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Alis og Henry Slemming foran Ryttergårdens idylliske stuehus.
Henry Slemming er 8. generation på Ryttgrgården, som familien har beboet siden 1717.
Som formand for Slægtsgårdsforeningen Arhuskreds er Henry Slemming arrangør af årsmødet
24.-25. maj 1995.
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Sæt lys i vinduerne ...
Vi danskere er et jubilæumsglad folkefærd.

Stiftet 5. juli 1941

Kasserer og sekretær:
Inger M. Hansen, Bjerggårdsvænget 9, 2840 Holte,
tlf. 42 80 25 37. Træffes bedst tirsdag og efter kl. 17.
Postgiro nr. 8 08 31 42

Ejendomskonsulent:
Anders Frederiksen, Søndertoften 17, 9500 Hobro,
tlf. 98 51 10 25. Telefax 98 51 16 16

Hovedbestyrelsen:
Formand:
Gårdejer Carl Martin Christensen,
»Kaaregaard«, Badstrupvej 39,
Badstrup, 5485 Skamby,
tlf. 64 85 11 74

Næstformand:
Gårdejer Peder Møller Frifelt,
»Lindegård«, Tyndkærvej 7,
6823 Ansager, tlf. 75 24 30 87
(Formand: Bladudvalget)
Gårdejer Vagn Mathiasen,
»Solgaard«, Toeltvej 4, Langerød,
3480 Fredensborg, tlf. 42 19 38 37
(Formand: Nordsjællandskredsen)

(Ovennævnte tre udgør
hovedbestyre/sens
forretningsudvalg).

Gårdejer H.C Clausen,
»Holmbogaard« Langbro 2 A,
Ullerup, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 46 12 86
(Formand: Det sydlige Sønderjylland)

Ernst Plagborg,
Linderupvej 4,7200 Grindsted,
tlf. 75 32 04 12
(Formand: Ribe Amt)

Gårdejer Else Christa Bollerup Nielsen,
Skrumsager Hovedgaard,
Skrumsagervej 1, Sønder Bork,
6893 Hemmet, tlf. 75 28 00 12
Gårdejer Mads Andersen,
Skårupvej 4, Hanning, 6900 Skjern,
tlf. 97 36 20 74
(Formand: Ringkøbing Amt)
Gårdejer Oluf Føns Knudsen,
»Vesterbygaard«,
Vesterbyvej 43, Ødsted, 7100 Vejle,
tlf. 75 86 50 29
(Formand: Vejle Amt)

Gårdejer Poul Ancher Hansen,
»Stensebygaard«, Stensebyvej 23,
3730 Nexø, tlf. 56 48 84 60
(Formand: Bornholms Amt)

Gårdejer Anders Knudsen Pedersen,
»Kjærsgård«, Skadholmsvej 5,
Gjerbøl, 7752 Snedsted,
tlf. 97 93 42 71

Gårdejer, fhv. borgmester
Verner Larsen,
Åbovej 3, Herluflille,
4160 Herlufmagle, tlf. 53 75 11 61

Gårdejer Jens Kr. Nielsen,
Toftegård, Vrouvej 15, Vroue,
7800 Skive, tlf. 97 54 70 31
(Formand: Midjysk kreds)

Gårdejer Arne Højland,
Bakkedraget 3, 4270 Høng,
tlf. 58 85 28 41
(Formand: Vestsjællands Amt)

Gårdejer Henry Slemming,
»Ryttergaarden«,
Hammelewej 23, Hammelev,
8500 Grenå, tlf. 86 32 01 99
(Formand: Arkivudvalget
og Århus Amt)

Gårdejer Meta Larsen,
Kornagervej 54,4640 Fakse,
tlf. 56 73 09 20
(Formand: Sjælland-Syd)

Proprietær Jens Peder Skov Jensen,
»Hobygården«, Hobyvej 37,
4983 Dannemare, tlf. 53 94 41 63
(Formand: Lolland-Falster afd.)

Gårdejer A.C Winther Hansen,
»Trillbakkegård«,
Korsbjerg høj vej 3 b, Grydsted,
9240 Nibe, tlf. 98 35 16 03
(Formand: Udvalget for økonomiske
og landbrugsmæssige sager og
Himmerlandskredsen)

Gårdejer Hans Peder Madsen,
»Mariesminde«, Mariesmindevej 99,
5550 Langeskov, tlf. 65 97 23 21
(Formand: Fynskredsen)

Gårdejer Esben Saksager,
Lindager 6
9760 Vrå, tlf. 98 98 85 68
(Formand: Vendsysselkredsen)

Gårdejer Elise Jensen,
»Højtoftegård«, Gammelby 40,
6100 Haderslev, tlf. 74 56 63 16
(Formand: Haderslevkredsen)

Gårdejer Ingrid Houbak,
»Gedemaalsgaard«,
Sakstrupvej 32, Bjergby,
9800 Hjørring, tlf. 98 97 10 36

Privat fejrer vi sølv- og guldbryllupper, runde fødsels
dage m.m. og gælder det vore talrige foreninger er
jubilæer almindelige. Erhvervslivet fejrer også jubilæer
og især forretningsfolkene udnytter med fantasi mulig
hederne for jubilæumsudsalg. - Man kunne godt tænke
sig, at spritfabrikkerne kunne få et alvorligt problem
med afsætningen af GI. Dansk, hvis vi pludselig holdt op
med at fejre jubilæer.

I indeværende år er der to mærkedage eller jubilæer,
der hæver sig op over, hvad vi ellers fejrer. - Det ene er
75 årsdagen for Genforeningen i 1920. Efterhånden er
det få, der personlig har oplevet Genforeningen, men i
min erindring står for altid prentet oplevelsen som 15
årig ungdomsskoleelev at have deltaget i afstemnings
festen i Lange tved Forsamlingshus krigsvinteren 1943.

Forestiller vi os, at vi skulle krydse den dansk-tyske
statsgrænse, for at tage en tur i det skønne sønderjydske
land over Haderslev, Aabenraa, Als og Sundeved og med
Fjordvejen langs Flensborg Fjord, eller opleve en solop
gang ved Rudbøl sø eller aftensang i den skønne Løgum
kloster Kirke, - forestillingen er så absurd, at det med
tydelighed fortæller os, hvilken betydning Genforenin
gen havde i 1920 og stadig har for os i dag.
Den anden jubilæumsdag i 1995 er 50 året for befriel
sen i 1945.
For os, som husker dagen så tydelig, som var det igår,
er det dog svært at beskrive følelsen af glæde, triumf og
undren over, at det vi havde ventet og håbet på i flere
krigsår, pludselig var virkelighed.
Lad det være, at der er mennesker, der ikke har haft
denne oplevelse af den mest betydningsfulde dag i vort
liv, og intet har fattet eller ikke ejer taktfølelse, vil lave
alle tiders laserlys-show på de tyske bunkers langs
Vestkysten, man undres næsten over, at de ikke har
udvidet showet med kæmpekarneval.

Heldigvis har de fleste mennesker dog taktfølelse til
at sætte levende lys i vinduerne og stilfærdig mindes
dem, som satte alt, også livet ind, for at vi nu i 50 år har
kunnet leve i frihed.
Peder Møller Frifelt.

Tilmeldingsskema til årsmø
det 1995 findes på side 15.
Slægtsgaardsarkivet:
Landbrugsmuseet,
GI. Estrup, Randersvej 4,
8963 Auning,
tlf. 86 48 48 16 eller
86 48 34 44, lokal 35
(onsdag kl. 11-15), fax 86 48 41 82
Arkivarer:
Ejgil Overby, »Klausholm«,
Ansvej 12, 8620 Kjellerup,
tlf. 86 88 62 66

Aage Kirkegaard,
Fløjstrupvej 29, 8900 Randers,
tlf. 86 49 43 03

Else-Margrethe Ransy,
Udbygade 19, 2200 København N,
tlf. 35 37 73 22 kl. 18-21
(fortrinsvis folketællinger)

Redaktion:
Ole G. Nielsen,
Lundforlundvej 8, 4200 Slagelse,
tlf./fax. 53 58 40 16

Nr. 316 udkommer omkring 20. juni.
Stof til dette nummer skal være hos
redaktøren inden den 20. maj.

