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Formanden skriver:
Der er intet som foråret når dagene længes, lærken 
synger og alt grønnes. Landbruget er et af de få WM • 
erhverv der er afhængig af vind og vejr. For godt nok 
er der travlt i marken, men jeg bliver også mindet om 
hvorfor jeg egentlig valgte at blive landmand når jeg 
ser ploven vende jorden bag mig og den sorte jord 
blive vendt op og de frække måger i hundredvis venter på at der skal 
blive serveret en godbid. Her fra Bronzehavegaards marker er der 
udsigt til Limfjorden. Jeg har god tid til at nyde udsigten og overveje 
verdenssituationen når jeg kører frem og tilbage.
Det har været et travlt år i foreningen. Forretningsudvalget (FU), 
Finn Bang Olsen, Niels Ole Volhøj og undertegnede, har været omme 
ad rigtig mange ting. Også ret trælse ting ind i mellem. I FU har vi 
været enige om tingene og nødvendigheden af fortsat at modernisere 
foreningen. Snakken om at lukke foreningen er ligesom ikke aktuel. 
Forleden på hovedbestyrelsesmødet på GI. Estrup var der fin opbak
ning fra kredsformændene til at blive årsmødeværter de næste fire år. 
Et fast punkt på hovedbestyrelsesmødet er valg af formand på årsmø
det. Der blev forlangt skriftlig afstemning blandt de 14 stemmeberet
tigede. Kun mit navn blev foreslået og så skred man til afstemning. 
11 stemte for mit kandidatur, to var blanke og en undlod at stemme. 
Jeg hæfter mig mest ved de 11 der vil i samme retning som jeg og 
ruste foreningen til fremtiden, fremfor de der synes at det hele skal 
køre i samme spor.
Det leder over i det næste. Slægtsgårdsarkivet har i disse dage været 
på GL Estrup i 25 år. Dengang havde foreningen op mod 3.000 
medlemmer til at betale arkivudgifteme. Nu er tallet på godt 900 og 
eftersom tallet har været jævnt faldende belaster Slægtsgårdsarkivet 
foreningen med en stadig større andel af kontingentindtægteme. 
Arkivdriften har andraget mellem kr. 55.000-70.000 de senere år og 
det er uholdbart på sigt. Budgetforslaget i foreningen er for år 2019 
et minus på kr. 32.000.
Der er samlet rigtig meget på arkivet, også ting som rettelig hører 
mere hjemme på lokalarkiver og noget på Det Kongelige Bibliotek. 
Brugerne af arkiver har en anden forventning til tilgængelighed i dag, 
end tidligere. Folk er vandt til at kunne sidde hjemme ved deres pc 
og tilgå oplysningerne. På Slægtsgårdsarkivet kan folk tilgå oplys
ningerne ved at besøge stedet eller bede arkivarerne kopiere nogle få 
sider. I år 2017 var der 30 besøgende og forespørgsler per mail. Der 
er et meget stort digitaliseringsefterslæb, som ikke kan udføres i de 
fire timer arkivet har åbent om ugen.
FU, arkivudvalget og en arkivar har haft møde med ledelsen på Det 
Grønne Museum og det ligger alle stærkt på sinde at bevare oplys
ningerne om slægtsgårdene for eftertiden. Museet har tidligere været 
inddraget i overvejelser om arkivets fremtid og dengang som nu har 
de meddelt at de vil være behjælpelige med at finde en løsning, men 
arkivdrift er ikke noget de hverken kan eller må påtage sig eftersom 
det ikke er inden for deres ansvars område. Ledelsen på museet 
anbefalede at kontakte Statens Arkiver, men oplyste samtidig at der 
er brugerbetaling ved afleveringer. På hovedbestyrelsesmødet blev 
det besluttet at afsøge mulighederne hos Statens Arkiver.

Gunhild Olesen Møller
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Slægtsgårdsarkivet
25 år på GI. Estrup

Af Anne Lis Ladefoged, 
tidl. formand for 
Slægtsgårdsarkivet.

Den 5. maj 1993 afholdtes den officielle åbning af Dansk 
Slægtsgårdsarkiv i de nye lokaler hos Dansk Landbrugs
museum på GI. Estrup.

Mit kendskab til Dansk Slægtsgårdsforening opstod under 
researcharbejdet i 2003 til min bog: Ingvorstrup Hoved- 
gaard. I 2005 blev jeg formand for Århuskredsen og 
hovedbestyrelsen udpegede mig til formand for arkivud
valget.

Forhistorien
Den 4. april 1985 flyttede Slægtsgårdsarkivet ud af Køben
havn efter 45 år i små lokaler. Sidste sted var i Kreditkas
sen Danmarks bygning på H. C. Andersens Boulevard, et 
lokale på 15 m2. Arkivet blev bragt til Solgård ved Fre
densborg, hvor formanden for Slægtsgårdsarkivet, Vagn 
Mathiasen, boede, og her opbevaredes det i et kælderlokale 
i hovedbygningen.

Den 6. maj 1986 indviedes de nye lokaler hos Landbrugs
museet Klostergården, Ringsted. Her fik arkivet rådighed 
over 60 m2 nyindrettede lokaler, som Slægtsgårdsforenin
gen selv betalte. Det var en del af aftalen, at der ved siden 
af arkivet skulle indrettes et mødelokale med plads til 50 
personer, som arkivet kunne disponere over ved forenings
besøg. Arkivet havde et godt samarbejde med museet, men 
desværre fik ejeren af Klostergården et fordelagtigt tilbud 
på gårdens bygning, og slog til.

Beslutningen
Al dette vidste Slægtsgårdsforeningens hovedbestyrelse 
intet om, da den var samlet i oktober 1992, men daværende 
museumsdirektør for Dansk Landbrugsmuseum, Annette 
Hoff, der tidligere havde været ansat ved Landbrugsmuseet 
i Ringsted, kendte situationen, og hun mødte op på hoved
bestyrelsesmødet, og tilbød foreningen et egnet lokale, der 
tidligere havde rummet museets bibliotek. Hovedbestyrel
sen kikkede på lokalet, og landsformand Carl Martin 
Christensen forstod situationens alvor, og fik vedtaget den 
beslutning, at blev arkivet sagt op i Ringsted, ville man 
tage mod tilbuddet fra Dansk Landbrugsmuseum.

Flytningen
Kort efter hovedbestyrelsesmødet kom opsigelsen fra Klo
stergårdens nye ejer, og 7. december pakkede arkivudvalg 
og arkivar arkivet i 100 flyttekasser, som bragtes til en 
flyttevogn, der dagen efter kørte hele herligheden til GI. 
Estrup.

