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Virk for fremtiden

FAABORG

byder velkommen til årsmødeis deltagere. — På billedel Kai Nielsens 
Ymer-brønd, som pryder Faaborg Torv.
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Vi har oplevet et godt år for Dansk Slægtsgaards
forening.

Flere medlemmer, gode initiativer, en række ind
holdsrige møder, et udbytterigt årsmøde, vigtige 
henvendelser til myndigheder og politiske ledere, og 
vi har mærket og bidraget til sammenholdet land
brugere imellem. Alt i alt føler vi at være midt i et 
nyttigt virke for slægtshjemmene — for yngre og 
ældre der står værn og historiske og nutidige gælds
forpligtelser overfor det der var og som er.

Men vi føler også, at den sag der tjenes bør have en 
bredere forståelse og en større opbakning. — Derfor 
med disse ord en bøn til alle medlemmerne om at 
slutte op om Slægtsgaardsforeningen ved at indløse 
det fremsendte kontingent-girokort, så snart det er 
gørligt, ved nu at appellere til naboer, venner og 
fæller på egnen om medlemsskab og ved at deltage i 
vore arrangementer, og evt. støtte vort arbejde ved 
skriftlige udsagn i aviser og tidsskrifter.

Jeg beder alle føle sig nært knyttet til Slægts
gaardsforeningen. Vi skal videre i sammenholdets 
tegn for at fæstne, hvad der er værdier. Fortid viser 
over nutids kald til en fremtid tryg — vi skal videre — 
stadig videre------ .

Jens J. Petersen.

Nøjsomhed
Der er ingenting 
ved nogenting, 
når alting bli’r 
til ingenting. 
Men lykkes blot 
en enkelt ting, 
da går jeg 
lykkelig omkring 
og syn’s 
at just den lille ting 
er verdens allerbedste ting.

E. N.
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DANSK SLÆGTSGAARDSFORENING
Find. Jens P. Petersen

Farend I øse
4100 Ringsted

Til
Hr. statsminister Anker Jørgensen
Statsministeriet
Christiansborg Slot 
1218 København K.

Dansk Slægtsgaardsforenings landsbestyrelse har mandag den 11. februar været 
samlet til halvårligt møde i Fredericia og tillader sig herfra denne henvendelse til 
Dem.
En enstemmig holdning konstateredes på mødet overfor den nys gennemførte lov
givning vedrørende forhøjelse af statsgrundskylden og ændring af formuebeskat
ningen, som man på det kraftigste må tage afstand fra.
Bestyrelsesmedlemmerne kunne berette om en mørk stemning som præger livet i 
mange hjem og landboforsamlingcr. En indtægtsudvikling hos danske landmænd 
som slet ikke følger den almindelige indkomststigning i andre befolkningsgrupper 
kan ikke begrunde en stor skatteforøgelse og burde tværtimod følges af en lettelse 
af både grundskylds- og formuebeskatningen, således at der blev et bedre økono
misk grundlag for udvidelse af produktionsapparatet og en større lyst til at vise 
initiativ for derved at hæve standarden og effektiviteten fortløbende. Det påpeges 
at formueskatten er en så hård belastning, at mange er nødsaget til at lade pro
duktionsapparatet forfalde og at fare opslår for at uerstattelige bygningsværker 
og kulturværdier går tabt.
Dansk landbrugs muligheder og evne til at bidrage til den samlede velstandsfor- 
øgelse er klart fastslået i landbrugsbetænkningen af 1977 og ingen ansvarlig poli
tiker endsige andre, har indtil dato givet uenighed herom til kende.
I Slægtsgaardsforeningen anser vi den gennemførte lovgivning for at være uret
færdig og direkte skadelig både for den enkelte og for det hele samfund. Vi an
moder derfor statsministeren om al foranledige el lovgivingsinitiativ således at den 
tiltænkte virkning ophæves. Det er vor opfattelse at gode bedriftsenheder som i 
tusinder af tilfælde har været i slægtens eje i generationer og som er udviklet med 
flid og dygtighed må bydes betingelser der sikrer en rimelig økonomi og hertil 
kommer del store hensyn som bør vises de unge afmilier der er nyetablerede og 
som har store økonomiske forpligtelser.
Beskatningen af papirværdier og ved handel og omsætning (generationsskiftet) 
bør snarest revideres.
Vi anmoder herved statsministeren om at rejse disse problemer til realitetsbehand
ling i regeringen og al inddrage Folketingets partier i et forhåbentligt resultatrigt 
samarbejde for al bortskaffe en uretfærdig lovgivning med samfundsmæssige 
konsekvenser der sænker levefoden i bred forstand.
Sagen haster og et politisk indgreb der viser ret og rimelighed er bydende nød
vendigt nu.

Med venlig hilsen
p.b.v.

Jens P. Petersen
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Faaborg er årsmødets by i 1980 i dagene 31. maj og 1. 
juni.

Byen nævnes første gang i året 1229, og den har 
som alle andre oplevet nedgangs- og opgangsperio
der.

I middelalderen var den af en forholdsvis anselig 
størrelse med klosterliv, latinskole og formodentlig 
en del fiskeri og søfart. Volde og vandgrave har 
omgivet den gamle bydel, men alt befæstningsvæsen 
med undtagelse af den ene byport er væk. Flere 
gange har fremmede soldater været indkvarteret hos 
borgerne og været en plage og en belastning. Store 
ildebrande har hærget gaderne og bragt armod og 
fallit i mange hjem. Pesten har raset og overtroen 
floreret, ligesom de sanitære forhold i lange perioder 
var elendige. Altid var der dog borgere, der kunne 
bygge op, forbedre og forhandle, så fremgangstider 
afløste nedgangstider. Men svært og vanskeligt var 
det mange gange.

Synlige historiske minder er der mange af, og der 
er især tre, som må fremhæves, nemlig Klokke
tårnet, Klosterkirken og Vesterport.

Byens tårn er den eneste tilbageblevne del af den 
første sognekirke, der blev bygget midt i byen, eller 
vel rettere placeret på en centralt sted, hvorefter 
borgerne byggede i læ og ly af kirkehuset.

