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Fynsk slægtsgårds-udflugt
nen. De gamle møbler havde hver sin historie, 
og Jacobsens smukke møntsamling, hvoriblandt 

(Fortsættes side 7).

FYNSKE MEDLEMMER af dansk slægts
gårdsforening var søndag den 13. septem

ber på udflugt til to fynske slægtsgårde. Begge 
steder blev slægtens, hjemmets og stedets histo
rie og minder omtalt for en meget interesseret 
tilhørerskare.

Foreningens bestyrelser i Odense og Assens 
amter havde planlagt udflugten i fællesskab. 
Initiativet blev taget ud fra den formodning, at 
mange medlemmer, som ikke deltager i forenin
gens årsmøder, måske ville være interesseret i at 
deltage i en udflugt og samvær med slægtsgårds
folk på hjemegnen.

Vejret var ideelt og der var stor tilslutning.
I alleen ind til Langesø slot samledes ca. 30 

biler kl. 14. Lensbaron Berner Schilden Holsten 
havde gæstfrit åbnet Langesø slots sale for dem 
store forsamling, og efter en orienterende omtale 
af bygningernes historie siden 1554 blev det 
gamle, skønne inventar med mange stilarter og 
mange sjældne og kostbare malerier og smykker 
grundigt forevist og forklaret. Endvidere nød 
deltagerne samværet i parken og udsigten over 
søen og skovene.

Den næste slægtsgård, der blev besøgt, var 
»Vosemose« i Sanderum sogn, som ligeledes er 
præget af usædvanlig smukke naturomgivelser. 
Gårdejer Jørgen Jacobsen samlede deltagerne 
foran hovedtrappen og gennemgik gårdens be
siddelsesforhold og nævnte navne på mange af 
de mænd, der har ejet gården. Han fortalte inter
essante enkeltheder om gårdens historie og epi
soder om det liv, der er levet på gården og eg-

Denne del af Langesø-sk oven på Fyn kaldes som følge 
af de mægtige ædelgraners virkning »Domkirken«.
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VED JENS JENSENS DØD
Den 7. september døde foreningens næstform., gårdejer Jens Jensen, 
Soed pr. Hejsager. Jens Jensen var tillige formand for blad- og arkiv
udvalgene. Vi bringer følgende mindeord af hans nære medarbejdere 

gennem mange år.

JENS PEDER JENSEN blev født i Hyrup, 
Øsby sogn, den 3. august 1887 som søn af 

forpagter Niels Jensen og hustru Cathrine Pe
dersen Holm. Faderen var født i den gamle 
slægtsgård i Soed 1852. Både han og hans 4 
yngre brødre flygtede i en ung alder til Dan
mark, da de ikke ville være tyske soldater og 
iøvrigt håbede på opfyldelse af Wienerfredens 
paragraf 5. Efter at have tjent som dansk soldat 
ved garnisonen i Odense vendte Niels Jensen 
i 1883 tilbage til Sønderjylland, og da mosteren 
Woldborg Jensens mand, Hans Kjær i Hyrup, 
var død flere år i forvejen, forpagtede han går
den af hende og giftede sig 1884 med Cathrine 
Petersen Holm fra Lunding.

I 1890, da Jens Jensen kun var 3 år gammel, 
overtog forældrene slægtens gamle gård i Soed, 
der uden tvivl havde været i slægtens besiddelse 
fra før 1468.

Jens Jensens barndom faldt i skyggen af Køl- 
lerpolitikens forfølgelser af alt dansk i Sønder
jylland. Da farfaderen, Jens Jensen, døde 1898, 
fik de fire af hans sønner, der boede i det gamle 
land, kun tilladelse til et ophold på 24 timer syd 
for grænsen for at overvære hans jordefærd, og 
i det hele taget var de tyske gendarmer i de år 
ofte på inspektion i gården for at undersøge, om 
de bortrømte sønner eventuelt skulle være hjem
me. Jens Jensens skoleundervisning foregik på 
tysk, men siden besøgte han både en dansk høj
skole og en dansk landbrugsskole. I en alder af 
21 år blev han i 1908 indkaldt til preussisk sol
datertjeneste ved 1. gardegrenaderregiment, 
Alexanderregimentet, i Berlin. »Særlig hyggelig 
var min militærtjeneste ikke«, skriver Jens Jen
sen et sted, »da min slægt altid havde været me
get nationalt indstillet. Det var ikke sjælden, at

Jens Jensen, Soed.

man ville læse mine breve og undersøge mine 
gemmer.« Efter hjemsendelsen 1910 overtog han 
1914 slægtsgården i Soed i forpagtning af fade
ren og giftede sig i maj samme år med Marie 
Cecilie Kjær, datter af Nis Peter Kjær og Kir
sten Jensen i Halk.

GODT 2 måneder efter bryllupet udbrød ver
denskrigen 1914—18. Lørdag eftermiddag 

den 1. august 1914 kl. 5 begyndte alle landets 
kirkeklokker at ringe for at forkynde »die Mobil
machung«, og om aftenen den 3. august faldt 
Tysklands krigserklæring til Frankrig. Dagen ef
ter blev det bekendt, at England havde erklæret 
Tyskland krig. Det store drama var i gang! Jens 
Jensen skulle straks melde sig ved 7. garder
regiments 1. kompagni i Berlin. Dette regiment 
var sammensat af mandskab fra de før krigen 
kendte garderregimenter Alexander, Elisabeth, 
Franz Joseph, Augusta og begge Spandauregi- 
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menterne. De unge sønderjyder gik med i kri
gen, fordi man mente at have forpligtelser over 
for Danmark under mottoet: »Gør din pligt og 
kræv din ret!«, men hjemme gik man i en knu
gende fornemmelse af uvished om mændenes og 
sønnernes skæbne.

I juli 1916 kom det tunge budskab, at Jens 
Jensens yngre broder, Karl Kristian Jensen, var 
savnet, og 3 måneder efter nåede meddelelsen 
om svogeren Hans Thomsen Schultz’ død hjem 
til Soed. I den mellemliggende tid fra indkaldel
sen i august 1914 havde Jens Jensen bl. a. været 
med i de forbitrede kampe om Verdun. Efter 
Marneslaget lå han ved sin afdeling vinteren 
1914—15 mellem Essy og Flirey i Nordfrankrig 
og fik her den glædelige meddelelse, at hans 
hustru havde født ham en søn hjemme i Soed. 
Han var med i påskeslaget 1915, og i den føl
gende tid kom regimentet i mere rolig stilling i 
egnen omkring Apremont, sydøst for St. Mi- 
hiel. I oktober samme år rykkede regimentet til 
en stilling nærmere ved sidstnævnte by, og ved 
juletid nåede rygterne om en forestående stor 
tysk forårsoffensiv første gang soldaternes øren. 
Det hed sig, at angrebet skulle sættes ind ved 
Verdun. Det tyske artilleri begyndte tromme
ilden mod fæstningen den 21. februar 1916 kl. 8 
morgen, og om eftermiddagen kl. 5 samme dag 
stormede 18 tyske regimenter i dårligt vejr med 
tøsne op af skyttegravene — et af verdenskrigens 
mest blodige slag begyndte. Jens Jensen har om 
disse dage skrevet: »Da uvejret ved Verdun den 
21. februar om eftermiddagen brød løs, var det 
med en voldsomhed, overfor hvilken alt det, vi 
tidligere havde oplevet, ganske blegnede. På os 
gjorde det indtryk af noget i retning af et jord
skælv. Længere mod nordøst, i retning af Fort 
Douaumont, brølede kanoner af de allersværeste 
kalibre. Arsagen til, at angrebet midlertidigt gik 
i stå, var den, at det vedvarende snevejr med 
tøsjap hindrede tyskerne i at få artilleriet frem 
i samme tempo som infanteriet. Da franskmæn- 
dene ventede angrebet fortsat fra St. Mihiel på 
sydfronten, hvor vi lå, blev vore stillinger dagen 
efter belagt med en voldsom artilleriild. I tusind
vis haglede granaterne ned over os. Man kunne 
ikke stikke hovedet udenfor dækningen uden at 
blive ramt. Luften var fyldt med granatsplinter, 
det hvinede, peb, bragede og knaldede overalt og 
uafbrudt. Jeg sad i mit hul og kiggede ud. Ud
sigterne var alt andet end opmuntrende. Man 
ventede kun på ødelæggelsen, den fuldkomne 
tilintetgørelse. Var det overhovedet muligt i en 
sådan regn af granater at undgå den, som netop 
måtte falde ned her, hvor vi sad? Nu — nu — 
nu måtte den komme! Hvert kommende sekund 
kunne bringe afslutningen, dette livs sidste 
stund.«