Medarbejdere
Arkivets leder siden 1979, Else Ransy, der boede i Køben
havn, valgte at stoppe, men det var en æressag for hende 
at hun kunne aflevere arkivet på GI. Estrup opsat på reoler 
i den rigtige orden.
Arkivudvalget søgte efter ny arkivleder, og fra 1. april 
1993 ansatte pensioneret dyrlæge ved FAO, gårdejer Ejgil 
Overby, Klausholm ved Kjellerup. Som medhjælper ved 
arkivet antog udvalget fhv. gårdejer Aage Kirkegaard, 
Fløjstrup.
Studerende Bo Johansen fortsatte med at skrive gård- og 
slægtshistorier, og Else Ransy varetog folketællingsunder- 
søgelseme på Rigsarkivet.

Henry Slemming ny arkivudvalgsformand
Efter arkivet var åbnet på GI. Estrup valgte udvalgsfor
manden, Vagn Mathiasen, at trække sig tilbage efter mange 
år i arkivets tjeneste. Nu formand for arkivet blev Henry 
Slemming, Hammelev, der siden 1985 havde været for
mand for Århuskredsen.

Moderne teknik
Arkivets nye ledelse var klar over, at Slægtsgårdsarkivet 
skulle have den moderne teknik. Arkivudvalget havde gen
nem nogle år modtaget legater på tilsammen 100.000 kr. 
og de blev brugt til indkøb af udstyr og løn til medarbej
der med godt kendskab til EDB. Arkivet fik kontakt med 
ægteparret Helga og Helge Sørensen, som i de følgende år 
fik arkivet gjort brugeligt for folk over hele kloden. Helge 
Sørensen tekniske viden og indsigt sammen med Ejgil 
Overbys sprogfærdigheder medførte, at Slægtsgårdsarkivet 
servicerede slægtsforskere over hele jorden, der havde rød
der i det danske landbrugsland.

Hverdagen
Bo Johansen afsluttede sine studier, og helligede sig sit 
arbejde. Derefter var dr. phil. Jens Chr. W. Johansen en 
tid tilknyttet arkivet med gårdhistoriske undersøgelser og 
efter ham virkede Ulrich Aister Klug. Tiden var ved at løbe 
fra de store gårdhistoriske undersøgelser og det sammen 

Ejgil Overby, overarkivar 
1993-2012.

Henry Slemming, arkivud
valgsformand 1993-2005.
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var den for de folketællingsundersøgelser, som foreningen 
tilbød, og som efter fru Ransys tid blev foretaget af Anton 
Blaabjerg.
Aage Kirkegaards helbred begyndte at svigte. Udvalgsfor
manden, Henry Slemming, og hans hustru Alis Slemming, 
trådte til.
I 2005 var medarbejderne et velfungerende hold, der 
bestod af Ejgil Overby, Helge Sørensen samt Alis og 
Henry Slemming.

De to største udfordringer i min tolvårs periode for for
mand for arkivudvalget har været: at skaffe frivillige og 
kvalificerede medarbejdere samt at følge med den tekno
logiske udvikling.

Efter mange års arbejde frasagde ægteparret Slemming 
sig opgaven, og Herge Sørensen påtænkte det samme 
ved afslutningen af omfattende arkiveringer af indleveret 
materiale.
Ved et lykketræf mødte jeg i 2007 en barndomsbekendt, 
Else Skovbo, der stillede sig til rådighed, endskønt trans
portvejen er lang.
Opslag, forespørgsler og artikler i den lokale avis gav 
ingen resultater.
Det var endnu et lykketræf, da Inge Nissen kom til arkivet 
for at søge materiale og mødte Else Skovbo.
I 2010 gjorde Inge Nissen så sin entre som medarbejder 
ved arkivet. Der var hårdt brug for denne forstærkning. 
Helge Sørensens arbejde var afsluttet og overarkivar Ejgil 
Overby blev syg. Han døde i 2012.

Arkivets it system brød sammen i 2010. Forretningsfører 
Inger M. Hansen og webmaster Henning Hansens søn, 
Kaare, er it kyndig. Og han fik reddet data og koblet data
base m. v. på webmasterens private browser uden udgift 
for foreningen. Arkivarernes og Henning Hansens velvilje 
og samarbejde fik dette system til at fungere upåklageligt. 
Hovedbestyrelsen besluttede at se tiden an til general
forsamlingen i 2015 for ikke at investere unyttigt. Trods 
ihærdigt arbejde i foreningens kredse var der støt faldende 
medlemstal på landsplan. Ingen nye engagerede ildsjæle 
ønskede plads i hovedbestyrelsen, hvorfor der blev spar
som udskiftning.

1 januar 2016 blev det besluttet, at foreningen skulle have 
eget webhotel og frigøres fra den pruivate browser. Efter 
en særdeles kompliceret beslutningsproces blev ordren 
afgivet.
Foreningens it system fungerer tilfredsstillende. Arkiva
rerne kan igen indlægge og ændre i databasen til de impli
ceredes bedste.

Slægtsgårdsarkivet betjenes nu på allerbedste måde af Else 
Skovbo og Inge Nissen.

Tak til alle for en dejlig og inspirerende periode som for
mand for Dansk Slægtsgårdsforenings arkivudvalg. Alt 
godt ønskes for bevarelsen af Slægtsgårdsarkivets arkiva
lier.

Slægtsgårdsarkivets fremtid
Niels Ole Volhøj, formand for arkivudvalget.

Efter at arkivet havde flere adresser i København og på Sjælland, flyttede det til GL Estrup 
Landbrugsmuseum i sydfløjen i maj 1993.

I mange år var der travlhed, de dage arkivarerne mødtes på arkivet. I seneste år forventer 
folk at man kan søge alting på nettet, når man vil vide noget om slægtsgårde og slægts
forskning. Vores arkiv har i 2017, haft ca. 30 besøgende. Arkivarerne, Else Skovbo og Inge 
Nissen yder et stort stykke arbejde, med at holde styr på arkivet. For 25 år siden havde vores

forening ca. 3000 medlemmer, nu i 2018 er vi nede på ca. 850 - 900 medlemmer. Den omkostning til arkivet 
på ca. 70.000 kr. belaster foreningens økonomi en hel del. På det grundlag er vi i arkivudvalget og hovedbe
styrelsen nødsaget til at se på besparelser. Vi vil gerne i løbet af 2019, afvikle vores arkiv på GL Estrup. Der 
er meget der skal sendes ud til de ”Lokalhistoriske Arkiver” rundt i landet. Der er også 2 store samlinger der 
skal bevares for fremtiden, foruden andet arkivmateriale.

Der er kun en lille del af vores materiale der er digitaliseret og udgiften vedrørende overdragelse til anden side 
er ukendt, desuden er der et sorteringsarbejde der vil kræve en stor indsats. Måske vil det være godt med nogle 
frivillige, til at hjælpe med flytningen.

Vores 2 arkivarer bliver jo ikke yngre og adgangsforholdene og spindeltrappen er ikke det nemmeste at komme 
op ad.

Der skal fra arkivuvalget lyde en stor tak til vores arkivarer, for det store arbejde de yder.

