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Palmesøndag med påskens budskab. I 
vores kirke var vi vel 20, når vi tæller per
sonale og dåbsgæsterne med.
Det var altså ikke alle der nåede det i dag, 
men der da nogle muligheder i påskens 
øvrige helligdage.
Præste fik påskens budskab kombineret 
med den krig vi netop har været vidne til, 
og som vi alle håber kan få en hurtig ende.
Den 9 april faldt det totalitære styre fra hinanden, og tilbage 
står, at få genoprettet ro og orden i et folk, der har været 
under diktatorens åg i årtier.
Optakten til krigen, og den vattede europæiske holdning, vil 
give problemer i det internationale arbejde i tiden fremover, 
både i EU, men også i FN, og jeg frygter, at ikke demokrati
ske kræfter vil være dominerende i FN i al fremtid.
Jeg anerkender, at den europæiske form for demokrati ikke 
kan anvendes overalt på jorden, men den form for demokra
ti der praktiseres i den tredie verden er ikke altid let at leve 
med.
Nu forestår genopbygningen af Irak, både rent praktisk, men 
i høj grad også politisk, og her må vi så håbe, at alle gode 
kræfter kan samles for at løse opgaven.
Dog vil det stå klart, at dem der måtte lave det grove arbej
de, også må stå i spidsen for det genopbyggende arbejde. 
Tyskland, Frankrig og Rusland der har afholdt et topmøde 
for passive, må 
se til fra sidelinien.
Uenigheden i EU vil forhåbentlig ikke overskygge arbejdet 
med at få de 10 nye lande ind i samarbejdet på fornuftig vis. 
Jeg glæder mig over, at de folkeafstemninger der har være 
afholdt, alle har givet markante flertal for EU, sidst i Ungarn, 
hvor 86 % stemte ja.
Her ved påskens start, kan vi notere, at forårsarbejdet er for
løbet let, og vore afgrøder er kommet i jorden i et godt såbed. 
Det er en god start på væksten. Så ønsker vi lidt regn og var
me.
I maj skal vi til Bornholm, og der er kommet pænt med til
meldinger til de planlagte ture, men der er plads til flere, så 
det kan nås endnu. Der er lagt op til nogle interessante dage 
på Bornholm, og jeg håber at se en mange af vore medlem
mer til årsmødet.

På Gensyn.
Hermed en forårshilsen til jer alle fra Kaaregaard.
Kate og Carl Martin Christensen
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Runde dage 
foreningen, en interesse der blev vakt i ungdomsårene, da 
faderen Niels Peter Slemming var medlem af foreningens 
hovedbestyrelse.
I 1984 blev Henry Slemming medlem af hovedbestyrel
sen efter at han var blevet formand for kredsen i Århus

80 år
Den 28. april runder Signe 
Jensen, Freerslev ved Hille
rød 80 år. I mange år var 
slægtsgården "Dammegaard" 
i Freerslev hjemmet for Sig
ne og Jørgen Peder Jensen. 
Nu er gården i næste genera
tion, men Signe Jensen bor 
fortsat i landsbyen.
Gennem mange år har Signe 
Jensen været et aktivt med

lem af Dansk Slægtsgårdsforenings kreds i Nordsjælland, 
og i 2000 overtog hun formandsposten, som hun vareta
ger med stor omhu og engagement. OGN

75 år
Dansk Slægtsgårdsforenings 
æresmedlem, Peder Møller 
Frifelt, "Lindegård" ved 
Ølgod fylder 17. april 75 år. 
P. Møller Frifelt var medlem 
af Dansk Slægtsgårdsfore
nings hovedbestyrelsen i 22 
år. I 15 år var han den ind
sigtsfulde og samlende for
mand for bladudvalget. Fra 
1987 til 1996 beklædte Møl

ler Frifeldt tillige posten som næstformand.
Der har også været tale om et stort engagement i besty
relsen for Slægtsgårdsforeningens Ribekredsen.
For sin store indsats i Dansk Slægtsgårdsforening 
udnævntes han i 1998 til æresmedlem. OGN

70 år
Den 10. maj fylder Henry 
Slemming, Hammelev ved 
Grenå 70 år. Henry Slem
ming og hustruen Alis over
tog i 1960 driften af "Ryt
tergården", som de i 1997 
overlod til 8. generation.
Henry Slemming har gen
nem årene haft stærk tilknyt
ning til Dansk Slægtsgårds

Amt.
I 1993 valgtes Henry Slemming til formand for Dansk 
Slægtsgårdsarkiv, en post han stadig beskrider. I den sene
ste tid har Slemming også fungeret som arkivmedarbej
der. E. Overby.

50 år
Onsdag, den 14. maj fylder 
landboretkonsulent Michael 
Munthe Fog 50 år.
Michael Munthe Fog er ansat 
ved landboret- og ejendom
skontoret ved Landbofore
ningerne i Sydvestsjælland 
og privat bor han på Reersø, 
og er medlem af kommunal
bestyrelsen i Gørlev Kom
mune (V).

Michael Munthe Fog er også tilknyttet Dansk Slægts
gårdsforening, hvor han er til rådighed ved generations
skifte og anden ejendomshandel.
I Slægtsgårdsforeningens hovedbestyrelse ser man hvert 
år frem til hans meget klare og inspirerende indlæg på 
mødet i februar, hvor nye tendenser i landbrugspolitikken 
analyseres. OGN

O

Årsmødet 
på Bornholm 

23.-24. maj 2003
Årsmødet på Bornholm 23. - 24. maj 2003
Indtil nu har godt 100 meldt sig som deltagere i års
mødet.
Der er overvældende stor tilslutning til bussen ons
dag den 21. maj, medens der ikke er så mange til 
bussen fredag, den 23. maj. Begge ture gennem
føres, og der er plads til flere på begge ture.
Det kniber med at skaffe flere værelser i Sandvig, 
men ring til Inger M. Hansen, hvis I vil med til års
mødet.
Årsmødedeltagere, der vil deltage i arrangementer
ne på Bornholm, men som ikke har brug for, at vi 
skaffer værelser, kan tilmelde sig indtil 15. maj. 
Brug blanketten i Slægtsgården nr. 362 eller ring på 
telefon 59 27 59 77 - Inger M. Hansen eller brug e- 
mail: imhan@post.tele.dk.

mailto:imhan@post.tele.dk
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Stensebygård
Af: Jens Wichmann Hansen, historiker og ejer af 32. selvejergård i Bodilsker gennem 40 år.

Om bornholmske gårde.
Ejerstrukturen i det bornholmske bondesamfund har i 
historisk tid altid adskilt sig meget fra forholdene i det 
øvrige Danmark. Savnet af grevskaber, godser og herre
gårde m.m. har betydet, at begrebet fæstegårde i traditio
nel dansk forstand næsten har været ukendt på Bornholm. 
Den bornholmske jord har, så langt tilbage som kilder nu 
giver os mulighed for at vurdere det, i alt overvejende 
grad været ejet af selvejerbønder. Ca 75 % af samtlige 
bornholmske gårde, eller i antal flere end der i gammel tid 
var på Sjælland, har alle dage været i selveje.
Da landbruget igennem århundreder tilmed var det altdo
minerende erhverv, hvorfra midlerne/ skatterne til admi
nistration og til landets magthavere skulle hentes, så har 
der allerede meget tidligt været udfærdiget skattelister og 
jordebøger. Indtil begyndelsen af 1600-tallet blev gårds- 
katteme registreret ved bøndernes navne alene. En frem
gangsmåde, der navnetraditioneme taget i betragtning, 
næsten ikke kunne undgå at give anledning til mange stri
digheder.

