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Formanden skriver

Stiftet 5. juli 1941

Slægtsgaardsarkivets Web-adresse:
www.slaegtsgaardsforeningen.dk
E-mail:
Kasserer og sekretær:
Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv, tlf. 59 27 59 77.
Postgiro nr. 8 08 31 42.

Ejendomskonsulenter:
Anders Frederiksen,
Søndertoften 17, 9500 Hobro,
tlf. 98 51 17 07, fax 98 51 17 06.
Michael Munthe Fog,
Ingemannsvej 61,4200 Slagelse,
tlf. 58 65 74 44, fax 58 56 74 45.

Hovedbestyrelsen:
Formand:
Gårdejer Carl Martin Christensen,
»Kaaregaard«, Badstrupvej 39,
Badstrup, 5485 Skamby,
tlf. 64 85 11 74
Næstformand:
Gårdejer A.C. Winther Hansen,
»Trillbakkegård«,
Korsbjerghøjvej 3 b, Grydsted,
9240 Nibe, tlf./fax. 98 35 16 03
(Formand: Bladudvalget
og Himmerlandskredsen)
Gårdejer Esben Saksager,
Lindager 6, Poulstrup,
9760 Vrå, tlf. 98 98 85 68
(Formand: Vendsysselkredsen)

(Ovennævnte tre udgør
hovedbestyrelsens
forretningsudvalg).
Gårdejer Vagn Mathiasen,
»Solgaard«, Toeltvej 4, Langerød,
3480 Fredensborg, tlf. 49 19 38 37
(Formand: Nordsjællandskredsen)
Gårdejer Mogens Frigaard,
»Frigård«, Yppernemøllevej 10,
Nyker, 3700 Rønne,
tlf. 56 96 30 02

Gårdejer Arne Højland,
Bakkedraget 3,4270 Høng,
tlf. 58 85 28 41
(Formand: Vestsjællands Amt)
Gårdejer Christian Lang Pedersen,
Lønninggaard,
Stevnsvej 142,4671 Strøby,
tlf. 56 57 70 11
(Formand: Sjælland-Syd)
Gårdejer Jens Peter Hansen,
»Skovgaard«,
Ty-Hastrupvej 10 B, 4690 Haslev,
tlf. 56 38 12 67

Proprietær Jens Peder Skov Jensen,
»Hobygården«, Hobyvej 37,
4983 Dannemare,
tlf/fax. 54 94 41 63
(Formand: Udvalget for økonomiske
og landbrugsmæssige sager og
Lolland-Falster afd.)

Gårdejer Poul Mahler,
»Egbo«
Sandager Kirkevej 30, Sandager,
5610 Assens, tlf. 64 79 10 20
(Formand: Fynskredsen)

Gårdejer Elise Jensen,
»Højtoftgård«, Gammelby 40,
6100 Haderslev, tlf. 74 56 63 16
(Formand: Haderslevkredsen)

Gårdejer H.C. Clausen,
Rosenvej 69
Ullerup, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 46 12 86
(Formand: Det sydlige Sønderjylland)
Ernst Plagborg,
Lindevej 4,7200 Grindsted,
tlf. 75 32 04 12
(Formand: Ribe Amt)
Gårdejer Else Christa Bollerup Nielsen,
Skrumsager Hovedgaard,
Skrumsagervej 1, Sønder Bork,
6893 Hemmet, tlf. 75 28 00 12

Gårdejer Mads Andersen,
Skårupvej 4, Hanning, 6900 Skjern,
tlf. 97 36 20 74
(Formand: Ringkøbing Amt)

En mild januar er gået, og jeg glæder
mig over, at den megen nedbør i de sid
ste uger er kommet som regn og ikke
som sne, for så havde vi haft proble
mer. Vi glæder os over, at dagene læn
ges, og hvis vi kan undgå at vinteren
strenges, så glæder jeg mig dobbelt
over det.
Jeg fik nyligt en henvendelse fra et
medlem, som bad mig finde nogle reg
ler for gårdnavnes optagelse i adressen fra offentlige kon
torer. Det giver ofte anledning til utilfredshed med offentli
ge kontorer, men problemet bygger oftest på manglende vil
je fra det offentlige.
Der er udstedt regler fra Indenrigsministeriet så tidligt
som i 1984. Reglerne står i CPR-meddelse fra Indenrigs
ministeriets afdeling for personregistrering nr. 10/1984,
»Anvendelse af landsbynavne og gårdnavne i adressering«.
Af dette fremgår: »Indenrigsministeriet er af den opfattel
se, at det af såvel kulturhistoriske som praktiske grunde
vil være rigtigst i videre omfang at lade landsbynavne eller
andre navne på lokaliteter, samt historiske gårdnavne ind
gå i adresseringen af borgerne.«
Som så meget andet offentligt papir, er det ikke ganske
klart, hvad der menes, men jeg mener klart, at vi med hen
visning til denne skrivelse kan overbevise offentlige myn
digheder om vore rettigheder til at få anført vore gårdnav
ne i offentlige adresseringer.
Man kunne forestille sig, at enkelte pedanter kunne me
ne, at vore gårdnavne ikke er »historiske«, men det skal
ikke holde os tilbage for at bruge dem, og vore argumenter
kan være lige så stærke som myndighedernes.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre vore med
lemmer til at benytte de lokale sted- og gårdnavne i adres
sering, og hvis I får problemer med kommunen, så henvis
til omtalte skrivelse.
Det er min opfattelse, at der i kommunerne generelt er
god vilje til at hjælpe, og det vil være en styrkelse af land
distrikterne, hvis dette blev alment.
Lad os hjælpes ad hermed.
de bedste hilsener fra os på »Kaaregaard«.

Gårdejer Oluf Føns Knudsen,
Ribevej 88, Ødsted, 7100 Vejle,
tlf. 75 86 50 29
(Formand: Vejle Amt)

Knud Høstgaard Møller,
»Nittrupgaard, Nittrupvej 1,
Balling, 7860 Spottrup
tlf. 97 56 40 71

Henry Stemming,
Hammelewej 18, Hammelev,
8500 Grenå
tlf. 86 32 01 99
(Formand: Arkivudvalg)
Gårdejer Jens Skytte,
»Aldrupgaard«
Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup
tlf. 86 46 35 14, fax. 86 46 45 21
(Formand: Midtjysk kreds)

Gårdejer Niels Thyboe
Kirkemosegård
Hastrupvej 3, 8981 Spentrup
tlf. 86 47 70 29
(Formand: Århus Amt)
Proprietær Frants Wetche
»Hvanstrup«
Hornumvej 95
9640 Farsø, tlf. 98 66 30 01

Carl Martin Christensen.

31. januar 1999.

ægtsgaardsarkivet:
Landbrugsmuseet,
GI. Estrup, Randersvej 4,
8963 Auning,
tlf. 86 48 48 16
(onsdag kl. 11-15), fax 86 48 41 82

Der er gratis adgang til arkivet, hvis
man siger i porten, at man skal på
arkivet.
Arkivarer:
Ejgil Overby, »Klausholm«,
Ansvej 12, 8620 Kjellerup,
tlf. 86 88 62 66
Aage Kirkegaard,
Bøgevej 8, Assentoft, 8900 Randers,
tlf. 86 49 53 49

Ulrich Alster Klug
Smedetoften 32, 2.tv.
2400 København NV,
tlf. 38 33 19 12
Træffes bedst mandag-fredag
kl. 7.30 - 8.00.
E-mail: dannebrog@post.tele.dk

Else-Margrethe Ransy,
Udbygade 19, 2200 København N,
tlf. 35 37 73 22 kl. 18-21
(fortrinsvis folketællinger)

Redaktion:
Ole G. Nielsen, Mølletoftegård,
Skælskør Landevej 83, Lundforlund,
4200 Slagelse.
Tlf. 58 58 40 16. Fax 58 58 41 06.
Nr. 339 udkommer omkring
20. april 1999.
Stof til dette nummer skal være hos
redaktøren inden d. 20. marts 1999.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Tryk: Korsør Bogtryk ApS
4220 Korsør, tlf. 58 37 79 43
Fax 58 37 36 35
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70 år

Mindeord

Mads Andersen

Ingrid Houbak

Den 25. februar fylder Mads Andersen, Hanning 70 år.
Mads Andersen overtog sammen med hustruen Ella i
1958 gården »Egelykke« efter hans
forældre. Bygningerne var over
vejende ældre med stråtag, de er
alle fornyede og fremtræder nu
som en pæn og velbygget gård.

