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Grethe Plagborg,
Lindevej 4, 7200 Grindsted,
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(Formand: Ribe Amt)
Knud Høstgaard Møller,
Lærkevej 34
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Henry Slemming,
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(Formand: Bornholmkredsen)
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8722 Hedensted
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(Formand: Vejle Amt)

Vagn Juel Jørgensen,
»Grønlandsgården«,
Øllemosevej 4, Flakkebjerg,
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Marie Hansen,
Månebakken 3, Dalby
4690 Haslev,
tlf. 56 71 37 92,
(Formand: Sjælland Syd)

Mogens Huge Hansen
»Hjørnegård«, Lundbyvej 25, Ønslev
4863 Eskilstrup
tlf. 54 45 46 25
Jens Peter Skov Jensen,
»Hobygaard«, Hobyvej 37
4983 Dannemare
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(Formand: Lolland/Falster kreds)

Jens Skytte,
»Aldrupgaard«
Aldrupvej 3,8860 Ulstrup
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(Formand: Midtjysk kreds)
Niels Thyboe
Kirkemosegård
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Søndag midt i oktober, og det er heldags
regn, og dermed vejr til indendørs sysler.
En besværlig høst er ovre, med et meget
varieret udbytte rundt i landet. Trods
megen nedbør, er det meste af den plan
lagte vintersæd etableret, så det er tid til at
se frem mod det næste høstår.
Vores nye landbrugskommisær Mariann
Fischer Boel har en stor opgave med at få
landbrugspolitikken i et udvidet EU til at fungere, og der er
næppe mange, der for nærværende kan danne sig det sande
indtryk af, hvor det havner, men det er vigtigt, at der nu er
taget fat på reformerne. Jeg beklager, at vore toppolitikere
skal bruge så mange kræfter på at forsvare sig mod usaglige
angreb fra den hjemlige andegård, når der er god brug for
deres kræfter i det fremadrettede arbejde.
Den politiske opposition herhjemme finder det åbenbart vig
tigere, at forsøge at svække vor indflydelse internationalt,
vel blot med henblik på den indenrigspolitiske fremtid.
Man fornemmer næsten, at det at være velinformeret og
aktiv i et erhverv, skal være diskvalificerede som aktør i den
politiske del af området. Kan man nu forstå det?
Betyder det, at der efter et eventuelt regeringsskifte vil være
garanti for, at alle ministre er uden kendskab til deres områ
de, og uden forudsætninger for at bestride jobbet?
Det har da vel aldrig været meningen!
Store dele af pressen dyrker emnet, og forsøger at mistæn
keliggøre de mennesker, der med store personlige omkost
ninger påtager sig tunge job.
Udgangspunktet må vel være det, at alle der påtager sig et
tungt embede, gør sit allerbedste for at udføre embedets
funktioner, uden at skelne til personlige interesser.
Jeg kan endnu høre den larmende tavshed fra venstrefløjen,
da man udnævnte en ny direktør for Øresundsselskabet, men
han har selvfølgelig den rette partifarve!
Det er måske et eksempel på manglende forudsætninger.
De aktive i landbruget har behov for afklaring af deres frem
tidsmuligheder, og jeg ønsker Mariann Fischer Boel held og
lykke med embedet.
Hermed en lille efterårshilsen fra Kaaregaard, og midt i
regnvejret er det værd at huske, at der ikke findes dårligt
vejr, men kun forkerte klær.
God tur ud i efteråret.
Kate og Carl Martin Christensen

Slægtsgaardsarkivet:
Landbrugsmuseet,
GI. Estrup, Randersvej 4,
8963 Auning,
tlf. 86 48 48 16, fax 86 48 41 82
E-mail:
arkiv@slaegtsgaardsforeningen.dk
Åbningstid: onsdag kl. 11-15.
Der er gratis adgang til arkivet, hvis
man siger i porten, at man skal på
arkivet.

Ulrich Aister Kl ug, Krogebjergvej 94,
2720 Vanløse, tlf. 38 76 11 76
og 24 63 97 81 (med telefonsvarer)
Træffes bedst mandag-fredag
kl. 7.30 - 8.00.
E-mail: dannebrog@post.tele.dk

Redaktion:
Ole G. Nielsen, Mølletoftegård,
Skælskør Landevej 83, Lundforlund,
4200 Slagelse.
Tlf./Fax 58 58 40 16.
OleGN@mail.tele.dk

Arkivarer:
Ejgil Overby, »Klausholm«,
Ansvej 12, 8620 Kjellerup,
tlf. 86 88 62 66
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Helge Sørensen,
Enghavevej 6, Årslev
8900 Randers
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Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
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Østerbro 4, 4200 Slagelse
Tlf. 58 55 00 33, info@o-mege.dk
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Fra Hovedbestyrelsesmødet
Dansk Slægtsgårdsforenings hovedbestyrelse afholdt sit
halvårlige møde den 6. oktober, og som altid for mødet
om efteråret var man samlet hos Dansk Landbrugsmuse
um på GI. Estrup.

Landsformanden - Carl Martin Christensen - oplyste til
indledning, at han havde sendt en hilsen til Mariann
Fischer Boel, hvor han takkede for den fine modtagelse,
som vi fik på Østergård i forbindelse med årsmødebesøget
i maj. Samtidig ønskedes held og lykke med embedet som
landbrugskommissær.
Derefter havde landsformand denne kommentar: En af
tidens store temaer er spildevandsrensning på landet. Bl.
a. har Midtjysk Kreds været på besøg på en gård, hvor
man havde pilerensningsanlæg, og efterfølgende deltaget
i et temamøde om rodzoneanlæg.
Det kan forventes, at der flere steder på landet kommer
krav om tilslutning til den kommunale spildevands
rensningsanlæg, hvilket kan bliver dyrt for mange land
mænd.

Der er lagt et meget stort arbejde i registreringen af Salomon J. Frifelts arkiver, der fylder 58 arkivkasser. Det er en
meget interessant samling, der giver et godt billede af for
fatteren, foredragsholderen og modstandsmanden Salomon J. Frifelt, der tilmed gennem mange år var medlem
af Slægtsgårdsforeningens hovedbestyrelse.
Formanden for bladudvalget A. C. Winther Hansen kun
ne oplyse, at da vores samarbejdspartner gennem 10 år
har lukket, så har udvalget truffet aftale med nyt trykkeri
- O'Mega Kommunikation A/S i Slagelse. I aftalen med
trykkeriet lå muligheden for at sætte farvebilleder på forog bagsiden. Hovedbestyrelsen besluttede at tage imod
dette tilbud.

Fra rejseudvalget kunne Inger M. Hansen orientere om
årets rejse til Kalmar og Øland. Og der blev drøftet emner
for næste år rejse.

Efter alle meddelelserne kunne hovedbestyrelsen gå over
til konstitueringen.

Vedrørende Jens og Anna Jensens Fond, så arbejder
bestyrelsen med en ændring af fundatsen, så man kan bru
ge af kapitalen. Der er indtil nu uddelt 250 rejselegater til
unge mennesker, som har været i udlandet for at studere
landbrug og opleve verden. En enkelt har tilmed fundet en
kone i udlandet og er blevet der.

Til landsformand genvalgtes Carl Martin Christensen, og
til næstformand genvalgtes A. C. Winther Hansen, og de
udgør sammen med Karen Jacobsen forretningsudvalget.

Kasserer og sekretær - Inger M. Hansen - meddelte, at
der indtil nu er 74 udmeldelser og 40 indmeldelser i år.
Desuden er der 51 prøveindmeldelser. Vi må håbe, at en
stor del af dem vælger at blive medlem.

Bladudvalget består af A. C. Winther Hansen (formand),
Elise Jensen og Peder Mouritsen. Endvidere deltager
landsformanden, sekretæren, arkivlederen og redaktøren i
bladudvalgets møder.

Regnskabet viser ikke de store udsving, men porto og rej
seudgifter har været højere end sidste år.

Årsmødet 28. - 29. maj 2005 tilrettelægges i samarbejde
med Himmerlandskredsen, og her kunne kredsformand A.
C. Winther Hansen fortælle, at årsmødet med fest og
overnatning var henlagt til Løgstør Parkhotel. Årsmødet
indledes lørdag formiddag på Hessel landbrugsmuseum.
Søndagen begynder i Skarp Salling kirke, hvorefter vi
besøger Jens Bigum, Nygård ved Års og efter frokosten
Per Bach Laursen, Lundgård ved Løgstør.

Budgettet for 2005 viser et større overskud, fordi kontin
gentet er hævet til 200 kr. Vi har fået et nyt trykkeri,
og det kan lave bladet ca. 3.000 kr. billigere pr. nr.
En årlig besparelse på 18.000 kr. Porto for forsendelse
af bladet forventes at blive 50.000 kr. mere pr. år en hid
til.
Der har været afsendt adskillige ansøgninger om støtte til
projektet med en statue for malkekonerne. Men enten har
der været afslag eller også har vi intet svar fået.
Fra arkivet kunne arkivleder Ejgil Overby oplyse, at der
i sommer havde været 140 besøgende foruden alle de
skriftlige, telefoniske og elektroniske henvendelser.

Arkivudvalget består af Henry Slemming (formand),
Karen Jacobsen, Jens Skytte og Knud Høstgård Møller.

Årsmødet 27. - 28. maj 2006 er efter indbydelse fra Vej
le Amtskreds henlagt til Bygholm Parkhotel.
I 2007 skal vi til Vestsjælland og i 2008 vil Ringkøbing
Amtskreds gerne være vært.

