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Tanker om julen 
og nytåret
Så er vi igen ved højtiden og skiftet fra år til år, og 
vi skal opleve det ældgamle budskab og overgan
gen til en ny tid med forhåbninger. Sådan må det 
være, hvis der skal være en mening med at være til. 
Vi kan ikke leve uden håb og uden at fatte glæden 
og livets muligheder. Om så vi i denne sindstilstand 
skal blive tilfredsstillet eller blot komme et lille 
stykke af vejen, kan ingen vide. Der er ikke viden 
forbundet med at håbe, og så ville det også blive 
trist altsammen og uden perspektiver. Vi kommer 
længst uden at kende for meget til vore muligheder 
under sejr og nederlag, eller blot ved at være på det 
samme niveau, menneskeligt og materielt.

Men vi skal tro. Uden tro på menneskelivets 
værdi og på dagligdagens opgaver, er der ingen 
fremtid.

Troen grunder sig på julens og pinsens hilsen til 
os alle formet og udbredt i fredens tegn og med 
sandhedens lysvirkninger udfra det klare skin fra 
bøgernes bog.

Sådan passerer vi bedst julen og nytåret - trods 
alt negativt og grusomt, som vælder ind over os 
ude og hjemme. Det må vi tage med, fordi menne
sket er sig selv for meget bevidst. Deraf kommer 
alle ulykker.

Men julens bud og vor dronnings ord til os kan 
lede på ret vej.

Tak for året til alle i danske slægtshjem - og lad 
os fortsætte i sporet, så det flugter til nye tider.

Vær hilset alle ved hjemmets arne og hvor fæl
lesskabet dyrkes - til glæde og gavn.

Husk at bestille 
SLÆGTSGAARDSBOGEN 

Se side 9
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Kirke - du er vort Betlehem

Sognepræst 
Søren Poulsen, 
Kerteminde

Når man allerede i november kan høre juletoner i 
butikkernes højttalere og se nissserne kravle over
alt, så julen hænger en langt ud af halsen inden ad
vent, så kan man ikke lade være med at tænke på, 
om der ikke er noget ravruskende galt i vor måde 
at fejre jul på. Det kan da ikke passe, at det bedste 
i tilværelsen skal gøres så udvendigt, så kommerci
elt. Julen bliver jo udnyttet og udhulet for os af ju
leræset. Det ender med, at den bliver sukret sådan 
ind, at vi slet ikke kan glæde os, ikke kan finde ind 
til kernen i julen.

Når vi så hører den skønne fortælling om Jesu 
fødsel, så kan vi føle, at der er så langt fra os til Be
tlehem, til stalden, hvor Jesus kom til verden. Så 
langt til hyrderne på marken og de jublende engle- 
skarer.

Vi under børnene at høre beretningen og suge 
den til sig med det barnlige sinds udelte glæde.

Men selv kan vi ikke være helt med. Og julen kani 
gå forbi os med alle traditionerne, juletræ og sal
mer uden, at vi rigtig følte nogen juleglæde. Der 
kan komme noget mærkelig uvirkeligt over det he
le. Det blev måske kun til lidt hygge, lidt stemning 
og så ikke mere.

Dog skal vi lade børnene tage os ved hånden og 
følge med dem. Prøve at lytte til beretningen om 
Jesu fødsel. Måske er der alligevel ikke så langt fra 
vor virkelighed til det, vi hører, som vi er tilbøjeli
ge til at mene. For det, vi hører, er jo netop, at Je
sus kom til verden. Og det betyder noget for hver 
eneste af os. »Frygt ikke, thi se, jeg forkynder eder 
en stor glæde, som skal være for hele folket. Thi 
eder er i dag en frelser født i Davids by, han er Kri- 
stus, Herren«.

Således lød budskabet julenat, og således lyder 
det også til os. Det er Vor Herre, som er kommet 
til os. Kommet for, at Guds tilgivende røst kan hø
res her hos os. Kommet for at frelse os. »Julen er 
kommet med solhverv for hjerterne bange«, synger 
vi. Og det er præcis, hvad jul betyder. Nu kan vi se 
gennem mørket, Nu er dets magt brudt. Nu er der 
lys i mørket. For Jesus, Guds Ord, tog bolig i- 
blandt os.

Er der langt fra os til Betlehem? Nej, det er kun 
noget, vil bilder os ind. For Herren, som fødtes ju
lenat, er hos os i sit ord. Gud taler til os. Hans frel
sende ord lyder iblandt os. Derfor synger vi også:

Kirke: du er vort Betlehem, 
og alle små derinde, 
efter som det er sagt til dem, 
skal deres frelser finde 
med juledags evangelium 
i hjertekammerets krybberum.

Søren Poulsen, sognepræst,
Kerteminde.

Julehilsner - Nytårsønsker
Med de bedste ønsker for julen og det ny år sender 
redaktionen vore flittige medarbejdere (uden dem 
intet blad) - og ikke mindst vore læsere, en rigtig 
hjertelig hilsen til festen og årsskiftet.

Red.
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Det industrialiserede landbrug 
Slægtsgårdene og landsbyerne

af Ketty Rasmussen, Vestervang

Ketty Rasmussen

I løbet af kun femten år er antallet af landbrugs
bedrifter faldet med et halvt hundrede tusinde. 
Det er de små landbrug, der nedlægges. Deres jor
der lægges til andre landbrug og der bliver flere og 
flere større gårde og godser. Udviklingen fortsæt
ter og ændringerne i landbrugets struktur er ikke 
til at standse.

De mange små husmandsbrug blev oprettet for 
godt hundrede år siden, da den begyndende meka
nisering i landbruget og industrien i byerne affol
kede landdistrikterne. Flugten fra land til by, hvor 
arbejdstiden var kortere, var ved at skabe mangel 
på arbejdskraft på landet. Mange emigrerede også 
til det nye land Amerika - drømmelandet med de 
mange muligheder.

For at standse affolkningen på landet blev der 
udstykket mange små husmandslodder for at dyg
tige, flittige og nøjsomme småkårsfolk kunne få 
foden under eget bord. De fleste af husmandsste
derne var så små, at en familie hverken kunne leve 
eller dø af at dyrke jorden - både mand, kone og 
børn måtte tage arbejde på større gårde og godser.

Efter husmandslovene i 1919 og 1921 blev der i 
1920’erne oprettet en halv snes tusinde husmands
brug ved udstykning af lensgodsernes og præste
gårdenes jorder og det hjalp til med at udjævne be
folkningstilvæksten på landet og i byerne.