Hilsen, på vegne af Arkivudvalget.
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Hvad Slægtsgårdsarkivet 
også rummer

Udover de oplysninger, som nogle medlemmer af Slægts
gårdsforeningen selv har oplyst ved deres indmeldelse i 
foreningen, har vi avisartikler, små korte notitser om mær
kedage eller lange beretninger om en families liv.
En sådan kunne man læse i Kolding Folkeblad 27. april 
1962. Om et husmandssted på Tingskovhede i Taps sogn, 
der da i 100 år havde dannet rammen om 3 generationers 
liv.
1. maj 1862 kom Andreas Andresen fra Als sammen med 
sin kone Sophie og deres lille datter til Tingskovhede, hvor 
Andreas havde erhvervet 4 tønder land, så han kunne blive 
selvstændig landmand. Efter sit bryllup med Sophie i marts 
1860, havde han været indsidder i Ketting og formentlig 
daglejer.
Imidlertid varede tiden som selvstændig husmand kun 
knap et par år. Da blev Andreas indkaldt som soldat og 
allerede 8. marts 1864 blev han såret under en træfning 
ved Vejle/Fredericia og døde 5 dage senere på det tyske 
lazaret i Kolding.
Sophie sad nu som enke med sin lille pige. I huset boede 
dog den tidligere ejer Enevold Hansen som aftægtsmand. 
Ifølge skødet havde han den nordre stue i huset og det lille 
sovekammer ved siden af stuen med loftsrum. Plads til 
brændsel, adgang til og brug af ovn samt af stedets brønd 
og til havejord det østre stykke af stedets have. (Enevold 
døde maj 1867). Men i juli 1865 giftede Sophie sig med 
den afdødes bror, Christian, og fik med ham 5 børn i lø
bet af de næste 7 år. De 4 tønder land blev i 1878 til 9, 
da Christian købte matr. nr. 27 og opførte bindingsværks

bygninger, som folk på egnen mente ville blæse væk, 
men de holdt til de af senere slægtled blev fornyet og 
udvidet.
Efter krigens afslutning kom grænsen mellem Danmark og 
Preussen til at gå tæt på Christians markskel. Taps sogn er 
et af de 8 sogne, der kom til at høre til Danmark, selv om 
de oprindeligt var en del af hertugdømmet Slesvig. Der var 
fra gammel tid forskellige såkaldte kongerigske enklaver, 
især i den vestlige del af Slesvig omkring Ribe og Tønder. 
Disse enklaver blev nu tyske mod at Danmark fik de 8 
sogne langs den nye grænse samt øen Ærø.
Familiemedlemmer sydfra kunne ikke længere besøge 
dem, der boede nord for grænsen, men måtte snige sig over 
i nattens mulm og mørke. Et forhold der i artiklen fra 1962 
sammenlignes med situationen i Berlin efter bygningen af 
Berlinmuren 13. august 1961.
Ejeren af husmandsstedet i 1962 var barnebarnet Kristian 
Andresen, f. 1901. Han fortæller ”Helt fra jeg var en lille 
dreng, er jeg kommet her hos mine bedsteforældre. Min 
far havde fået et lille sted ude ved den store landevej, så 
gangen til bedstefar og bedstemor var let. Jeg husker endnu 
hendes hvidskurede stuegulv og de to store alkover med 
halm og hjemmegjort sengetøj. Min bedstemor var ferm 
med sin rok, men det hændte ofte, at jeg bragte uorden 
i tingene, når hun et øjeblik skulle ud for at se til et eller 
andet. Jeg kunne jo ikke holde fingrene fra garnet. Det var 
min bedstemor, som lærte mig bogstavernes betydning, og 
jeg husker tydeligt, at hun brugte Kolding Folkeblad som 
”alfabet”.
Bedstefar Christian var fingernem. Han lavede selv sine 
træsko af poppeltræ. Han udnyttede havens æbler til æble
most.
Da stedets jordareal steg fra 4 til 9 tønder land, anskaf
fedes en hest til erstatning for den ko, der hidtil havde 
været brugt som trækkraft. Endnu i 1962 er det hesten, 
der klarer markarbejdet, og ikke en traktor ”Får jeg først 
en traktor, kan jeg jo ikke høre fuglenes sang over mine 
marker”, siger Christian Andresen, der dog ikke er mod
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stander af maskiner. Hans kone gør da brug af en moderne 
vaskemaskine.
Bedstefar Christian solgte stedet til sin søn Jacob Andreas 
ved skøde tinglyst 2. februar 1911. Sophie og Christian 
døde hhv. 1911 og 1924. I forbindelse med overdragel
sen blev der lavet aftægtskontrakt. Et værelse nede og et 
værelse på loftet var aftægtsboligen. Desuden almindelig 
kost og !4 kande mælk daglig, dog kun 1 kande ugent
lig om vinteren, da køeme gav mindre mælk, bl. a. fordi 
man ikke havde kraftfoder nok til dem. Yderligere havde 
aftægtstageren sikret sig pleje under sygdom.
Omkring 1930 byggede farbror Jacob og den nuværende 
ejer med sparsom hjælp af murere den lade, der stadig 
står der i 1962 og som udover høsten også giver plads til 
4 køer, en ung tyr, 2 ungkreaturer, et par kalve, en griseso 
og ni svin.
Derudover har de et halvt hundrede høns. Til bygningen 
medgik 14.000 cementsten, som farbror Jacob selv frem
stillede. Christian fik skøde på stedet 6. november 1929. 
Han betalte 12000 kr. for det, heraf 4000 kr. kontant. 
Resten som et pantebrev, der skulle forrentes med 5%, men 
”dog ikke så længe kreditor har ophold på gaarden”. Jacob 
døde i 1941 som ungkarl og hans mor Sophie døde 14 år 
efter, at han havde faet ejendommen. Det var derfor nød
vendigt med en husbestyrerinde, indtil Christian Andresen 
giftede sig i juni 1934 i Tyrstrup sogn, Haderslev amt med 
Mathilde, kaldet Nanna. De har 2 døtre, men om en af dem 
overtager, er uafklaret i 1962.

Kristian og Nannas gravsten kan ses på Taps kirkegård. Tingskov- 
hedevej 21, 20 Tingskovhedevej

Skøde- og panteprotokollen viser imidlertid, at Mathilde 
et års tid efter Kristians død i 1990 sælger til A/S Peter 
Nielsen, Kolding. I 2018 er ejeren I og N. Vest Holding, et 
certificeringsfirma. Stedet er stadig noteret som landbrug 
ogjorden formentlig udlejet. Årstallet 1930 kan endnu ses 
på gavlen af udhuset.

Kilder:
Kolding Folkeblad, 27. april 1962
Kirkebøger, folketællinger samt skøde/panteprotokoller

Agersgaard, Binderup, Vokslev sogn

Af arkivar Else Skovbo, 
Dansk Slægtsgårdsarkiv.