Hovedbestyrelsesmødet sluttede med gensidig orientering
fra kredsene, og det er altid en nyttig idébørs for initiativer.
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Dovergård
Historien om Dovergård

Dovergård, som den så ud, da Søren Sørensen købte den i 1913

Ry Kommune i Søhøjlandet har store planer for området
Kildebjerg Ry, som er et projekt, der kombinerer erhverv,
bolig, fritid og natur i et samlet byområde. I det 190 ha
store område, skal der bl. a. anlægges en golfbane med 18
huller. Politikerne synes det er en spændende udvikling
for området, enkelte pensionister er godt tilfredse med at
kunne sælge ejendomme til kommunen, medens de aktive
landmænd er meget imod planen.
Ejeren af Dovergård, Jørgen Sørensen, der er fjerde gene
ration, er ikke interesseret i at afstå 30 ha agerjord. Han
kan få erstatningsjord et andet sted, men det er ikke nogen
løsning. Den jord som kommunen vil tage ligger nær ved
gårdens bygninger, erstatningsjorden vil ligger langt fra
gården, og dermed kræver det mere udstyr og arbejdskraft
at drive gården. Afstanden besværliggør arbejdet, og det
er ikke spændende, at skulle færdes på offentlig veje med
traktor og landbrugsredskaber.

Jørgen Sørensen er ikke imponetet over kommunens plan
lægning af området. Bl. a. har kommunen lagt en del af
golfbanen i et areal, der er udlagt til fredskov!
Placeringen af golfbanen vil også genere skovbruget, da
den udsendte lokalplan for området forhindrer afhentning
af træ i skovene.
Ideen med et område med erhverv, bolig, fritid og natur er
god nok, men placeringen er forkert, siger familien på
Dovergård.

Det bliver interessant at følge udviklingen af projektet
Kildebjerg Ry, hvor det offentlige prioriterer moderne ITvirksomheder og fritid højere end traditionelt landbrug.

Lærer Madsen Ømsberg i Firgårde samlede mange oplys
ninger om sit skoledistrikt, og han skrev:
Firgårde, Dover sogn har vi sin tid udgjort fire lige store
gårde. (Matriklen af 1688 nævner fire gårde med tilsam
men 35 tdr. hartkorn. Senere blev gårdene delt.)
Ved auktionen over Skanderborg Rytterdistrikt gods 23.
april 1767, solgtes hver af gårdene for 361 rigsdaler 1
mark og 14 skilling, og den 30. september 1768 tilskødet
de hidtil værende fæstere.
Hver gård var skyldsat for hartkorn 4 tdr.3 skp. 1 fdk. samt
1 fdk. i skovskyld.
Samme dag skødede kongen til landsbyens 8 gårdmænd i
forening et hus samme sted, hvis hartkorn var 1 fjerdringkar og 1 album. Prisen var 3 rigsdaler 2 mark og 8 skil
ling.
Halvdelen af købesummen for hver ejendom skulle for
bestandig indestå i gården til en årlig rente af 4 %. I for
ening lånte de 8 gårdmænd 1000 rigsdaler af justitsråd
Teilmann til Bidstrup.

Den 30. december 1841 fik Niels Hviid skøde af Ole Jør
gensen og Søren Rasmussen den ældre på en gård i Fir
gårde på 3 tdr. 2 skp. 2 fdk. 3/4 alb. hartkorn for 2000
rigsdaler og en aftægt kapitaliseret til 300 mark sølv.
Samme år fik Niels Hviid skøde af Søren Rasmussen den
yngre på en gård i Firgårde, og på samme tid fik Niels
Hviid skøde af Søren Nielsen på endnu en gård i Firgår
de.
Niels Hviid sammenlagde alle tre gårde i Firgårde og byg
gede nyt stuehus, inden han solgte gården til Jensen
Tavlov, som derefter købte Ole Jørgensens gård i Firgår
de, som blev lagt sammen med de tre gårde. Ejendommen
fik navnet “Hvidsminde”.
Tavlov solgte i enten 1851 eller 1853 Hvidsminde til for
pagter Johan Eduard Weigelt.
I 1874 solgte enkefru Anna Weigelt til Carl Peter Govertz
Jensen. Han var juridisk kandidat.
Govertz Jensen nedlagde en vej, som gik op gennem
haven og hen forbi gårdens vestre længe. Langs med den
ne vej havde de fire gårde ligget - to på hver side.
Govertz Jensen måtte gå fra gården i 1888. Ny ejer blev
landbrugskandidat Jens Christian Jenssen, København,
der var panthaver hos den forrige ejer.
Jenssen øgede gårdens tilliggende betydeligt og o. 1900
ændrede han gårdens navne til “Dovergård”.

På sit dødsleje i 1912 blev Jens Chr. Jenssen, der hele
tiden havde haft sit hovedophold i København, viet til sin
husbestyrerinde, som han da skænkede Dovergård. De
havde en datter sammen.
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derborgs vedkommende kom det på auktion i 1767. God
set var opdelt i 12 hovedgårde og en betydelig del separat
gods.
Gårdene i Firgårde var blandt det separate gods.

Niels Hviid (1798-1866) var søn af prokurator C. A.
Hviid i Horsens, der var ejer af Grundfor Mølle. I folke
tællingen fra 1845 omtales Niels Hviid som gårdmand,
men i modsætning til de andre benævnes han “Hr. Niels
Hviid”. Folketællingen nævner 5 børn, 1 husjomfru, 6
tjenestekarle og 3 piger. Niels Hviid havde før købet af
gårdene i Firgårde ejet den tidligere hovedgård i Skanderup sogn - Justenborg.
Dovergård før branden i 1945.

Arealet var 367 tdr. land, hvoraf 292 tdr. land var ager
jord, 60 skov og 10 eng.
Besætningen bestod af 70 malkekøer, 30 stk. ungkvæg og
kalve, 2 tyre, 14 heste samt 12 plage og føl. Der solgtes
100 fedes vin om året.

Jenssens enke solgte straks Dovergård til et konsortium,
der udstykkede ejendommen. Hovedparcellen solgtes til
gårdejer Søren Sørensen, Stenagergård i Jaungyde med
110 tdr. land agermark, 85 tdr. land skov, eng og sand
mark samt hele besætningen. Skødet er udstedt 19. og 20.
november 1913, men overtagelsen var allerede i juli 1913.
Søren Sørensen var født i Jaungyde 9. oktober 1866. Viet
20. maj 1891 med Jørgensine Jørgensen født i 1867.
Efter overtagelsen af Dovergård solgtes en del af besæt
ningen ved auktion 1. november 1913.1 juni 1914 solgtes
Stenagergård med 83 tdr. land og besætning.
Søren Sørensen og Rasmus Nielsen, Vestergård i Firgårde
købte den 24. maj 1916 Firgårde Fattiggård med besæt
ning. Af fattiggården beholdt Sørensen 50 tdr. land ager,
eng og skov, medens Rasmus Nielsen overtog bygninger
ne og 12 tdr. land ager.
Søren Sørensen købte, solgte og byttede gårde og huse på
egnen. En del jord blev lagt til Dovergård, og da sønnen
Niels Jørgen Sørensen overtog den i 1940 var tilliggendet
på 292 tdr. land, med 157 tdr. land ager, 30 eng, 85 skov,
10 mose, 5 hede og 5 gårdsplads m.v.”

Carl Peter Govers Jensen var født i København i 1845.
Hans fader, Carl Henrik Jensen, var prokurator. Han var i
1873 blevet gift med Marie Krøger, datter af Engelsholms
ejer, jægermester Georg Krøger. Govertz Jensen var sag
fører, men valgte at blive redaktør på Vestlollands Avis og
Dansk Jagttidende. Han skrev mange artikler om jagt og
jægerliv. Selvom han havde mange opgaver udenfor sin
gård, så præsterede han en tid at være formand for Skan
derborg Landboforening fra 1881 og i 1884 valgtes han til
medlem af Skanderborg Amtsråd.
Jens Christian Jenssen var søn af forpagteren på Østrupgård ved Fåborg, hvor han blev født i 1861. Han havde
først en tid i landbruget, gjorde karriere i hæren (premier
løjtnant) og blev landbrugskandiat i 1861.

Gården
I 1945 brændte de gamle udlænger fra 1856, og de
nuværende blev opført.
I 1961 fulgte tredje generation ved Preben Sørensen, der
foruden sit landbrug har haft et stort kommunalpolitiske
engagement, hvor han repræsenterede Fremskridtspartiet.
Sønnen Jørgen Sørensen købte i 1993 en naboejendom,
hvor der er 5 ha med jordbær. I 1998 overtog han hjem
met, men forældrene, - Meta og Preben Sørensen, bor sta
dig på Dovergård, mens Jørgen Sørensen med sin familie
bor på ejendommen Skanderborgvej 100.
Til Dovergård hører i dag 88 ha ager, 11 ha eng og 50 ha
skov.
OGN

Ejerne
Som supplement til lærer Ørnsbergs beretning kan
tilføjes:
Det gamle kongeslot i Skanderborg blev det administrati
ve centrum for det betydelige gods, som kongerne Frede
rik den Anden og Frederik den Fjerde fik samlet. Omkring
1717 omlagde Skanderborg krongods til ryttergods, dvs.
at det var en del af det økonomiske grundlag for det nati
onale rytteri. Ryttergodset blev opgivet i 1763, og deref
ter blev det igen krongods, som skulle sælges. For Skan-

Dovergård med de nye længer opført efter branden i 1945.
Hovedbygningen er fra 1841.
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Krusegård
Krusegård 2003.
En moderne produk
tionsgård, der siden
1978 er udbygget
med respekt for
gårdens oprindelig
bygninger.

Krusegård er 27. selvejergård i Rutsker sogn, Bornholms
Nørre Herred med matrikel nummer 30a. Gården har
været i slægtens eje siden 1663 og nuværende ejer,
Carsten Grønbech Jørgensen er 10. generation.