DEN 13. MARTS blev Jens Jensens afdeling 
afløst og kom til en stilling længere nord

på foran Combreshøjderne, og mens den lå der, 
fik han orlov til at rejse hjem. Da han igen den 
12. maj vendte tilbage til fronten, skulle han 
melde sig i Mars la Tour, hvor han blev mod
taget med den jobspost, at hans regiment i mel
lemtiden var flyttet op til Douaumont-stillingen, 
der for alvor lå i nærheden af brændpunktet for 
Verdun-helvedet. Han nåede regimentet den 15. 
i en stilling i Foss-slugten, få kilometer bagved 
Douaumont. Jens Jensen skriver: »Jeg havde si
den Ver dun-offensivens påbegyndelse allerede 
oplevet adskilligt hidtil ukendt med hensyn til 
artilleriild, men mage til den voldsomhed, med 
hvilken det franske artilleri tildængede Foss- 
slugten med granater, havde jeg dog endnu ikke 
været ude for. Det kan, som alt andet ved Ver
dun, overhovedet ikke beskrives. Ingen, som ikke 
selv har været i det, kan gøre sig nogen forestil
ling om det. Der stod en orkan af granater ned 
over os af alle kalibre. Vi ligger i jordhuler og 
venter«. I dagene 21. og 22. maj gennemførte 
franskmændene et stort angreb, hvorved de til
bageerobrede byen Douaumont og besatte fortet. 
Indtil den 24. maj varede disse forbitrede kampe. 
Så satte det tyske modangreb ind, og fransk
mændene måtte påny trække sig tilbage fra fort 
og by Douaumont. Blandt de regimenter, ty
skerne satte ind i dette modangreb, var også 7. 
garderregiment, der fra Foss-slugten arbejdede 
sig op mod forreste linie. Jens Jensen skriver: 
»Vi skulle videre frem. Men småt gik det; kun 
ved at springe fra hul til hul, alt imens grana
terne hylende jog ned imellem os, og splinterne 
fløjtede os om ørene. Mange blev sårede, og 
mange faldt. Foran os lå dødsslugten, som vi 
måtte igennem, inden vi nåede op til stillingerne 
omkring Douaumont. Vi kom igennem. Men 
spørg ikke om — hvordan! Sanseløse tumlede vi 
ud i det mest forrygende vejr af springende 
granater. Kun ganske enkelte episoder står klart 
for mig fra dette frygtelige løb. Jeg husker, at vi 
rasede ned ad skråningen mod slugtens bund. Vi 
var omgivet af kvalm og krudtdamp, så man 
næsten ikke kunne se sin sidemand. Man løb, 
kravlede, snublede, faldt; men rejste sig, blev 
påny kastet omkuld af lufttryk, faldt over døde 
soldater, andre snublede og faldt over én. Op
pakningen kom i uorden. Hjertet hamrede, man 
svedte og stønnede af varme og anstrengelser, 
men blev ved med at løbe, springe, kravle; bare 
videre, blot ikke stoppe op her, i denne dødens 
sande hule. Her lades alt håb ude. Den, som 
bliver såret her, værre end at han kan hjælpe 
sig selv, er redningsløst fortabt. Ingen hører ham 
for brag og spektakel. Ingen standser. Ingen er 
i stand til at hjælpe, fordi hver enkelt har mere
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Jens Jensens tiptipoldefader Niels Jensens 
(1723—1803) signet.

end nok i sig selv, ikke ser, ikke sanser andet 
end den vej frem i det skælvende, bævende, 
granatpløjede terræn, der ligger lige i linie med 
hans bane. Det var, som om alt måtte være ude, 
alt måtte ende her i denne frygtelige slugt. Den 
tanke jog pludselig igennem mig: Heller ikke du 
når nogensinde over! Men i det samme var det, 
som om en hånd blev strøget hen over mit ho- 
vede, ganske langsomt, og jeg hørte en stemme 
hviske: Du skal ikke blive her! Al angst forlod 
mig i samme nu, og jeg havde med et fuldt 
herredømme over mine tanker og mine kræfter. 
Jeg følte det, som var der sket et under, og jeg 
var helt rolig, mens andre rasede omkring mig 
af rædsel og vanvid. Endelig nåede jeg sammen 
med nogle andre gennem slugten over på den 
modsatte skrænt.«

SOMMEREN 1916 gik! Jens Jensen var med 
til fire angreb af den omtalte art, inden 

regimentet den 27. august blev afløst og kom 
væk fra Verdunområdet, foreløbig til en roligere 
stilling mellem Essy og Flirey. Endnu i sine 
sidste år gøs Jens Jensen ved tanken om de 
frygtelige døgn, de umenneskelige strabadser i 
kassematterne, i slugterne, disse djævelske slug
ter, hvor døden lurede ustandseligt: Vaux-slug- 
ten, Bryl-slugten, Fleury, Chapitre-skoven, og 
hvad nu alle disse rædslens og uhyggens steder 
hed. Da han i efteråret 1916 var hjemme på 
orlov, blev tanken om at skulle vende tilbage til 
krigens rædsler så forfærdelig for ham, at han 
rømte til Danmark og fik ophold hos farbrode
ren Anton Jørgen Jensen i Drenderup, umiddel
bart nord for grænsen. Vinteren 1916—17 var 
han på Ladelund landbrugsskole, og i foråret 
1917, da tyskerne blev mere aggressive, flyttede 
han længere nordpå i landet til Ry st., hvor han 
ernærede sig ved at grave tørv. Senere blev han 
skovarbejder og etablerede derefter en vogn

mandsforretning. I foråret 1918 forpagtede han 
en hedeejendom på Emborg Vestermark ved Ry, 
hvis økonomi dog nærmest var baseret på tørve- 
arbejde. Hans hustru Marie Cecilie Kjær var 
imidlertid kommet til Danmark, og her på Em
borg Vestermark fødtes datteren Kirsten juledag 
1918. Da var våbenstilstanden efter de indre 
uroligheder i Tyskland allerede blevet erklæret 
den 11. november samme år, og kort tid efter 
vendte Jens Jensen med sin familie hjem til 
slægtsgården i Soed, som han i 1919 fik tilskødet 
af faderen. Som den 17. ejer af denne gård efter 
»Jepp Pethersson i Soodh«, der den 7. november 
1468 optrådte som sandemand på Haderslev 
Herredsting, og som uden tvivl var Jens Jensens 
10-tipoldefader, sad han nu efter de bevægede 
ungdomsår i Berlin og ved fronten i sine fædres 
sæde og oplevede her de for alle danske så 
skønne dage omkring genforeningen 1920. Med 
levende interesse gik han op i arbejdet for Nord
slesvigs omstilling til danske forhold, samtidig 
med at han til sin død nærede en dyb kærlighed 
til enhver dansk bevægelse i Sydslesvig. Som 
formand for foreningen »Dansksindede sønd^r- 
jydske Krigsdeltagere« (DSK) i Halk sogn ud
gav han en beskrivelse af alle krigsdeltagerne i 
den første verdenskrig fra sognet og ydede til
lige en indsats som medlem af DSK’s organisa
tion for Haderslev amt. Han var medlem af sel
skabet »De danske Forsvarsbrødre« i Haderslev 
og omegn. Da man i 1945 ville indsætte en 
mindetavle i gården Lilholts stuehus for den 
kendte danske mand Nis Lorenzen, der som 
ordfører i de to første stænderforsamlinger fik 
sit navn knyttet til kampen for det danske sprogs 
ret til at lyde i tingsalene, var Jens Jensen en 
drivende kraft i dette foretagende. Også på man
ge andre områder drog samfundet nytte af hans 
evner og gode, folkelige samfundssind. Ved sin 
død var han således distriktsforstander for jydsk 
brandforsikring i Aarhus, medlem af vurderings
kommissionen, regnskabsfører for sukkerroedyr- 
kerforeningen på Haderslev næs, formand for 
Hyrup forsamlingshus m. m. m. Han var megp* 
interesseret i frugtavl og anlagde en stor frugt
plantage ved sin gård, som han og hans dygtige 
hustru havde megen glæde af.

