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Samfundssager 
er politiske

1

Vi bevæger os mere og mere ud i et erhvervsmæs
sigt landskab som formes efter politiske mønstre. 
Det sker mange steder i Verden efter både åbne og 
lukkede hensigter og rettet er fintmasket saa initia
tiv og virkelyst bastes og bindes udfra snævre for
skrifter og statslige påbud der ikke efterlader man
ge muligheder for at bestemme selv. I de socialisti
ske stater ses dette tydeligst, men også hvor mere 
demokratiske livsvilkår har fodfæste er der en be
vidst trang til at regere hen over hovedet på enkelt
personer og grupper. Parlamenternes sammensæt
ning har mange steder et udpræget klassepræg, og 
så går kampen efter ideologiske udspil og et forde
lingsmæssigt sigte som ikke ret tit tjener et helheds
syn eller blot et forståelseshensyn.

Erhvervene bliver faktorer som der agiteres for 
og imod og deres interesser stemples ofte som væ
rende undertrykkende og skadelige for samfunds
udviklingen.

Dette er fakta - og vi er langt fra en tilstand hvor 
det drejer i anden retning.

Derfor må grupper og organisationer handle po
litisk, men med det hovedmål at en fællesskabser
kendelse i praksis vinder frem.

Strukturen og både indtægter og udgifter og 
samfundsforpligtelser i dagligdagen er ikke mindst 
på landet underkastet stramme regler. Men dette 
kan ikke fortsætte, og vi må stræbe hen til et friere 
samfund, hvor dispensationer og tilladelser ikke 
bliver hverdagskost stik imod loves mening, men 
hvor køb og salg og bosætning og erhvervsudfol
delse opnår lempelser. - Dansk landbrug skal leve 
og bygge på et fundament der sikrer en fri bevæge
lighed i produktion og adfærd i mange retninger. 
Men skal vi komme såvidt er politiske holdninger 
og udspil nødvendige, og også gavnlige. Og derved 
vælger vi ikke partipolitisk - det er slet ikke en 
slægtsgårds(forenings) interesse.

Vi bor og virker i Slægtsgaarden for at fremme 
historisk og nutidigt en erkendelse af, at der skal 
både fastholdes og forandres.

Jens P. Petersen.

Medlem al

i^PiStlesseforening
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Landsmødets forløb
200 medlemmer var stævnet sammen og fik en ene
stående oplevelse - ja, næsten både fysisk og psy
kisk chock - ved mødet med Vesterhavet og den 
barske, men skønne egn omkring Ringkøbing 
Fjord.

Lørdag indledtes med generalforsamling. Efter 
velkomst af Knud Ravn valgtes gdr. Mads Ander
sen, Hanning til dirigent. Han gav straks ordet til 
landsformanden, for at aflægge beretning. Det var 
en stor og alvorsfyldt beretning som vi bringer i 
uddrag længere henne i bladet. - Inden beretningen 
udtalte landsformanden nogle meget smukke min
deord over de afdøde medlemmer - er også gengi
vet her i bladet. Der sendtes endvidere telegrammer 
til hendes Majestæt dronning Margrethe samt til 
dronning Ingrid.

Medlem af Jens og Anna Jensens Fond, gdr. 
Carl Martin Christensen aflagde en kort beretning 
om fondens virke.

Arkivudvalgets formand, gdr. Vagn Mathiasen 
og arkivar Else-Margrethe Ransy aflagde beret
ning. Vi bringer formandens beretning, der indgå
ende fortæller om arkivets historie og flytning til 
Ringsted.

Gdr. Peter Møller Frifelt aflagde kort beretning 
om bladet. Han hæftede sig særlig ved de proble
mer man havde med postvæsenets langsommelige 
ekspedition, som man nu vilde bringe op som en 
klagesag til postvæsenets øverste myndighed.

Alle beretninger blev godkendt efter indlæg fra 
forskellige medlemmer. Her skal nævnes Carl 
Martin Christensen, der advarede foreningen mod 
at tage for klar stilling til landboproblemerne. 
Foreningens opgave skal først og fremmest være at 
påvirke politikerne. Redaktør Rich G. Nielsen hav
de i sit indlæg nogle alvorlige ord til bladet.

Regnskab og budget for 1986 blev forelagt af 
sekretær Inge Hansen og godkendtes. På grund af 
bl.a. arkivets flytning vedtoges en beskeden for
højelse af kontingentet til kr. 65,00 fra 1986.

Næste års landsmøde fastsattes til 24.-25. maj, 
hvor deltagerne vil være Sydsjælland kredsens 
gæster.

Der blev tid til et besøg på Strandgården, Husby 
Klit. Museets leder Henning Johnsen var en festlig 
og meget vidende mand, der fortalte den gamle 
strandfogedgårds historie.

Og så samledes man til en festmiddag, der virke
lig blev festlig. Landsformanden bød velkommen 
med en fin tale til værtsfolket: Vestjysk kreds. 
Gdr. Henrik Tofte, Staby kvitterede med en kort 
og fyndig tale - vi bringer begge taler her i bladet. 
Underholdningen ved middagen sørgede gdr. Val

demar Høgsberg Kristensen for med et indslag der 
satte lattermusklerne i sving. Siden ryddedes bor
dene og medens man nød kaffen med en »avec«, 
spillede musikken op til dans.

En begivenhedsrig søndag
Efter et solidt morgenmåltid tog mødets deltagere 
afsked med Søndervig og hotel Danland for at be
give sig til busserne, der nu skulle føre alle ud i det 
spændende vestjyske landskab rundt om Ringkø
bing Fjord. Det blev en fantastisk tur med en rig
dom af indtryk og oplevelser.

Først kørtes til Hvide Sande for at overvære 
morgenandagt ved pastor J. Estrup Jensen. Så 
kørte man til forsamlingshuset, hvor lærer Holger 
Ejby Villadsen fortalte om Hvide Sandes interes
sante historie. - Skønt kun 50 år gammel har byen 
rejst sig med kometagtig hast. I ord og billeder for
taltes om hvorledes havet var blevet tæmmet . en 
havn bygget, dæmningsanlæg og kanaler anlagt til 
at regulere vandets kraft og indtrængen. Efter 
foredraget gik man ud til den store vejrmast, for 
fra dens højdepunkt at få et blik udover den lille 
by, der nu med vestjysk sejhed nu var blevet et be
tydningsfuldt fiskeriområde.

Det var nu frokosttid og sulten blev stillet på den 
kendte Nymindegab Kro, men programmet var 
stort, så der var ikke tid til et længere hvil. Gæster
ne blev kørt til Sdr. Bork, hvor man samledes i den 
lille meget smukke kirke. Dette var lidt af en ænd
ring på programmet, idet man egentlig skulle have 
besøgt »Skrumsagergaard«, hvor Else Christa og 
Bent Nielsen skulle have taget imod, men måtte si
ge fra og bad om tilgivelse, idet gården stod på glo
ende pæle, da man forberedte sølvbryllup to dage 
senere. Formanden havde bedt skoleinspektør 
Magnus Sørensen tage med foreningen og »fortæl
le lidt« - Magnus Sørensen havde sagt ja, og motiv
erede det med sin store kærlighed til denne by og 
egn. Inspiration havde han hentet hos sin forgæn
ger i den lokalhistoriske viden, den 95-årige Claus 
Sommer, der med glæde og stolthed sad og lyttede 
til sin »unge« vens ord. - Dette interessante og 
meget levende foredrag bringer vi i sin helhed her i 
bladet.

