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Nr. 55 JULI 1951

Dejlig Bomholms-Rejse
med mange rige Skønhedsindtryk

I AAR VAR det fjerde Gang, Slægtsgaards- 
foreningen udsendte Indbydelse til Forenin

gens Medlemmer til at overvære Repræsentant
mødet og deltage i den Udflugt til naturskønne 
og minderige Steder, som blev tilrettelagt i For
bindelse med Repræsentantmødet.

Hovedparten af Aarsmødets Deltagere samle
des ved Baadens Afgang fra København Fredag 
den 18. Maj Kl. 23. Under Sejladsen gennem 
Havneomraadet ud i Øresund blev mange paa 
Dækket og nød Synet af Københavns Lys og 
betragtede de jydske Rutebaade og andre Skibe 
med Lys og Lanterner.

De ca. 130 Deltagere fik ved Ankomsten til 
Bornholm Lørdag Morgen Kl. 7 en smuk Vel
komst. Bornholmske Slægtsgaardsejere med Gdr. 
Johs. Grønbeck i Spidsen var mødt til Modta
gelse ved Baaden. Solen skinnede og Rønne var 
smykket med Flagallé gennem Gaderne. Un
der Spadsereturen til Samlings- og Mødestedet 
»Dams Hotel« saas de mange nye Bygninger, 
som er rejst eller under Opbygning efter Bombe
skaden i 1945.

Ved Morgenmaaltidet bød Johs. Grønbeck vel
kommen til Bornholm og gav en Oversigt over 
de 2 Dages Program. Derefter blev Værelserne 
til Overnatning anvist.

Mens Repræsentanterne og andre Tilrejsende 
deltog i Aarsmødet, fik de øvrige Deltagere — 
overvejende Damerne — Tid til at se forskelligt 
i Byen, bl. a. hvorledes der arbejdes paa en Kera
mikfabrik.

VED FROKOSTEN paa Dams Hotel gav 
Højskolelærer Pedersen en Oversigt over 
Bornholms geologiske Ejendommeligheder og 

over den alsidige og smukke Natur, han som Le
der af Udflugten ville vise Deltagerne og omtalte 
nærmere paa Turen rundt langs Kysten og ind 
over Øen.

Karl Larsen, Farum, omtalte en Fortælling om 
Verdens Skabelse, hvori det siges, at der først 
blev skabt en lille Prøvemodel med Klipper, 
Sand, Agerjord, Skov m. m. Det var Bornholm. 
— En Bornholmer svarede, at saadan gik det 
ikke til. Det var først efter, at alt det øvrige var 
skabt, at der blev taget noget af det bedste i 
alle Verdensdele. Deraf skabtes Bornholm.

Kl. 14 samledes Deltagerne i 8 Turistbiler og
Fortsættes Side 11.

Ved Lilleborgs Ruiner.
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HAKA elektr. Vandvarmere
Blegessens til Desinfektion 
Malkeklude
Staldkølere til enhver Kapacitet 
Malkespande
Sier, Vat fil tre etc.

Levering \an sl^e gennem Mejeriet

De danske Mejeriers Fællesindkøb
St. Kongensgade iip . København K.

Creditkassen for Landejendomme i Østifterne
(Landcreditkassen)

Anker Heegaardsgade 4 . København

Laan mod 1. Pr. i Landbrug, Skov? og Havebrug samt Grundforbedringslaan 
Kasseobligationer kan noteres paa Navn og kan indskrives
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I Fremgangens Tegn
Repræsentantskabsmødet paa Bornholm blev en stor Sukces. — Mange nye Medlemmer i For

eningen. — Beretning og Drøftelse. —Næste Aars Møde finder Sted paa Fyn.

Repræsentantskabsmødet paa 
Bornholm i Maj blev, hvad vi havde glæ

det os til og haabet, en rig Bekræftelse paa den 
store og voksende Interesse omkring Slægts- 
gaardsforeningens Arbejde, en Interesse, som 
ogsaa paa en Række andre Omraader ytrer sig. 
Det gode Eksempel, Djurslændingene har vist, 
har smittet. Mange Steder fra strømmer Meldin
ger om nye Medlemmer ind og ogsaa m. H. t. 
Medlemsbladet har Arbejdet for at skaffe Bladet 
Annoncer ytret sig paa en smuk Maade, som 
kommer til Orde i flere nye Annoncer i dette 
Nummer af Bladet.

Repræsentantskabsmødet begyndte den 19. Maj 
Kl. 10 paa Dams Hotel i Rønne i fortrinlig Stem
ning og fik en udmærket saglig Karakter.

Formanden, Civilingeniør, Gaardejer H. M. 
Markersen, indledte Mødet og udbragte et Leve 
for Konge og Fædreland, hvorefter Revisor Foged 
valgtes til Dirigent, og Sagfører Hesselbjerg og 
Kontorhcef Nielsen til Protokolførere. Ved 
Navneopraabet var følgende Amter repræsente
ret ved følgende Antal Repræsentanter: Assens 1, 
Bornholm 1, Frederiksborg 1, Haderslev 2, Hjør
ring 1, Fiolbæk 1, Roskilde 1, Odense 1, Præstø 1, 
Randers 2, Viborg 1, Ribe 1.

Fri af Jordspekulationen

I SIN OMTALE af Virksomheden indledte Civil
ingeniør, Gaardejer H. M. Markersen i Anledning 

af Tiaarsjubilæet med en kort Omtale af Foreningens 
Tilblivelse, i det væsentlige i Overensstemmelse med 
den Artikel, Formanden skrev i Bladets Februarnum
mer. Formanden understregede i denne Forbindelse, at 
Danmark er et Landbrugsland med lidt god og megen 
daarlig Jord. Det at dyrke dansk Jord og faa den til 
at yde noget, kræver meget Arbejde, men ligesom For
ældre kommer til at holde mest af det Barn, som de 

har mest Arbejde med at opdrage, er det store Arbejde 
med at dyrke dansk Jord sikkert Aarsag til, at den 
danske Bonde elsker sin Jord. For Slægtsgaardejerne 
er det saaledes, at de kan finde sig i meget, blot de 
kan faa Lov til at dyrke et fra Fædrene nedarvet 
Stykke Jord. En Følge af Slægtsgaardsforeningens Ar
bejde har det været, at vi er kommet til det Resultat, 
at næsten al dansk Jord dyrkes af gamle Landbrugs
slægter. Samfundet ønsker, at Landejendommene skal 
holdes nede i Pris og i hvert Fald ikke overkapitalise
res, fordi det gælder om, at de Fødevarer, som Land
bruget skal producere, bliver saa billige som muligt. 
Slægtsgaardejendommen er en Værdi for Landet, ikke 
alene fordi de holdes fri af Jordspekulationen, men 
ogsaa fordi de i kulturel Henseende har særlig stor 
Betydning, og fordi de er et fast Staasted for hele den 
Slægt, der har Forbindelse med og udgaar fra en 
Slægtsgaard.

I sit Rids af Foreningens Formaal og Struktur 
nævnte Formanden videre, at de Love, som ved For
eningens Start blev vedtaget som Grundlag for Arbej
det, var gode. Selvom de i Aarenes Løb havde været 
underkastet flere Omredigeringer, var de Formaal, Lo
vene præciserede, ikke forandrede. Disse Formaal blev 
gennemgaaet som Tilfældet var i den nævnte Jubi
læumsartikel i Bladets Nr. 53, ligesom det blev under
streget, at Foreningens højeste Myndighed er Repræ
sentantskabet, bestaaende af Medlemmer, valgt i hvert 
Amt (1 Repræsentant for hvert paabegyndt 200 Med
lemsantal i Amtet), samt af Medlemmer af Hovedbe
styrelsen. Repræsentantskabsmødet holdes hvert Aar 
i April Kvartal skiftevis i de forskellige Landsdele med 
et Aarsmøde, hvori Foreningens Medlemmer kan del
tage. Repræsentantskabet vælger Medlemmerne af For
eningens Hovedbestbyrelse, som blandt sine Medlem
mer vælger Formanden, Næstformanden, Forretnings
udvalg samt nedsætter de nødvendige Arbejdsudvalg. 
For hvert Amt findes der Amtsorganisationer med sær
lige Amtsbestyrelser, ligesom der vælges Tillidsmænd 
i hvert Sogn, hvori der findes Slægtsgaarde.
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Fra Gæld til Formue

FORMANDEN gennemgik i Korthed de ti Aars 
Virke, nævnte de første Aars Startvanskeligheder 
og den Gæld, man paadrog sig, dels fordi Redaktør 

Damm i sin Tid maatte gaa under Jorden og støttes 
af Foreningen, dels som Følge af andre Aarsager, alt 
afviklet, saa Foreningen nu kan glæde sig over en 
Formue paa ca. 10.000 Kr.