Kun et halvt hundrede år efter begyndte det at gå 
den modsatte vej. De små husmandsbrug måtte 
opgive eller de blev deltidsbeskæftigelse.

Ikke blot de helt små brug har måttet give op, 
også mange mellemstore og større gårde har efter
hånden også frasolgt jorden til sammenlægning el
ler bortforpagtet den. Det er for manges vedkom
mende sket på grund af landbrugslovens restriktio
ner i forbindelse med for eksempel familieoverdra
gelser. Selvom der gives en del dispensationer, 
tvinges mange slægtsgårde ud af slægten.

Med kravet om landbrug som hovederhverv for 
at bo på en mindre landbrugsejendom tvinger man 
ligefrem landbefolkningen ud af deres ejendomme 
og med land- og byzoneloven hindrer man en ny 
udvikling i de nedlagte landbrugsejendomme, hvor 
der ellers i udbygningerne ofte er god plads til 
håndværksvirksomhed eller mindre industri.

Danmarks frie bønder har ikke været helt frie 
ret længe i historiens lys. I 1988 er det kun to hund
rede år siden stavnsbåndet blev ophævet og der var 
fæstegårde helt op i 1800-tallet. Udviklingen mod 
det industrialiserede landbrug med få og store be
drifter støttes af en snærende lovgivning, der ikke 
giver mange muligheder for det frie initiativ.

Kloge folk, der arbejder med statistik og prog
noser, forudser at der kun er omkring 30.000 dan
ske landbrug tilbage i år 2000 - det er om kun fem
ten år.

Med »overproduktion« af landbrugsvarer og ud 
fra en industrialiseret og rationel betragtning er det 
måske det mest lønsomme, men man må ikke 
glemme, at der med denne udvikling går gammel 
bondekultur og store livsværdier til grunde.

Landbrugets udøvere er ikke blot producenter af 
så og så mange enheder i form af korn, sukker, 
mælk, oksekød og flæskesteg. Det er en livsform 
at være bonde. Ellers havde man heller ikke i så 
mange generationer fået landmanden til at arbejde 
hårdere, længere og for mindre løn end andre er
hvervsgrupper.

Generation efter generation har i hundredvis af 
år slidt på fædrenes jord og boet på og værnet om 
den samme gamle slægtsgård. I medgang og mod
gang har de bygget videre på fædrenes indsats -helt 
tilbage fra dengang gården var fæstegård under en 
herregård eller under kronen. Masser af byrder har 
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de båret under skiftende herrer, kriser og tider med 
krige og ulykker.

Det interessante er, at landmændene, der nu bor 
på de gamle slægtsgårde for de flestes vedkom
mende kender den enkelte gårds historie og på 
grund af den føler en stærk tilknytning til stedet, 
dets jord og det landsbysamfund, der også hører 
med i historien og dagligdagen på landet.

Landsbyerne er også blevet ofre for en udvik
ling, der blev fremmet ved centraliseringsbestræ
belserne i 1960’erne og 1970’erne. De små skolers 
nedlæggelse til fordel for centralskoler - kommu
nesammenlægning til større enheder - supermarke
dernes konkurrence, der medførte lukning af køb
mænd og brugsforeninger. Mekaniseringen inden
for landbruget lukkede landsbyernes håndværkere 
som for eksempel karetmageren og smeden.

Ikke at forglemme, at der blev sendt bud efter 
kvinderne i hjemmene til det store arbejdsmarked 
med deraf følgende børnepasning af forskellig 
slags. Alt har været med til at gøre landsbyerne til 
»sovebyer«.

»Man skal ikke græde over spildt mælk«, siger 
et gammelt ordsprog, men lige meget hvor megen 
centralisering og uddannelse af pædagoger man 
indfører, så kan alt det ikke erstatte de livsværdier, 
der var i en landsby for blot 25-30 år siden, hvor 
det myldrede med unger, der levede på gader og 
pladser, ved gadekær og i haver. Med mange hjem- 
meløbende mødre, der så efter dem allesammen. 
Børnenes nære kontakt med landbrug, købmænd, 
brugs og håndværk var værdifuld praktisk an
skuelsesundervisning .

Tiden kan ikke skrues tilbage - og det skal den 
heller ikke, men nogle er i sidste øjeblik blevet klar 
over at visse livsværdier er ved at gå tabt.

Foreninger, der arbejder på at bevare landsbyer
ne, er i fuld gang med at bevare eller genoprette 
landsbyernes identitet og redde de få 
servicefunktioner der endnu er tilbage i form af 
forsamlingshuse, købmænd og så videre.

Der er også kræfter igang for at give deltidsland
brug rimelige vilkår, for at lette generationsskifter 
og for at de nedlagte landbrugs bygninger kan bru
ges til andet end landbrug ved at ændre by- og 
landzoneloven.

Dansk Slægtsgaardsforening har siden 1941 ar
bejdet på at skabe respekt om den kulturarv netop 
de gamle slægtsgårde er i det danske samfund og 
dets historie.

Slægtsgårdens motto er: Lær af fortiden - Lev i 
nutiden - Virk for fremtiden.

I en computerstyret verden, hvor livsværdier 
regnes i økonomiske værdier, er det ikke nogen 
skade til, at man i det nære samfund, som amter 
og kommuner repræsenterer, tænker lidt mere på 
de menneskelige værdier i landsbysamfundene end 
man nu i en »centraliseret« årrække har gjort.

De danske kulturværdier kommer ikke mindst 

fra bondekulturen. Det er ikke så mærkeligt, for 
det var dengang, hvor hovedparten af den danske 
befolkning sled træskoene flade på markernes 
muld. Det er vigtigt og i sidste øjeblik, at der bliver 
gjort en indsats for at standse affolkningen af 
landdistrikterne og deres småbyer.

Ketty Rasmussen.

Vestervang på Sydfalster
Ketty Rasmussen er landhusmor på slægtsgår

den »Vestervang« på Sydfalster - og hun kunne ik
ke tænke sig nogen anden livsform. Trods de pri
mitive hjælpemidler i de unge år og selvom det ofte 
var lange arbejdsdage i et alsidigt landbrug med 
folkehold, fire børn, stort dyrehold og meget sæ
sonarbejde i markerne.

Indtil 1836 lå »Vestervang« i landsbyen. Efter en 
stor ildebrand, der ramte tre gårde og et par huse, 
blev gården flyttet ud vest for byen det sted, hvor 
den nu ligger med en dejlig udsigt over Guldborg- 
sund.

»Vestervang« hørte engang under Gjedsergaard. 
I midten af forrige århundrede hed ejeren Hem
ming Rasmussen. Han overlod i 1862 gården til 
sønnen Rasmus Hemmingsen. Det var dengang 
sønnen fik faderens fornavn som efternavn.