Ejendomsforhold
Ejerstrukturen i det bornholmske bondesamfund har i
historisk tid altid adskilt sig meget fra forholdene i det
øvrige Danmark. Den bornholmske jord har, så langt til
bage som kilder nu giver os mulighed for at vurdere det,
i alt overvejende grad været ejet af selvejerbønder. Ca. 75
% af samtlige bornholmske gårde har alle dage været i
selveje. For at lette og rationalisere administrationen af
skatteopkrævningen hos de mange selvejerbønder gen
nemførte man omkring 1616 en sognevis nummerering af
samtlige 680 selvejergårde. En nummerering, der lige
siden har været fastholdt, og som lidt forskudt i rækkeføl
gen genfindes i den nugældende matrikulering fra 1844.
Udover disse var der yderligere 220 såkaldte vomedegårde. Gårde som tidligere havde været og i 1616 stadig var

Krusegård før branden i 1939.

ejet af andre end dem, der boede der. Foranlediget af at
nummersystemet viste sig hensigtsmæssigt, valgte man i
1662 at tildele vornedegårdene numre efter samme
system. De tildelte numre og benævnelse fastholdtes,
også selvom en vornedegård måtte blive solgt til selveje,
eller en selvejergård, eksempelvis blev inddraget under
kronen grundet manglende skattebetaling.

Ejerne
De første oplysninger om slægten på Krusegård er fra
1663, da Peder Nielsen (1612-1694) købte gården af
Anders Nielsen Væboe. Købebrev og skødebrev er date
ret 5. marts 1663. Prisen var 100 sietdaler og gården var
“så godt som øde”. I 1687 gik gården over til datteren Kir
sten Pedersdatter og hendes mand Anders Olsen (16381710). Her møder vi den gamle bornholmske arveret, æld
ste datter eller yngste søn.
Tredje generation fulgte efter i 1713, da sønnen Niels
Andersen (1687-1760) blev ejer. Han var 17. februar 1712
blevet trolovet med Ursula Andersdatter (193-1755) og
den 6. juni 1713 blev de gift.
Hun var datter af fenrik Hans Jørgensen og Ellen Hans
datter i Rutsker.
Næste ejer blev Niels Erichsen (1721-1797) som 14. maj
1755 var blevet viet til Anna Margrethe Nielsdatter (17231797), der var født på Krusegård. Skødet var udstedt alle
rede 2. april 1755 og prisen på gården var 500 sietdaler.
Næste ejerskifte foregik i 1782 da Morten Jensen (17441823) fik skødet for 900 rigsdaler. Han var 18. januar
1783 blevet gift med Jens Erichsens datter Giertrud Jens
datter (1761-1832).
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L. M. Jørgensen var fra 1952 til 1960 formand for Dansk
Slægtsgårdsforenings kreds på Bornholm. Han var for
mand for Bornholms Tidende og Hasle Bank. Var i besty
relsen for bl.a. Landboforeningen, maskinudvalget,
Lucernemelsfabrikken Boværk m.v.

Krusegård 1939, da de ny længer var opført.

I 1822 overtog sønnen Jens Mortensen (1784-1822)
Krusegård. Han var 17. september 1817 blevet gift med
Else Kirstine Pedersdatter (1790-1881) fra Østerlars.
Jens Mortensens skøde er udstedet den 2. marts og ting
læst 8. marts 1822. en allerede den 29. juni 1822 døde
Jens Mortensen.
Enten har enken ikke været interesseret i gården eller ikke
haft mulighed for at forblive der, for den 30. oktober 1822
overgik gården til Jens Mortensens søsters kommende
ægtefælle Jørgen Larsen (1801-1864). I skødet står “hen
des forlovedes kiæreste”. Jørgen Larsen blev 30. decem
ber 1822 gift med Ane Margrethe Mortensdatter (17981853).

1 1855 blev Lars Morten Jørgensen ejer af Krusegård. Han
var født i 1830 og viet den 21. maj 1872 i Østerlarsker til
Karen Kirstine Andersen (1833-1873). Hun døde 17.
februar 1873 efter sit første bams fødsel, som var i kirken
samme dag, som hun blev begravet. Barnet Sinius Andre
as Jørgensen, som var født den 14. februar blev hjemmedøbt dagen efter, og fremstillet i kiren 22. februar.
Sinius Andreas Jørgensen blev i 1902 gift med Thora Kir
stine Schou. Han havde overtaget hjemmet året før. Skø
det tinglæst 17. april 1901.
I 1929 overtog sønnen Ludvig Michael Jørgensen Kruse
gård. Han var født 21. august 1905, og blev 29. november
1929 gift med Ellen Biem Grønbech, født 6. december
1907 i Nylars.

Nuværende ejer, 10. generation på - og slægtens II.
besidder af Krusegård, Carsten Grønbech Jørgensen over
tog hjemmet i 1975 efter at han 28. december 1974 var
blevet gift med Connie M. Jørgensen.
C. G. Jørgensen er med i bestyrelsen for Slægtsgårdsfore
ningen på Bornholm, og formand for fællesudvalget for
svin. Endvidere er han vurderingsmand for DLR på Born
holm.

Driften
Da Carsten Grønbech Jørgensen overtog Krusegård i
1975 var arealet 31 ha, hvoraf 26 ha var agerjord. Nu
udgør gårdens areal 145 ha, men driften omfatter 190 ha.
Besætningen består af 450 søer. Endvidere er der to store
vindmøller på gården.

Bygningerne
Stuehuset er opført i 1856 og fik i 1942 frontispice
mod haven. Avlslængeme er opført i 1939 efter brand, og
siden 1978 har Carsten G. Jørgensen udvidet bygnings
kapaciteten betydeligt, men alle nybygningerne er place
ret således, at når man kommer til gården, ser man kun
gården som den ser ud med længerne fra 1939.
OGN
Det typisk bornholmske stuehus fra 1856.

NYE MEDLEMMER
Nye. medlemmer
Gårdejere Else og Poul
Erik Pedersen
”Rørenggård”
Pårupvej 21
6933 Kibæk
Gårdejere Botil og
Egon Henningsen
”Slavgård"
Slavgårdsvej 2
6560 Sommersted
k__

Proprietærere Anne Lis
Ladefogedog Hans Alrøe
Christensen
"Ingvorstrup"
Gårdejer KarlErik Iversen Ingvorstrupvej 7
Sandvadgyden 46
8500 Grenå
Stensby
5485 Skamby
Erik Rasmussen
Sjørupvej 7
Per Holm
8800 Viborg
Agervej 37
3550 Slangerup
Margit H. Kjeldgaard
Lokesvej 12
8981 Spentrup

Gårdejer
Poul Otto Pedersen
Flastrupvej 5
Flastrup
8570 Trustrup

Gårdejere Anny og
Jens Peter Pors Eriksen
“Hulevadgård”
Vejlevej 8
6650 Brørup
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Røttinggård
Det kan have fremmet hans sag, at general Krogh var svi
gerfader til grev Råben på Lekkende.

Røttinggård set fra indkørselen

Røttinggård i Teglstrup, Udby sogn mellem Vordingborg
og Præstø er en slægtsgård i fjerde generation.
Røttinggård ejes af Hans Thyge Røtting, der også driver
entreprenørforretning. Hustruen, pensioneret overlærer
Dorrit Røtting, er kustode i Grundtvigs Mindestuer i
Udby Præstegård.

Gårdens gamle navn var Bøgebjerggård, men Hans Thyges morfar, Lars Røtting, gav gården navn efter sig.
Gården ligger smukt omgivet af sin store have på den
oprindelige plads, som den østligste af de 4fire gårde i
Teglstrup by.
Gården var en fæstegård under Vordingborg Krongods,
som efter salget i 1774 blev tillagt den nye hovedgård
Lekkende. I 1852 overlod grev Råben gården i arvefæste
til Rasmus Pedersen, mod at han årligt svarede 30 tdr.
byg, ved ejerskifte skulle der betales en recognation på
100 rd. og gården måtte ikke udstykkes. Til gengæld hav
de Rasmus Pedersen og hans kone brugsretten i deres
levetid.

Rasmus Pedersen var veteran fra Første slesvigske Krig
1848-50. Han kom af ukendte årsager først hjem i 1852.

Røttinggård
set fra haven.

Rasmus Pedersen var født på Bækgård i nabosognet Skibinge. Egentlig skulle han som ældste søn have haft den,
men hans tid som soldat ændrede planerne. Ved overta
gelsen af Bøgebjerggård var han gift med Inger Christensdatter fra Allerslev. Hun døde 9. juli 1861, og enke
manden giftede sig 18. oktober 1861 med datteren fra
nabogården, Teglstrupgård, Maren Sofie Jacobsen. Han
var 35 år og hun 20.
Gårdens hartkorn var i 1852 på godt 7 tdr. med 65 tdr.
land. En senere deling har reduceret arealet til 40 tdr. land.
Rasmus Pedersen drænede markerne, fornyede udlænger
ne og satte stuehuset i stand.
Rasmus Pedersen døde i 1903 og enken blev siddende i
uskiftet bo, indtil sønnen Lars, der havde taget navnet
Røtting, overtog den i 1917.
Han ændrede gårdens navn fra Bøgebjerggård til Røtting
gård.
Han døde i 1954 og enken overtog gården, som hun i
1967 overdrog til barnebarnet Hans Thyge Røtting, den
nuværende ejer.
At man sprang en generation over skyldtes at svigersøn
nen, Hans Thyges far, var meget hårdt ramt af leddegigt.
I høsten i år kørte Hans Thyge Røtting med sin velpleje
de Dronningborg mejetærsker fra 1970.
På gården er også en samling af gamle traktorer. Nogle
bruges i driften, medens andre er rent museale.
I 1975 købte Hans Thyge Røtting den første rendegraver,
og på den tid var husdyrholdet opgivet.