Formanden omtalte dernæst Slægtsgaardsarkivet, som 
har til Huse i Det kgl. Bibliotek under »Dansk Folke
mindesamling«, styret af et Udvalg og ledet af Arki
varerne Ellekilde og Hofmansen:

— Fra Arkivet faar Foreningens Medlemmer en gra
tis Udskrift af Mandtalslisterne. Igennem vort Arkiv 
kan ikke alene Foreningens Medlemmer, men ogsaa 
Ejere af andre Landbrugsejendomme paa billigste 
Maade faa undersøgt Slægts- og Gaardhistorie.

Hovedbestbyrelsen har arbejdet med den Tanke at 
faa skabt et Bondegaardsarkiv indeholdende Oplys
ninger om Slægts- og Gaardhistorie for alle danske 
Gaarde, men noget saadant er meget kostbart, og der
for er denne Opgaves Løsning foreløbig udsat.

Indtil videre er der nok at gøre med Undersøgelse 
af Slægts- og Gaardhistorie for Slægtsgaardene. Dette 
Arbejde stiger i Omfang Aar for Aar, men for at faa 
mere Fart i det, var det ønskeligt at faa økonomisk 
Hjælp ude fra. Dette forsøges der paa.

SLÆGTSGAARDSDIPLOM: Foreningen har nu 
faaet trykt et Slægtsgaardsdiplom, saaledes at de Med
lemmer af Foreningen, der kan dokumentere Ejerfor
hold i sidste 100 Aar for deres Slægtsejendom af For
eningen kan faa udstedt et smukt Diplom.

SLÆGTSGAARDSBOG: Hovedbestybrelsen har un
der Overvejelse, om der — noget i Retning af Værket 
om »danske Gaarde« — er Mulighed for at faa ud
givet en Bog om danske Slægtsgaarde, dog saaledes, 
at der samtidigt med Oplysninger om Gaarden i sær
lig Grad i Bogen gives Oplysninger om Slægts- og 
Gaardhistorie. Udgiften ved en saadan Bog maatte 
fremskaffes ved, at Slægtsgaardsejerne tegnede sig for 
og betalte et Eksemplar af Bogen.

ØKONOMISKE OG LOVMÆSSIGE SAGER: For
eningens Hovedbestyrelse har nedsat et Udvalg, der 
udfører Forarbejde til disse Sager, og Hovedbestyrel
sen arbejder med disse Spørgsmaal saaledes:

JORDLOVENE: Foreningen henvendte sig i Februar 
1948 til Folketingets Udvalg vedrørende Jordlove med 
Udtalelse om, at Slægtsgaarde bør have Ret til den 
Beskyttelse, at der fra saadanne Ejendomme ikke kan 
eksproprieres eller ved Ejerskifte til Slægt ikke kan 
fratages Jord til Brug for andre Landbrugsejendomme, 
og vi konstaterede med Tilfredshed, at den derefter 
vedtagne Jordlov indeholder Bestemmelse om, at Eks
propriationsret og Forkøbsret er bortfaldet ved Over
dragelse af Landbrugsejendom til Familie.

Henvendelse til Rigsdagen
Foreningen ønsker den nugældende Arvelovs Be

stemmelse om Arverettigheder for Bøndergaarde og 
Statshusmandsbrug bibeholdt i fremtidig Lovgivning og 
udvidet til ogsaa at gælde for almindelige Husmænd, 

Sædegaardsejere og for Landejendomme i Sønderjyl
land. Vi ønsker, at ikke alene Ejere af Bøndergaarde 
og Statshusmandsbrug, men alle Ejere af Landejen
domme frit kan bestemme, til hvilken Pris og til hvem 
de vil overdrage deres Ejendom.

Foreningen har henvendt sig til Rigsdagen herom, og 
ikke alene igennem den foreliggende Arvelovsbetænk
ning er der Haab om Resultater, men igennem Lovene 
af 30. Marts 1949 (de saakaldte smaa Jordlove) er der 
opnaaet, at Selvejerbondens og Statshusmandens Ret 
til ved Testamente at bestemme, hvem af hans Arvin
ger han vil tillægge og til hvilken Pris, Arvingen over
tager Ejendommen, udvides til ogsaa at gælde for Land
ejendomme i Sønderjylland samt for Ejendomme under 
1 Td. Hartkorn.

PANTEOBLIGATION MED KONJUNKTURBE
STEMT RENTE: Hovedbestyrelsen har arbejdet med 
det Spørgsmaal, hvorledes der i en Ejendom kan ud
stedes Panteobligation med konjunkturbestemt Rente 
— noget vi finder af stor Betydning for det Tilfælde, 
hvor en Slægtsgaard skal overdrages til en Slægtning, 
til Ordning af den tidligere Ejers og eventuelle andre 
Arvingers økonomiske Forhold.

Panteobligation med konjunkturbestemt Rente er 
praktiseret for Slægtsejendomme, og Foreningen kan 
yde dens Medlemmer Vejledning herom.

Fhv. Statsrevisor og Folketingsmand A. C. D. Peter
sen, Ryslinge, og Foreningens juridiske Konsulent, 
Sagfører, cand. jur. M. Flesselbjerg, Hillerød, er meget 
værdifulde Hjælpere for Foreningen i disse Spørgsmaal. 
Sagfører Hesselbjergs Pjece om konjunkturbestemt 
Rente kan mod Betaling af 1 Kr. faas udleveret fra 
Foreningens Kontor i København.

SLÆGTSGA ARDSLOVGIVNING: I Henhold til 
Formaalsparagraffen skal Foreningens Ledelse arbejde 
med Sprøgsmaal om en Slægtsgaardslovgivning, der 
skal sikre Ejendommens Bevarelse for. Slægten. Skønt 
dette Spørgsmaal efter Hovedbestyrelsens Opfattelse 
endnu ikke er aktuelt, arbejdes der paa fra andre Lande 
at indsamle Materiale og Oplysninger om Slægtsgaards
lovgivning. Det kan ventes, at Foreningen i Fremtiden 
kan komme til at staa over for Spørgsmaal om Slægts
gaardslovgivning af vital Betydning for Slægtsgaards
ejerne og vort Land.

En Oplysning af Interesse for Foreningens Medlem
mer vil det sikkert være, at en Slægtsgaardsejer ved 
Overdragelse af sin Ejendom til Søn i Skødet har ladet 
tinglyse en Bestemmelse om, at Gaarden skal bevares 
som Slægtsejendom, og at Gaarden i dette Spørgsmaal 
er stillet under Slægtsgaardsforeningens Beskyttelse.

FORENINGSBLADET: Den 15. Oktober 1942 ud
sendtes det første Nummer af Foreningsbladet »Slægts
gaarden«. Bladet giver Oplysninger om Forenings
arbejdet samt om meget andet af Interesse for Forenin
gens Medlemmer. Bladets første Redaktør var Chr. 
Damm, som afløstes af Gaardejer Jørgen Petersen, der 
i Aar er afløst af Redaktør Ib Paulsen, Odense. Ho
vedbestbyrelsen har nedsat et Bladudvalg, som arbejder 
paa at gøre Bladet billigere og bedre.
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MEDLEMSTALLET ØGES

BETINGELSEN FOR at en Slægtsgaardsejer kan 
blive Medlem af Foreningen er, at han ejer Gaar- 

den i mindst 3die Generation, og at Gaarden har været 
i Slægtens Eje i mindst 100 Aar. Herfra kan undtagel

sesvis dispenceres.
I de forløbne Aar har Opgaverne været at faa For

eningens Arbejde lagt i faste Rammer og at faa Øko
nomien i Orden, og der er kun arbejdet meget lidt for 
at faa flere Foreningsmedlemmer.

Foreningen har ca. 3000 Medlemmer, men der findes 
mellem 12 og 15000 Slægtsgaarde her i Landet. De 
fleste Slægtsgaardsejere ved ikke, at der eksisterer en 
Slægtsgaardsforening, og Tiden maa nu være inde til at 
faa Tilgang til Foreningen. Hidtil har vi ønsket, at nu
værende Medlemmer arbejdede for at faa nye Medlem
mer, men det bliver til alt for lidt, og derfor har vi op
fordret Amtsformændene til at tage alvorligt fat paa 
Opgaven, eventuelt ved at engagere en Agent. Oplys
ninger om Betaling til Agent kan faas paa vort Kontor 
i København.

I Randers Amt arbejder Hr. Brahe med at tegne nye 
Medlemmer. I Randers Amt regnes med at være 7 a 800 
Slægtsgaarde, hvoraf hidtil ca. 200 er Medlem af For
eningen. De sidste Oplysninger om Hr. Brahes Arbejde 
er, at der i Randers Amt hidtil er tegnet ca. 260 nye 
Medlemmer.

Lad dette være Eksempel for, hvad der i de først 
kommende Aar bør ske i alle Landets Amter. Jo flere 
Medlemmer Foreningen har, desto større bliver dens 
Betydning.