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Tryk: Korsør Bogtryk ApS
4220 Korsør, tlf. 53 57 79 43
Fax 53 57 36 35
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Program
for årsmødet ’95
Onsdag, den 24. maj 1995:
Kl. 14.00: Årsmødet åbnes officielt
på »GI. Estrup«,
Randersvej 4, 8963 Auning.
Kl. 16.00: Kaffe.
Kl. 18.30-24.00: Festaften på
»Hotel Ebeltoft Strand«,
Ndr. Strandvej 3,
8400 Ebeltoft.

Dagsorden for årsmødet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Sang og velkomst.
Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Formanden for Slægtsgårdsarkivet, Henry
Slemming, aflægger beretning.
Formanden for bladudvalget, Peder Møller
Frifelt, aflægger beretning.
Formanden for udvalget for økonomiske og
landbrugsmæssige sager,
A.C. Winther-Hansen, aflægger beretning.
Beretningerne drøftes.
Fremlæggelse af regnskab og budget.
Valg (på valg: Carl Martin Christensen,
Verner Larsen og Anders Knudsen Pedersen).
Valg af revisor.
Mødested for årsmødet 1996 og 1997.
Eventuelt.

Der bliver ingen fælles formiddagskaffe i år, men
alle opfordres til at komme i god tid, så de kan nå
at se Landbrugsmuseet, Herregårdsmuseet og
Slægtsgårdsforeningens arkiv. Der er ikke på for
hånd betalt for entreen til museerne.

Torsdag, den 25. maj 1995:
Kl.

8.30: Afgang fra »Hotel Ebeltoft Strand«.

Kl.

9.00: Morgenandagt i Dråby Kirke.

9.45: Afgang fra Dråby Kirke.
Køretur:
Besøg på »Rugaard« hos Lisbeth
Mourier-Petersen og Henning Madsen.
Kl. 12.30: Frokost på »Hotel Ebeltoft Strand«.
Kl.

PRISER:
Der skal på forhånd betales for:

/ Eftermiddagskaffe på GI. Estrup kr. 36.-.
/ Festmiddag på »Hotel Ebeltoft Strand«
(middag med tre retter, incl. et glas skænket
hvidvin og kaffe) kr. 253.-.

/ Fællesudgifter (underholdning, tryksager,
porto m.m. kr. 50.-.)
- ialt kr. 303.-.

7 Frokost på »Hotel Ebeltoft Strand«
(sild og fregatgryde
incl. 1 vand eller øl) kr. 133.-.
/ Fællesudgifter kr. 37.-

- ialt kr. 170.-.

HOTELOPHOLD:
Værelse på »Hotel Ebeltoft Strand«
incl. morgen
complet:
Dobbeltværelse kr. 730.-.
Enkeltværelse kr. 505.-.
Eventuelle afbud bedes meddelt sekretæren hur
tigst muligt for at regning for ubenyttet værelse
kan undgås.

BUSKØRSEL:
Der vil blive arrangeret buskørsel til turen om
torsdagen. Det anbefales at tage bussen, da lo
kale folk vil fortælle om, hvad der passeres.
Bussen kører tilbage til »Hotel Ebeltoft Strand«,
hvor bilerne kan parkeres. På eftermiddagsturen
gør busserne holdt ved parkeringspladsen i Fem
møller. Mødedeltagere, der skal hjemad mod Jyl
land, kan parkere bilerne her efter frokost og
undgå at skulle med til Ebeltoft, når turen slut
ter.
Bustur kl. 8.30 til 17.00. Pris kr. 70.-.

Bus fra Fyn onsdag morgen, med opsamling
Langeskov, Kauslunde og Taulov. Pris kr. 270.-.
Bus fra Sjælland tirsdag morgen, med opsam
ling Sydsjælland, Midtsjælland og Ringsted sta
tion efter aftale. Pris kr. 1.874.- incl. årsmøde
omkostninger. Tillæg for enkeltværelse ca. kr.
300.-. Opsamlingsstederne er på gårde, hvor bi
lerne kan parkeres på gårdspladsen.
Busserne kører kun hvis der er tilstrækkelig
mange deltagere.

Kl. 13.45: Afgang fra »Hotel Ebeltoft Strand«.

Hvis der er deltagere nok, vil foreningen gerne
arrangere bus fra andre steder i landet.

Kl. 14.00: Afgang fra parkeringspladsen
i Femmøller.
Køretur:
Besøg »Quelstrup« hos Birthe og
Svend Schaumann.

Det bedes anført på tilmeldingen, hvor man helst
vil stige på, så laver vi en opsamlings/køreplan
som passer til behovet.

Kl. 15.30 til 16.00: Fælles afslutning på »Quelstrup«.
Køretur:
Kl. 16.45: Ankomst til parkeringspladsen
i Femmøller.
Kl. 17.00: Ankomst til »Hotel Ebeltoft Strand«.

Nøjagtigt mødested og tidspunkt meddeles se
nere.
Tilmelding til alle busser på tilmeldingsblanket
(se side 15).
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Arsmødeudflugten 1995

Kl. 8.30: Afgang fra »Hotel Ebeltoft Strand«.
Kl. 9.00: Morgenandagt i »Domkirken« på Mols,
Dråby Kirke.
Kl. 9.45: Afgang fra Dråby Kirke, via
Holme, forbi »Jernhatten«, gennem Hyllested
Skovgaarde til Rugaard gods. Rugaard gods
ejes af Kommanditselskabet Rugaard, gods
ejer E. Mourier-Petersen, godsadministrator,
direktør Henning Madsen.

Der fortsættes gennem Hyllested - Fuglslev Øksenmølle forbi Stubbe Sø - til vej 21 (Randers/Ebeltoft), hvor der drejes mod højre (nord
vest) gennem »Djursland Plantage« - forbi
Langsø - gennem Feldballe til første vejafkørsel
mod venstre (Vejskilt: Møllerup) forbi Møllerup
gods gennem Kejlstrup - Grønfeld til Fem
møller.

I Femmøller drejes til venstre ved vejskilt
»Lyngsbækgaard« og der køres frem til »Lyngsbækgaard«, der ejes af skibsreder Per Henrik
sen.
Herefter køres gennem Handrup tilbage til
»Hotel Ebeltoft Strand« til frokosten.

Ialt ca. 52 km.

Kl. 13.45: Afgang fra »Hotel Ebeltoft Strand«
langs Ebeltoft Vig, Egsmark Strand, Handrup
Strand, Lyngsbæk Strand.
Kl. 14.00: Afgang fra parkeringspladsen i Femmøller
Bogens Strand forbi Fuglsøcentret v. Fuglsø
Vig - gennem Dragsmur - til Helgenæs.
På Helgenæs passeres Borup og Kongsgårde
og via Dragsmur - Begtrup - Strands - Torup
og Tved køres til »Quelstrup« hvor Birthe og
Svend Schaumann tager imod og mødet offi
cielt afsluttes med en øl / vand i haven.
Kl. 16.00. Afgang fra »Quelstrup«.
(Der er herefter pæn tid til at nå færgen fra
Ebeltoft kl. 18.00).

Fra »Quelstrup« køres tilbage til Ebeltoft via
Dejret-Tved - Torup - Knebel Bro til Knebel.
Fra Knebel (hvor »Molbostøtten« passeres)
køres op langs randen af Mols bjerge gennem
Agri) med Agri Bavnehøj) via Grønfeld Mark
til Basballe - gennem Femmøller frem til
parkeringsplads.
Langs Ebeltoft Vig til »Hotel Ebeltoft Strand«.
Ialt ca. 61 km.
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Quelstrup
o

Arsmødeudflugten
afsluttes på Quelstrup,
der er en af de større
gårde på Mols.
Efter godsejerens ønske
bringes historien om
Quelstrup efter årsmødet,
så vi kan glæde os til at
høre den gode historie til
udflugten.
Foto fra omkring 1960.