Det var med vemod vi fredag, den
11. december modtog budskabet
om Ingrid Houbaks alt for tidlige
død, få dage efter hendes 65 års
fødselsdag.
Det blev en uigenkaldelig afsked
med en hustru, en mor, et familiemedlem, samt for os
andre en rigtig god bekendt, som vi holdt utroligt meget
af at være sammen med.
Vi ved, at Ingrid satte meget stor pris på den nære
familie, og det tilhørsforhold, som hun havde til den
gamle slægtsgård, hvor hun og Frede med glæde sam
lede hele familien, så snart lejlighed bød sig.
Det var naturligt for Ingrid, at lægge et stort arbejde i
Slægtsgårdsforeningens regi. Lokalt var hun i mange år
Vendsysselkredsens sekretær, og på landsplan var hun
et meget flittigt mødende medlem af Dansk Slægts
gårdsforenings hovedbestyrelse.
Ingrid Houbak blev i 1986 valgt ind i hovedbestyrelsen,
og var en årrække medlem af arkivudvalget.
Her lærte vi Ingrid at kende som et meget retskaffent,
venligt og varmt menneske. Hun var i besiddelse af den
ægte vendelbohumor, der gjorde, at hun var glad og lat
termild.
Det er altså sådan vi vil huske Ingrid.
Ære være Ingrid Houbaks minde.

Mads Andersen havde en god og
anerkendt besætning af Jerseykøer, og det var derfor naturligt, at
han var med i bestyrelsen for avls
foreningen Jersey i Ringkøbing
Amt samt med i landboforenin
gens kvægbrugsudvalg i en længere periode.
Mads Andersen interesserer sig også for mange andre
ting. Han har således været kasserer i menighedsrådet
i en længere årrække og omlagde kirkens regnskab til
EDB på egen PC'er.
Mads Andersen tog initativet til oprettelsen af sogne
arkivet, hvor han stadig er den drivende kraft.
Mads Andersen skrev »Hanning Forsamlingshus’
historie i 100 år«.
I 1989 blev Mads Andersen formand for Dansk Slægts
gårdsforenings kreds i Ringkøbing amt. Dette hverv
har han varetaget med stor interesse og sammen med
bestyrelsen arrangeret mange spændende udflugter
rundt omkring i amtet.
Som medlem af Dansk Slægtsgårds hovedbestyrelse er
Mads Andersen medlem af Udvalget for økonomiske og
landbrugsmæssige sager.
På den baggrund kan Mads Andersen og Ella se tilba
ge på deres virke med tilfredshed omgivet af 3 børn, svi
gerbørn og børnebørn.
Hans Tylvad.

A. C. Winther Hansen.

Mindeord
Erik Strange
Den 28. november 1998 døde Erik
Strange, Øverup ved Nykøbing F.
Han blev 68 år.
Erik Strange var født på gården i
Øverup, hvor han boede og virke
de hele sit liv, bortset fra tiden på
ungdomsskolen, et halvt år på en gård ved Marrebæk og
landbrugsskoleopholdet.
Erik Strange var i 1973 initiativtager til oprettelsen af
Dansk Slægtsgårdsforenings lokalkreds på Lolland-Falster, og han var lokalkredsen første formand.
I årene fra 1969 til 1978 var Erik Strange medlem af
Dansk Slægtsgårdsforenings hovedbestyrelse og i en
årrække var han formand for Dansk Slægtsgårdsarkiv.
Erik Strange beholdt sit gode humør og livsglæde selv
om sygdom plagede ham de sidste 10 år.
Ære være hans minde.
Jens Peter Skov Jensen.

SLÆGTSGÅRDSREJSEN
TIL FÆRØERNE
Årets slægtsgårdsrejse til Færøerne i dagene 23. 27. juli 1999 gennemføres. Der er dog stadig ledi
ge pladser, men rejsebureauet forventer endeligt
svar fra os den 1. marts.

Turen var omtalt i nr. 336 side 16.
Tilmelding til Slægtsgårdsforeningens sekretær
Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv.
Tlf: 59 27 59 77.

____________________ r
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Nyt fra hovedbestyrelsen
Dansk Slægtsgårdsforenings hovedbestyrelse afholdt sit vintermøde
den 8. februar i København.
Landsformanden - Carl Martin Christensen - indledte
med en orientering om, at han og næstformanden havde
deltaget i Dansk Familiebrugs årsmøde. Det der, ifølge
Carl Martin Christensens opfattelse, skiller familiebru
get og landboforeningerne er ikke landbrugsfagligt, men
politisk.
Næstformanden - A. C. Winther Hansen - meddelte, at
Slægtsgårdsforeningen er indbudt til det årsmøde, som
landbrugets seniorklubber afholder.
Det affødte en debat om samarbejde med disse seni
orklubber, for Slægtsgårdsforeningen ser ikke sig selv
om en pensionistforening, men som en kulturel forening
af erhvervsaktive og dem, der har været aktive.
Derefter gennemgik ejendomskonsulent Michael Mun
the Fog oplægget til ny landbrugslov.
Læs Michael Munthe Fogs indlæg side 5.

Kasserer og sekretær Inger M. Hansen fremlagde med
lemsstatistikken, der viste et mindre medlemstab på 40,
så der nu er 2.129 betalende husstande som medlem
mer. 111 har meldt sig ud og 71 har meldt sig ind.
Det reviderede regnskab for 1998 blev fremlagt og revi
sionen havde ingen bemærkninger, som kunne give an
ledning til debat. Men der udviklede sig en debat om for
sikrings- og sikkerhedsforholdene på Slægtsgårdsarki
vet.
Regnskabet viste et pænt overskud, men det meste af
overskuddet er penge, der er bevilliget til Slægtsgårds
arkivets kommende bog om arkivets indhold.
Fra Udvalget for økonomiske og landbrugsmæssige sa
ger kunne udvalgsformanden - Jens Peter Skov Jensen
meddele, at udvalget ikke har været samlet, men han
mente, at det ville være ideelt, om man istedet for pro
ducentforeninger og organisationer havde en fødevareproducentforening. Det skabte nogen debat, der dog
mundede ud i, at når mælkeproducenterne ikke kan fin
de sammen om ordnede forhold, hvordan skal man så
samle alle fødevareproducenter.
Hovedbestyrelsen besluttede at udvalgsformanden
sammen med landsformand og næstformand skulle se
nærmere på lovforslaget til ny Landbrugslov, og om
muligt give et bidrag til lovens videre udformning.

Arkivudvalgets formand Henry Slemming kunne for
tælle, at den forventede publikation om arkivets arkiva
lier lader vente på sig, da registrering af arkivets ind
hold ikke er tilendebragt.
Forskningsmedarbejder Ulrich Aister Klug havde med
delt, at han er bagud med arbejdet, hvilket skyldes hans
primære arbejde og efterveer af plagsom sygdom.
Landbrugsmuseet påtænker en udstilling om danske
slægtsgårde i år 2000. Museumsdirektør Henrik Vens
ild, museumsinspektør Peter Bavnshøj, arkivar Ejgil
Overby, Slægtsgårdsbladets redaktør og arkivudvalgs
formanden skal drøfte udstillingen omfang, indhold og
økonomi på et møde den 12. februar.
Arkivar Overby kunne berette om et jævnt besøgstal,
der er mange henvendelser både med telefon og e-mail.
Disse henvendelser har jævnligt et omfang, der gør det
vanskeligt at besvare straks, og det håber man på for
ståelse for. Arkivet har modtaget en del boggaver, og
dem var arkivaren meget glade for.
Fra bladudvalget kunne udvalgsformanden - A. C. Win
ther Hansen oplyse, at udvalget holder sine møder og
bladet udkommer.

Om årsmødet 28. - 29. maj i Sæby kunne den lokale
kredsformand, Esben Saksager, oplyse, at alt er tilrette
lagt, og der ser ikke ud til at være uafklarede problemer.
Redaktøren orienterede om forturen, den 28. maj, der
udgår fra Sjælland, samler op på Fyn og ved Fredericia.
Undervejs til Vendsyssel besøger vi den lille himmerlandske herregård Hvanstrup.
Christian Lang Petersen fra Sjælland Syd har tidligere
indbudt til årsmøde år 2000, og det bliver på Menstrup
Kro ved Næstved.
H. C. Clausen fra den Sydlige Sønderjyske kreds har
ønsket 60-årsjubilæumsårsmødet i 2001 til Sønderjyl
land, og han har truffet aftale med Gråsten Landbrugs
skole.