Den gamle kirke blev revet ned efter 1550, og den 
blev da betegnet som meget brøstfældig. Tårnet blev 
stående, dels for at tjene som sømærke og dels for at 
være opholdssted for byens vægtere (og tørreplads 
for vasketøj fra de små hjem!) og endelig for at tårnet 
skulle fungere som ophængningssted for kirke
klokkerne. Der var nemlig ikke tårnklokker i klos
terkirken, og det er der stadigvæk ikke, skønt kirken 
har et såkaldt rytterspir, antagelig tiltænkt som spir 
for en mindre klokke.

Klokketårnet har tre almindelige og større klokker 
og endvidere et klokkespil på 32 større og mindre 
klokker. Det er en gave fra grosserer Andersen, 
Vingården, Odense. De faste melodier er: Se nu 
stiger solen, Giv mig Gud en salmetone, og Fred 
hviler over land og by. Kirkens organist og fremmede 
klokkenister bruger klokkespillet ved festlige stun
der. Klokketårnets historie og udseende er usædvan
lig. Intet andet tårn i den vide verden har en tilsva
rende arkitektur. Det er bygget af jævne murer

mestre og tømrermestre uden assistance fra hoved
stad eller akademi!

Klosterkirken eller Heligåndskirken, som den 
også kaldes, er den sidste rest fra byens helligånds
kloster, der blev grundlagt 1477, men som helt blev 
nedlagt ved reformationen, og formodentlig aldrig 
blev fuldført. Ved reformationen blev kirken sogne
kirke til erstatning for den nedbrudte kirke ved 
Klokketårnet. Kirken er kraftigt ombygget bl.a. er 
den forsynet med hvælvinger og større vinduer, 
hvilket ikke kendtes i klosterperioden. Fra kloster
tiden er bevaret de karakteristiske »munkestole« i 
koret. Den gamle altertavle er skænket til Natio
nalmuseet. Den nuværende er malet af professor W. 
Marstrand. Døbefonten er udført af billedhugger H. 
E. Freund. Den ophængte skibsmodel stammer fra 
1776. Hovedparten af det oprindelige kirkeinventar 
bortsolgtes ved auktion i midten af forrige århund
rede.

Vesterport er den eneste bevarede byport fra den 
tid, da byen var befæstet og omgivet af jordvolde og 
vandgrave. Der var palisader mod strandsiden og 
vandgrave mod vest, nord og øst. Flere gange har 
man i byrådet behandlet forslag om at nedrive 
byporten for at give bedre trafikforhold, men 
heldigvis har modstanden hver gang været for stor. I 
nutiden drømmer ingen om at fjerne dette stolte og 
særprægede fortidsminde. Den tilhører en tid, da det • 
gjaldt om at holde strids- og skarnsfolk ude.

Faaborg er heldigvis også præget af nutid. Faa
borg Middagsretterer byens største virksomhed, og 
dens produkter kendt overalt i landet. Der kan 
nævnes adskillige andre: garveriet, radiatorfabrik
ken, Skako, skibsværfter og mange servicevirksom
heder. Desværre har byen også mærket modgang i 
nyere tid. Således har den mistet jernbaneforbin
delserne, færgeoverfarten til Als og adskillige em
bedsfunktioner. Til gengæld er nye kommet til, bl.a. 
hotel Klinten og tre supermarkeder. I centrum er der 
forlængst indrettet gågade med specialforretninger 
og venlige restauranter.

Faaborg malerimuseum er en seværdighed for alle 
kunstinteresserede. Dette museum blev oprettet 
1915 af fabrikant Mads Rasmussen, som havde tjent 
en formue ved at producere vin og konserves. I Hol- 
kegade ligger egnens hjemstavnsmuseum med ældre 
møbler og minder fra byens og egnens fortid. I 
Kaleko ligger en ældgammel vandmølle, der lige
ledes er indrettet til museum. Det er en idyllisk plet. 
»De fynske alper« er et særpræget og populært ud
flugtssted sommer og vinter. Herregårde og bade
strande bidrager til at gøre egnen oplevelsesrig.

Byens turistbrochurer kan fortælle meget mere 
om by og egn, og hos byens boghandler forhandles 
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lokalhistorisk litteratur, bl.a. »Faaborg i billeder« 
og »Billedhuggerkunsten i Faaborg kommune«, 
begge med et stort og interessant billedmateriale, der 
er værd at betragte og glæde sig over. Også efter 
hjemkomsten. Men allerbedst er det at bruge egne 
øjne under en spadseretur i byen eller en køretur i 
omegnen.

Såvel landsforeningen som byens borgere byder 
Dem velkommen til sommerens stævne og sommer
lige, kammeratlige samvær i et skønt sydfynsk 
område. Edvard Andersen.

Hovedbestyrelsesmøde i Fredericia 
11. februar 1980.
Mødet var henlagt til Fredericia, hvor man besøgte 
det lokalhistoriske arkiv med en evt. flytning af 
Slægtsgaardsarkivet for øje. Der blev dog ikke 
taget nogen beslutninger og vort arkivs fremtidige 
skæbne står stadig i det uvisse.

Efter dette besøg afholdtes selve mødt på hotel 
»Landsoldaten«, hvor landsformanden, gdr. Jens 
P. Petersen, redegjorde for de svar man fra for
skellig side havde modtaget på problemer om 
særeje, foreningen havde rejst, bl.a. med en skri
velse til statsministeren, som vi bringer andetsted i 
bladet.

Spørgsmålet om konsulenter blev drøftet, og det 
vedtoges at anmode konsulenterne Asger Mai- 
mann, Sjælland, Bønting, Viborg og Helge Ras
mussen, Kerteminde. Formanden vil på årsmødet 
redegøre for dette problem, og hvis der er positiv 
interesse hos medlemmerne vil konsulenternes nøj
agtige adresse og telefon blive offentliggjort i 
næste nr. af bladet.

Årsmødets program blev behandlet i detaljer 
efter forslag fra Fynskredsen og vedtaget — særlig 
omtale andet sted i bladet.

Vagn Mathiassen forelagde et oplæg til fonds
dannelse som vil blive forelagt på årsmødet, hvor
efter hovedbestyrelsen vil konfirmere den endelige 
beslutning på sit møde i efteråret 1980.

Bent Bjergskov kunne meddele, at Jens og Anna 
Jensens fond ikke har lidt tab efter de hidtidige 
dispositioner af den forrige administrator. Admi
nistrationen er nu overdraget Sparekassen Fyn, 
Bikubens forvaltningsafdeling i Odense.

