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lokalhistoriske foreninger på Hannæs klar til udgivelsen af storværket Vesløsgård - En herregård på Hannæs -

Ejere, fæstebønder og udstykning.
Værket er skrevet af lokalhistorikeren Ingvard Jakobsen, Øsløs, der bl.a. har kunnet gøre brug af et
omfattende kildemateriale, som de lokalhistoriske arkiver for få år siden fik overdraget fra afdøde

slægtsforsker og lokalhistoriker Wolf Møller, Randers. Dette materiale kastede nyt lys over herregårdens
historie, som kan spores helt tilbage til 1348.

Vesløsgård-bogen adskiller sig på mange måder fra andre herregårdsbeskrivelser, og er bevidst lagt til rette, så
næsten alle familier med tilknytning til det vestligste Han Herred kan finde oplysninger om deres egen gård

eller slægt. Det er altså ikke blot en beskrivelse af herremænd - men i høj grad historien om jævne
menneskers levevilkår de sidste to-tre hundrede år.

Det er ikke tanken, at Vesløsgård-bogen skal læses fra ende til anden, men bruges som opslagsværk. Til det
brug er bogen forsynet med et stikordsregister, som gør det let at finde rundt i det omfattende navnestof, og

de mange billeder giver en god afveksling under læsningen.
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