HARDSYSSEL

Nyhedsbrev nr. 25 - februar 2020

HISTORISK SAMFUND AF 1906

Hardsyssel Historisk Samfund udsender med jævne mellemrum et elektronisk nyhedsbrev til vores medlemmer med
stort og småt om arrangementer, hvad bestyrelsen har gang i, og hvad du som medlem kan forvente og glæde dig til.

Laugesens Have i dag.

Invitation til årsmøde
i Laugesens Have

Kursus- og konferencecentret Laugesens Have mellem Videbæk og Spjald er ramme om Hardsyssel Historisk Samfunds årsmøde og generalforsamling lørdag den 14. marts
2020 kl. 14-17. Alle er velkomne. Adressen på Laugesens
Have er Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk.

Program

VIGTIGT:
Sidste frist for tilmelding er
onsdag den 11. marts.

Af hensyn til kaffen er tilmelding til årsmødet nødvendigt.
Tilmelding kan ske på Hardsyssel Historisk Samfunds
hjemmeside www.hardsyssel.org Tilmelding kan også ske
telefonisk til næstformanden i Historisk Samfunds bestyrelse, Gudrun Gormsen, på tlf. 9740 1887 eller 5153 6560.
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Kl. 14.00: Årsmødet starter med foreningens generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kl. 14.45: Kaffe og kage. Pris pr. person, inkl. efterfølgende foredrag: 100 kr. for medlemmer og 150 kr.
for ikke-medlemmer.
Kl. 15.30: Direktør Søren Elbæk fortæller om Laugesens
Have.
Kl. ca. 17: Afslutning med præsentation af det seneste
nummer af gratisavisen Hardsyssel Tidende,
som deltagerne i mødet kan tage med hjem.

Kort fortalt om Laugesens Have

Direktør i Laugesens
Have, Søren Elbæk.

Lauge Laugesen anlagde i 1923 ved sin gård en have som
en kopi af den kejserlige have i Wien. I haven blev sten fra
hedeopdyrkningen brugt til pyramider, høje, trapper og terrasser. Lauge Laugesen ville skabe en oase af træer, planter og blomster. I første omgang blev haven på fem tønder
land – senere udvidet til 12 tønder land. I 1924 blev der anlagt en pavillon, hvorfra Lauge og hans kone, Else Marie,
solgte kaffe og brød.
Laugesens Have tiltrak sig stor opmærksomhed og blev
omtalt i alle landets aviser, magasiner og fagblade. Besøgstallet steg derfor meget hurtigt. I sommeren 1925 var
der ca. 4.000 gæster, og i de bedste somre efterfølgende
var der op mod 30.000 besøgende. Laugesens Have var
blevet en af Jyllands største turistattraktioner.
Lauge Laugesen døde i 1955, men hans datter og svigersøn, Johanne og Gerhard Hülke, førte den videre,
indtil de i 1968 solgte stedet til Erling Heltboe, der opførte en kursusejendom. Den blev solgt til Dansk Tekstil- og
Beklædningsarbejderforbund i 1981. I dag er Laugesens
Have et moderne kursus- og konferencecenter, der ejes af
3F.
Under Hardsyssel Historisk Samfunds årsmøde vil stedets mangeårige direktør, Søren Elbæk, fortælle om Laugesens Have. Søren Elbæk er i øvrigt også viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Læs mere om Laugesens Have på www.laugesenshave.dk

Forsiden af Hardsyssel Tidende nr. 4.

I oktober 1916 strandede jernskonnerten »Anny« af Terneuzen i Fjaltring, da den var på rejse fra Oslo til West
Hartlepool. Mandskabet på redningsstationen Tuskjær fik
den 5-mands store besætning bragt i land ved hjælp af
raketapparater. Kaptajnen, den 24-årige Jan Küipers, og
styrmanden blev efter redningen indkvarteret hos strandfoged Ole Jespersen. Jan Küipers forelskede sig i strandfogedens 22-årige datter, Kathrine, og de blev gift i 1919.
Strandingen, og hvordan det senere gik Jan Küipers, kan
du læse om i det seneste nummer af gratisavisen Hardsyssel Tidende, der udgives af Hardsyssel Historisk Samfund
og netop er udkommet. Det er fjerde nummer af Hardsys-
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Fjerde udgave af avisen
Hardsyssel Tidende

Redningsmandskabet fra Tuskjær Redningsstation i Fjaltring har her med raket
skudt en line ud til jernskonnerten »Anny«
af Terneuzen, så man kan bruge redningsstolen til at bjerge mandskabet i land.

sel Tidende. Avisen er på otte sider og udgives i 2.000 eksemplarer.
Ud over den spændende historie fra Fjaltring kan du i det
pågældende nummer af avisen f.eks. læse om Laugesens
Have, om en studedriverrejse ad den gamle vestjyske oldtidsvej, om Danmarks ældste cykelsti og en af de første betalingsveje i Danmark, om genforeningssten, der blev rejst
for at markere Genforeningen med Sønderjylland i 1920,
og en historie, der knytter sig til en skatteliste fra 1922-23 i
Hammerum Herred.
Det første nummer af Hardsyssel Tidende blev udgivet
i 2018. Formålet med avisen er at styrke interessen for lokalhistoriske emner i det midt- og vestjyske område, øge
kendskabet til Hardsyssel Historisk Samfund og dermed
også styrke foreningens medlemstal.
Det er for dyrt at distribuere Hardsyssel Tidende via postvæsenet. Derfor lægges avisen frem til fri afbenyttelse og
afhentning på bl.a. alle biblioteker og andre offentlige steder, hvor der kommer mange mennesker. Avisen kan også
læses på foreningens hjemmeside www.hardsyssel.org
under menupunktet »Tidende«. Og den kan i øvrigt også
tages med hjem fra Historisk Samfunds årlige arrangementer - årsmødet, sommermødet og Historiens Dag.