Julianelyst
og Akjær

Meddelelse
fra Arkivet:

I nr. 314 omtaltes »Sjællandsbussens« besøg på godsejer
Johan Koed-Jørgensens østjyske godser Julianelyst og
Akjær.
Der har været nogle forespørgelser angående mulig
heden for at deltage i dette besøg, for medlemmer af
Slægtsgårdsforeningen, som bor i overkommelig afstand
fra Horsens.
Svaret er, at man er velkommen til at deltage i »Sjæl
landsbussens« program, men for at vi kan overskue
situationen, så må man tilmelde sig på skemaet side 15.
Det man tilmelder sig, er en pakkeløsning, som omfat
ter besøg på Julianelyst, middag på Jørgensens Hotel i
Horsens og besøg på Akjær gods.
Prisen for middagen og andel i fællesudgifterne an
drager kr. 150,-.
Inger M, Hansen og Ole G. Nielsen.

Høstrejsen
Som omtalt i nr. 314 vil Slægtsgårdsforeningen
fortsætte traditionen med rejser.

I dagene 12.-16. september besøger vi grænse
landet.
Nøjagtigt program vil blive bragt i næste num
mer, men vi vil bl.a. besøge Glücksborg Slot,
Gottorp Slot, Slesvig Domkirke, Hedeby, Alten
hof og Frilandsmuseet i Kiel. Der bliver overnat
ning i Husum, så man rigtig får tid til at for
nemme tidevandets skiften.

For tiden planlægges høstrejsen 1996, og det
bliver til Island.
Gennem mange år har Karen og Jens P. Peter
sen gennemført ture til Nordkap. Island er noget
helt andet, men absolut ikke mindre interessant.
OGN.

Vedr. de større
gårdundersøgelser
Som omtalt under referatet fra hovedbesty
relsens vintermøde i sidste nummer af
»Slægtsgården« er man på arkivet gået i
gang med at registrere alle gårdunder
søgelser i et hæfte, hvori slægtshistorikere
skulle kunne finde relevante oplysninger.
Under registreringen har man desværre
måttet erkende, at mange af de omfattende
gårdundersøgelser, som arkivets mange
årige medarbejder, arkivar P.K. Hofmannsens har udarbejdet, ikke længere er at
finde på arkivet.
Det vil derfor glæde mig meget, hvis de
personer eller slægtninge, der i Hofmannsens periode på arkivet fik foretaget en
større gårdundersøgelse, omgående vil sætte
sig i forbindelse med mig, så arbejderne kan
blive registreret og eventuelt fotokopieret.

Det er naturligvis ikke alene Hofmannsens
arbejder, vi ønsker registreret. Jeg er sik
ker på, at mange af vore medlemmer har
fået udarbej det en gårdundersøgelse på eget
initiativ, eventuelt af en bekendt, der besø
ger Rigsarkivet og/eller Landsarkiverne. Det
vil derfor også glæde mig, hvis man vil gøre
mig opmærksom på, at en sådan undersø
gelse er blevet foretaget, så den kan blive
registreret og eventuelt fotokopieret.

Med venlig hilsen
Ejgil Overby.
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Bygylle
Gårdejer Arnth Rytter, Gimlinge - formand
for Slagelseegnens Landboforening - havde i
sin beretning 2313 interessante betragtninger
til landbrugets situation.
Den 26. januar afholdt Danmarks Naturfrednings
forening en konference om virkningen af miljøhandlings
planen.
Den gereile konklusion var, at landbruget ikke opfyl
der kravene.
På et senere møde med Miljøstyrelsen har denne
overfor landbruget understreget, at de stillede krav er
opfyldt!
Det er et budskab, som er nødvendigt at få ud!
Jeg véd, det er store krav, idet TV og andre medier
kører stærkt på folks angst og frygt og mindre på
saglighed.
Det må blot ikke få os til at give op.
Vi skal også selv, i de kredse hvor vi færdes, påvirke
omgivelserne.

Det får mig til at komme
med en kraftig opfordring.
I flere år har der i forskellige kommuners skolevæsen
været arbejdet med landbrugsspil og bedriftbesøg. Det
viser sig nu, at det er svært at skaffe værter til disse
besøg. Det finder jeg meget beklageligt. Hvis vi vil noget
med at fortælle den øvrige befolkning om vore forhold, er
her en enestående mulighed.
Som det fremgår af referat i Landsbladet, blev der på
formandsmødet den 8. marts brugt megen tid på slam.
Det der nu kaldes for »Bygylle«.
Slam er i sig selv ikke særlig spændende, men bliver
det i forhold til, at vi i landbruget udover en afgift skal
straffes for:
- udelukkende at have brugt de af myndighederne
godkendte midler,
- at have opfyldt kravene til nedsættelse af
sprøjtemidler og
- at vi er godt på vej til at opfylde kravene
til behandlingshyppighed.
I modsætning hertil kan kommunerne uhindret og
uden garantier og ansvar overlade problematikken om
slammet til landmanden.
Derfor har landboforeningerne opsagt den værende
slamaftale med Kommunernes Landsforening.
Derfor opfordrer jeg så kraftigt, jeg kan:

»SIG NEJ TIL SLAM!«
- vi vil ikke være skraldespand for resten
af samfundet og
- vi vil ikke risikere, at vi om få år bliver hængt ud
og gjort ansvarlig.

Vi skal sige nej til slam indtil:
- der foreligger regler, som stiller lige så strenge
krav til håndtering og udbringning, som der stilles
til husdyrgødning.
- kontrol og tilsyn foretages af uvildige instanser,
- og landmanden er erstatningsberettiget, hvis
slamudkørsel hindrer dyrkning og afsætning i
fremtiden.

Samtidig vil jeg fastholde, at den naturlige omsæt
ning af slamprodukter er via jorden, men det skal ske på
betryggende vis.
Derfor: »sig nej, indtil der ligger en acceptabel slam
bekendtgørelse, som må følges!
På samme møde blev det foreslået, at bruge slammet
som kampmiddel til at få:

-

Gatt-kompensation,
konjukturudligningsfond,
ejendomsskatterne væk,
ingen CO2 afgift og
ingen pesticid-afgift.

Min holdning er,
at en boykot ikke kan bruges.
Jeg er ikke konfliktsky, men der skal være realiteter i
handlingerne.
En boykot virker for langsomt - nogle kommuner har
egen jord, andre igen håndterer slammet korrekt og
endelig kan vi ikke finde fodslaget.
En urimelig pesticidafgift er tæt på at blive vedtaget.
En afgift mere til gavn for statskassen og bureaukrati
ske regler end for miljøet.
I øjeblikket arbejdes der stærkt på at overbevise
regeringen om de utilsigtede virkninger og konkurren
ceforvridende aspekter en CO2 afgift i sin nuvæmde
udformning vi få.
Tillige påviser landbruget muligheder for medvirken
til nedsættelse af CO2 udslip.
Den netop vedtagne ændring i gave- og arveafgifts
loven tilgodeser ikke de ønsker, som landbruget har med
hensyn til værdiansættelse. Loven er dog et fremskridt,
der er velkomment, men overskygges af tiltag i anden
retning, såsom ekstra beskatning af genvundne afskriv
ninger, som i grelle tilfælle gør, at der intet bliver at
arve.
Det er sådanne forhold, der tærer på motivationen - og
motivation skaber arbejdsglæde!
Arnth Rytter.
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Rugaard
Mellem Grenå og Æbeltoft,
nær Kattegatkysten,
ligger herregården Rugaard,
som årsmødedeltagerne
besøger, når udflugten afvikles
Kr. Himmelfartsdag.