HER I »SLÆGTSGAARDEN« skal Jens 
Jensen dog frem for noget andet mindes 

for hans store indsats som næstformand i »For
eningen til bevarelse af danske Slægtsgårde« og 
som formand for foreningens arkivudvalg, blad
udvalg m. m. Fra foreningens start 1941 havde 
dette arbejde måske hans allerstørste interesse, 
og han forbandt de forskellige foreningsanlig
gender med en levende interesse for forfædre
nes liv og virke. En interesse, der gav sig udslag 
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i bekostningen af en stor slægtsbog omhandlen
de fædrenegården i Soed i forbindelse med de 
gamle frigårde Langmose og Beyerholm, den 
store slægtsfest for ca. 150 mennesker på Skam- 
lingsbanken 15. september 1951 m. m. Det var en 
fornøjelse at tale med Jens Jensen om slægtsfor
holdene på Haderslev næs. Han vidste selv en 
mængde om disse, og hjemme på gården vær
nede han om sine egne slægtsminder i form af 
dokumenter, signeter o. s. v.

Midt i sit virke døde Jens Jensen pludselig den 
7. september i år.' Han var ved middagstid denne 
dag i sin bil kørt til Haderslev, hvor han skulle 
levere nogle æbler. Under opholdet i byen blev 
han syg, en ambulance måtte rekvireres, men in
den denne nåede hjem til Soed, havde Jens Jen
sens draget sit sidste suk. Det liv, som kuglereg
nen fra maskingeværerne, granater, shrapnels, 
gasangreb m. m. foran fort Douaumont og andre 
steder ikke havde fået lov til at udslukke, gjorde 
nu en hjertelammelse ende på.

Det greb alle dybt, da budskabet om Jens Jen
sens bratte død nåede frem. Det var så uforståe
ligt, at det virkelig var sandt. Ved hans båre i 
slægtsgården på begravelsesdagen den 11. sep
tember fremhævede pastor Møli i Halk hans be
tydning som menneske og talte om, hvad han 
havde været for sit hjem, sin slægt, sit sogn, sit 
land og for kammeraterne i den store krig. Der 
var så meget at sige ham tak for og tillige så 
meget at sige Gud tak for. Medens forsvarsbrod
renes fane og fanerne fra DSK i Halk, Øsby, 
Grarup og Christiansfeld sænkedes til Jens Jen
sens ære, blev han stedt til hvile midt i et væld 
af smukke blomster og kranse med rød-hvide 
bånd på Halk kirkegård, hvor hans forfædre 
gennem mindst 500 år også havde fundet deres 
sidste hvilested. Ca. 300 mennesker var mødt for 
at vise, hvor afholdt Jens Jensen var i vide kred
se, og ved en. sammenkomst bagefter ristede bl. 
a. pastor H. M. Detlefsen fra Bylderup-Bov, der 
havde været ved Jens Jensens side i rædslerne 
foran fort Douaumont, en smuk minderune over 
ham som menneske og som god kammerat. 
Smukkest og mest rammende blev Jens Jensens 
betydning måske udtrykt af gårdejer Chr. Rein
holdt, Oksgård, der som repræsentant for slægts
gårdsbevægelsen udtalte: Han var sit land en 
god søn og en pryd for sin stand!

P. K. Hofmansen.

Medarbejderen og 
vennen

NÆSTFORMAND i slægtsgårdsforeningens 
hovedbestyrelse, gårdejer Jens Jensen, 

Soed, døde pludselig den 7. september under et 
anfald af hjertelammelse. Jens Jensen var med
stifter af slægtsgårdsforeningen og har i de for
løbne år udført et meget stort og godt arbejde 
for foreningen.

Jens Jensen var ikke alene på Haderslev-eg- 
nen, men også ud over landet en kendt og anset 
mand, hvem mange tillidshverv var betroet.

Han elskede sin gård, som igennem mange 
hundrede år har været i slægtens eje, og sam
men med hans hustru Marie Jensen (født Kjær) 
var der i den gamle slægtsgård skabt et natio
nalt, smukt og dejligt hjem. Det er en stor sorg, 
som har ramt fru Marie Jensen, men alle vi 
andre, der indenfor slægtsgårdsforeningens le
delse i ham ikke alene havde en vidunderlig 
medarbejder, men også en virkelig god ven, som 
vi under alle forhold trygt kunne stole på, — vi 
andre sørger også over Jens Jensens død. Jens 
Jensen gik helt og fuldt op i arbejdet for slægts
gårdssagen overbevist om, at et sådant arbejde 
var til gavn for hele Danmarks befolkning, — 
han var altid bange for ikke at kunne gøre ar
bejdet godt nok, og det var utroligt, hvad han 
påtog sig af arbejde for slægtsgårdsforeningen. 
Ingen af os mennesker er uundværlige — vi kan 
alle let erstattes — og sådan følte også Jens Jen
sen det, men vi andre må have lov til at udtale, 
at Jens Jensen i sit arbejde for slægtsgårdsfor
eningen er uerstattelig. Vi så op til ham, og vi 
holdt af ham som medarbejder og ven, vi vil 
savne ham meget, og i mindet vil vi ære og agte 
ham.

H. M. Markersen, 
p. t. fmd.

De gode traditioners mand

DA VI HØRTE, at Jens Jensen var død, 
gjorde det et dybt indtryk på os, der i en 

årrække har arbejdet sammen med ham i for
eningen til bevarelse af danske slægtsgårde.

Det er altid vemodigt at tænke på, at man 
ikke mere kan mødes med et menneske, man 
har holdt meget af på grund af vedkommendes 
livssyn, væremåde og personlige egenskaber.

Jens Jensen var formand for slægtsgårdsfor
eningens bladudvalg, og det lå ham stærkt på 
sinde, at medlemsbladet »SLÆGTSGAAR-
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Munkebo kirke, Fyn.

bladudvalget, og hans minde vil blive æret og 
bevaret.

Følgende ord af Thomas Kingo kan med rette 
siges om Jens Jensen:

En mand af gammel dyd og dansk oprigtighed, 
af ja og nej og hvad man godt og ærligt ved.

Hans Balle.

Fynsk slægtsgårds-udflugt

----------------------------- (Fortsat fra forsiden) -----------------------------  

der fandtes nogle store sølvmønter, der var efter
ladt af svenske soldater i 1658, blev forevist.

Udflugten sluttede på Biommens- 
lyst kro, hvor formanden for slægtsgårds

foreningens landsbestyrelse, gårdejer, ingeniør 
Markersen, Rødby, talte om foreningens formål 
og arbejde.

Endvidere blev der talt af gdr. Arnold Niel
sen, Gadstrup Skovlund, proprietær Bent Bjerg
skov, Rosenlund, hofjægermester Cederfeld de 
Simonsen, Erholm, landbrugskandidat H. Balle, 
Tommerup, og gdr. Harry Holmegaard, Ryn
keby.

Deltagernes interesse for hvad der blev set og 
hørt ved besøget på de to slægtsgårde og for det 
afsluttende fælles samvær gav anledning til, at 
det vil blive overvejet at planlægge en lignende 
tur i Assens eller Svendborg amter næste år, 
eventuelt med afslutning på en af egnens land
brugs- eller højskoler. H. B.

DEN« måtte være det faste bindeled mellem 
foreningens ledelse, medarbejdere og medlem
mer, og at det måtte være en god budbringer 
til styrkelse af sammenholdet og virke oplysende 
og øge interessen for foreningen og det arbejde, 
der gøres for slægtsgårdenes bevarelse og slægts
gårdsarkivets indsamling og efterforskning af 
slægts- og gårdhistorie.