For at lette og rationalisere administrationen af skatteop
krævningen hos de mange selvejerbønder gennemførte 
man omkring 1616 en sognevis nummerering af samtlige 
selvejergårde. En nummerering, der lige siden har været 
fastholdt, og som lidt forskudt i rækkefølgen genfindes i 
den nugældende matrikulering fra 1844.
Nummereringen i 1616 blev lavet udfra et nogenlunde 
ensartet mønster for hvert sogn. I en ring (eller spiral), og 
altid med uret rundt i sognet for til sidst at ende i midten, 
fik gårdene fortløbende numre fra nr. 1 og så langt som 
der nu var gårde til. Der var 15 landsogne og med 80 selv
ejergårde i Østermarie, som det største sogn, og 27 gårde 
i Rø som det mindste sogn, så blev der i alt nummereret 
680 selvejergårde ved den lejlighed.

Stensebygårds stuehus er opført i 1883.

Udover disse var der yderligere 220 såkaldte vomedegår 
de. Gårde som tidligere havde været og i 1616 stadig var 
ejet af andre end dem, der boede der. Det kunne være kir
ken eller adelsmænd, oftest bosiddende udenfor øen, eller 
som det var tilfældet for de fleste , kronen der var ejer. 
Nok foranlediget af at nummersystemet viste sig hen
sigtsmæssigt, men tillige sikkert også af det forhold, at 
der løbende blev handlet med både vomedegårde og sel
vejergårde, valgte man i 1662 at tildele vomedegårdene 
numre efter samme system.. De tildelte numre og benæv
nelse fastholdtes, også selvom en vomedegård måtte bli
ve solgt til selveje, eller en selvejergård, eksempelvis blev 
inddraget under kronen grundet manglende skattebeta
ling.
Udover selvejergårde og vomedegårde rummer det born
holmske landskab yderligere et halvhundrede unummere- 
de gårde, nemlig præstegårde, degnegårde og 18 såkaldte 
proprietærgårde.
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I 1744 solgte kong Christian den Sjette samtlige sine 215 
bornholmske gårde, nemlig 147 vomedegårde, 63 selv
ejergårde og 5 proprietærgårde.
I princippet har således alle bornholmske gårde siden 
1744 været i selveje.
Med så mange selvejede gårde følger naturligt, at ganske 
mange igennem århundreder har været i samme slægt, og 
ikke så få fortsat er det.
Til dette har yderligere bidraget en ældgammel særlig 
bornholmsk arveskik, kaldet "yngsteretten", hvor det er 
yngste søn også kaldet "gårddrønten" der tilkommer 
sæde-, adgangs- og indløsningsretten. Han arver altså 
ikke gården som sådan, men derimod retten til at indfri 
arvelodder til sine søskende, eller stille pant herfor og 
således blive den næste ejer.
Var der ingen sønner i en børneflok, tilfaldt denne ret æld
ste datter. Ordningen indebar desuden, at en enke kunne 
blive boende, så længe hun levede og eventuelt også gif
te sig igen. En sådan mand nr.2 blev benævnt "opsidder". 
Han skulle varetage både enkens og gårddrøntens interes
ser, indtil denne var gammel nok til at tage over.
Denne gamle tradition, der var bekræftet af kong Christi
an den Fjerde i 1636, blev ved en kongelig "Forordning 
om Selveier-Gaardes Arv paa Bornholm" af 14. oktober 
1773 gjort til lov.

Særloven for Bornholm blev ophævet i januar 1887.

Det eksisterende kildemateriale, der rummer oplysninger 
om de bornholmske gårde og disses beboere, såsom skif
teprotokoller, skøde- og panteprotokoller, kirkebøger og 
tingbøger, tager deres begyndelse i slutningen af 1600-tal- 
let. Da 900 gårde har det samme gennemgåede nr. i hele 
perioden, er det en gennemførlig opgave at sætte navne og 
årstal på en meget stor del af de bornholmske gårde og 
disses beboere igennem 300 år. Kun huller i arkivmate
rialet kan give begrænsninger.
Stensebygård
Ser vi f.eks. på den 31. selvejergård i Bodilsker sogn , i de 
tidligste arkivalier omtalt som "en Gaard i Stenissebye", 
nu "Stensebygård", som slægtsgårdsforeningens årsmøde 
2003 bl.a. skal besøge, så ejes denne idag af Grethe og 
Poul Ancher Hansen. Poul Ancher er 5. generation i lige 
mandlig linie siden 1823.
De tidligste sikre oplysninger jeg har fundet denne gård 
vedrørende er i en 12-mands-dom af 17.oktober 1643, 
hvor gården i anledning af (A) Jens Munchs død sættes til 
257 Slettedaler. Enken ( uden navns nævnelse), 3 sønner 
og 3 døtre arver. En søn og en datter dør ugifte. De andre 
4 børn fremgår af nedenstående. Om den efterfølgende 
(B) Mons Munch er identisk med sønnen af samme navn, 
om han er "opsidder", eller noget helt tredie er uafklaret. 
Fra og med (C) Peder Jensen Munch er oplysningerne i 
nedenstående afstemt med diverse kirkebøger.

EJER/BEBOER ÆGTEFÆLLE BØRN
1643 (A) Jens Munch Mons

(C) Peder -1691
Boel 1635-1697
Gundel 1643-1715

(B) Mons Munch
1691 (C) Peder Jensen Munch Boel Poulsdtr. (E) Kirstine 1680-1755

Signe 1682-
(F) Jens 1686-1741

Karen 1691-
Anne 1691-1691

1697(D) Jens Pedersen Munch Boel Poulsdtr. Peder 1694-
Jesper 1696-1757

1715 Jens Rasmussen (E) Kirstine Pedersdtr. Ellen 1703-1762
Anne 1705-1756

1741 (F) Jens Pedersen Munch Elsebeth Tuesdtr. Lyster Kirstine 1716-1717
Peder 1718-1722
Tue 1720-1763
Peder 1723-1723
Peder 1724-1771
Jens 1729-1736
Clemen 1731-1737

(8) Hans 1734-1799
1760 (G) Jens Erichsen Elsebeth Tuesdtr. Lyster ingen børn
1799 (H) Hans Jensen Munch Marta Andersdtr. ingen børn

Gundel Kir. Olsdtr. ingen børn
1823 (I) Jørgen Monsen Gundel Kir. Olsdtr. Hans 1800-1823

Annike 1802-1823
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Da Hans Jensen Munch dør uden livsarvinger i 1799 arver 
hans ældre broder Peders datter Pernille sæde- og 
adgangsretten til gården. Da hun er gift og bosiddende i 
København, sælger hun straks gården til enken Gundel 
Kir. Olsdatters nye mand Jørgen Monsen.
Dermed er slægten Munch på gården reelt slut. En ny 
slægt og æra kunne begynde. Den blev imidlertid både 
kort og sørgelig. På mindre end eet år i 1823 - 24 for
svandt hele familien.

7.aug 1823 dør sønnen Hans 23 år gammel.

24 sep. 1823 blev datteren Annike gift med Hans Ipsen fra 
Ibsker.
29.sep.1823 dør Jørgen Monsen 57 år gammel
18.nov 1823 dør den nygifte Annike 21 år gammel, og 

endelig
20 juni 1824 dør Gundel Kir.Olsdtr. 59 år gammel.

