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Fra årsmødet i Skive: Øverst til venstre byder proprietær Jens Østergaard årsmødedeltagerne velkommen til 
slægtsgården Bostrup Østergård; til højre modtages deltagerne af gårdejer Gudike Vestergaard på Vester
gård. I hjørnet ses foreningens formand, civilingeniør H. M. Markersen. Derunder et udsnit af årsmødedel

tagerne på rundturen i Salling.
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Stedse større interesse for slægtsgårdsarbejdet
Årsmødet i Skive røbede stor arbejdslyst, og beretningerne påhørtes 

med levende interesse. To fornøjelige dage.

Årsmødet pa hotel royal i skive 
i dagene lørdag den 21. og søndag den 

22. maj fik med sine 175—200 deltagere et stor
artet forløb. Egnen er dejlig, vejret var køligt, 
men smukt, og deltagerne veloplagte. Mens del
tagerne i repræsentantskabsmødet samledes om 
forhandlingsbordene, var damerne på udflugt til 
Ørslevkloster m. v. under erhvervs- og turistchef 
K. Ellesøes ledelse.

Efter at revisor Foged var valgt til dirigent og 
sagfører Hesselbjerg til protokolfører, råbtes 
amtsrepræsentanterne op, og formanden, civil
ingeniør, gårdejer H. M. Marker sen, udtalte i sin 
beretning bl. a.:

Den 22. maj 1954 havde Dansk Slægtsgaardsforening 
årsmøde i Flensborg, og det siges om dette møde, at 
det ikke alene blev en oplevelse for årsmødedeltagerne 
fra Danmark, men det vakte også stor interesse både 
blandt danske og tyske slægtsgårdsejere i Sydslesvig.

Siden årsmødet i 1954 har foreningsledelsen fortsat 
arbejdet med Slægtsgårdsforeningens opgaver både i 
henhold til foreningens formål og i henhold til udta
lelser ved tidligere repræsentantskabsmøder.

Foreningsarbejdet i det forløbne år har været præ
get af, at der både blandt foreningens medlemmer og 
fra mange sider er vist stigende interesse for Slægts
gårdsforeningen og dens arbejde.

Slægtsgårdsejerne består af rolige og besindige folk.
Slægtsgårdsejeren ønsker at arbejde med sin jord, 

og han ønsker gården bevaret for slægten. Han beder 
ikke om særrettigheder, men han ønsker heller ikke, 
at der lovmæssigt set sker indgreb i hans ejendoms
rettigheder eller pålægges ham skattebyrder, som andre 
erhverv ikke har.

Det kan her nævnes, at af de breve, Slægtsgårdsfor
eningen får fra medlemmerne om mange forskellige 

problemer, indeholder en del utilfredshed med, at der 
igennem de stigende ejendomsskatter pålægges land
brugsejendomme en uretfærdig ejendoms- og grund
skyldbeskatning.

Slægtsgårdsejendommene er ikke spekulationsgårde 
(en fordel for samfundet), og derfor opfattes de sti
gende ejendomsskatter som svarende til påførte tvangs
prioriteter og som et økonomisk minus for bevarelsen 
af gården i slægtens eje.

Forholdet er det, at Danmarks hovederhverv er land
brug, og derfor er der måske en tilbøjelighed til at 
pålægge landbruget større byrder end andre erhverv, 
og måske større byrder end klogt er for i Danmark 
at have et landbrug, som kan konkurrere med land
brug i industrilande, men alle disse problemer er noget 
som regering, rigsdag og de politiske partier må tage 
sig af.

Slægtsgårdsforeningens formål og arbejdsprogram 
går ud på at arbejde for bevarelse af danske slægts
gårde, men arbejdet må gøres således, at slægtsgårds
foreningen holdes fri af partipolitik.

Fra slægtsgårdene kan kun en af børnene overtage 
gården, og de andre børn må købe andet landbrug

Den tungt henskridende —
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eller gå ud til andre erhverv, og det er derfor ganske 
naturligt, at slægtsgården betragtes som et ståsted for 
slægten, og at en slægtsgårdsejers indstilling er den, at 
han ønsker de bedst mulige levevilkår for alle erhverv 
i vort land.

Af det her nævnte vil det forstås, at Slægtsgårdsfor
eningens ledelse er ude for mange henvendelser og 
spørgsmål, men Slægtsgårdsforeningen må udføre sit 
arbejde under hensyn til de vilkår, som fastlægges af 
regering, folketing og de politiske partier.

HUSMANDSBRUGENE

Slægtsgårdsforeningen har da også i det forløbne år 
som tidligere haft den glæde, at dens arbejde omtales 
velvilligt i hele den danske presse, og vi takker på det 
hjerteligste pressen herfor.

Fra flere medlemmer har vi haft forespørgsel 
om Slægtsgårdsforeningens stilling til udstykning 
til husmandsbrug. Det har været let for ledelsen 
at svare på sådanne henvendelser. En meget stor 
del af Slægtsgårdsf oreningens medlemmer er ejere 
af husmandsbrug. Vi er vidende om, at folk i 
almindelighed overraskes over denne oplysning, 
men det er rigtigt — masser af husmænd er 
gode slægtsgårdsmedlemmer. Selvfølgeligt ønsker 
Slægtsgårdsforeningen, at der bliver flere hus
mandsbrug, overbevist om, af der særligt inden 
for denne størrelse af landbrugsejendomme er 
mulighed for mange flere slægtsejendomme.

Slægtsgårdsejerne ønsker, at der oprettes hus
mandsbrug, men fra flere sider er fremkommen 
udtalelser om, at jord til nye husmandsbrug bør 
fremskaffes ved frie køb. I et folkestyret land, 
hvis grundlag må være respekt for frie erhverv 
og for privat ejendomsret, bør man ikke ved 
tvang kunne tage jord fra et bestående land
brug tilmed mod forholdsvis lav betaling.

Hertil må Slægtsgårdsforeningens ledelse svare, 
at foreningen må arbejde for slægtsgårdenes be
varelse og for dens store kulturelle opgaver un
der de betingelser, som foreligger i henhold til 
landets lovgivning.

At Slægtsgårdsforeningen er imod, at der ved 
tvang tages jord fra slægtsejendomme til opret
telse af husmandsbrug, må vel alle finde helt 
naturligt.

Formanden nævnte endvidere, at foreningens ledelse 
er opmærksom paa alt, hvad der i regering og folke
ting kan ske i lovgivningen om arvespørgsmål.

Foreningens juridiske konsulent, sagfører M. Hessel- 
bjerg, har i bladet »Slægtsgaarden« nr. 75 af februar 
1955 skrevet en artikel om loven af 17. marts 1954 
om ændring i. arveloven. Foreningen har over for lov
givningsmagten gjort sine betragtninger gældende, og 
selvom vi ikke får alle vore ønsker opfyldt, kan det 
dog siges, at lovgivningsmagten har vist sig velvillig 
overfor vore ønsker.

ET KÆRKOMMENT TILSKUD

Arkivudvalget med konsulent Balle som formand og 
Hofmansen som arkivleder arbejder godt og støt.

Hele formen for vort arkivarbejde er lagt an på, 
at der med tiden kan skabes et aktiv for alle land
brugsejendomme, men hvis dette arbejde virkeligt skal 
kunne fremmes, koster det mange penge.

Vi har haft den glæde i det sidste år at have mod
taget 500 kr. fra Carlsen-Langes Legatstiftelse til vort 
arkivarbejde, hvilken gave vi har været meget tak
nemmelig for, fordi det er en anerkendelse af vort 
arkivarbejde.

Vi har endvidere konstateret, at der i landbokredse 
er stigende interesse for vort arkivarbejde. Det kan 
ikke være anderledes, end hvis vi kan skabe et land
ejendomsarkiv, som indeholder oplysninger om slægts- 
og gårdhistorie for alle danske landbrug, så må det 
være af stor kulturel betydning. Hvis en mand køber 
en landbrugsejendom, må det være af stor værdi, om 
han kan faa oplysninger om gårdens historie og om 
de slægter, som i årenes løb har arbejdet og virket på 
gården.

Foreningens ledelse har konstateret, at dens for
nemme arkivarbejde mere og mere anerkendes inden
for landbrugets ledende mænd, men vi er endnu ikke 
nået frem til at kunne finde den økonomiske hjælp, 
som er nødvendig for at få rigtig fart i arkivarbejdet.