Til det kommende årsmøde skal der udnævnes 
flere nye medlemmer, nemlig både fra Sjælland, 
Fyn og Jylland, dette vil formanden redegøre for 
på mødet i Fåborg.

Næste års mødested var på programmet som 
sidste emne. Der kom flere forslag bl.a. Køben
havn (ved formanden), Århus (ved Sehested), lige
som Åbenrå og Fredericia også blev nævnt. Be
slutningen blev det dog overdraget til årsmødets 
deltagere at tage stilling til.

Mødet hævet. Red.

Generalforsamling i sydjysk afdeling på 
Skrydstrup Forsamlingsgård 4. marts 1980.
Formanden, gdr. Jens Skau, aflagde en udførlig 
beretning, hvoraf det fremgik, at foreningen havde 
haft en meget vellykket udflugt til Nordjylland 
med stor deltagelse.

Formanden nævnte landbrugets mange og store 
problemer: Ejendomsoverdragelse, gaveafgift, ka
pitalvinding, store og dyre kriselove efter dannel
sen af den nye regering i oktober 1979, ekstra 
formueskat, værdistigningsafgiften o.s.v. — dette 
må føre — og har allerede ført til alvorlige protes
ter fra landbrugets side. Formanden fremhævede, 
at vore kommunalpolitikere må tage betydelig 
stærkere fat, hvis landbrugets netto valutaindtje
ning til landet ikke helt skal slås i stykker.

Andre problemer, som man må protestere imod, 
er bl.a. en fortsat bebyggelse op ad landsbyerne, 
ligesom miljøloven kan være årsag til at lukke eller 
pålægge store animalske produktionsanlæg, hvil
ket påny vil give store økonomiske byrder. En 
positiv ting er jordklassificeringsloven, men det 
kræver, at der holdet et vågent øje overfor kom
munerne, som helst vil tilsidesætte loven. Beret
ningen blev påhørt med usædvanlig stor interesse 
og flere havde indlæg i en påfølgende frugtbar 
diskussion.

Den hidtidige formand gennem 20 år, gdr. Jens 
Skau, ønskede ikke genvalg og i hans sted valgtes 
Thomas Dahlmann, »Gammeleje«, Haderslev. 
Endvidere nyvalgtes fru Elise Jensen, »Højtofte- 
gaard«, Gammelby, til medlem af bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen talte advokat Haakon 
Thomsen om medejer — særforhold og papirløse 
ægteskaber, alle store problemer for gårdenes vi
dereførelse.

Efter at Jens Skau ved det påfølgende kaffebord 
var blevet stærkt hyldet for sit uselviske virke for 
foreningen gennem de mange år, afsluttede den ny 
formand mødet med en varm tak til medlemmerne.

Th. D.
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Jeg vælger mig ....
Menneskene vælger forskelligt i mange af livets 
forhold, og flest gange sikkert under indtryk af 
påvirkninger, som kan stamme fra naturen, fra 
årstiderne eller fra klimaet i fællesskabet — eller 
måske fra by- eller landmiljøet.

Det skifter jo så hastigt i moderne tid, og sprin
gene fra den ene yderlighed til den anden, ob
serveres og medfører både sejr og nederlag, hov
mod og ydmygelse. Man vælger livsledsager flere 
gange, efter en tilfældig oplevelses særlige karak
ter, der tages politisk standpunkt udfra et heldigt 
gennemført TV-program, og man skifter religion 
efter en hektisk ladet ordeksplosion, som slår 
holdninger sønder og river med.

Jeg læste forleden en tysk rapport om de for
skelligartede bevægelser, især i ungdomskredsen, 
om bruddene på kryds og tværs og om en særlig 
raffineret forførelsesteknik, som gav bonus ved 
den mindste svaghed hos den, der var under be
handling. Og sådan ender altså mange i narkover- 
denen, i bordellerne, i hasarderede religiøse 
tvangssamfund.

Vi vælger de gode stunder og det glade arbejds
krævende og meningsfyldte liv eller vi vælger det 
rastløse fordummende og voldsomme mønster for 
udfoldelse med terror og tvang ifølge. Og ligesom 
det første valg kan have flere muligheder for 
adfærd, har det sidste både den store og den lille 
terror og tvang som ledsager. Der kan vælges og 
skal vælges fra starten til enden og valget dikterer 
indholdet og værdien af alt hvad den enkelte 
formår. ♦

»Jeg vælger mig april«, skrev Bjørnstjerne 
Bjørnsson i sin optimistiske sang, »fordi den stor
mer, fejer, fordi den smiler, smelter, fordi den 
evner ejer, fordi den kræfter vælter, i den bli’r 
somren til«.

Han livede op i forårets vældige tid, fik inspi
rationer, safterne steg og det lagrede sig, så nye 
personer og nye handlinger blev levendegjort i 
fortællingens stærke linier.

Og så blev det altsammen båret ud over landet 
og ud over verden, til løftelse i millionernes store 
skare. Og så rejste han til Paris og Rom og disku
terede, omfavnede og fordømte i retfærdighedens 
navn og hentede visionerne som hjemme blandedes 
med norsk virkelighed og blev til verdenslitteratur. 
Og først og fremmest i foråret fejede han med 
skarp lud og kraftig kost, så uretten fik sin be
komst. Det kan slovakkerne bl.a. ære ham for 

endnu i dag og hvert år kommer de til Aulestad for 
at mindes deres frelser i kampen mod tjekkerne. 
Bjørnsson blev som født påny i vårens skønne tid 
og kunne med livsmod og begejstring derved fejre 
17. maj i Gausdal.