Sidste punkt på programmet var en tur til Han
ning gennem et landskab rigt på historiske minder. 
I Hanning blev der gjort stop ved kirken, besøget 
gjaldt den gamle slætgsgård »Kirkegård«, der ikke 
blot hedder sådan, fordi den ligger ved kirkens 
fod, men også gennem generationer har været lo
gement for præsten.
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Det er familien Spangsberg, der residerer på 
denne gamle gård med dybe slægtsrødder langt til
bage. Det er i dag Chris Spangsberg og hans hu
stru, der i dag residerer på gården, men »senior« 
har langt fra lagt op med den store kvægbesætning 
på omkring 70 køer og dertil kvier og kalve er der 
nok at se til. Ganske vist har man taget de nyeste 
midler i brug ved pasningen af kvæget. Det er såle
des første gang undertegnede har set et computer

styret kvæghold. Ved passage af computeren for
tæller denne om koen har fået nok at spise eller er 
sulten, om vægten er som den skal være o.s.v. 
- o.s.v. - Sikkert en klog, rationel og givende inve
stering.

Ja, så gik årsmødet i 1985 - utænkeligt at nogle 
var utilfredse, men møder op næste år med de stør
ste forventninger. Tak til Vestjysk Kreds, som har 
givet os disse rige dage.

Red.

Inden årsberetningen udtalte Jens 
P. Pedersen nedenstående smukke

MINDEORD
om fire af foreningens medlem
mer, der i årets løb er afgået ved 
døden
Siden sidste årsmøde er fire af vore bedste 
støttere afgået ved døden og de efterlader 
alle et smukt minde. De levede med og 
gjorde godt i mange forhold. De var med 
til at lægge grunden, og de byggede ufor
trødent videre. Forpligtelsen over hjem 
og slægt tegnede sig klart ved deres virke 
og de var dejlige mennesker, imødekom
mende , medmenneskelige, engagerede. 
De gik med et bud, der rørte både forstan
den og følelsen.

Bent Bjergskov var så fynsk, lys, god 
og hjertelig og så glad ved at være man
den på »Rosenlund«, slægtshjemmet. 
Han viste vej og forstod så godt andre 
samtidig. Hans blik sendte lutter gode sig
naler.

Thomas Dahlmann husker vi som søn
derjyden med djærvhed og viljestyrke og 
med det nationale præg hentet fra slæg
ters kamp for ret og rimelighed. Han tog 
standpunkt, gav gode råd og viste stor 
venlighed.

Ejner Petersen satte en ære i at bekende 
sig til historiens klare tale om bønders ad
færd og udholdenhed som en stor del af 
årtiers fremdrift. Hans mål var både at 
bevare og udvikle, og alt forlorent var 
ham fremmed. En positiv og oprigtig 
mand var han.

Jørgen Bromand gik foran da sønderjy
ske landmænd sagde ja til at hævde og 
forsvare den frie bondes ret til selv at væ
re hjemme på gården. Han så, at vi mange 
steder måtte værge og værne, og mange 
fulgte ham gerne. Han stod for det bedste 
i sind og tanke på alsisk grund.

- Vi siger dem tak og vi lyser fred over 
deres minde.

Vi ærer alle deres minde.

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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Beretning ved Dansk Slægtsgaards- 
forenings årsmøde i Søndervig

- (Ringkøbing) - lørdag den 1. juni 1985 - aflagt af landsformanden, 
konsulent Jens P. Petersen, Ringsted

Det har været et godt år for Dansk Slægtsgaards- 
forening med fremgang og forøget aktivitet både i 
landsmålestok og lokalt. Flere medlemmer, flere 
møder, mere at gøre i Slægtsgårdsarkivet, en ud
bygget orientering i vort blad, større foretagsom
hed i hovedbestyrelsen i de mange lokalkredse, et 
kig udenlands og indenlands med større deltagelse 
og med en medleven i medlemskredsen der viser en 
større og mere bevidst interesse for både det histo
riske og nutidige. - Vi er i slægtsgårdsarbejdet i en 
situation hvor vi afviger fra mange i holdning og 
virke.

Tidens vold viser ikke vor linje.
Vi går i Dansk Slægtsgaardsforening styrket til 

fremtidens opgaver, vi er positivt med i processen 
og vi vil ikke være tavshedens apostle.

Økonomien er god, regnskabstallene taler deres 
eget sprog. En stor tak skal her lyde til fru Ransy, 
fru Hald og til genealog Bo Johansen for deres fine 
indsats i arkivet, og til Hans Hviid for redaktør
jobbet der kræver meget for at gøre de 6 numre til 
læseværdige blade - og til Inger Hansen der styrer 
alt det vi andre ikke har forstand på. Vi må håbe at 
vore medarbejdere kan fortsætte længe endnu, så 
det kan flugte bedst muligt. Vore rejser vil fortsæt
te i år til Slesvig og Wårmland og jeg håber næste 
år bl.a. til Polen og Holland. Og nu i oktober går 
turen til Strassbourg og Bruxelles som gæster hos 
EF-parlamentet og kommissionen, og jeg tænker 
en gentagelse af denne rejse næste år fordi delta
gerantallet må begrænses. Vi skal i hovedbestyrel
sen til efteråret drøfte hele denne rejsevirksomhed, 
som jeg håber kan bringe mange slægtgårdsfolk i 
forbindelse med nye kredse og egne.

Og så er tidens opgave jo at styrke erhvervsposi
tionen og derved udviklingen i by og på land i alle 
produktive områder. Restriktioner og påbud ud
over al rimelighed er af det onde, og vi har mange af 
disse. Dansk Landbrug kan igen blive en god er
hvervsgren hvis mulige lettelser og rigtige investe
ringer bliver erkendt. Vi skal ikke have en offentlig 
dirigering der favoriserer stordrift og blotlægger 
en magtpolitik der viser en manglende respekt for 
privat initiativ og personlig foretagsomhed. Vi skal 
ikke socialisere eller liberalisere så stærke kræfter 
vælter en bestående struktur, det er ingen alvorlig 
og holdbar bestræbelse vendt til fremtiden. Familie
bruget - lille eller mellemstort - giver det vækstvil
kår der sikrer en alsidig produktion og et sundt fa