Det er således, at vor arkivopgave om undersøgelse 
af danske landbrugs slægts- og gårdhistorie ønskes løst 
under formen »Hjælp til selvhjælp«, således at den 
fra offentlig side ønskede pengehjælp er forholdsvis 
lille i forhold til den kæmpeopgave, det i virkelig
heden er.

Med hensyn til arkivarbejdet i det forløbne år hen
vises til den beretning, som vil blive aflagt af konsu
lent Balle som formand for arkivudvalget.

Det er foreningsledelsens opfattelse, at bladet »Slægts
gaarden« støt og godt arbejder sig frem til at få et 
godt og aktuelt indhold, men selvfølgelig er det afgø
rende, hvad repræsentantskabet og årsmødets deltagere 
mener om dette. Foreningen holder indtil videre fast 
ved udsendelse af 6 blade om året, selvom det koster 
forholdsvis meget.

TEGNING AF NYE MEDLEMMER
På initiativ af bladledelsen har foreningen udsendt 

mellem 4 og 5000 udsendelser til danske i udlandet for 
at henlede opmærksomheden på Dansk Slægtsgaards- 
forenings virksomhed.

Formålet med henvendelsen har været at henlede 
udlandsdanskernes opmærksomhed på foreningens virk
somhed og særligt på foreningens arbejde under slægts
gårdsarkivet.

Foreningen har ca. 4.000 medlemmer, og der vil 
hvert år være en naturlig afgang. Det er derfor vig
tigt at få tegnet nye medlemmer, og af sådanne kom
mer af sig selv en del.

Forholdet er det, at der i landet er mellem 16 og 
20.000 slægtsgårdsejere, som opfylder betingelserne for 
at blive medlem af Slægtsgårdsforeningen.

Ledelsen er klar over, at det ikke er nok, at nogle 
af foreningens medlemmer gør et godt arbejde for at 
få nye medlemmer, det er nødvendigt at udsende en 
agent til tegning af nye medlemmer, og det koster 
penge, men ledelsen håber på, at foreningens økonomi 
snarest kan tillade ansættelse af en agent til dette 
arbejde.
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MÅLET: HVERT AMT SIT MEDLEM
I HOVEDBESTYRELSEN

Hovedbestyrelsen består for tiden af 11 medlemmer. 
I henhold til foreningens love skal hovedbestyrelsen 
bestå af mindst 10 medlemmer, men det vil være ønske
ligt, om vi kan nå frem til, at hvert amt har et med
lem i hovedbestyrelsen. Måske bør vi gå gradvis frem, 
men det vil være formålstjenligt, om repræsentantska
bet allerede nu vil udtale sig om, hvor mange med
lemmer, der bør være i et amt, for at dette kan få 
et medlem i hovedbestyrelsen. Med hensyn til valg af 
et medlem til hovedbestyrelsen er det således, at det 
pågældende amts organisation udpeger dets medlem 
til hovedbestyrelsen.

Ved aflæggelse af denne årsberetning er det 
mig en glæde at kunne meddele, at interessen 
for Slægtsgårdsforeningens arbejde fra mange 
forskellige sider i det forløbne år har været 
større end i noget tidligere år.

Det er vort håb, at regering, folketing og de 
politiske partier har forståelse af, hvor stor be
tydning det danske landbrugs slægtsejendomme 
igennem hundreder af år har haft i arbejdet for 
det danske landbrugs udvikling til stillingen 
i dag.

Hånd i hånd er denne udvikling sket igennem 
både kuturelle og økonomiske opgavers løsning.

De danske slægtsgårdsejere ønsker denne ud
vikling fortsat på en sådan måde, at der skabes 
de lykkeligste og bedste levevilkår for alle bor
gere i vort land. (Bifald.)

Generationers arbejde bliver 
videreført på de gamle gårde

HER I DANMARK er det jo sådan, at en land
mands tilværelse i almindelighed og på en 

slægtsgård i særdeleshed former sig som en byggen 
videre på det arbejde, der er udført eller lagt til rette 
af de slægtled, der gik forud for os, sagde arkiv-udval
gets formand, konsulent Hans Balle, indledningsvis i 
sin beretning om arkivarbejdet og føjede til: Hver 
generation sætter sit præg på hjemmet og jorden, og 
hvert gods, hver gård og hvert husmandsbrug eller 
boelssted, som har bestået i en årrække, har sine min
der og sin kulturhistorie, som i større eller mindre 
grad, bevidst eller ubevidst, betyder noget for beboerne, 
når de tænker på deres marker, skove, haver eller byg
ninger.

Balle talte desuden meget smukke ord om emigran
terne og de vilkår, hvorunder de, som bl. a. skildret 
af Martin A. Hansen, må arbejde i fremmede lande 
på for dem traditionsløs jord. Den tomhed og rod
løshed, som sådanne danskere oplever på nyopdyrket

Amtsrådsmedlem, gårdejer Chr. R. Christensen med 
frue, Badstrup, deltog i årsmødet og er her fotograferet 
sammen med propr. Bent Bjergskov (med baskerhue).

område i det fjerne, er eksempler på, at det giver til
værelsen rigdom, når mennesker kender bakkernes og 
mosehullernes gamle navne, landskabets sagn og myter 
og ved noget om de beboere og slægter, som har levet, 
virket og sat præg på stedet. Det nærer fantasien og 
giver tankerne og sindet farve, når der er håndgribe
lige, skriftlige eller levende erindringer fra flintøkser
nes og dyssernes tid til vore dage.

Det er dette — en tidens og oplevelsernes dimen
sion — en historisk målestok og kontakt med for
tiden — slægtsgårdsarkivet har til opgave at medvirke 
til at samle og værne om ved arkivforskning og udar
bejdelse af slægts- og gårdhistorie for foreningens 
medlemmer.

Arkivar Hofmansen har som sædvanlig i januar må
ned udarbejdet en oversigt til arkivudvalget over slægts
gårdsarkivets arbejde og opgaver i det sidste år. Denne 
oversigt indeholder mange oplysninger og statistiske 
opgørelser, dels fra 1954 og dels fra de sidste 5 år, 
og en samlet opgørelse for de forløbne 14 år fra slægts
gårdsarkivets oprettelse i 1941.

4105 UNDERSØGELSER SIDEN 1941
Der er i 1954 udsendt 297 stk. folketællingsunder

søgelser. Det samlede antal siden 1941 er ca. 4105 stk. 
Ved udgangen af 1954 manglede der 65 folketællings- 
undersøgelser at udsende. Den medarbejder, der på 
rigsarkivet varetager udskrivningen af folketællingerne, 
var syg nogle måneder sidste efterår, men på nuvæ
rende tidspunkt har alle, der har indsendt slægtsskema, 
fået en folketællingsundersøgelse tilsendt. Alle, der 
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sammen med indmeldelsen eller senere udfylder det 
udsendte skema til opgivelse af oplysninger om de 
nærmeste slægtled, får en gratis udskrift af folketæl
lingslisterne, som for de fleste gårdes vedkommende 
kan give oplysning om gårdbeboerne i tiden fra 1787. 
I Sønderjylland kan en del af folketællingerne dog kun 
føres tilbage til 1835. En del af foreningens medlem
mer har ikke fået en folketællingsundersøgelse tilsendt, 
og det skyldes, at de ikke har indsendt slægtsoversig
ten ved indmeldelsen. Nogle finder det måske vanske
ligt at udfylde skemaet med forældres, bedsteforældres 
og eventuelt oldeforældres navne og de fødselsår og 
data, der kan skaffes, men der fordres ikke mange op
lysninger for at knytte forbindelsen med slægtens 
navne i folketællingslisterne i 1890 og 1900.

I år skal der trykkes et nyt oplag af det skema, 
der anvendes til den slægtsoversigt, medlemmerne gi
ver som grundlag for arkivets undersøgelser. Det vil 
blive optrykt i medlemsbladet eller udsendt direkte til 
alle medlemmer, der ikke ved indmeldelsen har udfyldt 
og indsendt en oversigt, og det anbefales alle, der 
ikke har fået en folketællingsundersøgelse, at gennem
føre udfyldningen og indsendelsen til foreningens kon
tor. Når der gratis kan fås oplysninger om, livem der 
har boet i en gård i op til 170 år med opgivelse af 
personernes alder og fra 1845 tillige fødested, burde 
alle benytte sig deraf.

De 297 folketællingsundersøgclscr, der er udsendt 
i 1954, er af arkivets midler betalt med 4.70 kr. pr. stk.

