
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er 
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og 
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som 
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre 
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk


April/maj 1985

Lær af fortiden - Lev i nutiden 
Virk for fremtiden

255 - 43. årgang

Til oldtidens ihukommelse

(Foto: P. Th. Gravesen, Skjern)

Mindesten i Dejbjerg Præstemose, hvor Dejbjerg-vognene fandtes.
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Dagen der drejede vor vandring. Det blev normale 
dage, bedre dage, friere dage. Der skete opløftende 
ting i mørketiden. Sorg og glæde fulgtes ad, men 
tvang og trang ledte i een retning. Det måtte blive 
anderledes og det blev det. Ikke bare lyse dage kom 
til os, men det blev til at være til. Det blev til en 
god fortsættelse.

Ved denne 40 års dag vil vi lade tankevirksomhe
den strejfe den mulighed som kunde være blevet 
virkeligheden, en nazistisk verden med en verdens
by Berlin og to politiske Satellitbyer, Rom og To- 
kio. Med sammenfaldende ideologier og med poli
tistatens fremfærd i diktaturets spor. Lad os tænke 
på barnets rolle som politisk faktor, på skolens 
ensretning og tjeneste for ideologier, på menneske
foragten som ville have ramt alle der ikke tænkte 
»ret«, på videnskabelige eksperimenter for at hæve 
det ariske og overlegne som dyrkedes hos udvalgte, 
på udslettelsen af alt det som folkenes tjenere hav
de sat i gang nede fra socialt kulturelt, folkeoply- 
sende og strukturmæssigt. Men det blev en anden 
verden - gud ske lov.

Tabene var uhyggelige indtil majdagen men tab 
er uundgåelige under ond gerning. Derfor også tab 
nu. Men vi fik en fremtid at tro på - trods alt. Det 
blev til et forpligtende samarbejde - ganske vist 
med brist - og stærke menneskelige og demokrati
ske kræfter styrer nu udenom krigen og dårska- 
ben. Der er forskel på vest og øst og på respekt for 
menneskeliv og meninger, men håbet har fået vin
ger og troen lyser fra ord og åsyn.

40 års dagen bør tale til os om værdien af tro
skab og frihedstrang. Så bærer det igennem til be
dre tider.

Medlem

Fagpresseforening

Jens. P. Petersen.
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ÅRSMØDET 1985

Typisk klitgård fra Holmsland

Turen går til Vestjylland
Når det gælder Slægtsgårdsforeningens årsmøde
udflugt 1985, er det landet rundt om Ringkøbing 
fjord, det gælder.

Enten deltagerne kommer fra øst, syd eller nord, 
vil de undervejs til målet, have stiftet bekendtskab 
med en større del af det vestjydske land. Efter at 
have passeret den midtjydske højderyg, flader 
landskabet ud i den midt- og vestjydske hedeflade, 
skabt da istidens smeltevandsmasser skyllede sand 
ud over området. Følgelig var jorden ikke af særlig 
god bonitet, men alligevel har de sidste 3-4 genera
tioner opdyrket hovedparten af hedefladen.

Det var for den første generation et livslangt 
hårdt slid, der undertiden gjorde menneskene lige 
så krogede, som de få træer, vestenvind og havgus 
bøjede i samme retning, så ingen behøvede kompas 
for at bestemme verdenshjørnerne. Efterhånden 
som mergel, kalk og gødning blev tilført, steg ud
byttet, og i slutningen af halvtredserne er 
vandingsanlæggene kommet til, og har medført 
udbytter, som de foregående slægtled ikke i deres 
vildeste fantasi kunne forestille sig, men vi fore
trækker stadig en klædelig, tavs beskedenhed, når 
vore østdanske fagfæller snakker udbytte-tal, så 
foretrækker vi, at sammenligne med som det var 
før.

I dette flade lidt monotone landskab, bryder læ
hegn og nåletræsplantager, der efterhånden også 
får et islæt af løvtræer, ensformigheden, langs 
bække og åer, de grønne enge, hvor tykvommede 
høveder, med store blide, drømmende øjne, be
tragter lystfiskernes færd langs åen, efter den 
kæmpestore ørred, der lige var ved at gå på kro
gen.

De samme engdrag var for tidligere generationer 
den livsforsikring, der kunne redde både dem og 
deres husdyr gennem tørke og misvækst.

Bakkeøerne, som skyder ud i hedefladen, er af 
betydelig bedre bonitet, og det er også her de gamle 
bolav har ligget, så langt tilbage som mennesker 
har beboet Jylland.

Ringkøbing Fjord og flere af de vestjydske fjor
de, har det særegne, men ganske praktiske, at 
man, i modsætning til landets andre fjorde, kan 
køre rundt om dem. Fjordens forbindelse med ha
vet indskrænker sig til et smalt gennemløb med slu
se og bro. Holmsland Klit og slusen, er værnet, der 
beskytter landet rundt om fjorden mod storm
flodskatastrofer.

Men Vesterhavet er en hård nabo, der år for år 
æder sig ind i klitrækkernes sand, så landtange og 
klitrækker nogen steder er et uhyggeligt smalt bol
værk mod havet. På de mest kritiske steder har 
man repareret med »sandfodring«, det vil sige, at 
store entreprenørmaskiner flytter tusindvis af ton 
sand til de truede steder. Menneskets kamp mod 
havet fortsætter. I en ældre bog om klitbefolknin
gen, beskrives de som »arbejdsomme og kristelige 
mennesker, der ernærer sig ved landbrug fiskeri og 
stranding«. At det sidste ikke bare er en tom på
stand, vidner de ældre velbyggede gårde om, især 
deres store lader med meget gedigne tømmerkon
struktioner, der står i stærk kontrast til de træfatti
ge omgivelser.