Historien
ugaards historie kan på en måde føres tilbage til
Yaldemar den Stores tid i midten af 1100-tallet.
Arhusbispen Svend ejede en hel del jordegods
i området syd for Grenå.
Dette gods testamenterede bispen i 1183 til Øm klo
ster.
Efter reformationen overtog kongen al kirkens gods,
og dermed også det gamle bispegods på Djurslands
østkyst.
I 1579 mageskiftede kong Frederik den Anden dette
gods for noget gods på Sjælland og i Jylland med Hans
Axelsen Arenfeldt til Palsgaard.
Hans Axelsen Arenfeldt dannede nu Rugaard ved
nedlægning af byen Rove, der bestod af 16 gårde. Til
herregården opførtes den nuværende hovedbygning,
hvis store hovedfløj kun har været udsat for få ændrin
ger gennem de 400 år.
Hans Axelsen Arenfeldt døde i 1611, og hans yngste
søn - stiftsamtmand Mogen Arenfeldt blev senere eje
ejer. Efter ham gik Rugaard over til sønnen - kammer
junker Hans Arenfeldt, som i 1682 solgte den til fætte
ren Jørgen Arenfeldt til Basnæs.
Jørgen Arenfeldt var kendt for sine hekseprocesser.
Han var så nidkær, at regeringen måtte standse ham.
På Rugaard anstillede han vandprøver, brugte pine
bænk og bål.
I 1686 udsendtes et rekript, som gjorde ende på hans
excesser ved at fastsætte, at ingen dom for trolddom
måtte eksekveres før den havde været forelagt højeste
ret.
Regeringen fradømte ham samme år hans birkeret på
grund af misbrug.
Jørgen Arenfeldts eftermæle levede længe. Ikke alene
på grund af hekseforfølgelserne, han var også meget
forfængelig. Forgæves havde han søgt at blive slået til
ridder. Det blev han ikke, men han gik med guldkæde,
som om han var det. Alterne i de sognekirker der hørte
under hans gods blev udsmykket med slægtsvåbenet
istedet for altertavler.
Han plagedes af kreditorer, og når de kom til Rugaard
gik han over i det sydlige tårn, som han havde givet
navnet »Hamburg«. Her sad han, når kreditorerne ban
kede på, og de fik så oplyst, at Herren var i Hamburg!

R

Jørgen Arenfeldt havde adskillige herregårde, men
solgte efterhånden det hele. I 1707 satte han slægtens
hovedsæde - Rugaard - på auktion. Køber blev han søn
Axel Arenfeldt, men hans økonomi var også anstregt, og
i 1737 gav han op, solgte Rugaard til generalmajor Chr.
Lerche, som i 1743 solgte til Jakob Benzon. Han var
embedsmand, men havde overskud nok til at tage sig af
besiddelsen. Det var Benzon, som sløjfede voldgravene.

Rugaard o. 1850. »Den smukke gamle bygning gav går
den anseelse, dens hemmelige gange i den tykke mur,
Jørgen Arenfeldts flammende heksebål og hans optræ
den som genganger med hovedet under armen forlener
den med den romantiske uhygge, der er en del afde gamle
gårdes poesi. - Med god grund indtager Rugaard i den
almindelige bevidsthed en fremtrædende plads blandt
de danske herresæder.«
Således beskrev arkivar H.S.A. Nygaard Rugaard.
Han var barnløs og oprettede af Rugaard og Cathrinebjerg (ved Roskilde) et stamhus for nevøen kammer
herre Chr. Benzon.
I 1775 døde Jakob Benzon, og den nye besidder af
stamhuset købte for arven Tirsbæk ved Vejle og i 1787
fik han tilladelse til at ombytte stamhuset med
Christiansdal ved Odense (Dalum).
Rugaard solgte han i 1788 til kaptajn Jakob Hansen,
Lyngsbækgaard. I 1796 købte kammerråd Bech til
Kragerup Rugaard, men to år efter afstod han til råd
mand H.P.o Ingerslev og toldinspektør H.P. Stockmann,
begge fra Århus. Året efter blev Ingerslev eneejer. Han
frasolgte bøndergodset og forbedrede hovedgårdsjorden
ved at lade markerne rydde for uhyre mængder sten.
Han oprettede parcelgården Frydensberg, for at lette
den landbrugsmæssige drift.
I 1830 døde H.P. Ingerslev og sønnen C.P.R. Inger
slev, som ejede Marselisborg, arvede Rugaard og Fry
densberg.
Efter fem år overdrog han de to gårde på Djursland til
svogeren M.J.B. Schjøtt, som havde dem i forpagtning.
I 1857 solgte Schjøtt Rugaard og Frydensberg til
kammerherre, landstingmand Paul Peter Christian
Ferdinand Mourier-Petersen, hvis oldebørn er de nuvæ
rende ejere af såvel Rugaard som Frydensberg.

Slægten
Rugaards nye ejer Ferdinand Mourier-Petersen (18251898) var født på herregården Engelsholm ved Vejle.
Faderen var generalkrigskommissær Christian Peter
sen (1783-1841), som i 1808 havde giftet sig til Engels
holm, da han var indgået i ægteskab med Niels Jermins
enke Christiane Hansen.
Hun døde kort efter vielsen og Christian Petersen
giftede sig med Anne Marie Mourier (1787-1879), datter
af superkargo og ejer af Aagaard ved Gørlev (Vestsjæl
land) Pierre Paul Ferdinand Mourier.
Om Ferdinand Mourier Petersen skrev dr. phil. Fridlev
Skrubbeltrang i »Det indvundne Danmark« 1966 (Hede
selskabets 100-års jubilæumsbog):
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Rugaards hovedbygning er opført i 1580’erne i en tidlig renaissancestil, der får den prægtige bygning til at virke
ældre end den er. Den borgagtige bygning har haft port og porttårn, samt voldgrave. De to hjørnetårne kaldes
»Lübech« og »Hamburg«. Hovedbygningen beboes stadig af godsejerparret, som har forstået at indrette sig
komfortabelt og tidssvarende samtidig med at husets særegne historiske miljø er bevaret.

»Indbyderne skulle altså vælge den første bestyrelse
(for Hedeselskabet). De gav Dalgas 36 stemmer, Drewsen
27, Morville 16, Lüttichau 13 og Mourier-Petersen 10.
Men Drewsen afslog valg og Lüttichau trak sig tilbage
til fordel for Mourier-Petersen. Selskabets bestyrelse
langt frem i tiden: Dalgas, Morville og Mourier-Peter
sen, var dermed valgt.
Mere overraskende måtte det synes, at jægermester
Ferdinand Mourier-Petersen blev bestyrelsens formand.
Kun en fjerdedel af deltagerne havde stemt på ham.
Hans herregård i det sydøstlige Djursland lå fjernt fra
de udprægede hedeegne, og selv om hans forstinteresse
var velkendt, syntes den 40 årige godsejer stærkt opta
get af andre opgaver.
På mødrenes side var
Mourier-Petersen
af
fransk-reformert slægt,
som Dalgas og Morville
var det på fædrende
side. På Engelsholm
har han vel i drenge
årene lært lidt land
brug. Student blev han
imidlertid i København
og tog i 1849 juridisk
embedseksamen, efter
året forinden at have
deltaget i krigen som
frivillig.
Men Mourier-Peter
sen ville være land
mand. Han købte i 1850
Ferdinand Mourier-Petersen
hovedgården Ulstrup
(1825-98)

syd for Hobro, solgte den atter i 1855, men efter at han
en kort tid havde ejet en anden gård, blev Rugaard med
avlsgården Frydensberg fra 1857 hans hjem, og herfra
udgik hans offentlige virksomhed. 11862 blev han med
lem af Randers amtsråd, hvor også Estrup sad, og 186166 repræsenterede han Æbeltoftkredsen, ligesom han
valgtes til det daværende Rigsråds folketing. I det poli
tiske kampår 1866 delte han skæbne med adskillige
tilhængere af den reviderede grundlov. Han faldt i juni
ved folketingsvalget, men indvalgtes i oktober i lands
tinget. Her sad han til sin død i 1898.
Mourier-Petersen blev ingen politisk forgrunds
skikkelse, men det senere Højre fik i ham en betydelig
saglig kraft. I udvalgsarbejdet og forhandlinger mand
og mand imellem havde den praktiske og besindige
mand sin styrke.
Breve til Dalgas viser hans evne til at forberede en
sags løsning skridt for skridt, varsomt og måske en
smule omstændigt, men åbenbart taktisk klogt.
I sin menneskevurdering var han forbavsende sikker.
Ikke blot om Estrup og andre nærstående har han
udtalelser, som en senere tids historikere må nikke
anerkende til.
Rolig og betænksom, men samtidig aktiv og yderst
agtpågivende også med hensyn til småting, en mand,
der i reglen fastholdt sine meninger, men var hensyns
fuld og forsigtig i valg af midler, velgørende fri for
personlig ærgerrighed og altid rede til at påskønne sine
medarbejderes indsats - det er billedet af F. MourierPetersen, som det tegner sig allerede i samarbejdets
første år.
Meget tyder på, at den idérige, impulsive, noget herskelystne, men også utrætteligt arbejdende Dalgas i Hede-
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Godsejerparret
Elisabeth Mourier-Petersen
og Henning Madsen
er fjerde generation
på Rugaard,
som siden 1857
har tilhørt slægten
Mourier-Petersen.