Hovedbestyrelsesmødet sluttede med en gensidig ori
entering fra kredsene om situation, aktiviteter o.s.v. og
som det fremgår af meddelelserne i bladet under nyt fra
kredsene, så er der overalt stor aktivitet.
OGN.

Velkommen til nye medlemmer:
Gårdejer
Poul Villumsen
»Vordegaard«
Vordevej 10
8831 Løgstrup

Gårdejer Finn Bang Olsen
»Lillehøj«
Assernsvej 16
Gadstrup
5580 Nr. Åby

Gårdejer
Esben Oddershede
Søgård Mark
Nors
7700 Thisted

Ella og Kristian Hansen
Truevejen 16
9500 Hobro

Ejnar Storm
Toften 5
4180 Sorø

Ingrid og Bent Siminsen
Vestergade 89A
4970 Rødby

Proprietær
Flemming Madsen
»Birkelund«
Skodsbøllevej 33
4920 Søllested

Advokat
Peter Skjødt
Vestergade 3
5750 Ringe

Gårdejere
Nanna Fjord
og Lars Fjord Ørskov
Flodgårdsvej 18
Borris
6900 Skjern

Else og Per Rasmussen
Mariagervej 357
Bjergby
8981 Spenstrup
Kaj Larsen
Dråby Kirkevej 28
Egsmark
8400 Ebeltoft.
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LANDBRUGSLOVEN
Ejendomskonsulent Michael Munthe Fog
redegjorde på slægtsgårdsforeningens
hovedbestyrelsesmøde for forslaget til
ny landbrugslov, og sagde bl.a.:

Loven
Den nuværende Landbrugslov er fra 1967 og ændret
adskillige gange - senest i 1998 med ændringer om
anvendelse af gødning og om plantedække, herunder
regler om mark- og gødningsplaner.
Det vigtigste formål ved loven er at give mulighed for
strukturudvikling og
1) bevare en bred variation af bedrifttyper, såvel hel
tids- som deltids- og fritidslandbrug,
2) at bevare selvejet og familiebruget som overvejende
besiddelses- og driftform og
3) at sikre en forsvarlig udnyttelse af landbrugsjorden.

Senere er der indført tiltag, som skal tage hensyn til
natur og miljø samt tilgodese befolkningsudviklingen i
landdistrikterne.
Lovens regler om landbrugspligten er et værn mod
fjerneje og mod at landbrugsjorder tages i brug til ikke
landbrugsmæssige formål.
Jeg tror, at de fleste kan være enige om, at det er nød
vendigt med et dynamisk landbrugserhverv, der er ba
seret på en strukturpolitik, som kan medvirke til at
fremme fødevarekvaliteten og fortsat produktudvikling
af sunde fødevarer, dyrevelfærd samt harmoni mellem
produktion, natur og miljø.

Strukturudviklingen
Udover en ændring mod færre og større bedrifter, har
der de seneste år også været en stærk stigende specia
lisering. I 1968 havde 75% af bedrifterne både kvæg og
svin, i 1997 var det kun 12%.
Samtidig er antallet af specialiserede kvægbedrifter
steget fra 5 til 32% af alle bedrifter, medens antallet af
specialiserede svinebedrifter er steget fra 11 til 18% af
alle bedrifter. Mange faktorer har påvirket strukturud
viklingen. En af de afgørende faktorer har været de
størrelsesøkonomiske forhold.
For det første har de større landbrug langt bedre end
mindre været i stand til at udnytte de landbrugstekno
logiske fremskridt, ikke mindst i form af større maski
ner og anlæg, hvor en rationel udnyttelse er betinget af
en vis mindste størrelse.
For det andet har større landbrug et relativt mindre
forbrug af arbejdskraft, som er steget væsentligt mere i
pris end andre produktionsfaktorer. Hertil kommer, at
mange driftledelsesfunktioner ikke stiger proportionalt
med produktionen.
En afgørende faktor i strukturudviklingen er således,
at de større brug har lavere omkostninger pr. produce
ret enhed. Tillige har landbrugsstøtteordninger, naturog miljøpolitik, skattemæssige forhold m.m. i større
eller mindre grad påvirket strukturudviklingen.
Landbrugsloven har lagt begrænsninger på struktur
udviklingen og erhvervelse af flere ejendomme samt for
forpagtning og samdrift.
Reglerne om maksimum for dyrehold på den enkelte
landbrugsejendom, som blev indført i 1994 har virket
dæmpende på strukturudviklingen, medens arealkra
vet på den anden side har øget strukturudviklingen.
I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 1998

blev der indgået en politisk aftale om yderligere reduktiuon af udledning af kvælstof fra landbruget frem til år
2003. (Vandmiljøplan II). Af planen fremgår det bl.a. at
der med henblik på at nedbringe kvælstofudvaskningen
skal etableres ialt 16.000 ha våde enge. Derudover inde
bærer aftalen om vandmiljøplan II bl.a. øget skovrejs
ning og økologisk landbrug, sænkning af gødningsni
veauet, skærpede krav til udnyttelsen af kvælstof i hus
dyrgødningen, krav om efterafgrøder m.m.
Som følge af Drikkevandsudvalgets betænkning gen
nemførte folketinget i 1998 ændringer i planloven med
henblik på at sikre områder med drikkevand. Amterne
skal udpege områder, hvor en særlig indsats til beskyt
telse af vandressourserne er nødvendig, der kan indgås
aftaler om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i
arealanvendelsen, ligesom amter og kommuner kan
undgå aftaler om køb af hele eller dele af landbrugse
jendomme.
Initiativerne, som følge af Vandmiljøplan II, Drikke
vandsudvalgets betænkning og skærpelsen af harmoni
kravene betyder at arealkonkurrencen i det åbne land
yderligere forstærkes.

Forslag til de nye regler
Forpagtninger har i de foregående år givet anledning til
nogen diskussion, derfor indstiller forslaget, at man
kan samdrive fem ejemdomme eller 300 ha. Afstanden
mellem ejendommenes parceller må ikke overskride 15
km. Man må sammenlægge jord til sin ejendom indtil
100 ha, afstandsgrænsen to km og når forholdene iøvrigt tillader det.
Man må erhverve tre ejendomme, således at man i alt
bliver ejer af 300 ha med afstandsgrænse på 10 km.
Hvis man ejer mere end 70 ha kan naboer gøre krav på
suppleringsjord indenfor en afstand af to km. Der er
ikke krav om, at der skal fastsættes pris på jorden.
Der opstilles uddannelseskrav for ejendomme under
30 ha, der gør krav på suppleringsjord:
1) selvstændigt drevet en landbrugsbedrift på mindst 5
ha i mindst 4 år,
2) beskæftiget som arbejdstager ved praktisk jordbrug i
3 år,
3) inden for de sidste fem år har gennemført kurser,
som er relevante for jordbrug. Kurserne skal sam
menlagt have en længde på mindst 3 måneder.
Ved familiehandler skal man have ejet sin ejendom i 8
år før sit 67. år for at give ejendommen videre til næste
generation via familiereglerne.

Selskaber
Den 1. septemner 1998 var der registreret 851 selska
ber. 275 aktieselskaber og 576 anpartsselskaber, som
ialt ejede 926 ejendomme.
Af de 851 selskaber er det 350 enkeltmandsejede sel
skaber, 168 familieejede og de resterende 333 selskaber
har udover landmanden i selskabet en eller flere frem
mede investorer.
Man ved, at selskaber er blevet anvendt til at komme
uden om landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser,
suppleringsjord, bopælskrav m.m.
Det foreslås derfor, at der indføres en stramning, såle
des at det kun er enkeltmandsejede og familieejede sel
skaber samt selskaber, hvor der tilføres kapital fra pen
sionskasser og livsforsikringsselskaber, der kan erhver
ve landbrugsejendomme uden tilladelse.
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Holtets hovedbygning
er fra 1927.
Da gården aldrig
har været brændt,
rummes mange
klenodier på gården.

Holtet ligger smukt i landskabet. Fra den nye
motorvej kan man se gårdens store og harmoniske
længer. Fra gården er en smuk udsigt mod Kattegat,
men motorvejen har delt gårdens marker og gjort
driften meget vanskelig. De nuværende udlænger er
opført o. 1940. Maskinhuset blev opført i 1986.