Fra toppen af Nr. Lyngvig fyr, har man en fan
tastisk udsigt over hav og fjord og får et indtryk 
af, hvor tyndt befolket området er, når det gælder 
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helårsbeboere, men i nogle få hektiske sommer
måneder, eksploderer befolkningstallet, til det 
mangedobbelte. Mange af disse sommergæster, 
der slikker sol i lune klitgryder og tumler sig i det 
blå hav, med de blide dønninger, ville få et chok 
ved ved en sen efterårsdag eller en vinterdag at op
leve en vestenstorm med mørke forrevne skyer og 
det mørkegrå hav i mægtige bølger brøle ind mod 
den lave klitkyst. Men uanset årstid er et besøg på 
»klitten« en oplevelse.

Midtvejs nede på landtangen, hvor slusen regu
lerer forholdet mellem hav og fjord, ligger Hvide 
Sande, fiskerbyen med havn og mange havgående 
fiskerbåde, der slæber velstand, ind i form af fisk 
til auktion og fiskeindustri, fra dette mærkelige 
modsætningsfyldte hav, der i stormvejr truer den 
lave kyst, men samtidig giver velstand til en fra na
turens hånd fattig og barsk egn.

Ved Havrvig ligger der en trefløjet bygning et par 
hundrede meter fra vejen. På en høj flagstang vaj
er Dannebrog og på et skilt står navnet 
»Vesterled«. Det er en feriekoloni og lejrskole for 
danske skolebørn fra Sydslesvig, bygget og ejet af 
de lokale grænseforeninger i Ringkøbing- og Ribe 
amter, drevet i fællesskab med dansk skolefore
ning. En ung sydslesviger sagde engang: »Hvis en 
aftensammenkomst et eller andet sted i Sydslesvig 
slutter med aftensangen »Der står et slot i Vester
led«, sidder der garanteret een eller flere unge og 
drømmer om stedet på Holmsland Klit«.

Ved Nymindegav svinger vejen i en stor bue ind i 
landet og op over en bakkekam, her ligger Nymin- 
degab Kro, højt og frit med en fantastisk udsigt 
over klitter og hav. Ikke underligt at jægere, turi
ster og andet godtfolk, holder meget af stedet her.

Jægernes interesse for området her, skyldes nok 
især Værnengene, et område nord for Nyminde- 
gab plantage, et kæmpemæssigt engområde, der 
strækker sig ud i fjorden med fælles græsning for 
gårdene i stor omkreds. Til dette store areal kan 
jægerne i jagttiden, for et overkommeligt beløb, 
erhverve dagkort, og der er virkelig også mange, 

der udnytter tilbudet, for dem samlede jagtleje 
overstiger langt værdien af udbyttet ved græsning 
af de store arealer.

Men for at holde en rimelig balance i naturen, er 
det så vel indrettet, at nord for Værnengene ligger 
Tipperne, et lige så stort område, der strækker sig 
længere ud i fjorden. Dette område er totalfredet 
og under opsyn af Vildtbiologisk Station på Kalø, 
der også derfra foretager fugletællinger i den sydli
ge del af Ringkøbing Fjord. Mangen god and, har 
reddet livet, ved at lægge an til landing på Tipper
ne i stedet for på Værnengene. - Skulle der en en
kelt jagtdag være flere jægere end ænder på Vær
nengene, så er ingen snydt endda, for de kilometer- 
lange traveture i den særprægede natur i en frisk 
oktoberblæst er en oplevelse i sig selv, og det giver 
en fantastisk appetit til kroens gode mad, med et 
par dramme til og jægerhistorier om dage for år 
tilbage, da ænderne i flokke strøg ind fra havet.

På turen videre nordpå forlader vi amtsvejen i 
Lønborg, kører uden om kirkebakken, hvor Løn
borg kirke ligger på sit høje forbjerg og ses mile
vidt ud over det flade land. Foran os ligger engene 
ved Skjernå, det omstridte afvandingsprojekt for 
år tilbage, dengang talte mange om de enorme 
summer, som ansås for spildt. I dag er bruttovær
dien af et års høst i Skjernåområdet nok på størrel
se med hele investeringsbeløbet i sin tid. - Også 
lystfiskerne er ved at falde til ro, efterhånden som 
det viser sig, at laksen gerne færdes i det nye åløb.

De milevide kornmarker der duver for vinden, er 
et skønt syn, der kan glæde de fleste mennesker.

Fra Skjern går turen videre op ad Dejbjerg ban
ke, med den fantastiske udsigt. Og turen videre, - 
ja, der er mange muligheder, ind i landet til Ræk
ker Mølle eller Hanning, eller nordpå til Ringkø
bing og videre ud i det vestjydske land, mulig
hederne er mange, undersøg dem!

Men først og fremmest - velkommen til Vestjyl
land! Eventyrets land!

P.M.F.