Mourier-Petersen er den
slægt, som i lige linie har
haft Rugaard længst.

selskabets formand havde fundet den ideelle partner, en
lydhør, men ikke ukritisk medarbejder, ofte et villigt
redskab, men vistnok lige så ofte så selvstændig, at han
til en vis grad formåede at »fjernstyre« Dalgas, når
denne, der jo ledede det daglige arbejde, i sin iver og
travlhed glemte at iagttage den rette fremgangsmåde.
Også på anden vis supplerede de to mænd hinanden:
Dalgas havde langt det største kendskab til de jyske
heder og deres beboere, men Mourier-Petersen færdes
hjemmevant på Slotsholmen, hvor de bevilligende myn
digheder havde til huse. At rigsdagens og ministrenes
velvilje kunne betyde overordentlig meget for hede
sagens fremtid forstod de begge og handlede derefter.«
Sin interesse for plantningssagen, som han allerede
havde stiftet bekendtskab med på sin fødegård, viste sig
i, at han før Hedeselskabets tid begyndte at plante på
Rugaard, hvor han efterhånden ved stranden skabte en
plantage på 120 tdr. land.
F. Mourier-Petersen var gift med Alvilda f. Dahl, og
efter kammerherrens død i 1898 sad hun med Rugaard
og Frydensberg til 1904, da hun afstod gårdene til
sønnen Peter Poul William Adolph Mourier-Petersen
(1872-1950).
Han blev formand for De danske Hedeselskabs repræ
sentantskab, et hverv han beklædte indtil 1948, da han
blev æresmedlem.
Han fortsatte plantningerne på Rugaard, var medlem
afHyllested-Rosmus sogneråd fra 1908-1937, sogneråds
formand i perioden 1908-1935.
Adolph Mourier-Petersen blev i 1909 gift med Anna
Sofie Elizabeth Julie Malthe-Bruun.
Han udnævntes til hofjægermester og kammerherre
og døde i 1950.
Sønnen Christian Mourier-Petersen (1910-1982) over
tog Rugaard, hvis samlede areal var 1750 tdr. land.
Frydensberg med 330 tdr. land havde siden 1948
tilhørt broderen, løjtnant P. Mourier-Petersen.
Christian Mourier-Petersen blev i 1936 forvalter på
Rugaard, og i 1947 forpagtede han godset, som han
overtog efter faderens død.
I 1938 havde han indgået ægteskab med Carola
Rubesch, datter af en østrigsk oberstløjtnant.
11967 omdannedes Rugaard til et kommanditselskab

med kammerherre Christian Mourier-Petersen som ejer.
Han var en meget aktiv og udadvendt skikkelse.
Medlem af mange bestyrelser bl.a. sad han i repræsen
tantskabet for Det danske Hedeselskab, hvor han blev
formand og beklædte tilmed næstformandsposten i Hede
selskabets bestyrelse.
Efter kammerherre Christian Mourier-Petersens død
overgik kommanditselskabet Rugaard til datteren Eli
sabeth Mourier-Petersen. Hun er gift med direktør
Henning Madsen, som er godsadministrator.

Landbruget
Til Rugaard hører 964 ha, Nymannsgården med 100 ha.
Avlsgården omfatter 358 ha. heraf er 303 ha agerjord og
55 ha eng. Der er 413 ha skov og 193 ha i forpagteijord
og huse.
Landbruget er hovedforpagtet af Jens Blach, der også
har forpagtningen af Frydensbergs 165 ha. (Frydens
berg ejes nu af godsejer Philip Mourier-Petersen).
Forpagter Jens Blach ejer selv Damgaard ved Grenå.
Et andet aktiv på Rugaard er gravning af grus og sten.
Og som et »affaldsprodukt« af grusgravningen, sælges
de store kratre i kulturlandskabet til lossepladser.
Skovbruget med 413 ha er ikke tilstrækkeligt til at
beskæftige en skovfoged, så for at have egen skovfoged
tilser Rugaards skovfoged 8 andre skovdistrikter på
Djursland og Mols.

Der er nogle søer på Rugaards marker, og fiskeretten
til disse lejes ud, om fiskerne ellers kan få bid, for
skarvene tager deres.
Der er en mindre indtægt på jagten. Godset afholder
selv en jagt i sæsonen, derudover lejes jagten ud i to
dagjagter.
Godsadministrator Henning Madsen fortæller, at
hovedbygningen forfalder med 300.000 kr. om året. Når
man har penge til vedligeholdelsen, må man trække
udgiften fra i skat.
Rugaards hovedbygning er stor og imponerende, men
med de vedligeholdelsesudgifter der er og vil komme,
skal man ikke misunde de danske godsejere deres boli&er-
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Kratgården

gift med den nye fæster, landsoldat Lars Pedersen, og
med ham begyndte den nuværende slægt.
Sønnen Niels Larsen overtog fæstet i 1771. Han var
da 27 år gammel og gift med Ingeborg Jørgensdatter,
Når Sjælland Syd den 7. juni afhol som var to år ældre end ham.
I folketællingen fra 1787 er Niels Larsen 44 år og
der udflugt, så begynder man på
Ingeborg
Jørgensdatter 46 år. De havde børnene Jens 15
Kratgården i Tårnby syd for Køge.
år, Maren 13 år, Lars 10 år og Jørgen 4 år.
Det er en rigtig slægtsgård med me
Det blev sønnen Lars Nielsen, der i 1809 overtog
gen historie og utraditionelle aktivi gården, der nu var flyttet ud af landsbyens fællesskab.
Hans kone hed Ingeborg Andersdatter.
teter.
I folketællingen fra 1845 findes Lars Nielsen 71 år og
konen Ingeborg Andersdatter 67 år. På gården boede
stsjællands højeste punkt hedder »Ranes Banke«, deres 4 børn: Niels 32, Lars 28, Anders 22 og Ingeborg
det ligger 42 m.o.h. Historien fortæller, at Rane 24. Endvidere var der to tjenestefolk på gården.
Jonsen blev dømt til døden for mordet på Erik
Ved folketællingen fra 1850 ses at Ingeborg Anders
Glippinge i Finderup Lade, og før han blev henrettet,
datter er enke og på gården bor Lars og Ingeborg. Der
blev han ført op på højen for at skue ud over de jordiske var tilmed 3 karle.
herligheder, han nu skulle miste.
Sønnen Lars Larsen, født 1817 blev den næste fæster
Rane Jonsen blev halshugget i Roskilde og gravlagt på Kratgården. Han var gift med Karin Marie Lorent
på »Ranes Banke«. Han fik dog ikke sit hoved med i zen fra Hyldegaard i Hårlev.
graven, så det søger han stadig efter ved nattetid.
Omkring 1860 begyndte Vallø at sælge bøndergodset
fra. I 1888 var størstedelen solgt til selveje, så da næste
Når man kommer til skiltet, hvor der står »Ranes generation på Kratgården skulle til, blev det som selv
Banke«, drejer man fra og følger pilen, så kommer man ejer. Han hed Lorentz Larsen og hans kone hed Birthe
til Kratgården, i hvis have højen ligger.
Larsen og kom fra Vademosegård, hvor hun var født i
1858.
Kratgården har været fæstegård under Vallø. I for
bindelsen med udskiftningen af Tårnby, år 1805 blev
Carl Larsen overtog gården efter sine forældres død i
Kratgården flyttet ud på marken. Hidtil havde den haft
1939. Han blev gift med Asta Inger Larsen, som var født
sin plads ved gadekæret inde i landsbyen.
på Amerikanergården.
Deres søn og svigerdatter er nu 7. generation på
Mikkel Olufsen fik fæstebrev den 28. april 1719. Han Kratgården.
blev efterfulgt af sønnen Oluf Michelsen, der fik fradømt
Lorentz Larsen er gift med Birgit Larsen fra Vantore
fæstet i 1732.
på Lolland og de købte gården i 1970. De har døtrene
Karen og Vibeke. Karen er bevægelsespædagog og bor
Landsoldat Niels Larsen fik fæstebrev i 1743. Den på Holmegård og Vibeke er kunsthåndværker.
følgende fæster Niels Ibsen døde i 1760 og han enke blev
Der bor tre generationer på Kratgården, Asta Larsen

Ø
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Birgit Larsen
foran det statelige
stuehus fra 1892.