I de første år efter at Slægtsgårdsforeningen blev stiftet, 
skrev mange aviser om de gamle gårde.
Ofte kun en opremsning af hvilke gårde, der lå i de forskel
lige sogne, men af og til forekom det, at det blev til lange 
artikler om en enkelt gård. Således skrev Aalborg Amtsti
dende allerede 17. august 1941 om Agersgård i Binderup, 
Vbkslev sogn, matr. nr. 2 a m. ft.
I 1941 var ejeren Jens Munk og hans kone Ane Marie, kal
det Marie. De meldte sig allerede i 1941 ind i foreningen, 
og deres gård blev slægtsgård nr. 100.
I avisartiklen fortælles bl. a. om et gammelt chatol, som 
rummer en stor samling af gamle dokumenter om gården. 
Disse dokumenter har vi på arkivet i afskrift, som familien 
bestilte i 1947. Det ældste er fra 1746, hvor en Jens Nielsen 
Munchegaard af Walsted (det er Sebber sogn) fæster en 
halv gård under Horsens Hospital. Den tidligere fæster var 
død, og hans enke kunne ikke længere klare gården, som 
hun overlod til Jens Nielsen Munchegaard på betingelse af, 
at han ægtede hendes afdøde søns datter Ånne Nielsdatter 
i Binderup Mølle.
Ved første folketælling i 1787 er Jens Nielsen 75 år, bonde 
og selvejer, gift 2. gang med Else Sørensdatter. Den første 

kone, ovennævnte Ane dør barnløs allerede 1759 følge 
skifteprotokol for Horsens Hospital. Kirkebogen for Vok
slev begynder først 1778.
Jens far 1762 skøde, da hans nabo Christen Jensen” bort- 
skiøder til min Kiere Ven og Naboe og halfve-Gaards 
Beboer, ærlig og velagte Mand Jens Nielsen Munchgaard” 
den halvgård, som han allerede bebor. Christen Jensen har 
købt helgården på auktion i 1760 fra Horsens Hospital. 
Skødet til Jens tinglyses 12. februar 1762. Gården lå oprin
delig ved åen i Binderup by, men udflyttedes, formentlig i 
forbindelse med Binderup bys udskiftning i 1794. Gården 
forblev i samme slægts besiddelse til 2008.
Jens Munk, ikke længere Munchgaard, fik med sin 2. kone 
Else flere børn. Datteren Karen, f. 1770 bliver gift med 
Poul Sørensen, der senere kaldes Munk. Han overtager 
gården for 500 rigsdaler samt aftægt til enken Else Sørens
datter. Hun sikrer sig i skødet at kunne beholde fri og 
anstændig bopæl i gården” om jeg finder for godt at blive 
der”. Hvis hun vælger at flytte, må hun tage en jemkakkel- 
ovn, en kobberkedel og 2 senge med samt ” hvad jeg ellers 
finder for godt af gaardens indbo”.
Karen og Pouls eneste barn, Jens Poulsen, dør allerede i 
1850 af ”hidsig feber” efterladende en kone Dorthe Marie 
og en 5 årig søn Poul, der ved folketællingen 1860 bor på 
Agersgård hos sin farfar Poul Sørensen Munk, som dennes 
sønnesøn og arving, idet der er skrevet testamente, hvor
efter barnebarnet Poul er eneste arving. Dette barnebarn, 
Poul Munk Jensen bliver som 20 årig gift med Karen Kir
stine Knudsen 18 år. De far 8 børn, heraf den Jens Munk, 
der har gården i 1941 og har haft den fra 1903 og fortsat er 
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ejer til sin død i 1952. Hans kone Marie Munk dør 1960. 
3 år tidligere har to af hendes børn overtaget gården, matr. 
nr. 2 a m.fl. Binderup mod, at hun kom på aftægt. Den sid
ste af de to, Ola Munk dør i 1998. Derefter er der ifølge en 
artikel i Nordjyske fra 2002 et barnebarn, Kirstein Munk 
Simonsen og dennes ægtefælle Kirsten, der bebor Ager
gård indtil 2008. Den nuværende ejer er ikke af slægten.

Fra Nordjyske 3. november 2002
Udfordringen som medhjælpende hustru på sin mands 
slægtsgaard, Agersgaard ved Aalborgvej, er ikke nok 
for Kirsten Simonsen, der næste weekend officielt åbner 
"Nostalgi"med et stort udbud af antikviteter fra slægts- 
gaarden, andre gamle ting indkøbt på auktioner, og nyere 
fra forrige århundrede. - På et eller andet tidspunkt får min 
mand Kerstein Munk Simonsen og jeg jo nok behov for at 
flytte til et mindre sted, så vi sælger ud af en del af indboet 
allerede nu. Vi får jo næppe plads det hele, når den tid 
kommer, siger Kirsten Simonsen. Hun sidder i en såkaldt 
"flugtstol", der følger kroppen. En antik genstand til salg, 
en prismekrone hører til gaardens oprindelige inventar, og 
overfor står en klædekiste i bondestil fra 1771 med ophav 
på Agersgaard., som hendes mand har arvet fra sin mor. - 
Den er ikke billig, konstaterer Kirsten Simonsen.
Den nævnte klædekiste fra 1771 har Jens Munk nævnt i et 
brev fra 1941 til Slægtsgårdsarkivet sammen med et born
holmerur, en egetræs dragkiste og en gammel lægebog fra 
1764.Nogle af de ting er nævnt i et skifte i 1804.
I 1804 holdtes skifte efter Jens Nielsen Munk, idet hans 
enke, Else Sørensdatter efter hans død i 1794 havde siddet 
i uskiftet bo. Indbo og løsøre blev opremset og vurderet. 
Deriblandt 1 stor jernbeslagen egekiste med lås 5 rigsdaler. 
Samme vurdering som en grå ko på 14 år. I alt en vurdering 
på 1177 rigsdaler 2 mark og 4 skilling. Udover de bygnin
ger, der hører til gården, ejes et hus med en lille toft. Det er 
stuehuset fra den udflyttede gård. Vurdering 100 Rigsdaler. 
På boet hæfter ingen gæld (Det undrer mig, at chatollet 
ikke er nævnt)
I avisartiklen fra 1941 står, at det var velstående folk på 
Agersgaard . Folk i sognet lånte penge hos dem mod, at 
der blev indleveret sølvtøj som sikkerhed. Blev lånet ikke 
betalt tilbage, beholdt Agersgaards ejer selvfølgelig sølvtø
jet. Men gennem årene er sølvtøjet forsvundet. Fru Marie 
Munk har hørt ældre mennesker fortælle, at der har været 
så meget sølvtøj, at man lånte det ud til store fester. Men 
efter Marie Munks mening forsvandt det med en husbesty
rerinde, som hendes svigerfars bedstefar, Poul Sørensen 
havde i nogle år i sidste halvdel af 1800-tallet. Fru Munk 
giver i øvrigt sin uforbeholdne mening om en del af man
dens forfædre - med navns nævnelse. Breve med disse 
oplysninger har vi på Slægtsgårdsarkivet.
Da Agersgård ligger tæt ved Limfjorden, har det været 
muligt at drive sildefiskeri, hvilket gav en god indtægt. 
Jens Poulsen Munk køber 1842 nogle sildebundgams 
fiskestader af 2 Nibe-borgere.
Vbkslev kirkes klokke skulle efter overleveringen inde
holde sølv. Fru Munk synes, at klokken har en ganske 
anderledes smuk klang end andre klokker. Den er skænket 
af nogle mænd i Binderup og er nu over 500 år gammel, 
idet man 23. september 1908 fejrede klokkens 400 års 
jubilæum. Jens Munk var med til højtideligheden, og han 
var meget stolt over at blive nævnt i avisens referat fra 
højtideligheden.