Det første nummer af »SLÆGTSGAAR
DEN« udkom den 15. oktober 1942. I de for
løbne år har Jens Jensen skrevet artikler om for
skellige emner, og når han skrev, havde han no
get på hjerte. Hvad han skrev vidnede om, at 
han var grundig og havde omtanke, og at han 
havde evne til at begrænse sig og skelne mellem 
væsentligt og uvæsentligt.

Hans livssyn og væremåde var præget af gode 
traditioner. Han var historisk interesseret, men 
hans tanker om dagens gerning og nutidens 
problemer var underbygget af fremsyn.

Jens Jensen vil blive savnet som formand for

FORENINGENS 
MEDDELELSER

DEN 25. SEPTEMBER kl. 10 holdtes på hotel 
»Hafnia« i København fællesmøde af forret

ningsudvalget, udvalget for økonomiske og lovmæssige 
sager samt bladudvalget.

Formanden udtalte mindeord over næstformanden 
Jens Jensen, Soed, der var afgået ved døden den 7. ds. 
Da dennes suppleant også var afgået ved døden, var, 
efter anmodning af formanden, gårdejer Reinholt, Hel
levad, mødt.

De øvrige medlemmer af udvalgene var mødt med 
undtagelse af redaktør Ib Paulsen.

Dagsordenen for hovedbestyrelsesmødet blev gen
nemgået.

1. VALG:
Da Jens Jensen var medlem af alle tre udvalg, skal 
der vælges en formand for slægtsgårdsarkivet i 
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hans sted. Formanden ville foreslå konsulent H. 
Balle som formand for slægtsgårdsarkivet. Gård
ejer Slemming omtalte som evt. emne gårdejer 
]ørgen Petersen. Det vedtoges at foreslå konsu
lent Balle ved hovedbestyrelsesmødet og at fore
slå gårdejer Slemming som medlem af bladudval
get i stedet for Jens Jensen.

2. FORENINGENS ØKONOMI:
Revisor Foged fremlagde regnskab for de første 
8 måneder af året samt status pr. 31.8.1953 og re
degjorde for dette.
Cederfeld de Simonsen gjorde rede for salget af 
mærkater. Dette havde til 31. f. m. givet et over
skud på 1.714 kr. 75 øre.
Revisor Foged ville efter regnskabet antage, at 
året ville give et overskud på godt 2000 kr.
Revisor Foged fremlagde endvidere forslag til bud
get for året 1954. Efter dette var

indtægten ansat til ............  38.500 kr.
og udgiften til ......................... 34.900 kr.
således at overskudet blev...... 3.600 kr.

Det vedtoges at fremlægge budgettet til godken
delse af hovedbestyrelsen på hovedbestyrelsesmø
det. Det vedtoges at indstille til hovedbestyrelsen, 
at der blev indkøbt en adressograf. Denne ville 
koste ca. 3000 kr., men det kunne påregnes, at 
beløbet kunne dækkes af overskudet ved mærka
ter.

3. ÅRSMØDET 1954 I FLENSBORG:
Gårdejer Reinholt oplyste, at han sammen med 
Jens Jensen havde været i Flensborg for at for
berede mødet og herunder talt med redaktør Tage 
Jessen og lederen af hotellet »Flensborghus«. Det 
vedtoges at tilrettelægge programmet således: 
Fredag aften hovedbestyrelsesmøde.
Lørdag kl. 10 repræsentantskabsmøde på ^Flens
borg hus«.
Lørdag kl. 12-15 frokost på »Flensborghus«. 
Efter frokosten beses Flensborg by.
Lørdag kl. 18 middag på »Flensborghus«.
Søndag kl. 8.50 udflugt i busser over Gliicksborg, 
Isted, Slesvig, Gottorp, Dannevirke, Rendsborg 
(skolen), Hohnhof, Eidersted, Husum og tilbage 
til »Flensborghus«.

4. FORENINGENS ARBEJDSPROGRAM:
Bent Bjergskov ønskede, at der blev afgivet cn er
klæring fra foreningen i anledning af husmands
foreningernes krav om udvidet adgang til at kræve 
jord afstået fra slægtsgårde til oprettelse af og ud
videlse af bestående husmandsbrug. Han fremlag
de udkast til en sådan udsendelse.
Drøftelsen af dette spørgsmål blev udsat til et 
møde i udvalget for økonomiske og lovmæssige 
sager om eftermiddagen.

Den 26. september kl. 9.30 form, holdtes på hotel 
»Hafnia« i København

HOVEDBESTYRELSESMØDE:

Alle medlemmer var mødt med undtagelse af Ceder
feld de Simonsen. Mødt var bl. a. H. Balle, K. Nielsen, 
P. K. Hofmansen og Hesselbjerg. Formanden udtalte 
mindeord over den afdøde næstformand Jens Jensen, 
Soed.

1. VALG:
a. Valg af formand og næstformand:

Til formand genvalgtes civilingeniør H. M. 
Markersen.
Til næstformand valgtes gårdejer H. Slemming. 

b. Til forretningsudvalget genvalgtes Markersen, 
Slemming og nyvalgtes proprietær Lybye.

c. Til formand for arkivudvalget valgtes konsu
lent Balle med 5 stemmer. For Jørgen Petersen 
blev afgivet 3 stemmer. Jørgen Petersen med
delte herefter, at han ønskede at udtræde af 
arkivudvalget. Til arkivudvalget valgtes: Balle, 
Hans Ellekilde, dr. Fabritius, Salomon Frifelt, 
Markersen, Slemming og Lybye.

d. Til udvalget for økonomiske og lovmæssige sa
ger genvalgtes Markersen, Cederfeld de Simon
sen, Slemming og N. Larsen og nyvalgtes C. 
Lybye.

e. Til lovudvalget genvalgtes Markersen, Lybye 
og Hesselbjerg.

f. Til bladudvalget genvalgtes Cederfeld de Si
monsen, Bjergskov, Balle og Ib Paulsen og ny
valgtes Slemming.

2. FORENINGENS ØKONOMI:
Revisor Foged fremlagde regnskab for de første 8 
måneder, se referat under punkt 2 ved forretnings
udvalgsmødet dagen forud. Budgettet ændredes 
således, at renteindtægten nedsattes fra 500 kr. til 
400 kr., hvorefter overskudet bliver 3500 kr.
Forretningsudvalget bemyndigedes til at foretage 
ændringer i budgettet på mødet i december måned, 
såfremt forholdene gav anledning hertil.

3. FORENINGSBLADET:
Konsulent Balle oplyste, at der ville komme 6 
numre af bladet i år.

4. MEDLEMSFORHOLD:
Slemming henstillede, at der blev udsendt lister 
over restancer af medlemskontingentet til amts- 
formændene med anmodning om at søge disse 
indkasserede. Kontorchef Nielsen vil ordne dette. 
Nielsen oplyste, at antallet af medlemmer nu er 
4.001 og af restancer 131. Han gjorde opmærksom 
på, at der i en del amter ikke var nogen amtsfor
mand.
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5. SLÆGTSGÅRDS ARK I VET:
Formanden gjorde rede for forhandlingerne på ar
kivets møde i går eftermiddags. Arkivar Hofman
sen oplæste protokollen fra dette møde og knyt
tede bemærkninger hertil.

6. ÅRSMØDET 1954 I FLENSBORG:
Formanden gjorde rede for de oplysninger, som 
gårdejer Reinholt havde givet på mødet i går. In
gen havde noget at indvende mod det fremsatte 
program.

7. FORENINGENS ARBEJDSPROGRAM: 
Bjergskov ønskede, at der blev afgivet en erklæ
ring fra foreningen (se under punkt 4 ved forret
ningsmødet dagen forud).

Formanden udtalte, at han havde sympati for tan
ken, men at han var i tvivl om, hvorvidt det var 
taktisk rigtig at fremsende en sådan udtalelse på 
nuværende tidspunkt. Man skulle muligvis hellere 
indtil videre nøjes med at give tanken udtryk gen
nem en artikel i foreningens blad, hvilket vedtoges.

og

Af proprietær Bent Bjergskov

Hovedbestyrelsen holder møde. Fra 
hele landet stævner bestyrelsesmedlemmer

ne til København for i fællesskab med forenin
gens medarbejdere på kontor og arkiv at drøfte 
de mange og forskellige problemer, der er op
stået siden sidste møde, og arbejde videre med 
sager af mere permanent karakter, som med
lemsforhold, foreningens økonomi etc. Gamle 
planer kritiseres og må eventuelt skrinlægges, 
nye metoder må planlægges og diskuteres fra alle 
synspunkter, før de tages i brug for at skabe et 
så godt resultat af vor forenings virke som mu
ligt.

