kassererkontoret, Gassehaven 56, 2840 Holte.
Eftermiddagskaffe med brød ved eftermiddagsmødet i Strandpavillonen kr. 10,-.
Middag på Strandpavillonen, 3 retter og kaffe incl. moms og betjening samt musik under 
middagen kr. 65,-.
Vinanretning (2 glas rød- eller hvidvin og 1 glas dessertvin) kr. 15,-.
Frokost søndag i Strandpavillonen (incl. moms og betjening) + kaffe kr. 25,-.
Andel i fællesudgifter (forfriskning ved afslutning, turistservice, tryksager m.m.) kr. 20,-, 
som betales af alle deltagere.
Postgiro nr. 8 083 142 kan benyttes.

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 1976. 
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)

Såfremt De ikke ønsker at klippe i Deres blad, så send blot en seddel 
til kontoret, Gassehaven 56, 2840 Holte.
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Motiv fra Løkken Strand med den karakteristiske oplægning af fiskekutterne på strandbredden.

Af købmand Filskovs oplevelser 
i udlændighedsårene

Vi bringer som lovet i nr. 199 fortsættelsen af 
købmand Filskovs spændende oplevelser som tysk 
soldat under 1. verdenskrig.

Filskov nåede de tre år som soldat at blive ind
lagt på et utal af lazaretter og hospitaler under 
mere eller mindre behagelige forhold, men han 
nåede aldrig at komme til fronten. En gang skulle 
han dog med en transport af ikke særligt velud
styrede soldater til fronten på Balkan. Soldaterne 
stillede i fuldt feltmæssig udrustning på banegår
den, hvor en mærkelig indretning ragede op af Fil
skovs tornyster. En officer opdagede dette, og 
Filskov, der af hensyn til sin personlige bekvem
melighed havde lagt en del af sin iskias på hylden 
og i stedet for fået forstoppelse, erklærede, at det 
var et klosetapparat, som han ikke kunne und
være. Men den tjentsivrige soldat mente nok, at 
han kunne klare sig, når blot han havde dette ap
parat med.

Så blev der holdt rådslagning, og kompagni
chefen erklærede: »De vil jo blamere hele hæren. 
Så langt er vi dog endnu ikke kommet med den 
tyske armé, at man må sende en jordemoder med 
hver mand til fronten. Træd af«.

Således mistede Filskov chancen for at komme 
med i felttoget på Balkan.

Efter forskellige besværligheder med sit kom
pagni øjnede man ikke andre muligheder end at 
sende ham til observation på et lazaret (han var 
ialt indlagt 13 steder under krigen). Han ankom 
en lørdag aften til et nyoprettet lazaret, hvor der 
kun var fire indlagte foruden ham. Skæbnen ville, 
at lazaretinspektøren netop skulle til familiefest. 
Han havde derfor givet de fire andre udgangstilla
delse. Men hvad skulle han gøre ved den nye, 
som ikke kunne stå ret og gøre honnør på grund 
af sin iskias, hvis han kom på gaden og traf en 
officer? Filskov blev derfor sluppet ud med et 
kommisbrød under armen. Det fritog ham fra den 
ordinære hilsepligt. Han kom på gaden og traf en 
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galaklædt officer. Filskov strammede sig op, så 
godt som situationen tillod. Med en blanding af 
klodsethed og lune trådte han ud i rendestenen. 
Kaptajen spurgte denne mærkelige fremtoning:

»Hvad er egentlig meningen?«
»Jeg gør front, hr. general«.
»Mon De er rigtig vel?«
»Nej, desværre. Mit ene ben er ikke så godt«.
»Vil De lave grin med mig? spurgte kaptajnen 

så og tog sin lommebog frem. Og så begyndte en 
afhøring om soldatens nummer og aldeling, men 
denne fik et så forvirret udfald, at kaptajnen stak 
bogen i lommen med bemærkningen: »Stakkels 
mand«.

Og så vandrede Filskov videre i Berlin til en 
række nye oplevelser.

Engang i Hamburg havde Filskov forvildet sig 
til en anden afdeling, hvor han reddede sig tre 
pakker kiks i anledning af kejserindens fødsels
dag. Han blev imidlertid så forsinket i forhold til 
sin egen afdeling, at han blev betænkelig.

Var det mon ikke bedst påny at blive indlagt på 
et lazaret?

Filskov gik derfor ud på gaden, og på et sted, 
hvor trafikken ikke var livsfarlig, besvimede han. 
Civile og militære kom til og stænkede ham i an
sigtet med koldt vand, men tilfældet var ondartet, 
så han blev lagt på en båre og kørt på et lazaret.

Han blev lagt på en sygestue sammen med en 
snes andre, men den vendte ud mod kanalen, og 
sultne måger baskede ustandseligt omkring vin
duerne for at bjerge en bid. Patienterne havde 
megen moro af dette, men da Filskov kom lidt til 
kræfter efter sit svære anfald, fandt han på at kon
struere en indretning, så han kunne ligge i sin 

seng og ved hjælp af en sejlgarnssnor lukke vin
duerne for nærgående fugle, der havde vovet sig 
ind. På den måde kunne han fange op til 13-14 
måger om dagen, og han blev derfor af kollegerne 
på stuen kaldt for »Der Mdwenfånger«. Denne 
fuglefangst gjorde et særdeles godt indtryk på sy
gehusinspektøren og andre, når han overrakte dem 
de fangede fugle til fortæring.

Filskov opnåede på denne måde adskillige be
gunstigelser. Han fik endda lov at gå i biograf- 
tearet om aftenen, når han skønnede at hans 
kræfter slog til, til sådan anstrengelse.

Engang under en orlov havde Filskov, der var 
en ivrig jæger, begivet sig på en ulovlig jagt sam
men med et par naboer, selvom hans ben i felten 
var meget svage. Uheldigvis træffer de på Filskovs 
gamle fjende, overgendarm Parbs. Parbs øjnede 
straks en chance for at få hævn efter mange bitre 
nederlag, afkrævede Filskov hans gevær, men Fil
skov, der var i uniform, erklærede, at en tysk sol
dat under ingen omstændigheder lod sig afvæbne. 
Resultatet blev indberetning, og der førtes rets
sager både i Tønder og Hamburg.

Heldigvis for Filskov har han ved mødet med 
gendarmen kun nået at skyde en rotte. Og nu ville 
skæbnen, at der netop på dette tidspunkt var ud
sendt et opråb fra Berlin, der kaldte til kamp mod 
rotterne, der fortærede lige så megen føde som 
hele armeen.

Filskov påberåbte sig dette og blev frifundet.

Men Parbs forvandt aldrig dette nederlag.
Og så blev der fred. Den 11. november 1918 

vendte den glade købmand tilbage til sit hjem i 
Møgeltønder.

Velkommen til nye medlemmer
Gårdejer Jørgen Krogh,
Pregehøjvej 2,
Tjæreby, 
4800 Nykøbing F.

Gårdejer Asmus Jepsen,
Dalsgaard,
Avlscentret Kegnæs, 
6474 Skovby.

Gårdejer, revisor Johan Petersen Raun,
Elmegård,
Vandlingvej 128, Vandling, 
6100 Haderslev.

Gårdejer Chr. Lægaard Bjerre,
Nissumgaard,
Ringvej 60, Nr. Nissum, 
7620 Lemvig.

Gårdejer Jørgen Råhauge Nielsen,
»Elmetoft«,
Østergårdsvej 9, Renge, 
4660 St. Heddinge.

Gårdejer Hans Erik Langmark Jensen, 
»Langemarksgård«, 
Hasbjergvej 4, Kastelev,
4760 Vordingborg.



SLÆGTSGAARDEN Side 13

Gårdejer H. C. Glasdam, 
»Næsbjerggård«, 
Egsgyden 36, 
5641 Horne.

Forpagter Jørgen K. Jydby Olsen, 
Mariendal,
Thorupsvej 6, 
5485 Skamby.

Gårdejer Ernst Plagborg, 
Vennely, 
Plagborgvej 18, 
7200 Grindsted.

Gårdejer Bent Skøtt, 
Hviderupgaard, 
Tørring møllevej 36, Hvinderup, 
6070 Christiansfeld.

Gårdejer Henry Madsen, 
Gravgaardsvej 5, 
7790 Hvidbjerg.

Gårdejere Karoline og Søren A. Sørensen, 
Nr. Vollum, 
6261 Bredebro.

Gårdejer Hans Søndergård Pedersen, 
Nærbygård,
Nørbyvej 2,
7861 Balling.

Landmand Henning Povlsen, 
» M ølleb j erggård «, 
Møllebjergvej, Okslund, 
6650 Brørup.

Proprietær Kristian Jacobsen, 
»Krarupgaard«, 
7800 Skive.

Godsejer Hans Hovgaard, 
Kejrup, 
5300 Kerteminde.

Fru Kamma Størner, 
Konvalvej 7, Hasseris, 
9000 Ålborg.

Vognmand Robert Jensen, 
Ørritslev, 
5450 Otterup.

Fhv. slagtermester Georg Hansen, 
Førslev, 
4690 Haslev.

Gårdejer Erik Jensen, 
»Holvegaard«, 
Sanderumgaardsvej 1, 
5290 Marslev.

Elin Andersen, 
Stengaardsvej 72, 
6700 Esbjerg.

Gårdejer Poul Maglegaard, 
»Maglegaard«,
Kanshøj Møllevej 175,

Gårdejer Jens Peter Ravn, 
Stokbrogård, 
Over Jels, 
6560 Sommersted

Eggeslevmagle, 
4230 Skælskør.

Gårdejer Ole Vestergård Jensen, 
»Drongstrup«,

Gårdejer Ebbe Krog Vestergaard, 
Juhlsminde,
Sjølund Landevej 22, 
6093 Sjølund.

Vardevej 36 a, Drongstrup, 
7280 Sdr. Felding.

Gårdejer Frede Erichsen, 
Sverdrup Mølle,

Gårdejer Svend Rasmussen, 
»Holmegaard«, 
Oddermose Strandvej 4, 
Svendsmark, 
4780 Stege.

Sverdrupvej 4, Sverdrup, 
6100 Haderslev.
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Fra boghylden
»Hat og Hue« og »På-sig-bundet«
I de bornholmske kvinders klædedragt var der i 
ældre tider forskellige begreber, som var helt spe
cielle for denne landsdel. Det gjaldt f. eks. »Hat 
og Hue« og »På-sig-bundet«. En anden hoved
beklædning kaldtes »Nattøj«, men brugtes kun 
om formiddagen og kun hos de finere familier. 
Skaberen af Gudhjem Museum, kunstmaler Axel 
Munch, indsamlede gamle dragtdele og tekstiler 
fra hele øen, han nåede inden sin alt for tidlige død 
at færdiggøre et manuskript om »Bornholmske 
folkedragter og gamle håndarbejder«, som nu er 
udkommet med en mængde illustrationer (64 s. 
kr. 48,50), og som også fortæller om gamle skik
ke i hverdag og fest.

Da de bornholmske udmarker blev opdyrket
I mange år har man savnet en bornholmsk ord
bog. Den er nu kommet i form af et genoptryk af 
J. C. S. Espersens ordbog fra 1908 (Rosenkilde 
og Bagger. 720 s. kr. 266,- indb.). Den er særlig 
værdifuld, fordi ordforklaringerne er ledsaget af 
udførlige beskrivelser af bornholmske forhold og 
ældre tiders skikke. Det er kulturhistoriske oplys
ninger, som ikke findes andetsteds.

I en anden af de nye bøger om og fra Born
holm fortælles om tiderne i første halvdel af 
1700-tallet, da befolkningstallet var stigende, og 
da man for at »mætte disse flere hundrede mun
de« opdyrkede de bornholmske udmarker (heder 
o. 1.). Herom fortæller Poul Erik Strømø meget 
udtømmende i »Bornholmske Samlinger«. Med 

»samlinger« menes i denne forbindelse den serie 
bøger, som Bornholms historiske Samfund har 
udsendt en af hvert år siden 1906. I dette års 
bind (191 s. kr. 55,-) er desuden en afhandling 
af professor C. J. Becker om hovedlinjer i Born
holms oldtidshistorie, mens magister Svend Niel
sen skriver om en jernalderboplads.