Endelig berettes i avisartiklen fra 1941 om dengang, der 
var spøgeri på gården. I umiddelbar nærhed ligger nog
le gravhøje. Engang i 1800-tallets begyndelse ville man

Jens Munk (1868-1952) og hans hustru Marie (1885-1960)

undersøge, hvad en af højene gemte. Der kom nogle store 
sten til syne, men også en del kranier, som man tog med 
ind i stuen og anbragte under bænkene. Men da det blev 
nat, begyndte kranierne at snakke sammen ! For at blive 
fri for det spektakel, smed man kranierne ud, og hvor de er 
endt, er der ingen der ved.

Måske er det nødvendigt med en oversigt over de forskel
lige medlemmer. I så fald er den her:
Jens Nielsen Munchegaard/Munk, død 1794
gift 1. gang med Ane Nielsdatter, død 1759
gift 2. gang med Else Sørensdatter død 1816
Fra dette ægteskab en datter Karen (1770-1852) gift med 
Poul Sørensen, kaldet Munk
Deres eneste barn Jens Poulsen (1811-1850) gift med 
Dorthe Marie fik sønnen, Poul (1845-1906)
Han var gift med Karen K. Knudsen.
Dette par fik flere børn, en af dem er Jens Munk (1868- 
1952). Han var gift med Marie ( 18851960).

Nye medlemmer
Anne Grethe og Arne Møller Brædder 
Drosselvej 8, 4880 Nysted.

Jørgen Nielsen Thesbjerg
Virketvej 27, Virket, 4863 Eskildstrup.

Helle og Jørgen Otto Jensen 
Sjælstoftevej 25, 4895 Errindlev.

Jens Jepsen Jørgensen 
”Vium Østergård” 
Viumvej 21, Vium, 7870 Roslev.

Knud Johannes Hansen
Simionsgårdsvej 4, Rutsker, 3790 Hasle.

Peder Højte Hansen 
Revningevej 116, 5300 Kerteminde.
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J. P. Pedersen og C. C. Lassen
- ivrige indsamlere af oplysninger om slægtsgårde

Af arkivar Inge Nissen, 
Dansk Slægtsgårdsarkiv.

Journalist Christian Damm fra Broager havde allerede flere 
år før 2. verdenskrig samlet oplysninger om gårde, der 
havde været i samme slægts eje i flere generationer. Han 
var bekymret over at mange slægtsgårde blev solgt ud af 
slægten - og efter 9. april 1940 måske endda kom over på 
tyske hænder. Han skrev derfor flere artikler om slægts
gårde, der blev bragt i Familie Journalen i 1941. Ugebladet 
efterlyste oplysninger om gårde, der havde været i samme 
slægts eje i mindst 200, ja måske i 500 år.
Der var stor interesse for sagen og efter et indledende møde 
på Danebod Højskole på Als i april 1941 blev Foreningen 
til bevarelse af danske Slægtsgårde formelt oprettet ved et 
møde i Odense et par måneder senere.
I mange sogne var interessen for at fa registreret slægts
gårde stor. Flere steder var der folk, der var særlig lokal
historisk interesserede og som udførte et stort arbejde med 
at indsamle oplysninger, og samtidig opfordrede de gård
ejerne til at melde sig ind i Slægtsgårdsforeningen.

Udnævnelse af æresmedlemmer

J. P Pedersen, Fårevejle C. C. Lassen, Skovby

Da slægtsgårdsforeningen i 1953 skulle holde årsmøde 
på Møn, ønskede hovedbestyrelsen at udnævne 2 af disse 
ildsjæle til æresmedlemmer af foreningen:
Jens Peter Pedersen fra Fårevejle i Odsherred og Christen 
Christensen Lassen fra Skovby i Lysabild sogn på Als. 
De var næsten lige gamle, født hhv. 1879 og 1878, men 
deres baggrund for interessen for slægtsgårde var meget 
forskellig.

Jens Peter Pedersen - Peder Portør, som han kaldtes - 
havde været portør ved Odsherredsbanen. Han var født 12. 
oktober 1879, søn af Niels Peter Pedersen og Karen Marie 
Enevoldsen. Hans far var smed, men forældrene havde 
også ejet en gård i Ordrup i Fårevejle sogn og senere en 
mindre gård i Fårevejle.

Peder Portør begyndte allerede som barn at samle oplys
ninger om sognet. Smedjen hos hans far var et samlings
sted i sognet, her hørte han mange historier fra samtiden 
og fra gamle dage. Senere begyndte han at indsamle gamle 
sagn og myter fra sognet, først sin egen mors fortællinger, 
senere overleveringer fortalt af andre folk i sognet. Men 
han indsamlede også alle mulige andre oplysninger ved
rørende Fårevejle sogn. F.eks. registrerede han ejere af 
sognets gårde og huse langt tilbage i tiden. Og allerede fra 
slægtsgårdsbevægelsens start i 1940'erne var han meget 
aktiv som talsmand for Slægtsgårdsforeningen. Også 
Dansk Folkemindesamling og Nationalmuseet var han en 
flittig indsamler for.
Han havde rede på alle ejere af gårdene i hele Fårevejle 
sogn, havde samlet personlige slægtsoplysninger og lavet 
undersøgelser i kirkebøger og folketællinger, matrikulerin- 
ger, alt sammen så langt tilbage som skriftlige og mundt
lige overleveringer rækker. I alt fyldte materialet 20 tykke 
bind, alt noteret med hans sirlige og tydelige skrift. Hertil 
kom også omkring 1.000 fotografier af huse og gårde og 
folk i sognet. Selv var han et beskedent, uegennyttigt og 
nærmest selvudslettende menneske, der havde sine med
menneskers fortrolighed i sjælden grad.
Dragsholm lokalhistoriske Forening Lokalarkiv udgav 
1983 et lille hæfte: Peder Portør - en folkemindesamler 

fra Fårevejle, heri fortæller Tage Morsing, der 1944 blev 
ansat som sognepræst i sognet, at han kort efter sin ansæt
telse fik besøg af Peder Portør, der bad om lov til at se i 
gamle bøger i embedets arkiv, ikke bare kirkebøger, men 
også protokoller over tiendeafgifter og præsternes gamle 
dagbøger. Præsten besøgte ham senere og blev overrasket 
over det omfattende og nøjagtige arbejde han havde udført 
om landsbyerne i sognet, gårde og huse, slægternes gang, 
med kort og billeder, alt i pinlig orden. Han havde fået 
hjælp til renskrivning m.v. af den unge student Knud Tofte, 
der også havde hjulpet med undersøgelser i bl.a. Rigs
arkivet. Tofte havde også efter Peders anvisninger lavet 
tegninger af forskellige gårde i sognet. Han blev senere 
sognepræst i Skibby i Frederiksborg Amt.
Peder Portør forærede slægtsgårdsforeningen en tegning, 
der i en årrække blev brugt på forsiden af bladet Slægts
gården:

