
Dødsfald

Efter længere tids sygdom er er 
af egnens kendte landmænd, fhv 
g d r .  P e t e r  H o u m a n n , V i n -

then, død, 79 aar gl. — Peter Hou-
mann var født paa. Damgaard ved 
Ring Moster i Hylke sogn, og han

havde altid været en meget dygtig
og interesseret landmand.

I 1915 købte han Vinthen E l -
gaard, som han drev med flid og 
akkuratesse indtil 1945. Den ældste 
af sønnerne, Oluf Houmann, fik 
den da i forpagtning og overtog den 
senere, men saa længe helbredet og 
kræfterne slog til, tog Peter Hou-
mann stadig del i arbejdet pas 
gaarden og fulgte med i alt vedrø-
rende landbruget.

Foruden landmandsgerningen fik 
Peter Houmann I aarenes løb tid 
til at varetage en lang række til-
lidshverv. Fra 1921 til 1925 havde 
han sæde i sogneraadet, i 12 aar 
var han medlem af menighedsraa-
det, i 15 aar beklædte han for-
mandsposten i Tamdrup Andels-
mejeri, og han var i sin tid med til 
at stifte foderstofforeningen, hvis 
formand han var i en aarrække. Si-
len 1935 havde Peter Houmann 
sæde i tilsynsraadet for Landbospa-r

ekassen i Horsens, en bestilling, 
han omfattede med megen Interes-
se, og han havde I en lang aarræk-
ke været formand for Vinthen Fors
amlingshus.

Peter Houmann var ogsaa kendt 
som en mand, der altid med 
levende interesse fulgte med i 
samfundsproblemerne og de 
politiske spørgsmaal.En sund, 
liberal tankegang kom alt id t i l  
udtryk, naar han remsatte ine 
synspunkter. Gennem &arene 
havde den venlige og 
imødekommende Vinthen-landmand 
vundet sig mange venner, ikke blot 
i sognet, men langt videre ud.

For et lille aars tid siden miste-
de Peter Houmann sin hustru, og 
siden havde helbredet ikke været 
godt. Efter hustruens død flyttede 
han fra villaen ved landevejen ned 
pas sin gamle gaard hos sønnen og 
svigerdatteren, hvor han nød en 
god og kærlig pleje lige til det 
sidste.

Forudensønnen,derdriver gaarden 
videre,efterlader Peter Hou-
mann sig endnu en søn samt to 
døtre.
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