Gundel Kir.Olsdatter har dog inden, i december 1823 nået 
at sælge til sin brodersøn Hans Conrad Jensen født på 
9.selvejergård (Billegrav) i Pedersker i 1784, og dermed 
er så den slægt, som siden har ejet den 31. selvejergård 
rykket ind, og ser ud som følger:

EJER/BEBOER ÆGTEFÆLLE BØRN
1841 (J)Hans Conrad Jensen Karen Madsdtr. Kofoed (L) Jens 1834-1897

Oline 1837-
Marg. 1839-

1856 (K) Adolf Hansen Kofoed Karen Madsdtr. Kofoed Hans M. 1844-
Signe 1845-
Hans C. 1847-1850

1897(L) Jens Hansen Cecilie Dorthea Sonne Marg.D. 1859-1941
Karoline 1860-1937
Hans C. 1862-1865
Marie 1864-1945
Johanne 1866-1934
Hans C. 1869-1937
Karl K. 1871-1950

(M) Jens O. 1874-1948
1940 (M) Jens Otto Hansen Ane Mathea Jensen Manna 1906-

Jens E. 1907-1908
(N) Jens A. 1908-1980

Edvard 1911-2002
Helga 1913-
Ole J. 1919-1974

1971 (N) Jens Ancher Hansen Edith Mathea Hansen (O) Poul A. 1943-
Kjeld 1947-

(O) Poul Ancher Hansen Grethe Nielsen Mariane 1968-
Birgitte 1974-

Bønnestenene
15 ejere / brugere benævnt fra (A) til (O) over en årræk
ke på ca. 370 år, har haft glæden af at leve på stedet og 
følge efter de mere end 200 generationer, der må være 
gået siden "Bønnestene" blev sat op ca. 3000 år f. Kr. f. 
"Bønnestenene" er en smuk jættestue, der ligger blottet 
uden den beskyttende jordkappe. Ved udgravningen i 
1882 blev fundet en del ravperler, lerkar og pilespidser af 
flint.

Driften
Poul Ancher Hansen, der er gift med Grethe, forpagtede 
Stensebygård i 1967 og overtog den i 1972.
Til Stensebygård hører 42 ha og der drives 65 ha. Der er 
ca. 100 søer og alle grisene fodres op.
Grethe Hansen har været aftenskoleleder for LOF i Nek
sø, og Poul Ancher Hansen har været aktiv i den lokale 
landboforening, og i perioden 2002-2003 var han formand 
for Bornholms landøkonomiske Forening. "Bønnestenene”, som jættestuen på Stenseby gårds mark kaldes.
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Melstedgård
Slægtsgårdsudstilling
I forbindelse med årsmødet åbnes en særudstilling på 
landbrugsmuseet Melstedgård om danske slægtsgårde. 
Det er en bearbejdning af udstillingen, som tidligere har 
været vist på Dansk Landbrugsmuseum og på landbrugs
museet på herregården Hessel.

Gården
Melstedgård var en gammel slægtsgård, som blev fredet i 
1950.1 1982 blev den overtaget af Bornholms Amtskom
mune med museumsindretning for øje, og siden 1984 har 
Melstedgård været det bornholmske landbrugs museum. 
Her kan man få et godt indtryk af, hvordan landbruget har 
udviklet sig fra 1700-tallet til mekaniseringen for alvor 
satte ind efter Anden Verdenskrig.
Det er en typisk bornholmsk gård af gennemsnitsstørrel
se. Nu er der 48 tdr. land tilbage, som dels er bortforpag- 
tet dels drives på gammeldags vis med heste og tilsvaren
de redskaber.

Historien.
I Bornholm Museums meget fornemme og intersante bog 
om Melstedgård fortælles bl. a. følgende om gårdens 
historie:
”Melstedgård er 2. selvejergård i Østerlasrs sogn. Den 
optræder første gang i Bornholms ældste jordebog fra 
1599, hvor den omtales som skattegård - selvejergård.
1 1600-årene var der alvorlige sandflugtsødelæggelser ved 
Melsted. Melstedgård nævnes i 1630'eme som "øde stæl 
uden bygninger", og det kan være sandets ødelæggelser, 
der har fået ejerne til at opgive gårdens bygninger. I 
udgravninger i gården og på markerne kan man se tykke 
sandaflejringer ovenpå ældre kulturlag. Udgravninger i 
stuehuset viser, at der kun har været ét stuehus før det nu 
eksisterende, ét som dateres til anden halvdel af 1600-åre- 
ne.

Den Melstedgård, som omtaltes i 1599, må man forment
lig søge længere inde i landet.
I 1600-tallet havde Melstedgård mange forskellige ejere, 
som samtidig ejede flere gårde. De synes at have drevet 
Melstedgård fra en anden gårds bygninger. En af ejerne, 
Ellens Olsdatter, overtog gården efter sin far død i 1673. 
Hun havde ingen brødre og var derfor, som den ældste 
datter, arveberettiget. Hun var gift i alt fire gange, og en 
søn af hendes tredje ægteskab arvede gården i 1681. 
Moderen blev dog boende på gården til sin død i 1711, og 
den blev drevet af hende og hendes fjerde mand.
En af Ellens Olsdatters børnebørn overtog gården i 1734. 
Han døde i 1744, og selv om enkens, Karen Svendsdat
ters, yngste søn overtog gården efter faderens død, blev 
hun - ligesom svigermoderen - boende på Melstedgård.
Enken giftede sig med Thor Pedersen, som i 1766 købte 
gården af sin stedsøn.
Det må være i Ellen Olsdatters tid at det stuehus, som man 
har fundet rester af under det nuværende er blevet bygget. 
1 1778 arvede Karen Svendsdatter og Thor Pedersens yng
ste søn, Svend Thorsen, gården, og det blev ham og hans 
kone, Kirstine Pedersdatter, som rev det gamle stuehus 
ned og opførte Melstedgårds nuværende stuehus i 1796. 
Svend Thorsen døde i 1804, og Kirstine Pedersdatter blev 
boende i hjemmet til sin død i 1807, hvor den ældste søn, 
Thor Pedersen, arvede gården. Den yngste søn, "gårdrøn- 
ten", som efter bornholmsk skik skulle have overtaget 
gården, fik istedet en arv, der var betydelig stsørre end de 
øvrige søskendes.
Thor Pedersen var ugift og drev gården sammen med to 
ugifte søskende. De havde bestemt, at de gensidigt skulle 
arve hinanden.
Thor Pedersen døde i 1854, og de to søskende besluttede 
i 1857, at afhænde gården til deres yngste søsters søn 
Hans Svendsen.
Hans Svendsen (1825-1910) giftede sig i 1860 med Ane 
Margrethe Ipsdatter (1843-1900). De fik seks børn, hvor
af den yngste, Julius Peter Svendsen, arvede Melstedgård 
i 1903.
Julius Svendsen blev gift med en gårdmandsdatter fra 
Østerlars, Petra Svendsen. Ægteskabet var barnløst, så det 
blev en søstersøn til hende, Svend Andersen, som i 1947 
overtog Melstedgård.
Svend Andersen værnede om den gamle gård, hvis stue
hus var istandsat i 1862, efter at østlængen var udskiftet i 
1859, den søndre længe fornyet i 1860. I 1862 kom den 
vestre længe til og i 1872 fulgte den nuværende gårdlæn
ge, som erstattede en ældre fritliggende "gårdkone".
På vestre længes tagflade mod vest og på østlængens 
gårdside ser man nogle små zinkbeklædte bræddekviste 
med lige sider og buet tag. Det er en type, der som den 
eneste kvistform nåede at blive almindelig på bornholm
ske landbrugsbygninger, mens den traditionelle bygge
skik stadig var rådende. Kvistene kom frem sidst i 1800- 
årene samme med tagpap og zink. OGN
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Frigård
Gården hørte oprindelig til frimandsgodset Vellensgård, 
hvorfor den kaldtes Frigård.
Den ældste kendte ejer af Frigård var Vellensgårdfriman- 
den Peder Matiesen, nævnt i 1572. Hans søn, frimand Jør
gen Pedersen, arvede godset i 1580. Han havde en datter, 
Karen Jørgensdatter, som i 1603 blev gift med frimand 
Mads Hansen Kofoed, der såsledes arvede såvel Vellens
gård som Frigård samt Eskegård i Pedersker. Han var søn 
af Hans Peder Kofoed, frimand, Blykobbelgård.
Mads Hansen Kofoed var landdommer i årene 1629-1645 
og var kaptajn i landmilitsen. Han blev landsforvist for sin 
meddelagtighed i Bornholms overgivelse til svenskerne i 
1645, og godset blev inddraget under den danske krone. 
Mads Kofoed døde samme år, og kongen gav enken, 
Karen Jørgensdatter, godset tilbage i 1649. Hun døde året 
efter, og Frigård arvedes af sønnerne Jørn Kofoed på 
Eskegård og Jakob Kofoed, der pantsatte sin halvdel for 
450 rd. Frigård fik i arv til Jørn Kofoeds datter, Anne 
Jømsdatter, der fæstede den til Rasmus Ipsen.
I 1675 indgik Anne Jømdatter i ægteskab med Espen 
Pedersen, der således blev besidder af frigård.
Han måtte i 1689gøre rede for sin besiddelsesret til Fri
gård, der endnu skattede til Vellensgård årlig 1/2 td. smør, 
1 lam, 1 gås, 2 høns samt ugedagværk. Tillige ydedes et 
slottet (kongen) 2 1/2 lispund mørt, 1 skp. byg, 2 læs samt 
ved Nykirke 1 td. byg.