SAMLET OM ARBEJDET

EFTER DENNE BERETNING om Slægtsgaards- 
foreningen og dens Virksomhed i de forløbne 10 

Aar vil forhaabentlig ikke alene Slægtsgaardsejernc 
men ogsaa alle andre Borgere i vort Land kunne aner
kende, at Slægtsgaardsforeningen er til Nytte.

I de forløbne 10 Aar har Slægtsgaardsforeningen 
haft god Støtte af Pressen. Ved Foreningens 10 Aars 
Jubilæum takker vi paa det hjerteligste hele Pressen, 
og vi haaber den fremdeles vil støtte Foreningen.

Om Slægtsgaardsforeningens Arbejde staar nu samlet 
en meget stor Stab af hver paa sit Omraade indsigts
fulde Medhjælpere. Vi siger Tak til Medlemmer af 
Arkivudvalg og af de øvrige Udvalg, til alle de, som 
har skrevet gode og værdifulde Artikler til Bladet 
»Slægtsgaarden« i Aarenes Løb, til Chr. Damm og 
Jørgen Petersen, til Arkivarerne Ellekilde og Hofman
sen, til Sagfører Hesselbjerg og Revisor Foged, til Red
aktør Ib Paulsen og til Kontorchef K. Nielsen.

H. M. Madsen udtalte til Slut Ønsket om, at Slægts
gaardsforeningens Virksomhed fremover maa blive til 
Gavn for danske Slægtsgaardsejere — vel at mærke — 
paa en saadan Maade, at Foreningen faar Værdi for 
alle i vort elskede Fædreland.

Arkiv og Blad

NÆSTE TALER var Gaardejer ]ens Jensen, Soed, 
der som Formand for Arkivarudvalget og Blad

udvalget afgav to Beretninger.

Jeg har den Ære at aflægge Beretningen for Dansk 
Slægtsgaardsarkiv for Aaret 1950, sagde Jens Jensen.

Aaret 1950 har for Arkivet været et godt og roligt 
Arbejdsaar, der stod i Fremgangens Tegn, eftersom 
Slægtsgaardsforeningen vinder mere og mere Anerken
delse og Betydning.

Det at opbygge et Slægtsgaardsarkiv, er et Arbejde 
paa meget langt Sigt. Man kan sige, at det aldrig naar 
at blive fuldført. Dog selv om man ser bort fra selve 
Udviklingen i Begrebet Slægtsgaard, saa er Maalet 
alligevel saa langt ude i Fremtiden, at ingen af os naar 
dette. Men er Grunden rigtig lagt, er meget naaet.

Som det vil være de fleste bekendt, underholdes Ar
kivet økonomisk af Slægtsgaardsforeningen med et Be
løb, der hvert Aar fastsættes af Foreningens Bestyrelse. 
Disse Midler medgaar til Ansættelse af en Arkivleder, 
som for Tiden er P. K. Hofmansen, til den almindelige 
Drift, og til Udsendelse af de smaa Folketællingsunder
søgelser, og derigennem til Billiggørelse af de store 
Undersøgelser for Foreningens Medlemmer.

DIPLOMET
Det vigtigste, der er sket indenfor Arkivet i det Aar, 

der er gaaet, er Udformning og Tilrettelæggelse af 
Slægtsgaards-Diplomet. Dette er nu endelig udformet, 
saa Repræsentanterne kan bese det her ved Mødet.

Der er for Erhvervelse af et Slægtsgaard Diplom ud-

D1N EGEN OAG ER KORT ♦ MEN SLÆGTENS LANG • LÆG ØRET YDMYGT TIL DENS ROD FORNEDEN
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SLÆGTSGAARDSDIPLOMETS PRAKSIS

IFØLGE § 2 i Lovene af 20/5 1950 for »Foreningen til Bevarelse af danske 
Slægtsgaarde« udsteder Foreningens Hovedbestyrelse efter forudgaaende 

Undersøgelse og fremsat Ønske mod et nærmere fastsat Gebyr et Diplom til de 
Medlemmer, hvis Ejendom i mindst 100 Aar har været i Slægtens Besiddelse. 
Betingelserne for at faa et Slægtsgaardsdiplom udstedt er da følgende:

1) At Ejendommen i mindst 100 Aar har været i Slægtens Besiddelse (Eje 
eller Fæste), og at Besidderen er Medlem af Slægtsgaardsforeningen.

2) Dokumentation for denne Besiddelse, der for saa vidt muligt rummer 
alle de til Diplomets Udfyldelse nødvendige Oplysninger. (Dokumen
terede Dato og Aarstal for Overdragelser, attesterede fuldstændige 
Navne paa Besidderne og deres Hustruer med vedføjede og dokumen
terede Dato og Aarstal samt Sted for Fødsel, Giftemaal og Død).

NB! Denne Dokumentation kan for saa vidt muligt erholdes ved Hen
vendelse til Slægt sgaardsarkivet, Det kgl. Bibliotek, København 
K., mod Betaling af de til Fremskaffelsen af de nødvendige Oplys
ninger forbundne Udgifter. Hvis Rekvirenten paa anden Vis har 
skaffet sig de nødvendige og dokumenterede Oplysninger til 
Diplomets Udstedelse, skal disse dog godkendes af Slægtsgaards- 
arkivet, og Rekvirenten maa betale de Udgifter, der følger med en 
saadan Efterprøvning evt. Korrektion.
Alle Dokumentationer for de til Diplomets Udstedelse nødven
dige Oplysninger forbliver i Slægtsgaardsarkivet som dettes 
Ejendom.
Hvis Rekvirenten foruden de obligatoriske Oplysninger til Ud
stedelse af Slægtsgaardsdiplomet ogsaa ønsker dette paaført til
svarende Oplysninger om evt. Ejendomsbesiddere af Slægten 
forud for de sidste 100 Aar, gælder tilsvarende Krav om Oplys
ninger vedrørende hver enkel Overdragelse, Besidder og dennes 
Hustru.

3) Direkte Anmodning til Slægtsgaardsforeningens Hovedbestyrelse, Køb- 
magergade 67-69, København K., om Udstedelse af Diplom ledsaget af 
Slægtsgaardsarkivets foretagne, evt. godkendte, stemplede Undersøgelse 
med de til Diplomets Udstedelse nødvendige Oplysninger.

4) Erlæggelse af et Gebyr paa 25 Kr. til »Foreningen til Bevarelse af 
danske Slægtsgaarde«.
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arbejdet faste Regler, som jeg herved skal læse op. 
Grundtanken er at skabe Respekt om Diplomet, saa 
dette faar reel Værdi. Disse Regler bekendtgøres i Bla
det med Opfordring til at bestille Diplomet ved Hen
vendelse til Foreningens Kontor.

Foreningen har anskaffet 1000 Eksemplarer af Diplo
met, og er ogsaa interesseret i at faa dem afsat igen, 
for det første af økonomiske Hensyn og for det andet, 
fordi de vil virke som Reklame for F oreningen. Naar 
jeg ophænger et saadant Diplom i min Stue, saa føler 
jeg det som en Afbetaling af Gæld til Slægten. Hvis 
man ikke skylder sine Forfædre andet, saa skylder man 
dem i hvert Fald at bevare deres Minde.

Udvalget foreslaar endvidere, at et Udkast til Diplo
met tages med ved Tegning af nye Medlemmer af Agen
terne, der nu begynder at virke.

For at faa udstedt et Slægtsgaards Diplom, fordres 
der kun den Dokumentation for Slægtens Eje af Gaar- 
den i de sidste 100 Aar, som er meget let tilgængelig. 
Noget andet er, at de fleste, der ønsker et Slægtsgaards 
Diplom, ønsker ogsaa at have Slægtsrækken med saa 
langt, den kendes. Hvis det drejer sig om gamle Slægter, 
skal der en anerkendt Slægtsundersøgelse til. Hvor det 
drejer sig om meget gamle Slægter, kan et Diplom kan
ske ikke slaa til, og i alle Tilfælde medfølger de speci
elle Oplysninger om de enkelte Slægtsled i en særskilt 
Mappe.

Arkivets Regnskab for Aarct 1950 balancerer iflg. 
Regnskab fra Kassereren, Magister Ellekilde, med 
6908,39 Kr. med en Kassebeholdning paa 225.59 Kr.

Hovedparten af disse Udgifter er Lederens Løn, 
3600 Kr., og Betaling af smaa Folketællings Undersø
gelser. Af disse er der udført 477, som har kostet i Gen
nemsnit 4,69 Kr., ialt 2236,60 Kr.

Af store Undersøgelser er der afsendt 40 Stykker til 
en samlet Betaling af 3695,45 Kr.

I 1950 er indgaaet 165 Breve og udgaaet ialt 692. Ar
kivet har haft 81 Gæster.