Strandgaarden - Husby Klit - som vi besøger
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Mindeord over 
Jørgen Bromand. Almsted

Lidt forsinket kom Meddelelsen i Jyske Tidende 
d. 4. april at fhv. Gdr. Jørgen Bromand- Bon- 
degaarden Almsted på Als var afgaaet ved Dø
den d. 25. Marts 1985. Jørgen Bromand var en 
stout alsisk Bonde, der i sine Manddomsaar ud
førte et godt Landmandsskab paa sin gamle 
Slægtsgaard, denne er forlængst overladt til 
næste Generation en Datter og Svigersøn. Jør
gen Bromand var stærkt udadvendt og udførte 
et vidtfavnende Virke paa mange Omraader. 
Han blev Formand for Slægtsgaardsforeningen 
for Sønderborg Amt i 1961 og 1963 indledtes et 
Samarbejde med den samme Forening i Aaben
raa Amt, i Kraft af et særdeles godt Samarbejde 
blev disse Foreninger samlet til een. Jeg lærte 
her Jørgen Bromand at kende som en Mand, 
der aldrig brugte de store Armbevægelser og 
sjældent talte med store Bogstaver, men ihær
dig og utrættelig vennesæl og pligtopfyldende 
kæmpede for, hvad han troede var ret og rig
tigt. Gennem Slægtsforskning og som Medstif
ter af Slægtsgaardsforeningen for Sønderjyl
land har han gjort en Indsats for at bevare og 
udbygge Mindet om de gamle sønderjyske

Bondeslægter. I 1971 udtraadte Jørgen Bro
mand efter eget Ønske af Bestyrelsen, svigtende 
Hørelse gjorde, at han følte det kneb med at 
følge med i, hvad der blev sagt i større Forsam
linger, men derhjemme arbejdede han videre og 
skrev bl.a. et omfattende Erindringsreferat om 
Slægtsgaardsforeningens Virke i det sydlige 
Omraade. Han nævner her den første Start med 
et stort Møde paa Danebod Højskole d. 5. April 
1941 og den endelige Beslutning paa et stiftende 
Møde samme Aar i Odense d. 7. juli. Navnet 
blev Foreningen til Bevarelse af danske Slægts- 
gaarde under Mottoet - Fædrene Jord og fædre
ne Arv, værnes maa til eget Tarv. Jørgen Bro
mand søgte altid at løse de Opgaver, han blev 
betroet efter bedste Evne og Dansk Slægts- 
gaardsforening er ham stor Tak skyldig, idet jeg 
udtrykker min dybeste Medfølelse med de efter
ladte. Ære være Jørgen Bromands Minde.

Bestyrelsen for Slægtsgaardsforeningen i Søn
derborg og Aabenraa GI. Amter.

Torp Friis Møller.

Slægtsgaardsarkivet flytter
Efter ca. 13 år i lokalet H. C. Andersens Boulevard 
4, modtog Slægtgaardsforeningen 26/9 84 opsigel
se fra Kreditforeningen Danmark til fraflytning 
31/3 85.

Efter at Arkivudvalget forgæves har forsøgt at 
finde egnet lokale i København til en rimelig hus
leje, har man aftalt samarbejde med Ringsted 
Landbrugsmuseum, således at Slægtsgårdsarkivet 
for fremtiden får lokale i museets bygninger i Klo
stergården i Ringsted.

Da det nye lokale først skal indrettes, vil arkivet 
være lukket i nogle måneder.

Arkivets telefon 01-11 67 20 vil i denne tid være 
installeret hos genealog Bo Johansen, som træffes 
efter kl. 18.

Arkivar Else Ransy træffes på telf. 01-37 73 22 
tirsdag og onsdag kl. 14-16.

Arbejdet med folketællingsundersøgelser og 
slægts og gårdhistoriske undersøgelser fortsætter 
uforandret.

Arkivudvalget håber, at medlemmerne affinder 
sig med denne midlertidige ordning, og at den 
fremtidige aftale med Ringsted landbrugsmuseum 
bliver til alles tilfredshed.

Vagn Mathiasen.

Slægtsgaardsar kivets 
nye priser
Folketællingsundersøgelse........................ kr. 60
Skrivning af slægtsgårdsdiplom .............. kr. 150
Undersøgelse til slægtsgårdsdiplom og gårdhistori
ske undersøgelser foretages efter aftale med Bo Jo
hansen.
Henvendelser om folketællingsundersøgelser til: 

Else-Margrethe Ransy 
Udbygade 19, 1. th., 
2200 Kbh. N
tlf. (01) 37 73 22, tirsdag og onsdag 14-16.

Henvendelser om diplom og gårdhistoriske under
søgelser til:

Bo Johansen
St. Strandstræde 4, 1.
1255 Kbh. K
tlf. (01) 11 67 20, bedst efter kl. 18.

Bo Johansen.
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I anledning af de to store mærkedage i Danmarks nyere historie - Besættelsen 
9. april 1940 og befrielsen 5. maj 1945 - har »Slægtsgaarden« valgt at markere 
dagene med nedenstående smukke og dybt vemodige beretning.

En solstrålehistorie 
med 

tragisk afslutning
Hentet fra Søren Høgh ’s Erindringer om Liv og Virke i Karlsby.

I 1910 var jeg - 18 år og rekonvalsent - anbragt i et 
pensionat ved Refsnæs kysthospital for at komme 
til kræfter.

Blandt andre pensionærer var en lille Københav
nerdreng på 6 år, som vist ingen forældre havde. 
Han hed Bjørn Bird og var en ualmindelig sød 
dreng. Han sluttede sig især til mig og fulgte mig, 
når vi badede i Kalundborg fjord, og når vi plaske
de rundt i en lille robåd.