Espen Pedersen døde i 1695 og enken blev samme år gift 
med Hans Larsen, der således blev besidder af gården. 
Hun døde i 1706, og Frigård blev overtaget af Mogens 
Pedersen, søn af Peder Mogensen på 2. vomedgård Mun
kegård og Marttha Espensdatter født i 1677 og datter af 
Espen Pedersen.
Efter Mogens Pedersen blev Frigård solgt til Jørgen Jør
gensen, søn af Jørgen Larsen på Borre i Rutsker og hustru 
Margrethe Jacobsdatter Sode, datter af sognepræst Jacob 
Jensen Sode, Olsker.
Jørgen Jørgensen ejede Frigård endnu i 1774, men solgte 
den kort efter til Peder Hellesen, søn af Helles Haagensen 
på Blæsbjerggård.
Peder Hellesen solgte i 1808 Frigård til sønnen Jens 
Pedersen Frigaard, der var gift med Margrethe Samsings
datter fra Rønne.
Efter Jens Pedersen Frigaards død i 1825 drev enken 
gården videre til 1853, da hun solgte til sønnen Herman 
Peder Frigaard (1823-1903), der var gift med Karen 
Ipsen, datter af Peder Ipsen, Søndergård.
Broderen Jens Peter Frigaard overtog i 1888 Frigård. 
Hans var født i 1862 og var i 1889 blevet gift med Mar
grethe Sode fra Blykobbelgård. Han erhvervede nogle 
naboejendomme og Frigårds samlede areal blev på 214 
tdr. land.

Frigård. Luftfoto 1991. Stuehus er fra 1770 og avlslængerne fra 1860’erne.
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Omkring 1914 var Frigårds areal reduceret til 79 tdr. land 
med 68 ager, 6 skov, 4 græsningsjord og 1 til gårdsplads 
og have.
Der var 20 køer, 15 stk. ungkvæg og kalve samt 1 tyr. 6 
heste og 1 plag. Der solgtes årligt 50 fedesvin.
Jens Peter Frigaard var en længere årrække formand for 
Nyker sogneråd. Han døde i 1938 og sønnen Poul Sode 
Frigaard overtog hjemmet. Samme år blev han gift med 
Karen Margrethe Dam, født på Blæsbjerggård i Nyker. 
Poul Sode Frigaard døde i 1973, men allerede i 1967 hav
de sønnem Mogens Dam Frigaard overtoget slægtsgård
en. Han havde taget driftlederuddannelse fra Lyngby 
landbrugsskole i 1964.
Indtil 1980 havde han både søer og slagtesvin på gården, 
men så blev staldene bygget om til smågriseproduktion. 
Frigårds areal er nu på 35 ha.
I 1987 forpagtedes nabogården Smedegård med 30 ha og 
i 1995 købtes nabogården Yppemegård på 32 ha. Endvi
dere er der en mindre forpagtning, så der drives nu 93 ha, 
og afgrøderne er fordelt på frø, vinterbyg, vinterraps, 
havre og vinterhvede.
Fra nytår 2002 ophørte svineproduktionen på Frigård. 
Mogens Frigaard er gift med Helen, der er uddannet på 
apotek. I ægteskabet er tre bøm: Claus, Anne og Dorthe. 
Mogens Frigaard har delingsføreruddannelse fra Ollerup 
Gymnastikhøjskole, og den uddannelse har han brugt til 
både bøm og voksne.
Mogens Frigaard overtog i 1998 formandsposten for 
Slægtsgårdsforeningen på Bornholm, og er dermed også 
medlem af Dansk Slægtsgårdsforenings hovedbestyrel
sen.

Ejerne:
1775 Peder Hellesen
1808 Jens Petersen Frigaard.
1853 Herman Peter Frigaard.
1888 broderen Jens Peter Frigaard.
1938 Poul Sode Frigaard.
1967 Mogens Dam Frigaard.

Mogens og Helen Frigaard på trappen til deres gamle slægts
gård, som besøges i forbindelse med årsmødeudflugten. 
Mogens Frigaard er formand for Slægtsgårdsforeningen på 
Bornholm og årsmødets arrangør.

Frigårds stuehus med den gamle stenbelægning.
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NYT FRA KREDSENE
Det sydlige Sønderjylland
Kredsens sommerudflugt afholdes den 14. juni, hvor man 
kl. 10.00 mødes ved P-pladsen ved Schachenborg. Gods
forvalter Søren Frederiksen tager imod os i slothaven og 
fortæller om fortæller om slottets historie. Derefter kører 
vi til godsets avlsgård, Røj, hvor Søren Frederiksen ori
enterer om godsets drift. Efter en let frokost ser vi Møgel
tønder kirke, Videåsludsen og Margrethediget, hvor der 
bliver tid til kaffepausen, å ser vi Trøjborg slotsruin og 
dagen slutter på Hjortegården i Vollum, hvor gårdejer 
Anders Lausten serverer hjortekød med tilbehør.
Alle er velkomne.
Tilmelding til Chr. A. Krog tlf.: 74 41 53 12 senest 1. juni.

Hjortegården i Vollum, hvor udflugten slutter med middag af 
hjortekød.