Den l.-l. 1950 manglede endnu udstedt Folketællings
undersøgelser fra 18 Herreder, saa vi i indeværende 
Aar skulde kunne naa Bund i Udsendelse af de smaa 
Undersøgelser.

SLÆGTSGAARDSBLADET

JENS JENSEN fortsatte: Bladet »Slægtsgaarden« 
er et Medlemsblad, og faar derved en egen Karak

ter. Det adskiller sig fra et Dagblad derved, at Forenin
gens Bestyrelse er ansvarlig for Bladets Indhold, som 
Indholdet maa være i Samklang med Foreningens Ved
tægter.

Derfor blev der paa et Béstyrelsemøde i 1950 nedsat 
et Bladudvalg, der kom til at bestaa af Hofjægermester 
Cederfeldt de Simonsen til Erholm, Proprietær Bent 
Bjergskov, Rosenlund, og mig. Senere er dette Udvalg 
suppleret med Konsulent Balle, Tommerup.

Ved et Bestyrelsesmøde i September 1950 nedlagde 
den tidligere Redaktør af Bladet, Gaardejer Jørgen Pe
tersen, Thorsgaard, Gislinge, sit Hverv som Redaktør 
af Bladet »Slægtsgaarden« fra l.-l. 1951.

Bestyrelsen for Slægtsgaardsforeningen stillede der
efter Bladudvalget den Opgave at foreslaa en ny Redak
tør for Bladet fra l.-l. 1951. Endvidere at søge nye 
Annoncemuligheder, og der kunde blive Tale om, at 
selve Trykningen skulde forlægges.

Ved et Bladudvalgsmøde i Odense den 17.-10. 1950 
enedes man om at foreslaa Journalist Ib. Paulsen, Fyens 
Stiftstidende, til Redaktør af Bladet fra l.-l. 1951. Af 
praktiske Grunde blev det endvidere foreslaaet, at Tryk
ningen foregaar paa Andelsbogtrykkeriet i Odense.

Herom blev der forhandlet med Direktør Sv. Koks- 
bang, Andelsbogtrykkeriet. Der blev med ham opnaaet 
en Aftale, der var lige saa god som Overenskomsten 
med Holbæk Trykkeriet, men der var endvidere til 
denne Aftale knyttet en Bonusordning, som vil give 
ca. 8 pCt.

Journalist Ib Paulsen blev antaget som Redaktør af 
Bladet paa et Bestyrelsemøde i Februar 1951, og der 
er nu udsendt de to første Numre under den nye 
Redaktørs Ledelse. Der skal Tid, og ogsaa Midler til 
at forme et Blad. Dog Udvalget mener trygt at kunne 
anbefale ham, da hans Interesser og Indstilling gaar i 
samme Retning som Foreningens, og vi har faaet en 
meget værdifuld Forbindelse med Dagspressen.

Vi arbejder henimod, at vort Blad kan blive et Aktiv 
i Stedet for en Udgift. De enkelte Medlemmer kan 
ogsaa gøre deres dertil paa forskellig Maade: Man kan 
indsende Stof til Optagelse fra deres Egn til Bladet. 
Man kan øge Holdernes Antal ved at interesserede 
indmelder sig som passive Medlemmer i Foreningen. 
Man kan gøre sin Indflydelse gældende indenfor sin 
Bekendtskabskreds, saa man formaar indflydelsesrige 
Firmaer til at tegne Annoncer i Bladet, hver paa sin 
Egn.

Repræsentanter anmodes om, dem af jer, der vil og 
kan gøre et Arbejde for Bladet, og derigennem for 
Foreningen, at rekvirere sig det Materiale, Bladudvalget 
har udarbejdet samt praktisk Vejledning hos Kosulent 
Balle, Tommerup, som er til Stede her.

Hovedbestyrelsen har besluttet, at der for 1951 skal 
udkomme fire Nr. og eventuelt et Julenummer. Dette 
er et Spørgsmaal om, hvilke Midler der staar til Raadig- 
hed. Vi skulde gerne arbejde hen til, at Bladet blev til 
et Maanedsblad, og at vi kunde overkomme at bruge 
noget bedre Papir, især af Hensyn til Billederne.

ANNONCEKAMPAGNEN
I Budgettet for 1951 er der anslaaet en Annonceind

tægt paa 700 Kr. Foruden de fem fortsættende Annon
cer fra Pengeinstitutter og Forsikringsselskaber er der 
af Hørfabrikken i Tommerup nytegnet for godt 200 
Kr., og Redaktør Ib Paulsen har hos et Tæppefirma 
tegnet en Annonce til 300 Kr. for 6 Gange Indrykning. 
Der er ingen Tvivl om, at mange af os har Forbindelse 
med betydende Firmaer og Institutioner, som er inter
esseret i Forretningsforbindelse med Slægtsgaardsejere, 
og som maaske ogsaa er interesseret i Slægtsgaardsfor- 
eningens Arbejde. Det gælder blot om, at saadanne 
Firmaer bliver bekendt med vor Forening og vort Med
lemsblad. For at skabe denne Forbindelse, har vi ladet 
trykke en Henvendelse til Firmaer om Annoncetegning 
og en Annonceprisliste.

Eksemplarer af disse Tryksager kan faas ved Hen
vendelse til Konsulent Balle, Tommerup Hørfabrik. Vi 
haaber, at mange vil efterkomme dette og søge at tegne 
Annoncer til Bladet hos Firmaer og Institutioner, de 
har Forbindelse med. Kan vi blot tegne 10—20 nye 
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Annoncer, vil det betyde meget for at kunne udsende 
et godt Medlemsblad, uden at belaste Foreningens 
Økonomi for meget. Medlemsbladet er et uundværligt 
Bindeled, som vi bør bevare og forbedre, og derfor er 
det værd at gøre et Arbejde ved Fremskaffelse af An
noncer.

Medlemmerne kan ogsaa selv støtte Bladet ved at 
bruge dets Annoncespalter, naar de søger Folk eller 
naar deres Børn skal ud at lære Landbrug eller Husger
ning. Intet vilde være mere naturligt, og der skabes 
derigennem en vis Kontakt mellem de gamle Slægts
gaarde.

Forhandlingen
ENT BJERGSKOV omtalte den store Tilgang af 
nye Medlemmer i Randers Amt og takkede N.

Slemming for dette Resultat. Han anbefalede Amtsfor- 
mændene og Hovedbestyrelsen at gøre en lignende 
Indsats indenfor deres Omraader.

Gaardcjer Herlevsen, Mariager, ønskede, at der paa 
Slægtsgaardsdiplomet var medtaget Flaget. Endvidere 
fandt han det ønskeligt, at Bladet udkom i flere Numre 
end de 4 aarlig. Han tvivlede om, at Folketællingsliste- 
undersøgclsernes Værdi svarede til den betydelige Be
kostning og spurgte, om der ikke kunde gives Under
søgelserne et smukkere Udstyr, end det hidtil har været 
Tilfældet.

Arkivar Hofmansen havde det Indtryk, at de smaa 
Undersøgelser var af stor Betydning ved at vække In
teressen for mere grundige Undersøgelser. Et smukkere 
Udstyr vilde med de nuværende Priser medføre en be
tydelig større Udgift, og der kunde saa være forskel
lige Meninger om, hvori det smukkere Udstyr skulde 
bestaa. Arkivet havde lagt Vægt paa at gøre Undersø
gelserne saa billige som muligt.

EMBLEM OG HJÆLPEFOND
Gaardejer Herlevsen foreslog, at der anskaffedes et 

Emblem for Foreningens Medlemmer og ønskede, at 
dette blev smukt, selv om det vilde medføre en ikke 
ringe Udgift.

Gaardejer Anker Sørensen, Møen, ønskede nærmere 
Oplysning om, hvorledes det var muligt at bevare 
Slægtsgaardene, naar der var mange Arvinger og for 
lille Kapital.

Gaardejer Herlevsen spurgte, om det ikke var muligt 
at skaffe Penge til billig Rente til dette Formaal ved 
Oprettelse af et Fond. Formanden henviste til Forenin
gens Arbejde med Spørgsmaalet om den konjunktur
bestemte Rente, der havde til Formaal at lette Overta
gelsen, hvor der var flere Arvinger.

Sagfører Hesselbjerg gjorde Rede for de Planer, der 
tidligere var behandlet ang. Oprettelse af en Hjælpe
fond til Støtte ved Overdragelse af Slægtsgaarde til 
Familien. Hvis et saadan Hjælpefond skulde tilfreds
stille Kravene, maatte det være et Millionfond, ellers 
vilde det blot vække Forventninger, der nødvendigvis 
maatte føre til Skuffelser. Da man ikke ansaa det for 

muligt at skaffe et Fond af en saadan Størrelse, var 
Planerne om et Hjælpefond opgivet og udgaaet af For
eningens Program.