milieliv og fører forståelse videre af mange sider af 
slægtssammenhængen. Derfor taler de personer 
der sigter mod et bedriftstal på 30.000 imod bedre 
vidende og gør ikke det danske landbrug og det 
danske samfund nogen god tjeneste. Virkestederne 
ligger der landet over som sunde enklaver midt i 
egnsfællesskabet og jo færre funktionær - og leje
boliger på sammenlagte jorder des bedre. Landbo
befolkningen skal leve sit liv uden godstilknytning 
for at selvstændiggørelsen stadig kan virke i kraft 
af eget arbejde på egen jord. Respekt for de store 
landbrug, men derfor ikke en udvikling til meget 
større enheder som også vil lette en politisk kynis
me i at få overtaget og tage kvælningsforsøg på en 
frit virkende landbostand. Vi ønsker landbrugslov
en til bedømmelse realistisk så bestående landbrug 
kan erhverves mere frit uden at slække på bo
pælskravet også for at en ledig kapital kan tilflyde 
erhvervet til styrkelse af produktionen. Der må 
kunne placeres penge i dansk landburg kommende 
fra andre grene i befolkningen for at sikre de flest 
mulige landbrug. Vi håber landbokommissionen 
må have en heldig hånd ved lovrevisionen og det 
afgørende er at fremtidens landbrugere bliver er
hvervsforpligtende og får status som boende men
nesker bogstaveligt på bedriften. De 100.000 be
drifter i 1985 bør ikke i tal blive meget mindre. 
Nedgangen skal bremses, vi skal ikke have sam
menlægninger udover de 100 ha, så mange stuehu
se omdannes til miljøødelæggende kollektivboliger 
med uhumskheder både hvad syn og indre liv an
går. Et friere skifte må til og hvor landbrug sam
menlægges må et areal bevares det ene sted så dyr
ket jord og bolig hører sammen alle steder. Derved 
vil også en opvoksende slægt få et tilhørsforhold 
med umistelige værdier via dyr og planters pleje. 
Folketingets partier må nu leve op til fremtidens 
krav til landbrugsloven. Det er en historisk opgave 
for både regering, folketing og kommission at 
værdsætte det sidste hundrede års landbovirke ved 
at skaffe luft for en mindre restriktiv gerning for 
de der har og vil få lysten. Jeg tænker også i den 
forbindelse på landsbyen med den præg af alsidig
hed som trues af undergang. Købmanden, forsam
lingshuset, skolen og håndværkeren er i fare for at 
forsvinde og erstattes af buskørsel og produkttran
sport over mange kilometer. Og følgevirkningen er 
mindre kontakt mellem mennesker, ændret livsfor
ståelse overfor vitale anliggender og bl.a. mere 
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uafhængighed af den firkantede formidler i stuen 
af snæversyn, negativisme og propaganda. Der er 
mange hensyn at tage til landsbyens udvikling i dis
se år og vore kommunalbestyrelser er ikke særlig 
dygtige til at sørge for den befolkningsplacering 
der via spredning kan rette meget op. Byerne vok
ser for stærkt og landdistrikterne viger i befolk
ningstal mere end nødvendigt. Tag jer sammen i 
folk i byrådene og udnyt den jord og de mulighe
der der kan give nyt liv på landet - også via mindre 
industrier. Der bør lovgives og administreres nu så 
der bringes hjælp strukturmæssigt og folkeligt 
langt udover årtusindskiftet. Landsbyerne er et 
kerneområde med et livsmønster der appellerer til 
fredelighed og samarbejde og for børnene og de 
unge et opdragelsessted der sætter tanker i bevæ
gelse og opelsker de hverdagsværdier uden hvilke 
mange degenererer og mister fornemmelse for bå
de næsten og fællesskabet og eget værd.

Men det meget nære er jo den økonomiske mise
re med trange kår fra morgen til aften. Dansk 
landbrug kan ikke mere tære på reserver og kan ik
ke bevares med produktionsevne og investerings
mulighed i behold hvis der ikke fastholdes en øko
nomisk politik der giver vokseværk overalt i sam
fundet. Forskningen skal have flere penge, uddan
nelse skal kunne give en stadig bredere orientering, 
udvekslingen er alfa og omega. Og herfra skal lyde 
en indtrængende opfordring til at fastholde den 
beskyttende saneringslovgivning så veltjente folk 
kan fortsætte på gården med rentesatser der kan 
klares. Mange havde fortjent at kunne overleve og 
truede bedrifter bør have støtte fortsat så krisen 
mindskes.

Et påtrængende sagsområde er fredning af man
geartede arealer. Vi skal værne det danske land
skab og det er også en landbrugsinteresse at vedli
geholde særprægede områder og sikre naturværdi
er. Men i dagens Danmark går vi alt for vidt. Og 
Danmarks Naturfredningsforening går foran i 
sagsrejsninger der ligger hinsides al fornuft. Og på 
vort møde i dag skal lyde en protest imod en ud

præget manglende respekt for dyrket jord og for 
oplagte landbrugsinteresser.

Og sideløbende hermed er miljøet blevet et dis
kussionsemne som udnyttes groft af de tilsvarende 
organisationsfolk. Der er problemer her, men 
størst er de offentlige virksomheders forurening. 
Her finder vi skadevolderne og slet ikke i samme 
udstrækning i de private bedrifter. Forurenings
graden er ikke i første række et landbrugsansvar, 
det være hermed fastslået fra dette møde.

Og også i år skal der lyde et ja til det europæiske 
fællesskab herfra. Den røde bølge i landenes liv til
sat østlige støtteaktioner og med borgerlige medlø
bere søger stadig at drage tvivl om hovedsigtet og 
de årlige justeringer i EF og om nytten af hele 
Europasamarbejdet.

De burde forstå - men det er for meget forlangt - 
at verdensfreden og verdensstabiliteten kræver in
ternational styrke og den kan ikke baseres på nati
onale egeninteresser.

Jeg nævner til sidst værdier som landbofolket 
kan leve trygt på længe endnu. Lad os tænke på 
kirken, på skolen og højskolen og alt det der er ud
dannelsens grundfjeld. På oplysningens veje op 
gennem tiden og ad nutidens mange kanaler. På de 
gamle ting i hjemmet og på alt det nye i stald og 
mark og stue, forstå mig ret: På fædrenes arv og 
nutidens krav.

Slægtsgårdsfolk bør være budbringere viden om 
som enkeltmennesker og som tjenere i et lokalt og 
bevarende fællesskab, ja hele landbofolket bør nu 
træde stærkere frem, være ansporere så vore præ
ster, skolefolk, politikere, organisatorer m.fl. får 
nyt mod.

Mange er for stille i tidens malstrøm med de
struktive gerninger, egenskaber som mildhed og 
kraft bør forenes i mange flere sind for at skabe 
modvægt mod vold og dårlige vilkår for udfol
delse.

Tidens kald og tidens takt viser udkaldet for at 
sætte det ringe til side og oprejse sund sans og syn. 
80’erne kalder på os alle for at finde melodien.

Jens Peter Petersen.

ANETAVLER 
(stamtræ til udfyldelse) 

Ring efter vor nye brochure 
på tlf. 08 - 17 28 00.

BALLERMANN & SØN A/S
Skrågade 6 - 9400 Nørresundby

Vi minder om høstrejsen

WÅRMLAND
20.-25. september 1985 

Meld Dem til, 
inden det er for sent.

Tlf. 03-61 00 23
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Beretning fra Slægtsgårdsarkivet

Arkivet startede på Det kgl. bibliotek 1/1 1946.
1/1 1966 flyttede Arkivet til lokaler i Jordlovs

udvalget.
Oktober 1968 flyttede Arkivet igen, og denne 

gang var der tilbud fra kulturministeriet om et lo
kale på Danmarks Biblioteksskole på Amager. 
Samtidig beviligede Slægtsgårdsforeningen ca^ 
3.000 kr. til reoler og møbler, 627 kr. til flytning og 
1.125 kr. til telefon.

Arkivar Hofmansen udtrykte sin glæde over at 
han nu kunne få orden i tingene og få løst nogle 
manglende opgaver.

1/1 1972 blev Arkivet igen »husvild«, men Chr. 
R. Christensen får aftale med Østifternes Kreditfo
rening om et godt lokale i Hammerichsgade 14, 
men allerede året efter er det galt igen, og Arkivet 
må flytte til et mindre lokale i Kreditforeningens 
bygning (nuvær. H. C. Andersens Boulevard 4).