*
Og så læste jeg engang i avisen, at en af de 

kendte i landet forkyndte: »Jeg vælger mig sep
tember«. Hun priste den vemodige skønhed, de 
gyldne agre og de forkortede dage, med den rene 
og kølige luft, og lyset over landskabet, skyfor
mationerne og menneskets mere rolige hengiven sig 
til arbejdslivet og hjemlivet. Jeg forstår hende, jeg 
kan også li’ september, man observerer meget bed
re mange ting under indtryk af et dansk vejr og en 
dansk natur, som ikke hverken undertrykker so
lens varme eller bringer temperaturen til grader, 
der ensretter dagens færden. Man færdes så frit og 
herligt inde og ude, fordi det er let at finde tilpas
ninger. Og september er god derved, at man drages 
mod bogen og gennemsynet af reolen er en 
nødvendig beskæftigelse. Det sætter skub i læsnin
gen, som i hvert fald jeg forsømmer om somme
ren, og bogens budskab er lindrende for både sjæl 
og legeme. Fra den vokser en kraft, som ikke 
overgås, i alt fald kun af kærlighedens kraft og den 
kan også udfolde sig i virkelighedens verden på 
baggrund af bogens skildringer.

I september bliver det ganske vist mørkere, men 
mørket kan overvindes af lysets kraft, som findes i 
mange iklædninger, og vi ved jo, at skiftet venter 
bagom det mørke. »Foråret så sagte kommer«. De 
ord af Kaj Munk er det altid godt at have i erin
dringen — i mange forhold.

Og jeg kender én der vælger november, for så 
fornemmer vi trygheden, og eftertanken får over
taget, siger han. Han har særlige evner for at hygge 
sig i stilhed ved avisen og fjernsynet og vælger de 
livsbekræftende og positive sider af livet. Han er 
nok lidt ensidig alligevel, fordi vi jo ikke kan lukke 
verdens dårligdom ude, hvad enten det nu er løgn 
der forsøges gjort til sandhed, eller sandhed til 
løgn eller historiske fakta, der undertrykkes eller 
forbrydere eller ofre der dyrkes. Men han synes 
altså at det bedste begynder i november og at 
vinterens aktiviteter er det mest befordrende. Ja, 
sådan er vi jo forskellige.

Og november -79 gav mig en særlig oplevelse, og 
sandt er det nok, at denne måned kan starte på en 
god måde via læsning, som vi ikke kommer uden
om. Med tanke på 1979, vælger jeg mig nok 
november, som årets bedste måned, for da læste 
jeg, som før nævnt, en af tidens rapporter som er 
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rystende i sit indhold. Den handlede om ungdoms
religionerne og rejste store spørgsmål. For det var 
farlige tendenser, der viste sig. Her vil jeg bare 
fortælle om »Guds barn« ell. »Children of God«. 
Hippierne skabte opmærksomhed omkring bevæ
gelsen og man troede den i tilbagegang, men nu 
blomstrer den i mange lande og bl.a. i Tyskland, 
har myndighederne nu taget den under nøje be
skuelse. Sektprædikanten Haack mener, at han 
har kontakt med 200.000 unge og 15.000 har alene 
engageret sig i kulter. De har brudt kontakten med 
hjem, familie, arbejde og skole og bryder med 
ethvert normalt liv.

Det er målet, at forvandle individet ved at hjer
nevaske, så den enkelte ikke mere kender sin fortid 
og bliver følgagtig de nye herrer. Der skal bevidst 
rejses mure, der adskiller, enhver skal opgive sin 
personlighed og sin evne til at være logisk. Livet 
skal være en lydig indsats, ledet af Guds udvalg
te på jorden. Det værste udslag af denne forførelse 
så vi i forfjor, da flere hundrede begik selvmord i 
Sydamerika. Og endemålet for tusinder af disse, 
bliver et liv i tiggeri og prostitution efter ordre. 
From prostitution er en nødvendig arbejdsmetode 
blandt »Guds børn«. Deres åndelige leder, som 
kalder sig Moses David, har sat undervisning i 
gang, om hvordan kvindelige disciple lærer kun
sten at forføre mænd, for at vinde dem for sekten, 
og i tyske natklubber opererer de nu udfra religiøse 
hensigter. Metoden kaldes »flirty fishing«. Og hvis 
forældre prøver at gribe ind, får de at vide, at de 

på denne måde ofrer deres krop til Gud. En 
offentlig anklage har meddelt, at to af disse kvin
der, efter to ugers virksomhed i Düsseldorf, havde 
afleveret 12.000 D-mark til deres gudelige herrer. 
Financieringen har i vore dage et særligt omfang. 
Det religiøse har alle dage været et udgangspunkt 
for menneskebedrag — også — men mon ikke vi 
nu oplever en særlig grum vildledning.

Det kan godt lede tanken hen på, om vi ikke 
oplever den mest godtroende og dumme tidsperio
de i historien, men det er vel ikke populært at 
nævne dette. Men tanken strejfer i hvert fald. Der 
er jo mange folk, der tror på ingenting, men værst 
er det nok, at mange tror på hvad som helst. Det 
bedste der kan siges herom, er nok, at det er 
ligefrem frygteligt. »Har forældrene og samfundet 
ikke haft nok at byde«, er vel så det næste spørgs
mål, og hvad skal svaret være? Da jeg læste om alt 
dette i november, kom jeg til at tænke på, at ad
ventslysene måske angav svaret. Ja måske. I hvert 
fald gælder påbud ikke, men vel nok det at pege på 
positive alternativer. — November gav spekulatio
ner og de går videre.

*
»Jeg vælger mig« — en mærkelig sætning, et 

nødvendigt valg. Uden valg, ingen vilje til udvik
ling og ingen mål for sin gerning og ingen resul
tater for mennesket. Valg efter valg er vilkåret 
under smil og alvor og ansvar.

Af: Manden i gården.

Kort over udflugtsturen på årsmødet søndag (se næste side).
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Årsmødet i Fåborg
Programmet for årsmødet er fra Fynsledclsens 
side nu tilrettelagt i enkeltheder, som vi her skal 
meddele deltagerne. Der mødes i Fåborg på ferie
hotellet »Klinten«, hvor selve årsmødet tager sin 
begyndelse kl. 13,30 — hvilket er en mindre 
fremrykning af tiden, så der er mulighed for en 
rundtur i byen med cvt. besøg på det skønne 
kunstmuseum med værker af de berømte »fyn
boer«, eller man ønsker at besøge den gamle hi
storiske gård i Holkegade (bymuseet). Der er iøv- 
rigt truffet den ordning, at man meddeler de 
respektive kustoder, at man kommer fra Slægts
gårdsforeningen, så betaler foreningen for alle. 
Om aftenen er der festmiddag kl. 18,30 med på
følgende hyggeligt samvær og mulighed for en 
svingom.