Foreningen kunde derimod være en Raadgiver for 
Medlemmerne, naar der var Tale om at lette Overdra
gelsen ved Anmeldelse af konjunkturbestemt Rente og 
at sikre Ejendommens Bevarelse i Slægten gennem 
Tinglysning af en Forkøbsret til denne for Slægten.

Formanden henstillede, at der anskaffedes et Karton 
som Omslag til Undersøgelserne og ønskede Spørgs
maalet om et Emblem taget op til Overvejelse.

Gaardejer Karl Larsen, Farum, foreslog, at Resultatet 
af foretagne Undersøgelser indførtes i en Slægtsbog. 
Han ønskede Bladet bevaret og helst udvidet.

Formanden sluttede sig til Udtalelsen om Bladet.
Arkivar Hofmansen understregede, at det var af Be

tydning, at Undersøgelserne blev saa billige som muligt. 
Trykning af disse vilde være alt for dyrt, og det samme 
gjaldt en dekorativ Haandskrift. Derimod kunde det 
ikke koste ret meget at anskaffe et Karton som Omslag. 
De saakåldte store Undersøgelser var af meget forskel
ligt Indhold og kunde derfor vanskelig indpasses efter 
et Skema i en Slægtsbog. Hofmansen gav endvidere 
nogle Oplysninger m. H. t. Arkivalierne for Sønder
jylland, der er mere ufuldstændige og mere vanskelig 
tilgængelige end i Kongeriget.

Karl Larsen var enig i, at en Undersøgelse ikke altid 
passede til et Skema i en Slægtsbog, men Slægtsbogen 
kunde dog godt have Værdi som Supplement til og 
Oversigt over Undersøgelsen.

TAK FOR ARBEJDET
Jens Jensen, Soed, rettede en Tak til Arkivar Hof

mansen for det af Arkivet udførte Arbejde. Flan mente 
ligesom denne, at de smaa Undersøgelser havde megen 
Betydning.

Gaardejer Slemming gav Oplysning om Nytegningen 
af Medlemmer i Randers Amt. Det afgørende var, om 
man kunde være saa heldig at finde den rette Mand 
dertil.

Konsulent Balle spurgte, om Diplomet kun skulde 
indeholde Navnene paa Besiddere af den nuværende 
Ejers Slægt, eller om man tillige kunde faa optaget 
Navne paa tidligere Besiddere af anden Slægt. Flan 
vilde foreslaa, at en større Undersøgelse trykkes i 
Bladet for at vise Medlemmerne, hvad en saadan inde
holdt.

Formanden oplyste, at Slægtsgaardsdiplomet kun var 
beregnet paa Navnene for den nuværende Ejers Slægt, 
men maaske kunde man senere supplere det med en 
Liste, der indeholdt Navnene paa andre Besiddere. 
Efter Afslutningen af Forhandlingerne blev Beretnin
gerne godkendt.

Revisor Foged aflagde Beretning og fremlagde Regn
skabet for 1950 og Budget for 1951. Begge Dele god
kendtes og Foged genvalgtes.
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FYN ELLER MØEN?

BENT BJERGSKOV foreslog, at Aarsmødet 
for 1952 afholdtes paa Fyn. Gaardejer An

ker Sørensen, Møn, kunde paa Møens-Afdelin
gens Vegne indbyde Foreningen til at afholde 
Aarsmødet i 1952 i Stege. Bent Bjergskov be
mærkede, at det ville have en propagandamæssig 
Betydning, at Mødet i 1952 afholdtes paa Fyn, 

men han saa gerne, at Mødet det følgende Aar 
blev afholdt paa Møn.

Forsamlingen sluttede sig til Bjergskovs Ud
talelser og takkede for Indbydelse. Mødet i 1952 
finder Sted paa Fyn.

Mødet sluttedes af Formanden med en Tak til 
Mødedeltagerne.

TROELS LUND I GELLERUP
Af Arkivar i Dansk Folkemindesamling Hans Ellekilde.

I

I VORE DAGE siger man Gellerup ved Her
ning,men for to Hundrede Aar siden, i 1751, da 

den store Kulturhistoriker Troels Lunds Tipolde
fader, Jens Troelsen Lund var Kromand paa Kro- 
gaarden i Lund i Gellerup, sagde man virkelig 
Herning ved Gellerup. For den Gang var Her
ning et af de mindste af Hammerum Herreds 
nitten Sogne, et lille sølle Annekssogn til Rind 
uden selvstændig Kirkebog, mens Gellerup Sogn 
var det forholdvis velstillede Midtpunktssogn i 
Hammerum Herred, et Herred lige saa stort som 
Lolland, med sine to aarlige velbesøgte Markeder, 
Lund Marked lige ved Lund Kro, hvoraf Jens 
Troelsen Lund og hans Søn Troels Jensen Lund, 
Troels Lunds Oldefader, havde deres Velstand. 
I Oldtiden maa Hammerum Herred, der har sit 
Navn af en stor Landsby Hammerum i Gellerup 
Sogn, have haft sit Midtpunkt i Frølund, den til 
Gudinden Frøja helligede Lund, der i vor egen 
Tid har givet Landsbyen Frølund og den kendte 
gode Slægt Frølund sit Navn. Ved Kristendom
mens Indførelse havde man skyet at lægge den 
nye kristne Helligdom i Frølund, i alt Fald havde 
man i 1140 opført den meget anselige Herreds
kirke, en Domkirke i Landsbyformat, i Udflyt
terbyen Gellerup, og man havde udstyret den 
med to latinske Indskrifter af følgende Indhold: 
»I Aaret 1140 efter Herrens Byrd blev dette Flus 
grundlagt her til Guds Ære. Den brødebetyn
gede, som gaar ind i dette Tempel, aflægger her 
sine Synder, og hvad han søger retteligt, skænker 
Gud ham i Naade ved at bønhøre ham.«

DET ER GANSKE ENESTAAENDE i Dan
mark, at en Kirke af Gellerups Kirkes Ælde 
er dateret. Det har for Forskere som Mackeprang 

og Victor Hermansen og deres Forgængere været 
et yderst velkomment Holdepunkt for Daterin
gen af Hovedmassen af vore romanske Lands
bykirker til Danmarks Opgangstid i Valdemars- 

tiden. Gellerup Kirke er endda ældre end selve 
Opgangstiden fra Tiden o. 1170 til 1223, hvor 
Valdemar Sejr bliver fanget paa Lyø, og den vid
ner derved om det stærke Trosliv og store Vel
stand 1140 i det vestjydske Herred, der siden 
har faaet Spottenavnet Jammerfuld Herred. Ned
gangen i Velstand maa skyldes Skovenes Forhug- 
ning, der gjorde den tidligere saa skovrige Egn 
skovfattig og udsat for en saa frygtelig Udtør
ring, at den ikke længere paa normal Vis kunde 
give Næring til en kvægdrivende og kornavlende 
Befolkning. Hederne med Lyng og Revlingris 
tog Agrenes Plads, og Faarene tog Køernes 
Plads. I denne Nedgangstid var Gellerup Sogn 
som Herredets førende Sogn rede til at vise Vej 
ud af Uføret ved Indførelse af Strømpestrikning, 
eller som det paa vestjydsk hedder Hosebinding, 
og Jammerfulds Herreds ulykkeligt stillede Ind
byggere blev derfor for al Fremtid til Uldjyder, 
kendt og afholdt over det ganske Land for deres 
gode og reelle Uldvarer til rimelig Pris. Lyntoget 
gennem Hammerum Herred bærer da ogsaa Hæ- 
dersnavnet »Uldjyden«;.’

Gjellerup Kirke fra 1140. Ældste daterede danske Kirke.
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En anden Maade at klare sig paa gennem Van
skelighederne paa var at lade den dygtigste Ung
dom udvandre fra Hjemegnen og bane sig en 
Vej som Handelsfolk i andre Egne af Danmark, 
først og fremmest i det stærkt opblomstrende 
København. Den Vej gik frem for nogen Jens 
Troelsens Lunds Efterslægt. Hans yngre Søn Ole 
Jensen >Lund, født 1733, rejste i sin Ungdom til 
København, hvor han 1761 fik Borgerskab som 
Hosekræmmer. Men efter at han havde tjent sine 
Penge i København, vendte han tilbage til Hjem
egnen og købte Gaarden Pugdal i Vildbjerg 
Sogn. Hans ældre Broder Troels Jensen Lund, 
født 1720 i Ægteskabet mellem Jens Troelsen 
Lund og Margrethe Olesdatter, forblev gennem 
hele sit Liv i Gellerup, hvorimod hans Plejesøn 
Henrik Hansen Lund (Troels Lunds Farfader), 
og hans egne Sønner Jens og Ole Troelsen Lund 
slog sig op som Klædekræmmere i København, 
mens hans yngste Søn Troels Troelsen Lund blev 
Klædekræmmer i Helsingør.