Nr. 67 OKTOBER IW

Peder Portør og Knud Tofte havde planer om at udgive en 
bog med oplysningerne, manuskriptet var mere eller min
dre klar, den blev dog først udgivet i 2003, 50 år efter Peder 
Portørs død: Ordrup og Kårup Byer i Fårevejle Sogn.
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Smørhønen ses på 
bordet ved siden af 
fødselaren.
Billedet vises efter 
aftale med Odsher
reds Bibliotek og 
lokalarkiv.

Til 70 års fødselsdagen i 1949 fik Peder Portør en ”smør
høne” af slægtsgårdsarkivet - sådan en havde han ønsket 
sig i lang tid, og efter hans ønske blev den efter hans død 
overgivet til Fårevejle Hjemstavsmuseum.

Ridder af Dannebrog
Sognepræsten og flere andre, bLa. fra Slægtsgårdsforenin
gen, syntes Peder Portør skulle hædres for sit store arbejde 
og indstillede via amtmand du Jonquieres i Holbæk til 
Ordenskapitlet i København, at han blev udnævnt til ridder 
af Dannebrog - uden at fortælle ham det, da de var sikker 
på, at han i beskedenhed ville have frabedt sig den ære. 
Sidst i maj 1952 kunne man læse i avisen: "Under 19. maj 
1952 har det behaget Hs. Majestæt Kongen at udnævne 

fhv. portør J. P. Pedersen, Fårevejle til Ridder af Dan
nebrog. " Udnævnelsen og ordenen blev sendt pr. post til 
Peder, der jo var fuldstændig uforberedt på det. Han burde 
naturligvis senere have været til audiens hos kongen for 
at sige tak, men det kunne han ikke overvinde sig selv til. 
Men glad og taknemmelig, det var han.
Han havde et særligt forhold til kirken i Fårevejle. Han 
havde foræret kirken et kirkeskib og en kande til altervin. 
29. april 1953 havde han besøg af venner, som han ville 
vise kirken - der fik han et ildebefindende, satte sig på en 
kirkebænk og afgik ved døden, han havde hjerteproblemer. 
Han nåede derfor ikke at blive udnævnt til æresmedlem af 
Slægtsgårdsforeningen ved årsmødet sidst i maj.
Peder Portør havde ikke hverken børn eller søskende, den 
daværende leder af slægtsgårdsarkivet P. K. Hofmansen 
hjalp skifteretten med at finde frem til evt. slægtninge, der 
kunne være arveberettigede. Hofmansen var også udpeget 
til at tage vare på arkivalierne, ringbind, billeder m.v., der 
af pastor Morsing blev afleveret til Slægtsgårdsforeningens 
arkiv. I første omgang blev det hele opbevaret i kælderen 
under Det kgL Bibliotek, slægtsgårdsarkivet havde på det 
tidspunkt lokaler i biblioteket. Hofmansen ville ikke åbne 
pakkerne og registrere indholdet før skiftesagen var fær
digbehandlet. Arkivalierne blev senere registreret og ind
holdet fordelt i forskellige pakker - da slægtsgårdsarkivet 
1986 flyttede til Ringsted, flyttede Peder Portørs arkivalier 
med, og kort tid efter blev de udlånt - eller måske overdra
get - til det lokalhistoriske arkiv i Dragsholm Kommune, 
der senere blev en del af Odsherred kommune. Materialet 
opbevares nu i et aflåst brandsikkert skab på biblioteket i 
Asnæs med bemærkningen ”indkommet fra Slægtsgårdsar
kivet”. Materialet der først og fremmest vedrører Fårevejle 
sogn omfatter bLa. en stor fotografisamling, mange af bil
lederne var affotograferinger af gamle billeder - betalt af 
Peder Portør. Desuden slægtsundersøgelser, slægtsminder, 
sagn og overleveringer, folketællinger, matrikuleringer, 
udskrifter fra kirkebøger m.m. samt redegørelser over stort 
set hver eneste ejendom i Fårevejle sogn.

Bibliotekar Jens Christian Hjorth Hansen fra Odsherred 
Bibliotek og Kulturhuse har oplyst:
"Samlingen er på ca. 1,53 hyldemeter og indeholder både 

optegnelser og fotos, hvoraf der til en del er glaspladene
gativer. Der er i sin tid lavet oversigter over indhold i arki
væskerne, og for arkivkapslernes vedkommende er indhol
det beskrevet uden på de enkelte kapsler. Desuden er der 
en oversigt over fotosamlingens indhold lavet på grundlag 
af kopiering af oplysningerne på de enkelte fotokuverter i 
sin tid udarbejdet af daværende formand for Dragsholm 
Lokalhistoriske Forening, Preben Pedersen.
Samlingen bruges meget af slægtsforskere og andre lokal
historisk interesserede, folk, der besøger arkivet for at stu
dere materialet, ligesom vi arkiyfolk ofte benytter det, når 
vi besvarer de mange mailforespørgsler. Vi er også i gang 
med at digitalisere fotosamlingen med de mange relevante 
og interessante motiver fra det gamle Fårevejle sogn af 
personer og ejendomme. ... Samlingen er med andre ord 
en guldgrube af informationer, som rigtig mange lokal- og 
slægtshistorisk interesserede har stor glæde af. "

Odsherred Lokalhistorie arbejder med at digitalisere bLa. 
Peter Portørs arkivalier: 
http://bibod.dk/arkiv/peder_port0r/ og 
http://bibod.dk/arkiv/stubberup_bog/

Et kig til arkivpakkerne i skabet 
på Asnæs bibliotek.

Formanden for Slægtsgårdsforeningen Jørgen Pedersen, 
Gislinge, skrev en nekrolog, som blev bragt både i Holbæk 
Amts Venstreblad og i Slægtsgården. Heri skrev han bl.a.: 
"J P Pedersen var en "ulærd" mand, hvilket vil sige at 
han med sin fattige skoleundervisning ikke nåede de aka
demiske grader; men ingen der kendte ham vil benægte, 
at han på sit felt stod Uge så højt i viden som dem med 
"graderne " i orden. Han samlede ikke for anerkendelsens 
skyld, men udelukkende af interesse. Slægtsgårdsforenin
gen havde i ham en trofast ven. "
På Peder Portørs grav på Fårevejle kirkegård er der en 
sten med indskriften Jens P Pedersen Folkemindesamler 
1879- 1953.