Dorrit og Hans Thyge Røtting har gennem de sidste år
ofret meget på stuehusets modernisering.
OGN
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Sidste år var jeg så heldig at modtage et rejselegat fra Jens
og Anna Jensen Fond, hvilket var en stor hjælp til mit
ophold i Australien, hvorfra jeg kom hjem i juni.
Som tak for legatet, sender jeg her en beretning om, hvad
jeg bl. a. foretog mig, og hvad jeg fik ud af at være 9
måneder i Australien.
Mandag, den 15. september 2003 var vi 10 unge fra Nor
den, der gennem IAEA (International Agricultural
Exchange Assosiation) fløj af sted fra Kastrup mod
Australien.
Vi, der skulle til delstaten Queensland, landede onsdag
morgen i Brisbane, hvor vi blev samlet, så vi i alt var 20
trainees fra 6 lande.
Vi indledte med et tre dages introseminar, hvor vi, udover
at lære hinanden at kende, lærte om Australien generelt,
om færdselsregler o. 1.
Fredag blev vi hver især afhentet af vores værtsfamilier.
Jeg var på en farm med kødkvæg i det centrale Queen
sland, hvor vi havde 10.000 acres (4000 ha) til afgræsning
og ca. 1000 stk. kvæg. Hver uge solgte vi 86 ungdyr til
slagtning. De var i mindst 70 dage blevet fedet op med en
fuldfoderblanding i den såkaldte feedlot.
Mit arbejde bestod bl .a. i at blande foder til de 300 dyr i
feetlotten, en blanding af kraftfoder, bomuldsfrø, milokom, hvede og lucemehø. En stor del af tiden gik med at
indsamle og flytte dyrene. Det foregik på tohjulede
motorcrossere. Det var noget af en udfordring at lære at
køre motorcykel i et terræn med stejle bakker, dybe
udtørrede vandløb, sten og træer.
Når et hold kvæg var sendt til slagtning, skulle der et nyt
hold i feedlotten, som skulle hentes ind fra de store græs
indhegninger. Dyrene blev vejet, før de kom i feedlotten,
og igen inden de blev sendt til slagtning. Når de vejede
mellem 430 og 500 kg blev de sendt afsted.
Når vi skulle veje, afhome, brændemærke eller sortere
dyrene, blev de samlet ind i yarden, et stort indhegnings-

Kvæget i feedlotten. De fodres i store automater i ind
hegningerne. I baggrunden ses fodersiloerne og høsku
ret. 1 forgrunden "min" motorcykel. På det lille billede
er jeg er at veje kvæg i yarden.

system, hvor kvæget kunne vejes og fordeles i forskellige
indhegninger.
På farmen var ca. 250 køer og 8 tyre af racen Santa Gertrudis, som blev brugt til avl. Resten blev købt på auktio
ner eller af private.
Jeg brugte 2 af de 9 måneder på at rejse rundt for at ople
ve Australien. Det er et enormt stort land, og man får et
meget anderledes forhold til afstande. Det betyder ikke så
meget at køre et par timer hver vej for at besøge nogen.
Familiens drenge på henholdsvis 15 og 16 år var sendt på
kostskole 550 km væk, men mine værtsforældre tog alli
gevel jævnligt ned for at besøge dem i weekenden.
Jeg oplevede 6 af Australiens 8 stater. Jeg var ikke på Tasmanien og i Canberra. Landskabet varierer rigtig meget
også indenfor den samme stat. Selvom det er et stort land,
er det nemt at rejse rundt, og det er nogle fantastiske ople
velser, man får på sådan en tur.
Jeg har i løbet af de 9 måneder oplevet og prøvet ting,
som jeg ikke kunne have forestillet mig tidligere, og set
steder man ikke troede fandtes.
Det er en chance man næsten kun får en gang i livet, og
det har været det hele værd.
Jeg er blevet optaget på veterinærstudiet, hvor jeg skal
begynde til september, og jeg føler mig bedre rustet til at
gå i gang med det nu, hvor jeg har været ude at opleve og
prøvet at bo i et land langt væk hjemmefra.
Selvom jeg skal studere de næste mange år, vil jeg helt
sikkert rejse ud igen, så snart chancen er der.

Vium Østergård, august 2004.
Kirsten Jørgensen.
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NYT FRA KREDSENE
Midtjysk kreds
Kredsen inviteret til besøg på Viborg Politistation, Rødevej 1, Viborg, mandag den 1. november 2004 kl. 19.00.
Interesserede bør dog møde op et kvarter før, da porten
lukkes præcis kl. 19.00.
Der vil efter besøget blive inviteret på kaffe og snitter,
men man modtager maksimalt 30 personer. Det er derfor
nødvendigt med tilmelding, senest torsdag, den 28. okto
ber, til Inga Nielsen tlf.: 86 88 12 53.

der opfedes 100 tyrekalve og så er der svineproduktion.
Lars Faverskov fortalte, at man er ved at etablere et kraft
varmeværk på gården. Gyllen pumpes fra staldene til bio
gasanlægget, hvorved man undgår at køre med gyllevogn
ad landsbyens smalle veje.
Eftermiddagskaffen serveredes på Orø Kro, og derefter
fortalte Ole Nielsen, tidligere ejer af Brønsøgård og svi
gerfader til Lars Faverskov, om Orø gennem tiderne.
De 31 deltagere havde en meget interessant dag.

Villy Langthjem
Danmarks Naturfredningsforening havde inviteret Midt
jysk Kreds med til at besøge familien Brandts pilerensningsanlæg af husstandsspildevand på Ungstrupvej i
Kjellerup.
Det nyetablerede anlæg er placeret i en naturskøn lavning
ved Aunsbjerg Skov. Det var blevet oprettet ved konsu
lentbistand af Peder Gregersen, Center for Recikulering,
Ølgod. Anlægget måler 8 x 20 m og havde kostet 40.000
kr. Til gengæld skal famlien ikke betale spildevandsafgift,
idet intet løber ud i grøfter og åer. Alt vand fordamper
gennem pilene. Gregersen gjorde opmærksom på, at man
inden etableringen skal være sikker på, at der er spilde
vand nok. Han viste os, hvordan det hele først samles i
nogle nye tanke, og de er de eneste, der - når de åbnes kan give lidt lugtgener. Fra tankene bliver den flydende
væske pumpet op i et porøst materiale, som pilene vokser
i. Tilbage i tankene er der et tørstof, som en slamsuger
henter 1 - 2 gange om året. Pilene bliver beskåret hvert
tredje år, og grenene er så, når de er tørrede, et glimrende
brændselsmateriale.
Der var livlig diskussion om rensningsprocessen, og det
må siges til Gregersens ros, at han lod til at være velori
enteret om forholdene.
Efter besøget fortsatte diskussionen på Blicheregnens
Museum, hvor Gregersen viste relevante lysbilleder. Her
fik kredsen serveret gratis kaffe og brød af de gæstefrie
medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening.
De mange investeringer omkring spildevand fra fritlig
gende gårde, kan nok forskrække mange gårdejere. Her er
en løsning, som nok ikke bliver den dyreste, samtidig med
at det frembringer brændsel til f. eks. et hamfyr.
Deltagerne i mødet var særdeles tilfredse med, hvad de så
og hørte.
E. Overby

Vestsj ællandskredsen
Efterårsturen afvikledes den 8. september, hvor vi besøger
slægtsgården I/S Brøndsøgård på Orø, der ejes af Helle og
Lars Faverskov. Landbruget består af 400 ha med plante
avl, der er 200 malkekøer, som malkes med tre robotter,

Sjælland Syd
Den 6. november afholder kredsen sin traditionelle skole
dag. I år bliver det på Efterskolen "Østergård” ved Mern.
Kl. 9.30 er der kaffe og derefter velkomst ved forstander
Henrik Friis.
Der bliver tre indlæg, først pastor emer. Hans Henrik
Christiansen, tidligere Fanefjord om "Kvinderne i
Grundtvigs liv". Derefter programmedarbejder i DR Erik
Lindsø, der forestår en fortælle- og sangtime. Dagen slut
ter med Erik Lindsøs foredrag "Og så var der Johan".
Dansk landsbyliv der blev til et byliv i provinsen.
Kl. 16.00 slutter arrangementet.
Pris for dagen - inkl. 2 gange kaffe og frokost - kr. 125.
Tilmelding inden 30. oktober til Ole Krogh Jensen 55 54
00 56 eller Ella Kirkeby Pedersen 56 87 01 77.
Ole Krogh Jensen

Nordsjællandskredsen
Kredsen afholder sit traditionelle efterårsmøde tirsdag,
den 16. november på Skævinge Kro.
Aftenen begynder kl. 19.30 med generalforsamling. Efter
kaffen fortæller Ole G. Nielsen og sit arbejde med at redi
gere foreningens blad.
Signe Jensen

Vejle Amtskreds
Efterårsmøde mandag, den 15. november kl. 19.30 på
Sandvad Sognegård, Vongevej 48, Sandvad, 7300 Jelling.
Peder Thomsen, til den tid forhenværende formand for
Dansk Familiebrug, der giver et bud på dansk landbrug
fremover.
Efter oplægget kaffe og spørgsmål. Aften slutter med
generalforsamling.
Onsdag, den 2. juni havde kredsen sommermøde på Glud
Museum. Museumsinspektør Jacob B. Jensen fortalte om
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museet og den legendariske Jacob Knudsen, museets stif
ter. Derefter blev vi vist rundt.
Middagen serveredes på Snaptun Færgegård, og vi slutte
de på Bjerre Herreds gymnastik- og Ungdomsskole, hvor
vi fik en gymnastikopvisning af skolens 120 elever. Bag
efter blev vi vist rundt på skolen af eleverne. Sommermø
det sluttede med kaffe i skolens spisesal, hvor forstander
Helle Vestergaard fortalte om skolen før og nu.