Ringkøbing Amtskreds
Kredsen indbyder til aftenudflugt torsdag, den 26. juni. Vi 
mødes kl. 19.00 ved Vedersø Sognegård. Derfra kører vi i 
bus ud til det nyoprettede naturområde "Vest Stadil 
Fjord". Knud Tarpgaard vil under turen fortælle om områ
det.
Derefter er der besøg på den gamle herregård "Aabjerg" i 
Vedersø, som ejes af Elin Kjeld Ingvardsen. Faderen 
overtog gården i 1965, og familien har drevet den siden. 
Vi ser gården og hører om dens historie.
Kaffe pog generalforsamling i Vedersø Sognegård.
Af hensyn til bussen er der tilmelding senest kl. 12 sam
me dag til Jens Ulrik Tarpgaard tlf.: 97 33 13 83 eller 
Agnethe Stampe tlf.: 97 34 80 22.

Agnethe Stampe.

Vestsjællandskredsen
Sommerudflugt til Fyn den 12. juni, med besøg på Ulriks- 
holm Slot, Rosborgs Gartneri og Dalum Tekniske Skole. 
Efterårsudflugten den 11. september til Kalundborgegnen.

Sjælland Syd
Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar i Røn- 
nede.
Formanden, Marie Hansen oplyste at Slægtsgårdsforenin
gen i Danmark er den eneste i verden. Sjælland Syd er den 
største kreds med 275 medlemmer, og der er 2100 med
lemmer i Danmark. Genvalgt til bestyrelsen blev Marie 
Hansen, Dalby og Ole Krog Jensen, Brandelev. Nyvalgt 
blev Asger Hennecke, Hyllinge idet poulAndersen, Lund 
ikke ønskede genvalg.
Formanden sluttede generalforsamlingen med et vers af 
Ida From:

På slægten rødder 
og ømme fødder 
og blege portrætter 
og billige retter 
på blide øjne 
og hvide løgne 
på kniplede borter 
og flipløse skjorter 
på slægtens minder 
og rynkede kilder 
på krogede hænder 
og klaprende tænder 
på opslidte hjerter 
og rygge der smerter.

Efter kaffen fortalte sognepræst Emilie Esbjøm og Hem
ming Hansen, Vemmetofte om "En udvandrerslægt i 
Canada og kirkens betydning for dem".
Emilie Esbjørn har været præst flere steder i Canada, og 
der er det menigheden selv der bekoster bygningen af kir
ken og dens drift. Huj fortalte meget engageret om sit 
arbejde, hvor hendes mand også var med. Hun oplevede, 
at danske famlier i Canada sendte bud efter hende til bryl
lupper og begravelser. Afstandene er så store, at hun nog
le gange måtte tage med fly.
Hemming Hansen fprtalte om Hans og Trine fra Nordrup 
ved Ringsted, der udvandrede til Canada i 1887. De hav
de en søn på et år, som de lod blive hos bedsteforældrene. 
I Canada fik de tildelt 150 tdr. land uopdyrket jord. De 
havde ikke hjælpemidler, men de fik bygget et hus af 
græstørv. Her blev født seks børn, der alle overlevede. 
Senere da de var kommet på fode fik de bygget en gård, 
og her fødtes tre børn til.
Hans og trine nåede aldrig at komme til Danmark for at 
hente deres ældste søn. Han blev senere far til Hemming 
Hansen, som derfor aldrig har set sin fars forældre. Nu 
slægtsforsker han, og han har fået forbindelse med fami
lien i Canada.
Det var en meget barsk og interessant oplevelse.

Onsdag, den 25. juni indbydes til halvdagtur til Mørup 
Hovedgård, hvor vi mødes kl. 13.30.
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Esben Tue Christensen, Englerupgården, der er forpagter 
af Mørup, vil fortælle om driften.
Efter kaffen køres til Sorø Akademi, hvor vi ser kirken, 
skolen og parken.
Onsdag, den 9. juli afholdes endnu en tur, som går til Syd- 
vestsjælland. Kl. 13.30 samles vi i Høve Valgmenigheds
kirke, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose. Valgmenigheds
præst Iben Sneil fortæller om kirken og valgmenigheden. 
Derefter besøger vi Bodil og Lars Ellegaard på Højstrup
gård. Det er en slægtsgård med en spændende produktion 
af minigrise. Her drikkes kaffen.
Vi passerer Kanehøj Galgebakke og fortsætter ti Skælskør 
Folkehøjskole, hvor vi vises rundt og hører om skolen. Her 
spiser vi den medbragte mad.

Solvejg Holtet-Kristiansen.

Vejle Amt
Vi afholder vores sommermøde den 11. juni. Kl. 15.00 
mødes vi hos Karen og Thorkild Møller "Lillerupholm", 
Ellinggårdsvej 50 ved Gedved. (Afkørsel ved nr. 55 på 
motorvejen nord for Horsens, gennem Gedved by og der
efter til venstre efter Elling.)
Tag selv kaffe med, som vi enten nyder i haven eller stue
huset - alt efter vejret.
"Lillerupholm" er en dejlig slægtsgård med en pragtfuld 
have til.
Derefter kører vi samlet til Ovsted kirke, der er Jyllands 
højest beliggende. Kl. 18.30 skal vi være på "Restaurant 
Ejer Baunehøj". (Middag og kaffe kr. 130.) Derefter er der 
mulighed for at nyde udsigten fra tårnet.
Så samles vi om kaffen og histsorikeren Anna Rasmussen, 
hylke vil fortrælle om udviklingen gennem tiderne.
Næste møde bliver 7. oktober i Vingstedcenteret, hvor 
pensioneret museumsleder Søren Manøe, Ølgod vil for
tælle om slavekrigen i 1848, den forunderlige krig, der 
ikke er omtalt i historiebøgerne.

Oluf Føns Knudsen.

Fynskredsen
I forbindelse med et fabriksbesøg på Dalum Papir holdt 
kredsen generalforsamling. Ger blev Bent Bendixen, 
Morud valgt ind i bestyrelsen. Han afløste Jørgen Ander
sen, Elmelund, som ønskede at stoppe efter 22 år i besty
relsen. Der var genvalg til Hans Juul Holmegaard, Ryn
keby og Mogens Andersen, Højby.
Sommerudflugten torsdag, den 26. juni går i år til Samsø. 
Der er afgang med bus fra Landbo Fyn, Damsbovej 11, 
Vissenbjerg kl 7.30 med ankomst Samsø kl. 11.30. 
Afgang Samsø 18.00 og forventet hjemkomst i Vissen
bjerg 21.30. Poul Mahler og en lokal guide vil vise os 
rundt.
Pris pr. deltager kr. 450, som dækker transport, overfart 
og forplejning.

Ribe amt
Kredsen arrangerer sommerudflugt til Aase og Henning 
Urup, Hodde den 16. juni kl. 19.30.
Henning Urup, der er amtsrådsmedlem, driver sin gård 
med stor svinebesætning og stutteri.
Der bliver besøg på den gamle skole i Hodde, der er ind
rettet til skolemuseum. Vi ser også kirken i Hodde. 
Kaffe på Hodde kro.
Tilmedling til Birthe og Knud Andreasen 75 44 50 33

Grethe Plagborg.

Haderslevkredsen
Sommerudflugt 26. juni kl. 19.00 til Knivsbjerg ved Gen
ner. Vi får en historisk gennemgang af dette samlingssted 
og slutter med aftenkaffe på Kalvø.