For så vidt er Dansk Slægtsgaards Forening 
også inde i en god gænge, idet vort arbejde i de 
store linier er stukket ud og ligger fast. Forenin
gens organisation er fasttømret i en sikker ram
me, vore medarbejdere er levende interesseret og 
har deres andel af virket og yder en glimrende 
indsats. Ligeledes har jeg kun anerkendelse til
overs for hovedbestyrelsens medlemmer som hel
hed. Der mødes fuldtalligt til alle møderne, og 
hver enkelt kommer trods privat travlhed og 
med ret store økonomiske ofre, fulde af interesse 
for det hverv, de har påtaget sig og parate til at 
yde deres part, hvor det kræves. Og det bliver

Skovfogedhuset på Romsø.

krævet ikke mindst af de medlemmer, som sam
tidig deltager i et eller flere af de forskellige 
udvalg.

EN EFTERLYSNING

MEN, og her appellerer jeg til repræsentant
skabet, der er et udvalg, hvis virke jeg 

faktisk har savnet resultater fra, og det er ud
valget til varetagelse af økonomiske og lovmæs
sige sager. For eks. mener jeg, at dette udvalg 
burde have forelagt hovedbestyrelsen et forslag 
til indsigelse mod de ikke mindst for slægts
gårdsejere så alarmerende krav, der blev fremsat 
på husmandsforeningernes årsmøde i sommer, og 
som jeg mener, hovedbestyrelsen burde have ta
get offentligt standpunkt til i henhold til for
eningens formålsparagraf.

Da dette ikke skete, foreslog jeg, med henblik 
på foreningens arbejdsprogram, en sådan ud
talelse. Med glæde konstaterede jeg, at en væ
sentlig del af hovedbestyrelsen gik ind for den. 
Imidlertid blev jeg betydet, at begrebet »politisk 
slagside« kunne hæftes på en sådan imødegåelse, 
og at foreningens linie, »politisk neutralitet«, ikke 
må kunne angribes. Jeg indvendte, at udtalelsen 
var fremsat af en faglig organisation, men fra
faldt iøvrigt at lade resolutionen gå til afstem
ning.

Det er selvfølgelig ikke meningen at prøve at 
gøre foreningen til et politisk instrument; men 
jeg mener, at »politisk neutralitet« er misforstået, 
hvis det forhindrer foreningen i at tage stilling i 
sager, der er af vital interesse for slægtsgårds
ejere i deres bestræbelser på at bevare gården 
som slægtsgård.

Slægtsgaardsforeningens gironummer 
er 83.142

Husk mærkaterne!
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OG ET FORSLAG

JEG GAAR UD FRA, at det er samme frygt 
for beskyldning for politisk slagside, der har 

afholdt ovennævnte udvalg fra at tage affære. 
Hovedbestyrelsens virke i sådanne sager må ikke 
hæmmes af enkelte tilråb. Jeg foreslår derfor 
repræsentanterne at tænke disse forhold igennem 
inden næste årsmøde og give hovedbestyrelsen 
en vis frihed til at handle også offentligt i sager 
af denne art, både overfor politiske og faglige 

organisationer, der bringer for slægtsgårdsejere 
så livsvigtige og iøvrigt fundamentale, demokrati
ske principper under diskussion, — med selv
følgelig hensyntagen til de rammer, der er givet 
i vore loves formålsparagraf.

Skulle hovedbestyrelsen så overskride sin kom- 
petance i visse tilfælde, er jeg sikker på, at den 
højere instans, repræsentantskabet, på god de
mokratisk vis vil kunne uddele eventuelle klø.

Bent Bjergskov.

SLÆGTSGÅRDS-DIPLOMET
Af arkivar P. K. Hofmansen

I ANLEDNING af forskellige kritiserende rø
ster vedrørende slægtsgårdsdiplomets prak

sis, som fremkom på repræsentantskabsmødet i 
Stege den 30. maj d. a., kan der være grund til 
i »Slægtsgaarden« at fremsætte en nærmere re
degørelse for diplomsagens fremkomst og ud
vikling sammen med et nyt optryk af den op
sats, der under navn af »Slægtsgårdsdiplomets 
praksis« klarlægger betingelserne og fremgangs
måden, når et medlem ønsker udstedt slægts
gårdsdiplom.

Selv om betingelserne og denne fremgangs
måde klart og detailleret har været fremsat i 
»Slægtsgården« to gange (juli 1951 og februar 
1952), udsendt direkte til alle rekvirenter på di
plomet og endvidere omtalt mere eller mindre 
indgående i »Slægtsgården« tre gange (novem
ber 1951, oktober 1952 og april 1953), synes der 
altså stadigvæk at være medlemmer, der ikke er 
klar over disse spørgsmål.

I Slægtsgårdsforeningens første vedtægter af 
20. maj 1942 findes intet anført om Slægtsgårds
diplomet, men i de ændrede vedtægter af 13. no
vember 1943 blev der under § 2 indføjet den be
mærkning, at der til medlemmer, som ønskede 
det, af SLÆGTSGARDSARKIVET efter for
udgående undersøgelse kunne udstedes et di
plom mod et gebyr til foreningen svarende til 2 
års medlemskontingent, dog mindst 15 kr. Da 
medlemsskabet i foreningen iflg. samme para
graf var betinget af, at gården i mere end 100 år 

havde været ejet eller drevet af slægten, kunne 
således ingen få udstedt slægtsgårdsdiplom uden 
at opfylde det for diplomudstedelse endnu eksi
sterende krav om, at ejendommen i mindst 100 
år skal have været i slægtens besiddelse (eje eller 
fæste). Det må beklages, at bestemmelsen om 
udstedelse af slægtsgårdsdiplomer blev indføjet 
i vedtægterne på et tidspunkt, hvor man vel hav
de besluttet, at diplomerne efter forudgående un
dersøgelse og mod det nævnte gebyr til slægts
gårdsforeningen af slægtsgårdsarkivet kunne ud
stedes »til medlemmer«, men endnu ikke på 
nogen måde var kommet til klarhed over, hvilke 
oplysninger diplomerne 'skulle indeholde, hvor
dan disse skulle se ud og fremstilles, og hvorle
des den detaillerede forretningsgang med hen
syn til diplomudstedelse skulle foregå. Der kom 
til at gå lang tid, inden disse spørgsmål blev så 
afklarede, og inden de forskellige praktiske for
anstaltninger vedrørende diplomerne blev gen
nemført så vidt, at man kunne begynde diplom
udstedelserne.

ET TILLØB TIL en nærmere præcision af 
diplomsagens problemer fandt sted, da ge

nealog Wilh. von Antoniewitz udarbejdede en 
arbejdsplan for slægtsgårdsarkivet, som blev ved
taget af arkivets arbejdsudvalg 6. novbr. 1944 og 
tiltrådt af slægtsgårdsforeningens forretningsud
valg 2. decbr. s. a. Der tales i denne plan om 
såkaldte »slægtsgårdsbreve«, og undersøgelserne 
skulle med hensyn til disse foruden fremskaffel
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se af fæstebreves og skøders data også klarlægge 
navne, fødsels-, vielses- og dødsdata for slægts
gårdens besiddere og deres hustruer. »Under
søgelsens resultat« skulle indføres sammen med 
gårdens navn, beliggenhed, matrikelnumre, areal 
og hartkorn i et »trykt slægtsgårdsdiplom« med 
attestation af slægtsgårdsarkivets historiske kon
sulent. Sagen blev dog ikke aktuel, da der hid
til ikke forelå bestillinger på diplomer, men den 
blev stadigvæk taget op til drøftelse både i 
slægtsgårdsarkivet og i foreningens hovedbesty
relse.