Søndagen begynder med andagt i Horne kirke 
kl. 09,00, hvor Odensebiskoppen K. C. Holm vil 
holde prædiken. Umiddelbart efter gudstjenesten 
vil kirkens nye sognepræst Torben Haugaard,

Hotelophold
Der er reserveret værelser til alle på Hotel Klin
ten. — Alle værelser er i lejligheder med plads til 
4 personer.
Priserne er pr. person, exel. morgenmad: 
når der bor 1 person kr. 175.-.
2 personer kr. 280.-.
3 personer kr. 385.-.
4 personer kr. 490.-.
Lejlighederne er til disposition fra kl. 12,00. — 
Mødedeltagerne afregner selv med hotellet. Mor- 
gencomplét, som koster kr. 25,-, betales ved bor
det.

Eventuelt afbud bedes venligst meddelt kasse
rerkontoret hurtigst muligt, for at regning for 
ubenyttet lejlighed kan undgås.

Der skal på forhånd indbetales for deltagelse: 
Eftermiddagskaffe lørdag (kaffe med brød) 

kr. 16,50.
Middag på Hotel Klinten, omfattende middag 

(3 retter) og kaffe efter middagen, incl. moms og 
betjening kr. 109,- 4- andel i fællesudgifter 
(musik, tryksager, porto m.m.) kr. 20,-, ialt kr. 
129,-.

Vinanretning til middagen (3 glas vin + 1 glas 
dessertvin) kr. 35,-.

Frokost søndag på Korinth kro, incl. moms og 
betjening og kaffe kr. 50,- + andel i fælles
udgifter (forfriskning ved mødets afslutning, 
tryksager, porto m.m.) kr. 20,-, ialt kr. 70,-. 

som er cand. phil. i historie, fortælle mødedelta
gerne lidt om kirkebygningen og dens historie.

Efter endt kirkegang tager vi på en rundtur på 
Hornelandet for at slutte med et besøg på Horne 
Møllegård, hvor proprietær Stentebjerg \ il vise 
sin smukke gård frem. Derefter går turen via 
Dyrcborg og Fåborg gennem de smukke Hol- 
stenshus-skove for ca. kl. 12,30 at spise frokost 
på Korinth Kro — derefter over Arrcsø, hvorfra 
vi svinger mod sydvest for at ende turen på bry
degård, hvis ejer, direktøren for Kredit forenin
gen Haunstrup-Clcmmensen, har indbudt med
lemmerne til cl besøg. Haunstrup-Clcmmensen er 
en god ven af foreningen og er vært for vort 
arkiv.

Efter dette besøg skilles vore veje og hver dra
ger til sit, forhåbentlig mange gode indtryk og 
meget hyggeligt samvær rigere.

Efterskrift: Enhver cirkus har som bekendt ret 
til ændringer i programmet, men vi håber dog at 
kunne følge de ovenfor slukne linier uden pro
blemer.

På gensyn!
Red.

Buskørsel
Da der de sidste år har været meget svingende 
ønsker om buskørsel vil vi i år forsøgsvis indhente 
alle ønsker om buskørsel og derefter bestille de 
busser der er brug for.

Priserne for buskørsel vil blive: fra Sønderjyl
land ca. 100,- kr., fra Fyn ca. 90,- kr., og fra 
Sjælland/Lolland-Falster ca. 200,- kr., incl. 
færge. — Betaling i busserne.

Tilmelding på tilmeldingsblanket, med oplys
ning om hvor man helst vil stige på bussen (nær
meste større by).

Hvis det har interesse for sjællænderne, der ta
ger tog og færge, kan Fyns-bussen evt. hente gæ
sterne i Nyborg. Evt. interesserede bedes meddele 
sekretæren dette samt tidspunkt for færgens 
ankomst.

Bus fra Jylland
Randers-kredsen arrangerer bustur til årsmødet i 
Fåborg den 31. maj og 1. juni.
Afg. Vivild kl. 7,50.

Allingaabro kl. 8,00.
Randers kl. 8,30 (Rutebilst.)

Der køres ad Hovedvej 10 og bussen stander efter 
aftale.

Tilmelding senest den 20. maj til: Rutebilejer 
H. Espersen, Vivild, telefon (06) 48 60 33. — 
Min. deltagerantal ca. 20. Bestyrelsen.
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Tilmelding til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Fåborg på Hotel Klinten d. 31. maj og 1. juni 1980

Tilmeldelse kan kunske skriftligt til Slægtsgaardsforeningens kasserer, fru Inger Hansen, Bjerggårdsvænget 9, 
2840 Holte, senest den 9. maj, hvorefter deltagerliste, billetter m.m. vil blive fremsendt.

Følgende deltagere tilmeldes (skriv tydeligt).

Betaling Antal Pris Ialt Stilling «

Eftermiddagskaffe 16,50
Navne .

Middag og kaffe
Fællesudgifter lørdag 129,00

Vinanretning 35,-
Frokost og kaffe
Fællesudgifter søndag 70,00 Adresse -

Ialt

Giro □

Lejlighed 
med I 2 3 4

Evt. telefon ----------------------------------------------------

Sæt x 

Indbetalt ved check □Antal 
Personer

Ønsker at påstige bus i___________________________________________________________ . Postanvisning □

__ _ Send denne---------------------------------------  ■ ■ ... ---------... _ .. . — Klip her^

Tilmelding til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Fåborg på Hotel Klinten d. 31. maj og 1. juni 1980

Tilmeldelse kan kunske skriftligt til Slægtsgaardsforeningens kasserer, fru Inger Hansen, Bjerggårdsvænget 9, 
2840 Holte, senest den 9. maj, hvorefter deltagerliste, billetter m.m. vil blive fremsendt.

Følgende deltagere tilmeldes (skriv tydeligt).

Betaling Antal Pris ialt Stilling _______________________________________

Eftermiddagskaffe 16,50
Navne ______________________________________

Middag og kaffe
Fællesudgifter lørdag 129,00

Vinanretning 35,-
— ■

Frokost og kaffe
Fællesudgifter søndag 70,00 Adresse______________________________________

Ialt

Lejlighed 
med 1 2 3 4

Evt. telefon ---------------------------------------------------

Sæt x
Antal 

Personer Indbetalt ved check □

Giro □

Ønsker at påstige bus i  Postanvisning □
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Velkommen til nye medlemmer
Gårdejere Lise og Keld Andersen, 
»Fjellebrogaard«,
Kalby, 4684 Holme Olstrup

Gårdejer, reg. revisor 
Thorkild Stryhn Rasmussen, 
Østermarksgade 11,
4780 Stege

Gårdejer, M. F. Peder Sønderby, 
Ørdrup Østergaard, 
GI. Åbølvej 4, 
6520 Toftlund
Børnehavelærer Else Skifter, 
hr. gårdejer Anton Christensen, 
»Birkegaarden«,
Bavnehøjvej 10, 7850 Stoholm

Gårdejer Niels Nyvang, 
Langebjergvej 40, 
HaraJdsted, 
4100 Ringsted

Gårdejer Hans Frandsen, 
»Holmgaard«,
Kildegaardsvej 9, Havrebjerg, 
4200 Slagelse

Gårdejer Else Vedel Larsen, 
»Birkelund«,
Smerup, 
4653 Karise

Gårdejer Jørn Petersen, 
»Lindegård«,
Lindegårdsvej 16, Svensmark, 
4780 Stege

Gårdejer Anker Olsen, 
Grønlykke, 
Varnæs, 
6200 Åbenrå

Gårdejer Hans Peter Aagaard, 
Vojens vej 2, 
Torsbjerg, 
6500 Vojens

Gårdejer Olaf Lyndrup, 
Holmegaard, 
Fjallerslev, 
7900 Nykøbing M.

Gårdejer Arne Berntscn, 
»Nørrebøgcgaard«, 
Kongevej 12, Uglerup, 
4450 Jyderup

Gårdejer Margrethe Boysen, 
»Vejsgaard«, 
Steffensmindevej 1, Alstrup, 
4840 Nr. Alslev

Gårdejer Hans Frimand, 
Aastrupvcj 39, 
Vejringe,
4850 Stubbekøbing

Gårdejer Peter Pille, 
»Rønnebærgård«, 
Oustruplundvej 24, Tåderup, 
4800 Nykøbing F.

Gårdejer Ingvor Jensen, 
»Højgaard«, 
Højgaardsvej 4, Sjoltc, 
4733 Tappernøje

Gårdejer V. Kjeldgaard Jensen, 
Aulbygaard, 
Aul byvej 21, 
5467 Røjle

Assistent Peer Bay Nielsen, 
Møllebjcrgvej 6 a,
Lindelse, 
5900 Rudkøbing

Gårdejer Johan Sørensen, 
»Ringebygaard«,
Vcstermarievej 6, 
3700 Rønne

Gårdejer
Jørgen Christensen, 
Søndcrødvcj 18, 
4291 Ruds-Vedby

Proprietær
Erik V. Rahbck, 
»Rysscnstcn«, 
7650 Bøvlingbjerg

Gårdejer Erik Poulstrup, 
»Poulstrup«,
Houvej 244, 
9362 Gandrup

Gårdejer Erik Thomsen, 
»Sdr. Holmgaard«, 
Sdr. Lem, 
6940 Lem

Gårdejer Holger M. Larsen, 
»Engtoftegård«,
Lyngvej 25, 
4600 Køge

Fyns eneste rundkirke — Horne Kirke.
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De gamle billeder
Der sprøjtes 
frugttræer

Foto fra ca. 1934 fra »Skovgaard«, 
Lundebakkevej, Toksværd, hos den 4. 
ejer, gdr. Anna Jensen.

»Sprøjtemanden« er parcel. Johan 
Johansen (1888-1968). »Pumpetrække- 
ren« er Karl K. Jensen fra »Skovgård«.

Den unge (ferie)-pige er Inga Henning
sen fra Præstø.

Billedet er indsendt af Else Jensen, 
Toksværd Bygade, Toksværd.

Artillerister på Bådsmandsstræde Kaserne

Om billedel, der er indsendt af Poul Andersen, Lund, Xæstved, fortæller P. A.: — Det er min onkel Jens F. Jensen, som soldat, 
han var gift med min moster. Han står i 2. stående række yderst til venstre ved vinduet. Fotografiet er laget 1900-1901. Han 
døde i 1936 i Rynstrup, hvor han havde en gård og mange tillidshverv, bl. a. både sognefoged og sognerådsformand.
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Et 200 år gammelt bryllupsdigt
Dette digt er skrevet i anledning af et bryllup 
blandt Kjær herreds bønder. Dets forfatter til
hørte selv disse bønders kreds - det var gårdmand 
Jeppe Hansen, Lunden, brudeparrets nabo. Ved 
de udhævede bogstaver i digtets tilegnelse - be
gyndelsesbogstaverne i hans eget navn - har han 
efter datidens skik selv antydet sit forfatterskab. 
Medens digtets indledning samt slutningsønsket, 
der har et litterært og traditionelt tilsnit, måske er 
lånt fra trykte eller skrevne forlæg, er selve dets 
kærne - omtalen af brudeparrets personlige for
hold - jo utvivlsomt Jeppe Hansens eget værk. 
Det er formodentlig af forfatteren selv, eller må
ske af en anden gæst, bleven oplæst ved bryllups
måltidet. Originalen, som er noget medtaget af 
tidens tand, hvorfor læsningen på enkelte steder 
er vanskelig og teksten noget usikker, ejedes af 
brudeparrets sønnesønsøn, gårdejer Thomas B. 
Thomsen, Ulstedlund.

Jeppe Hansen, Lunden, eller som han i daglig 
tale kaldtes Jeppe Lunden, havde den østre gård i 
Ulstedlund, Ulsted sogn, Kjær herred. Han var 
født 1736 og døde, 83 år gammel, den 3. maj 
1819. Gamle folk omtalte ham som en mand, der 
var forud for sine omgivelser og sin tid i oplys
ning. Som landmand skal han derimod ikke have 
været fremragende - der holdt han uden 
fremskridtstrang fast ved det gamle. I det hele 
taget mindes han som en stille, omgængelig og 
tjenstvillig mand. Hans skrivefærdighed satte 
ham i stand til at hjælpe andre med affattelsen af 
breve og lignende, og ved given lejlighed skrev 
han en sang til gode venner, som f. eks. den her 
meddelte. Han efterlod sig ingen børn.