I SIN STORE og fængslende Bog »Et Liv, 
Barndom og Ungdom« 1924, dvæler Troels 

Lund ved Familiesagnet. Hans Familie havde efter 
Sagnet oprindelig tilhørt en sønderjydsk Adels
slægt, Lund, der havde ejet vidtstrakt Jordegods 
paa Als, i Sundeved og ved Flensborg. Men saa 
var Ulykken kommet, Slægten havde i sin Vel
magt og Overmod glemt, at vi alle skylder Gud 
Lydighed. Til Straf herfor var Slægtens Hoved
mand efter Kongens Bud blevet henrettet i Kø
benhavn. Bødlen havde holdt hans afhuggede 
Hoved frem og vist det for Kongen paa Slottet 
og for Folket paa Pladsen. Alt Slægtens Gods 
blev inddraget, og dens Medlemmer maatte ar
bejde sig op nedefra som Husmænd og Gaard- 
folk, men den havde ikke tabt Troen paa, at den 
havde en Fremtid i Vente, naar den havde lært 
Lydighed mod Gud. Som Symbol paa denne For
trøstning valgte Slægten fortrinsvis en Stjerne 
over et Kors eller et Kryds som sit Bomærke.

DET ER GANSKE rigtigt, at der har været 
en talrig og udbredt sønderjydsk Adelsslægt 
Lund, hvis ældste kendte Medlem formentlig 

er den sønderjydske Adelsmand Troels Lund, 
der efter Arild Hvitfelds Meddelelse i 1316 svor 
Kong Erik Menved Troskab, og hvis sidst kendte 
Medlem var Markvor Lund, der solgte sin Ejen
dom Tandsgaard i Tandslet paa Als til Hertug 
Hans, flyttede til sin Moders Hjemegn Lange
land og fik Holmegaard i Magleby Sogn i Eje. 
Her paa Holmegaard lod han sin Hustru myrde 
og begravede hende i Bryggerset. Til Straf døm
tes han ved Herredagsdom af 28. Juni 1613 fra 
Ære og Liv og blev henrettet paa Slotspladsen 
i København.

Bæreren af dette Familiesagn er Troels Lunds 
Oldemor, Anna Sigvarfsdatter, født i Tem Septbr. 
1736 og død den 19. April 1817 hos sin Ynd
lingssøn, Klædekræmmer Ole Lund i Køben
havn. Hendes Sønnedatter, Anna-Christine Lund 
(1800—59), Ole Lunds ældste Datter, var meget 
optaget af dette Familiesagn og gav det i Arv 
og Eje til sin yngste Søn, Troels Frederik Lund. 
Han mente, at ikke blot hans Morfarsfar, Troels 
Lund, i Gellerup, men ogsaa hans Farfar, Hen
rik Hansen Lund, fra Hjøllund i Vrads og Sø
ren Kierkegaards Moder, Anna Sørensdatter 
Lund (1768—1834) fra Brandlund, skulde høre 
til den henrettede sønderjydske Adelsmand 
Markvor Lunds Efterslægt. Troels Lund mener 
tillige, at Gellerupslægten Lund skulde have sid
det i 200 Aar — Mand efter Mand — i Gelle
rup. Det stemmer ganske med hans Helbroder, 
Ole Henrik Lunds, Opfattelse i Familie-Stam
tavler 1890, for her stammer Troels Jensen Lund 
i femte Led ned fra en Bonde Jens Espensen med 
Sønnen Troels, Sønnesønnen Jens Troelsen, 
Sønnesønssønnen Troels Jensen Lund, Fader til 
den Jens Troelsen Lund, der anden Søndag efter 
Trinitatis 1714 i Gellerup Kirke blev viet til Mar
grethe Olesdatter af Lund. Raadspørger vi nu 
Gellerup Sogns Markbog 1688, finder vi her ikke 
mindste Spor af Navnet Troels eller Jens Troel
sen, men vi finder derimod som Selvejer i 
Lundby en Jens Espensen, der formentlig er Far
fader til Jens Troelsen Lund af 1714. Han har 
i saa Fald opkaldt sin næstældste Søn med Mor
faderens Navn Troels, og han har arvet Gaarden, 
mens hans ældre Broder Espen er død som Barn.

Vi kender Navnene paa Jens Troelsens ti Børn. 
Navnerækken er Margrethe, Ole, Troels, Troels, 
Maren, Karen, Karen, Kirsten, Ole og Mads. I 
denne Navnerække findes jo slet ikke Navnet 
Espen. Jens Troelsen har opkaldt sin Sviger
fader Ole før sin egen Fader Troels. Den ældste 
Ole dør og opkaldes 1733 i en ny levedygtig 
Ole, den senere Hosekræmmer i København og 
Ejer af Pugdal i Vildbjærg. Den anden Troels, 
født i 1720, bliver da efter Faderens og Moderens 
næsten samtidige Død i Slutningen af 1754 Arv
tager af Krogaarden i Lund, 34 Aar gammel. 
Han er paa det Tidspunkt stadig Ungkarl og 
ligesaa, da han bliver indbudt til Bryllup i Tem 
ved Silkeborg den 11. Januar 1757. Da blev 
Troels Lunds Farfarsfar, Enkemanden Hans 
Henriksen af Hjøllund i Vrads, gift med den 
23-aarige Kromandsdatter Anna Malene Sig
vartsdatter af Tem. Her gjorde Brudens tyve- 
aarige Søster Anna et saa stærkt Indtryk paa 
den 36-aarige Ungkarl Troels Lund, at han si
den bejlede til hende. Der blev holdt Jaord i 
Tem den 26. December 1757, og deres Bryllup 
blev holdt en Maaned senere, den 25. Januar 1758.
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I SIT ÆGTESKAB med Anna Sigvartsdatter 
af Tem (1736—1817) fik Troels Jensen Lund 

(1720—73) syv Børn, hvoraf de seks naaede vok
sen Alder. Den ældste Datter, Ane Margrethe, 
1759, blev opkaldt efter Farmoderen. Hun blev 

den 16. Maj 1786 gift med Købmand Jens J. 
Kjærbye i Holstebro og døde i 1823. Den ældste 
Søn, født 1760, blev opkaldt efter Farfaderen 
Jens. Han blev gift med Hofbogtrykker Hostrup- 
Schultz Datter, Maria Cathrine, og døde 1824.

Fortsættes.

DEJLIG BORNHOLMS-REJSE fortsat fra Side i 
kørte fra Rønne gennem Lavlandet langs Syd
kysten og op mod Østkysten til Nexø, hvor man 
holdt paa Torvet og saa Byen og de bombede og 
genopbyggede Huse samt Sveriges Bidrag til 
Genopbygningen, da der var Brug for hurtig 
Hjælp, de gode Træhuse.

FRA NEXØ fortsattes til Paradisbakkerne, 
hvor mange fik en lang, smuk og ufor
glemmelig Spadseretur. Her saa man første Gang 

Grundfjeldet i Udkanten af det store skov- og 
kratbevoksede. Areal, som strækker sig langt ind 
over Midten af Øen (Almindingen), men trods 
det tynde Muldlag var her en alsidig Flora.

Vandringen fortsattes over Fløjlyngen, hvoraf 
en Del af fredet. Ved Stensætningen »Felten« 
fortalte Lærer Pedersen Stedets interessante Hi
storie. — Ved Paradisgaarden naaede vi atter 
dyrket Jord og her holdt Turistbilerne, som førte 
Deltagerne videre langs Østkysten til Svaneke, 
og derfra ind gennem frugtbart Agerland til Al
mindingen, hvor der var Festmiddag med Musik 
og selskabeligt Samvær paa Hotel »Jomfrubjer
get«.

VED MIDDAGEN, som forløb muntert, hyl
dede og takkede Landsbestyrelsens Formand 
Bornholmerne. Hr. Markersen omtalte Born

holms Frihedskamp mod Uf redsfolk og Bispe- 
vælde og nævnte, at de bornholmske Bønder har 
haft større Frihed og Uafhængighed end Bøn
der i andre Landsdele.

Efter Omtale af det bornholmske Landbrug 
nævnte Formanden nogle af de specielle Indu
strierhverv, som gør Øen kendt, bl. a. Hjorts 
Keramikfabrik, Granitstenene, Sandstenene, Klin
kerne, Bornholmerurene og Silderøgerierne.

Næstformanden, Jens Jensen, takkede Hr. 
Markersen for det gode Arbejde, han gør for 
Slægtsgaardsforeningen og udtalte Haabet om, 
at han vilde fortsætte som Foreningens Formand 
trods en Bemærkning om at ville trække sig til
bage i Anledning af 70 Aaret.