Derefter følger Ludvig Christoffer Hemming
sen, der overtog gården på skiftedagen den 1. maj 
1912. Han blev gift med datteren Julie fra den tid
ligere nabogård i landsbyen. Dengang var det end
nu skik at man fandt sin kone eller mand på egnen, 
hvor slægterne var meget indgiftede i hinanden. 
Man kom jo ikke så langt omkring udenfor sognet.

Da Ludvig Hemmingsen døde i 1953 overtog 
Ketty og Frede Falk Rasmussen den gamle slægts
gård.

Den oprindelige fire-længede bindingsværks
gård med stråtag er naturligvis ændret og moderni
seret i årenes løb, men stuehuset har, som man ser 
på tegningen herover, stadig den samme rejsning 
og er endnu en hyggelig idyl, som det var for 150 år 
siden, hvor huset blev rejst.

» Vestervang« tegnet af Ellen Valentin
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Slægtsforskning . . .
Hans Torben Andersen, Vester Strødam, Hille
rød, sender os denne artikel, der viser en Slægt
nings Vej til stor viden om sine forfædre:

»Man trænger til at vide noget om sine forfædre 
på et eller andet tidspunkt i livet, og hvis mulig
heden opstår for at komme igang med dette store 
arbejde, skal man ikke betænke sig men bare 
kaste sig ud i det«.
Sådan fortæller Inge Merete Nielsen, Kløvervej 7 
i Tulstrup, min fasters sønnedatter, om sin hobby 
gennem flere år og fortsætter:

I mit hjem på Hejreholm i Bendstrup fortalte 
mine forældre (Inger og Axel Nielsen) meget om 
de slægter, de kendte. Og når min farfar (Jens 
Nielsen, Helsinge) kom og hjalp til, ja, så var der 
slet ingen ende på fortællinger om familier og 
slægter.

Da farfar døde, fandt man skødet for ejen
domsovertagelsen i 1878, og det satte noget i 
gang. Hvem var disse mennesker, der havde sat 
sine navne på papiret? Hvor kom de fra? Hvor
dan levede de?

På samme tid var een af mine kolleger i gang 
med slægtsforskning, og så tog jeg med ham på 
Landsarkivet hver lørdag i lang tid.

Der er først og fremmest 3 steder, hvor oplys
ningerne til slægtsforskning er opbevaret: Rigs
arkivet på Christiansborg og Landsarkiverne i 
hhv. Viborg, Odense, Aabenraa og København. 
Endvidere kan man blive nødt til at tage til Lund 
eller Flensborg, hvis der er indvandrere i slægten. 
Mormornernes Indvandrerarkiv i Aalborg ikke at 
forglemme.

Man kan ikke låne bøgerne med hjem. Under
søgelserne og læsningen skal foregå på arkiverne.

Det, de opbevarer, og som man kan forske i, er 
væsentligst kirkebøger, folketællinger, skiftebø
ger og lægdsruller.

Kirkebøger har eksisteret lige så længe, som 
munke har skrevet. Men kun få kirker uden for 
klostrene har ført registrering før 1600-årene.

Men efter denne tid gik det bedre. Både kapel
laner og præster lærte af munkene, og efterhån
den blev der registreret flere og flere steder. Det 
var dåb, bryllup og begravelser, der blev noteret, 
og her kan man finde slægtssammenhænge. Dog 
brændte mange kirkebøger. De fleste skorstene 
var førhen lavet af udhulede træstammer, og når 
de brændte, ja, så brændte præstegården med 

bøger og det hele. Så nogle steder er der drabelige 
huller i sammenhængen af kirkebøger.

Folketællinger går temmelig langt tilbage. Men 
den første rigtige, er fra 1845. Dette fortsatte, til 
folkeregisteret var fuldendt omkring 1. verdens
krig.

Folketællingerne fortæller hvem og hvor mange, 
der boede i hvert eneste hus på det pågældende 
tidspunkt.

Skiftebøgerne registrerer, hvad der arves fra de 
afdøde. Her kan findes, hvem der arver fra hvem.

Lægdsrullerne er en registrering af den mand
lige befolkning til brug for udtagelse til værne
pligt.

Foruden alt dette stof på arkiverne, er der alle 
egnsbeskrivelserne. De er gode til forståelse af 
folks levevilkår i gamle dage og til at bygge på det 
grundlag, man har lavet på basis af de før nævnte 
bøger.

Der er mange særdeles gode egnsbeskrivelser 
f.eks. af Anders Uhrskov, Georg Hartmann, Erik 
Ålbæk Jensen og Gyldendals store serie på flere 
bind om de forskellige egne af landet, Traps 
Danmark er også værdifuld. Arbejdet med 
slægtsforskning bliver også meget nemmere, når 
man kender noget til historie.

Mange andre har bidraget betydningsfuldt. En 
stor del af min slægt stammer fra Jørlunde-eg- 
nen, og der har degnen, Karstensen, i 1833 skre
vet »Jørlunde Sogns Historie«. Det er en nøjagtig 
beskrivelse af både folk og fæ, krydret med 
dejlige kommentarer og meget sigende om folks 
levevilkår på den tid.

For at kunne udføre slægtsforskning skal man 
kende teknikken. Dels skal man kunne læse 
gotisk skrift, men det kommer hurtigt, og dels 
skal man anvende et register over de forskellige 
sogne i hvert stift. For Nordsjælland f.eks. er 
fortegnelsen »Helsingør Stifts Kirkebøger« sim
pelthen nøglen til at komme igang og videre. 
Dertil er det godt at have sat sig ind i »Håndbog 
for slægtsforskning«.

Inden den egentlige undersøgelse starter, må 
man have nogle skemaer. Et skema for hver 
person, f.eks. en A-4-side, hvor halvdelen an
vendes til de konkrete data, og den anden halvdel 
til en personlig fortælling. Man skal også have en 
oversigt over alle mulige forfædre. Men begge 
disse ting er nemt lavet.

Ved at starte med f.eks. sine børn og dernæst 
forske bagud laver man det, der kaldes en ane- 
tavle. Det er altså at forske bagud. En efter
slægtstavle (stamtræ) er det modsatte. Der starter 
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man så langt tilbage, som man kan, f.eks. med 
een man véd meget om. Man starter med man
den, derefter hustruen (-erne), dernæst alle dren
gebørnene og til sidst kædes resten på i den 
generation. Dernæst deres drenge o.s.v.