Genforeningsstenen på Hvingelvej i Hee ved Ringkøbing.

»De fortæller om den vidunderlige og uforglemmelige sejr i
1920, som vil stå med gylden skrift i vort fædrelands historie; og de minder om, hvad folkekraft og folkedåd – skabt af
de to stærkeste og bedste egenskaber i dansk folkekarakter: Trofasthed og Hjemkærlighed - formår«.
Ovenstående er et kort uddrag af en artikel i Hardsyssels
Årbog i det nummer, der udkom for 90 år siden - i 1929.
»Den vidunderlige og uforglemmelige sejr«, der omtales,
er naturligvis Genforeningen med Sønderjylland for 100 år
siden. Og »de« er de mange genforeningsmindesmærker,
der blev rejst i hundredvis af rundt i hele Danmark i 1920
og årene derefter for at markere Genforeningen.
Den pågældende artikel i Hardsyssels Årbog i 1929 er
skrevet af redaktør Johannes Vejlager, Vejgaard, Aalborg,
og handler især om de mange genforeningssten, der blev
rejst i Ringkøbing Amt.
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Genforeningsmindesmærker i
Ringkøbing Amt - digitalt

Læs det på www.hardsyssel.org

Enkelthed og troværdighed
Og her er endnu et kort uddrag af artiklen om genforeningsmindesmærkerne i Hardsyssels Årbog 1929 - i et
sprog, hvor man vist godt kan sige, at begejstringen »ikke
får for lidt«:
»De er ikke rejst til minde om en enkeltpersons gerning,
men om de tusind hjems værk og virke. Intet andet land
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Kong Christian X passerer den nye
grænse mellem Danmark og Tyskland.
Den hvide hest var ejet af grev Danneskjold-Samsøe fra Visborggaard ved
Hadsund.

Du har sandsynligvis ikke 1929-udgaven af Hardsyssels
Årbog stående hjemme i din bogreol. Men du kan læse den
og bl.a. artiklen om genforeningsmindesmærker i Ringkøbing Amt på Hardsyssel Historisk Samfunds hjemmeside
www.hardsyssel.org Her kan du nu læse samtlige numre af
årbogen fra 1907 til 2008.
På hjemmesiden kan man under menuen »Årbøger«
bladre igennem og læse alle årgange af Hardsyssels Årbog, men der er også et søgefelt, hvor man via et ord eller
en sætning kan søge på både forfattere til og titler på artiklerne.
I artiklen i 1929-udgaven af årbogen om genforeningsmindesmærkerne kan man bl.a. læse en fyldig beskrivelse
af følgende mindesmærker og omstændighederne i forbindelse med rejsningen af dem:
Borbjerg Stenen.
Bøvling Valgmenigheds Genforeningsminder.
Faster Stenen.
Fasterholt Stenen.
Haderup Stenen.
Hanning Stenen.
Herborg Stenen.
Hoven Stenen.
Hvingel Stenen.
Højmark Stenen.
Kragsøhus Stenen (i Grove Sogn).
Lem Stations Stenen.
Lemvig Stenen.
Skjern Stenen.
Stakroge Stenen.
Tarm Realskoles Monument.
Vejrum Stenen.
Vemb Stenen.
Vildbjerg Mindehøj.
Vind Stenen.

har noget tilsvarende. Ejendommelige og smukke mindesmærker, der for nulevende og kommende slægter vil bevare noget af klokkeklangen fra Danmarks store dag. Deres
skønhed og styrke er enkelthed og troværdighed.«
I det seneste nummer af Hardsyssel Historisk Samfunds
gratisavis »Hardsyssel Tidende« kan du i øvrigt også læse
en artikel om genforeningssten.

Sommermøde 6. september
på Handbjerg Hovgaard
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Handbjerg Hovgaard.

Sommermødet er et af Hardsyssel Historisk Samfunds tre
årlige arrangementer, og du kan allerede nu sætte kryds
i din kalender ved søndag den 6. september 2020. Da er
herregården Handbjerg Hovgaard ramme om Historisk
Samfunds sommermøde.
Handbjerg Hovgaard ligger i en skøn natur 1,5 km fra
Venø Bugt og Handbjergs nye marina. Herregården ejes i
dag af Susanne Bonde.
Under sommermødet vil tidligere museumsinspektør
på Holstebro Museum, Esben Graugaard, holde foredrag
om Christen de Linde og hans slægt, der ejede Handbjerg
Hovgaard fra 1682 til 1843.
Programmet for sommermødet og frist for tilmelding vil
i god tid før mødet blive meldt ud via foreningens nyhedsbrev.
Læs mere om bl.a. Handbjerg Hovgaards spændende
historie på www.handbjerghovgaard.dk