Gdr. Marcus Hansen, Bornholm, talte mun
tert og under stort Bifald for Damerne, idet han 
indledte med at omtale Bornholm, Mors og Møen 
som forskellige Egnes Perler, hvorefter han paa
viste Forskelle og Ligheder mellem Damer og 
Perler, Aviser og Blomster. Endvidere talte Gdr. 
Flytkjær, Rindom, og Fru Holtet Christiansen, 
Møen. Derefter takkede Hr. Markersen alle 

Slægtsgaardsforeningens Medarbejdere og om
talte deres specielle Opgaver, og den Betydning, 
det har for Foreningen at have en saadan Stab 
af kvalificerede og interesserede Medarbejdere.

Forfatteren, Gdr. Salomon Frifelt, talte for 
Foreningen og Formanden og sluttede med at 
udtrykke sine Tanker i et Digt, der stemte godt 
sammen med Slægtsgaardsfolkenes Pietetsfølelse 
overfor Slægt og Arv.

Mellem Talerne blev sunget en Række Sange, 
hvoriblandt Slægtsgaardssangen (af Fløjbjerg).

SØNDAG MORGEN KL 9 kørte Turist
bilerne fra Rønne til Rytterknægten, Born

holms højeste Punkt (162 m), som ligger omtrent 
midt paa Øen i Almindingen. Her nød mange 
Udsigten fra det høje Taarn »Kongemindet«, 
som er bygget til Minde om Fr. d. VIPs Besøg 
1851.

Derefter saas de højtliggende Ruiner af Slots
fæstningen »Lilleborg« og Borgsøen. Lærer Pe
dersen fortalte Lilleborgs Historie. Den blev byg
get ca. 1190 til Værn mod Bispevældet i Lund, 
men blev afbrændt af Venderne 1259. Fra Almin
dingen Station spadserede vi gennem Ekkodalen, 
hvor man saa en storslaaet Natur. Det er en lang 
smal Eng med Træer og Sti ved den ene Side og 
en 22 Meter høj omtrent lodret Klippevæg ved 
den anden. Den kaster Lyden tilbage som kraf
tigt Ekko.

Man saa Østerlars Kirke, som er en af Born
holms 4 gamle Rundkirker (fra ca. 1170), opført 
som Kirkeborg af Granit for at tjene baade som

Ved Johns Kapel. Paa Billedet ses bl. a. Arkivar Hof
mansen (t.v.), Forfatteren Salomon J. Frifelt (i Midten), 

og Bjergskov og Lybye.
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Gudshus og i Ufredstider tillige som Tilflugts
sted og Værn mod Fjender. Det var en stor Op
levelse at se denne historiske Kirke med Vaa- 
benhusets indmurede Runesten fra Aar 1000— 
1100. For Slægtsgaardsforeningens Næstformand, 
Gdr. Jens Jensen Sode (Haderslev Amt) var det 
en særlig Oplevelse at se et stort Maleri paa 
Rundhusets Nordmur af den i Aaret 1700 afdøde 
Sognepræst, Jørgen Jensen Sode, hvis Navn og- 
saa staar paa en af Kirkens Klokker, og hvis 3 
Brødre alle var Præster ved Øens 3 andre Rund
kirker. Denne Præst, som døde for 250 Aar si
den, er født samme Sted som Jens Jensen og er 
en af hans Slægtninge.

Næste Maal var den lille smukke By Gudhjem 
ved Nordøstkysten, hvorfra der er Udsigt til 
Christiansø.

Paa Hotel Helligdommen spistes Frokost, som 
indledtes med »Sol over Gudhjem«. (Fru Clara 
Grønbeck oplyste, at man paa Bornholm bruger 
denne Betegnelse for et Stykke Brød med Sild 
lagt i Kreds udfyldt med en Æggeblomme.) Efter 
Frokosten saas Klippekysten med Østersøens 
Skumsprøjt mod Capri- og Helligdomsklipperne, 
Libertsklippen m. fl. Nogle af Deltagerne var 
inde i den over 50 Meter lange, smalle, lukkede, 
mørke Klippehule »Den sorte Gryde«.

I de følgende Timer oplevede vi Fiskerbyerne 
Allinge, Sandvig og Hammershus Ruiner. — Læ
rer Pedersen fortalte Fæstningens Historie. Fra 
Ringmuren var der en uforglemmelig Udsigt til 
Havets Klippekyst med Udsigt til Løvehovederne 
og ind over Øens særprægede Natur paa Nord
spidsen.

VI FORTSATTE gennem Slotslyngen, forbi 
Finnedalen med de blomstrende Kirsebær
træer paa Klippeafsatserne, og ned til Johns Ka

pel. Ad en over 100 Trins dyb Trappe ned mel
lem Klippeblokke kom man til Klippehulen, hvor 
Munken John ifølge Sagnet har boet.

Turistbilernes sidste Kørsel gennem Hasle
egnen til Rønne gik atter gennem frugtbart 
Agerland, hvor der blandt de almindelige’ Af
grøder saas mange Rapsmarker.

VED DEN afsluttende Middag i Rønne gav 
mange Udtryk for deres Glæde ved den 
Oplevelse, Turen til Bornholm og Samværet med 

Bornholmerne havde været.
Formanden, H. M. Markersen, takkede Born

holmerne, priste Øen og dens smukke Natur og 
nævnte Betydningen af Slægtsgaardsforeningens 
Aarsmøder, hvorved man samtidig faar Lejlig
hed til at lære vort Lands forskellige Egne og 
Beboere at kende. — Jens Jensen Sode, talte 
ligeledes om det gode Samvær og Minderne fra 
saadanne Ture, og nævnte, at det for ham havde 

været en stor Oplevelse at se Billedet af en af 
hans Slægtninge i Østerlars Kirke.

Gdr. Reinholdt, Haderslev Amt, udtalte, at de 
store Forventninger, hvormed vi kom til Øster
søens Perle, er blevet indfriet, omtalte den na
tionale Vækkelse i Sydslesvig og foreslog, at man 
tager Kongesangbogen med til Mødet næste Aar. 
Endvidere talte Hr. Reinholdt smukt om vort 
Flag og Kongehus.

Sognefoged Slemming, Grenaa, og Anker Sø
rensen, Møen, talte om Bornholm og Bornhol
merne, og Anker Sørensen oplyste, at Aars- 
mødet, som holdes paa Fyn i 1952, var foreslaaet 
til Møen i 1953.

Skatteraadsformand Chr. Riis, Thy, sagde, at 
han ikke tidligere havde været med til Aars- 
mødet, og han takkede for den gode Tilrettelæg
gelse og den store Oplevelse, det var at være 
med. Endvidere udtalte han: Vi takker vor For
mand for den rolige, solide og gode Ledelse af 
Foreningen. Vi ved, at dette Hverv kræver baade 
Arbejde, Tid og meget andet, og derfor paaskøn
ner vi det i høj Grad og takker Hr. Markersen 
for hans Medvirken til at bevare Slægtsgaardene 
og værne om den Kultur, der udgaar fra de gode 
Landbohjem. Vi haaber, at Hr. Markersen vil 
fortsætte som Slægtsgaardsforeningens Formand 
saa længe som muligt. (Bifald.)

Sagfører Hesselbjerg takkede for de særlige 
Ord til Medarbejderne i Gaar og udtalte, at 
Medarbejdernes Virke i Foreningens Tjeneste 
ikke blot er et Job, men noget man paatager sig 
af Lyst og Interesse for Sagen. Sagføreren takke
de for godt Samarbejde.

Carl Larsen, Farum, og Ths. Thomsen, Vend
syssel, holdt begge under Bifald muntre Taler.

Formanden takkede for de anerkende Ord til 
Slægtsgaardsforeningens Ledelse, og stillede i 
Udsigt, at selv om han er stærkt optaget paa an
den Maade og i Aar passerer en rund Fødsels
dag, vil han ikke svigte, men imødekomme Øn
sker om at fortsætte, til der kan blive Samling 
om en ny Formand.

Herlufsen, Mariager, takkede Formanden for 
Løftet om ikke at trække sig tilbage endnu og 
bad Gdr. Reinholdt om at tage en Hilsen med 
hjem til Sønderjyderne.

Johs. Grønbeck sluttede de to Dages Samvær 
med en Tak til alle Deltagerne og til alle, der 
havde medvirket ved Udflugtens Planlæggelse 
og bidraget til dens gode Forløb.

De bornholmske Slægtsgaardsejere fulgte Øens 
Gæster til Baaden, og ved Afskeden blev der 
sunget Fædrelandssange paa Dækket og Kajen, 
medens »Rotna« i Maanelys gled ud i det stille 
Vand.

Paa Gensyn ved Aarsmødet paa Fyn i 1952!
H.B.
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FORENINGENS 
MEDDELELSER

Den 18. Maj 1951 KL 15 holdtes paa Hotel Hafnia, 
København,

Forretningsudvalgsmøde.
Mødt var foruden Medlemmerne af Forretningsud

valget Revisor Foged, Kontorchef Nielsen og Sagfører 
Hesselbjerg.

i

1. Foreningens Økonomi:
Revisor Foged gjorde Rede for Indtægter og Udgifter 

i den forløbne Del af Aaret.