Det, jeg har lavet, er en anetavle, og jeg er 
kommet 7 generationer tilbage i nogle af linierne. 
Andre er gået i stå, fordi bl.a. Helsinge præste
gård brændte i 1811.

Hvis man er så heldig, at andre i slægten også 
dyrker slægtsforskning, bliver det mere spæn
dende. Så kan man bytte oplysninger. Det er 
meget interessant, for så får man flere udlæg
ninger af den samme sag.

Man kan også være flere om en anetavle. Så 
tager hver sin linie, det hele sættes sammen, og 
man får hurtigere en bredere anetavle.

Det hele er altså et spørgsmål om at kæde op
lysninger sammen fra forskellige registre og lave 
en anetavle i første omgang. Dernæst at fylde alle 
de menneskelige og samfundsmæssige oplysninger 
på.

Endnu har jeg ikke fundet nogle særlige spæn
dende personer i slægten. Det er jo een af de
taljerne i slægstforskning, som man håber på vil 
dukke op en skønne dag. Men det har været en 
stor tilfredsstillelse bare at komme igang.

Jeg kan se, at min slægt har været ret bofaste i 
Nordsjælland. De stammer fra Halsnæs, nogle 
har boet på Nr. Herlev- og Jørlunde-egnen, nogle 
omkring Helsinge, og så bor der en stor del her 
på Alsønderup-egnen.

*
Lad mig slutte med en fortælling af degnen i 

Jørlunde, Karstensen, om Rasmus B-’s søn, der 
blev gift med steddatter R-’s datter, og som i 1730 
fæstede den gård, »som B. Madsen fradøde«. 
Rasmus’ kærlighed til Anne var så stor, at det var 
grunden til, at han tog gården, skønt den i alle 
henseender var i så ussel en tilstand, at dersom B. 
Madsen havde levet længere, så skulle han efter 
amtsmandens kjendelse have arbejdet i jern på 

Bremerholm til straf for, at hans gård var i så slet 
stand.

Da Rasmus overtog gården, var der kun 1 grå 
hest og 2 plage på den. Han havde ikke andet at 
få indtægt af, den første og anden vinter han var 
ved gården, end noget brænde han havde fået 
samlet. To læs af dette kørte han til Kjøbenhavn 
med. Det var streng frost, hvorfor hans dreng, 
som kørte den ene vogn og vel var dårlig klædt, 
nær var frossen ihjel inden de var kommet hjem 
igen.

Dette med megen anden kamp og gjenvordig- 
hed, der i de tider fulgte med at tage imod en for
falden fæstegård, gjorde, at Rasmus mistvivlede, 
om han kunne holde sig ved gården. Han havde 
været rytter, før han blev gårdmand; han beslut
tede sig derfor til at forlade gården og igen blive 
rytter. For at udføre denne beslutning, begav han 
sig en dag på vejen til Hillerødsholm for at lade 
sig hverve.

Ved Ladegårdsmøllen (ved Favrholm) satte han 
sig ned, slog jorden af sine træsko og tænkte 
nøjere over sin stilling, mens han spiste sin 
madpakke. At blive rytter var lige så slemt som at 
være bonde. Der vankede prygl og andre hårde 
straffe i overflødighed, men føde knap til nød
tørftighed. Begge vilkår syntes ham lige hårde, 
han gik derfor hjem igen og blev ved gården.

Da det ved hans flid blev mildere for ham på 
den, blev dette til held for hans børn og børne
børn, af hvilke de fleste af de sidste er bievne 
mere end almindelig agtede og velhavende 
landmænd her på egnen.

*

Sådanne fortællinger støder man på mange 
gange, og det sammen med kendskabet til sine 
forfædre, som man får gennem slægtsforskning, 
gør, at det hele bliver en dejlig og livslang fornø
jelse.

Hans Torben Andersen.

Mindeord
En af de sidste novemberdage kom budskabet 
om hofjægermester Cederfeldt de Simonsens 
død. Den gamle hædersmand fra Erholm blev 
90 år gammel og satte sit stærke præg på en om
fattende gerning indtil de sidste år. Han fattede 
interesse og viste aktivitet så det spirede og gro
ede om ham. Og i Dansk Slægtsgårdsforening 
er vi ham tak skyldig for et betydeligt medarbej
derskab - hovedbestyrelsen over mange år og i 
det fynske foreningsvirke. Han var en person

lighed med ægte og forstående menneskelighed 
i følge.

Minderne taler nu om en hjertelig færd ved 
årsmøderne, om kyndige indlæg og stærke 
slægtsfølelse så alle forstod hvor livsgerningen 
fik sin næring.

Cederfeldt de Simonsens navn står skrevet 
med tydelig skrift i Dansk Slægtsgårdsforenings 
historiebog.

Jens P. Petersen.
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Ro og realiteter påkaldes

En bemærkning om en aktuel sag er nødvendig. - 
Det sidste halve år har i alt for høj grad været præ
get af en hasarderet diskussion - jeg tænker natur
ligvis på miljøsager, på forureningen og på skyld 
og ansvar, som er søgt placeret. Og de grove 
skældsord har også sat skel. Alle aktørerne kan ik
ke være denne diskussion bekendt, hverken i an
greb eller forsvar.

Der er skyld hos næsten alle og næsten alle er 
under ansvar for tilstanden og for at der bliver gre
bet retsindigt ind. Alle - lovgivere, folkevalgte i 
amt og kommune, virksomhederne, ned til den 
mindste. Men fri os for miljøtosseri eller behændi
ge omgåeiser, hvis noget er kritisabelt.

Og lad det derfor blive til realistiske drøftelser 
og foranstaltninger. Ikke noget med at sætte pro
duktioner i stå eller ved at beskatte hensynsløst de 
der gør dem selv og fællesskabet en tjeneste. Guld
kalven bør aldrig slagtes, men måske nok komme 
på slankekur, dog ikke sådan, at vi alle bliver fatti
gere. Det går ikke i en verden, der har brug for 
fremskridt og fremgang. Og meget kan nås alene 
ved eftertanke og tilrettelægning.

Og så skal vi huske på, at det aldrig er så galt fat, 
som pessimisterne og klasseteoriernes og centralis
mens folk mener. Vi kan begå fejl under produk
tion og fremstilling, men det har altid været tilfæl
det, og vil aldrig kunne påpeges.

Vi skal producere og leve sundere - javel - men 
ikke ved politiske og miljøfanatiske spekulationer 
om at komme først med »fastslående« kendsger
ninger om, hvad der er godt og dårligt. Atomkraft
diskussionen er det allerbedste bevis for, at mange 
tager grundigt fejl. El-fremstilling ved atomkraft 
er den reneste og mest livsvenlige produktion til al
les bedste. Her er vi i Danmark gået i den forkerte 
retning. Og nu vil man sågar fejle påny, men med 
modsatte udgangspunkter uden at kende godt de 
grundlæggende årsager til forurening nogle steder 
-ikke nær alle.

