JUF gör en ny inventering av släktgårdar
Vi räknar med att denna inventering håller på fram till ca 2016.
På 1930-talet gjorde JUF en inventering av släktgårdar i Sverige. JUF fann 1.000 gårdar
som varit i samma släkts ägo i över 200 år. Alla dessa fick ett släktgårdsdiplom och
presenterades i boken ”Anor och Minnen” av Sigurd Örjangård..
På 1940-talet gjordes en ny släktgårds-inventering och man fann några hundra nya
släktgårdar.
Med släktgård menas en jordbruksfastighet som varit i samma släkts ägo-eller arrendebruk-i
minst 200 år. Med släkt räknar vi till o med syssling. Äktenskap och adoption jämställs med
släktled. En gård ska vara taxerad som jordbruksfastighet för att räknas som ”gård”. Även
om gården flyttats vid skifte räknas det som samma gård. Delägarskap räknas som ägande.
2018 firar JUF 100 år, i samband med det kommer alla gårdar som fortfarande är i släktens
ägo, tilldelas ett diplom,, i A3 format. Vi hoppas på att kunna ha en större högtidlighet på
Skansen, (pris är inte bestämt ännu)
Har du en gård som varit i släkten i minst 200 år? Vill du ha ett godkännande på att det är
så? Skicka då in en ansökan till oss. Använd JUF:s mall som finns på JUF:s hemsida.
http://www.juf.se/tom.pdf
Ansökan behöver vara styrkt av tex en präst från socken, hembygdsförening eller
släktforskarförbund. Vet du inte hur du ska dokumentera din gårds historia kan du be om
hjälp från din hembygdsförening eller släktforskarförbund. I de flesta hembygdsföreningar
finns mycket god kunskap om hur man går tillväga. Det är i stort sett samma teknik som
används som vid släktforskning
Har du redan fått ett diplom tidigare, ta då en kopia på den och skriv sedan in alla namn
och datum på JUF mallen, den behöver inte vara styrkt av någon person..
JUF.s förbundsstyrelse har 2007-12-02 uppdragit åt Barbro Ålström- Bragée (0494-41017)
och Bertil Ljungars ( bertil_ljungars@hotmail.com) att leda släktgårdsinventering i Sigurd
Örjangårds anda.
JUF har nu en anställd som sköter allt det administrativa kring Släktgårdar och har
kontinuerlig kontakt med släktgårdskommitteen.
Från den 1 augusti 2013 kostar Släktgårdsbeviset ENDAST 200 kr. Priset är ett
självkostnadspris och ska täcka porto, administrativa avgifter, färg, bättre/tjockare papper
m.m.
Vid frågor maila ire@juf.se eller ring JUF på 0150-503 90, alternativt direkt till
släktgårdsansvarig på JUF (070-378 22 20).
Skicka ansökan till JUF, Box 2022, 64102 KATRINEHOLM