Næste forår, da jeg igen var hjemme, fik jeg 
brev fra overlæge Herts på kysthospitalet, om jeg 
kunne tænke mig at tage mod Bjørn nogle som
mermåneder. Det gik jeg med til, og Bjørn blev da 
sendt fra København med Aarhusbåden med et 
skilt på huen med adressen.

Jeg hentede ham ved skibet, og åben og tillids
fuld fulgte han med mig herhjem til gården, hvor 
han faldt godt til og fulgte med i alt, hvad der rørte 
sig.

I smedjen her tæt ved tilbragte han mange timer 
med at skrue forskellige jerndele sammen. Hans 
eet og alt var at blive ingeniør.

Da høsten kom og han så os binde neg med hån
den, sagde han: »Når jeg bliver stor, vil jeg være 
ingeniør, og så skal jeg lave en stor maskine til dig, 
som selv kan høste og binde kornet. Sådan een har 
jeg set på Sjælland, og det er meget lettere«.

Engang så han min mor pille sten ud af kirse
bær, der skulle syltes. Han sagde da, at når han 
blev ingeniør, ville han lave en maskine, der kunne 
gøre det. Den ting stod ham klart, og den foræld
reløse dreng nåede sit og blev ingeniør.

Så randt den sommer, og om efteråret blev han 
sendt til København.

Jeg tænkte ikke på, at vi skulle ses igen.
Men en sommersøndag i 1944, da vi sad ved ef

termiddagskaffen, kom et par unge mænd cyklen
de ind i gården, og den ene præsenterede sig som 
ingeniør Bjørn Bird fra Thrige i Odense. De var på

cykeltur, og da de ved »Syv Veje« så på kortet, 
kunne han se, at han var tæt ved Karlby.

Han fik da lyst til at se, om de samme mennesker 
boede der endnu, og han var glad for at se mig 
igen. Han kunne dog knap kende gården, idet der 
var kommet et nyt stuehus til siden.

Bjørn ville gerne se det hele igen, og frem for alt 
skulle vi ned gennem marken, gennem en grøn eng 
og helt ned til den blanke å, hvor han havde badet 
og fanget aborrer. Vi skulle det hele igennem med 
de store egetræer med kragereder og nøddebuske- 
ne, og på åbrinken fotograferede hans kammerat 
os.

Vi fik en lang snak om gamle dage, og han for
talte hvordan han som 20-årig ved formående ven
ners hjælp kom til Amerika, hvor han arbejde sig 
til den ingeniøreksamen, som var hans barndoms
drøm. Han havde nu en god stilling på motor fa
brikken Thrige i Odense.

Da han hørte, at jeg i disse år jævnligt kom til 
Odense, måtte jeg love at besøge ham den følgende 
sommer. Det skulle ikke blive så.

I maj 1945 læste jeg i avisen, at ingeniør Bjørn 
Bird som medlem af modstandsbevægelsen i gade
kamp med tyskerne den 6. maj var faldet for en 
tysk kugle.

Disse linier fortæller om, hvor længe gode barn
domsminder kan leve i et menneskesind. Hvordan 
en forældreløs dreng - efter en omskiftelig tilværel
se, rejse og uddannelse i Amerika, senere kom 
hjem til en god stilling og var med i modstands
kampen mod tyskerne. Bag alt dette levede i erind
ringen mindet om en bondegård med dyr og men
nesker, om et snoet åløb gennem en grøn eng, 
endnu 30 år efter så stærkt, at han droges for at se 
det igen.

(Manuskriptet modtaget fra P. Høgh, Ulstedlund, 
Søn af Søren Høgh).
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---- Lidt mere årsmøde-snak-----
Deltagernes hotel

Lørdagens generalforsamling og festmiddagen 
samt overnatning foregår på Hotel Søndervig.

Hotel Søndervig er beliggende ved vestkysten 9 
km fra Ringkøbing.

Der er 30 km til Stauning lufthavn og 80 km til 
Karup lufthavn. Søndervig er placeret midt på Jyl- 
landskortet centralt beliggende for store dele af 
landet.

Der er foretaget en udvidelse af de moderne mø
defaciliteter, der ligger i forbindelse med reception 
og restaurant og tæt ved værelser og lejligheder.

Endelig kan nævnes, at hotellets Restaurant Ve- 
sterhavsbadet er et kendt spisested - så også den 
kulinariske side af Deres møde i Søndervig er i go
de hænder.

Søndagens 
udflugt
går rundt om Ringkøbing 
Fjord.

Turen vil byde på mange og 
smukke oplevelser.

Læs mere på næste side om 
tid og sted.

Vi korer om formiddagen ad 
Klitvejen til Nymindegab. 
Her nyder vi frokosten.

Siden går det mod nord ad 
fjordens indre kyst.
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Program for årsmødet

Lørdag den 1. juni
Kl. 14.00 præsis.

mødet åbnes på Danhotel i Sønder vig.
Kl. 15.30 kaffe

orientering om søndagens program
Kl. 16.15 mødet slut
Kl. 16.30 -17.30 besøg på Strandgården, Husby 

Klitvej 5, museum med gamle 
landbrugs- og fiskeriredskaber, rundvis
ning ved Henning Johnsen, 
besøget er frivilligt, bussen kører (ca. 8 
km dertil....)

Kl. 18.30 festmiddag på Danhotel i Søndervig, 
underholdning og dans

Kl. 24.00 mødet slut.