STORE UNDERSØGELSER AF 
SLÆGTS- OG GÅRDHISTOBIE

Der er i 1954 udsendt 28 store undersøgelser. Disse 
er udarbejdet efter bestilling af foreningens medlem
mer, som ønskede en mere udførlig undersøgelse af 
deres slægts og gårds historie. Disse større arbejder, 
som rekvirenterne selv har betalt, har i gennemsnit 
kostet 160 kr. pr. stk. Siden arkivets oprettelse i 1941 
er der ialt 298 store undersøgelser. Pr. 31. december 
1954 var der 15 store undersøgelser i arbejde og 10 stk. 
var bestilt til udarbejdelse. De, der afgiver bestilling 
på store undersøgelser, er selv med til at afgøre, hvor 
omfattende materialet kan blive, eller hvor langt der 
skal søges tilbage i fortiden, idet der oftest stilles et 
bestemt beløb til rådighed til afholdelse af undersøgel
sens udgifter, f. eks. 100 — 200 — 300 kr. eller et andet 
beløb. Ved disse større undersøgelser lykkes det ofte 
at følge gårdens og slægtens historie 300 — 400 — 500 
år tilbage i tiden. Mange gamle herregårdes historie 
kan følges betydeligt længere tilbage.

Slægtsgårdsdiplomet. I 1954 er der udført 4 diplom
påskrifter. De første slægtsgårdsdiplomer blev udsendt 
i 1951. Ialt er der i de første 4 år udstedt 30 diplomer.

I »Slægtsgaarden« nr. 75 (februarnummeret i år) var 
der skrevet en artikel om slægtsgårdsdiplomet, og der 
var på tryk gengivet et diplom med påskrift, for at 
vise et sådant i udfyldt stand. — Denne artikel for
anledigede, at slægtsgårdsarkivet modtog 9 henvendel
ser med forespørgsel om udarbejdelse af et diplom, og 
der er siden modtaget 4 nye bestillinger.

I 1954 er der til arkivet indgået 133 breve, og der 
er udsendt 228 med individuelt indhold, og 297 stk. 
med folketællingsundersøgelser, ialt er der udsendt 
525 stk. Antallet af gæster på arkivet har i 1954 væ
ret 79.

Arkivets samlinger af slægts- og gårdhistore øges år 
efter år. I de forløbne 14 år er der samlet et betyde
ligt historisk materiale, som vi alle ved fælles hjælp 
og interesse bør medvirke til at forøge og videreføre, 
ikke alene til glæde for de nulevende slægtled, men 

også i høj grad for efterfølgende generationer, som 
i slægtsgårdsarkivet vil kunne finde et sognevis vel
ordnet, let tilgængeligt og let læseligt oplysnings
materiale med redegørelse for mange slægters og går
des historie gennem flere hundrede år.

Vi glæder os over, at arkivar ved Dansk Folkeminde
samling, magister Hans Ellekilde, er kommet tilstede 
ved vort årsmøde, og vi takker Dem for den interesse 
og velvillie, hvormed De omfatter slægtsgårdsarkivet, 
og vi takker Dem for udmærket samarbejde og for 
den bistand, De yder os, og for hjerterum og husrum.

Slægtsgårdsarkivets daglige leder, arkivar Hofman
sen, takker vi for god ledelse og for god orden i 
arkivets samlinger. Vi ved, at mange undersøgelser 
kræver store forarbejder og mange timers granskning 
på rigsarkivet, matrikelsarkivet og landsarkiverne, før 
materialet kan renskrives som et samlet hele. Vi ved, 
at Hofmansen lægger megen vægt på nøjagtighed, og 
når vi har den tilfredsstillelse, at slægtsgårdsarkivets 
undersøgelser og afhandlinger anerkendes og respekte
res af fagfolk, så skyldes det først og fremmest, at 
det er solidt arbejde, der udføres. Vi beder Hofmansen 
bringe én hilsen til arkivets tre nærmeste medarbejdere, 
pensioneret politikommisær Albert Larsen, overlærer 
P. Rønn Christensen og landbrugskandidat A. M. Hem- 
mingsen, og takke for deres indsats. Dygtige, kvalifice
rede medarbejdere er en betingelse for at kunne gen
nemføre arkivets undersøgelser.

ARKIVETS ADMINISTRATION
Arkivets regnskab påvirkes ikke af de store under

søgelser og udstedelsen af diplomer, som betales af 
de medlemmer, der afgiver bestillingerne.

REGNSKAB FOR 1954.
Indtægt.

Kassebeholdning pr. 1. januar 1954 .......... 274,66 kr.
Modtaget af Slægtsgårdsforeningen .......... 6500,00 -

Balance...... 6774,66 kr.

Udgift. 
Arkivar Hofmanscns løn ............................. 4100,00 kr.
Folketællingsundersøgelser ........................ 1179,20 -
Kontorhold og porto ................................. 634,08 -
Kassebeholdning pr. 31. december 1954... 861,38 -

Balance...... 6774,66 kr.

De 500,00 kr., vi i indeværende år har modtaget som 
gave til arkivarbejdet fra Carlsen-Langes Legatstiftelse, 
er vi meget taknemmelige for. Vi håber, at der efter
hånden må blive flere institutioner eller fond, der vil 
yde tilskud til det kulturelle arbejde, slægtsgårdsarkivet 
varetager.

I indledningen til denne beretning blev nævnt, at 
der ude på gårdene bygges videre på tidligere genera
tioners arbejde. Lad os benytte slægtsgårdsarkivet til 
at bygge viclere på samlingen af historiske oplysninger 
om begivenheder og om liv og virke i Danmarks gårde.

Så vidt det vides, findes der ikke i noget andet land 
en institution, der svarer til slægtsgårdsarkivet, men i 
et så udpræget landbrugsland som Danmark, hvor der 
i mange befolkningslag spores en stigende interesse 
for erhvervshistorie og slægtsforskning, er det natur
ligt at søge slægtens spor i stort og småt og samle 
de kulturelle livsværdier, der findes i gårdenes og 
slægternes historie.

Vi befinder os i dag på den egn, hvor Jeppe Aakjær 
har levet, derfor sluttes denne beretning om slægts
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gårdsarkivet med nogle verslinier af Aakjær. Han følte, 
at der er styrke og fornyelse i at se tilbage på slæg
tens svundne liv og arven af dybe, stærke minder, 
og han skrev:

Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog 
har gemt et gran af slægtens vé og våde; 
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog, 
og løfte mig en flig af livets gåde.

BLADBERETNINGEN

blev på den sygemeldte hofjægermester Cederfeld de 
Simonsens vegne også aflagt at konsulent Hans Balle, 
der bragte hofjægermesterens hilsen til alle årsmøde
deltagerne og oplyste, at der, siden det første nummer 
af »Slægtsgaarden« udkom 15. oktober 1942, er udsendt 
76 numre eller seks pr. år. Bladet trykkes i 4200 eksem
plarer. Konsulent Balle redegjorde for medlemsbladets 
formål som bindeled mellem medlemmerne og dets stof
område og understregede, at vi gerne ser endnu flere 
referater af møder ude i amterne og af slægtsmøder 
landet over o. 1. emner. Vi er bekendt med, at bladets 
historiske stof har stor interesse for læserne, og vi er 
flittigt citeret i dagspressen, for så vidt, som vi også 
bestræber os på i så udstrakt grad som muligt at gøre 
bladet aktuelt. Hvis der er medlemmer, som har fået 
udarbejdet en mønstergyldig forpagtningskontrakt, gæl
dende for den yngre generation, indtil slægtsgården 
overdrages, eller hvis nogen har en mønstergyldig af
tægtskontrakt, fået tinglyst en velegnet deklaration om 
en gårds bevarelse eller lignende, som kan være vejle
dende for mange, vil sådanne dokumenter (gerne uden 
angivelse af navne) kunne optrykkes i bladet som 
eksempler til efterfølgelse. Også med hensyn til an
noncetegning beder vi om medlemmernes bistand, bl. a. 
i forbindelse med redskabskøb. Gennem »Slægtsgaar
den« kan forretninger i denne og tilsvarende brancher 
komme i forbindelse med et stort og købedygtigt publi
kum. Annonceprisliste og cirkulærebrev med oplysnin
ger om annoncering kan rekvireres fra Slægtsgaards- 
foreningens kontor.