2. Nye Medlemmer.
Gaardejer Slemming oplyste, at der i Randers Amt 

var nytegnet 260 Medlemmer og at Sekretær Holger 
Brahe, Grenaa, var villig til at forsøge Nytegning i 
andre Amter. Foruden den sædvanlige Provision øn
skede han et Rejsekort til Jernbanerne for et halvt Aar, 
hvilket blev tiltraadt af Forretningsudvalget.

3. Bladspørgsmaalet.
Da det endnu ikke kunde overses, hvilke Udgifter 

der vilde paaløbe i Resten af Aaret, navnlig til Nyteg
ning af Medlemmer, vilde Forretningsudvalget foreslaa, 
at der endnu ikke blev truffet nogen Afgørelse af, 
hvorvidt Bladet skulde udkomme med 4 eller 5 Numre 
i indeværende Aar.

Den 18. Maj 1951 Kl. 16 holdtes paa Hotel Hafnia, 
København,

Hovedbestyrelsesmøde.
Af Bestyrelsen var fraværende: Niels Larsen, Holger 

Grøntved, Johs. Grønbech og Bent Bjergskov.
Foruden Bestyrelsen var mødt: Revisor Foged, Kon

torchef Nielsen, Sagfører Hesselbjerg, Arkivar Hof
mansen og Konsulent H. Balle.

1. Gennemgang af Dagsorden for Repræsentantskabs
mødet:

Det vedtoges at foreslaa Revisor Foged som Dirigent 
og Sagfører Hesselbjerg og Kontorchef Nielsen som 
Protokolførerc.

Dagsorden godkendtes.

2. Slægtsgaardsdiplomet:
Arkivar Hofmansen foreviste Udkast til en Redegø

relse for Praxis m. H. t. Udstedelse af Slægtsgaardsdi
plomet, hvilken Redegørelse var beregnet til Offentlig
gørelse i næste Nummer af Bladet.

Spørgsmaalet overlodes til Formanden for Forenin
gen og Formanden for Arkivudvalget.

3. Bladspørgsmaalet:
Hovedbestyrelsen godkendte Forretningsudvalgets 

Indstilling og bemyndigede Forretningsudvalget til at 

træffe Bestemmelse m. H. t. Antallet af Blade i Resten 
af Aaret.

4. Tegning af nye Medlemmer.
Hovedbestyrelsen gjordes bekendt med de under 

Forretningsudvalgsmødet givne Oplysninger og tiltraad- 
te Udvalgets Forslag.

Det vedtoges at fortsætte med gratis Folketællings
lister, men Agenten maa gøre Medlemmerne opmærk
som paa, at det kan tage nogen Tid, evt. et Par Aar 
med at udarbejde og udsende disse.

5. Diæterne for Repræsentanterne:
Det vedtoges, at Repræsentanterne fra Jylland faar 

Diæter for 3 Dage og fra Øerne for 2 Dage.

Ben gamle Gaarb
I forrige Nummer fik vi ikke Plads til denne Kliche, 

der supplerer, hvad Forfatteren T. Kragelund fortalte 
om Gaardbyggeri i ældre Tid. En Række Ting i Artik
len henviser til Tegningen, ligesom vi her bringer For
fatterens Ledsagertekst til Ridset:

Gaarden bygget 1846. Matr. Nr. 1 a Kragelund.
1 Storstue.
2 Lillestue med Alkove eller »æ Lille 

Daaens mæ æ Føeseng«.
3 Dagligstue med 2 Alkover eller »æ 

Davledaaens mæ 2 Senge«.
4 Mælkekammer (om Vinteren).
5 Ovn med aaben Skorsten og Ildsted 

foran.
6 Mælkekammer (om Sommeren).
7 Spise- og Bagekammer.
8 Køkken.
9 Forstue (æ Frangel).

10 Bryggers.
11 Vandtrug.
12 Brønd.
13 Faaresti.
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Til Medlemmerne
i Randers og Aarhus Amter!

Vi har modtaget:

Ved Medlemstegningen er det ofte ubelejligt 
for den, man besøger, at udfylde Slægtsskemaet 
straks — det tager lidt Tid, Landmændene har 
travlt, og navnlig er det jo ubelejligt og tidsspil
dende, hvis Manden arbejder i Marken.

Der er imidlertid i alle Tilfælde truffet den 
Aftale, at vedkommende Medlem selv skal ud
fylde og indsende paagældende Skema snarest 
belejligt, men da det kun i meget faa Tilfælde 
er sket endnu, vil vi herigennem henstille, at 
man nu gør Alvor af det.

Slægtsskemaet, udfyldt saa nøjagtigt som gør
ligt, er jo den første og nødvendigste Forudsæt
ning for, at man igennem Foreningens Arkiv kan 
modtage den lovede Slægtsundersøgelse.

DERFOR GØR DET NU!

ANNONCEPRISER:
Mi Side...... 100 Kr.
M4 Side......  30 Kr.
Mig Side......  10 Kr.

M2 Side...... 55 Kr.
Ms Side...... 20 Kr.

(dog kun for Skolean
noncer).

Annonceekspedition: Bladets Kontor i Køben
havn.

Vejen til selvforsyning med linnedvarer. . .

HJEMMEINDUSTRI - STORINDUSTRI
Arbejdet fra avl og ruskning til den smukke fær
dige hørvare skabte den danske bondestands selv
forsyning med uforgængelige linnedvarer, der gik 
i arv fra slægtled til slægtled ... i dag sender 
man den avlede hør til

FYENS DISCONTO KASSE
ODENSE

Stiftet 1846

DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE BANK

TOMMERUP

AKTIESELSKABET 
HØRFABRIKEN I TOMMERUP

Kontrakt paa avl
og behandling af dugrødnet straa fra mindre arealer 
(dog mindst 2 skp. Id.) og urødnet straa fra større 
arealer kan endnu faas.
Frøbestillingsseddel og dyrkningsvejledning med
sendes.

Landbrugsmaskiner
og Reservedele

'/s E. BON DO & CO.
Kongensgade 67
Odense
Telefon 1864 (4 Lin.)



FARMALL M traktoren
ca. 36 hk — et kvalitetsprodukt fra Mc. Cormick-lnternational fabrikerne 
er den mest moderne og mest økonomiske traktor for de store og mel
lemstore landbrug.

Brødr. Bendix 
betyder 

bedste kvalitet

TEUTOHIA
traktor-staldgødningsspreder

er beregnet for traktor med kraftoverføring og 
bygget med effektivitet og soliditet for øje. 
Gennem talrige forsøg er der fundet frem til den 
mest hensigtsmæssige form og stilling af sprede- 
organerne, således at gødningen bliver spredt 
ganske jævnt.
Kuglelejer overalt. Fire hastigheder på 
transportkæden. •
Den betjenes nemt fra traktoren.

TORPS
tærskeværker

fineste svenske fabrikat, mest 
moderne konstruktion med 
kileremtræk, variabel 
cylinderhastighed, pa
tenteret broindstilling, 
store sold og lange halmrystere, 
kuglelejer overalt — er kendt 
for deres fortrinlige tærske- 
arbejde og store arbejdsevne.

Forlang tilbud og oplysninger hos vore forhandlere eller direkte hos:

BRØDR. BENDIX
GL. TORV 18 . KØBENHAVN K . CENTRAL 17180



MARGRETHE-TÆPPER
skønne —■ bløde ■—•

100 % dansk
Initiativ-Diplom fra 
„Dansk Arbejde“

Knyttet med spec. Naal i ca. 2 cm. dyb Luv med 
70—80,000 Løkker pr. Kvadratmeter af Special
garner fra A.S Det nordiske Kamgarnspinderi, 
Sønderborg.

Trods fremragende Kvalitet ikke dyrt: 2 x3 m 
990 Kr., 2 % x3 % m 1443 Kr., 3 x4 m 1980 Kr.

Margrethe og Emil Jensen
Allegade 61 . Odense . Telefon 536

Eneforh. f. København:
Hjemmenes Møbellager
GI. Kongevej 27—29 (over Kinopalæet)

Leverancer: Bl. a. Berlingske Tidende, Hillerød Raadhus, 
Atlantic Palace m. m. fl.

mølægte uforgængelige

Tæppe leveret til Radiohusets Kunstnerfoyer

Slægtsgaardsejere!
Sikker Dem mod Haglskade 

gennem

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910 
Store Torv S . Aarhus

Slægtsgaardsejere!
Tegn Deres Forsikring 

mod Stormskade i

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade
Store Torv 5 . Aarhus

Østifternes Land-Hypotliekforeniiigr 
Gyldenløvesgade 3 

KØBENHAVN V

yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme 
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne


