
 

 

1915-11-11 
Dons Hørlück, Anders 
 
Fra Kraks Blå bog 1974 
 
HÖRLÜCK Anders Dons gårdejer; f. 11/11 1915 i Skodborg; søn af gårdejer Jens 
Hørliick (død 1952, se Blå Bog 1952) og hustru Anna f. Bundsgaard (død 1973); gift 
27/6 1942 m. amtsrådsmedlem Helga D.H., f. 30/8 1916 i Gabøl, datter af gårdejer 
Jørgen Gram (død 1961, se Blå Bog 1961) og hustru Nanna f. Zachariassen (død 
1964). 
 
På Askov højskole 1935-36, Ladelund landbrugsskole 1940-41; overtog fødegården 
1945. 
 
Medl. af Skodborg sogneråd 1954-66. af bestyrelsen for Den nordslesvigske 
Landboforening 1957, formand 1966, af bestyrelsen for Foreningen af jydske 
Landboforeninger og De samv. danske Landboforeninger 1963: medl. af 
Landbrugsrådets præsidium 1966; medl. af Grænseforeningens landbrugsudvalg 1950-
66; formand for statens planteavlsudvalg 1965; medl. af bestyrelsen for 
Livsforsikringsselskabet Fremtiden 1962, næstformand 1965, af bestyrelsen for 
Forenede Danske Motorejere 1961, Norsk Hydro Danmark 1964, Andelsslagteriet 
Kolding 1963 og Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 1959. Adresse: 6610 
Skodborg J. 
 
 
 
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.  
 
Oprindelig forfatter CThom  
 
Anders Dons Hørlück, 11.11.1915-7.1.1981, gårdejer. Født i Skodborg, død sst., 
begravet sst. H. blev uddannet ved landbruget, og efter ophold på Askov højskole samt 
Ladelund landbrugsskole overtog han fødegården i 1945. Han blev desuden snart 
optaget af offentligt arbejde. Således sad han i Skodborg sogneråd 1954–66, blev 1957 
medlem af bestyrelsen for Den nordslesvigske landboforening, og var foreningens 
formand 1966–78. Samtidig var han medlem af bestyrelsen for Foreningen af jydske 
landboforeninger og af De samvirkende danske landboforeningers bestyrelse 1963–78 
ligesom han var medlem af Landbrugsrådets præsidium 1966–78. En vigtig side af H.s 
arbejde inden for landbrugets organisationer har været hans indsats for Statens 
planteavlsforsøg. 1965–1979 var han formand for Statens planteavlsudvalg og fik på 
stilfærdig vis afgørende indflydelse på de dybtgående strukturændringer 
forsøgsvirksomheden har gennemgået i denne periode. I samme egenskab bidrog H. 
konstruktivt til udviklingen inden for Landbrugets samråd for forskning og forsøg hvor 
han i en periode var medlem af forretningsudvalget. H. har endvidere beklædt en lang 
række tillidsposter inden for landbruget, herunder medlem af bestyrelsen for 
andelsslagteriet Kolding fra 1963, bestyrelsen for Norsk Hydro Danmark fra 1964 og 
bestyrelsesrådet for Det kgl. danske landhusholdningsselskab fra 1959. En anden side 
af H.s indsats var knyttet til det nationale arbejde i den sønderjydske landsdel og 
arbejdet for danskheden i Sydslesvig. Han var medlem af Grænseforeningens 
landbrugsudvalg 1950–66 og var en periode formand for Røhsminde. 



 

 

Familie 
 
Forældre: gårdejer Jens H. (1879–1952, gift 1. gang 1907 med Margrethe Bundsgaard, 
1883–1909) og Anna Bundsgaard (1892–1973). Gift 27.6.1942 i Vojens (Nustrup k.) 
med amtsrådsmedlem Helga Gram, født 30.8.1916 i Gabøl, d. af gårdejer, 
folketingsmedlem Jørgen G. (1887–1961) og Nanna Zachariassen (1889–1964). 
 
Udnævnelser 
 
R. 1978. 
 
 