Miljøministeren bør nedsætte en alsidig kom
mission for at sikre en nødvendig undersøgelse, 
som er fri for politisk forurening og for påståede 
miljø- og produktionsmæssige fejltagelser skabt af 
ukendskab til dagens virkelighed i by og på land.

Jens P. Petersen.

Nyt fra Christiansborg
Den 13. november fremsatte miljøministeren lov
forslag om støtte til miljøforbedringer i landbru
get.

Forslaget er en konsekvens af de beslutnings
forslag fra foråret 85, der taler om nedbringelse af 
landbrugets forurening med næringssalte og orga
nisk stof.

Det er i beslutningsforslaget bestemt, at alle 
landbrug med mere end 20 storkreaturer skal kun
ne opbevare husdyrgødning og ajle fra mindst 6 
måneders produktion.

Støtten gradueres, således at de mindste ejen
domme får henholdsvis højere tilskud end de stør
re ejendomme.

Se skema.
Antal storkreaturer Opbevaringskapacitet

5 mdr. 6-8 mdr. over 8 mdr.
0-19 35% 35% 40%
20-34 30% 35%
over 35 25% 30%

For støtte til investeringer under 85.000 udbeta
les støtten kontant. For større investeringer udbe
tales støtten over 10 år.

Det anslås at der skal investeres små 3 milliarder 
i de kommende år, og statsstøtten er beregnet til 
760 miil. kr.

For investeringer der kan være vanskelige at be
låne, vil der være mulighed for statsgaranti for lån.

Regeringen foreslår at støtten finianceres inden 
for finanslovens rammer, men andre partier taler 
om afgifter. Vi får se.

Det er glædeligt, at landbrugets organisationer 
er gået ind i denne sag, og har godkendt forslaget.

Forslaget til en ny landbrugslov forhandles fort
sat i regeringen, men kan forventes fremsat inden 
jul.

Det er for tidligt at udtale sig om enkelthederne i 
forslaget.

Carl M. Christensen.
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Arets julegave
Men ikke bare det, også gaven ved så mange andre 
lejligheder: fødselsdage, jubilæer osv.

Det er naturligvis Slægtsgårdsforeningens netop 
nu udsendte bog, der tænkes på med så mange in
teressante beretninger fra landbolivet og om 
egnsskikke samt om mødet med højskolen - og 
mange historiske iagttagelser er med. Den bør fin
des i alle danske slægtsgårde og er også gavebogen 
til slægtninge og venner i byen og i udlandet.

Titlen er: »Set og Hørt - Erindringsbilleder« og 
indeholder tolv kapitler fra hele landet.

Kontorfuldmægtig Hanne-Marie Motzfeldt 
skriver om en ukendt dagligdag og skildrer et miljø 
på et retskontor, hvor landboere kom og hvor sog- 
nefogederne var højt skattede personer.

Husmoderen på »Jægergaarden« ved Vallø, El
se Nielsen, tager læserne med på højskole - og ud 
fra et vågent hjems interesser indføres vi i livet der, 
som fik stor betydning for eftertiden.

Forfatteren Salomon Frifelts hustru Nanna Fri
felt fortæller om sin og hans vestjyske skolearbej
de og om familielivet hos mennesker, der var 
stærkt optagne af deres gerning.

Fynboen, der blev landbrugsminister og for
mand for folketinget, Karl Skytte tager læserne 
med på besøg i den fynske landsby KøngHøjrup. 
En række personer og forhold passerer revy udfra 
god hukommelse og megen lune.

Med folketingsmand Jens Steffensen gæstes det 
jyske landbomiljø hos forfædrene i Ølgod Sogn, 
og hedeopdyrkerne får et fortjent skudsmål og de
res kristne livssyn fremhæves.

Proprietær Jacob Højlund »Julielund« på 
Djursland giver en spændende omtale af dagen og 
halvåret, da han begyndte sin landbrugsmæssige 
oplæring og drager paraleller til nutidens forandre
de verden. På original måde bliver årenes udvik
ling omtalt.

Agronom Peder Høgh lader sin far fortælle om 
livet i Karlby og om et vidtstrakt landbovirke lige
som han selv giver en sønnevurdering af Karat.

Kvægopdrætteren fra Farendløse, Johs. Nielsen, 
fortæller om de 223 år på »Ejlekærgaard« og hele 
landbohistorien bliver gengivet.

Mange enkeltheder danner en helhed som maner 
til eftertanke.

Og den danske landpost får sin fortjente omtale 
igennem bankbestyrer Agner Henriksens gengivel
se af sin fars liv i tjeneste for andre - også langt ud
over selve postgangen.

Greve Ulrich Holstein -Holsteinborg sætter Bis- 
serup Havn og Ladeplads og dets mennesker et va
rigt minde ved beretningen om lodserne, fiskerne, 
tolderne og landmændene omkring Holsteinborg 
og deres tilværelse i krig og fred.

Og så er der fine illustrationer fra hele landet, og 
særligt udvalgte digte om egne, gårde og slægter 
indrammer artiklerne.

Slægtsgaardsbogen er på 128 sider, fint trykt og 
med farveomslag. Den koster 95 kr. og kan nu be
stilles og leveres fra 25. oktober ved indsendelse af 
kupon fra »Slægtsgaarden« eller ved brev og pr. 
telefon 03-61 00 23.

Breve sendes til Jens P. Petersen, Thyrasvej 7, 
4100 Ringsted og checks kan vedlægges - hvis ikke 
følger et girokort med bogen.

Bogudgivelsen bør påskønnes af medlemmerne 
og andre, fordi den fra nye vinkler kaster lys over 
livet på landet.

Jens P. Petersen venter rigtig mange bestillinger 
- lad ham ikke blive skuffet.

Og Slægtsgaardsforeningen får også ved at ople
ve succes en ny tilskyndelse til at grave dybere i alt 
vedrørende hjem og slægt og gerning.

Send venligst bestillingen nu - og husk iøvrigt at 
lade den være gave ved mange lejligheder i tiden 
fremover.

Der er stor efterspørgsel efter bogen, så man 
skal ikke vente for længe - Brug kuponen bag i bla
det eller bestil på 03-61 00 23.

Til alle medlemmer! Vil I hjælpe mig?
Som det fremgår af bagsiden af dette blad er avis
postkontoret gået over til et nyt forsendelsessy
stem.