Små glimt
fra slægten

Niels Chr. Jørgensen
o

Arhus Amtskreds
Kredsen indbyder til et besøg i magasinerne på Dansk
Landbrugsmuseum på GI. Estrup onsdag, den 27. oktober
2004 kl. 19.00. Museumsinspektør Jens Aage Sørensen
vil vise rundt, og fortæller om GI. Estrup nu og i fremti
den.
Efter rundvisningen er der kaffe i “Den gamle Stald”.
Under kaffen afholdes generalforsamling. Det skal
bemærkes, at tre nye medlemmer stiller op til valg.
Betaling: Entre 30 kr. Kaffe med lagkage 48 kr.
Tilmelding til Henry Slemming - 86 32 01 99, Niels Thy
bo 86 47 70 29 eller Jørgen Katholm 86 33 15 91.

Niels Thybo.

Vendsysselkredsen
Kredsen havde en vellykket efterårstur til Skagen den 18.
september, hvor vi besøgte Skagen By- og egnsmuseum,
hvor vi oplevede, hvordan de gamle skagboere levede og
overlevede i gamle dage.
Efter generalforsamlingen har kredsen haft formandsskif
te, idet Poul Frederiksen, Snæverholt er afløst af Kræn
Hjortlund, Vanggård.

Ribe Amtskreds
Aftenudflugten den 14. juni begyndte hos Jytte og Niels
Morten Østergaard i Billum. Først fortalte Niels Morten
om gården, der har været i slægten i flere generationer, og
derefter om driften, hvor der årligt fedes 400 tyrekalve og
100 stude. Det var meget interessant at se det veldrevne
landbrug.
Efter besøget hos Jytte og Niels Morten, kom Søren
Mariegaard fra Sydvestjysk Landboforening i Varde og
tog os med ud for at se Varde Å fredningen.
Fredningen er gennemført i samarbejde med lodsejerne
mod en årlig erstatning.
Søren Mariegaard førte os rundt i engen og fortalte leven
de om projektet "Red engsnaren", da den er ved at uddø i
området.
Derefter drak vi kaffe på Billum kro. Det var en interes
sant aften, hvor 30 medlemmer deltog.
Grethe Plagborg.

Af Torp Friis Møller, Rødekro

I tiden før 1800 var befolkningen uhyre rodfast. I kirkebøger
nes vielsesregistre kan ses, at hen imod de 90 % af de viede
var fra selve kirkesognet eller nabosognet. Og der findes
beretninger om folk, som i hele deres liv aldrig havde været
uden for sognets grænser, og om mennesker der aldrig havde
sovet andre steder end på deres egen gård. Det var først et
stykke op i 1800 tallet, at man begyndte for alvor at blande sig
med ægtefæller længere væk fra.
I nutiden flytter folk land og rige rundt, og kort sagt er man
derved blevet mere rodløse. Giftermål, skilsmisser og nye gif
termål afstedkommer, at i mange ægteskaber er der mine og
dine og vores børn.
Et stigende besøgstal på landsarkivernes læsesale og andre
steder bevidner, at trods de mange muligheder for forskellige
fritidsinteresser er der mange, der føler trang til at søge efter
deres rødder. Et problem for mange er den vanskelige gotiske
skrift, og havde det ikke været for den, havde sikkert mange
flere gået i gang med undersøgelser af deres slægt.
Det store flertal er nok næppe klar over, hvor omfattende
slægten længere tilbage egentlig er. Vi har alle to forældre fire
bedsteforældre o. s. v. , så der skal jo altid ganges med to.
Kommer man længere tilbage, er man nødt til at sætte ane tal
på dem. Således har faderen nr. 2 og moderen nr.3.
farfaderen nr. 4 og farmoderen nr. 5, morfaderen nr. 6 og mor
moderen nr. 7. På den måde har mændene altid lige tal og
kvinderne ulige tal.

De første fem generationer omfatter i alt 31 personer, 9 gene
rationer 511, 12 generationer 4095 og 14 generationer i alt
16383 personer. Da befolkningen som førnævnt var meget
rodfast og ikke flyttede meget rundt, var næsten alle i tiden
før 1800 på en eller anden måde beslægtet med hverandre.
Derfor kommer man jævnligt ud for, at de samme navne
optræder flere forskellige steder, og det er noget, der kaldes
anesammenfald.
De vigtigste datoer er fødsel, vielser og død, og for det store
flertals vedkommende er der kun få oplysninger at finde ud
over måske børn og forældre. Tænker man tilbage på sit eget
liv og levned,
må man huske på, at der bag hvert navn gemmer sig det sam
me på godt og ondt.

12

For enkelte personer er der dog lidt flere oplysninger at finde,
og fra egen slægtsforskning skal hermed fortælles om perso
ner og deres virke.

Et par Præstesiægter
En af mine tip 10 oldefædre med det høje anetal 14920 hed
Andreas Paulsen og var født omkring 1499 i Genner. Han
blev i 1528 ansat i Hjordkær som katolsk præst. Den gang
foregik mange kirkelige handlinger på latin, og da det den
gang var almindeligt, at de katolske præster latiniserede deres
navne, tog han navn efter sin fødeby og kaldte sig Generanus.
Under reformationen i 1536 konverterede han og fortsatte
som protestantisk præst og giftede sig med en Anna Nielsdatter fra en gård i Årslev. Han fortsatte som præst i Hjordkær til
sin død i 1577, men som ældre fik han hjælp af sin søn Jacob
Andreas Generanus, der var ansat som kapellan.
Det var som kapellan hos faderen, at Jacob Andreas i 1573
påbegyndte at nedskrive de kirkelige handlinger, der senere
skulle vise sig at være Danmarks ældste kirkebog.
Jacob Andreas fortsatte som præst i Hjordkær til sin død i
1628, og far og søn var således tilsammen præst her i 98 år.
Jacob Andreas var gift tre gange, og blandt hans børn blev en
søn præst i Rise, mens en anden søn blev herredsfoged også i
Rise. De to skal hver for sig have haft 26 børn.
Og selv om mange af børnene den gang døde som små, blev
der alligevel en stor efterslægt tilbage, så alle her i vor kom
mune, der langt tilbage i tiden har rødder her på egnen, vil sik
kert kunne finde en eller anden slægtslinje tilbage til før
nævnte Generanuser.

Brunsgård
En anden tip 10 og 11 oldefar nævnes som Christen Bruun,
fribonde på Brunsgård i Løjt Skovby.
Der er nogen tvivl om hans fornavn, som sandsynligvis har
været Anders. Han blev født omkr. 1450
og døde ca. 1500. En søn af ham, Peter Andersen Bruun, blev
født 22. 2. 1495 på Bruunsgård, og han kom i præstelære. I
Løjt var der altid to præster, og da anden præsten, som den
gang kaldtes for en diakon, var ret dårligt aflønnet, søgte han
at forbedre sin indtjening ved at uddanne unge mænd til
præster, og et sådant lærested kaldtes for et diakonat. Det var
før reformationen, og i den katolske tid var det ikke så almin
deligt, at præster blev universitetsuddannede. Her på Løjt dia
konat kom den unge Peter så i præstelære, og i 1522 blev han
katolsk præst i Vester Sottrup på Sundeved. Før reformatio
nen var han skriftefader for den fangne kong Christian den
Anden på Sønderborg slot. Men da han før sin ansættelse også
havde studeret i Tyskland, hvor han blev grebet af Luthers
lære, konverterede han hurtigt og blev den første præst i Dan
mark, der giftede sig efter at kong Frederik den Første havde
givet ham en speciel tilladelse til det. Desuden blev han kaldt
for Sundeveds reformator.
Efter sin død i 1572 blev han afløst af sin søn Peter Bruun
1543 -1616. En søn af ham Erik Bruun, født 1580 i Vester
Sottrup, blev 1608 præst i Øster Løgum, men han døde alle
rede i 1618 kun 38 år gammel.
Enken Anna Knudsdatter giftede sig igen med efterfølgeren
Andreas Spandovius, som var født i Ullerup på Sundeved.
Anna Knudsdatter var datter af den tidligere præst i Øster
Løgum, Knud Thomsen, der var født i Hygum som søn af den
navnkundige Thomas Knudsen, som først var katolsk præst i
Hygum, blev senere protestantisk præst og provst og døde
som kannik i Ribe, hvor han ligger begravet lige uden for den