Holtet
Årsmødeudflugten 1999 slutter hos Johanne og Svend
Aage Frandsen på gården Holtet, der både er en slægts
gård og et meget interessant hjem.
I Matiklen fra 1682 ses i Understed sogn 61 ejerlaug,
deraf 26 enkeltgårde. I denne optegnelse over det dyr
kede land står Plettesholt med 2,61 td. hartkorn og 17
tdr. land dyrket jord. Det er gården, der senere fik ænd
ret navnet til Holtet.
I 1710 blev fæsteren af Plettesholt, Oluf Andersen, gift
med Kiersten Jensdatter, som døde i 1760 - 73 år gam
mel. Oluf må være død før 1752, da der ikke kendes kir
kebøger for Understed sogn fra før dette år.
I ægteskabet var seks børn. Den næstældste Lars, eller
som han selv skrev sig Lauritz, overtog gården.
Lauritz Olufsen blev i 1754 gift med Anna Nielsdatter.
Han var 29 år og hun 20. De fik fire børn inden han døde
i 1760. En gård kunne ikke være uden mand, og fem
måneder efter blev enken trolovet med Oluf Nielsen.
Oluf Nielsen leve godt to år i ægteskabet, så døde han
også. Der var ingen børn i ægteskabet, og enken sad i
uskiftet bo Efter tidens tankegang har der været idéer
om, at hun var en heks, eller hun havde en ond ånd, da
to mænd i løbet af få år var døde for hende i fyrreårsal
deren. Måske var det ikke hos hende, den onde mystik
var, men gården kunne være forhekset!
Efter et par år blev der igen bryllup på Plettesholt, da
enken Anna Nielsdatter blev gift med Jens Jensen. De
fik fem børn, og i 1774 døde Anna 40 år gammel. Enke

manden giftede sig senere med Anne Pedersdatter. Efter
Jens Jensen var fyldt 60, havde han det uheld at falde
af vognen på Vandkær Bakke og brækkede halsen. Han
blev begravet den 12. juli 1797.
Så kom den 25-årige Lars Christensen fra Nyholm i
Hørby og friede til den 45-årige enke. Trolovelsen blev
holdt den 20. september og brylluppet stod den 2.
november 1799. De fik ingen børn, men sørgede for, at
børneflokken på gården blev godt gift.
Anne Pedersdatter døde i 1816, og Lars Christensen,
der nu var 41 år giftede sig med den 27-årige Maren
Pedersdatter fra Fuglsang i Volstrup sogn.
Lars Christensen omtaltes som en rigtig ordentlig
mand. Han var fæster under Sæbygård gods, ligesom
flertallet af egnens øvrige gårdmænd og husmænd var
det. Gården var omkring 1820 skyldsat for 3Ÿ2 td. hart
korn. Lars Christensen døde i 1834, og en karl på gård
en, Peder Jensen, blev den 19. juli 1836 gift med enken.
Hun var 47 og han 32.
Peder Jensen sad med fæstet i nogle år. Han fik ry som
en uduelig mand med betegnelsen »Skreen«, der betyder
skrædder. Der var naturligvis ingen børn i ægteskabet,
og det gik tilbage med gården. Traditionen fortæller, at
besætningen blev elendig og avlen var ussel.
Stedsønnen Christian Larsen overtog fæstet i 1843.
Han var søn af Lars Christensen og Maren Pedersdat
ter. Samme år som han overtog Holtet holdt han bryllup
med Inger Marie Nielsdatter. Forloverne var brudens
fader og brudgommens morbroder, hvilket siger noget
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om forholdet mellem stedfaderen og -sønnen. Christian
Larsen havde fået en velhavende svigerfader og sand
synligvis en dygtig morbroder som rådgiver. Dette stil
lede ham friere overfor stedfaderen, som langsomt blev
sat tilside. Da Christian Larsen var fyldt 25, flyttede
den svage Peder Jensen »Skreen« til Albæk, og var der
ved ude af Holtets historie.
Christian Larsen forbedrede gårdens drift, og med flid
blev han så velhavende, at han i 1860 kunne købe går
den, da stamhuset Sæbygård solgte sit fæstegods.
Efter selvejerkøbet erhvervede Christian Larsen en
parcel på knapt 3 fjkr. som udgjorde 97a td. land. Sene
re købte han en hedelod på godt 2 ijkr. hartkorn.
Da gården var blevet selveje blev der arbejdet hårdt på
gårdens forbedring, marken blev merglet og der opførtes
en ny lade.
Christian Larsen og Inger Marie fik ni børn. Den fjer
de i rækken hed Kirsten Marie Christensdatter. Hun
blev i 1877, da hun var 28 år gammel gift med Christi
an Nielsen, der var 30 år. Christian Larsen og Inger
Marie gik på aftægt. De var henholdsvis 57 og 55 år, og
levede en snes år på gården.
Christian Nielsen og Kirsten Marie fik syv børn. Det
fortælles om hende, at hun gik til Nørre Sundby for at
handle og var hjemme igen ud på aftenen. Christian
Nielsen døde i 1918, men Kirsten Marie levede til 1931.
I 1918 overtog sønnen Jens Christian Nielsen gården.
Han var 33 og blev gift med Johanne Marie. De bygge
de den gård, som vi ser i dag. Stuehuset i 1927, laden i
1938, kostalden i 1940 og hestestalden i 1941 og svine
huset i 1962. Deres datter og svigersøn Johanne og
Svend Aage Frandsen overtog Holtet i 1971. De har
tilføjet et nyt maskinhus i 1986, og har ellers på alle
måder værnet om den gamle slægtsgård.
Johanne Frandsen er medlem af bestyrelsen for Slægts
gårdsforeningens Vendsysselkreds og er en meget enga
geret bevarer af slægtens gamle ejendele.
Redskaber, husgeråd, klædedragter, møbler, nips o.s.v.
er bevaret. Fx. har man samtlige gårdens mejeria
fregninger fra Understed Mejeri, fra det blev oprettet i
1882 til det lukkede et hundrede år senere.
Til Holtet med Søgård hører nu 132 tdr. land. Der er 40
malkekøer foruden opdræt. Kvægbruget er blevet van
skeliggjort, da dyrene ikke længere kan komme på de
marker, der ligger på modsatte side af motorvejen. Vej
direktoratet ville ikke etablere en viadukt, så Svend
Aage Frandsen skal køre 7 km for at komme til halvde
len af sin jord. En forpagtning på 40 tdr. land måtte
opgives på grund af de vanskelige forhold, som Vejdi
rektoratet skabte.
Der er nu opført en stor gyllebeholder på den anden si
de motorvejen. Gyllen pumpes derover fra gården, for
ellers kom der aldrig gylle på den jord. 7 km med en gyl
levogn og tilmed gennem landsbyen er urealistisk.

Da den tidligere kostald blev bygget omkring århun
dredskiftet, kom en stenhugger, som boede på gården hele
vinteren, hvor han også fik kosten. For opholdet tildan
nede han kvadrene til hele stalden af en stor kampesten,
der lå på gårdens mark. Disse kvadre er genbrugt til
grunden i de nuværende udlænger.

Johanne Frandsen i spisestuen med noget af det, som
hun bevarer. Holtet er ikke et museum, det er et hjem.
Her værnes om al det slægten har samlet, og der venter
årsmødedeltagerne en gedigen oplevelse.

Johanne og Svend Aage Frandsen har datter Johanne,
og hun er uddannet landmand og bevidst om, hvad en
slægtsgård er.
OGN.

NB.
Oplysningerne om Holtets historie er fra C. P. Nielsen,
Understed optegnelser fra 1943.
Holtet var omtalt i Slægtsgården nr. 299 s. 4 - 5.

På Understed kirkegård er familiegravstedet, og på grav
stenen for Johanne og Jens Christian Nielsen har billed
huggeren Svend Bovin skabt motivet med to heste uden
plovmand.
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i Himmerland, som tager
imod deltagerne på forturen
til årsmødet 1999.