Efter at arkivar P. K. Hofmansen fra 1. jan. 
1946 havde overtaget slægtsgårdsarkivets ledelse, 
blev der ved repræsentantskabsmødet i Aarhus 
4. maj s. a. slået til lyd for de nærmere retnings
linier indenfor arkivets arbejde og derunder også 
for sagen vedrørende »diplomer og slægtsgårds
breve«. Imidlertid var foreningens hovedbesty
relse på dette tidspunkt optaget af mange andre 
vanskelige problemer, og da slægtsgårdsarkivet 
på samme tid kæmpede for at bringe orden og 
system i arkivets samlinger og daglige arbejde, 
skete der ikke foreløbigt noget med hensyn til at 
effektuere vedtægternes bestemmelse om slægts
gårdsdiplomer.

I slægtsgårdsforeningens love af 5. juni 1948, 
der afløste vedtægterne af 13. novbr. 1943, blev 
der bl. a. også indføjet en ny bestemmelse ved
rørende diplomudstedelsen. Medens medlem
merne af slægtsgårdsforeningen iflg. vedtægter
ne af 13. novbr. 1943, efter forudgående under
søgelse kunne få udstedt diplom »af Slægts
gårdsarkivet« t blev retten til diplomudstedelsc og 
dermed selvfølgelig også alle forpligtelser i så 
henseende i de nye love af 5. juni 1948 henlagt 
til »foreningens hovedbestyrelse«.

DENNE ændring skulle få uheldig betydning 
for de følgende års arbejde med diplomsa

gen, idet saglige hensyn til omfanget af diplomets 
oplysninger i forbindelse med dets størrelse og 
udseende kom til at kollidere med særlige øn
sker indenfor hovedbestyrelsen, der gik ud på 
at presse et uelastisk stof (besidderrækken m. 
m.) ind i en uelastisk ramme (diplomet). Da den 
første diplombestilling imidlertid forelå 7. novbr. 
1948, kunne sagen ikke opsættes længere, og 
dens løsning blev i den følgende tid et meget 
omdiskuteret spørgsmål mellem slægtsgårds
foreningens hovedbestyrelse og slægtsgårdsarki
vet.

DE MANGE DISKUSSIONER om diplo
mets udseende, påskrift og praksis fort

satte indtil 20. maj 1950, da det endelig på 
repræsentantskabsmødet i Randers ved stemme

flertal blev vedtaget, at bestemmelsen om udste
delse af diplomer skulle opretholdes, og at disse 
skulle udføres efter et af formanden, civilinge
niør, gårdejer H. M. Markersen, fremskaffet ud
kast. Forinden var der dog sket det beklagelige, 
at medlemmerne ifl. et opråb i »Slægtsgaarden« 
for november-december 1949 i forbindelse med 
besvarelse af mindre spørgsmål blev tilskyndet 
til at afgive bestilling på diplomer, skønt spørgs
målet vedrørende disses problemer med hensyn 
til påskrift, udseende, udførelse og praksis, som 
det fremgår af det foregående, slet ikke på det 
tidspunkt havde fundet sin endelige løsning. 
Resultatet blev, at der i begyndelsen af 1950 til 
hovedbestyrelsen forelå 36 ansøgninger om di
plomudsendelse, til hvilke man altså ikke fore
løbig kunne tage nogen stilling. Først i februar 
1951 blev oplaget af slægtsgårdsdiplomerne trykt, 
og i marts s. å. kunne foreningens hovedkontor 
endelig til alle rekvirenterne udsende den af 
siægsgårdsarkivet udarbejdede redegørelse for 
betingelserne og fremgangsmåden, når et med
lem ønsker udstedt diplom. Af de tidligere om
talte 36 rekvirenter har 17 til dato endnu ikke 
reageret på hovedkontorets henvendelse, medens 
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andre nye bestillinger er kommet til efter marts 
1951.

Da diplomspørgsmålet efter 7% års forløb i 
foråret 1951 endelig havde fundet sin løsning, 
kunne slægtsgårdsarkivet tage fat på udarbejdel
sen af diplompåskrifterne til de medlemmer, der 
havde reageret på hovedkontorets henvendelse 
af marts 1951, og den 29. september 1951 blev det 
første diplom underskrevet af formanden, næst
formanden og arkivaren for derefter at udsendes 
til rekvirenten.

Grundet på det nødvendige krav om, at alle 
oplysningerne i diplompåskrifterne skal være så 
fuldstændige som muligt og støtte sig til juridisk 
gyldige dokumenters udsagn, er udarbejdelsen 
af disse påskrifter en både langvarig og vanske
lig sag. Der må først indsamles så mange af de 
nødvendige oplysninger som muligt på de offent
lige arkiver, hvorefter kommer fremskaffelsen af 
dokumentationerne for de senere begivenheder i 
gårdens og slægtens historie. Sidstnævnte doku
mentationer kan almindeligvis ikke fremskaffes 
af slægtsgårdsarkivet, men må skaffes til veje og 
indsendes af rekvirenten selv. På trods af gen
tagne henvendelser fra slægtsgårdsarkivets side 
til rekvirenterne har det i adskillige tilfælde vist 
sig, at disses svigten på dette punkt er den væ
sentligste årsag til en lang ventetid på diplom
udstedelse. Enhver kan fremskaffe sit eget skøde, 
sin egen og hustrus dåbs- og vielsesattest m.m., 
og før disse ting foreligger til eftersyn i slægts
gårdsarkivet, vil diplompåskriften ikke kunne 
udfærdiges. Slægtsgårdsarkivet har afskrækken
de eksempler på private oplysninger vedrørende 
data, stavemåde o. s. v., hvorfor kravet om de 
juridisk gyldige dokumentationer ikke kan fra
viges.

Til fuldstændig orientering optrykkes her

Slægtsgårds=diplomets 
praksis

Ifølge § 2 i lovene af 25. maj 1950 for »For
eningen til Bevarelse af Slægtsgaarde« udste
der foreningens hovedbestyrelse efter forud
gående undersøgelse og fremsat ønske mod et 
nærmere fastsat gebyr et diplom til de med
lemmer, hvis ejendom i mindst 100 år har 
været i slægtens besiddelse.

Betingelserne for at få et slægtsgårdsdiplom 
udstedt er da følgende:
1) At ejendommen i mindst 100 år har været 

i slægtens besiddelse (eje eller fæste), og 
at besidderen er medlem af slægtsgårds
foreningen.

2) Dokumentation for denne besiddelse, der 
for så vidt muligt rummer alle de til diplo
mets udfyldelse nødvendige oplysninger. 
(Dokumenterede data og årstal for over
dragelser, attesterede fuldstændige navne 
på besidderne og deres hustruer med ved
føjede og dokumenterede data og årstal 
samt sted for fødsel, giftermål og død).

NB. Denne dokumentation kan for så vidt 
muligt erholdes ved henvendelse til 
Slægtsgårdsarkivet, Det kgl. Bibliotek, 
Købehavn K., mod betaling af de til 
fremskaffelsen af de nødvendige op
lysninger forbundne udgifter. Hvis 
rekvirenten på anden vis har skaffet 
sig de nødvendige og dokumenterede 
oplysninger til diplomets udstedelse, 
skal disse dog godkendes af slægts
gårdsarkivet, og rekvirenten må be
tale de udgifter, der følger med en 
sådan efterprøvning, evt. korrektion.

Hvis rekvirenten foruden de obli
gatoriske oplysninger til udstedelse 
af slægtsgårdsdiplomet også ønsker 
dette påført tilsvarende oplysninger 
om evt. ejendomsbesiddere af slægten 
forud for de sidste 100 år, gælder til
svarende krav om oplysninger ved
rørende hver enkelt overdragelse, be
sidder og dennes hustru.

3) Direkte anmodning til slægtsgårdsforenin
gens hovedbestyrelse, Købmagergade 67— 
69, København K., om udstedelse af diplom 
ledsaget af slægtsgårdsarkivets foretagne, 
evt. godkendte, stemplede undersøgelse 
med de til diplomets udstedelse nødven
dige oplysninger.

4) Erlæggelse af et gebyr på 35.00 kr. til 
»Foreningen til Bevarelse af danske 
Slægtsgaarde«.