1976 klager man over pladsmangel på Arkivet.
Juni 1978 fratrådte Hofmansen som arkivar og 

1. september samme år meddelte fru Ahlstrøm og 
frk. Korsgård, at de også ønskede at fratræde.

15. sep. 78 afholdt arkivudvalget møde i odense, 
hvor man vedtog en ændring af foreningens love, 
så der nu står »Slægtsgårdsforeningens bestyrelse 
er til enhver tid ansvarlig for Arkivets bevarelse for 
fremtiden«.

På hovedbestyrelsesmødet i Horsens 24/1 79 an
sattes fru Else Margrethe Ransy som leder af 
Slægtsgårdsarkivet.

23/2 vedtog man også at ansætte fru Åse Hald, 
og 3/2 83 indledtes et samarbejde med Bo Johan
sen om udarbejdelse af slægts- og gårdundersø
gelser.

Det har siden vist sig, at disse tre valg, har været 
til gensidig gavn og glæde.

26/9 84 modtog vi brev fra Kreditforeningen om 
opsigelse af lejemålet fra 31/3 85.

En henvendelse til Revisions og Forvaltningsin- 
stitutet, som ejer bygningen, om nyt lejemål med et 
større lokale blev besvaret med, at det kunne vi 
godt få, men prisen var 45.000 kr. i årlig husleje 
(Hidtidig leje har været 1.000 kr. årlig).

Senere har Arkivudvalget henvendt sig til Det 
kgl. danske landhusholdningsselskab og til De 
danske landboforeninger på Akselborg. Vi mente, 
at det ville være formålstjenligt med nærmere kon
takt til de øvrige landbrugsorganisationer. Begge 
parter viste stor sympati for Slægtsgårdsarkivet, 
men havde ikke noget at have sympatien i.

Jeg henvendte mig derefter til det nye landbrugs
museum på Klostergården i Ringsted. Dette førte 
til, at arkivudvalg og arkivarer, 8/3 85 blev in
viteret til forhandling og besøg på museet.

Fra museet deltog dets formand Jens Krabbe og 
museumsleder Anette Hoff.

Vi var enige om at både museum og arkiv ville 
have fordel af et samarbejde, og aftalte, at Slægts
gårdsarkivet får selvstændigt lokale i tagetagen 
over museet.

På vej til årsmødet aflagde jeg i går besøg på 
museet på Klostergården, og havde en samtale med 
lederen Anette Hoff.

Jeg har kun grund til at være optimistisk med 
hensyn til arkivets fremtid, både hvad angår vær
dige lokaler og et godt samarbejde.

Klostergården er en af de mange gårde, som ind
til ca. 1900 ejedes af Ringsted Kloster. Gården lig
ger 2-300 m fra torvet i Ringsted. Den er udstykket 
og bygningerne, der er bygget i 1920 ejes af Klaus 
Åge Nielsen, der bor på Mariendal på Langeland.

Klaus Åge Nielsen er interesseret i at hans barn
domshjem Klostergården bliver bevaret, og har 
derfor lejet bygningerne ud til museumsfor
eningen.

Staldbygningerne er ombygget indvendig, så der 
er blevet et særdeles godt museum og nogle gode 
mødelokaler, men bygningernes udvendige udseen
de er bevaret.

Ombygningen er ikke færdig, og de lokaler, ca. 
60 m2, som Slægtsgårdsforeningen skal have, er 
endnu ikke indrettet, så derfor måtte vi Skærtors
dag flytte arkivet til kælderen hjemme på Solgård.

Ved hjælp af min egen lastbil, min kone og min 
datter, samt en god indsats fra vore tre arkivarer, 
lykkedes det, fra kl. 9 formiddag til 7 aften, at 
pakke og registrere arkivet, nedtage alle reolerne, 
og placere det hjemme i et kælderrum, som forsik
ringsselskabet har godkendt, som midlertidig op
bevaringsrum.

Vi var alle trætte, da den sidste kasse var an
bragt, og jeg takker for den gode og hyggelige må
de, dagen forløb på.

Arbejdet med folketællinger og slægtsundersø
gelser fortsætter som meddelt i bladet.

For at fremme indretningen af de nye lokaler i 
Klostergården, har hovedbestyrelsen i dag bevilget 
60.000 kr., så vi kan få indrettet lokalerne hurtigst 
muligt, og igen få et normalt arkivarbejde.

Jeg forventer, at denne flytning til Klostergår
den giver arkivet de forhold, som det fortjener, og 
at mange flere af Slægtsgårdsforeningens medlem
mer i fremtiden vil finde vej til Arkivet.

Det er planen, at vi til årsmødet i 1986 skal be
søge Klostergården, og så håber vi, at vi kan frem
vise et arkiv, som er foreningen værdigt, og at ar
kivet er flyttet for sidste gang.

Vagn Mathiasen.
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Billeder fra årsmødet

Knud Ravnkjær byder velkommen. Der lyttes til beretningerne.

Henning Johnsen fortæller om Strandgården. Carl Martin Christensen på talerstolen.

Ulla samler navnemærker. Der lyttes til foredrag i Bork Kirke.

Fotos: Henning Hansen og Landbo Nyt’s fotograf
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Skoleinspektør Magnus Sørensen 
gav i Bork Kirke
Et indtryk af Bork - og især gården Skrumsager

Naturligt at begynde med dette rum, der har været 
rammen om sognets liv i århundreder: Kirken - 
gammel - typisk jysk landsbykirke - enkel, men på 
flere måder noget særligt. Hvis de tykke mure kun
ne tale, ville vi også få dramatiske episoder at høre.

Bygget af samme slags materiale som domkirken 
i Ribe: Turfsten.

Landets nordligste turf stenkirke. Stenene sand
synligvis sejlet hertil fra Rhinegnene. Den er byg
get ad flere flere gange, og tilmed ombygget og ud
videt.

Krige har hærget - især svenskekrigene var hårde 
ved egnen her.

Ville svenskerne hævne sig på Bork-slægter med 
stor indflydelse i Skåne? - Nok i yderkanten af det 
videnskabelig korrekte!

En kendsgerning er det imidlertid, at mange be
tydende mænd fremstod her i Bork netop på den 
tid. En af dem var præstesønnen fra Bork - den 
lærde forsker Ole Borch, stifteren af Borchs kol
legium i København.

Lidt mere om hans fader senere, da denne fik en 
underlig skæbne - takket være en herredsmand på 
Skrumsager.

Tårnet blev opført noget usædvanligt ved ski
bets nordside. Nu sadeltag - øst-vest. Men præsten 
skriver i 1766: »At det har fordum haft 5 spir, de 
stod på hjørner og det 5. midt på, som var så højt, 
at de søfarende kunne se og sejle efter det og følge
lig har stor nytte deraf, hvilke nu ere med kgl. tilla
delse nedbrudt«. Døbefonten af granit er romansk - 
alder?

Dåbsfadet er sydtysk arbejde fra ca. 1550-75.
Den smukke altertavle taler for sig selv -ved re

staurering er årstallene 1556 og 1676 fundet på 
den.

Prædikestolen fra sidste del af 1500-tallet. På 
denne prædikestol sank en sognepræst: Hans Pe
dersen -forøvrigt sammen under gudstjenesten den 
24. oktober 1915 - og døde kort efter uden at være 
kommet til bevidsthed.

Kirken her fik en del presseomtale for et par år 
siden: Kirkeklokken.