1*
Hvanstrup hovedbygning 1998. Hovedfløjen er opført i 1840. Sidefløjene er
fornyede, ligesom der i begyndelsen af dette århundrede blev tilføjet en gen
nemgående frontispice.
Hvanstrup ved Farsø ejes af Frantz og Torsten Wetche,
som er henholdsvis 4. og 5. generation på den gamle
hovedgård.
Hvanstrups historie kan føres tilbage til 1300-tallet,
da den tilhørte slægten Panter. Senere kom gården un
der Helligåndsklosteret i Ålborg. I 1643 mageskiftede
kong Christian den Fjerde på Helligåndsklosterets veg
ne Hvanstrup med noget spredt gods til Valdemar Lyk
ke til Grinderslev Kloster. Valdemar Lykke boede ikke
på Hvanstrup, men hans fader Iver Lykke fik bolig her,
så længe han levede. Efter faderens død solgte Valdemar
Lykke Hvanstrup til søsteren Hedvig Lykke, der var gift
med Christen Munk.
I Matriklen fra 1664 stod Hvanstrup for 24 tdr. hart
korn fri hovedgårdstakst, og i landmålingsmatriklen fra
1682 var den vurderet til godt 15 tdr hartkorn og opmålt
til 135 tdr. land dyrket areal foruden tiender og fæste
gods.
Christen Munk måtte i 1683 overlade Hvanstrup til
forpagteren af gården Christen Mikkelsen. Han døde i
1703, og sønnen Jens Christensen overtog gården. Efter
hans død i 1716 kom gården i hyppige handler, indtil
Christen Meiling købte den i 1735. Han havde tjent en
stor formue som forpagter af flere store gårde i Him
merland, og da hans ægteskab med Sophie Andersdatter Thoustrup var barnløst, besluttede ægtefællerne i
1743, at en femtedel af deres efterladte formue skulle
skænkes til »den danske skoles fattige børn« i det sogn,
hvor den længstlevende døde.

Legatet, der var sin tids største i Himmerland, tilfaldt
Års sogn, da begge ægtefæller døde samme nat 1760 i
Års by.
Christen Meiling havde allerede i 1742 afhændet
Hvanstrup til Mathias Lasson til Bjørnsholm. Hvan
strup blev igen handlet nogle gange og i 1781 erhver
vedes den af kancelliassessor Nicilai Mathias Høst, der
straks overlod den til svigermoderen Maren Andersdatter Qvistgaard. Hendes brodersøn, kammerråd Jens
Nielsen Qvistgaard overtog Hvanstrup i 1783. Det for
tælles, at biskop Tetens i Viborg gav ham ret til at nedri
ve det faldefærdige tårn på Vester Hornum kirke mod at
sætte et spir på kirken. Da biskoppen ved et senere kir
kesyn bebrejdede ham, at spiret manglede, svarede
Qvistgaard: »Deres højærværdighed, mine ord er sgu
ikke altid en trosartikel!« Qvistgaard overlod i 1807
Hvanstrup til svigersønnen Balthasar von Jelstrup. Den
nye ejer var officer og en meget ivrig jæger, så ivrig, at
overleveringen vil vide, at han ligesom kong Volmer ikke
kan finde ro i graven, men stadig fortsætter sine jagttu
re, når mørket har sænket sig over hans gamle jagtmar
ker.
Jelstrup døde i 1810 - 40 år gammel. Enken, Johanne
Marie Qvistgaard solgte i 1827 Hvanstrup til Kommis
sionen for Ålborg Fattigvæsen. Kommissionen solgte
Hvanstrup på auktion i 1829 og køberne var to professi
onelle ejendomshandlere, Anders Steenild, Rugtved og
Christian Andersen, Gedsted Nørgård. Samme år solgte
de til forpagteren af Korsøgård, Johan Christian Spliid.

Hvanstrups hovedbygning o. 1900.
Hvanstrup hører til egnens store,
gamle landbrug og der findes endnu
spor af voldgrave deromkring.
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Foruden Hvanstrup med tiender og fæstegods fulgte
også Hornum og Ulstrup kirker.
Den nye ejer var en dygtig landmand, som bragte den
forsømte gård på fode. Han blev deputeret i den første
jyske stænderforsamling. Han faldt aldrig til på Hvan
strup, solgte gården i 1847 og købte Gammel Skivehus,
hvor han døde i 1871.
Ny besidder af Hvanstrup blev Jacob Scavenius Eilersen. Han havde hverken lyst eller evne til at drive gård
en, og i 1851 blev den forpagtet til Andreas Gottlob Ploy
art Wetche. Kontrakten pålagde forpagteren at opdyrke
110 ha hede og kær ved hjælp af mergling. Efter for
pagtningskontraktens udløb købte Wetche Hvanstrup.
Den nye godsejer på Hvanstrup var søn af kammerråd,
toldforvalter Henrik Andreas Wetche i Haderslev og
hustru Sophie Amalie Wiimh.
Navnet Ployart ( en huguenotslægt) var fra en af stamfædrene, kontraadmiral Conrad de Ployart (1691-1744),
der var næstkommanderende hos Tordenskjold. Det var
de Ployart, der bragte Tordenskjolds lig hjem fra Ham
borg efter sammensværgelsen.
Inden A. G. P. Wetche kom til Hvanstrup. havde han
været forpagter på Marcelisborg. Han var gift med Bet
ty Hansen fra Hornumbro Mølle.
I 1866 bortforpagtede godsejeren gården for 10 år med
forpligtigelsen for forpagteren om, at denne skulle
dræne den nyopdyrkede jord. I 1876 overtog godsejeren
igen driften, og han lod straks opføre en ny kostald og i
1883 en ny lade efter arkitekt Knud Borgens jernbuesystem. En sidelænge til hestestald, mølleri, vognport og
svinestald blev bygget i 1886.
I 1891 overtog sønnen løjtnant Peter Andreas Wetche
Hvanstrup, som han havde bestyret siden 1883. Han
var gift med Agnes Eleonora Ringman, der var født i
Ystad.
Omkring århundredskiftet havde gården et tilliggende
på 1972 td. hartkorn hovedsgårdjord. Det samlede areal
var på 555 tdr. land, hvoraf 400 var ager, 100 eng, 30
kær, 20 skov mens 5 tdr. land var have og gårdsplads.

Luftfoto af Hvanstrup 1930.
Bemærk den meget store
gårdsplads.

Besætningen bestod af 100 køer, 60 ungkvæg og kalve,
5 tyre, 16 heste, 10 plage og føl samt 25 får og lam. Der
leveredes årligt 150 fedesvin.
Folkeholdet bestod dengang af 1 forvalter, 1 foderme
ster, 4 røgtere, 1 forkarl, 7 karle, 4 piger, 3-4 daglejere
og om sommeren 6 polakker.
I 1929 fraskiltes Sparregård med 170 tdr. land.

I 1930 gennemførte næste generationsskifte, idet søn
nen løjtnant Gustav Ployart Wetche overtog Hvanstrup
og Sparregård. Sparregård solgte han straks til brode
ren Ejnar Wetche. Efter frasalget af Sparregård hørte
der 378 tdr. land til Hvanstrup, heraf 225 tdr. land ager.
På den tid havde Hvanstrup en besætning på 70 køer,
4 tyre, 75 stk. ungkvæg. Der var 12 arbejdsheste, 3 føl
og en traktor. Der var 14 søer og årligt leveredes godt
200 slagtesvin. Der var 6 får og 150 høns.

I 1970 overtog major Frantz Wetche Hvanstrup, som
han sammen med hustruen Ingeborg har drevet videre.
Der er bygget ny kviestald og maskinhus. Den 1. januar
1998 indgik sønnen agronom Torsten Ployart Wetche i
interessentskab med faderen, og gården er lagt om til
økologisk drift.
Der er i 1997 opført en ny kostald til de 80 malkekøer,
mens den gamle stald er ombygget om til stude. Det er
målet at sælge 40 stude om året til slagtning.