11994 fik
Birgit Larsen
Vallø Kommunes
Erhvervspris,
fordi hun
gennem sit
kunsthåndværk
har gjort Vallø
kommune kendt.

bor i et hus ved gården. Birgit og Lorentz Larsen bor i
stuehuset og i den ene udlænge er indrettet en lejlighed,
her bor datteren Vibeke og svigersønnen John Laursen
med sønnen Frederik på IV2 år.

Kratgården har 67 tdr. land, og der er forpagtet 113
så der ialt drives 180 tdr.
land. Gården har en be
sætning på 145 søer.
Birgit Larsen fortæller,
at de byggede nye stalde i
1986. Det var en stor inve
stering, og kun fire måne
der efter fik besætningen
ondartet lungesyge, så vi
måtte starte forfra. Det ko
stede så dyrt, at vi var lige
ved at miste gården, og det
tvang os til at gå nye veje.

Lige fra jeg var lille, har
jeg arbejdet med ler, fortæl
ler Birgit Larsen, og som ung
pige var jeg elev hos billed
huggeren Harald Isenstein,
hvor jeg lærte at lave kera
mik, men nogen egentlig
kunsthåndværkeruddan
nelse har jeg ikke fået.
Birgit Larsen har under
vist i keramik og fremstillede
ting på bestilling, men i 1988
tog udviklingen fart. Lokalhi
storisk forening skulle besøge
Ranes Banke og gården, de fik
også set fruens keramik. Der
efter kom en husmoderfor
ening på besøg, og de bad om
at se keramikken og høre om

arbejdet. - Det blev en succes, og der indrettedes galleri
på stuehusets loft.

I 1992 indrettedes et nyt galleri i den gamle stald, da
der blev behov for meget mere plads. Her er indrettet en
charmerende udstilling, og gal
leriet kan også bruges til møder
og koncerter.
Birgit Larsens keramik er al
sidig, det er charmerende og im
ponerende ting, små muntre fi
gurer og store vaser og skåle.
Galleriet på Kratgården er en
inspirationskilde, for dem, der
skal købe gave til én, der har
alt!
Galleriet har åbent mandag
til fredag kl. 14-17 og efter af
tale (tlf. 56 26 76 07).

Datteren Vibeke Laursen er
elev på Danmarks designskole
og uddanner sig til tekstil
designer. Hendes mand John
Laursen er uddannet opera
sanger og er ansat på Det kon
gelige Teater. (Nærværende
rapporter har oplevet John
Laursen medvirke i Verdis
opera Adia september 1994!)

Kratgården har
udviklet sig til et
utraditionelt land
brug, der kan skabe
grundlag for næste
generation.
OGN.
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Nyt fra kredsene

Aunsbjerg, set fra nordøst.

MIDTJYSKE KREDS
indbyder til følgende arrangementer:
Aftenmøde tirsdag den 20. juni 1995 kl. 19.00 hos
Hedeselskabet i Viborg, Klostermarken 12, Overlund,
Viborg. Her viser direktør A. Pedersen rundt og redegør
for Hedeselskabets arbejde. - Herefter er Hedeselskabet
vært ved et traktement.

Eftermiddagsmøde lørdag den 22. juli 1995 kl. 13.30.
Besøg på »Aunsbjerg«, Aunsbjergvej 2B, Demstrup.
Godsejer Pretzmann fortæller om godsets drift og dets
historie. Derefter samles vi ved Juls gartneri og cafeterie,
Kjellerupvej 35, hvor Ejgil Overby fortæller om egnens
historie og om Sjørslev kirke.
Samme tid og sted afholder kredsen sin ordinære
generalforsamling med sædvanlig dagsorden i henh. til
vedtægterne.
Som sædvanlig indbydes også nabokredsene.
Med venlig hilsen - p.b.v.
Jens Kr. Nielsen I Niels Klode

VENDSYSSELKREDSEN
Lørdag, den 17. juni afholder kredsen sommerudflugt og
generalforsamling.
Kl. 13.30 samles man hos Karna og Jens Holger Toft,
Nørreskovgård, Ulstedvej 10, Hals.
J.H. Tofts oldefader købte 1000 tdr. land skov og
anlagde et teglværk. Dette og meget mere vil J.H. Toft
fortæller om.
Efter man har set sig om, afholdes den ordinære
generalforsamling. - Husk: Kaffe, brød, bord og stol.
Esben Saksager.

VESTSJÆLLANDSKREDSEN
Sommerudflugten forventes afviklet den 14. juni
I år besøger vi atomforsøgsstationen Risø, hvor vi
spiser i kantinen. Derefter ser vi vikingeskibehallen og
besøger Ledreborg gods, hvor vi bliver guidet rundt i
hovedbygningen.
Dagen slutter med middag i Svejserhuset i Hertadalen.
Arne Højland.

LOLLAND-FALSTER KREDS
Onsdag den 15. marts 1995 holdt kredsen generalfor
samling på Hotel Ebsen, Maribo.
Formanden Jens Peter Skov Jensen aflagde beret
ning om året 1994 og omtalte planerne for de kommende
årsmøder. 11995 holdes årsmødet den 24. og 25. maj på
GI. Estrup med overnatning på Hotel Æbeltoft Strand.
I ’96 i Haderslev og i ’97 på Falster.
Under valg til bestyrelsen blev i stedet for Helga
Truelsen, der ikke ønskede genvalg, valgt Henning
Larsen, Skyggedal, Nørre-Alslev. Jørgen Ringsing, Øster
Ulslev ønskede heller ikke genvalg. Der blev foreslået
valgt Anders Hansen, Vester Ulslev, men han var ikke
til stede. Hvis han ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen,
er posten vakant indtil næste generalforsamling. De
øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
Knud Markersen forelagde det reviderede regnskab
for 1994, der balancerede med kr. 7.719,72 og udviste en
beholdning på kr. 6.085,72.
Under eventuelt drøftede man, hvor årets udflugt
skulle gå til. Der var ingen forslag fra forsamlingen,
men formanden forelagde bestyrelsens forslag om at
lade turen gå til Møn. - Der var enighed om, at lade
bestyrelsen arbejde videre med dette forslag.

Efter en kaffepause holdt Hans Ivar Bendsen fra
lokalhistorisk arkiv i Rødby et foredrag om stormflods
katastrofen den 13. november 1872 og dens følger på
Lolland og Falster. Lolland er Lålernes land. En Låle er
et lavt strøg i landskabet, som Lolland er så rigt på.
Derfor blev stormfloden i 1872, der nåede en højde af 10
fod eller godt 3 m over den normale vandstand, en meget
alvorlig katastrofe for de store lave arealer. Der omkom
mere end 50 personer og et stort antal husdyr, og nøden
for de skadelidte, der havde mistet deres boliger, var
meget stor, da de meget vanskeligt kunne finde husly og
føde hos den øvrige befolkning. I den følgende tid blev
der over hele landet indsamlet penge til hjælp for de
skadelidte, således at det efterhånden lykkedes dem at
komme tilbage til deres genopbyggede ejendomme.
Mange tidligere stormfloder blev omtalt. Der var ikke i
tidens løb blevet bygget diger af nogen betydning for at
beskytte sig mod oversvømmelser, men nu blev der
virkeligt gjort noget, og resultatet blev, at staten trådte
hjælpende til, således at der i årene 1873-75 blev bygget
63 km diger til en sådan højde, at en lignende stormflod
i fremtiden ikke skulle give oversvømmelser. Der har i
årene efter 1872 været en næsten lige så høj stormflod
i 1904, som digerne klarede godt.
Knud Markersen.