Jeg har prøvet at gennemgå alle adresser, men 
der er mange småfejl, som næsten ikke er til at fin
de.

Hvis alle vil se deres egen adresse efter - og så
fremt der er fejl eller mangler, vise det til postbu
det og få ham til at foretage rettelse hos avispost
kontoret - vil det være en stor hjælp for mig.

Inger M. Hansen
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Fra stuehuset paa Aarslevgaard
--------------------------------- Af Torp Friis Møller --------------------------------

Aarslevgaard 1930. Møllen blev brugt til tærsk
ning, kornmaling, vandforsyning m.m. - blev fjer
net efter en storm 1933, hvor den løb løbsk.

I forbindelse med billedet af den alkovelignende 
seng og det gamle køkkeninteriør, vi bragte i forri
ge nr., kan der knyttes følgende bemærkninger: 
Billederne blev taget omkring 1950 umiddelbart 
før det blev fjernet ved en større ombygning og 
modernisering. Stuehuset blev bygget efter en 
brand i 1871, hvor det nedbrændte stuehus foru
den hele gården gik op i luer efter lynnedslag kun 
ca. 1 år gammel.

Efter den tids sønderjyske skik og brug, der den 
gang var baseret på mange folk og stor selvforsy
ningsgrad, blev det over 300 m2 med to kældre, 
hvoraf det ene var til gårdens mejeribrug, her blev 
bl.a. kærnen trukket via en såkaldt hestegang. Da 
grunden er meget stiv lerjord, og hensynet til ind
trængende grundvand krævede total uddræning, 
kneb det af terrænmæssige årsager at få kældrene i 
fuld dybde. Det ene til husholdningsbrug fik pålagt 
hvælvinger, og kom derved op i en højde, der lå 
20-25 cm over normal gulvhøjde.

Ved siden af dette kældertrin med vindue mod 
syd placeredes soveværelset, det blev efter forhol
dene relativt lille, og derfor blev denne seng, i for
bindelse hermed etableret og brugt fortrinsvis til 
børn, men ellers på normal måde med fjederbund, 
madras o.s.v. Jeg har som barn sovet i denne seng.

Under 1. Verdenskrig 1914-18 var der streng ra
tionering, og det var derfor bl.a. forbudt bønderne 
for eks. privat smørkærning til eget brug, hjem- 
meslagtning, tilbageholdelse af brødkorn til mel, 
kaffebrænding, brændevinsbrænderi o.s.v. Des
uden var der afleveringstvang for en lang række 

ædlere metaller såsom kobber og messing, men 
sønderjyderne kviede sig stærkt ved at aflevere de
res gode gamle brugs- og pynteting af disse metal
ler til den umættelige tyske krigsindustri.

Den tyske gendarm (billede) kom jævnlig på 
uanmeldte kontrolbesøg for at revidere om befolk
ningen overholdt forbudene, men i de små lands
bysamfund holdt befolkningen sammen også uan
set nationale skillelinjer, og hvis gendarmen viste 
sig i den første gård i en landsby, blev omgående 
alle beboere advaret, så de kunne nå at få påbe
gyndte ulovlige gøremål passende af vejen.
Selv om de fleste gendarmer optrådte hårdt og 
bøst, og som efter bedste preussisk mønster kun 
kendte pligt og lydighed, var der dog også blandt 
dem nogle, som ved små erkendtligheder, kunne 
knibe øjnene i eller overse et eller andet, de mang
lede jo ofte selv derhjemme, dog var de jo af og til 
for skindets skyld nødvendigt at statuere eksemp
ler.

Når man ser på billedet, kan man se, at afklæd
ningen foran sengen er af brædder, dette blev un
der krigen fuldt tildækket, så der i stedet blev et 
hemmeligt rum bagved. Og dette blev gemmestedet 
for alt, hvad gendarmen ikke måtte se, såsom nog
le sække brødkorn, røget flæsk og skinker, de 
gamle kobberkedler og andre ting af kobber og 
messing. Far var jo med i krigen i over 3 år, men 
her lykkedes det mor og hendes forældre at over
gemme f.eks. et fint gammelt kulbækken af mes
sing, en kobberæbleskivepande samt 5-6 gamle 
kobberkedler m.m.

Som et sidespring kan jeg nævne, at de bedste af 
disse ting var fremstillet på Kobbermøllen i Kruså, 
denne var som bekendt opført af kong Chr. d. 4.

En kobbelkedel var også i gammel tid en kostbar 
ting, og anskaffelsesprisen var den gang lig med 
værdien af en hest.

I nedgangen til kælderen er der en af teglsten 
indmuret niche, der er et brandsikkert rum med 
jernlåge for. Her opbevaredes alle vigtige papirer, 
og de overlevede branden i 1871, blandt disse lå 
samtlige fæsteoverladelses-skøder tilbage til 1723, 
idet gården oprindelig var kongelig fæstegård. Jor
derne her i byen og Søderup samt dele af Nybøl var 
nævnt allerede i 1231 i Valdemar Sejrs Jordebog 
som kongeligt gods, og det rækker sandsynligvis 
tilbage til 1000 tallets Svend Estridsen, der døde på 
sin gård i nabobyen Søderup i 1074, desuden har 
nogle af jorderne hørt under biskoppen af Slesvig 
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og her antagelig under Skt. Michaelis Klosteret i 
Slesvig, der udflyttede her til egnen og byggede kir
ke eller klostret Guldholm i Ønslev 1196. (ødelagt i 
1411 af Erik af Pommerens tropper).

Aarslevgaard var oprindelig 2 gårde henholdsvis 
på 5/8 og 5/16 plov, et middelalderligt skattetek
nisk begreb, der var en forløber for det senere hart- 
kornsbegreb, der aldrig fik nogen væsentlig indpas 
i Sønderjylland. To frihedsbreve dateret 28.8 1856 
med kongelig segl viser frikøbet, der på et jordtil- 
liggende på 125-30 tdr. land udgjorde 100 rigsdaler 
og 78 skilling. Skoven, der antagelig har været på 
12-13 tdr. land blev frikøbt 16.1. 1800, og det var 
væsentlig dyrere, idet prisen her var på 314 rigsda
ler.

Desuden fandtes en del gamle aftægtskontrak
ter, protokol-udskrifter fra datids processer samt 
et Himmelbrev med sædvanlig formular begynden
de — Her er passeret en mil fra Assens etc. og slut
ter med — Das ist von mir geschrieben AJ i C. 
1829.