Bork - oprindelig Burg-wik - borg-vig: Antyder 
eksistensen af en borg, som man ikke rigtig ved no
get om.

Den stærke nabo mod vest har givet generatio
nerne mindst 2 problemer: Stormfloder og sand
flugt.

Oversvømmelser, fordi fjordens forbindelse 
med havet var vidåben. Det måtte jo gå voldsomt 
ud over de lave, men frugtbare marskområder 
(mærsk) de nordligste. Også flyvesandet blev en al
vorlig trussel mod de gode enge.

Hist, eks.: Man kunne finde vragstumper i Sdr. 
Bork bys gader.

I 1825 overraskede en voldsom oversvømmelse 
folk i deres senge. En kone i Sdr. Bork vækkede 
sin mand med udråbet: Jøsses, tappen er gået af 
øltønden. Han sprang ud af sengen og stod i vand 
til knæene, hvorpå han sindigt svarede: A tænker 
ellers, her er mere øl end vort eget.

Vort hus vist på det højeste pkt. - 5,5 m - kirken 
5,2 m over havet.

I 1600-årene opfyldte sand imidlertid fjordar
men (typsik for de vestjyske fjorde) - derved dæm- 
medes op for vandløbene, marsken gik under 
vand, og sandflugten ødelagde på kort tid store 
engarealer.

Da fremstår engenes og egnens redningsmand og 
sandflugtens første betvinger: Chr. Hansen Teil- 
man, hvis mindeplade ses her. Vi læser:

»Ingen højhed, ingen ære, ingen rigdom, ingen 
stand kan så stor i verden være, døden den jo fæl
de kan. Herunder hviler alt det, som kunne dø af 
højædle og velbårne herre hr. Christian Teilman, 
hans kgl. majestæts højbetroede etatsråd og amt
mand over Lundenæs og Bøvling amter.

Herre til Skrumsager, Endrupholm og Lunde- 
rup, født i Ribe anno 1689 den 14. Marti og kom 
1713 i ægteskab med høj ædle og velbårne Christi
ne Marie Reenberg død 1734 og herunder nedsat. 
Med hende han i 21 års ægteskab avlede 7 børn 
som ere:
1 Hans Teilman, løjtnant ved søetaten, døde i 

engelsk tjenste 1742.
2 Magdalene Teilman, kom i ægteskab med hr. 

Consistorrialråd Thomas Just Jermin til Ausum- 
gård.

3 Johanne Teilman, døde i andet år.
4 Ingeborg Christiane Teilman kom 1747 i ægte

skab med hr. sekretær Henrik Chr. Vorm til 
Bramminge.

5 Tøger Reenberg Teilman til Endrupholm, kap 
tajn af infanteriet.

6 Andreas Charles Teilman til Nørholm og Lunde- 
rup.

7 Morten Teilman til Skrumsager.
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Derefter kom 1745 ægteskab med højædle og 
velbårne frue Marie Ehrenfelt, født af Schultz. 
Han levede med hende i et kærligt ægteskab udi 3 
år 5 mdr. uden livs frugt. Derefter døde på Skrum- 
sagergård 2. januar 1749 udi hans alders 59 år 9 
mdr. 2 uger og 4 dage.

Ak, her er bleven indelukt en fader uden lige, en 
faders død, et lys er slukt, vi må med smerte sige: 
Lev vel, hav tak, vi kysse må din grav, du os opfø- 
de, - det ene, som vi anker på, er, du så tidlig 
døde«.

Hvad går hans bedrift ud på?
Han får gennemført, at marskens lodsejere rejser 
diger for sandflugten, ompløjer engene øst for di
gerne og graver et nyt afløb for den oversvømmede 
marsk, Store Kast eller Falen Strøm. Blev færdigt 
1719, og året efter kunne T. triumferende indberet
te, at mange 100 engskifter, som har stået under 
vand, nu er tørre den ganske sommer.

Om diget aflejrede sandflugten Anerbjerge.
T. var også den første, der kæmpede ved at 

plante hjelme.
Nu er Anerbjerge tilplantet med krat.
Forbindelse til havet ved Nymindestrømmen - 

eksporthavn - senere Hvide Sande.
1760 blussede sandflugten atter op i Anerbjerge, 

og 332 mænd byggede i 2 dage 3 store diger efter 
Teilmans metode - hjalp ikke tilstrækkeligt - så 
man fortsatte med bygning af værn (stager og læg
ter med knipper af halm, tang og lyng. Derved op
stod Gamle Værn. Hver lodsejer skulle arbejde et 
vist antal dage årligt.

Henne-Lønne-boerne nægtede, men det fortrød 
de senere, for de fik ikke del i de indvundne 
arealer.

1801 opførtes det nye værn.
Tipperholmene, der fremstod nordligst, tog sta

ten i besiddelse omkr. 1775 - og oprettede senere 
det berømte fuglereservat.

De fremkomne værnenge blev delt i andele med 
ejere fra mange sogne. Et festligt skue under hø
bjergning.

I dag »valfarter« i hundredvis af kreaturer derud 
i forårstiden.
Engene gav basis for studeopdræt - med drift til 
Hamborg.

Saltudvinding et kap. for sig (af ilanddreven 
tang ved Gødelen).

Fiskeri har spillet en ikke uvæsentlig rolle for 
Bork-boerne. Hemmet præsten fortæller i 1766: 
Erik Christensen i Sdr. Bork fangede een nat i fjor
den i en ruse 15 slags fisk (vore dages forurening). 
Der var østersbanke - kgl. privillegium, som Kristi
an den 5. i 1671 solgte til ejeren af Ryssensten.

Fiskeskipper Jakob Frandsen i Hjerting skulle 
afsætte fjordfiskernes fangst i Hamborg. Amt
mand Teilman fører retssag mod skipperen i 1730 - 
»Han har solgt fiskene til en utroligh ringe pris«. 
Der har længe været en lille havn ved Kirkehøj.

Har i dag udviklet sig til et på mange måder enestå
ende fritids- og turistcenter, der er ved at have 
gjort Bork-navnet kendt fra Oslo til München. Så 
får vi se, om kendskabet til denne lokalitet også ad 
åre vil trænge over den jyske højderyg.

Skolelovgivning af 1739: Skulle klares af de stør
ste lodsejere.

Teilman skriver herom 26/4-1742: Justitsråd 
Hein behagede at gå fra sin hånd og forandrede det 
første projekt (om en fællesskole i Obling). Det 
havde faldet begge sogne både bekvemmlig og be
hagelig om skolen for begge sogne udi Obling by 
var bleven opbygt efter aftale mellem os 3 største 
lodsejere (Ja, det tør svagt antydes) - vil vi sige i 
dag. •

Et lille sidespring til ill. af historiens snoede og 
spændende veje.

Magdalene T. blev i året 1742 gift med Jermin til 
Ausumgård - var samtidig præst og provst i 
Hjerm.

Ægteskabet blev kort. Fru Magdalene døde alle
rede 17. nov. 1742 efter at have født en datter. 
Præsten føjer til i kirkebogen: »I det ulyksalige år 
for barselkvinder------ «.

Hvor nedbøjet præsten har været, forstår man 
deraf, at både præstefruens begravelse og den lille 
piges dåb, som fandt sted på samme dag, blev for- 
rettet af kapellanen (forb. til Engelsholm - Løn
borggård).