RINGKØBING AMTS KREDS
Torsdag den 8. juni 1995 kl. 19.00 inviterer Slægts
gårdsforeningen medlemmer og andre interesserede på
besøg hos Bengtha og Harry Jensen, »Strædegård«,
Sønderbyvej 3, Stauning.
Harry Jensen, som er medlem af Ringkøbing amtsråd
og formand for amtets udvalg for miljø og teknik, vil
fortælle om gården og hans slægt, som har boet på
gården i 7 generationer.
Efter besøget på »Strædegård« vil Harry Jensen tage
os med en tur ud på Skjern enge og fortælle om proble
merne der.
Til slut kaffe på »Jægerkroen«, Stauning og general
forsamling i Ringkøbing Amts Kreds.
Bestyrelsen.
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Velkommen til nye
medlemmer:
Fhv. gårdejer
Torben Rasmussen
Mosegårdsvej 20 - Ornebjerg
4760 Vordingborg
Gårdejer
Vibeke Bjødstrup Schmidt
»Spanager«
Blangslewej 10 - Blangslev
4700 Næstved
Fru
Asta Vestergaard Christensen
Kastrupvej 33
4760 Vordingborg

Godsejer
Britta Schall Holberg
»Hagenskov«
5631 Ebberup

Gunderslevholm set fra vest.

SJÆLLAND SYD
Kredsen afholdt generalforsamling den 5. marts, hvor
formanden Meta Larsen indledte med at mindes Jens P.
Petersen, tidligere kredsformand og landsformand
Meta Larsen glædede sig over den gode tilslutning,
der havde været til arrangementerne.
Radio Valde (lokalradio i Vordingborg) havde haft en
udsendelse, hvor Meta Larsen havde præsenteret
Slægtsgårdsforeningen, og denne udsendelse fik hun
megen ros for af generalforsamlingen.
Bente Jensen, Lundby og Solvejg Holtet-Kristiansen,
Stege blev genvalgte, men Jens Hansen, Halslev blev
nyvalgt, idet Poul Jensen ønskede sig afløst.

Den 7. juni afholder kredsen heldagstur til Stevns,
med besøg hos Birgit og Lorentz Larsen, Kratgården, (se
side 10), Gjorslev og middag på Højerupsund og kik på
Stevns Kridtbrud.
Den 21. juni er det halvdagsturen, som byder på besøg
på herregården Gunderslevholm og besøg på Ettebjerggård i Guderup hos Sylvia og Jørgen Christensen.

HIMMERLANDSKREDSEN
Kredsen afholder generalforsamling torsdag den 18.
maj kl. 19.30 på »Lundbæk Landbrugsskole«, med dags
orden ifølge vedtægter.
Efter generalforsamlingen vil landbrugsskolens for
stander Niels Kvist give sit bud på »Udviklingen i
landbruget« set udfra de unges syn. Et emne der kan
give grobund for diskussion.
Der bliver serveret kaffe med brød, pris pr. person
35,00 kr.

Aftenudflugt ml spisning
Slægtsgårdsforeningen inviterer medlemmer med på
rørende, til aftenudflugt på Limfjordsøen Egholm, tors
dag den 15. juni. Medlemer fra andre kredse er også
velkomne.
Vi mødes ved Egholmfærgen i Aalborg kl. 19.00 (gerne
et kvarter før, da vi må regne med 2 afgange).
Når vi kommer på Egholm, bliver vi transporteret på

Gårdejere
Inger og Holger Winther
»Porskær«
Vallensved Bygade 37 Vallensved
4700 Næstved

Gårdejere
Jonna og Lars Jensen
Holløse Møllevej 4 - Holløse
4700 Næstved
Gårdejere
Annette og
Carl Otto Koefoed
»Brunsgaard«
Hove^gårdsvej 6 - Nylars
3720 Åkirkeby

Gårdejere Lis og
Bent Toustrup Hansen
»Skelbækgaard«
Gunderslewej 3 - Rejnstrup
4250 Fuglebjerg
Gårdejer
N.K. Kirketerp Nielsen
»Kirketerp«
Aalborgvej 5
9500 Hobro

Gårdejere
Gerda og Jørgen Zieka
»Dalgaard«
Tårnmosevej 2 - Binderup
6091 Bjert

Gårdejere
Anne Roud Kjær og
Ove Johannesen
»Ventegodt«
Bovballe Møllevej 108
- Håstrup
7000 Fredericia
Gårdejer
Anders Tind Christensen
Østboplevarden 11 G, st.
8000 Århus
Gårdejer
Andreas Nørregaard
»Sønderskovgaard«
Oksbølvej 43 - Oksbøl
6100 Haderslev
Magda og Arne Hansen
Birkevej 10
8300 Odder

åben ladvogn til »Egholm Vestergaard«, der ejes af
Grethe og Holger Thomsen.
»Egholm Vestergaard« er øens største gård med et
jordtilliggende på 116 tdl. og er bygget i 1918.
1 1993 ombyggede ægteparret Thomsen, gården til et
eksklusivt hotel og kursussted, hvor der er plads til 70
personer i møde- og spiselokaler, samtidig er der plads
til 24 gæster, der ønsker at overnatte på øen.
Grethe og Holger Thomsen ejede i forvejen 2 gårde på
Egholm med et jordareal på tilsammen 224 tdl., hvor der
drives svineavlscenter med 300 søer plus opdræt.
Det var gylleproblemer, der var den direkte grund til,
at familien Thomsen i 1992 købte »Egholm Vestergaard«,
og derved fik et stuehus tilovers. Uden kendskab til
hotelbranchen, gik ejerne af et svineavlscenter, igang
med at omdanne den firelængede gård til et flot hotel.
Holger Thomsen har lovet at fortælle om både land
brug og hotellet, efter vi ved ankomsten til øen har
indtaget en lækker anretning bestående af: Sild, gravad
laks, stegte ål, lun mørbradbøf med champignon a la
creme, brie ost m/druer og kaffe.
Færge, transport på øen og menu bliver kr. 110,- pr.
person.
Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen, men kan
købes til købmandspriser (øl kr. 8,- og vand kr. 3,-).
Der er tilmelding til turen inden den 13. juni på
tlf. 98 58 51 78, Kresten Gade, Veddum, eller til
tlf. 98 35 16 03, A.C. Winther Hansen, Grydsted.
Kredsbestyrelsen.
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Bondegårdsferie
eller
kroferie

FARM
HOLIDAYS

URLAUB
auf dem Bauernhof

in Denmark

idste sommer var jeg på fire dags tur 1
i grænselandet. - Mine rejsefæller og jeg I
havde valgt at prøve Larsens hotel- og |
kroferie, det skulle være billigt, for man kan
spise for det samme beløb, som man bor for.

S

Vi boede på Hotel Abild ved Tønder.

Larsens Hotel og kroferie tilbyder overnatning
for 375 kr. pr. person pr. døgn. Det betyder, at
man kan spise for 375 kr. i restauranten om
dagen.
Det lyder flot.
Hotellets almindelige pris for et dobbeltværelse
er 525 kr. og det er med morgenmad.
Når man bruger Larsens hotel- og kroferie, så er
morgenmaden ikke med i værelsesprisen, og så skal
man yderligere lægge 50 kr. til pr. nat pr. person, fordi
man skal medbringe rabatkuponer, som købes før afrej
sen i Sengetøjslageret, for at få »det gode tilbud!«
Prisen på overnatning på dobbeltværelse efter almin
delige priser vil være 525 kr.
Larsens pris blev 2x375 kr. + 2x50 kr. - altså 850 kr.
Med de 525 kr. er morgenmaden medregnet. Hos
Larsen skal morgenmaden betales af det beløb, der må
spises for. Det var på Hotel Abild 59 kr.
Det betyder, at overnatter man traditionelt er mor
genmaden medregnet og man har så 325 kr. at spise for
til 2 personer, før det bliver billigere hos Larsen.
Hertil kommer, at man ved selv at vælge kro eller
hotel er frit stillet med hensyn til spisested.