P. K. Hofmansen.
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SLÆGTSGÅRDS
MÆRKATET

EFTER at mærkatudsendelsen til de første 1000 
medlemmer i maj viste, at der var stor interesse

for at aftage og benytte

DANSK 
SMGTSÖÄRDS 

FORENING.

Dl NECEN-DAC ER-KORT:
£• -v'.- ■ . AAMAÄ i

mærkatet, idet der kun kom
en meget lille part uindløst 
retur, blev der trykt et nyt 
oplag til udsendelse til re
sten af foreningens med
lemmer.

Den 8. og 10. september 
udsendtes ca. 2300 breve 
med mærkater og der var 
vedlagt girokort til brug 
ved indbetalingen af 5 kr. 
for 100 stk.

Mange medlemmer har
straks indløst mærkaterne, men da der er nogle, som 
endnu ikke har afleveret girokortet og betalingen til 
postvæsenet, bringes det herved i erindring, idet vi 
gerne ønsker mærkaterne indløst eller returneret til 
foreningens kontor snarest muligt.

Der er endnu ca. 700 medlemmer, som ikke har fået 
brev med mærkater tilsendt. Denne sidste udsendelse 
sker ca. 1. november, og vi håber, at der ligesom ved 
de første to udsendelser vil være mange, der indløser

Efterår.

mærkaterne straks og klæber dem på postforsendelser, 
hvor de både vil pynte og henlede tanken på, at 
slægtsgårdsejerne ikke ønsker at give afkald på retten 
til ved ejerskifte at overdrage slægtsgårde til søn eller 
datter eller nære slægtninge.

Slægtsgårdsforeningens kontor

Købmagergade 67-69, København K 

modtager indmeldelser

I efterårs s koven
Jeg holder af mørke, for mørket er nænsomt.
1 det kan man føle sig selv mere nær, 
som træet om natten bli’r ene i skoven 
til trods for de mange træer.

]eg ånder som dét fortrolig med mørket, 
fortrolig med tanken: hver gang det bli’r gry, 
vil dagningen blotte den stimmel omkring mig, 
vi mennesker kalder en by.

Men mørket kan slette det mylder af andre, 
så jeg kan fornemme lidt mer end den tynge, 
som blot er en krop iblandt tusinde kroppe, 
fordømt til at gråne i klynge.

I mørket får sindet den kraft til at leve, 
som dagene nægter det, kraft til at fryse. 
Det øde, som nætterne hvælv er omkring mig, 
gi’r tanken om nætterne magt til at lyse.

Ib Paulsen.
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Gårdfæster HANS HANSEN
»ØSTRE JOMFRVGÅRD^ i Millinge ...

Hans efterkommere

DE TO »Jomfrugårde« i Millinge by var ca. 1580 
nævnt som een adelsgård, »Millinge« (Biskop 
Jacob Madsens visitatsbog), og to adelige jomfruer, 

Mette og Magdalene Emmiksdøtre var dens ejere, 
disse to jomfruer var søstre til Otto Emmiksen (den 
onde), som ejede »Steensgård«. Søstrene boede ikke 
ofte her, thi de ejede tillige »Grøftebjerg« i Vissen
bjerg sogn.

Efter at Otto Emmiksen i 1594 var bleven myrdet 
på »Steensgård« af sine egne folk, blev det søsteren 
Mette, der var gift med Jørgen Tidemand, som overtog 
»Steensgård«. Millinge blev nu bortfæstet til 2 af sog
nets bønder og kaldes nu »Jomfrugården«. I »Steens- 
gård«s jordebog fik de numrene 1 og 2 og blev kaldt 
»Vestre« og »Østre Jomfrugård«.

Da matrikulen blev indført i 1844, fik gårdene matr. 
nr. 8a og 9a. Den »Vestre Jomfrugård« ligger endnu 
i Millinge by på samme sted, navnet er forsvundet, 
den kaldes nu »Grevegården«, men dette navn er ikke 
adelspræget, det er fremstået i den nyere tid efter 
gårdens ejer, Rasmus Greve.

Den »Østre Jomfrugård« blev 1918 udflyttet til 
»Dured« ved Hanneslundskoven, og da den sidste 
gårdfæsterenkc i gården døde 1904, så blev gården 
nedrevet og dens jordareal, som havde hartkorn 6 tdr., 
3 skpr., 3 fdk., V2 album, blev tillagt hovedgården 
»Steensgård«.

På den »Østre Jomfrugård« boede i begyndelsen af 
1700 fæstebonden Hans Hansen, han var gift 2 gange.

1. gang holder han bryllup ca. 1704 med Karen 
Pedersdatter, som blev moder til 4 børn:
1. Maren Hansdatter, født 1705 . . . hun blev ca. 

1735 gift med gårdfæster Rasmus Larsen Haastrup 
i Millinge (matr. nr. 17a, Højagergård), de fik 6 
børn, og sønnen Mads Rasmussen Haastrup blev 
fæster af sin fødegård i 1787 ... og da han blev 
gammel, overlod han sin ifæstede gård til sin æld
ste søn Rasmus Madsen Haastrup i året 1809 — 
hans søn igen, Søren Rasmussen, blev fæster af 
gården i 1854, og han købte den til selveje. — Da 
han døde i 1881, blev det hans unge søn, Hans 
Christian Sørensen, som overtog sin fædrene gård. 
Gården, som her gik i arv fra fader til søn i mere 
end 200 år, er stadig beboet af efterkommere af 
Hans Hansen i »Østre Jomfrugård«.

2. Peder Hansen (Ellegaard), født 1707 . . . fæster ca. 
1731 »Ellegård« i Millinge (matr. nr. 4a) efter ryt
terbonden Hans Jørgensen Ellegaard . . . han gifter 
sig med enken, Maren J ør gensdatter, og får nu 
navnet Ellegaard. I dette ægteskab var der ingen 

børn. Efter hendes død i 1764 bliver han gift 2. 
gang med Karen ]ør gensdatter. Peder Hansen Elle
gaard døde 1768 og efterlod sig tvillingpigebørnene 
Karen Pedersdatter og Maren Pedersdatter, der var 
født 1765. Maren døde 1790, 25 år gammel og Karen 
blev gift med husmand Niels Wæver i Svanninge.

3. Hans Hansen (den gamle), født 1709, får fæste
brev d. 12. december 1742 på en gård i Svanninge 
by (matr. nr. 10a, Enggård). Han holder bryllup 
med Maren Hansdatter af Millinge, hun var datter 
af rytterbonden. Hans Jørgensen Ellegaard (derved 
får Hans Hansen sin broder Peder i Ellegården til 
sin svigerfader).

Den 5. oktober 1778 afstår Hans Hansen sin 
fæstegård til sønnen Niels Hansen, og den 12. sep
tember 1818 får hans søn, Peder Nielsen, fæstebrev 
på sin faders ifæstede gård. Hans søn igen, Niels 
Pedersen, styrede i flere år gården for sin umyn- 
diggjorte fader.

Den 31. juli 1873 køber han gården til selveje og 
bliver gift med Birthe Kirstine Jørgensen; da de 
ingen børn havde blev det Birthe Kirstines søster
søn, Jørgen Hansen Jensen, som arvede gården - 
og hans Søn, Niels Peder Jensen, er den nuværende 
ejer af slægtsgården. Efterkommere fra »Jomfru
gården« bebor stadig den samme gård.

4. Kirsten Hansdatter, født 1717, blev ca. 1745 gift 
med gårdfæster Unge Jens Jørgensen i Østerby 
(matr. nr. 26a, Østerbygård), de havde 3 børn, og 
sønnen, Jørgen Jensen, får udstedt fæstebrev på sin 
fædrene gård d. 21. marts 1771. Hans søn, Niels 
Jørgensen, fæster gården d. 11. januar 1812 og hol
der bryllup med Johanne Ejlersdatter af Millinge — 
datter af gårdfæster Ejler Pedersen (matr. nr. 16a, 
Solagergård) — de fik 4 børn, men ingen af disse 
fik gården i fæste. Kun datteren, Mette Marie 
Nielsdatter, blev gift med gårdfæster Rasmus Mad
sen i Millinge (matr. nr. 5a, Egenskroggård), og 
herfra er slægtens efterkommere rejst ud og bor 
både i Svanninge og Horne sogne.