Ved kredsens generalforsamling fortalte Thomas Roden- 
berg, Løgumkloster om Landevæmets historie. Det var et 
meget gribende foredrag om dansk landbrug i krise i 
1930érne og årene frem. Han sagde bl.a.:
Landeværent havde 75 års julilæum i januar 2002, og har 
gennem tiden ydet et stort bidrag til opkøb af ejendomme 
og jord, og det har ydet lån til kriseramte danske land
mænd. Efter 1920 stod tyskerne parate til at købe meget 
dansk jord op. Landeværnet blev en national besvægelse 
med støtte fra alle samfundslag. Landevæmet fik kontor i 
Tinglev, hvor det stadig er. Der er stadig brug for lande
væmet til lån til unge danske landmænd i grænselandet.

Asta Holst.

Midtjysk Kreds
Den 14. juni besøg på Elmuseet og generalforsamling.
Vi mødes kl. 13 ved Elmuseet, Bjerringbro vej 44, Tange, 
8850 Bjerringbro.
Der betales entre: 40 kr. ved ankomsten, hvorefter de 
besøgende går rundt i museets lokaler på egen hånd. De 
bedre gående kan endvidere besøge museets to små huse 
i parken, hvor der er udstillet elartikler fra tiden mellem 
de to verdenskrige.
Kl. 15.00 mødes man til generalforsamling og kaffe med 
kringle og lagkage i museets spisesal.
Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig. Hen
vendelse til Inga Nielsen tlf.: 86 88 12 53.
Den 3. juli besøg på Kongenshus Hede med opvisning af 
hyrdehunde. På Amstrupgård opdrættes der ca. 1000 får, 
der om sommer holder til på Kongenshus Hede. Inden 
opvisningen mødes man på parkeringspladsen ved kio
sken midt på heden kl. 19.00. Efter at man en times tid har 
overværet, hvordan fårene ledes af hundene, serveres der 
kaffe på Kongenshus restaurant.
Af hensyn til bestilling af kaffe, er det nødvendigt med til
melding til Inga Nielsen tlf.: 86 88 12 53.

E. Overby.

Mogens Andersen.
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Skånelandet, der blev dansk
Hammershus slotsruin.

Skånelandet er betegnelsen for de gamle østdanske pro
vinser: Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm, som den 
svenske historiker Martin Weibull indførte i 1860'eme. 
Betegnelsen har dog gammel hævd, da formen terra Sca- 
niae kendes fra middelalderlige diplomer. Området falder 
sammen med Skånske Lovs jurisdiktionsområde og 
Lunds Stift før 1645.

I 1645 erobrede Sverige Bornholm, der dog ved freden 
forblev dansk. Efter en revancekrig måtte Danmark ved 
Roskildefreden i 1658 afstå Bornholm til svenskerne, 
men ved bornholmernes snilde blev de svenske soldater 
på Hammerhus samme år løbet over ende, og ved et gave
brev overgav de øen til kong Frederik den Tredje, som 
hans første egentlige enevoldsrige.
I spidsen for denne opstand stod kaptajn Jens Kofoed, 
pastor Poul Ancher og borgmester Peder Olsen.
Frihedsheltene modtog forskellige belønninger, mens for
ventede større privilegier som skattefrihed ikke blev imø
dekommet.
Kongen måtte imidlertid senere betale en større sum til 
svenskerne, for at holde sit ord om aldrig mere at afstå 
Bornholm.

Østerlars rundkirke

Kirker
Bornholm har ikke haft egentlige landsbyer. Siden oldti
den har bebyggelsen bestået af spredtliggende enkeltgår
de og huse, som ofte var placeret i rækker.

Åkirke.

Mere end 40 runestene er bevaret fra tiden 1050 til 1150, 
da denne skik var ophørt i resten af Danmark. Og først i 
midten af 1000-tallet kom kristendommen til Bornholm. 
De første kirker var af træ, men blev snart afløst af robu
ste stenkirker med en i hvert af de 15 sogne, som har 
været uændret siden 1200-tallet. De bornholmske kirker 
blev også anvendt til forsvarsværker og magasiner.
Østerlars Kirke antages at være den ældste. Den har 
romanske stiltræk der peger på skånske stenhuggermestre 
og kirkebygherrer. Der er tilmed den største af øens fire 
rundkirker, mens Akirke er størst og ældst af de øvrige 11 
kirker med rekangulære skibe.
Fire af disse kirker blev i 1880'eme revet ned og erstattet 
med større kirker opført i nyromansk stil.
Ved siden af den "nye” kirke i Østermarie står østdelen af 
den gamle romanske kirke. Dens nedbrydning ophørte, da 
man blev klar over, at det ganske særlige dobbelte tønde
hvælv gennem skibet var helt enestående, og ikke en 
senere tilføjelse.
I Akirke var der også et dobbelt tøndehvælv, men det blev 
fjernet før man blev klar over dets helt unike karakter.
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Østermarie kirke.

Borge
Bormholm var af strategisk betydning for den danske 
kongemagt, der omkring 1150 opførte Lilleborg, som 
afløser for den nærliggende Gammelborg.
I 1149 havde kongen måttet afgive tre af øens fire herre
der til Lunds ærkebispesæde, som omkring 1250 begynd
te opførelsen af det mægtige Hammershus.
Med hjælp fra venderne kunne ærkebiskoppens mandskab 
i 1259 storme Lilleborg, hvorved Rønne Herred også blev 
indtaget.
Kongen og bispen var længe i strid om Hammershus og 
dermed om retten til at opkræve skatter på Bornholm.
Indtil 1525 var Hammerhus underlagt bispestolen, hvor
efter kong Frederik den Første gav Bornholm som len til 
lubeckerne i 50 år, som løn for fordrivelsen af kong Chri
stian den Anden i 1523. Fra 1575 blev det igen et dansk 
len.
Søbasen Christiansø blev indviet i 1684, Rønne blev 
befæstet i 1688 og Hammerhus blev forladt i 1743. Sam
tidig afhændede kongen ved auktion sit bøndergods, der 
fortrinsvis blev købt af fæsterne, så alle bønder var frie. 
Stavnsbåndet omfattede ikke den bornholmske bondebe
folkning. Derimod havde Bornholm sin egen milits, som 
kong Christian den Fjerde oprettede i 1624.

Hartkorn
I Bornholms amt var hartkornet forskelligt fra hartkornet 
i det øvrige land, et forhold som må tages i betragtning, 
når man vil sammenligne bonitet. Dette hidrører fra, at 
kong Christian den Femtes matrikel af 1688 ikke blev 
gennemført på Bornholm, hvor grundlaget for den første 
matrikel af 1664 blev ved med at gælde. 1664-matriklen 
hvilede på de gamle landgildeydelser, hvor f. eks. 1 td. 
smør i årlig landgildeydelse svarede til 12 tdr. hartkorn, 1 
får til 2 skæpper og 1 gås til 2 fjerdingkar hartkorn.
Igennem lange tider var dette forhold upåagtet, men 
omkring 1800 fremkom der klage over, at det gamle skat
tegrundlag medførte en uretfærdig fordeling på de enkel
te gårde, og efter langvarige forhandlinger og undersøgel
ser, som yderligere forsinkedes ved, at landet i årene 
1807-1814 var inddraget i Napoleonskrigene.
Det viste sig i 1816, at til 1 td. bornholmsk hartkorn gik 
der kun et areal på 49.600 kvadratalen af den bedste jord 
til takst 24 imod 72.000 kvadratalen i det øvrige land. 
Den bornholmske td. hartkorn svarede således kun til ca.