DET STORE MÆRKATSALG
Derpå omtalte konsulent Balle mærkatsalget, der for 

1953 og 1954 omfattede ialt 215.000 stk., som havde 
indbragt 10,770 kr. Overskudet var 5141 kr., som var 
anvendt til indkøb af kontormaskinel. Til rest var 
195 kr. Der eksisterer endnu en restbeholdning af mær
kater. Mod indsendelse af 5 kr. til foreningskontoret 
modtager man en pose med 100 stk.

Om udsendelserne til udlandsdanske oplyste Balle i 
overensstemmelse med tidligere meddelelser i bladet, 
at disse var sket i samarbejde med direktør Kamp, 
Dansk Samvirke. Bagefter modtog foreningen udklip 
af aviser fra fjerne lande med udførlige omtaler af 
Slægtsgaardsforeningen, samt breve med forespørgsler 
om passivt medlemsskab og om tilsendelse af medlems
bladet. Vi agter fortsat at holde os i kontakt med 
danske i udlandet. Hans Balle fortalte om bladudval
gets interne arbejde, som omfatter stillingtagen til ad
ministrative spørgsmål, fremskaffelse af stof, annonce
problemer etc. Sluttelig udtalte konsulent Balle:

Det er hos redaktøren og på trykkeriet, at bladet 
formes og fremstilles, og vi er Ib Paulsen taknemme
lige, fordi han interesserer sig så stærkt for vort lille 
blad og vil varetage de redaktionelle opgaver. Vi ved, 
at han er en stærkt optaget mand, ikke alene som 
journalist ved et stort dagblad — han befatter sig 
med kunstanmeldelser, naturskildringer, egnsbeskrivelser

Dc må gætte tre gange, og så vil vi vædde på, at De 
siger: »T hommes« . . .

m. m., og vi stifter ofte bekendtskab med hans digteråre, 
når vi hører vers i »Dagens Digt« i Radioen, og med 
hans interesse for landskab og folkeliv, når han med
virker ved radioudsendelser.

Vi siger Ib Paulsen tak for godt medarbejderskab 
ved »Slægtsgaarden« og for det gode samarbejde, han 
formidler med Andelsbogtrykkeriet, og vi beder ham 
bringe direktør Koksbang og medarbejderne en hilsen 
og tak for veludført arbejde på trykkeriet.

(Alle tre beretninger hilstes med bifald.)
Revisor Foged oplæste regnskabet, som godkendtes.

En lempelse i lovene?

IDEN FØLGENDE drøftelse fandt gårdejer Einer
Petersen, Kikhavn, det naturligt, at der før eller 

siden kom en repræsentant for hvert amt i hovedbe
styrelsen samt anbefalede, at man i hvert fald gav be
styrelsen ret til at supplere sig med repræsentanter for 
særligt godt arbejdende amter.

Proprietær, sognefoged Johannes Nielsen, Vejstrup, 
anbefalede snarest genoptagelse af medlemstegningen.

Formanden udtrykte håbet om, at dette allerede ville 
kunne ske i år.

Arkivar P. K. Hofmansen fortalte om arkivararbejdet 
og takkede for godt samarbejde med udvalg og med- 

(Fortsættes side 12)
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ÅMANDEN OG ELLEPIGEN
Af 

forfatteren T. Kragelund

Septembersolen havde udført sit dagværk, 
skyer havde der ingen været af hele dagen, heller 
ikke mod aften. Vesthimlen var et stort ildhav, da 

solen sank under synskredsen. Den smukke aftenhim
mel forsvandt hurtigt. Tågen indhyllede alt som i et 
slør, dagen forsvandt. I næsten et eneste nu blev det 
aften.

Inde i den lavloftede bondestue sad bedstefader 
foran vinduet i armstolen, han havde set den pragt
fulde solnedgang og nu tågen. Brillerne lå i vindues
karmen. Bogen, han havde læst i, var gledet ned på 
gulvet.

Han havde slet ikke mærket, at sønnesønnen, der 
var kommet ind i stuen, stille stod og så på ham. 
Således havde han aldrig set bedstefader før, han syn
tes aldrig nogensinde at have set hans ansigt så smukt, 
det hvide hår lå som i bølger om det gamle hoved, 
furerne i den høje pande var næsten borte, øjnene 
lyste, som han sad dér og stirrede gennem vinduet ud 
i aftentågen, hele hans ansigt var et lykkeligt smil.

Sønnesønnen Jørgen gik hen til bedstefaderen, lagde 
hånden på hans skulder og sagde: »Jeg tror, du bliver 
ung igen.«

Bedstefaderen vendte sig imod Jørgen og smilte.
»Nej«, sagde han, »men det har jeg heldigvis været, 

og havde jeg ikke min ungdom at leve om og om igen 
med de mange minderige og glædelige timer, ville util
fredshed pine og plage mig.

Pas nu på, Jørgen, at du lever din ungdom således, 
at den kan give dig glæde på samme måde som 
nu mig.«

Jørgen var 22 år, tillidsfuld så han bedstefaderen 
ind i øjnene og sagde: »Det ville jeg også gerne; men 
så må du fortælle mig noget, som jeg tror kan hjælpe 
mig«.

»Hvad er det«, spurgte bedstefaderen.
Jørgen satte sig ned, lagde armene på bedstefaderens 

knæ og så ham ind i øjnene, sigende: »Det er åman- 
den og hans kvinde, jeg engang imellem har hørt dig 
nævne, nu må du fortælle mig noget om de to.«

Bedstefaderen smilte, løftede højre arm og strøg 
Jørgen kærtegnende med hånden ned over det kraf
tige hår.

☆

»Det spørgsmål, du stadig kommer med, har jeg 
altid undgået at svare på, og det ville jeg også helst i 
aften, men da jeg har opdaget, at du godt kan lide 

sognefogedens Kirsten, vil jeg fortælle dig min ung
domshistorie.

Det var den, jeg levede om igen i aften, da solen 
sank i vest og tågesløret lagde sig over byen og egnen, 
da så jeg mig selv i din alder, glad og forhåbningsfuld, 
køn var jeg, og gode kræfter havde jeg i tilgift, verden 
lå åben for mig. —

Dengang var der også en sognefoged, der havde en 
datter med navnet Kirsten. Hende kunne jeg godt 
lide og troede med vished, at hun også syntes godt 
om mig; men derved var og blev det.

Således gik to år, da kom lærer Petersen til byen, 
du ved, gamle Petersen, der stadig kommer her. Et 
halvt år efter holdt han og sognefogedens Kirsten 
bryllup.

Den aften — bryllupsaftenen — lærte jeg åmanden 
og hans kvinde at kende.

Det var en septemberaften som i aften, vidunderligt 
vejr med solnedgang og tåge, jeg var indbudt til bryl
lup, men kunne naturligvis ikke udholde at være med.

Da så musikken først på aftenen nåede mine øren, 
magtede jeg ikke mig selv mere, alt ramlede sammen 
for mig. Nu var det forbi.

Stolt var jeg. Ingen måtte se, at jeg havde lidt skuf
felse; men jeg magtede ikke at bære sorgen eller ulyk
ken. I en fart var jeg ude af døren og afsted over 
toften og ud på engen lige efter åen. Da med ét 
lettede tågen. Jeg så åen som en klar sølvstribe bugte 
sig i engen, det var, som min beslutning vaklede — 
men — nej, nu skulle det ske.

Jeg sigtede efter det største sving, hvor åen var mest 
dyb — dér, netop dér ville jeg styrte mig på hovedet 
i åen og gjorde det også; men der var en hindring, 
jeg havnede i sognefogedens ålegarn, det gjorde, at 
jeg kom til at tænke over, hvad jeg var i færd med at 
gøre, og hvor elendig en kryster jeg i grunden var, og 
hvor måtte jeg skamme mig overfor min fader og 
moder, der fuldt og helt ofrede sig for mig og min 
fremtid. Med disse tanker kravlede jeg langs garnet 
op på engen.

Lidt efter vandrede jeg hjem efter og gik i seng.
Hvad der hændte mig den aften eller nat, opdagede 

kun een, ikke far eller mor, men Kirsten — ikke sog
nefogedens, det var vor egen Kirsten, du ved bedste
mor. Hun tjente dengang hos os. For hende kunne jeg 
ikke skjule, at mit tøj var gennemblødt.

Hun var klogere, end jeg nogensinde før havde 
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anet. Hun spurgte, hvor jeg havde været, og jeg måtte 
fortælle hende det hele, hvorledes det var gået til og 
om min vaklende beslutning, da jeg nåede engen, og 
tågen lettede.