Christen Christensen Lassen kom fra en gård i Skovby i 
Lysabild sogn på Als, der i mange slægtled var gået i arv 
fra far til søn eller datter. Gårdens navn var Poulsgård, men 
den blev også kaldt Tinggård, da der i årene fra 1805 til 
1867 var indrettet en stue i gården, hvor herredsfoged Ahl
mann fra Kegnæs Birkeret holdt ting. Lassen var født 1878 
og havde som så mange andre mænd i Sønderjylland været 
nødt til at deltage som preussisk soldat i 1. verdenskrig.

Gårdejer Christen 
C. Lassen, Skovby, 

fotograferet i 1958, 
da han fyldte 80 år.

http://bibod.dk/arkiv/peder_port0r/
http://bibod.dk/arkiv/stubberup_bog/
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Povlsgård/Tinggaard
Da Familie Journalen og fire danske dagblade fra Sønder
borg i april 1941 inviterede til et møde om slægtsgårde på 
Danebod Højskole, deltog mange slægtsgårdsejere fra Als 
og Sundeved, deriblandt også Christen Lassen fra Skovby. 
Året efter mødet på højskolen overdrog han sin gård til sin 
søn og gik på aftægt, og så begyndte han at undersøge sin 
egen slægts historie. Han kunne ved hjælp af bl.a. gamle 
skiftedokumenter føre sin slægt på Povlsgård tilbage til 
Jørgen Povlsen, der døde 1710 - måske endda endnu læn
gere tilbage. I en tiendeliste fra 1632-42 nævnes en Jørgen 
Povlsen fra Skovby, måske var den nævnte Jørgen Povlsen 
hans sønnesøn.
1. Den første man med sikkerhed ved var ejer af Povls

gård: Jørgen Povlsen, blev født 1665 og døde 1710, 
han var 1692 blevet gift med Karen Jørns, der levede 
fra 1667 til 1733. Hun giftede sig 2. gang 1711 med 
Jørgen Christensen (1673-1733). Derefter gik gården 
frem til 1869 i arv fra far til søn i Povlsen-slægten.

2. Peter Jørsen Povlsen (1702-1767), der 1730 giftede sig 
med Maren Hansdatter. Han havde gården fra 1732- 
1762.

3. Christen Petersen Povlsen (1733-1818), gift 1762 med 
Anna Pedersdatter fra Skovby (1737-1807). Ejer af 
gården fra 1762-1794.

4. Peter Christensen Povlsen (1769-1812), gift 1798 med 
Marie Cathrine Nicolaisdatter fra Sarup (1772-1833). 
Besad gården 1794-1812. Enken giftede sig 1813 efter 
mandens død med Christen Andersen fra Skovbyballe 
(1770-1842), der havde gården fra 1813-24.

5. Christen Pedersen Paulsen (1797-1844), gift 1821 med 
Cathrine M Bladt fra Vibøge (1800-1872). Ejede går
den fra 1825-1841

6. Peter Christensen Paulsen (1821-1894), gift 1845 med 
Anne M Bladt fra Lysabild (1820-1899), de havde går
den fra 1841-1877. De havde ingen sønner, gården gik 
i arv til en datter:

7. Cathrine Marie Paulsen (1848-1923), gift 1869 med 
Peter Andresen Lassen, der kom fra Egegård, en anden 
slægtsgård i Skovby. De ejede gården fra 1877-1903.

8. Christen Christensen Lassen (1878-1972) gift 1900 
med Cathrine Marie Hansen fra Tandsgård i Tandslet 
sogn (1881-1947). Han overtog gården i 1903 og over
drog den i 1942 til sønnen:

9. Christen Lassen (1910-1996), gift 1934 med Caroline 
Petersen fra Hørup (1911-1981).

10. 1960 gik gården i arv til deres datter Kathrine Helene 
Lassen (1935-2012), gift 1960 med Frode Andersen 
(1931-1995). Gården er ikke mere i slægtens eje.

Christen C. Lassen blev så optaget af arbejdet med at 
finde oplysninger om gamle slægter, at han fortsatte med 
nabogårdene og andre gårde i Skovby og derefter gårdene 
i resten af Lysabild sogn og senere også gårdene i nabosog
nene Kegnæs, Tandslet og Hørup.
Han tog rundt fra den ene gård til den næste på cykel og 
fik gårdejerne til at fortælle om deres slægt og finde gamle 

dokumenter frem. Han afskrev oplysninger om ejerne og 
deres familier, datoer for overdragelse af gårdene fra den 
ene generation til den næste og datoer for fødsler, gifter
mål, dødsfald.
Han bad om billeder af gårdene og gårdejerparrene. Tillids
mand for Foreningen til bevarelse af danske slægtsgårde, 
kaldte han sig selv.

Protokoller med 61 slægtsgårde
Han fik sikkert lov af præsten til at kigge i de kirkebøder, 
der opbevaredes i præstegården, men tog også til lands
arkivet i Aabenraa for at forske i kirkebøger og andre 
dokumenter. Alle oplysningerne blev omhyggeligt ført ind 
i flere protokoller.
I 1945 afleverede han til slægtsgårdsforeningen en proto
kol, der omfatter oplysninger om 61 slægtsgårde i Lysabild 
sogn. Eksemplarer af protokoller vedrørende nabosognene 
afleverede han også senere til slægtsgårdsforeningen.
I et takkebrev dateret 10. januar 1953 skriver P. K. Hof
mansen, leder af slægtsgårdsarkivet, i et brev til Lasssen: 
”Jeg tør ganske rolig sige, at denne gave er en af de aller
mest værdifulde, som Slægtsgårdsarkivet nogen sinde har 
modtaget, og den vil blive gemt under betryggende forhold 
i Slægtsgårdsarkivets læg for Lysabild sogn. ”
På årsmødet begrundede foreningens næstformand gård
ejer Jens Jensen fra Sode udnævnelsen til æresmedlem 
således:
”Sin skolegang har Christen Lassen fået i Lysabild kom
muneskole. Han blev konfirmeret 1895 og gift 1900 med 
Cathrine Hansen fra Tandsgård i Tandslet sogn. Der har 
været i alt 6 børn i ægteskabet, to er døde. Som alle søn
derjyder kom han med i verdenskrigen 1914-18. Da han 
tilhørte de ældre årgange, gjorde han kun tjeneste i ”eta
pen ” og hjemsendtes i december 1918.
Chr. Lassen var fra 1920 til 1934 i bestyrelsen for Sønder
jyllands fællesledelse af dansk malkekvæg og kom derved 
til at studere stambogsføring. Dette, og særlig det slægts
gårdsmøde, der i sin tid holdtes på Danebod Højskole, 
hvor bl.a. Chr. Damm, Jørgen Pedersen [formand for 
Slægts gårdsforeningen] og jeg var til stede, gav anledning 
til, at Lassen kom ind på slægtsundersøgelser. På dette 
område har han øvet sit livs store indsats.
Han har i Lysabild sogn undersøgt 61 slægtsgårde, der 
beviseligt har været i slægtens eje i 100 år eller mere. 
Dette store materiale har han skænket til Slægtsgårdsarki
vet. Lassen har også udøvet et betydeligt nationalt arbejde, 
som klart viser sønderjysk slægtstradition. ” 
Udnævnelsen skete med akklamation og Lassen rejste sig 
og takkede bevæget.
Da Christen Lassen blev 90 år udtalte han iflg. en avisom
tale: ”Jeg er frisk som en havørn, kun kniber det med 
synet”. Det var et stort savn for ham, at han ikke mere 
kunne læse sine optegnelser over slægterne i sognet, men 
han huskede stadig alle familierne. Han døde i 1972, 94 år 
gammel.