2/3 af en td. almindelig dansk hartkorn.
Man vedtog dengang, at takster 20 til 24 skulle gælde ens, 
ud fra den betragtning, at den bedste jord i modsætning til 
den mindre gode jord næppe kunne gøres bedre ved 
grundforbedring og lignende foranstaltninger.

Kastellet i Rønne.

Anden Verdenskrig
Under Anden Verdenskrig var Bornholm besat af tysker
ne, der i 1945 nægtede at overgive sig til sovjetunionen. 
Den danske regering, befrielsesregeringen under social
demokraten Wilhelm Buhl, havde ikke overblik til at for
stå nødvendigheden af at sende en dansk eller engelsk 
officer til Bornholm, som den tyske kommandant kunne 
overgive sig til, og da tyskeren ikke ville overgive sig til 
Sovjetunionen, bombede Sovjetunionen Rønne og Neksø, 
og besatte øen.
Først efter et år forlod den sovjetiske besættelsesmagt 
Bornholm, og det skete efter politisk pres fra England.
De ødelagte byer blev genopbygget, men både i Rønne og 
Neksø står stadig de 300 træhuse, som Sverige skænkede 
Bornholm, til bolig for de hjemløse efter Sovjetunionens 
bombardement.
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Menighedsrådene 100 år
Den 15. maj er det 
hundrede år siden, 
at Rigsdagen vedtog 
den første lov om 
menighedsråd i 
Danmark. Loven 
trådte i kraft den 1. 
januar 1904, og 
siden har Den dan
ske Folkekirke haft 
et lokalt selvstyre, 
der skal arbejde 
sammen med den 
sidste gruppe af 
embedsmænd, der 
har sin oprindelse i 
middelalderens 
statsdannelse, og 
som stadig sidder 
med embedsværkets 

magt fra enevældens tid, nemlig sognepræsterne.
Menighedsrådene har dog aldrig fået det demokratiske 
fodfæste. Ved menighedsrådsvalget i 2000 var der kun 
kampvalg i 242 af i alt 2218 menighedsråd, og den gen
nemsnitlige stemmeprocent lå nede på 17!
Det er afgørende, at mennesker, der repræsenterer menig
heden, også udgør et repræsentativt udsnit af den. Hertil 
kommer, at arbejdet i menighedsrådet ikke tiltrækker 
yngre mennesker, og det er ellers blandt disse, at de 
såkaldte ildsjæle findes.
Kirkeministeren arbejder med en revision af lovkomplek
set omkring menighedsrådene, og det lægger op til større 
økonomisk frihed og en yderligere decentralisering af 
kompetencen, så menighederne bl. a. får bedre mulighed 
for at spare op med henblik på større investeringer.

Tilbage er at håbe på, at den nye lov vil skabe større inter
esse for menighedsrådenes arbejde.
I en pressemeddelelse fra Menighedsrådsforeningen 
berettes:
”Arkitekten bag loven var venstrepolitikeren I. C. Chri
stensen, der allerede i 1901 kom med sine tanker om 
menighedsråd. Det var et ømfindtligt emne, han berørte, 
for nok havde vi fået en folkekirke med Grundloven i 
1849, men det betød langt fra, at der var indføret demo
krati i kirken. Det var ikke fordi han ville skille stat og 
kirke - det kunne måske nok komme med tiden - men der 
var adskillige ting, der efter hans opfattelse var mere nød
vendige. F. eks. ønskede han, at menigheden selv gennem 
menighedsrådet skulle kunne vælge sin egen præst. Des
uden skulle rådene have økonomiske og administrative 
beføjelser og i øvrigt også kunne forholde sig til spørgs
mål som ritualer, og hvilke bøger, der skulle bruges i reli
gionsundervisningen. Men vigtigst i loven var I. C. Chri
stensens tanker om frihed: f. eks. et mindretal i menighe
den - og for ham var menigheden alle folkekirkemedlem
mer i sognet - skulle have ret til at bruge kirken også med 
en fremmed præst.
I 2003, hundrede år efter at loven blev vedtaget, er der 
nok meget af det, der dengang var til debat og vakte mod
vilje - ikke mindst blandt de to store kirkelige grupperin
ger Indre Mission og grundtvigianerne, der tages som en 
selvfølge. Friheden i folkekirken er gennem årene blevet 
cementeret, og i dag vælger rådene præsterne, forvalter de 
mange penge, som anvendes på kirkebygningernes vedli
geholdelse m.v., og på det liv, der udfolder sig i og 
omkring kirkerne. Menighedsrådene vælger biskopperne 
og bestyrer stort set hele begravelsesvæsenet.

Et af I. C. Christensens mottoer var, at man skal ikke lov
give længere end livet kræver det. Og kirkelivet kræver i 
dag demokratisk ledede menigheder, som arbejder for at 
skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.”

OGN

TIL KØLIG EFTERTANKE
På halvtredskroneseddelen er afbilledet en kentauer - et 
fabelvæsen, som er halv mand og halv hest, Den symbo
liserer lidenskab og fristelse.
Nu er spørgsmålet, hvor megen lidenskab og fristelse kan 
man få for en halvtredser?
Og svaret kan være: Tre ispinde!
Et firma, der sælger is, er i dette forår begyndte at tilbyde 
produkter med navne som begær og dovenskab eller mis
undelse og grådighed.
Begær, dovenskab, misundelse og grådighed kaldes fri
stelser, men det rette ord er synder.
Mennesket har altid ladet sig friste, tænk bare på slangen 
og Eva i Paradisets Have!
Siden har vores kultur udviklet læren om de syv dødssyn

der: frådseri (umådehold/grådighed), gerrighed, hovmod, 
livslede (dovenskab), misundelse, vellyst (begær) og vre
de.
At lade sig friste til at erhverve en is med et ”syndigt" 
navn er er ingen dødssynd, men det er til eftertanke, at når 
man kan købe noget, så kan man også lade vær at købe.

Jeg har hørt en livsklog mand sige: ”Jeg har meget glæde 
af en svag karakter!”
Forfatteren Oscar Wilde citeres for dette: "Man skal aldrig 
lade en fristelse gå fra sig, man ved ikke om den kommer 
tilbage!"
Når det siges omkring det veldækkede frokostbord, er det 
til at forstå, men ser man på de syv klassiske dødssynder, 
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er det noget andet, for livets opgave er som Mark Twain 
siger: " Man skal leve sit liv, så også bedemanden bliver 
ked af det når vi dør!"

Et sted i litteraturen står, at et sandt menneske forstår at 
beherske sin begæringer og kan indrettet sin vilje efter 
fornuftens love. Og det lyder lettere end det er!
Det modsatte af dødssynder er dyderne, og de dyder som 
kirken har formuleret er: barmhjertighed, flid, gavmild
hed, håb, klogskab, kyskhed, lydighed, mådehold, retfær
dighed, sagtmodighed, standhaftighed, tapperhed, tålmo
dighed og tro.

Dette er formuleret på en anden måde, idet man har de fire 
kardinaldyder og de otte ridderdyder.