Dagsorden for mødet lørdag eftermiddag:

1. valg af dirigent og protokolfører
2. formanden aflægger beretning
3. formanden for slægtsgaardsarkivet, 

Vagn Mathiasen, aflægger beretning
4. formanden for bladudvalget, 

Peder Møller Frifelt, aflægger beretning
5. meddelelser vedr. Jens og Anna Jensens fond 
6. beretningerne drøftes
7. fremlæggelse af regnskab og budget
8. valg af revisorer
9. mødested for årsmødet 1986

10. eventuelt

Søndag d. 2. juni
KL 8.00 afgang fra Danland Hotel i Søndervig.
KL 8.30 morgenandagt i Helligåndskirken i Hvi

de Sande: Sognepræst J. Estrup Jensen.
Kl. 9.00 rundvisning i Hvide Sande (by og havn) 

ved lærer Holger Ejby Villadsen.
Kl. 10.30 afgang fra Hvide Sande og sydpå mel

lem hav og fjord og en tur til havet.
Kl. 12.00 ankomst til Nymindegab Kro, hvor fro

kosten venter.
Kl. 13.30 afgang fra Nymindegab til Sdr. Bork, 

hvor skoleinspektør Magnus Sørensen 
fortæller i kirken om Sdr. Bork og især 
om gården Skrumsager.

Kl. 14.45 afgang fra Sdr. Bork. Ved Lønborg, 
hvor den hvidkalkede kirke ligger højt 
på en bakkekam ud mod Skjernådalen, 
krydser vi Skjern å og over Dejbjerg vi
dere til Hanning, hvor vi besøger slæg
ten på »Kirkegård«, der ligger tæt ved 
Hanning kirke, en slægtsgård med rød
der tilbage i tiden, og et landbrug, der 
satser på fremtiden.

KL 17.00 afslutning. For deltagere, der vil tilbage 
til Dan Hotel i Søndervig, køres der over 
Ringkøbing, (ca. 35 km).

Vi vil også i år prøve at etablere privat indkvarte
ring. De, som har mulighed for det, bedes aftale 
indkvarteringen indbyrdes.
De, som ønsker privat indkvartering og de, som 
kan modtage gæster, bedes sætte x på tilmeldel
sesblanketten.

Der skal på forhånd betales for deltagelse: 
Eftermiddagskaffe på Danhotel 22 kr.

Festmiddag på Danhotel 235 kr. (omfatter 3 retter, 
vin, kaffe) + andel i fælles udgifter (musik, tryk
sager, porto m.m.) 20 kr. ialt 255 kr.

Frokost på Nymindegab Kro 71 kr. incl. kaffe + 
andel i fællesudgifter (tryksager, porto, øl ved af
slutningen m.m.) 20 kr. ialt 91 kr.

Hotelophold:
Foreningen har reserveret værelser/lejligheder på 
Danhotel. Lejlighederne har 2 soveværelser + evt. 
2 opredninger i stuen.
Priserne er incl. morgenmad for 1 person 253 kr., 2 
personer 326 kr., 3 personer 439 kr., 4 personer 
552 kr., 5 personer 665 kr. og 6 personer 778 kr. 
Deltagere der ønsker at bo i samme lejlighed bedes 
tilmelde sig i samme bred.
Hotellet kan ikke garantere lejlighederne til dispo
sition før kl. 15, men vil gøre alt for at man kan 
komme til før mødet begynder.
Hotellet betales ved tilmeldelsen.

(fortsættelse side 10: 
buskørsel)
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Tilmelding til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Søndervig 1. og 2. juni 1985

Tilmelding kan kun ske skriftligt til Slægtsgaardsforeningens kasserer og sekretær Inger M. 
Hansen, Bjerggårdsvænget 9, 2840 Holte, senest den 15. maj, hvorefter deltagerliste m.m. vil 
blive fremsendt.

Stilling
Følgende deltagere tilmeldes (skriv tydeligt)

Betaling antal Pris Ialt rN avne

Eftermiddagsk. 22,-
Middag og fællesudg. 255.-

AdresseFrokost og fællesudg. 91.-

Hotel

1: 253.-/2: 326.-
3: 439.-/4: 552.-
5: 664.-/6: 778.-

evt. telefon

ønsker at køre med bus om søndagen __ 
ønsker at køre med bussen fra Sønderjyl-

ialt land

Indbetalt ved 
check ___ postanvisning ____ giro ____

Andre ønsker

med påstigning i

ønsker privat indkvartering___________  
kan modtage gæster_________________

KLIP HER

Tilmelding til Dansk Slægtsgaardsforenings årsmøde i Søndervig 1. og 2. juni 1985

Tilmelding kan kun ske skriftligt til Slægtsgaardsforeningens kasserer og sekretær Inger M. 
Hansen, Bjerggårdsvænget 9, 2840 Holte, senest den 15. maj, hvorefter deltagerliste m.m. vil 
blive fremsendt.

Stilling
Følgende deltagere tilmeldes (skriv tydeligt)

Betaling antal Pris Ialt Navne

Eftermiddagsk. 22,-
Middag og fællesudg. 255.-

Adresse
Frokost og fællesudg. 91.-

Hotel

1: 253.-/2: 326.-
3: 439.-/4: 552.-
5: 664.-/6: 778.-

evt. telefon

ønsker at køre med bus om søndagen __ 
ønsker at køre med bussen fra Sønderjyl- 
land
med påstigning i

ønsker privat indkvartering___________
kan modtage gæster_________________

ialt

Indbetalt ved 
check ___ postanvisning ____ giro ____

Andre ønsker
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(årsmødeorientering - fortsat)

Buskørsel:
Der vil blive arrangeret buskørsel til turen om søn
dagen og det anbefales at tage med bussen, da lo
kale folk vil fortælle om hvad der passeres.
Det vil koste 40-50 kr. pr. person, alt efter hvor 
mange der melder sig til.