Hans Hansens første kone døde 12. marts 1719, og 
for anden gang holder Hans Hansen i Jomfrugården 
bryllup, hans anden hustru var Maren Hansdatter, 
der også blev moder til 4 børn:
1. Hans Hansen, født 1721, blev kaldt den unge — 

hans broder i Svanninge var den gamle. Hans Han
sen fæster en gård i Falsled d. 4. maj 1752 (matr. 
nr. 8a) efter sin svigerfader, Hans Jensen, og han 
bliver gift med Birthe Hansdatter. Den 22. juni 
1797 får deres søn, Hans Hansen, fæstebrev på 
gården og bliver gift med Maren Pedersdatter — 
og den 28. august 1844 er det deres søn, Hans 
Hansen, som bliver fæster af sin fødegård . . . Der
efter følger en søn, som også hedder Hans Hansen. 
Den nuværende Ejer, Erik Jørgensen, overtog går
den efter sin svigerfader.

Efterkommere fra Jomfrugården er stadig i besid
delse af slægtsgården i Falsled.
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2. Karen Hansdatter, født 1725, blev møllerkone i 
Heden mølle ved Falsled og var gift 3 gange.

I 1751 blev hun gift 1. gang med Christen Niel
sen, der havde møllen i fæste fra 1722—1759. Hun 
blev stifmoder til hans 7 børn — sammen havde 
de ingen børn. Efter hans død i 1759 blev hun 
gift 2. gang med Jørgen Jørgensen, der var møller 
fra 1759—1767, de fik 3 børn: 
a) Christen Jørgensen, f. 1761, møller.
b) Else Marie Jørgensdatter, f. 1763, blev gift med 

Jørgen Jensen Skytte — var krofolk på Bøjden, 
hvorfra der da var overfartssted til Als og Søn
derjylland.

c) Maren Jørgensdatter, f. 1767, blev gift med Lars 
Svend Jørgensen, som fik møllen i fæste.

Den 3. mand Karens Hansdatter blev gift med 
var Mølleren Hans Ibsen, og de havde ingen børn 
sammen. — I Heden mølle er slægten borte, men 
i Home sogn lever Skytte-slægten.

3. Niels Hansen (Møllet), født 1732, har været møller
karl hos sin svoger i Heden mølle, han er 41 år, 
da han d. 10. august 1773 fæster gård i Millinge 
efter sin svigerfader Rasmus Hansen Bonde (matr. 
nr. 16a, Solagergård) og bliver gift med datteren 
Johanne Rasmusdatter.

D. 29. maj 1777 dør Niels Hansen Møller og 
efterlader sig 2 små børn:
Hans Nielsen Møller, f. 1773, og
Maren Nielsdatter Møller, f. 1775.

4. Anna Hansdatter, født 1735, var den yngste i sø
skendeflokken og var ugift.

Hans Hansen døde 1735 og hans enke, Maren Hans
datter, måtte gifte sig med den næste fæster af Jomfru
gården, Peder Hansen Ladefoged, hun døde 1758, og 
Peder Ladefoged bliver gift 2. gang med Mette Jørgens
datter. Mette Jørgensdatter døde 1773. Der bliver af
holdt skiftesamling d. 23. april, hvorefter Peder Han
sen Ladefoged overlader sin ifæstede gård til sin sidste 
salig kones søsterdatter, Anne Jensdatter, der bliver 
gift med den næste fæster af gården

Niels Rasmussen Haastrup, der d. 15. april 1773 fæ
ster »Jomfrugården« som Peder Ladefoged bebor, men 
nu af står, da han er gammel og skrøbelig. Gården, 
som han fæster, var hans moders fødegård.

1810 bliver så »Jomfrugården« udflyttet, her dør 
Anne Jensdatter omkring 1813, og Niels Rasmussen 
Haastrup afstår sin fæstegård til sin svigersøn, Rasmus 
Andersen, der får udstedt fæstebrev på gården i »Du
red« d. 30. december 1813 og bliver gift med datteren, 
Maren Nielsdatter, der døde 3. december 1820, 32 år 
gi., han holder bryllup 2. gang med Rasmus Hansen 
Smeds datter fra Millinge, Johanne Rasmusdatter.

Den sidste fæster af gården i »Dured« var Lars 
Madsen, der var født i 1821 i Millinge som søn af gård
fæster Mads Jensen og Karen Larsdatter (matr. nr. 18a, 
Bækkelundgård), han får fæstebrev d. 31. december 
1861 efter sin svigermoder, Rasmus Andersen Haa- 
strups enke — han er blevet gift med datteren, Rasmine 
Andersen Rasmussen.

Da gården var forbeholdt godset, blev den aldrig 
solgt, Lars Madsen døde 6. oktober 1899 og hans enke 
døde 4. marts 1904; disse to mennesker var de sidste 
fæstere af den gamle og efterhånden forfaldne »Dured- 
gård«, som var dens navn tilsidst — og frodige marker 
dækker nu den plet, hvor den engang lå.

Mette Hansen, 
Svanninge byskole.

MENNESKET 
og arbejdet

MIN BEDSTEFAR var en sommerdag med sine 
sønner i marsken for at rive hø. »Se,« sagde bed

stefar, »kan I se, hvor den mand er fra, der kommer 
gående ovre på vejen?« »Nej,« svarede de, »det kan du 
heller ikke.«

»Vel ikke,« svarede bedstefar, »men jeg kan se, at han 
ikke er fra syd for vor landsby derhjemme, — men 
derimod fra nord for landsbyen, hvor der næsten kun 
er lyng. I ved den store hede.« —

»Hvorfor kan du se, at han netop er fra landet nord 
for byen?« »Jo,« svarede bedstefar, »manden løfter 
benene så højt, han er vant til at gå i lyng hver dag. 
— Syd for byen findes ingen lyng.«

Vi kan vel alle finde eksempler i relation til oven
stående overskrift.

Tænk på den ældre sømand, der i tidens løb har 
fået en duvende gang, — alt efter bølgegangen i ha
vet. — Vi kan tage snedkeren, der fra helt ung har 
stået ved sin høvlebænk, — hans ene skulder holdes 
altid lidt højere end den anden, og med et bestemt 
tag griber han om genstande; ligeså når han spiser, — 
det er taget på høvlen, der præger hans bevægelser.

Præstens gang er i tidens løb blevet til bestemte 
skridt, alt efter gangen i kirken.

Kontormanden går let og med korte skridt, — det 
er hensynet til hans medarbejdere på kontoret, som 
præger bevægelserne.

Skrædderen kendes på små, vævre skridt, udslag af 
år efter år på bordet sammenbøjede stilling med kors
lagte ben.

Lad disse eksempler være nok. — Let kommer 
spørgsmålet da til at lyde i »Er det lov?« Der må 
svares ja!

I de unge år kan gangart og legemsholdning let æn
dres, f. eks. er den tunge, langskridtede gang og dette 
at løfte benene højt vaner, der i nye omgivelser og 
ved vejledninger let kan udlignes. Her må også til
føjes, at gymnastik er en af de bedste metoder til at 
få en smuk og naturlig gang.

Hvad er kønnere end se et ungt menneske med en 
smukt afbalanceret opførsel og gang?

T. Kragelund.



Tag venligt imod Betragt det som en

SLÆGTSGAARDSMÆRKATET GOD OPGAVE

naar det i nærmeste fremtid at tegne en
tilsendes Dem.

AARSANNONCE
til »SLÆGTSGAARDEN«

Den læses af et tusindtal
ligt, købedygtigt Publikum, 
Den, der saaledes støtter 
Bladet, støtter Foreningen 
og dermed sig selv .. .

C^NDELSBOGTRYKKERIET  

i Odense

Køb hos Bladets Annoncører!

Slægtsgaardsejere! Slægtsgaardsejere!
Sikker Dem mod Haglskade Tegn Deres Forsikring

gennem mod Stormskade i

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910 Dansk Forsikringsforening mod Stormskade
Store Torv 5 . Aarhus Store Torv 5 . Aarhus

Østifternes Land-Hypothekforeningr
Gyldenløvesgrade 3 

KØBENHAVN V

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