Om brudeparret, til hvem digtet er henvendt, 
og navnlig om den gamle og ansete slægt, hvortil 
brudgommen Bertel Thomsen hørte, skal medde
les følgende:

Ulstedlund ligger på en ud imod kjær og mose 
fremspringende bakkeknude med en dejlig udsigt 
mod øst ud over Kattegat fra Voerså til Hals og 
imod nord til Dronninglund. Den her omhandlede 
gård er i 5 slægtled gået i arv fra far til søn i den 
nuværende ejers familie.

Den ældste mand af slægten, som man ved 
besked om, hed Bertel Thomsen og var født på 
Gandrupgård i Vester Hassing sogn i året 1673. 
Den 22. oktober 1702 blev han gift med den 4 år 
yngre Johanne Lausdatter. Han døde 1736, hun 
1759. På gården i Ulstedlund findes endnu et lille 
smukt udskåret egetræsskrin med Johanne 
Lausdatters navn og fødselsår, deres søn, Thomas

Bertelsen, født 1704, død 1776, var som ung 
mand ladefoged på Vrå og senere bestyrer på El- 
linggård ved Frederikshavn, hvilke gårde dengang 
tilhørte grev Schack Vittinghof Holck. På Elling- 
gård. På Ellinggård blev Thomas forlovet med 
husbestyrerinden Johanne Møller, og da de blev 
gift fik de af herskabet lov til at udvælge sig en 
fæsteledig gård og fik efter ønske den hoverifri 
gård i Ulstedlund i fæste. Til gården var knyttet 
stillingen som skovfoged over Rønholt skov. 
Thomas Bertelsens søn og efterfølger var den 
Bertel Thomsen, til hvis bryllup sangen blev skre
vet. Han var født 1747. Som sin far var han både 
gårdmand og skovfoged, en stor og stærk mand, 
særlig dygtig til at arbejde i træ og snitte. Han 
restaurerede f.eks. et krucifix, som dengang hang 
i Ulsted kirke, og hvoraf rester endnu findes på 
kirkeloftet, og han forfærdigede en del bohave, 
som endnu bruges i gården, alt i egetræ.

Ved udskiftningen fik han ved velvilje fra 
landmålerens side tildelt en udmærket lod i Røn
holt skov, hvor han skovede egetømmer i mange 
år. Nu er der kun en lille levning af denne skov 
tilbage.

Den 2. februar 1779 ægtede Bertel Thomsen, 
efter kongelig bevilling uden forudgående trolo
velse, Margrethe Katrine Pedersdatter af Gravholt 
i Ulsted sogn, datter af Peder Munk og Anne 
Thomasdattcr. Hun var da 20 år gammel. 
Folkene i Gravholt havde fra gammel tid ord for 
at kunne hekse, men det lader dog ikke til at 
Margrethe tog noget af deres trolddomskunst med 
sig til Ulstedlund - derimod medbragte hun 
kyndighed i læsning og skrivning, hvilken hun 
overførte på sine børn. Disse var vel oplyste 
mænd. To af dem blev sognefogeder, Peder Ber
telsen i Hals og Thomas Bertelsen, som arvede 
fødegården, i Ulsted sogn. Bertel Thomsen og 
Margrethe Pedersdatter var bedsteforældre til den 
bekendte vendsysselske skolelærer L. Møller 
Lund. Margrethe døde 16. maj 1828, Bertel 
Thomsen den 17. oktober 1833.

Gården gik altså over til deres søn sognefoged 
Thomas Bertelsen og fra ham til hans søn Niels 
Thomsen, der døde 1912. Sidstnævntes søn Tho
mas B. Thomsen (senere sognefoged og sogne
rådsformand) var næste ejer af det gamle hjem, 
som nu ejes af hans svigersøn, Præstegaardskon- 
sulent, agronom Peder Høgh. Th. B. Thomsen 
huskes af mange af Slægtsgaardsforeningens 
medlemmer.
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Digtet
Paa Voris Høy Elskende Brude Par, 
Brudgommen Velagte og Vel Forstan
dige unge Karl, Bertel Thoms- 
søn i Ulstcd Lund, - 
Bruden, Dyd og Gudelskende 
Pige Magarethe Peders Daatier 

af Gravholt,
Deris Bryllups Fæstes Dag, dend 

2den Fcbruarj 1779,
Erc Diss faae Slæt te, dog Vcl- 

meende Stropher indleveret 
af den som I Haabet Stedse Le
ver (om?) Glæde-Huusets og især 

Brude Parcis V(cl).

Ey ccnlig Bie i Skov 
kand meget Honning sanke, 
ey ccnlig mand ved Plov 
kan lige fuur vel vanke, 
ey cenlig mand i Krig, 
naar mange er imod, 
kand vel forsvare sig, 
lad være hånd er god. 
Men toc langt bedre er 
til hvad de skal udrætte, 
med rcngcrc Besvær 
kand de fuldføre dette. 
Toc vel kand staae i Blæst, 
to letter Byrder bær, 
to varmer Sengen bæst, 
hcldst naar de cenig er. 
Men - Sligt forbie at gaae 
og ikke derom tale - 
Guds Raad det maa bestaae 
og hvad hånd vil befale. 
Vil mand om ægtestand 
Guds egne Ord betragte, 
mand Det befinde kand, 
Jeg haaber, de nok skal 
for Sandhed tage det 
og giøre samme Val: 
Toe bedre er end et.

Vor Dydig Brudgom ey 
af stor Besvær kand sige 
ey hellcr af lang Vey 
at vandre om sin Liige. 
Gud viistc ham derhen, 
Hans Moder sagde Ja, 
Tag Dig en Brud og Ven, 
Grauholt hun kommer fra. 
Hun ikke sagde ney, 
men med sin Venner raade. 
De sagde: Gaa den Vey, 
Det bliver Dig til Baade.
Vor Brudgom Skudsmaal faar

af Fattige og Riigc, 
at hånd sig øvet har 
i Guds Frygt alle Tiide, 
sig kiærlig viist mod hver, 
Forældre lydig var, 
han med sin Moder kiær 
Eu flittig været har. 
Hans Søster skiøner paa, 
hånd Broder været har, 
Gud løner ham ogsaa, 
en dydig Brud hånd faar.