Endvidere fandtes en regnskabsbog fra 1860, 
hvor min tipoldefar Jørgen Hansen Torp kort efter 
frikøbet må være udnævnt til Sandemand, idet 

disse var kongelig udnævnt på livstid, men kun 
blev udpeget blandt selvejerbønder, disse skulle 
sammen med Herredsfogeden dømme de svære 
forbrydelser såsom mord o.s.v.

Ovennævnte har ifølge bogen administreret ho
veriet for en lang række landsbyer vedrørende sko
le, vej og møllehoveri, i bogen er indført en lang 
række gang- og spanddage. Spanddage = 1 sp. he
ste for 1 dag.

På billedet med det gamle køkken ses over kom
furet en mægtig emhætte, hvor røgen tidligere blev 
ledt op i et røgkammer, der lå oven over, her røge
de man gårdens behov af flæsk og andre røgvarer. 
Der var oprindelig to af disse røgkamre, og det ene 
af disse er stadig bevaret, selvom det er sat ud af 
funktion. Torp Friis Møller.

NB: En anden kælder var benyttet som gårdens 
mejeri, min mormor Ellen Maria Dorothea J. Torp 
f. 5/11 1864 blev som ung uddannet i mejeribrug, 
og derved var gården ikke blandt de første i An
delsmejeriet. Smørkærnen blev trukket via en he
stegang. Smørret blev via købmænd i Aabenrå 
solgt til Hamburg.

Det gamle køkken

Den gamle alkove

Besøg af den tyske gendarm 
på Aarslevgaard stående i baggrunden 
til venstre.
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Fra arbejdsmarken

Læse- og trykfejl
- - har bladet desværre kæmpet med i længere tid, 
selvom vi mener at være på rette vej.

I Vagn Mathiassens artikel om den store landbo
reform i forrige nr. findes dog beklageligvis nogle 
læse- og trykfejl, som vi gerne vil gøre opmærk
som på: På side 5 - spalte 1 - femte afsnit, skal læ
ses: De store godsområder, der hørte til Knardrup 
(ikke Kværndrup).

I spalte 2 (side 5) i oversigten over ejendomsfor
delingen mangler en +) i første linie ved 301 huse, 
idet den skal henvise til fodnoten.

Side 7 spalte 1, byder også på en geografisk fejl i 
næstsidste afsnit. Der skal fjerde linie læses: Eng
arealet som bønderne i Borsholm (ikke Hørsholm).

Side 8, spalte 1 - er grev Chr. D. Reventlow sta
vet fejl (derefter en regulær korrekturfejl) i afsnit
tet ovenover skal der på sidste linie stå: - - der føles 
en rig lykke...

Endelig har vi desværre bragt en forkert minde
sten, idet vi har gengivet et billede af Stolberg- 
støtten i Hørsholm. Støtten, der er nævnt i artik
len, står i Frederiksborg Slotshave og er udført af 
billedhuggeren Axel Pachtat 1888.

Vi beklager fejlene og bringer vor største und
skyldning.

NORDSJÆLLANDSKREDSEN
Generalforsamling og efterårsmøde afholdtes ons
dag 20. nov. på Kappelhøjgård.

Vagn Mathiasen aflagde beretning om kredsens 
og landsforeningens arbejde. Forsamlingen drøfte
de de nye vedtægter for lokalkredsene og man ud
videde kredsbestyrelsen til 5 medlemmer og ny
valgte Hans Peter Elkjær, Virum til bestyrelsen.

Efter kaffen fortalte Maja og Jens Erik Kappel- 
høj om Slægtsgården Kappelhøjgård, som har væ
ret i slægtens eje i 8 generationer, og om dens pro
duktion og salg af tørrede blomster.

Til slut holdt Niels Pedersen, Kregme et fore
drag om udskiftningen af jorden fra Frederiks- 
værks gods, hvor han specielt fortalte om Kappel- 
højgårds udflytning fra Kregme by.

Den vellykkede aften sluttede med, at de 46 del
tagere gik på opdagelse i »julestuen« og forsynede 
sig med blomster og dekorationer af gårdens pro
duktion. AV# K. M.

Generalforsamling
★

SJÆLLAND SYD

holder generalforsamling onsdag den 
15. januar 1986 på hotel Mogenstrup 
Kro kl. 13.00.

Bestyrelsen.

Hvem er medlemmer?
Ønsker man at vide hvem der er medlemmer af ens 
kreds, må henvendelse ske til kredsformanden - ik
ke sekretariatet.
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Slægtsgårdsforeningens rejse til Strassbourg 
og Bruxelles

Parlamentsbygningen i Strassbourg

Europaparlamentet, Strassbourg: Landbrugspoli
tisk oplæg af J. Brøndlund Nielsen, senere Erhard 
Jakobsen for fuld udblæsning. Kort sagt besøg i 
E.F.’s parlamentariske afdeling.

Derefter Bruxelles med Berlaymont bygningen 
og brændende aktuelle og spændende oplæg om 
E.F.’s administration, resultater og sammenhænge 
samt mangel på samme, fremtidsmål og visioner 
fremlagt af dygtige danske embedsmænd, der ar
bejder på stedet og varetager Danmarks interesser. 
- Ja, det var nok de to hovedpunkter i Slægtsgårds
foreningens fællesmarkedsrejse.
Derudover var det en bustur, der omfattede et 
stykke af Vesttyskland fra nord til syd, en sviptur 
ind i Frankrig gennem det frugtbare Lorraine med 
besøg på en fransk Slægtsgård, hvor ejeren stod 
foran sit 300 årige stuehus og villigt besvarede 
spørgsmål fra nysgerrige gæster og stolt viste sin 
bedrift frem. Når man ser bort fra sprog og går
dens arkitektur, så var sceneriet slet ikke så for
skelligt fra, når vi ved årsmøderne besøger en 
dansk slægtsgård og ejeren villigt fortæller og stolt 
viser frem på den bedrift, der har givet ham og 
hans slægt en tilværelse, som han nok ikke kunne 
tænke sig at bytte med andre.

Derefter et svip ind i Tyskland igen, over Trier 
og ned i den skønne Moseldal, med besøg hos en 
vinbonde. Igen kunne vi, trods store forskelle i vil
kår og bedrift, genkende vinbondens glæde og 
stolthed ved at fortælle nysgerrige gæster om de 
forskellige typer af vinstokke, der giver druer til de 
forskellige typer af moselvinen.

Nordpå igen. - Den halve eller hele dag, vi gerne 
havde brugt på den skønne by Trier ved Moselda- 
len, måtte nøjes med at blive højt prioriteret til næ
ste gang, vi kommer der.