Over Salling med herregårde som perler på snor.
Jeppe Åkjær digter nok noget ironisk: Salling, 

dine fede stude - Salling, dine hvide brude. Noget 
lignende har Jermin-slægten sandsynligvis fornem
met i Bork.

Andre har haft interesser i egnen - Sorø akademi 
- Vrågård m.v.

Claus Sommer - store afvandingsprojekter i 
20’erne - 30’erne. Pumpeanlæg 1957. Opdyrkede 
marker og nye landbrug på mærsken.

Sommer Andersen var ansat i Indenrigsministe
riet og blev senere amtmand i Ringkøbing.

Sønnen ejer nu gården - og datteren Per Degns 
gård med det gamle stuehus - kan ses. Kun degne
nes sønner følger nu spændt den moderne bedrift 
(løsdrift). Vi kan stadig (bl.a. takket være: Mærsk, 
værn og enge).

Skrumsager og dens mennesker:
Skrumsager hører til de yngre herregårde. Den 

er først nævnt som adelig sædegård i 1606, ejer 
Niels Lange (Bramminge - Riber Kærgård).

Datteren Kirsten blev gift med kaptajn Lauritz 
Pogwisch - af holstensk ridderskab (overtagelse 
1638).

En rigtig krigskarl - deltog aktivt i konflikterne 
med svenskerne (incl. Københavns forsvar i 1659).

Hans gods var blevet frygteligt ødelagt under 
krigene og han selv og familien forarmet.

Oluf Borchs fader: Ole Clausen Nr. Bork.
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Pogwisch skulle have fattet et dødeligt had til 
præsten, fordi denne havde talt hårdt om hans 
frække levned og fylderi - dårligt leved nok kor
rekt - men skildringen passer ikke ifølge præstens 
egen forklaring. Skal af vanvare være kommet til 
at uddele vin før brød. Efter afsættelsen bønfalder 
han kongen om underhold af sin familie og 8 son- 
ners skolegang. Endte sine dage i et kloster i 
Roskilde.

Teilman 1715: Fra Ribe, men af hollandsk af
stamning. Blev huslærer hos digteren landsdom
mer Tøger Reenberg til Ristrup (ca. 14 km nord
vest for Århus).

Reenberg fattede kærlighed til den unge T. og 
anbefalede ham en stilling i et kancelli. - Det tyske 
hof i Berlin. T. forelskede sig i datteren Christine 
Marie R., og de blev gift.

Efter Teilman forenes Lønborggård og Skrums- 
agergård - Chr. Hansen Forbindelse til Sønderjyl
land:

En søn fra Skrumsager - Niels Hansen (J. N. H. 
Skrumsager) kom i 1861 i tjeneste hos Kloppen- 
borg på Bejstrupgård i Københoved. Han blev for
lovet med Kloppenborgs datter, men denne forbin
delse ville hendes far ikke vide af. De unge lod sig 
vie i hemmelighed. Men i sin vrede derover nægte
de K. at give dem skøde på sin gård.

Da deres søn imidlertid blev døbt Kloppenborg- 
Skrumsager, lod faderen sig formilde og tilskødede 
denne søn gården.

H. D. Kl-Skr.-blev sønderjysk politiker: Preus
sisk landdag - Flensborgbevægelsen 
landstingsmand for venstre 1920-28.

Forb. til nuv. folketingsmand.
Skrumsagers nuværende stuehus byggedes i 1873 

af Theodor Fabricius. Det gjorde han så godt, at 
han blev nødt til at sælge S. i 1878.

Nuv. slægt: Jakob Jensen købte S.: 1896 
(Holmsland) Claus Sommer - en svigersøn.

Chr. Jensen 1946 - en svoger (fiskeriejer -fiske- 
damme).

Else Christa og Bent Nielsen - datter og svi
gersøn.

»Industri-center«-: El-værk, farveri, dambrug.
Pulpituret: Kirken i tilknytning.
Teilmans bomærke - den vagtsomme tranes ene 

ben, der holder en sten i sin klo.
Stenen tabes, hvis tranen slipper i søvn.
- en udmærket påmindelse til folk, der beror en 

til tider barsk egn med sin barske, men storslåede 
natur.

Magnus Sørensen.

Landsformandens tale ved aftenfesten i Søndervig 1. juni 1985
Der er et egns særpræg over det vestjyske land, 
som efterlader indtryk, der huskes. Man kan se 
langt, ja endogså et sted til hele 13 kirkehuse. Fra 
de få højdepunkter kan man beskue landet og for
nemme land, fjord og hav, og se en foretagsomhed 
mere alsidig end de fleste andre steder. Står man på 
Blåbjerg ses og høres kutterens færd på vej til et 
dræt, og en ny tids driftighed observeres på den 
gamle sø’s bund, hvor afgrøden folder som få an
dre steder - og på banken ved Dejbjerg Kirke åben
barer et velordnet vestjysk samfund sig med en na
tur, der ånder både fred og arbejdsomhed og fører 
tankerne tilbage til den gamle tid, hvor opdyrknin
gen begyndte og forvandlede et Jylland med 
fortidspræg til et grønt land, der gav udbytte og 
glæde ved landbolivet. Og sådan fra sted til sted, 
hvor mennesker satte sine spor, og ikke bare som 
bønder. I Vedersø groede en digtning frem og en 
mand blev til en forkynder, der passerede landets 
grænser med sit budskab. Og nord for Ringkøbing 
passerer vi Hee og et hus med en beboer indtil 
1930, der skridtede fronten af politisk med sikre 

skridt af folkets ledere præget af mildhed og kraft. 
Vi er nær ved Hee og I. C. Christensens navn skal 
nævnes, fordi vestjydens sind og tanke boede i 
ham. Her træffer vi djærvheden og tillidsfuldhe- 
den, en grundfæstet pålidelighed, der gør at ord 
står til troende. En sindig og solid forståelse af 
mennesker og forhold, en evne til aldrig at overile 
sig, en sejg viljestyrke og en stor arbejdskraft. Og 
et kærnesprog med indbyggede nuancer af både 
det alvorlige og lyse.

Her befinder mennesker sig godt, vi gør det i dis
se dage, og når vi kommer igen. Sådan er det bare.

Vestjyder - tag vor hilsen fra alle landets egne i 
respekt for det I har udrettet i hundredeåret og i 
agtelse for det, der bor bagved det ydre: Holdnin
gen og trofastheden overfor det bestående, og vil
jen til at gå nye veje eftertænksomt. Vi er i landet, 
hvor ro og daglig gerning vælges fremfor tidens 
skabagtigheder -og tak for det.

Vi hylder Vestjylland og vestjyderne ved at 
synge:

»Jyden han er stærk og sej«.
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Vi gengiver her Henrik Toft’s tale 
ved Slægtsgaardsforeningens 
festmiddag

Først vil jeg gerne sige tak for indbydelsen til Anne 
Grete og mig til at deltage i Slægtsgaardsforenin
gens årsmødemiddag og sige et par ord om Vestjyl
land i fortid og nutid.

I det sidste nummer af jeres blad er der en ret 
god beskrivelse af Vestjylland, men billedet med 
teksten under: Typisk klitgård fra Holmsland, det 
er nu næppe en slægtsgård.