Som fotografen så det - i bedstefars tid
Der er efterhånden opstået tradition for, at Wil
liam Dams Boghandel A/S i Rønne er centrum 
for, hvad der distribueres af litteratur om Born
holm. Selv går boghandler Mogens Dam aktivt 
ind i udgivelser. En af hans gode ideer har helt 
ramt plet. Det er billedbogen »Bedstefars Born
holm«, som er kommet for 3. gang (64 s., 117 
fotos, kr. 38,50). Det var så heldigt, at man på 
Bornholm lige siden fotografiets første dage hav
de flere fremragende professionelle fotografer, der 
ikke nøjedes med at dyrke deres metier i atelieret, 
men også virkede ude i landskabet, i hjemmene, 
på arbejdspladser - og de gemte deres glasplader 
og negativer. Disse fotografer så tingene på en 
måde, som kommer eftertiden tilgode i form af 
værdifulde kulturhistoriske oplysninger. Ud over 
landet vil folk med blot det mindste kendskab til 
Bornholm have stor fornøjelse af at se disse bil- 
ledalbum med miljøer, mennesker, begivenheder 
fra 75-100 år siden.

Men også nutidens Bornholm er der tænkt på. 
En anden af Dams publikationer er »Årets bille
der«. En sådan billedkavalkade (56 s. kr. 18,75) 
udkommer for 10. gang. Den fortæller det væsent
ligste af, hvad der er sket på øen i 1975.

Fotokopiering!
Manuskripter, originaldokumenter, attester, ma* 
trikelkort etc. fotokopieres.

Størrelse 21 X 30 cm: 1,50 kr. pr. kopi.
Størrelse 22 X 36 cm: 1,75 kr. pr. kopi.

Rabat ved større bestillinger!

Slægtsgaardsarkivet, 
H, C, Andersens Boulevard 4 (2. sal tv.) 

1553 København V

Slægtsgaardsforeningens 
mærkat
som er trykt i fire farver, kan nu købes for 10 kr. 
pr. bundt å 100 stk. + porto, eller pk. med 250 stk. 

for 20 kr. 4- porto ved henvendelse til

Foreningens kontor.
Gassehaven 56, 2840 Holte
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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.

JlLFORENEDE
^•5^ KREDITFORENINGER

■ Otto Mønsteds Plads 11 • 1563 København V • Tlf. (01) 15 34 34

Jens og Anna Jensens fond
udlåner penge til unge landmænds etablering også ved generationsskifte. 
Årlig ydelse uden kurstab for tiden 12 procent hvoraf 9 procent rente.

Henvendelse til:
Advokat Martin Olesen, Bogense, tlf. (09) 81 16 66 eller

Chr. R. Christensen, Badstrup, Uggerslev, tlf. (09) 85 11 49

<L-zf NDELSBOGTRYKKERIET

i Odense
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(Forbeholdt postvæsenet)

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

Finansiering af landbrugets 
EFinvesteringeruden kødannelse.
Det er både i kundernes interesse og i vores egen. Vi gør 
os hele tiden umage' for at være både hurtige og præcise 
og samtidig smidige. Vi yder lån til landbrug, skov
brug, gartneri og plantagedrift. Har De finansierings
problemer m. h. t. ejerskifte, jordsammcnlægning, grund
forbedring, ny- og tilbygning, maskinanskaffelse, alm. 
tillægslån eller lign., så snak med os.

KREDITEOREfXI BIXIGEIXI
DAIMIVI ARK

Kobenhavn:
Jarmers Plads 2 
1590 København V
Tlf. (01) 12 53 00

Århus: 
Aboulevardcn 69 
8100 Århus C 
Tlf. (06) 12 53 00

Herning:
Vi borgvej I 
7400 Herning
Tlf. (07) 12 53 00

Afd. kontor i Odense 
Jernbanegade 16 
5000 Odense 
Tlf. (09) 12 53 00

- hele Danmarks kreditforening
Kreditforeningen Danmark er en sammenslutning af Østifternes Kreditforening. 

Ny jydske Kjøbstad-Creditforening og Jydsk Grundejer-Kreditforening.

SYLVEST JENSEN LUFTFOTO
v./R. Aviram.

VI FLYVER OVERALT OG FOTOGRAFERER ALT I LANDET 
MED GARANTI FOR KVALITETEN.

Vi har sikkert også Deres gård, ejendom eller fabrik i vort 40 år gamle arkiv, der indeholder mere 
end 5 mili. negativer.

adr. Lærkevej 21, 3650 Ølstykke. Telf. (03) 17 62 50.