Turen som jeg gennemførte sammen med historisk
interesserede venner, havde et ret nøje planlagt pro
gram for dagene, bl.a. var der disponeret over aftenerne
til mindre udflugter vestud.
Vi påtænkte at nyde aftensmaden kl. 18.00. Den
sidste aften fortalte tjeneren, at køkkenet først åbnede
kl. 19.00, for ham der skulle lave maden, lå og sov.
Det samvittighedsfulde menneske tilbød os, at vi

kunne låne et spil kort og fordrive tiden med på vores
værelser!
Det står enhver frit for at vælge overnatningsmulighed
og prisniveau på såvel værelse som menu.
Vil man gerne opleve noget, og ikke er så interesseret
i luksusferien alene, så gør man klogt i at se sig godt for
i de forskellige tilbud.
Billigst er det at bo, hvor der ganske enkelt tilbydes en
seng.
På Grubbe Mølle ved Fåborg tilbyder familien
Jervelund dobbeltværelser for 280 kr. Der er bad og
toilet fælles med 2 andre værelser. Der er køkken, hvor
man selv laver sin morgenmad, men kaffe og te er der.
På Grubbe Mølle vil følgende overnatninger koste 250
kr. (enkeltværelse 200 kr.).
På Kathrinelyst ved Middelfart har familien Dyre
Hansen bondegårdsferie, og en seng koster 160 kr. så
følger morgenmaden med. Vil man bo i længere tid, kan
der tales om prisen.
Dette er ikke skrevet for at hænge nogen ud, men for
at opfordre til at overveje hvilket behov man har, og
hvilke interesser man vil tilgodese, før man vælger
overnatnings- og spisested.

Bemærk! De angivne priser er for 1994.

OGN.

Jens og Anna Jensens Fond
udlåner penge til unge landmænds etablering af selvstændigt landbrug, både ved familiehandel og ved køb
på det frie marked.
Ansøgninger kan fremsendes løbende og bliver behandlet på halvårlige møder.
Fonden yder også legater til unge landmænd under uddannelse. Legat er enten på 5.000 kr. eller 10.000 kr.
Legaterne skal primært anvendes til studierejser i udlandet.
Ansøgning kan fremsendes hvert år inden udgangen af april måned, og vil blive behandlet i maj/juni
måned.
Henvendelse til: Carl Martin Christensen, Kaaregaard, Badstrupvej 39,5485 Skamby.
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Tilmelding til Dansk Slægtsgårdsforenings
årsmøde den 24. og 25. maj 1995.
Tilmelding kan kun ske skriftligt, gerne hurtigst muligt, til Slægtsgårdsforeningens kasserer
og sekretær Inger M. Hansen, Bjerggårdsvænget 9, 2840 Holte, senest den 30. april 1995,
hvorefter deltagerliste m.m. vil blive fremsendt sammen med girokort til indbetaling af
mødeudgifter.
FØLGENDE DELTAGERE TILMELDES (skriv tydeligt):
Stilling:________________________________________________

Navne:_________________________________________________

Adresse: _______________________________________________
Telefon:________________________________________________

HERMED BESTILLES (skriv antal)
Eftermiddagskaffe, onsdag

Middag, onsdag, incl. fællesudgifter
Frokost, torsdag, incl. fællesudgifter

Hotel Ebeltoft Strand:
Dobbeltværelse med bad

Enkeltværelse med bad

Busser:
Bus, torsdagsudflugt

Bus fra Fyn med påstigning i___________________________________________________________
Bus fra Sjælland med påstigning i_____________________________________________________

Slægtsgårdsemblem å kr. 20.-.

Skrift om Dråby Kirke å kr. 5.-.
Deltager i Sjællandsbussen, besøg på Julianelyst, Jørgensens Hotel og Åkjær.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUPON TIL EGEN BRUG:

'

Eftermiddagskaffe, onsdag

Middag, onsdag, incl. fællesudgifter
Frokost, torsdag, incl. fællesudgifter

Hotel Ebeltoft Strand:
Dobbeltværelse med bad

Enkeltværelse med bad

Busser:
Bus, torsdagsudflugt
Bus fra Fyn med påstigning i___________________________________________________________
Bus fra Sjælland med påstigning i_____________________________________________________

Slægtsgårdsemblem å kr. 20.-.

Skrift om Dråby Kirke å kr. 5.-.
Deltager i Sjællandsbussen, besøg på Julianelyst, Jørgensens Hotel og Åkjær.
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Returadresse: Inger M. Hansen, Bjerggårdsvænget 9, 2840 Holte

Dråby
Kirke
o

Arsmødeudflugten
den 25. maj
indledes i
Dråby kirke.
Denne meget store og
smukt beliggende lands
bykirke har tilnavnet
»Domkirken på Mols«.
Kirken har både en interes
sant bygningshistorie og et
smukt inventarium.
Kirken består af det meget
store skib, kor, apsis, våben
hus og et meget lille tårn, af
den type, der er så udbredt på
Mols og Djursland - et såkaldt
styltetårn.
Selvom kirken ser ud til at
være fra den første halvdel af middelalderen, hvor den
romanske stil prægede byggeriet, så er »den romanske
kirke« opført i gotisk tid - middelalderens anden halv
del.

Den uklare bygningshistorie antages af være sådan:
Koret og den halvrunde apsis stammer fra 1300tallet, skibet og våbenhuset er bygget i 1400-tallet, og
skibets vestforlængelse, der oprindelig var underdelen
af et kraftigt tårn, tilføjedes senere i 1400-tallet.
Uvist af hvilken grund blev tårnet nedbrudt, så kun
den nederste etage blev tilbage, som en del af
kirkens skib.
Antagelig blev det lille tårn med den åbne
vestside - derfor navnet styltetårn - opført i
1739. Det bærer initialerne for Anders
Rosenpalm og Sofie Amalia Benzon.
Kirken er meget stor - 35 meter land med 7
kryds-hvælvinger.
Der er flere kalkmalerier, men størst inter
esse får altertavlen, som er et smukt arbejde
fra den sene barok, hvor storhed og enkelthed
blev det dominerende.
Den er udført omkring år 1700.1 midterfeltet
et relief, der viser nadverens indstiftelse. Disse
billeder er omgivet af en vældig laurbærkrans,
der støttes af to figurer - evangelisterne Lukas
og Johannes. Markus og Mathæus står i min
dre udgaver på hver sin side af topfeltet, der
viser en korsfæstelsesgruppe.

Over den romanske døbefond ses en fonthimmel fra
samme tid som altertavlen.
Og meget passende ses i denne
Johannes Døber og Jesus.
Prædikestolen er et renaissancearbejde fra begyndelsen
af 1600-tallet. Billederne i
arkadefelterne er fra 1700tallet.
Over døren, der fører fra
kirken til våbenhuset ses en
gitterdør med snitværk og
træskulpturer. Det er et
minde om våbenhusets tid
som gravkapel for slægten
Benzon.
Dråby kirke hørte gennem
mange år under herregården
»Skærsø«, hvis ejere har bety
det meget for kirkens udsmyk
ning. Våbenhuset blev grav
kapel, og indgangen flyttedes
til skibets vestende. Senere
er våbenhuset igen blevet kir
kens indgang.
Når Dråby kirke er så stor
og smukt udstyret med inven
tar, skyldes det ikke alene til
knytningen til herregården »Skærsø«, men også at Dråby
er ældre end Æbeltoft.
Dråby er afledt af Dragsby.
Dråby er altså byen ved draget, den smalle landtange
mellem Kattegat og Æbeltoft Vig.
Dette drag har i ældre tid været meget smallere end
i dag. I middelalderen skar Kattegat sig helt ind til
Dråby. Siden har landet hævet sig.
Man må regne med, at Dråby har været havneby
længe før Æbeltoft blev anlagt.