berømte kathoveddør. Han blev også kaldt for Tørning lens
reformator, og en bror til ham var salmedigteren Hans Thomissøn. Ovennævnte Knud Thomsen var gift med Margareta,
som var en datter af sin forgænger som præst i Øster Løgum,
Andreas (Jacobi).
Af Erik Bruun og Anna Knudsdatters børn blev sønnen Knud
Bruun senere præst i Øster Løgum efter Andreas Spandovius
død i 1640. Under sin præstegerning nedskrev han en mæng
de ting om datidens forhold i Øster Løgum i et stort værk,
som præsten i Fjelstrup H. Hejselbjerg Paulsen, der var født i
Hejselbjerg i Øster Løgum sogn kalder catalogus animarum,
og som eftertiden har haft meget udbytte af.
Dengang var bønderne ansete mænd i sognet, og her kan for
tælles en lille historie.
En bonde fra Hovslund, Lauritz Hansen (1614-1696), kom en
dag gennem Øster Løgum, og her mødte han præsten Andre
as Spandovius. Da denne vidste at Lauritz var ugift og ret vel
havende, spurgte han ham, om han var på udkik efter en kone,
for hvis han var det, kunne han da prøve at kigge lidt på hans
steddatter. Han tog ham på ordet og blev så gift med Bodell
Bruun.
Efter den sidste svenskekrig, som sluttede 1660 lignede hele
egnen omkring Hærvejen et stort brandbælte , hvor der alene i
den nuværende Rødekro kommunes område lå hen imod 100
ødegårde. Desuden havde pesten bortrevet næsten halvdelen af
befolkningen, så der var ikke nok tilbage til at genbesætte gård
ene, og dem der var tilbage var nu ludfattige og havde helt
mistet gejsten. Selvfølgelig var bønderne hårdest ramt, men i
anden omgang ramte det også hertugen, for han kunne ingen
skat få af de mange ødegårde. Derfor pålagde han amtmanden i
Aabenraa, at denne skulle sørge for at få disse gårde hurtigst
muligt genbesat. Men han kunne jo ikke hekse, og da han fik
nye skarpe påmindelser, gik han så vidt, at han spærrede en lang
række unge bønderkarle inde på Brundlund slot og foreholdt
dem, at de først fik lov at slippe fri, når de havde underskrevet,
at de overtog en eller anden af disse ødegårde, idet det blev
lovet dem fra 4 -10 års skattefrihed alt efter den forfatning gård
en var i og desuden lov til at skove egetømmer i hertugens sko
ve til genopførelse af bygninger.
To af Lauritz og Bodells sønner var blandt de indespærrede, og
Paul (1647-1729) overtog en ødegård i Hovslund, mens Anders
(1641-1727) overtog en ødegård i Nr. Hjarup.

Fra Kejserkrigen
Da den såkaldte kejserkrig sluttede i 1629 var befolkningen i
løbet af meget kort tid fra at have haft velstand nu faldet i den
dybeste fattigdom, samt troppernes medfølgende tyfus havde
tyndet stærkt i befolkningen. På en gård i Hovslund var der
kun to unge piger tilbage, idet gårdens øvrige beboere var
døde. Gårdens bygninger var i behold, men ellers var alt både
levende og dødt bortrøvet. Så de to unge søstre sad nu tilbage
på egen gård og havde intet at leve af, og de kunne ikke få
hjælp fra naboer, for de var lige så hårdt stillede.
Men når nøden er stor, så er hjælpen ofte nærmest, for en dag
kom en fremmed mand kørende ind i gården og gik og så sig
det hele lidt an. Søstrene kontaktede ham og sagde, at hvis
han kunne komme med fødevarer og redde dem fra sultedø
den, måtte han få gården, når han blot ville gifte sig med en af
dem - underordnet hvilken.
Han lovede dem at tænke over det og kørte så igen sin vej. I
længsel gik de to piger hver dag og kiggede mod sydvest, den
vej han var kørt, og så endelig kom han igen en dag og kørte
ind i gården med et helt læs fødevarer. Han hed Martin Kalle-
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sen (1594-1654) og kom fra Smedager i Bjolderup sogn, en
egn der var sluppet lidt billigere. Han pegede nu på den ene af
pigerne Karen Nisdatter (1610-1683), og de giftede sig så, og
det lykkedes dem at få gården på fode igen (ane 1556 og 57).

Fra Skovby i Vedsted sogn
Ane nr. 264 hedder Hans Jessen (1636-1696) og var gård
mand på gård 30 i Hovslund. Almindeligvis havde egnen den
gang møllepligt til Hellevad Vandmølle, men en del gårde i
Hovslund havde også gøremål ved Tørning Mølle, og til det
te arbejde sendtes gårdens unge søn Nis Hansen (1673-1732).
På vejen til Tørning kom han igennem Skovby, og undervejs
må han også have kigget lidt efter pigerne, for i 1699 gifter
han sig med Bodil Iwersdatter fra Skovby.
I Skovby nævnes i 1542 i sønderjyske skatte og jordebøger fra
reformationstiden en mand ved navn Jep Iversen (ane 2128)
Han var fester under hertug Christian af Haderslevhus, den
senere kong Christian den tredje. Ham og broderen Peter var
de største skatteydere i byen, og ud over de almindelige skat
ter betaler de hver 6 rigsdaler i overskat.
Det interessante ved ham er, at der nævnes noget om hans
beboelse:” Huset Jep Iversen boede i var et såkaldt bulhus
bygget af stolper og svære egeplanker alt fra egen skov. Gen
nem døren kommer man ind i huset, der ingen vinduer har, og
i midten af rummet findes det stenbyggede ildsted. Loft fin
des ikke. Over ildstedet hænger en kobberkedel, og varmen
fra ilden breder sig sparsomt ud i det store rum, og røgen går
ud gennem et hul i stråtaget. Af møbler findes et par stole med
flettede sæder og langs væggen en lang kasse med låg, om
dagen bænk og om natten seng.”
En søn af Jep Iversen hed Iver Jepsen og nævnes i Haderslev
provsti, og hans søn igen hed Hans Iversen, og han nævnes i
Gram herredstingbog 1667 og 1672 som gårdmand i Skovby.
I Vedsted begynder kirkebogen først 1680, og da han ikke
nævnes her, må han være død før.
Hans liv kendetegnes ved tre store begivenheder. Først kej
serkrigen 1627-29 og derefter Torstensonkrigen 1643-44 samt
til sidst krigen 1658-60.
Skovby lå ved Hærvejen og var dens arvtager på godt og ondt.
Den første krig ser ud til at selve befolkningen er sluppet
nogenlunde fra. Man har måske i god tid flygtet ind i de sto
re Hytterkobbel skove, men deres bulhuse er sikkert blevet
ødelagt. Jordebøgeme har de samme navne før og efter kri
gen, men da man i de samme bøger kan se, at bønderne har
været befriet for afgifter, har man sikkert haft nok at gøre med
at genopbygge det ødelagte. Særlig den sidste krig ramte
befolkningen hårdt, og efter den krig går der lang tid før for
holdene igen bliver nogenlunde normale. Nogle af de flygte
de bønder er kommet tilbage igen og måtte begynde forfra at
genopbygge. Fra tiden 1650-1672 er der imidlertid kun to
bondenavne som har overlevet strabadserne, og det ene af
dem er Hans Iversen, der igen sidder på slægtsgården. Hans
Iversen kan ikke se tilbage på ret mange lyspunkter i sit liv,
og hans oplevelser i de tre skrækkelige krige må have været
forfærdelige.

Amtmand Gynderoth og hans efterslægt
En tip 8. oldefar hed Ernst Christopf Gynderoth - død 1654.
Han havde en høj stjerne ved hertughoffet på Gottorp slot. Her
var han hofmarskal, oberst i livgarden samt overstaldmester.
En søn af ham hed Friedrich von Gynderoth. Ved faderens
død overtog han alle dennes poster og var desuden fra 1682
medlem af gehejmerådskollegiet samt i 1690 overjægerme

ster og var desuden amtmand over Aabenraa og Løgumkloster
amter i perioderne 1670-77, 1679-84 og fra 1689 til sin død i
1703.
Han var gift med Adelheid van der Wisch, men der kendes
ingen børn fra dette ægteskab.
Derimod havde han i hvert fald tre illegitime børn med for
skellige kvinder.
Den ældste af disse hed Metta Iwers (eller Gynderoth) ane
999 født 1664 og død 1713. Moderen hed Margrethe Iwers
(1643-1706), og hun var vist nok en datter af portner og stut
terimester Iwar Andersen på slottet i Løgumkloster.
Den gang var det ikke ualmindeligt at velhavende fædre sør
gede for deres illegitime børn, og Gynderoth fik datteren gift
med en Johan Rønnau, som var søn af delefoged under
Schackenborg Henrik Rønnau. Derefter fik han ægteparret
anbragt som toldforvaltere på det hertugelige Toldsted ved
Nybøl i Hjordkær sogn.
Ældste barn i dette ægteskab hed Adelheid (1695-1783). Som
barn legede hun med de andre bønderbørn i Nybøl, og som
ung pige forelskede hun sig i den 7 år ældre Jørgen Jepsen
(Callesen).
Herover blev der stor opstandelse, for en toldforvalterdatter
rangerede højt over en bondesøn.
Om hele denne kærlighedsaffære har gårdmand Nis H. Calle
sen, Leerskov, der også stammer ud fra samme slægt, skrevet
en Tomatiseret novelle i Sprogforeningsalmanakken året
1913, hvor kernen sikkert er korrekt, men resten er mest til
digtet, men efter mange forviklinger blev de dog i 1712 gift
med hverandre, og de fik i alt 12 børn sammen og et langt og
lykkeligt ægteskab.