Til Hvanstrup hører nu Støttrup Nedergård, og tilsam
men er der 275 ha. De 220 ha er agerjord, mens resten
er skov, mose, have og gårdsplads. Der er fremavl af
korn, frø og spisekartofler. Foruden Frantz og Torsten
Wetche er der på Hvanstrup 1 fodermester, 1 medhjæl
per.
Torsten Wetche forventer meget af studeproduktionen.
Kød fra studene er i handlen, men det er endnu ikke
markedsført, da Dansk Supermarked og Irma først vil
have et større grundlag at arbejde med, før den store
kampagne sættes ind.
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Dansbjerg
i Hørby Sogn
Af Frede Bruun.
I 1837 købte lærer Kristian Pedersen Bruun i »Hørby
Skole«, 40 tdr. land fra Estrupgården, Øster Estrup i
Estrup by. Det meste var lyngbakker og sure lavninger
ud mod Hørby-Sæby å og ådal. En skønhed af natur,
især når lyngen blomstrede i august og september. Af
agerjord var der det min bedstefar Kristian Bruun kald
te for »Dansbjergagrene«. De agre var beliggende vest
for Knuden eller Bakken, som de gamle kaldte »Dans
bjerg«.
Her på »Dansbjerg« byggede min tipoldefader - lærer
Kristian Pedersen Bruun stuehuset - »rolling«, lade og
kostald i 1838.
Lærer Kristian Pedersen Bruun var født i »Tornby«. Anerne, var i flere generationer fiskere og bønder »de
brugte havet« som man sagde »de malkede den blå ko«.
Der var dog en enkelt sognedegn imellem på mødrende
side. I de helt unge år stod han til søs, var sømand om
sommeren og omgangslærer om vinteren. Ved gode ven
ners hjælp, kom han på det nyoprettede Snedsted semi
narium i Thy. Her var han i årene 1821-1822. Hans
udførlige dagbog derfra, har jeg i mine gemmer, men
den findes gengivet i Vendsyssel Årbog 1968.
Efter afgang fra seminariet, og et år som huslærer på
»Gammel Hammelmose«, kom han i 1824 til Hørby som
lærer og kirkesanger. Her opnåede han at holde 50 års
jubilæum. Kristian Bruun blev i 1826 gift med Ingeborg
Marie Cathrine Nørregård fra Sæby. Hun var adoptiv
datter af avlsbruger Ånders Pedersen Nørregaard og
hustru Maren Jensdatter .
»Forældrene« var ugift pige Mette Marie Jordhøi, præ
stedatter fra et sydjysk sogn og ugift kancelliråd og for
ligskommissær i Sæby Johan Kristian Kehlet, søn af
sognepræst Hans Kehlet og hustru Ingeborg Cathrine
Marie Lassen, Ærøskøbing.
Mette Marie Jordhøi og Johan Kristian Kehlet fulgte,
så længe de levede, de unge mennesker
med råd og dåd.
Hun døde i 1867 i Sæby. Hun havde
ifølge folketællingslisterne i flere år to
stuer i »våningshuset« (stuehuset) på
Dansbjerg.
Han døde i 1830 i Sæby, men havde
forinden i 1827 givet navn til lærerpar
rets førstefødte, min oldefar, der fik
navnet Johan Kristian Kehlet Bruun.
Dansbjerg drev Kristian Bruun sam
men med skolejorden ved hjælp af en
ældre karl eller bestyrer til min olde
far, Johan Kristian Kehlet Bruun, kom
hjem fra soldatertjeneste. Han havde
deltaget i den sidste del af treårskrigen
1848-1850.
Han breve til hjemmet fra soldaterti
den findes i Vendsyssels Årbog 1969. I
brevene hjem til forældrene skrev han
om, hvor skønt det skal blive, når han

Første generation:
Lærer Kristian Bruun
og hustru Ingeborg,
der oprettede gården
Dansbjerg i 1838.
Foto fra 1860'erne.

igen kommer hjem og kan gå efter hest og plov i bak
kerne derhjemme. Han fik først Dansbjerg i forpagt
ning, men købte den efter han i 1857 var blevet gift med
Dorthea Marie Sørensen fra Volstrup i Hørmested. De
fik 8 børn, hvor min bedstefar, Kristian Peter Bruun,
var den fjerde i rækken.
Min oldefar - Kehlet Bruun, som han kaldte sig - fik en
del tillidshverv, var bl. a. sognefoged. Dansbjerg var
også postleveringssted på den tid.
I 1875 byggede han aftægtshus syd i haven til foræl
drene, og hertil flyttede lærer Kristian Pedersen Bruun
og Ingeborg Marie Cathrine ind efter 50 år i Hørby sko
le. De levede her til efteråret 1878, hvor de døde ret kort
tid efter hinanden, og blev begravet på Hørby kirkegård,
hvor mindestenen stadig ses.
Oldefar, Johan Kristian Kehlet, drev gården videre til
hans ret tidlige død i 1890. Enken, Dorthea Marie, flyt
tede ud i det lille hus i haven og min bedstefar Kristian
Peder Bruun, der i 1886 var blevet gift med Louise Hen
riette Joakimsen fra Bislev ved Nibe, flyttede hjem og
overtog Dansbjerg.

Kristian Bruun var bonde med dyr og jord, som var
det, han anså for det absolut bedste at beskæftige sig

Dansbjergs stuehus 1998.
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Tredje og fjerde
generation:
Kristian Bruun
og Louise med
børnene Johan
Christian,
Valdemar og
Marie. Foto 1904.

med. Han var desuden andelsmand om en hals og var
med til at oprette brugsforening og mejeri ved den i
1899 opståede station »Hørby« på Fjerritslev-Frederikshavnbanen.
Kristian Bruun fortsatte med dræning af lavningerne
og kultivering af bakkerne. 11908 købte han 10 tdr. land
fra nabogården »Lille Estrup«. I 1910 købte han 18 tdr.
land fra »Store Estrup« og byggede lade, kostald og stu
ehus. I 1912 overdrog han Dansbjerg til min far, Johan
Kristian Kehlet Bruun. Selv flyttede han og bedstemor
Louise Henriette op til det nye.
Min far blev i 1912 gift med Anna Kristine Andersen
fra »Gaden« i Hørby, og de fortsatte den afstukne linie
med dræning, kultivering og forbedring af bygningerne,
bl.a. et nyt stuehus i 1913.
Efter 35 år i 1947 ønskede far at trappe ned. Det arte
de sig sådan, at min kone Elinor Marie Benediktus, født
Hansen, og jeg - den 3. i rækken af otte børn - brød op og
rejste fra det blide Sydfyn op til landet nord for jorden,
hvor blæsten går frisk over Lim^ordens vande. Hvor de
lyse nætter er lysere end i andre egne af landet, og hvor
himmelen er så uendelig høj og blå.
Med navnet Frede blev jeg den første ejer af Dansbjerg,
der ikke hed Kristian eller Kehlet, som min far og olde

Dansbjerg 1946.

far. De 45 år fra 1947 til 1992 gik hen med mange gode
år og med de nødvendige islæt af tunge ind imellem.
I 1992 trådte sjette generation til. Det var vores datter
Anne-Birgitte Bruun og svigersønnen Christian Handest. Nu er driften lagt om til kødkvæg, lidt grise og for
tiden 5 heste. Arealet er stadig 50 tdr. land, der drives
med korn, raps og græs. Det meste af lyngen er væk,
men bakkerne er stadig skønne.
Syvende generation ser ud til at være sikret trods
tidernes ugunst, idet den ældste af min datter og svi
gersøns to piger, Katrine på 22 år, siger hun vil overta
ge, når tiden kommer, og så skal der igen dyr på Dans
bjerg - helst køer.
»Hørby skole«, hvor stifteren af gården her, lærer Kri
stian Bruun og Ingeborg Cathrine levede i 50 år, ligger
stadig oppe på bakken, nord for åen og ådalen, hvor den
har ligget siden 1669, da en ejer af Hørbylund lod den
bygge.
Den sidste lærer flyttede derfra i 1958.

Frede Bruun.
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Et månedlangt
New Zealand-besøg
Arkivar Ejgil Overby, Slægtsgårdsdarkivet har været på New Zealand,
og beretter her om sine oplevelser på rejsen.
Hvis man på denne jordklode ønsker at rejse længst
muligt væk, må New Zealand være landet, man besøger.
Øgruppen har nærmest form som en støvle, med en
afstand fra tå, der ligger nærmest ækvator, til yderste
punkt på skaftet, på ca. 1600 km.

New Zealand består af to større øer: Nordøen på
115.000 km2 og Sydøen på 151.000 km2. Som tredjes
tørste ø bør også nævnes Stewart Island på 1.700 km2,
placeret umiddelbart syd for Sydøen.
Øerne findes ude i Stillehavet, med ca. 10.000 km til
Amerika og ca. 2.500 km til Australien. De beboes af en
befolkning på 3,6 millioner, der hovedsagelig har briti
ske forfædre, - dog er 600.000 maorier, øernes oprindeli
ge befolkning, der er af polynesisk afstamning.
Der er fem større byer: Auckland, Wellington og Ham
ilton på Nordøen, Chrisdtchurch og Dunedin på Sydøen,
alt i alt med et samlet indbyggertal på over 2 millioner,

hvilket betyder at der, landets størrelse taget i betragt
ning, må være store områder med en sparsom befolk
ning.
Da landet er anbragt på den sydlige halvkugle, betyder
det, at sommeren falder i perioden fra december til fe
bruar. Klimaet varierer fra det subtropiske i det nordli
ge af Nordøen til det tempererede på Sydøen. Da landet
er isoleret fra den øvrige verden af Stillehavet, betyder
det, at der findes dyr og planter, som alene har sin
oprindelse på New Zealand, men også, at man har kun
net undgå mange sygdomme af smitsom karakter, hvor
for der gøres en stor indsats for at bevare denne status.