Der vil blive arrangeret buskørsel fra Sønderborg, 
Haderslev, Kolding og Fredericia. Mødedeltagere 
der kommer med tog kan køre med bussen fra Fre
dericia.

Det vil koste 90-100 kr. pr. person, alt efter hvor 
mange der vil køre med bussen.
Nøjagtigt tidspunkt meddeles senere.

Såfremt der er andre der vil køre med bus, f.eks. 
fra Sjælland, bedes det noteret på tilmeldelsesblan
ketten, så vil vi arbejde videre med det, hvis der er 
tilstrækkelig tilslutning.

Tilmeldelse til busser på tilmeldelsesblanketten.
Betaling i busserne.

Fra
arbejdsmarken

Et dejligt forår
Der er kommet mange nye medlemmer i vort kar
totek i disse uger og de bydes her velkommen i vor 
kreds. Vi håber de vil melde sig til arbejdet i Lokal
foreningerne og i landssammenhæng. Tak til en
hver og også for de samtaler jeg har haft pr. tele
fon og ved møder som viste en trang til at kende 
meget om gården og slægten. Og jeg beder om, at 
kendskabet til Slægtsgaardsforeningen udbredes til 
venner, bekendte, naboer og familier. Gamle og 
nye medlemmer kan gøre meget - ja lad os nu ud
bygge og fæstne så Slægtsgaardsforeningen og 
dens virke får virkelig opslutning landet over.

Og nu er girokortet fremme overalt - send os 
venligst de 50 kr. med det samme.

Jens P. Petersen.

Haderslev Amtskreds
har afholdt generalforsamling i Skrydstrup For- 
samlingsgaard den 7. marts 85.

Formanden Hans Skau indledte sin velkomst 
med nogle meget smukke mindeord over kredsens 
tidligere mangeårige formand gdr. Thomas Dahl- 
mann der initiativrigt og levende tog del i Slægts- 
gaardsforeningens virke. Selv i sine sidste svære 
dage var han optaget af de kommende møder, som 
han havde forberedt. Dernæst bød formanden vel
kommen til gæsterne: Fælleslandboforeningernes

formand i Sydslesvig Peter Andresen samt Slægts- 
gaardsforeningens landsformand konsulent Jens 
Peter Petersen og frue.

Peter Andresen fortalte om deres vilkår syd for 
grænsen, hvor ikke mindst de skattemæssige og 
mentalitetsprægede forhold var stærkt markante.

Jens Peter Petersen gav en dybtgående oriente
ring om landsforeningens arbejde og opgaver. Beg
ge talere høstede bifald for deres indlæg, som af
fødte diskussion hos den store medlemsskare.

Fyns-Kredsen
har indkaldt til møde med generalforsamling tors
dag d. 25. april 85. Mødet var henlagt til Kreditfor
eningen Danmarks nye bygning på Albanitorv, 
Distriktschef, amtsrådsmedlem Carl Erik Hansen 
fungerede som vært med rundvisning, orientering 
om de aktuelle finansieringsforhold for landbru
get, hvorefter medlemmerne beværtedes. En leven
de spørgetrang var gældende og Carl Erik Hansen 
havde givet løfte om at besvare de stillede spørgs
mål.

På grund af stor arbejdsbyrde har den hidtil 
fungerende fmd., gdr. Carl Martin Christenen 
nedlagt sit hverv, hvorefter kredsbestyrelsen har 
udpeget gdr. Hans Peder Madsen, Langeskov til 
ny formand. Om de øvrige valg vil der blive med
delt nærmere.

Aabenraa-Sønderborg kredsen
har valgt ny formand, gdr. Torp Friis Møller, der 
afløser gdr. H. C. Clausen, der har trukket sig til
bage p.gr.a. stort arbejdspres.
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Sjælland-Syd kredsen
50 medlemmer af Sjælland-Syd trodsede vinteren 
og fik rørt lattermusklerne ved besøg på Amager- 
scenen. - Den 60-årige jubilar Karen Lykkehus fik 
salen til at juble over sine fantastiske præstationer. 
Efter teaterbesøget var der selskabeligt samvær om 
et par snitter i »Amager-Centrets« restaurant. En 
helt igennem vellykket aften.

Meta Larsen.

»Landbrugs-Nyt«, der udkommer på Fyn, Sjæl
land og Lolland-Falster har i sit nr. 13 bragt en 
glimrende artikel om Dansk Slægtsgaardsforening 
ved landsformanden Jens Peter Petersen. En fin 
propaganda for foreningen.

Dansk Slægtsgaardsforening i Vejle Amt
har på foranledning af hovedstyrelsens næstfor
mand Holger Buch Juul, Ødsted, afholdt møde i 
Vingstedcentret, d. 14/3 - 85. Der blev nedsat et 
udvalg, der skulle undersøge mulighederne for lo
kal aktivitet. Landsformanden Jens Peter Petersen 
gav en indgående orientering om foreningens for
mål og virke, ligesom han hæftede sig ved de aktu
elle landbrugsproblemer. Mødet sluttede med fil
men om Dronning Margrethes rejse til Kina.

Skal vi tvinges til at afstå slægtsgården?
Af: Ejendomskonsulent, agronom L. Bønding

I landbrugsloven af 1978 indførte man for første 
gang restriktioner ved familieoverdragelser nemlig 
bopælspligt indenfor 2 år efter erhvervelsen.