Nok er Luxemburg en af Europas mindste sta
ter, men det grænser nok til statsfornærmelse, når 
besøget foregår ved at køre ind i landet kl. 20, gen- 
nemkrydse hovedstaden og ind i Belgien kl. 23, 
men også her måtte tid, ønsker og muligheder går 
op i en højere enhed og nok en dag sættes af, når 
vi næste gang krydser disse egne.

For mig har Belgien aldrig virket særlig interes
sant og dragende, og navnet Waterloo har været et 
stednavn i verdenshistorien i forbindelse med Na- 
poleon eller titelnavnet på en udmærket plade med 
den svenske sanggruppe Abba, og så skulle netop 
besøget på den tidligere slagmark ved Waterloo 
med dens særegne mindesmærker bliver en fanta
stisk oplevelse, og det var også her, vi samlede fru 
Anne Feilberg op i bussen, så hun på vejen ind til 
Bruxelles fortalte os Belgiens historie fra dets op
ståen og frem til den valgkamp, der netop stod på i 
de dage, vi var der. Det var historiefortælling, når 
den er bedst.

Samtidig var fru Feilberg vores kyndige vejviser, 
da vi nåede Bruxelles og sørgede for, at vi så meget 
af staden: Atomium, kongeslottet, og meget, me
get mere, det var vi hende meget taknemmelige 
for, og jeg tør vædde en halv flaske af den gode 
gamle danske på, at hun ved samme lejlighed befri
ede vores formand, rejseleder Hviid og vores 
chauffør for en bunke besvær og hovedbrud, så 
hatten af for en dygtig og charmerende dame.

Hjemturen gennem Holland, bestyrkede den 
erfaring, vi tidligere har gjort, at uanset hvor man 
krydser den hollandske grænse, så bliver man op
taget af den orden, sirlighed og properhed, der 
præger landet.

Et skumringsbesøg på krigskirkegården i Arn- 
hem, gør nok et stærkt indtryk på de fleste, og

Brøndlund Nielsen informerer
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En fransk storbonde besøges

Og dog, ferie var det jo også. Når vi kørte gen
nem de skønne egne, ned gennem Europa og vores 
formand slog ud med begge arme og råbte »Se 
dog«, for at være sikker på, at alle i bussen nød det 
skønne panorama, når Jørgen Skoven fortalte en 
munter historie på sit vendelbomål og vi måtte ro
de rundt i »dialektordbogen« for at forstå pointen, 
- når vi samledes om aftenen på hotellet ved et vel
dækket bord med et glas vin eller et glas øl og ud
vekslede dagens oplevelser, - når fru Bertha med 
sin klare mikrofonstemme i bussen sang for til »Ud 
vil jeg ud oh så langt, langt-«, så var det ferie, som 
når den er bedst. Så når formanden inviterer næste 
gang til Europatur så god fornøjelse, I, der ikke 
kom med denne gang, for det får I.

P.M.F.

med god grund. De tusindvis af hvide mindesten, 
hvor hver enkelt markerer en ung menneskeskæb
ne, der blev udslettet.

Hvis Europafællesskabet kan medvirke til, at 
Europas ungdom aldrig mere skal sendes ud og 
slagte hinanden, så skylder vi vor nutid og ikke 
mindst vor fremtid, at forsøge på at få samarbej
det til at fungere. Noget af det fungerer dog, for vi 
krydsede grænser 10 gange på turen uden at vise 
pas, det ville have været umuligt for 10-15 år siden. 
Når man tager i betragtning, at denne opremsning 
af oplevelser ligger inden for 6 dage, forstår de fle
ste nok, at det har været en studietur med et stramt 
program, og skulle enkelte af de 50 deltagere være 
taget med i den tro, at det var en ferietur, så er de 
blevet forundret, men garanteret ikke skuffet! Mehringens Vinbjerge ved Mosel.

Velkommen til nye medlemmer:
Gårdejere
Aase og Hans Erik Rasmussen 
Katrinedal
Endebøllevej 18 
5953 Tranekær 
Langeland

Gårdejere
Tove og Erik Nielsen 
Hørsholmvej 15 
Langstrup 
3050 Humlebæk

Elna og Poul Larsen 
Næstvedvej 18 
4100 Ringsted

Konsulent
Vøgg Ramming 
»Bjørnshøj« 
Nyborgvej 116
5600 Fåborg

Gårdejer
Henning Bruun
Orevej 1, Hallebyore 
4450 Jyderup

Gårdejer
Jørgen Jensen 
»Engkjærgaard« 
Ugledigevej 22 
4734 Allerslev

Gårdejer
Knud Erik Nissen 
Trætteskovvej 3 
4970 Rødby

Gårdejere
Rita og Mogens Andersen 
»Lindeskovgård« 
Lindeskovgyden 81, Højby 
5260 Odense S

Gårdejer
Tage Skoubo Jensen 
»Sivholm«
Finnerupvej 2
Stokholm 
9500 Hobro

Gårdejere
Ruth og Svend Nicolajsem
Dvergetvedvej 390 
9870 Sindal

Gårdejere
Anne-Lise og Hans Fritzner
Aagaarden
Vrangstrup 
4171 Glumsø

Advokat
Palle Højer-Madsen
Østervang 80 z
4930 Maribo i
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Vi skaffer penge til huse.

ANETAVLER 
(stamtræ til udfyldelse) 

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

BALLERMANN & SØN A/S
Skrågade 6 - 9400 Nørresundby

Slægtsgårdsbogen
»Set og hørt - Erindringsbilleder«

Jeg bestiller eksemplarer å 95 kr.

Navn _____________________________ _—

Adr....................................................................
Kuponen sendes til Jens P. Petersen, 
Thyravej 7, 4100 Ringsted

Skaf foreningen 
nye medlemmer!
Undertegnede foreslår, at nedennævn
te får tilsendt materiale om Dansk 
Slægtsgaardsforening og opfordres til 
at blive medlem:

Titel

Navn

Postadresse

den 19

Underskrift

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



Det er Nykredit 
for fremtiden.

.Z^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: Aslrupvej 13. Til. (01) 52 7000
1563 København V: Otto Mønsleds Plads 11. Tit. (01) 1531 31
5100 Odense C: Magelos 2. Tlf. (09) 11 77 77
6950 Ringkøbing: Ilerningvej 3. Tlf. (07) 3201 11
8800 Viborg: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf. (06)62 3333
9100 Aalborg: Boulevarden 43. Tlf. (08) 12 38 77
8260 Århus-Viby J: Kongsgardsvej 6. Tlf. (06) 118800

KJERTEMINDE AVIS ApS . OFFSET/BOGTRYK