Hvad fik mig nu til at rejse til New Zealand?
I 1957 emigrerede min fætter, Christen Ravn, født på
gården »Rosenfelt« i Vellev, sammen med sin kone, Elly
og deres 1-årige søn Jens til landet.
Elly havde familie derude, idet hendes farfars broder i
tiden umiddelbart efter 1. verdenskrig og efter sin kones
død, rejste dertil med fem sønner og to døtre. Denne sto
re familie slog sig ned i det nordvestlige hjørne af Nor
døen og havde det mere og mindre succesfuldt med
kvægavl og agerbrug.
En af sønnerne slog sig på avl med kvæg og oparbejde
de en stor formue, der gjorde ham i stand til at erhver
ve et stort landområde, hvor der blev drevet ekstensiv
kvæg- og fåreavl. I de første år arbejdede min fætter hos
ham, men senere slog Chresten sig på entreprenørvirk
somhed og byggede huse til fattige familier for staten.
Desværre døde min fætter for 12 år siden, og hans en
ke, Elly, bor nu i Hamilton på Nordøen, hvorimod de to
sønner, Jens og Peter, der begge er landbrugsuddannet
ved Lincoln Universitet, nu begge er svinefarmere i
nærheden af Christchurch på Sydøen.

Sohus med rulle, der holder smågrisene inde, når soen
går ud.
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Gennem årene har vi holdt kontakten vedlige, ikke
mindst gennem min søster, Anna, der er jævnaldrende
med Elly, og som har besøgt hende flere gange i New
Zealand.
I år havde Anna inviteret min datter, Marie, med der
til i sin juleferie, men da hun selv skulle blive dernede i
flere måneder for at nyde den skønne sommer, beslutte
de jeg at tage med, så min datter ikke skulle rejse ene
hjem.
Vi blev i New Zealand i ca. en måned, idet vi tog af sted
7. december og var hjemme igen 9. januar. Det betød, at
vi kom til at fejre jul og nytår i New Zealand, og da jeg
er født på årets korteste dag, kunne jeg denne gang fej
re fødselsdag på årets længste!
Den ca. 20.000 km lange rejse foregik naturligvis med
flyvemaskine. Vi valgte at rejse med Singapore Airline,
hvilket kunne lade sig gøre til en fordelagtig pris, efter
vi havde meldt os ind i Skandinavisk Australsk New
Zealandsk Venskabsforening, der netop på denne tid af
året arrangerer grupperejser. På udrejsen gjorde vi ca et
døgns ophold i Singapore, hvor vi tog på en tretimers
sightseeing og ellers fik udhvilet. På hjemrejsen tog vi
hele turen i et stræk, hvilket jeg fandt noget anstren
gende.
Besøget i New Zealand blev en stor oplevelse, og trods
den relative korte tid, vi opholdt os i landet, fik vi meget
at se. Dels tog vi på lange ture i privatbil, men vi rejste
også meget med bus. Forøvrigt en udmærket måde, da
hovedveje og busser er velholdte og buschaufførerne
gennem højtalere er flinke til at fortælle om seværdig
heder. På turen fra Sydøen til Nordøen rejste vi med tog
og færge.
Nogle få dage efter ankomsten, rejste vi, sammen med
Elly, der havde mødt os i lufthavnen i Christchurch, til
sønnen Jens’s farm nær floden Hurunui ca. 120 km
nordvest for byen, Her har han sammen med en ven,
Steve, købt ca. 450 ha land, som nu ved indhegning og
byggeri bliver omdannet til en udendørs svinefarm med
200 søer plus tillæg.

Klimaet synes at være ideelt til svineproduktion, idet
svinene synes at befinde sig godt i det varme, tørre kli
ma. Byggeriet var godt, men generelt meget simpel.
Farestalden var en permanent firkantet kasse med fast
tag, hvor der forneden i døråbningen var en rulle, så kun
soen kunne bevæge sig ud. Senere, når smågrisene bed
re kunne klare sig, flyttedes sofamilien over i nogle sim
ple halmhytter, der bestod af vægge af halmballer, holdt
sammen af et fast og tungt tag, der blev lagt på og jer
net ved hjælp af hydraulisk lift.
De fravænnede grise blev senere flyttet til permanente
huse med halmballer som endevægge. I hvert hus var
der plads til 50 grise. På et senere tidspunkt skete der
en ny opdeling, inden grisene leveredes til slagtning.
I mange år har det været en god forretning at drive svi
neavl på New Zealand, men da New Zealand er et land,
der tillader international fri handel og landbruget ikke
modtager statsstøtte, er der på det seneste sket et dra
stisk fald i priserne på svinekød, da Canada for tiden
forsøger at afsætte landets overskudslagre til New Zea
land med eksportstøtte.
Efter nogle dage hos Jens og hans familie, tog vi tilba
ge til Christchurch til Peter og hans familie. Jeg fik også
lejlighed til at besøge Peters sofarm. Den er på lejet jord
nær Christchurch, og han har ligeledes ca. 200 søer med
smågrise. Han sælger smågrisene til en lokal svineavler,
når de har nået en passende størrelse.
Desuden fik jeg - sammen med Jens - lejlighed til at
besøge en virkelig stor kvægfarm. To brødre af hans
bekendtskab havde købt en ø på 2.000 ha og med tungt
maskineri havde de først fjernet al buskads, derefter ved
kunstig vanding anlagt frodige marker og desuden købt
og opformeret en malkekvægsbesætning på 1.500 køer.
Det var en stor oplevelse at se, hvor velfungerende det
hele virkede.

Inden jul nåede vi at rejse rundt på Sydøen med besøg
til Mount Cook, det største bjerg på den sydlige halv
kugle, de smukke søer og bjerge ved Queenstown, vi sej-
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lede mellem delfiner og sæler i Milford Sounds dybe § or
de på vestlandet, - dog det mest fantastiske sanseind
tryk på havet fik vi i Kaikura på øens østside, da vi i
hurtigbåde besøgte de kæmpestore kaskelothvaler,
mens den enorme hale kom frem i luften. Vi var betaget
af byerne Dunedin og Christchurch størrelser og skøn
hed med de mange blomstrende planter.
Dog var det sidste mindst ligeså udbredt på Nordøen,
hvor vi tilbragte jul og nytår. Juleaften var vi hos mor
monerne i Hamilton. Amerikanerne har her bygget for
skellige uddannelsesinstitutioner for Maorierne, og jule
aften optrådte de med smukke religiøse sange, indtil det
mørknedes.
Så skete der noget fantastisk.
Pludselig tændtes der millioner - der er måske over
drevet, men så i hvert fald tusindvis - af små lamper i
træer og bygninger, så det hele så ud som et lyshav. Ved
en lille hytte optrådte nu maorierne som hyrder, engle
og vise mænd, mens juleevangeliet lød over højtaleren.

Halmhytte.

Mellem jul og nytår besøgte vi bl.a. geyserne ved Roturua og smukke søer, men også en landsby, der blev be
gravet i lava og aske i 1886, og som mindede os om, at
vulkansk aktivitet stadigvæk forekommer. Nytårsaften
foregik denne gang uden nogen form for skyderi af
raketter, da det på grund af brandfaren er forbudt på
denne tid af året.
Inden afrejsen tilbragte vi nogle dage ved Stillehavet
ved de smukke strande på Coromandelhalvøen, ligesom
vi også fik tid at besøge nogle farme med kiwifrugter.
Det er ikke alene os selv, der synes, at vi havde nået
meget på vor korte tur til New Zealand.
Hos Elly i Hamilton mente naboens søn, der er jævnal
drende med Marie, at hun havde set mere af New Zeal
and, end han havde i hans livstid. Det var hun meget
stolt over!
Hvor vi kom frem på vor rejse var vi imponeret over
landets skønhed og renhed, og ikke mindst over den ven
lighed hos befolkningen, man syntes at møde overalt.

Trekanthytter.

E. Overby.

Stald til slagtesvin.

Bjergsø med
vilde roser.
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NYT FRA KREDSENE
SJÆLLAND SYD
Generalforsamlingen afholdes lørdag, d. 20. marts 1999
kl. 13.30 i Landbocenteret, Rønnede. Efter generalfor
samlingen kaffe og så fortæller godsejer, hoijægermester
Charlotte Riegels Hjorth om Broksøs historie og drift.
Charlotte Riegels Hjorth vil også komme ind på de aktu
elle forhold vedrørende landbruget.
Den 22. juni afholdes sommerudflugt til Kimmerslev
Mølle ved Borup og Svendstrup gods.
Kredsbestyrelsen arbejder endvidere med en heldag
stur til Fyn.
Mere om begge arrangementer senere.