Som daværende medlem af De danske Landbo
foreningers hovedbestyrelse og med visse relatio
ner til et liberalt parti argumenterede jeg stærkt 
mod noget så følelsesbetonet som indgreb i bon
dens frie ret til at beholde en gård indenfor fami
liekredsen.

Mine protester hjalp kun lidt, men fra såvel 
landboforeningernes ledelse som fra Christians
borg blev det lovet, at der ville blive store dispensa
tionsmuligheder, specielt når det gjaldt slægtsgår
de.

Men selv om der er givet en del dispensationer, 
så må vi i vores virksomhed med generationsskifte
sager gang på gang konstatere, at slægtsgårde tvin
ges ud af slægten på grund af manglende mulighed 
for dispensation.

Jeg kunne nævne mange eksempler, men skal 
her nøjes med et.

I 1973 overtog min klient slægtsgården i 8. gene
ration. Han havde da en bestyrerstilling ca. 40 km 
fra slægtsgården, hvor forældrene iøvrigt blev bo
ende nogle år. Han blev gift i 1964 og har 3 sønner, 
hvoraf den ældste nu er 17 år, og vi regner med, at 
mindst 1 af dem vil være landmænd.

I 1982 fik min klient en ny stilling med tilknyt

ning til landbruget og med moralsk pligt til at bo i 
nærheden af virksomheden, som ligger ca. 60 km 
fra slægtsgården, hvilket også er bedst af praktiske 
hensyn og børnenes fortsatte skolegang i samme 
skole.

Det var hele familiens ønske at bo på en land
brugsejendom, og derfor købte min klient i 1982 
en landbrugsejendom på egnen, idet vi var ret sikre 
på, at han måtte beholde slægtsgården, som altså 
ligger mere end 15 km fra den købte ejendom.

Men nej. Efter 3 års forhandlinger med jord
brugsdirektoratet og landbrugsministeriet er der nu 
kommet endeligt afslag og påbud om at genafhæn
de ejendommen, eller sælge slægtsgården, selv om 
vi forventer, at en af de 3 sønner vil overtage 
slægtsgården om 5-6 år.

Havde købene af ejendommene sket i anden 
rækkefølge - altså slægtsgården sidst, så havde der 
ikke været problemer.

Landbrugsloven skal i nær fremtid op til revisi
on, og jeg må opfordre slægtsgårdsforeningen til 
at gøre sin indflydelse gældende, så sådanne situa
tioner forhindres.

Så vidt jeg ved, er der tanker om en skærpelse 
gående ud på, at man ikke kan overtage en familie
ejendom uden af afhænde den landbrugsejendom, 
som man bor på og har boet på i mange år.

Lars Bønding.
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Høsttur til Wärmland
Dansk Slægtsgaardsforenings sensommertur går i 
1985 til det vakre svenske landskab i Wärmland i 
dagene 20-25 september. Da er det netop høsttid og 
det gyldne skær vil præge både landbrugsterrænet 
og bjergformationerne med den skønneste farve
pragt.

Det bliver en usædvanlig afvekslende rejse gen
nem både skærgården og de svenske søområder 
ved Wänern og i Dalsland og over Mangorgrænsen 
og via Kongsvinger og Glomma går det mod Oslo 
på den sidste dag.

I Wärmland besøges Rotueroos naturpark, Sel
ma Lagerløfs Mårbacka, Finnegården Kvärntorp, 
Lillerud Landbrugsskole og meget mere. Også 
Karlstad får visit. På opturen efter Gøteborg bliver 
skærgårdsturen over øerne Orust og Tjørn til Ud
devalla en meget smuk oplevelse, og over Trollhät
tan og sluserne når man Gustav Frødings og Selma 
Lagerløfs Wärmland.

Selskabet bor på Länsmandsgården ved Ulfby 
Herregård midt i en særpræget naturpark og med 
moderne indretning der tilfredsstiller alle, og køk
kenchefen har lovet at kræse for danskerne. Her
fra går udflugterne og her nydes aftentimerne i ful
de drag.

Der bliver afgang fra Sjælland d. 20. sept. (mor-

gen) over Odden til Aarhus og hertil kommer del
tagerne sydfra med start i Odense. Stena Line’s 
moderne færge bringer alle til Gøteborg og der 
bliver overnatning på Ramada, et Gøteborg-Hotel 
i bedste Klasse. Den 24. september (aften) afsejles 
efter rundtur og besigtigelser i Oslo med båden til 
Frederikshavn og denne aften på Oslofjorden vil 
blive husket. Den 25. sept. ind under aften er alle 
hjemme igen efter begivenhedsrige dage med man
ge minder og med mere kendskab til Sverige og 
svensk Landbrug.

Høstrejsen koster fra Sjælland Kr. 2550, fra Fyn 
og Sydjylland Kr. 2480 og ved påstigning fra År
hus indtil Frederikshavn Kr. 2420. Disse beløb 
dækker alt (bus, billetter, køje, helpension, ud
flugter, entreer, vejafgifter osv.) - men ikke drik
kevarer.

Jens P. Petersen og Hans Hviid er rejseledere og 
tilmelding sker til disse (se telf. på side 2) eller ved 
Indsendelsen af den kupon der er medtaget i dette 
Nr. af »Slægtsgaarden«. Praktiske oplysninger 
meddeles en uge før afrejse. Rejsen betales pr. 15. 
August.