Rent politisk har der altid været mange venstre
folk her i Ringkjøbing-Lemvig-kredsen. Det er lan
dets største venstrekreds med mellem 35-3600 med
lemmer, og ved det sidste folketingsvalg var der li
ge ved 11000, som stemte Venstre. Chr. Berg var 
født i Fjaltring, som ligger her i kredsen, og hans 
efterfølger som den Bergske gruppes leder i Folke
tinget I. C. Christensen var valgt her i kredsen fra 
1890 til 1924. Jeg vil stadig væk betegne ham som 
en typisk vestjyde, med de karaktertræk, som vest
jyder gerne vil kendes for. Retsindig, ordholdende, 
selvhjulpen og uden de helt store armbevægelser. 
Med en god portion lune og selvironi og en vis 
trang til underdrivelse. Paradoksalt nok blev han 
jo så altid tegnet med en ræv bag øret. Jeg vil gerne 
give et eksempel på det med underdrivelse. Hvis en 
vestjyde siger om en ting, at den er ikke helt ringe, 
så kan den faktisk ikke blive bedre. Og et lille ek
sempel på vestjysk lune.

For mange år siden var 3 sognerådsmedlemmer 
på vejsyn hos en mand langt ude. Nu traf det sig 
sådan, at der lige var blevet slagtet kyllinger, så de 
3 blev inviteret på kyllingesteg. Da de så bagefter 
stod uden for sammen med manden mætte og vel
tilpasse og så på mandens kok, så siger een af dem: 
Det er da en grov vigtig kok, du der har. Ja, men 
han har også lige fået 2 sønner i sognerådet.

I en kronik har Kaj Munk fortalt om, at I. C. 
Christensen var medvirkende til, at han søgte præ
steembedet i Vedersø, for en egn, der kunne fostre 
en sådan personlighed måtte være værd at flytte 
til. Kaj Munk fortæller også sjovt i sin bog Natu
rens egne Drenge om Vestjylland. Det er et stort 
land. Selv om Kaj Munk gik op på den højeste klit
top i sit sogn, så kunne han ikke se over til sin na
bopræst, nemlig domprovsten i Edinburgh. I sam
me stykke fortæller han, at vi lader de rige folk 
østerfra køre sig trætte i Midtjyllands magerhed og 
ydermere gyse på forhånd over klimaets barskhed, 
og jord, der sjældent er hjemme altsammen på een 
gang, og når de så langer herud til os, så er der og
så virkelig gode afgrøder imellem. Jo, jo, lands
mænd, I må nøjes med rigdommen, vi har både 
den og fattigdommen, ja, vi har både sandflugt og 
frodighed på samme mark. En mand i Vedersø 

sagde f.eks.: A fik i år den største høst A har haft 
på æ gård til det her, og så 400 kr. fra æ sand
flugtskommission.

Og hvordan er det så idag? Ja, udviklingen rider 
hastigt her lige som andre steder. Der er dog stadig 
en del slægtsgårde, der holder ved, og jeg er sikker 
på, at det har en betydning. Men det er jo uundgå
eligt, at den afgørende indflydelse på samfundsfor
holdene og de offentlige gøremål, som landmæn
dene havde førhen, det må nu deles med andre. 
Mange vil selvfølgelig også spørge i de her år, vil 
det være muligt for vore børn at fortsætte på den 
forholdsvis lille slægtsgård,som vi har. Det spørger 
vi også selv om hjemme.

Jeg kan ikke give noget entydigt svar. Man jeg 
har i hvert fald en sikker overbevisning om, at det 
bedre lader sig gøre, hvis den nuværende regerings 
målsætning om afvikling af de forskellige under
skud og en lav inflation går i opfyldelse.

Der er sikkert mange af årsmødets deltagere, der 
ligesom jeg, med interesse har læst Palle Ove Chri
stiansens: En livsform på tvangsauktion.

Ved læsning af den, har jeg fået stor respekt for 
etnologuddannelsen. Jeg havde faktisk ikke troet 
det muligt for een, der ikke selv er vokset op i et 
landbrugsmiljø, på så fremragende vis at leve sig 
ind i og forstå og beskrive landmandsfølelser. Og 
han giver i sin bog udtryk for tro på, at land
mandsfamilier har så stærk en kulturel ballast, at 
de også fremover vil kunne overvinde vanskelighe
derne, de vil også fremover finde en udvej.

Skal det lykkes må landmænd også fremover ha
ve interesser ud over det materielle. Og her har je
res forening efter min opfattelse sin berettigelse og 
sin opgave.

Jeg kan gevaldig godt lide mottoet: Lær af forti
den, lev i nutiden, virk for fremtiden.

Held og lykke med det.
Henrik Toft.

¥
* ¥

Fra arbejdsmarken
Randerskredsen
har haft en stor sommertur til Støvring og Mulle- 
rup med eftermiddagskaffe på Hvidsten kro. Le
der af turen var lærer, egnsarkivar Peder Øster- 
gaard, Mullerup.

Vi bringer referat af turen i næste nummer.

Sønderborg-Åbenrå lokalkreds
har indbudt til kredsmøde på Sønderborg den 26. 
juni. Efter rundtur på slottet under ledelse af Jør
gen Slettebo er der kaffebord med påfølgende ge
neralforsamling.

Referat i næste nummer.
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Fra arbejdsmarken (fortsat)

Fyns-kredsen
indkaldte 25. april sine medlemmer til generalfor
samling som efter indbydelse var henlagt til Kredit
foreningen Danmark’s nye bygning på Albani 
Torv i Odense.

Godt 100 medlemmer var kommet til stede og ef
ter en rundgang i det store smukke bygningskom
pleks bød distriktschef, amtsrådsmedlem Carl Erik 
Hansen på »et stykke smørrebrød og en kop kaf
fe« i den store personalekantine.

Efter det eklatante måltid orienterede distrikts
chefen om de aktuelle financieringsforhold for 
landbrugsforhold og berørte også de forskellige 
politiske problemer der fulgte med. Foredraget 
blev påhørt med store interesse og fulgtes af en le
vende diskussion i hvilken gdr. Carl Martin Chri
stensen (MF) med stor sagkyndighed førte an fulgt 
af flere spørgelystne medlemmer.

Ved kaffebordet fandt generalforsamlingen 
sted. Formanden Carl Martin Christensen aflagde 
en kort beretning som blev godtaget, hvorefter 
man gik over til valg til bestyrelsen. Den hidtidige 
formand ønskede sig fritaget p.gr. af arbejdet på 
Rigsdagen, hvorefter Hans Peter Madsen, Lange
skov valgtes med akklamation. I stedet for Else 
Jørgensen der er blevet præst i Sydslevig valgtes 
Karen Margrethe Christoffersen, Kauslunde. En
delig suppleredes bestyrelsen med yderligere to 
medlemmer.

Hertil valgtes Klaus Peter Aagaard, Nybølle- 
gaard, Ringe og Poul Mahler, Sandager, Assens.

Nordjysk afdeling
Dansk Slægtsgårdsforening’s nordjyske afdeling 
afholder sommerstævne med generalforsamling 
lørdag den 13. juli.

Program:
14.00: Vrejlev Kirke. S. M. Holst beretter om 

Klostrets Historie.
14.30: Vrejlev Klosters have. Troels Holst gør rede 

for landbrugets drift.
15.00: Medbragt kaffe nydes.
15.45: Landsformand Jens P. Petersen, Ringsted, 

vil give os en orientering.
16.30: Afvikles vor generalforsamling. 2 bestyrel

sesmedlemmer er på valg.
Eventuelt.