Under Struenses regimente i 1771 fik denne indført en lov i
hertugdømmerne, at alle i fremtiden skulle have faste stamnavne. De kunne antage et hvilket som hest efternavn, men
det skulle blot fremover altid være det samme. Nu valgte hele
Jørgen Jepsens familie stamnavnet Callesen.
Det viste sig at blive en meget frugtbar familie, og ved Adelheids død i 1783 indførte præsten i Hjordkær kirkebog alle
navnene på levende efterkommere efter Adelheid, og det dre
jede sig om 118 personer. Herved kan enhver sikkert forestil
le sig, at uendelig mange i omegnen har disse to som aner, og
for mit eget vedkommende fører ikke mindre end tre slægts
linjer tilbage til Callesen. Callesenslægten blev med tiden så
talrig, at den på et vist tidspunkt har holdt egen slægtsavis,
idet jeg selv har set et eksemplar af en sådan og derved kon
stateret, at der også i South Dakota i USA fandtes en meget
stærk slægtsgren.
Der fortælles en lille historie om ovennævnte Jørgen Jepsen.
Som midaldrende mand var han en gang på besøg i Slesvig.
Her havde han i sin ungdom ligget som soldat, og han fik da
lyst til at gense sin gamle kaserne. Imidlertid blev han her vid
ne til, at en fægtemester var meget hård ved de unge rekrutter
under sin undervisning. Derfor udbrød han forbitret: ”Ja, nu
skulle jeg blot have haft min gamle slire, som hænger hjem
me over min seng, så skulle jeg nok vise sådan en herre noget
andet.” Tilfældigvis hørte et par officerer hans udtalelser, og
de forlangte nu, at han skulle aflægge en prøve på hans dyg
tighed.
Han fik nu en sabel i hånden, og da fægtemesteren gjorde
udfald mod ham, sagde han på sit sønderjysk: ”Det er nowe
slem kokspring do lawer, men no skal æ gi e dæ en gang
buend (bonde), og så huggede han en arm af ham.
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Hvad der siden skete er uklart, for nogle mener han fik en kor
tere straf, mens andre hævder at han slap for straf, fordi offi
cererne havde opfordret ham.

Den store efterslægt efter Jørgen og Adelheid havde på et vist
tidspunkt alle gårde i Nybøl på nær to, og der fortælles at
adskillige af dem havde problemer med det 6. bud, og desu
den var krolivet på det hertugelige Toldsted også langt fra
kysk. I den anledning skrev Præsten i Hjordkær et smædevers
om nogle af byerne i sit sogn.
Når først Kassø er tadderløs, (Ikke kan avle boghvede)
og Hjordkær er sladderløs
og Årslev er foerløs
(ikke har foder)
og Nybøl er hoerløs.
(holder op med at hore)
Så står verden ikke ret meget længere.

En ulykkelig hændelse
En tip 8 oldefar var gdr. i Søderup og hed Jørgen Jessen
(1590-1642). Om ham står der indført i Hjordkær kirkebog
ordret følgende korte meddelelse:
Anno 1642:” Jørgen Jessen udi Søderup af sin suger Jacob
Pedersen udi Årslev den 2. decembers udi Peder Nielsens hus
udi Apenrade stukken med en kniv udi sin venstre ben, døde
straks på stegen.”
Hændelsen er højst sandsynlig sket under klammeri i fuld
skab, men nærmere kendskab kendes ikke.

Fra Torstensonkrigen
Den 17. juli 1644 varen af mine tip 8 oldefædre gårdmand
i Årslev Cal. Bundenes (1584-1660) på skovarbejde i skoven
mellem Årslev og Aabenraa. Det var under Torstensonkrigen.
Om denne krig beretter kilderne ikke så meget om materielle
skader og tab af ejendele, men derimod mere om voldtægter
og personlige overgreb mod befolkningen.
Hvad der egentlig hændte den dag ude i skoven er ikke helt
klart, men i hvert fald dræbte Cal. Bundenes en svensk ryt
tersoldat ved navn Nicolaj Lammet, som var en præstesøn fra
Uppsala.
Cal. Bundenes var den gang 60 år gammel, og der kan ikke
nogen steder opspores, at han er blevet straffet for det. Måske
har den svenske kommandant indset, at han har handlet i nød
værge.
Samme år nævnes andet steds, at Cal. Bundenes søns sviger
søn Jeep Therkildsen fra Årslev ligeledes i samme skov blev
hårdt såret af en svensk soldat, så han et par uger efter døde
trods behandling af en læge fra Tønder. Om de to begivenhe
der har forbindelse med hinanden kan ikke efterspores, men
meget taler netop for, at Cal. Bundenes er kommet til undsæt
ning ved denne lejlighed.

En senil
En tip 2 oldefar hed Bertel Petersen født i Genner 1731 og
død på Møllergård 1815. Før Bertel Petersen giftede sig i
1757 var han en del år til søs, og i 1770 var det ham, der flyt
tede sin gård fra Genner by ud til sin nuværende plads lidt
nord for Knivsbjerg. Navnet Møller har antagelig i flere gene
rationer været knyttet til gården som kendenavn, men i 1771
blev det antaget som fast stamnavn, og gården kaldtes efter
den tid for Møllergård.
Bertel Petersen Møller var i årene 1785 -1800 udnævnt til
amtsfuldmægtig, men i sine ældre år blev han svagelig, og i
de sidste par år næsten hjælpeløs. Han har nok ikke haft det
allerbedste forhold til præsten, for ved hans død skrev denne

i kirkebogen i Øster Løgum om ham:” Han var en verdslig
mand, og da han blev gammel, blev han barn af forstand”.
Ovennævnte Bertel Petersens mor hed Ellen Bertelsdatter
1698 - 1777. Hun var trolove med Peder Pedersen fra Magstrup i Hoptrup sogn. I 1726 rejste denne til Holland, og blev
borte i langt over et år. Om årsagen hertil kan der kun gættes.
Der kan have været en kurre på tråden eller måske været lagt
hindringer i vejen for et giftermål, eller måske har han blot
villet se sig om og måske villet tjene lidt penge før han gifte
de sig. Der kendes andre eksempler på, at foretagsomme
mænd rejste syd på og helt ned til Holland for at sælge varer,
som der i fritiden og i de lange vinteraftner blev tilvirket af
flittige hænder i de nordslesviske bondehjem. Det var
hørlærred, uldvarer og kniplinger. De bragte sig så en god
skilling med hjem eller måske andre varer, som kunne sælges
her med god fortjeneste, og det kan muligvis være, at Peder er
rejst ud som handelsmand.
Men hans lange fravær bragte hans forlovede store problemer,
idet hun var blevet gravid, og herom skriver præsten Peter
Thode i Øster Løgum i kirkebogen.
Onsdagen den 12. februar 1727 post dom. Septuagesima blev
jeg forlangt af Bertel Rasmussen i Genner at døbe hans dat
ters barn i nøden, og barnet blev kaldet Peder. Faderen blev
udlagt Peder Pedersen, hendes trolovede brudgom, som var
rejst til Holland i forleden år den første onsdag udi faste, som
var den 6. marty.
Kort efter blev sorg dog til glæde vendt, idet Peder Pedersen
nu vendte hjem og alt blev godt igen.
I kirkebogen står der 1727 den 23. post trin: Peder Pedersen
af Mastrup og Ellen Bartelsdatter i Genner. Offer 1 Chron 1
mark 9_ skiil. og 3 reducerede skillinger.

Friis slægten
Den ældst kendte var min tip 4 oldefar Jens Wollesen død
mellem 1748 og 1750. Han var indvandret fra Nørrejylland og
bosatte sig i Billund i Jægerup sogn. En søn af ham Oluf
Jensen (1738-1802) blev 1761 gift ind på en gård i Nr. Hjarup
med Bodil Hansdatter Friis. Imidlertid døde hun efter kun 8
års forløb, hvorefter han giftede sig yderligere 3 gange.
I 1771 blev der ved lov påbudt befolkningen i hertugdom
merne at antage faste stamnavne, og familien antog navnet
Friis.
Foruden sin egen gård overtog han også i 1782 en gård i
Hovslund af sin svoger, som han senere flyttede ud på
Hovslund mark og kaldte Jaruplund.
En søn Jens Olufsen (1771-1857) overtog Jaruplund. Han
blev kaldt studehandleren, idet han drev handel i stor stil. For
tjenesten anvendte han på sin gård, hvortil han tilkøbte store
arealer, og han skal være den første i Øster Løgum sogn, der
påbegyndte mergling. Handelen havde dog sine omkostnin
ger, idet han en gang hjembragte smitsom dysenteri fra et
marked Hamborg. Selv kom
han sig, men to af hans børn døde af det.
En af hans sønner Hans Jensen Friis (1796-1830) overtog
gården Kopsholdt fra en slægtning. Han roses af samtiden
som en meget initiativrig mand, der opdyrkede og kultivere
de en mængde jord samt byggede et teglværk, men han døde
meget ung kun 34 år gammel. Alligevel nåede han at få 8
børn. Hans enke, Mette Ankersdatter, byggede efter hans død
en ny stald efter datidens nyeste principper, som folk kom
langvejs fra og beså.
I det kortvarige ægteskab var der imidlertid blevet født tre
gange tvillinger.
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En søn Jens Jensen Friis (1824-1904) overtog Kopsholdt efter
moderen. Også han drev kvæghandel i den store stil og var
kendt overalt i hertugdømmet og særlig på Fyn, hvortil han
solgte alle de bedste røde kvier, han kunne opdrive. Grundla
get for fremavlen af den røde danske malkerace skal have
været en blanding af 0 kvæg, Angler kvæg samt Ballum og
Kopsholdt kvæg.
En bror til ovennævnte hed Niels Jensen Friis (1827-1902) min oldefar - fik gården Tingbjerggård i Horsbyg i Egvad
sogn, og en søn af ham Andreas Jensen Friis (1854-1929) gif
tede sig ind på Årslevgård.

Æslet på Brundlund
Landsbyen Varnæs var i middelalderen et kongeligt birk,
hvilket vil sige en selvstændig retskreds med egen birkefoged.
Dette fortsatte gennem århundreder, og som birkefogeder vir
kede her en af byens fremtrædende bønder. Den gamle jyske
lov blev brugt her, og den var så enkel og klar, at enhver kun
ne dømme efter den, men med tiden blev den utilstrækkelig,
så der i visse tilfælde ikke kunne findes lovgrundlag her, og
når der var behov for det, hentedes lovgrundlag i tyske love.
Disse var imidlertid meget mere komplicerede og fulde af
latinske gloser, så almindelige bønder havde svært ved at for
stå dem. Derfor kom nu advokater og juridisk uddannede
fogeder, der ud over det danske også beherskede det tyske
sprog, ind i billedet. Men da Varnæs var for lille til at kunne
aflønne en juridisk uddannet foged, blev byen nu lagt ind
under Rise herred og under dets herredsfoged.