- Velkommen på rejse efter gode augusthøstdage 
og et forhåbentligt godt resultat af årets gerning.

Oldemor fra Bedsted ved rokken.
Fundet og indsendt af Torp Friis Møller, 
Rødekro
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Be gamle billeUer

Der plukkes blomster i marken. 
Indsendt af Kjerteminde byhistoriske 
arkiv

Familien på skovtur.
Indsendt af Kjerteminde byhistoriske 
arkiv

Høstbillede fra Sønderjylland.
Fundet og indsendt af Torp Friis Møller, 
Rødekro
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Velkommen til nye medlemmer....

Gårdejere
Betty og Niels Husted 
»Svingaardsted«
Lime
7861 Balling

Gårdejere
Vibeke og Jørgen Therkelsen
Frederikslystvej 76
8700 Horsens

Gårdejere
Karna og Jens Holger Toft
»Nørreskovgaard«
Ulstedvej 100
9370 Hals

Gårdejere fr. Elisabeth Høgsbro 
og hr. Arne Lysholm
Valorevej 38
Valore
4130 Viby Sjælland

Gårdejer
Kurt Hansen 
»Grønholtgård« 
Gumpehavevej 3 
4970 Rødby

Fhv. gårdejere
Karen og Erik Møller
Kærmindevej 1 
7100 Vejle

Gårdejere
Inga og Peter Jensen 
»Højvang« 
Skanderborgvej 207 
8382 Hinnerup

Gårdejere
Gudrid og Holger Pedersen 
»Lisbethsminde«
Alleen 3
V. Ulslev
4894 Øster Ulslev

Gårdejere
Bodil og Vagn Buhl
Mejslingvej 33
Jerlev
7100 Vejle

Gårdejer
Jens Hyldsgaard Madsen 
»Hyldsgaard«
Kanehøj-Møllevej 302 
Eggeslevlille
4230 Skælskør

Gårdejere
Annelise og Vagn Larsen 
»Dyregård«
Dyregårdsvej 17 
5591 Gelsted

Hr. Tage Andersen 
Kindhestegade 20 B 1. tv.
4700 Næstved

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:

Gårdejer Carl Martin Christensen, Badstrupvej 39, Badstrup, 5485 Skamby 
Telefon 09-85 11 74

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

Slægtsgårdsarkivet 
meddeler nye priser:
Folketællingsundersøgelser................................60,- kr.
Slægtsgårdsdiplom........................................... 150.-kr.
Undersøgelse til diplom ...................... ............. 700,- kr.
Gårdhistorisk undersøgelse...........................efter aftale

Alle medlemmer 
bør have . . .
Fås på sekretariatet, 
hos redaktøren samt 
hos kredsformændene. 
Pris 20 kr.

Det ny emblem
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Vi skaffer penge 
til gårde.

København: Jarmers Plads 2 
1590 København V. Tlf. (01) 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 Alborg. Tlf. (08) 12 53 00 
Afd.kontor i Odense: Jernbanegade 16 
5000 Odense. Tlf. (09) 12 53 00

Kreditforeningen Danmark

KUPON
Høstrejsen til Värmland
Tilmelding:

Navn(e)

Adresse

Skattemæssig rådgivning 
Økonomisk rådgivning 
Selvangi velser 
Generationsskifte 
Vejledning ved 

r 
ejendomshandler 
Regnskab og revision

Telefon
Sendes til Jens P. Petersen, 
Thy ras vej 7-4100 Ringsted

Ønsker De ikke at klippe i bladet send da 
venligst et kort eller brev med Deres tilmel
ding.

Speciale: Landbrugsregnskaber 
- 20 års erfaring.

Regnskabsfi rm’aet

K. POULSEN WINTHER
Agronom - Buen - 9800 Hjørring
Tlf. (08) 92 52 88 Privat: (08) 99 83 22



Det er Nykredit 
for fremtiden.

l_>/ansk landbrug er ikke født i går. 
Derfor er det også naturligt at tage høj
de for, at der kommer en dag i morgen. 
Og derfor er Jyllands Kreditforening 
og Forenede Kreditforeninger gået 
sammen i Danmarks største landbrugs- 
kreditforening: Nykredit.

Her og nu kommer sammen
slutningen ikke til at betyde de store 
ændringer. Det vil for eksempel fortsat 
være de samme lokale medarbejdere, 
du skal tale lån med.

Men ligesom landbruget er godt 
i gang med en strukturændring, står 
den teknologiske udvikling heller ikke 
stille.

Og det er en af grundene til, 
at vi går sammen.

På den måde kan vi nemlig ud
nytte EDB og anden teknologi til at 
sikre en endnu mere smidig og effektiv 
arbejdsgang lokalt.

Kort sagt, i fremtiden bliver det 
hurtigere og lettere at låne penge i 
Nykredit. Og ellers er alt ved det 
gode gamle.

Nykredit
den nye danske kreditforening

6100 Haderslev: Astrupvej 13. Tlf. (04) 52 7000
1563 København V: Otto Mønsteds Plads 11. Tlf. (01) 15 31 34
5100 Odense C: Mageløs 2. Tlf. (09) 11 77 77
6950 Ringkøbing: Herningvej 3. Tlf. (07) 32 01 11
8800 Viborg: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf. (06) 62 33 33
9100 Aalborg: Boulevarden 43. Tlf. (08) 12 38 77
8260 Arhus-Viby J: Kongsgårdsvej 6. Tlf. (06) 14 8800

KJERTEMINDE AVIS ApS . OFFSET/BOGTRYK