Kirsten tog ordet og sagde: »Havde der bare været 
tåge, så havde ellepigen standset dig; men i det klare 
vejr kunne hun ikke lade sig se og lede dig således, 
at åmanden ikke kunne fange dig; heldigvis var hun 
så nær, at hun styrede dig lige i garnet, som blev din 
frelse.«

Jeg blev hed i hovedet og rød i kinderne, tog begge 
hendes hænder og sagde: »I aften, Kirsten, går du 
med mig på engen«.

»Slip mig«, sagde hun, men tilføjede: »Hvis der er 
tåge i aften, så går jeg med.«

Aldrig nogensinde i mit liv havde jeg været så 
skamfuld over mig selv og så spændt på aftenen som 
denne dag. Jeg var skamfuld over, at jeg aldrig før 
havde opdaget, at vor Kirsten var den dygtigste og 
smukkeste pige i byen samtidig med, at jeg var spændt 
på, hvad aftenen ville bringe mig.

Bliver der tåge? Jeg følte i mit inderste, at hun ikke 
kom, og at jeg var en klud i hendes øjne.«

Bedstefaderen så atter ud i tågen gennem vinduet. 
Det ungdommelige smil gled over ansigtet.

Jørgen hviskede åndeløs: »Og hvad så, Bedstefar?«
Der var stille i stuen, kun bornholmeruhrets dik-dik 

fortalte, at tiden gik.
Bedstefaderen tog Jørgens hænder og fortsatte: »Du 

ved, hvorledes det gik. Åmanden og hans kvinde har 
jeg aldrig set; men alligevel ved jeg, at de er der. 
Åmanden er døden, kvinden i tågen under elletræet 
er livet. De to vandrer altid side om side, og afstan
den mellem dem er så uendelig lille, derfor kan der 
ikke tales om den ene uden at nævne den anden.

Åmanden er uhygge og sorg, hans favntag er for
tvivlelse og håbløshed, døden er det sidste. Kvinden 
under elletræet er livet, der lokker og vinker, hendes 
smil er livgivende som solen. Kinderne farves, og hjer
tet slår stærkt.

Desværre tager mange fejl af hendes dans og smil, 
derfor er hun efter et møde blevet hadet af mange; 
men heldigvis er hun elsket af flere.

Alle de, der tror at kende livet og selv vil råde i 
hendes selskab, går det ilde, hvorimod det går dem, 
der blindt følger hendes vink og går den vej, hun 
viser, godt.«

Bedstefaderen slap Jørgens hænder, men fortsatte: 
»Jeg har aldrig før i mit liv talt til noget menneske 
om min ungdom, og det ville jeg heller ikke have gjort 
i aften, hvis ikke du havde set så spørgende på mig. 
Den væsentligste grund, hvorfor jeg fortalte det, er, 
som jeg før sagde, at du godt kan lide sognefogedens 
Kirsten. — Nu har du hørt, hvorledes det gik mig.«

Bedstefaderen tog atter Jørgens hænder i sine, så 
ham ind i øjnene og sagde: »Lad mig nu se, at du 
spørger livet, luk dine øjne op og vær vis på, at elle
pigen nok skal vise dig den rette vej, når du åbent og 
ærligt kaster dig ud i det.

Husk så, at kræfterne dertil får du i enrum med 
foldede hænder. Tænk på det, Jørgen, inden du i aften 
går til høstgilde hos sognefogeden.

Og så, Jørgen, hvis du vil vide mere om åmanden og 
ellepigen, så spørg din bedstemoder, hun ved meget, 
meget mere og er langt klogere på det spørgsmål end 
jeg.«

Jørgen sad tavs og tankefuld, han følte slægtskærlig
heden gennem bedstefaderens ord. Stilheden i stuen 
omkring de to talte mere end mange ord.

T. Kragelund.

Glimt fra et årsmøde
En mødedeltager har efter Skive-turen 
sendt medlemsbladet disse linier:

Når der er holdt taler for fædrelandet, 
for kongen og kvinden og meget andet, 
og der er bleven almindelig snakken, 
da slår på glasset Tammes på bakken.

Tammes er mere end syvti år, 
borte med blæsten er hans hår, 
man kan ikke sige, at han er køn, 
men han er lunets rige søn.

Når Tammes begynder at tale, 
straks et mirakel der sker, 
en bølgen går gennem salen, 
alle ler og jubler og ler.

Tammes lader alvorlig, 
hans tale er fuld af kritik, 
at det blot er løjer og langkål, 
det røber alene hans blik.

Når han til højre og venstre 
uddeler hib og nap, 
så føler også de trufne, 
at det bare er venneklap.

At Tammes på bakken 
er frænde af Jeppe, 
der bo’de på bjerget, 
det fatter man næppe.

For Tammes er kendt og agtet 
såvel i by som på land, 
forhen sne- og sognefoged, 
en belæst og kyndig mand.

Dog eet har de fælles, de to.
I Jeppes fuldmandssnakken 
vi øj ner det herlige lune, 
der findes hos Tammes på bakken.

G.
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MARKNAVNE
OG SLÆGTS]ORD

DER ER EN VIS sammenhæng mellem gamle 
marknavne og den jord, hvorpå slægten forud 

for os har virket og stridt. Vore forfædre var mestre 
til at fortælle, og de havde en gennem generationer 
opøvet evne til at huske og holde det fast, der blev 
fortalt, og det var ikke ualmindelig, at en mand kunne 
gøre rede for sin slægt indtil 200 år tilbage, og tillige 
kunne huske marknavne, stednavne og begivenheder 
langt tilbage i tiden. Det hvilede udelukkende på hu
kommelsen, for der blev ikke nedskrevet noget, da det 
betragtedes som overflødig, ja ligefrem skadelig og 
hæmmende på evnen til at huske. Det siger sig selv, 
at det kun var en ret begrænset kreds, der havde ind
gående kendskab til forholdene, og skete det så, at en 
familie uddøde eller rejste fra egnen, så forsvandt 
samtidig al den viden, som de pågældende sad inde 
med, særlig om gamle sted- og marknavne. Kun på 
ejendomme, hvor slægt følger slægt, er der forudsæt
ninger for at bevare de gamle marknavne for efter
slægten.

På »Vosemosc« var hver mark tidligere indrammet 
af levende hegn, og alle markerne havde navne. Det 
vides ikke bestemt, fra hvor langt tilbage navnene 
stammer, men under 100 år er i hvert fald ingen. Et 
gammelt kort fra 1831 giver et ganske godt indblik i 
jordenes tilstand og navne.

Først er der Tellebjerg og Havsbakken med det 
flade. Derefter kommer Lerløkken, Hans Jacobs Ban
ken, Skovløkken, Neder Løkke, forreste Boelsmark, 
bagestc Boelsmark, Bisseløkken, Svinebjerg, Mellem
løkken, den store Mae, den lille Løkke og Jensmosen.

I skoven findes der navne som Langebjerg, Bøge
mark, Skaarløkken og Fredskoven. Det er mest sand
synligt, at de forskellige navne hidrører fra begiven
heder eller ting, der er knyttet til stedet, og som eks
empel kan nævnes Skovløkken, der indtil 1850 var 
skovbevokset med engpartier i den laveste del. Jørgen 
Knudsen — der på det tidspunkt var ejer af gården — 
fik tilladelse til at rydde skoven, imod til gengæld at 
plante et tilsvarende stykke jord et andet sted. Lange
bjerg var den gang agerjord men stærkt bakket, så det 
var praktisk og absolut en vinding for gården at få 
fredskovforpligtelsen overført til det bakkede terræn, 
der lå indeklemt i den øvrige skov.

Om Tellebjerg vides det, at der i et hjørne af marken 
har været gravet ler til teglværket. Nu er alle mellem
hegn sløjfede, så der kun findes skelhegn til naboerne, 
men alle de gamle marknavne er bevarede og bruges i 
det daglige, og selv om skifterne ikke helt går som tid-

Slægtsgåidsfolk på Spottrup.

ligere, så er det dog overvejende jord fra den mark, 
hvis navn det bærer.

I vor tid råder der en vis rodløshed, og man kan 
godt komme ud for, at alle ejendomme i en by er på 
nye hænder, og ingen aner noget om de forskellige 
navne, der er knyttet til stedet. Denne tilstand er båret 
frem af udviklingen i den sidste menneskealder.

De gamle marknavnes oprindelse går tilbage til en 
svunden tid, hvor folk var rodfæstede på det sted eller 
den egn, hvor deres vugge stod, og undtagelsen herfra 
bekræfter kun reglen. Jgfgen Jacobsent VoSemose.

