HARDSYSSEL

HISTORISK SAMFUND AF 1906

Nyhedsbrev nr. 30 - august 2021

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.

Invitation til sommermøde
og årsmøde i Laugesens Have
Corona pandemien har været hård ved og i den grad udfordret foreningslivet i Danmark. Diverse restriktioner på
grund af faren for at sprede smitte har betydet, at det i lange
perioder har været umuligt at samles til de sædvanlige aktiviteter og arrangementer.
Det gælder naturligvis også for Hardsyssel Historisk Samfund. I 2020 lykkedes det os dog at gennemføre ét af vores
årlige arrangementer. Det var sommermødet på Handbjerg
Hovgaard ved Vinderup, hvor vi samtidig afviklede årsmødet / generalforsamlingen, som ellers ifølge foreningens
vedtægter skal holdes hvert år inden udgangen af marts.
Nu ser det ud til, at der er lysere tider på vej for foreningslivet. Som det var tilfældet sidste år, afvikler vi vores sommermøde og årsmøde/generalforsamling samtidig. Det
sker lørdag den 4. september kl. 14-17 i kursus- og konferencecentret Laugesens Have ved Videbæk. Alle er velkomne.
Adressen på Laugesens Have er Knivsbækvej 13, 6920
Videbæk.

Laugesens Have.

Program:

Kl. 14.00: Direktør Søren Elbæk holder foredrag om Laugesens Have og stedets spændende historie.
Kl. 15.00: Kaffe og kage. Pris pr. person, inkl. entré: 100
kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer.
Kl. 15.30: Foreningens generalforsamling med dagsorden
ifølge vedtægterne.

VIGTIGT!

Af hensyn til kaffen er tilmelding til årsmødet nødvendigt.
Tilmelding kan ske på Hardsyssel Historisk Samfunds
hjemmeside www.hardsyssel.org Tilmelding kan også ske
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(Bemærk: Forslag, der ønskes behandlet på generalfor
samlingen, skal være sendt til formand Gudrun Gormsen på
mailadressen gudrun.gormsen@hotmail.com senest 8 dage
før generalforsamlingen).

telefonisk til formanden for Historisk Samfunds bestyrelse,
Gudrun Gormsen, på tlf. 9740 1887 eller 5153 6560. Sidste
frist for tilmelding er mandag den 30. august kl. 12.

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
hede opdyrkningen 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
blev 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.
På Hardsyssel Historisk Samfunds sommermøde den 4.
september vil stedets mangeårige direktør, Søren Elbæk,
fortælle om Laugesens Have. Søren Elbæk er i øvrigt også
viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forsiden af det seneste nummer af
Hardsyssel Tidende.

Da stemmerne var talt op efter folketingsvalget den 30. oktober 1945, stod det klart, at Venstre var valgets store sejrherre med en fremgang på 10 mandater fra 28 til 38. Partiets leder, den stovte vestjyske bonde Knud Kristensen fra
Hover, der lige siden sin indtræden på Tinge havde fastholdt sin dialekt og talte i a-form og ikke i jeg-form, erklærede straks efter, at resultatet forelå, at han ville danne en ren
Venstre-mindretalsregering, hvor de tunge ministerposter
skulle løftes af Gustav Rasmussen som udenrigsminister
og nationaløkonom Thorkild Kristensen som finansminister.
Erik Eriksen skulle fortsætte på sin post som landbrugs- og
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Tidligere statsminister
i Hardsyssel Tidende

Knud Kristensen fra Hover,
der var Danmarks statsmi
nister 1945-47.

fiskeriminister. Den 7. november 1945 afløste Knud Kristensens regering den efter befrielsen dannede samlingsregering under statsminister Vilhelm Buhl, der som noget
meget vigtigt havde tilkendegivet, at ”Danmarks grænse ligger fast”.
Om statsministeren fra Hover kan du læse i en artikel på
forsiden i det seneste nummer af gratisavisen Hardsyssel
Tidende, der udgives af Hardsyssel Historisk Samfund. Det
er sjette nummer af Hardsyssel Tidende. Avisen er på otte
sider og udgives i 2.000 eksemplarer.
Ud over artiklen om Knud Kristensen kan du i det pågældende nummer af avisen f.eks. også læse om 11 sømænd,
der fandt deres død i bølgerne ved et skibsforlis i Fjand, om
kommunalreformen i 1970 - set fra Velling, om Bordings
første tekstilvirksomhed, om Moster Puttes hus, om Agnethe Maagaards glaskunst i Dybe Kirke og om at holde kæft
med tilbagevirkende kraft.
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.
Hardsyssel Tidende ligger fremme 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.

Holstebro Museum, der skal være
ramme om Historiens Dag den 30. ok
tober 2021.

Der er tradition for, at Hardsyssel Historisk Samfund den
sidste weekend i oktober holder ”Historiens Dag” med bl.a.
præsentation af årets nye udgave af Hardsyssels Årbog.
På grund af restriktionerne i forbindelse med corona pandemien måtte vi aflyse Historiens Dag i 2020, men i år håber vi at kunne gennemføre arrangementet. Derfor har bestyrelsen fastsat datoen for Historiens Dag 2021 til lørdag
den 30. oktober kl. 14-17. Mødestedet bliver Holstebro Museum.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 30. oktober. I
et senere nummer af dette nyhedsbrev vil du få invitation til
og kan læse nærmere om Historiens Dag 2021.
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Historiens Dag på Holstebro Museum