Chr. Lang Pedersen.

VESTSJÆLLANDSKREDSEN
Vintermødet blev afholdt den 5. februar på Høng Land
brugsskole.
De 40 deltagere blev budt velkommen af landbrugs
skolens nye forstander Karl-Age Hornshøj Poulsen, der
fortalte om landbrugsskolens historie og om skolens
målsætning. Forstanderen sagde bl.a. at han kunne
misunde de gamle forstandere, for de havde frihed til at
forme skolen. I dag er der stramme rammer og bevillin
ger, men Høng landbrugsskole opretholder et kostskole
miljø med fællesskab og aftenarrangementer.
Derefter afviklede generalforsamlingen, hvor forman
den, Arne Højland, bl.a. omtalte udflugten til Møn og
det kommende årsmøde i Sæby.
Næstformanden i kredsen, Holger Jensen, Tersløse
blev genvalgt og da Jørgen Kofoed, Jonstrup ikke ønske
de genvalg efter 10 år i bestyrelsen valgtes Villy Langthjem, Dianalund.
Efter generalforsamlingen fortalte fhv. amts- og by
rådsmedlem Thorkild Jensen, Kalundborg om sine 40 år
i politik. Han indledte med at sige, at politisk arbejde er
hårdt, også for familien. Efter en gennemgang af den
kommunale udvikling gennem årene, blev der plads til
muntre erindringer, som da kommuneingeniøren havde
spildt på kørekortet, og fik 30 dages hæfte.
Thorkild Jensen var udvalgsformand, og han kørte
sagerne fra kommunekontoret til arresten, og ingeniø
rens uforstyrrede arbejdsro fik effektiviseret sagsbe

Bøger
FRA RØDEKRO KOMMUNE
Lokalhistorisk årbog for Rise, Hjordkær, Hellevad,
Egvad og Øster Løgum sogne.
Lokalhistorisk forening 1998.
160 sider.
Arbogen for Rødekro kommune indeholder flere læseværdige artikler, bl.a. Torp Friis Møllers fortsættelse
fra sidste år: »Træk fra vor egns historie gennem 2000
år,« hvor området beskrives fra reformations tiden til
de slesvigske krige.
Arbogen har også en læseværdig beretning om
»Gamle veje i Hjordkær sogn«, som også er skrevet af
Torp Friis Møller, der er en kender af sin egn, og til
med kendt af Slægtsgårdsbladets læsere.

handlingen i kommunen. Nogle af byrådsmedlemmerne
skulle til møde i Jylland, og hjemmefra havde de fået til
delt hotelværelser. En af de kvindelige politikere, hvis
mand var meget omsorgsfuld for hende, ringede som
sædvanlig tidligt om morgenen for nu at sikre sig, at
hun sov, hvor hun skulle. Men på denne tur, havde hun
byttet værelse. Det vidste manden ikke, så da han rin
gede og en søvning herrestemme tog telefonen, måtte
hele gruppen tage med konen hjem og forklare.

HADERSLEVKREDSEN
Forårsmøde med generalforsamling afholdes på Tørning
Kro ved Hammelev torsdag, den 4. marts kl. 14.00.
Efter generalforsamlingen taler Dansk Slægtsgårds
forenings landsformand Carl Martin Christensen.
Emne: Dansk landbrug ved indgangen til årtusindskif
tet.
Og arrangørerne stiller spørgsmålene:
1) Er der grundlag for slægtsgårde eller bliver det sel
skaber?
2) Giver den nye landbrugslov grundlag for et erhvervs
jordbrug?
3) Vil der være uddannede landmænd nok til at overta
ge de danske gårde?

Eftermiddagen slutter med Slægtsgårdsforeningens vi
deo, livet på landet - om den danske slægtsgård.
Elise Jensen.

NORDSJÆLLANDSKREDSEN
Kredsen afholdt efterårsmøde den 23. november i Gørløse Forsamlingshus.
Aftenen indledtes med generalforsamling, hvor alle
valg var genvalg.
Landboforeningsformand Poul Jensen fortalte om sine
forventninger til fremtidens landbrug. Aftenen sluttede
med, at Anne Margrethe Jonsson fortalte om »Mit livs
oplevelse«, om at sy en folkedragt til Dronning Margret
he. Det havde været en stor oplevelse at arbejde sam
men med dronningen på så nært hold.

Vagn Matiesen.

Bodil Hansen

DALSGAARD
- FRA MIDDELALDER TIL NUTID.
Særtryk af Skivebogen 1998.
44 sider.

Dalsgård var gennem 99 år en slægtsgård. Familien
tog gårdens navn, men til gengæld gav familien gård
en dens udseende.
I 1986 købte Anna Margrethe og Erik Tovsgaard Dalsgaard, og de har indrettet antikvitetsforretning på
gården.
Dalsgård er nævnt i middelalderen, hvor den var en
stor gård, en såkaldt enestegård. Senere blev den delt
i to, og der er stadig: Dalsgaard og Øster Dalsgaard.
Bodil Hansen fortæller om dagligdagen på Dalsgaard,
om gårdens forskellige ejere og om dens bygningshi
storie.

Returadresse: Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv

De der
blev ved
j orden
Landboforeningerne udskrev i 1998 en konkurrence om
en ny sang om landbruget, der bedre svarer til tiden end
de »klassiske« sange af Aakjær og Skjoldborg.
Vinder blev Ebbe Schiøler, Gevninge ved Roskilde, som
i 21 år har været chefkonsulent i Danida, hvor han
beskæftigede sig med landbrugsforskning og praktisk
anvendelse af forskning i u-landene.
Sangen handler om landmanden som naturforvalter,
og Ebbe Schiøler mener, at de danske landmænd forval
ter naturen godt.
Ebbe Schiøler en nærmest professionel sangskriver, og
hans kvaliter som tekstforfatter blev vurderet, da Ros
kilde have udskrevet en sang i anledning af byens 1000
års jubilæum.
Schiøler tog både første-, anden- og tredjepræmien i
konkurrencen.
Redaktionen finder, at den nye landbrugssang på en
meget fornem måde skildrer såvel landbrugets som
landmandens situation netop nu, og håber, sangen vil
vinde plads ved arrangementer i foreningen.

Melodi: Når man ser det hele lidt fra oven.
Når ploven vælter mulden op i rækker,
og mågevinger flakser i dens skær,
når vildgæs-kiler over marken trækker,
gir traktorhuse læ mod ruskevejr.
Mens stubbe vendes, skifter landet farve,
det gyldne falmer, marken går i sort,
men med vintersæd og slid
biir den grøn, før den biir hvid,
og det klarer alle dem, der blev ved jorden.
Når stormen slide?' halmstrå løs fra ballen,
og sneen står om laden i et fog,
så kredser krager hæse over stalden
og luner sig på aljetankens låg.
Mens kalve dufter sødt fra våde muler,
så gumler de på hø og drømmer græs.
Ensilage, der er spildt,
snappes sky af skovens vildt,
i de spor, der krydser dem, der blev ved jorden.
Når morgenduggen ligget' alt foi' længe,
og rapsen dækker landet med sit guld,
når viben øver styrtdyk over enge,
så dufter der af diesel, tjørn og muld.
Mens roerækker renses mellem byger,
så trykker haren sig ved markens rand,
ved det første gyllesprøjt
stiger lærken himmelhøjt
over dem, der flittigt bare blev ved jorden.
Når markstøv står i skyer fra maskiner,
der kværner korn i lys fra projektør,
når pattegrise saligt aftenhviner,
står månen høstgul over staldens dør.
Når langt om længe dobbeltsengen kalder,
så kælver kvien med det svage kryds.
Snart vil mælkebilens horn
atter trutte til gomor'n
til en vågen flok, der trofast blev ved jorden.

Når marker lægges brak og køer biir kvoter,
og landbrug kun er overskudsnitrat,
fortegnes bondens liv af pressens noter,
og nye former glemmes - åbenbart.
Men vi er fælles om, som landet ligger,
at sikre ny tids landbrugskvalitet.
Skønt det glemmes tit i by 'n,
kommer æg og mælk og gryn
altså stadigvæk fra dem, der blev ved jorden.
Ebbe Schiøler.