INGEN AGURKETID

DETTE NUMMER af »Slægtsgaarden« er som 
juninumrene sædvanligvis hovedsagelig viet års

mødet, inclusive de udførlige beretninger, som kan 
give slægtsgårdsfolkene et godt arbejdsstof i deres ar
bejde for vor forening ude omkring i landet.
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Slægtsgaardskontoret
Købmagergade 67-69

er lukket i dagene 1.-20. august 

begge dage inclusive 

sæt kort udgør nu hovedsummen i matrikelsarkivets 
omfattende kortsamlinger, men de andre kort har ofte 
ført en noget omskiftende tilværelse. Nogle steder er 
de — som rimeligt er — havnet i sognerådets arkiv, 
andre steder ligger de vist endnu, udsat for fugt og 
ødelæggelse, i skabe eller kasser, på lofter og lignende 
steder.

Efter kortet, som blev efterprovet i marken og under
tiden rettet, foretoges opmålingen til matriklen — hvis 
da ikke kortet blev kasseret og jorden opmålt påny, 
så et nyt kort tegnes.

At referatet er så udførligt, betyder altså ikke, at 
redaktøren ikke kan fatte sig kortere.

Den indgående omtale af årsmødet går naturligvis 
ud over en del andet stof, som vi vil bringe i de kom
mende numre. Det gælder eksempelvis en omtale af 
det meget interessante slægtsgårdsmøde, som Svend
borg og Odense amter havde arrangeret på Ringe hotel 
i foråret med amtsrådsmedlem, gårdejer Chr. R. Chri
stensen som taler. Det gælder også en artikel, redak
tionen har liggende, skrevet af gårdejer Jørgen Peter
sen, Gislinge, og en artikel af assistent Gudrun R. 
Christensen, V. Hassing, samt en Aug. F. Schmidt-arti- 
kel. Det kommer altsammen, men send os bare mere!

Matriklen af 1844

FOR 111 AR SIDEN trådte den matrikulering af 
al Danmarks jord i kraft, som stadig er gæl

dende. På grund af talrige udstykninger er der ikke 
mange hele numre tilbage; reglen er, at det oprinde
lige matrikelnummer nu efterfølges af et eller flere 
bogstaver, og sammenlægninger har desuden bevirket, 
at det ofte er et temmelig broget vedhæng af numre 
og bogstaver, som i dag følger en ganske almindelig 
landejendom. Også af den grund kunne en ny matri
kel tiltrænges.

For arealberegningens vedkommende var grundlaget 
for matriklen det uhyre kortmateriale, som var frem
kommet ved udskiftningen af fællesskabet. Reglen var, 
at der ved udskiftningen skulle udfærdiges to kort; 
det ene skulle indsendes til centraladministrationen i 
København, medens det andet skulle blive på egnen 
og opbevares hos sognets største lodsejer. Det første

] ordvurderingen.
Med hartkornsvurderingen — jordens bonitering — 

var det en anden sag. Man måtte nødvendigvis have 
et fast grundlag at vurdere efter, og det fandt man 
skulle være den bedste jord her i landet, den skulle 
have takst 24, og efter denne skulle al jord i Danmark 
vurderes. Men hvordan fandt man den bedste jord? 
Jo, man greb til en heller ikke i nutiden helt ukendt 
fremgangsmåde, man nedsatte en kommission. I 1805 
var en kommission ude for som forarbejde til den nye 
matrikel »at berejse en snes byers marker fornemmelig 
i Roskilde amt« og »finde og afmærke en jordplet, 
som i det mindste almindeligvis ikke kunne findes 
bedre, og derfor under benævnelse af taxt 24 antages 
som normaljord« for vurderingen. Bedømmelsen af 
jorden skulle foregå ikke alene på grundlag af teore
tiske overvejelser, men også »ved en sandselig bedøm
melse«.

Kommissionen fandt ud af, at der i Karlslunde, i 
selvejer Nils Nilausens toft, »sønden for den østre 
ende af hans stuelænge«, fandtes jord, som kunne bru
ges, og herfra begyndte så vurderingen af Danmarks 
jord, idet f. eks. 12.000 kvadratalen jord til takst 12 
blev til 6.000 kvadratalen boniteret jord o.s.v. Jord 
til takster 20, 16 og 10 fandt man også i Karlslunde 
bymark, men lavere takster måtte man længer væk 
for at finde. Udgangspunktet for den laveste takst — 
takst 3 — fandt man i Ringgive præstegårds mark i 
Vejle amt.

Hartkornsvurderingen har jo mistet sin væsentligste 
betydning, efter at ejendomsskylden er blevet skatte
grundlag, men på papiret eksisterer den stadigvæk, og 
ved udparcelleringer fordeles hartkornet på de forskel
lige lodder. Selv den usleste lille lod på nogle få hun
drede kvadratalen har fået tildelt sin part af hartkornet 
fra 1844.

P. Rønn Christensen.
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Årsmødet (Fortsat fra side 7) 

arbejdere i arkivet. Alt ialt kan siges, at vi »skændes« 
jævnlig, men den dag, vi ikke skændes mere, er vi 
blevet »uvenner«.

Den følgende diskussion var bl. a. viet spørgsmålet, 
om man skulle lempe lovenes krav om mindst 100 år 
i slægtens eje for optagelse i foreningen til det mere 
elastiske »tre generationer«. Spørgsmålet kunne ikke 
behandles som konkret forslag på dette årsmøde, men 
bestyrelsen ville gerne »stikke fingeren i jorden«, fordi 
man ved forhandlinger bl. a. med folketingsudvalget 
havde fået denne udtalelse, at kravet om de 100 år 
var eksklusivt, og at det, sænket til eksempelvis 50 år, 
ville give foreningen langt flere medlemmer og dermed 
betydelig større slagkraft. De 50 år mente man dog 
var for lavt ansat, men hvad med 70?

Petersen, Kikhavn, havde intet imod, at der kom til 
at stå tre slægtled eller mindst 100 år, da der er til
fælde, hvor det kan knibe for tre slægtled at komme 
til på en gård indenfor 100-års kravet.

Gårdejer Jens Jensen, Bække, anbefalede en æn
dring som foreslået af formanden, men henledte tillige 
opmærksomheden på, at der i forbindelse med en så
dan ændring kan opstå problemer, vi nu ikke kan 
overse. Derfor må sagen overvejes grundigt.

Gårdejer Jessen Reinholdt, Hellevad, manede til for
sigtighed. Vi har jo en dispensationsmulighed til rådig
hed i de nugældende love og må ikke glemme, at tre 
generationer kan betyde endog meget mindre end 100 
år på en gård. Det kan også blive for let »at lave« 
slægtsgårde.

Opfordret af formanden talte medlem af Statens 
jordlovsudvalg, amtsrådsmedlem, gårdejer Chr. R. Chri
stensen kort om de unges lånemuligheder ved etable
ring af ejendom og om, at man nok skal sørge for 
gårdens bevarelse, men ikke må glemme de børn, som 
ikke kan få den. Det er et problem, vi som helhed har 
forsømt herhjemme, og jeg vil gerne gøre mig til tals
mand for, at man tilstræber en så rimelig behandling 
som mulig af alle parter. Ung arbejdskraft kan meget 
vel forrente lån. Vanskeligheden ligger i, at skatte
væsenet i virkeligheden ikke tillader unge landmænd 
at afdrage deres gæld.

En devaluering ville også være en ulykke. Vær der
for med til at skabe sådanne afskrivningsregler for 
danske landbrugsejendomme, så der bliver mulighed 
for i fremtiden at bevare jorden på danske bønders 
hænder. Vi må gøre os klart, at hver gang vi modtager 
en af statens milde gaver, øger vi dens indflydelse, og 
den synes mig stor nok i forvejen. Det bør anspore 
slægtsgårdsfolkene til i hvert enkelt tilfælde at over
veje nøje, hvor langt de vil gå i denne henseende. 
(Bifald.)

Revisor Foged: Også industriens muligheder for or
dinære og ekstraordinære afskrivninger er aktuelle i 

denne forbindelse. I det hele taget indeholder dette 
problem mange emner for drøftelse.