Alle interesserede er hjertelig velkommen!
I tilfælde af dårligt vejr henlægges friluftsmødet 

til Vraa højskole.
P.f.v. Peter Bentzen.

Dansk Slægtsgårdsforening »Sjælland Syd« 
har mandag den 10. juni været på heldagstur til 
Odsherred med 60 deltagere.

Landsbyen Stenstrup var første punkt på pro
grammet. Museumsbestyrer Jan Jacobsen viste 
rundt og fortalte om det lille interessante egnsmu
seum, som havde en særlig udstilling om »udskift
ningen«.

I forsamlingshuset,som er det ældste i Odsher
red, hørte vi efter frokosten, om dets historie og 
restaurering, Niels Stampe Andersen orienterede 
derefter om slægtsgården »Havbjerggaard’s« hi
storie, som han sammen med sin kone Else og Søn 
Anders, ejer, og de er 6. og 7. generation. Familien 
havde åbnet deres hjem for os og vi beså stuehus 
med mange dejlige møbler, en stor velholdt have 
og en fin malkebesætning i stalden.

Fra »Havsgaard« kørte vi ad hyggelige veje med 
smuk udsigt til Dragsholm Slot, hvor vi i »Fadebu
ret« drak kaffe. - I kirken hørte vi om slottets hi
storie og blev vist rundt.

En efter deltagernes udtalelse vellykket tur i 
dansk sommervejr med sol og byger.

Meta Larsen.

Nordsjællands kreds
arrangerede den 28. juni en udflugt for sine med
lemmer.

Der var arrangeret besøg i Hollænderbyen på 
Amager Store Magleby, hvor gårdejer Jan Dirksen 
viste sin gamle smukke slægtsgård frem og siden 
fortalte om sine forfædre Hollænderbønderne, der 
kom til Danmark 1521.

Haderslev kredsen
indbyder til en aftentur til Christiansfeld onsdag d. 
10. juli kl. 19.30. Mødested på Kirkepladsen ved 
Brødremenighedens Kirke. Efter besøg rundt i by
en, hvor Otto Grell vil udpege interessante steder 
og bygninger samt fortælle om menighedens histo
rie, er der kaffebord på Brødremenighedens hotel 
(tidl. Strickers Hotel).
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Velkommen til nye medlemmer....

Gårdejere
Ruth og Anders Carø, 
Ribevej 9, Styding, 
6500 Vojens.

Gårdejer
Jens Skytte, 
»Aldrupgård«, 
Aldrupvej 3, 
8860 Ulstrup.

Gårdejer
Gorm Aabjerg Friis, 
Højagerløkke, 
Langgyde 10, Haundrup, 
5750 Ringe.

Bankass. Dyveke Balman og 
gårdejer Jørgen Balman, 
»Hjørnegården«, 
Tanghavevej 26, 
5883 Oure.

Gårdejere
Inge og Erik Heissel, 
Venbjerg 30, Hoptrup, 
6100 Haderslev.

Gårdejere
Asta og Gunnar Knutsson, 
»T aar ndalgaard«, 
Taarnvej 77, Højen, 
7100 Vejle.

Gårdejere
Harriet og Poul Tofte, 
»Hesselkær«, 
Lille Salbyvej 158, Taarup, 
5370 Mesinge.

Gårdejere
Gitte og Chris Spangsberg, 
»Hanning Kirkegaard«, 
Kirkebakken 10, Hanning, 
6900 Skjern.

Gårdejere
Ulla og Peter Andersen, 
Plejeltvej 14, 
3230 Græsted.

Gårdejer
Kristen Hansen, 
Falsterviggård, 
Løgstrupvej 25, 
9240 Nibe.

Proprietær
Helle og Knud E. Pedersen, 
»Rugstedgaard«, 
Rugstedvej 10, 
7100 Vejle.

Gårdejere
Alice og Ingvar K. Hansen, 
»Dyssetinggaard«, 
Grønsundvej 299, Meelse, 
4871 Horbelev.

Frugtavler
Ejnar Lollesgård Rasmussen, 
»Strandlyst«, 
Peløkkevej 7, 
5900 Rudkøbing.

Gårdejere
Kirsten og Chr. Holm Pedersen, 
»Janumgaard«, 
Hobrovej 20, 
9670 Løgstør.

Gårdejer
Niels Jensen, 
Ej byvej 53, 
4623 Lille Skensved.

Mælkeproducent 
Thomas Nielsen, 
»Møllevang«, 
Smedevej 13, 
4735 Mern.

Gårdejer 
Philip Madsen, 
Skovgårdsvej 12, 
5350 Rynkeby.

Gårdejer
Anders Andersen, 
»Langeskovgaard«, 
Langæblevej 5, 
5871 Frørup.

Gårdejere
Ida og Helge Andersen, 
»Toftvang«, 
Kindvigvej 18 B, 
4735 Mern.

Gårdejere
Inger og Hans Engeil, 
»Stubbegaard«, 
Snorrebakken 10, 
3700 Rønne.

Gårdejer 
Karl Frandsen, 
»Skovledholm«, 
Hvalsøvej 28, Osager, 
4320 Lejre.

Gårdejere
Ingelise og Jørgen Jørgensen, 
»Marbjerggaard«, 
Skovmøllevej 27, Rettestrup, 
4700 Næstved.

Gårdejere
Ebba og Jens Henning Pedersen, 
»Toftevang«, 
Tølløsevej 192, 
Nr. Vallenderød, 
4340 Tølløse.

Gårdejere
Cherie og Claes Stolshøj-Pedersen, 
»Stolshøj«, 
Stormarksvej 9, LI. Hedinge, 
4673 Rødvig Stevns.

Fru Bente Nielsen, 
Stenleds vej 67, Sædder, 
4682 Tureby.

Gårdejere
Asta og Peter Holst, 
»Maigaard«, 
Stampemøllevej 11, Fole, 
6510 Gram.

Gårdejere
Esther og Niels Kjær Nicolaj sen, 
»Oksvanggård«,
Vester Lufthavnsvej 28, 
6705 Esbjerg 0.

Gårdejere
Karla og Aksel Mouritsen, 
»Sædding Storgaard«, 
Kvongvej 40, 
6830 Nr. Nebel.

Gårdejere
Lilly og Gunnar Krogh, 
»Strandgaard«, 
Treldenæsvej 17, 
7000 Fredericia.

Gårdejere
Karen og Kristen Mikel Jensen, 
»Bredstengaarde«, 
Ødstedvej 30, 
7182 Bredsten.

Gårdejer
Sv. Aage Jørgensen, 
»Tykskovgård«, 
Tykskovvej 20, 
7361 Ejstrupholm.

Gårdejer
Helga Larsen, 
»Blidøjegård«, 
Gårdrækkevej 8, 
4840 Nr. Alslev.

Gårdejere
Marie og Svend Nissen, 
»Sdr. Egsgaard«, 
Sdr. Egsgaardsvej 6, 
7323 Give.



SLÆGTSGAARDEN SIDE 15

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 
Selvangivelser 
Generationsskifte 
Vejledning ved 
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.

Regnskabsf i 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_xansk 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: Åstrupvej 13. Tlf. (04) 52 70 00
1563 Kobenhavn V: Otto .Monsteds Plads 11. Tlf. (01) 1534 34
5100 Odense C: Magelos 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 Århus-Viby J: Kongsgårds vej 6. Tit. (06) 14 8800

KJERTEMINDE AVIS ApS . OFFSET/BOGTRYK