Hans Jørgensen Fink
Da befolkningen i Varnæs altid havde været vant til selv at
klare deres problemer, var de ikke begejstrede over at skulle
under en anden egns administration. En af mine tip 3 aner hed
Hans Jørgensen Fink (1728-1802). En dag i foråret 1788, da
Herredsfoged Bendix Bødeker var på inspektion, skældte
Fink ham ud på det groveste og overfuste ham.
Herredsfogeden anmeldte det skete til amtmand von Schmettau på Brundlund, der indklagede Fink for retten, og 15. maj
1788 blev han på Brundlund idømt sin straf, der kom til at
lyde på, at han i tre dage skulle ride på træhesten i en time
mellem kl. 11 og 12 om middagen og desuden udrede omkost
ningerne, der var forbundet med afstraffelsen. Træhesten på
Brundlund slot blev i folkemunde kaldt for æslet, og dette
havde adskillige af omegnens bønder stiftet bekendtskab med.
For Hans Jørgensen Fink, der på det tidspunkt var en uformu
ende aftægtsmand på omkr. 60 år, var det en streng og umen
neskelig straf. Og selv om overretten i Gottorp stadfæstede
dommen, gav han ikke op. Han indsendte en bønskrivelse til
kongen, hvor han redegjorde for sagens forløb og bad om
benådning.
Det var under den sindssyge konge Christian den Syvende,
hvor kronprinsen - den senere kong Frederik den Sjette - i
1784 havde taget statens ror i sine hænder. Han havde stor
forståelse for bondestandens frigørelse, og det var netop i juni
samme år, at han opløste stavnsbåndet.
Som svar på ovennævnte bønskrift udstedte han et dekret til
kammerherre amtmand von Schmettau, hvori han tydelig til
kendegav, at han ønskede at amtmanden benyttede den givne
lejlighed til at sætte træhesten på pension, hvad man for
længst havde gjort i det øvrige land.
I selve ordren lød det: ”Selv om Overretten i Gottorp og Vor
kammerherre og amtmand von Schmettau i den afgivne beret
ning tilstrækkelig har retfærdiggjort det udstedte dekret og vist,

at den anklagede vel har fortjent den omtalte i derværende amt
ikke usædvanlige straf, så finder vi Os dog foranlediget til at
afskaffe æselsridningen, der ikke mere anvendes som straf i
andre amter, og begyndelsen kan straks gøres i det foreliggende
tilfælde. Straffen kan erstattes med fængsel på vand og brød.”
Fink slap derfor for at ride på æslet, men hans forsyndelser
var dog så grove, at han i stedet kom i fængsel i 14 dage på
vand og brød.

Mormorsfar
Hans Jørgensen Torp var født på Årslevgård 1828 og døde i
1887. Da der den gang endnu ikke udkom aviser, skulle der
for at følge med i begivenhederne hver søndag mindst en fra
hver husstand i kirke for at høre nyheder. De offentlige for
ordninger blev enten oplæst på prædikestolen eller var opslået
i våbenhuset, og de lokale nyheder fik man ude på kirkegård
en efter gudstjenesten.
Der fortælles om Hans Torp, at han var synsk og kunne for
udse senere begivenheder, såsom gårdens brand ved lynned
slag sommeren 1870. Som 16-årig var han en søndag ridende
til kirke i Hjordkær, og da han kom hjem og aflagde beret
ning, fortalte han blandt andet, at der den dag var blevet døbt
en lille pige fra Kassø i vestersognet. Hvorefter han udtalte, at
denne lille pige engang skulle være hans hustru. Da hun, Anne
Cathrine Carlsen (1844-1918), var 19 år, giftede han sig i
1863 med hende.
Under krigen i 1864 var Årslevgård fuldt belagt med østrigske
tropper, og de var såmænd meget fredsommelige, men de for
langte dog at oldemor, der nu var gravid (min mormor), skul
le lave mad til dem, hvad hun også nok ville, hun var bare ked
af, at de stod og skar i deres fedt og flæsk i vinduesbænkene.
En dag kom de imidlertid med en del snoge, som de havde
fanget og forlangte, at hun skulle stege dem, hvad hun også
indvilgede i. Men de forlangte også, at skulle smage for, så de
var sikker på, at der ikke var gift i maden, og det var hun nu
meget ked af.

Farmorsfar
Andreas Andersen Fink (1836-1909) var som dansk soldat
med i krigen i 1864 og deltog i slaget omkring Dybbøl, og i
1870 blev han indkaldt af preusserne og skulle med i krigen
mod Frankrig. Derfor deserterede han over Kongeåen og slap,
men da han senere kom tilbage, blev han selvfølgelig arreste
ret, men slap vist nok billigt med en kortere fængselsstraf.
Han var meget dansksindet, og det var hans hustru, Metta
Marie Petersen også, og da hun blev ældre, blev hun en del
senil. Hun mente, at det var synd for børnene, for under tysk
styre mente hun ikke, at de fik religionsundervisning i skolen.
Dertil blev der svaret, at det fik de jo da nu på tysk, Hvortil
hun svarede: ” Ja, men Vor Herre kan da ikke forstå tysk”.
De fik i deres ægteskab 3 døtre, som mærkeligt nok alle tre
blev gift med tysksindede. Den ene var min farfar, der vist
nok ikke kunne tale tysk, men han stemte alligevel tysk, for
di han mente, at prisen på stude var højere under tysk styre.
Farmor var meget dansksindet, og af de 8 børn, som de fik,
blev de 4 dansksindede og de 4 andre tysksindede, idet de på
det område fulgte deres ægtefæller. Dog havde familien trods
det et stærkt sammenhold. Men som dreng oplevede jeg ende
løse nationale diskussioner, og det blev ikke bedre, da nazis
men kom til. Imidlertid havde min far, Andreas Andersen
Møller, fået sin bedstefars navn, og derfor sørgede denne for,
at han kom i plads ved en god dansksindet mand.
Torp Friis Møller

Inger M. Hansen,
Svalevej 13,
4440 Mørkøv
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Våbenhuse
dele menigheden, hvem faderen var.
Derefter fik hun sin retmæssige plads
i kirken.
Fru Ingeborg Skeel til Voergård lod i
1500-tallet anden halvdel bygge et
våbenhus ved Jerlev kirkes norddør kvindedør, for at kirkegangskonerne
kunne sidde tørt og i læ, mens de ven
tede på at blive introduceret.
Våbenhuset blev opført til værn mod
vejret. Nogle våbenhuse har bomhul
ler, der bekræfter et middelalderligt
forsvarsværk, men noget arsnal var
det ikke.

Når man opholder sig i vore gamle kirker, bliver det klar,
at disse prægtige rum fra middelalderen er skabt til kraf
tige mandsstemmer.
Fund af synåle og fingerbøl i kirkernes gulve viser, at
kvinderne også i middelalderen var flittige kirkegængere,
eller rettere - var flittige under kirkegangen.

En særlig plads i kirken havde kvinderne ved introduktio
nen. Indtil midten af 1700-tallet skulle barselskoner intro
duceres i kirken. Dengang i Danmark, som i det gamle
Israel, og i nutidens islamiske lande, blev en barselskvin
de anset for at være uren. Hun skulle efter barnets dåb
genoptages i menigheden.
Dette var en ganske ukristelig skik, for dåb er dåb, og en
dåb kan ikke gradbøjes.
En uge eller mere efter barnedåben mødt moderen op i
kirken. Hun tog ophold i våbenhuset, og ventede på, at
præsten blev færdig med sin prædiken. Menigheden sang
en introduktionssalme og præsten gik til kirkedøren, hvor
han holdt en velkomsttale til kirkegangskonen, som hun
kaldtes. Var faderen den som ægteskabet udviste, blev
konen ført hen til sin plads i kirken. Var der tale om det
modsatte eller at barseskonen var en ugift pige, så blev
hun ført frem for alteret, og her skulle hun stå åbenbart
skrifte, hvilket vil sige, at hun med klar røst skulle med

I bogen “Kirkerne i Danmark - Den
katolske tid” udgivet i 1988 står:
“Foran kirkernes indgange skød
våbenhusene op i stadig større tal i
løbet af 14- 1500-tallet. Deres opgave var nok først og
fremmest at tjene til vindfang. Derimod er det tvivlsomt
om kirkegængerne virkelig brugte dem til at lægge deres
våben i, inden de gik ind i det hellige kirkerum. Beteg
nelsen hentyder måske snarere til den sædvane, at landeværnets våben blev opbevaret ved kirke.”
Børge Mosumgaard skriver i sit uvurderlige håndbog
“Kik på kirker” fra 1966:
“Ved Lunds domkirke har man i 1519 til hensigt at lade
bygge et våbenhus uden for den nordre kirkedør. Det er
vist første gang, vi træffer betegnelsen bevidnet. Hvor vig
tig denne funktion end har været, kan den næppe være
hele forklaringen, når man også bygger våbenhuse foran
norddøren, hvorigennem kun kvinder havde adgang til
kirken. De gik dog ikke med våben, med mindre man vil
være ugalant og tale om deres skarpe tunge, som de af
gode grunde ikke kunne lægge fra sig. ”

Våbenhuset var ikke så helligt som selve kirkerummet,
det var et overgangssted fra det profane til det hellige.
Dette forhold gælder også i vores egen tid. Våbenhuset er
indgangs
FREDERIKSBERG BIBLIOTEK
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