Vor dydig Brud ogsaa 
kand samme Skudsmaal nyde, 
med Kierligheds Aatraae 
enhver sin Tienest yde.
Ja, Moder siger saa: 
Hun Søskend skiøner paa 
hun deres Søster er, 
Hand det og mon cragte, 
Hand selv mon sige saa: 
Det got ey mone vær 
saa ccnligen at gaae, 
Jeg ham en Hielp beskiær. 
Det blev som Gud hånd bød, 
Een Adam for sig fandt 
Een Eva i sil Skiød, 
Guds Raad var ey omtant. 
Her ses, Gud Ægtestand 
først selver har indstiftet, 
Da hand den første mand 
alleene selver giftet, 
men siden ingen har 
saa læt en Hustru faaet, 
een Deel med stort Besvær 
sil Giftermaal har naact. 
Om Isaac hand skal faae 
Rcbeche til sin Brud, 
En Eleasar maae 
af Landet drage ud. 
Een Jacob tiene maae 
i Fiortcn samfuld Aar, 
før hand kand Rachel faae, 
og hånd sit Ønske naaer. 
Tobias søgte Guld, 
Da hånd en Sara fik, 
Guds Engel var hans huld 
og med ham, hvor hånd gik. 
Mig vilde svaris saa, 
Sligt gammelt er bekiendt, 
Del bør Du vende fra 
og lad det være endt. 
Ræt nok forgiæves er 
Sligt gammelt at afmaale, 
Vor Brude Par saa kiær 
om dem jeg burde tale.

Ja hver vel skiøne kand, 
som her forsamlet er, 
hvor kiærlig de sig fand 
mod heele Lavet kiær. 
Gud viser og, at hånd 
ey hende glemmet har, 
hun faar en dydig Mand, 
een Moder mod sig rar. 
Jeg ydmyg beder hver, 
som mig den Ære giør, 
som dette har saa kiær 
at læse eller hør, 
de det foragter ey, 
fordj det renge er, 
Thi mand ad alfar Vey 
gaar best med lidt Besvær. 
Om noget er forseet 
en anden skiene kand, 
alt det lad blive mit, 
een fattig Bondemand. 
Jeg ey fortryde skal, 
en andens bedre er, 
men snarrere mit Val 
og dette have kiær. 
Endnu tilbage er 
mit Votum at fremviise, 
Vor Brudefolk saa kiær 
mand ellers best forliiser (?)

LYKYNSKNING.

Lev, dydige Brudgom, 
med Elskelig Brud, 
med Lykke dem smykke 
af Himlenes Gud, 
lad Grøde af Jorden for dennem opgroe, 
Velsigne for dennes ald Nærig og Boe, 
med Glæde lad træde 
i Ægteskabs Sæde, 
indtil de i Himlene ævig skal boe.
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Jens og Anna Jensens fond...
udlåner penge til unge landmænds etablering, også ved generationsskifte. Årlige ydelse 
uden kurstab for tiden 12 procent, hvoraf 9 procent er rente. Henvendelse til:

Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, Rynkeby, telefon (09) 391317.

Henvendelse til fonden skal være indsendt senest 1/6 eller 1/12 hvert år.

Dansk Fagpresseforening 
fylder 75 år. Det er vi 271 
med til at fejre...

dansk/ 
FAGPRESSE 
FORENING

Borgergade 32 
1300 København K
Tlf. 01 - 11 38 13

Ligesom 270 andre fagblade er også 
dette fagblad medlem af Dansk Fag
presseforening. Disse fagblades sam
lede oplag er på mere end 5 millioner 
eksemplarer pr. nummer. På et år bli
ver det til 70 millioner fagblade. 
Hveranden erhvervsaktiv læser regel
mæssigt et eller flere fagblade.
Bedre end noget andet massemedie 
sikrer fagpressen, at den enkelte kan 
holde sig ajour med udviklingen på si
ne interesseområder.
De afgrænsede læsergrupper gør sam
tidig fagpressen velegnet til målrettet 
annoncering.
I 75 år har Dansk Fagpresseforening 
varetaget medlemsbladenes interesser 
gennem erfaringsudvikling på møder 
og kurser og ved at tale fagpressens 
sag overfor myndigheder, annoncører 
og interesseorganisationer.
Til fremme af en bedre fagpresse og 
til gavn for fagbladenes læsere.

Skaf foreningen nye medlemmer
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt materiale om
Dansk Slægtsgårdsforening og opfordres til at indmelde sig i foreningen:

Ønsker man ikke at klippe i bladet, kan forslag indsendes til sekretariatet på alm. postkort.

Titel Titel

Navn Navn

Postadresse Postadresse

den 19 Underskrift
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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.

FORENEDE
KREDITFORENINGER
Otto Monsteds Plads 11 Postbox 333 Magelos 2 ■ Postbox 343 
1503 København V • Tlf (01)15 34 34 5100 Odense • Tlf. (09) 11 77 77

Jyllands 
Kreditforening er 
specialister i 
Jylland...

KREDITFORENING
6100 HADERSLEV: Åstrupvej 13. Tlf. (04) 527000
6950 RINGKØBING: Herningvej 3. Tlf. (07) 3201 11
8800 VIBORG: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf. (06) 6233 33
9100 AALBORG: Boulevarden 43. Tlf. (08) 12 3877
8260 ÅRHUS-VIBY J: Borgvold 16. Tlf. (06) 148800.



Fotokopiering
foretages.

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND Slægtsgaardsarkivet.

Vi skaffer penge 
til gårde

København: Jarmers Plads 2 
1590 København V, Tlf. (91) 12 53 00 
Århus: Åboulevarden 69, 
8100 Århus C, Tlf. (06) 12 53 00 
Herning: Viborgvej 1, 
7400 Herning, Tlf. (07) 12 53 00 
Afd.kontor i Ålborg: Algade 38, 
9100 Ålborg, Tlf. (08) 12 53 00 
Afd.kontor i Odense: Jernbanegade 16, 
5000 Odense, Tlf. (09) 12 53 00^

Kreditforeningen Danmark

Et A-rentebevis fra Andelsbanken 
giver stigende rente år forår 
-uden at Deres penge er bundet.

Handelsbanken
KJERTEMINDE AVIS ApS. OFFSET. 3OGTRYK