Kardinaldyderne er: retfærdighed, klogskab, mådehold og 
styrke.
Ridderdyderne er: et roligt sind, et liv i godhed, dyb 
angerfølelse, tålmodighed, retfærdighed, barmhjertighed, 
et oprigtigt og rent hjerte samt standhaftighed.
Det er værd at tænke på, at de otte ridderdyder svarer til 
saligprisningerne i Bjergprædikenen.

Betragter man et malteserkors, som det bl.a. kan ses på 
snapseflasken, så symboliserer de fire korsarme kardinal
dyderne, og de 8 spidser til ridderdyderne.

Med disse tanker over en ispind, ønskes alle bladets læs
ere en god sommer.

OGN

Nye medlemmer

"Kirkeløvsgård" 
Haslevvej 398 
4100 Ringsted

Kirsten Martinsen Gårdejere Birthe og Gårdejer Gårdejer Jørn Hansen
Vestergade 16 Bjarne Lindegaard Knud Erik Bagger "Sneslev Møllegård"
Stepping Snekkerupbej 83 "Højlund" Fuglebjergvej 7
6070 Christiansfeld Snekkerup Hammelevvej 57 Sneslev

4140 Borup Hammelev 4259 Fuglebjerg
Bente Kirstine Hansen 
Caca Maria Gårdejer Jan Hjeds

8500 Grenå
Gårdejere Dorthe og

Tacita de plata "Elvergård" Gårdejere Doris og Hans Peter Iversen
29639 Benalmadena Pue- Elvergårdsvej 6 Jens Peter Haunstrup "Haubak Vestergård"
blo 5474 Veflinge "Øster Haunstrup" Kjellerupvej 67 A
Malaga Brunbjergvej 1 Vindelev
Spanien Annette og Havnstrup 8620 Kjellerup

Søren Christian Frandsen 7400 Herning
Elly og Karl Erik Hansen Håls Bygade 8 Gårdejer Grethe og
Skolevej 67 Håls Birgitte og Niels Ejler Jørgensen
GI. Havdrup 9260 Gistrup Georg Bro Andersen "Damgård"
4622 Havdrup Stationsvej 60 Damgyden 7

Gårdejere Lene og 4684 Holme Olstrup Emilskær
Gårdejer Peter Ege Olsen Otto Kjær Larsen 5592 Ejby
"Christianssæde" Toftholmvej 124 Gårdejer Knud J. Vest
Kristianssædevej 2 Ullerup Frederiksborg vej 541 Gårdejer
Skørringe 9690 Fjerritslev 4040 Jyllinge Jens Harrekilde Jensen
4930 Maribo

Gårdejere Inger-Lis og Gårdejer Erik Langemark
"Hestehavegård" 
Ørbækvej 82

Lægesekretær Kristian Bastholm Jensen Holmevej 66 5854 Gislev
Vibeke Ravn-Mortensen Vesterheden 36 Brandelev
Særslevvej 22 9760 Vrå 4700 Næstved Gårdejere Else
Særslev og John Hansen
4871 Horbelev Anna og Ejnar Jensen A. Peter S nabe "Stævnegården"

Gårdejere Annette og 
Torben Kristensen

Vester Halne Vej 108 
9430 Vadum

Gotfred Rodes Vej 5 
2920 Charlottenlund

Kertemindevej 20 
5540 Ullerslev
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Slægtsgårdsarkivet 
gennem de sidste 10 år

Dansk Slægtsgårdarkiv havde i perioden 1986 - 1992 til 
huse i lokaler på det daværende landbrugsmuseum Klo
stergården, Ringsted. Til trods for et godt samarbejde med 
museets ledelse og museumsforeningens bestyrelse blev 
man sagt op, da museets ejer fik et milliontilbud for gård
en. Det var ganske uventet, da der for begge parter forelå 
en uopsagt lejekontrakt til 1999 og gården ifølge lokal
planen kun måtte benyttes til kulturelle formål.
Nu var man imidlertid i den heldige situation, at en tidli
gere museumsinspektør ved museet, Annette Hoff i mel
lemtiden var blevet udnævnt til museumsdirektør ved 
Dansk Landbrugsmuseum, GL Estrup, og hun kunne nu 
tilbyde udlejning af nogle udmærkede lokaler til arkivfor
mål. Sagen var den, at museets bibliotek var flyttet til nye 
lokaler, og at de, der før var brugt, nu stod tomme. Den 
eneste ulempe var, at forkontoret blev benyttet af den tid
ligere museumsdirektør, Svend Nielsen, men da han kun
ne akceptere arkivets tilstedeværelse i bagved liggende 
lokaler - ulempen var trods alt størst for ham - kunne 
Dansk Slægtsgårdsforening modtage tilbuddet.
7. december 1992 blev arkivet pakket ned i 100 flyttekas
ser og fragtet i lastbil til GI. Estrup. Daværende arkivud
valgsformand, Vagn Mathiasen var førstemand i dette 
foretagende og sammen med sin hustru Tove Mathiasen, 
daværende arkivar, Else-Margrethe Ransy og medlemmer 
af hovedbestyrelsen gik man i det nye år i gang med ind
retningen af det nye arkiv. Samtidigt opslog man i ”Slægts
gården" stillingen som arkivar, da fru Ransy ikke ønskede 
at forlade det sjællandske område. Som ny arkivar blev 
ansat pensioneret dyrlæge og gårdejer, Ejgil Overby, og 
som medhjælp ved arkivet fhv. gårdejer Aage Kirkegaard. 
Arkivets officielle indvielse fandt sted 5. maj 1993 med 
deltagelse af bl.a. museets ledelse, kommunens borgme
ster og medlemmer af hovedbestyrelsen. Der har siden 
været et stort besøgstal til arkivet, ikke mindst af medlem
mer af slægtshistoriske foreninger og landboforeningers 
seniorklubber. Det er sådan, at besøgende, der udelukken
de ønsker adgang til Dansk Slægtsgårdsarkiv, ikke 
behøver at løse billet til museet. De får ved billetsalget 
udstedt et adgangskort, der afleveres, når besøget er forbi. 
Gennem årene er det lykkedes at få arkivmaterialet EDB- 
registreret. Det har været meget udgiftkrævende at få eta

bleret et tidssvarende udstyr, men arkivet har været i den 
heldige situation, at man gennem årene har modtaget lega
ter på over 100.000 kr., der har kunnet bruges dels til ind
køb og dels til løn til en ny medarbejder, Helge Sørensen, 
der har et godt kendskab til EDB. De nye EDB-tider har 
medført, at vi i dag får hovedparten af henvendelser via e- 
mails, ikke mindst fra andre verdensdele som USA og 
Australien, hvor emigrantfamilier evt. ønsker at finde 
deres "rødder" i det danske bondesamfund.
Da tidligere museumsdirektør, Svend Nielsen døde i 1995 
blev forkontoret ledigt, og det glædede os meget, at man 
fra museets ledelses side tilbød os det som kontorlokale, 
så 2. sal af bygningen nu næsten udelukkende okuperes 
af arkivet.
Desværre har Aage Kirkegaard på grund af svigtende hel
bred måttet indstille sit arkivarbejde. I stedet er arkivud
valgsformand Henry Slemming med sin kone, Alis 
beredsvilligt trådt til, og da Helge Sørensen fortsat er os 
behjælpelig, må det siges, at arkivet, med det øgede 
arbejdspres fungerer i dag upåklageligt.
Dansk Slægtsgårdsforenings hovedbestyrelse markerede 
10-års jubilæet med en reception 9. maj 2003, og den 
omtales i næste udgave. E. Overby