Konsulent Hans Balle: Det er rigtigt, når det er ble
vet sagt, at vor forening er for eksklusiv, dersom en 
mand, hvis oldefar har haft gården, ikke kan blive 
medlem af den. Vi bør derfor ændre reglerne til tre 
generationer og evt. med 70 eller 75 år som minimum. 
Dette bør overvejes nøje, dersom vi ikke vil være en 
lille forening med for lille indflydelse. Der kendes 
virkelig eksempler på, at der skal fire generationer til 
og endda et åremål, før en mand kan blive medlem. 
En ung mand, jeg kender, overtog sin faders gård i 
1952 og kan ikke blive medlem, da oldefaderen købte 
gården i 1868 og havde den til 1889, bedstefaderen 
ejede den fra 1889 til 1918 og faderen som sagt til 
1952, hvilket vil sige, at fjerde generation skal vente 
i 16 år, før regulær optagelse kan finde sted. For slægts
gårdsdiplomernes vedkommende mener jeg derimod, at 
vi skal opretholde kravet om de 100 år i slægtens eje.

Gårdejer Slemming insisterede på 100 år og tre gene
rationer og fandt, at dispensationsmulighederne i de 
eksisterende foreningslove ville dække, hvad der var 
fornødent i påkommende tilfælde. Tre generationer uden 
årsklausul kunne også blive galt, da jeg kender et til
fælde, hvor far og søn tilsammen har ejet en gård i 
102 år.

Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, fandt, at 
åremålsgrænsen var uheldig og ville foretrække tre 
slægtsleds-grænsen, hvorimod proprietær Chr. Lybye, 
Haldborg, gjorde gældende, at tre generationer jo 
endog kan betyde under 50 år og mente, at dispensa
tionsmuligheden kunne klare tvivlstilfælde.

Revisor Foged: I lovene står »undtagelsesvis«. Det 
sætter en grænse, altså må vi i så fald slette ordet 
»undtagelsesvis« og skrive altid. (Munterhed.)

Sagfører Hesselbjerg, Hillerød, besvarede forskellige 
ejerskiftespørgsmål.

Forfatteren Salomon ]. Frifelt, Ølgod, glædede sig 
over udviklingen blandt landmænd i interessen for 
gårdhistorie og fortalte om den meget store tilslutning
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til det kursus i slægtshistorie, man havde arrangeret 
på centralbiblioteket i Esbjerg i november 1954. Ikke 
færre end 52 deltagere mødte. Der var ventet en halv 
snes. Mange fik her nye impulser til forskningsarbej
det. Frifelt mente, at her lå en opgave, som under en 
eller anden form kunne tages op også i Slægtsgårds
foreningen enten under eet eller ude i amterne og i 
samarbejde med arkivet.

Formanden takkede Frifelt for indlæg og forslag.

Ny mand i hovedbestyrelsen.
Da gårdejer Harald Jensen, Østermark, Stege, på 

grund af sygdom ønskede sig fritaget for sit hverv i 
hovedbestyrelsen, udpegedes gårdejer Einer Petersen, 
Kikhavn pr. Hundested, til at indtræde i stedet for. 
Valget var enstemmigt.

Revisor Foged genvalgtes.

Næste årsmøde blev drøftet og en afstemning viste 
enstemmighed med hensyn til sidste års forslag om et 
møde i Skaane med udflugter i de gamle danske lands
dele. Som reservemødested foresloges Aalborg, og 
Ths. Thomsen kunne tænke sig et møde ved lejlighed 
på Lolland, for der er vel for langt op til Færøerne? 
Det ville ellers være svært aktuelt.

Skaane blev vedtaget for 1956.
Under eventuelt oplæstes en hilsen fra Cederfeld de 

Simonsen, som foreslog en hilsen afsendt til sydsles
vigerne. Følgende telegram afgik til Flensborg Avis:

»Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde 
sarAlet til årsmøde i Skive sender vore venner i Syd
slesvig en hjertevarm hilsen med tak for i fjor.

P. b. v.: H. M. Markersen.«

Festmiddagen

VED FESTMIDDAGEN på hotel Royal lørdag 
aften talte gårdejer N. Slemming for kongen og 

hans slægt, som vi alle ser op til med ærbødighed og 
kærlighed. Det nifoldige leve blev efterfulgt af »Der 
er et yndigt land«.

Gårdejer Karl Larsen, Farum, talte for foreningen og 
om de. unges opdragelse til at blive ved jorden og de 
bestræbelser, der udfoldes for at bevare de gamle 
gårde på slægtens hænder. Følelser af den art er ryg
raden i det danske landbrug. Vor forening støtter tra
ditioner, som er grundfæstede i det danske samfund gen
nem hundreder af år. Gid foreningen mange år frem i 
tiden må kunne fortsætte sit arbejde på samme gode 
måde som hidtil til gavn for landet og for den ungdom, 
som engang skal fortsætte arbejdet på vore gårde. For
eningen leve (Slægtsgårdssangen).

Hjerteligt bifald hilste Karl Larsen såvel som de føl
gende talere.

Formanden, civilingeniør Markersen takkede for vel
komsten til Skive og rettede hjertelige velkomstord til 
foreningens mange gæster med Skives borgmester Wol- 
hardt Madsen og frue, erhvervschef K. Ellesøe og frue 
og andre kendte Sallingboere i spidsen, og talte iøvrigt 
muntert om sin forbindelse med egnen gennem mange 
år, derunder første verdenskrig, da Skive var en af de 
byer, som lod ernæringskortene forblive i skrivebords
skuffen. Der var nok til alle endda. Et leve for Skive by 
og opland (Jyden han æ stærk og sejg).

Borgmester Wolhardt Madsen svarede i muntre ven
dinger og beklagede, at man ikke også under den an
den verdenskrig havde kunnet negligere rationeringen. 
Endvidere udtalte borgmesteren smukke ord om livet 
på slægtsgårdene, fra hvilke de fleste af os er kommet 
på et eller andet tidspunkt, eller som vi på anden vis 
har forbindelse med. Jeg ønsker for Dem, at De må 
kunne værne Deres gamle gårde, og at De må kunne 
drage al det sind, som kan elskes frem af dansk men
talitet, med i forholdet til slægtsgården »Danmark«, 
der har årtusinder bag sig som frit land. Jeg betragter 
det som noget af det værdifuldeste at kunne være med 
til at løfte dette land ind i en ny tid. Lad os glæde os 
over vort fædreland, som vi alle holder af. Slægts
gårdsforeningen leve. (Som dybest brønd.)

Proprietær Chr. Lybye, Haldborg, takkede forman
den for hans ord om Skiveegnen og for hans store 
arbejde for foreningen. Han er politiker og diplomat 
og gør sit arbejde storartet. Men vi må også takke 
fruen, fordi hun så interesseret lader ham bruge så 
megen tid på Slægtsgårdsforeningen. Hr. og fru Mar
kersen leve ...

Gårdejer Julius Kristiansen, St. Skensved, talte om 
den store lykke, det er, når børnene på en slægtsgård 
bibringes forståelse af gårdens tarv og føler sig knyt
tet til stedet også med offersind. Den slags kan ikke 
måles i penge. Splitter man sit hjem, splitter man sit 
bedste eje. (Der dukker af disen.)

Gårdejer Jessen Reinholdt, Hellevad, mindede i tiåret 
for befrielsen den lykke, at landet ejer en ungdom, 
som vidste hvad den ville i farens stund. Det viser, 
at vort folk er sundt i dets rod. Et leve for Danmarks 
unge.

Konsulent Tovborg Jensen talte for damerne. Er der 
noget, vi behøver i dag, er det bl. a. bestandighed i 
kærlighed. Det er generelt for vore slægtsgårde, at 
kvinderne dér er bestandige i kærlighed såvel overfor 
manden som overfor stedet. Et leve for damerne.

Rentier Ths. Thomsen, Ulsted, talte muntert og til
lige dybt alvorligt og citerede med vanlig nerve bl. a. 
Erik Bøgh.

På damernes vegne havde fru Christiansen, Tostrup 
pr. Stege, ordet, og gårdejer Ludvig Hybschmann, 
Fausbjerg, mindedes sin ungdom i tysk militærtjeneste 
og den dybe glæde, som fyldte alle, da i 1920 genfor
eningsflagene gik til tops. En munter jyde gav sluttelig 
nogle anekdoter til bedste, og aftenen endte i dans.
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Mellem Sallings skønne gårde
Besøg på historiske steder og et overdådigt indtryk af en storslået og rig natur. 

Fra Slægtsgaardsforeningens årsmødeudflugt.

I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET i Skive 
foretog foreningsmedlemmer under ledelse af 

erhvervschef K. Ellesøe, der er en fortrinlig cice
rone, en daglang rundtur i Salling søndag den 
22. maj. Udgangspunktet var naturligvis Skive og 
Krabbesholm og byens naturskønne omegn.

Fra Krabbesholm fortsattes turen til Bostrup 
Østergaard, som antages at være Sallings næst
ældste slægtsgård, og som ejes af proprietær Jens 
Østergaard. Gården, som har et areal på 165 td. 
Id., har været i slægtens besiddelse fra i 1600-tal- 
let, og i de sidste 7 slægtled er den i lige mandlig 
linie gået i arv fra fader til søn, der skiftevis har 
heddet Jens og Christian Østergaard.

Ved ankomsten samledes familien på hoved
trappen, hvorfra Jens Østergaard talte om slæg
tens og gårdens historie. Redegørelsen sluttede 
med en omtale af bygningernes alder, markernes 
drift og husdyrholdets størrelse, og derefter fik 
deltagerne lejlighed til at se hovedbygning og 
have og lader og staldbygninger. Ved gennem
gangen af stuerne glædede man sig over at se 
smukke møbler fra tidligere generationer og 
mange bemærkede den pietetsfølelse, hvormed 
gamle slægtsbilleder og billeder af gården før 
ombygningen er bevaret.

På Spottrups vindebro.

Efter formandens tak til familien Østergaard 
fortsattes til Oddense. Her gjaldt besøget Vester- 
gaard, som er Sallings ældste slægtsgård. Gudike 
Vestergaard og Jens Gudiksen indledte besøget 
med en velkomsthilsen med omtale af gård og 
slægt. — Gården som har været i slægtens besid
delse siden 1648, har et areal på 112 td. Id., og 
den drives med almindeligt markbrug og stort 
kvæg- og svinehold med eget tillæg.

I de sidste 7 generationer er gården gået i arv 
direkte fra fader til søn, og de 7 koner, der er 
kommet til gården i disse 7 slægtled, er alle kom
met fra andre slægtsgårde.

Hovedbygningen med de svungne gavle og de 
mange smukke stuer blev set med stor interesse, 
og mange benyttede også lejligheden til at gå en 
tur i haven og gennem avlsbygningerne. Også på 
denne solide traditionsrige slægtsgård sluttede 
formanden besøget med tak og gode ønsker.

Den lange række af busser og personbiler fort
satte over Otting og Balling til den gamle herre
gård Spottrup.

Der blev holdt frokostpause på restaurant 
»Borgen« på pladsen, hvor Spottrup avlsgård tid
ligere har ligget. — Smørrebrødet var fortrinligt, 
arrangementet planmæssigt og deltagerne nød ud
flugtsturen

En af landets mærkeligste gårde
Vi befandt os nu omtrent helt ude ved Sallings 

vestkyst, et par kilometer fra Limfjorden ved 
Spottrup, en af vort lands ældste og mærkeligste 
gårde.

SPOTTRUP, som i den almindelige bevidsthed og 
omtale regnes for en »middelalderlig røverborg«, 

er antagelig opført af Viborgbispen Niels Glob i tids
rummet 1478—98, men navnet forekommer allerede i 
1404 i dokumenter, hvor nordjydske godser omtales. 
Bygningen er blevet opført som en stærkt befæstet 
borg, — en barskt og alvorligt udseende massiv byg
ningsblok indenfor voldes og graves faste rammer.
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Denne gamle, historiske borg, som er en af de ældst 
bevarede i Danmark, blev i 1937 købt af staten og blev 
restaureret og er nu sikret for lang fremtid og er til
gængelig for besøgende.

De dybe, brede vandfyldte grave umiddelbart uden
for borgens 1^—1% meter tykke ydermure og de mæg
tige 9 meter høje volde udenom indergraven og derefter 
den store ydergrav med vildænder og grågæs, har i 
fordums dage været et stærkt ydre værn for borgen. 
Skydehuller i murene, sporene af vindebro og andre 
bygningstræk vidner om, at borgen har været stærkt 
befæstet. I en historisk beretning omtales, at det under 
grevens fejde i 1534 lykkedes skipper Clement at skyde 
borgen i brand, uden at han dog var i stand til at 
indtage den.

Da Slægtsgaardsforeningens mødedeltagere havde 
passeret broen over den indre voldgrav og fået det 
første overblik over borggården og de massive mure 
og tårne, samledes alle i riddersalen, hvor fru Vedel 
holdt et historisk foredrag om borgens bygningshistorie 
og dens ejere fra 1400 tallet til vore dage, og før rund
gangen i borgen blev der givet en orienterende omtale 
af forskellige gamle møbler og inventar som findes i 
nogle af salene.

Det var en stor oplevelse at se en af Danmarks ældste 
borge, — et imponerende bygningsværk, der på en vis 
måde fortæller et kapitel af vort lands historie fra den 
grå middelalders bispevælde og skipper Clements bon
deoprør i grevefejden mod adelsregimentet til vore 
dages samfundsforhold.

Folkets arv - de dybe, stærke minder

FRA SPOTTRUP fortsattes til det yderste Vestsal- 
ling, Kaas Hoved, hvor der findes ejendommelige 

landskaber og en natur med en barsk skønhed med 
forkrøblet egekrat og lyngkronede gravhøje.

Den gamle herregård Kaas, som ligger yderst mod 
Kaas Hoved, er kendt fra Erik Menveds tid (1286 
— 1319). Da skipper Clement hærgede Salling blev 
Kaas afbrændt. Den nuværende hovedbygning blev 
iflg. indskriftstavlen bygget 1635.

Det næste mål var frilandsmuseet »Den gamle 
Landsby« på Hjerl hede. Desværre var tilkørselsvejen 
netop blevet spærret på grund af vejarbejde, således at 
busserne ikke kunne nå frem. I stedet for benyttede 
mange lejligheden til at se Sahl kirke med det gyldne 
alter. Nogle af de private biler nåede ad en mindre vej 
frem til den 2200 td. Id. store fredede Hjerl hede ved 
Flyndersø. På privat initiativ af Hjcrl-Fonden, som er 
stiftet af afd. direktør H.P. Hjerl Hansen, er her rejst 
en landsby af gamle bygninger. Landsbyen omfatter en 
gammel bondegård (Danmarks ældste), en bullade, en 
stubmølle, en smedie, en landsbykro med købmands
handel, en vandmølle, et gammelt hus (Kvostedhuset), 
et jernalderhus fra Himmerland (fra omkr. Kristi fød
sel), en gammel skole, et sprøjtehus og en kampestens
kirke, som i hovedtrækkene er bygget således som en

Et af borgtårnene på Spottrup.

kirke menes at have været bygget og indrettet i tiden 
omkr. 1100-1150.

De, der på grund af, at vejen var blevet ufarbar, ikke 
fik set frilandsmuseet på Hjerl hede, bør aflægge lands
byen et besøg næste gang Skiveegnen gæstes.

På udflugtsturens sidste strækning på tilbagevejen til 
Skive over Trandum, Aakjær og Fly fik nogle af delta
gerne lejlighed til at se den mindesten, som Jeppe 
Aakjær har rejst for sine forældre på sin fødegårds 
jord.

Arsmødets udflugt gennem Salling og egnen 
syd for Skive sluttede kl. ca. 18, og deltagerne 
skiltes efter et par gode dages samvær, hvor man 
havde samlet mange uforglemmelige indtryk og 
minder. Vi fik bekræftet, at Skive er en smuk 
by med initiativ og fremdrift, og at Salling er en 
landsdel, hvor der findes fede jorder og vel
drevne landbrug, og vi fik lejlighed til at se Ka
rup å og de egne, hvor Jeppe Aakjær færdedes, 
da han skrev rugens sange og andre digte og for
tællinger, hvori der er givet udtryk for meget af 
det landbrugere tænker og føler i forbindelse 
med arbejdet i naturen og med interesse for fol
kets arv af dybe, stærke minder.
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O^NDELSBOGTRYKKERIET

/ Odense

Slægtsgaardsejere I
Sikker Dem mod Haglskade

gennem

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910
Skolebakken 11 . Aarhus

Slægtsgaardsejere!
Tegn Deres Forsikring 

mod Stormskade i

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade 
Skolebakken 11 . Aarhus

Østifternes Land-Hypothekforeiiiiig 
Cryldenløvesg:a.de 3 
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yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme 
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne

Cryldenl%25c3%25b8vesg:a.de