C C Lassens søn 
og svigerdatter, 

Christen og 
Caroline Lassen, 
med deres døtre 
Kathrine, Ingrid 

og Esther.
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Sorø og Hvideslægten
Årsmødet afholdes ved Sorø. Byen og egnen har en lang og 
interessant historie, men Sorø er en af de yngste købstæder 
på Sjælland. Stedets historie går tilbage til 1140-erne, da 
Asser Rig og hans brødre grundlagde et Benediktinerklo
ster på øen. Sønnen, biskop Absalon, stiftede i 1162 et 
cistercienserkloster til afløsning af Benediktinerklosteret.

Klosteret blev overtaget af kronen i 1580, og den 10. 
august 1580 blev Peder Reedtz forlenet med Antvorskov 
og Sorø klostre. Fire år senere lod Frederik II sine sønner 
modtage undervisning i bygningerne, og i 1586 oprettede 
kongen en opdragelsesanstalt og skole for 30 adelige og 
30 ikke-adelige disciple. Adelige blev uddannet til statens 
tjeneste og de ikke adelige til kirkens.
I 1623 oprettede Christian IV et ridderakademi på stedet, 
som bestod til 1665.1 1747 blev akademiet genoprettet af 
Frederik V og atter nedlagt 1798.11826 blev det atter gen
oprettet af Frederik VI og bestod som kongelig institution 
til 1849, hvor det overgik til privat eje.

I Sorø Kirke kan man finde denne bly plade, fra sidst i 1100-tallet 
med indskrift om, at Absalons bedstefar Skjalm ligger her.

Efter at kongen havde oprettet ridderakademiet og anvist 
det plads i det gamle klosters bygninger voksede der et 
bysamfund op udenfor klosterporten.
Sorø fik sine købstadsrettigheder i 1638.

Akademiet dominerede købstaden fuldstændig, og den 
havde meget få udvidelsesmuligheder. I 1799 blev byen 
dog administrativt sæde for Sorø Amt. I 1970 blev amts
gården i Sorø sæde for administrationen af Vestsjællands 
amt, Nu har Region Sjælland sin administration her.

Hovedvejen, der i 1770-erne blev anlagt over Sjælland, 
kom tæt på Sorø. I 1856 åbnede jernbaneforbindelsen 
mellem Roskilde og Korsør, og Sorø fik en station syd for 
byen. Dengang var der øde og tomt mellem byen og statio
nen, men nu er det hele bygget sammen.

Om fredagen ser vi i Sorø den gamle cistercienserklo- 
sterkirke, der er Danmarks tredje længste kirke, og vi ser 
Akademiets hovedbygning, et prægtigt hus der blev opført 
i årene fra 1822 til 1827.
Mellem Akademiet og Sorø sø er en stor og meget interes
sant have, som vi også skal opleve.

Stiftelsen Sorø Akademi
Stiftelsen Sorø Akademi er en erhvervsdrivende fond med 
4979 hektar landbrugsjord og skove, der har til formål at 
drive Sorø Akademis Skole. Dette er siden 1958 opnået 
ved, at stiftelsen stiller bygningerne vederlagsfrit til rådig
hed for skolen.

Hvide
Den mægtigste og mest ansete stormandsslægt i dansk mid
delalder var Hvideslægten. Hvideslægten er opkaldt efter 
dens ældste kendte stamfader Skjalm Hvide. Den navn
kundige og vidt forgrenede klan brugte i højmiddelalderen 
ikke selv Hvide som slægtsnavn, men anvendte navne som 
Rani, Galen og Litie. Betegnelsen skyldes alene forsøg fra 
eftertidens genealoger på at skabe en sammenhæng mellem 
en gruppering af flere i hinanden indgiftede slægter.

Slægtens fremtrædende position fremgår allerede af Kong 
Valdemars Jordebog fra 1231. På det verdslige område 
besatte slægten betydelige rigsembedsmandsstillinger som 
kansler, kammermester, drost og gældker, og på det kirke
lige område blev ikke mindre end ti af slægten biskopper; 
fem af dem endda ærkebiskopper. To af slægtens kvinder 
blev dronninger i Sverige.

Traditionen vil vide at Asser Rig både lod Fjenneslev og 
Tveje Merløse kirker opføre. Svogeren opførte Pedersborg. 
Asser Rigs lagde grunden til klosteret i Sorø og sønnen 
Esbem Snare grundlagde Kalundborg.

Fjenneslev kirke
Søndagens gudstjeneste er henlagt til Fjenneslev kirke. Til 
denne kirke knytter sig sagnet om Asser Rig, der skulle på 
krigsfærd, mens hustruen, fru Inge, ventede barn. Blev det 
en søn, skulle hun bygge et tårn til kirken, men da Asser 
Rig vender tilbage, ser han to tårne knejse i landskabet. 
Sønnerne Esbem Snare og Absalon var født.
Sagnet er ukorrekt, dels fordi teglsten ikke blev anvendt så 
tidligt som i 1120-eme, dels fordi Esbem Snare og Absalon 
ikke var tvillinger. Det er snarere Absalon, der i slutningen 
af 1100-tallet forsynede sit fødehjems kirke med to tårne. 
Men for romanske kirker var to tårne også almindeligt.
Fjenneslev kirke blev restaureret i 1872-1874 og 1898. 
Kirken er interessant med sit vestværk. I kirkens vestende 
er indrettet et herskabspulpitur.
Kirken har interessante kalkmalerier, om disse og inventa
ret hører vi om efter gudstjenesten.

OGN

Fjenneslev kirke



12

Saltofte
Saltofte i Ubby sogn nær Kalundborg er et moderne land
brug, hvor ejeren, Niels Boser up, driver et omfattende 
landbrug, og hustruen, Birgitte Boser up, har indrettet 
kursus- og konferencecenter i de til landbruget overflø
dige bygninger.

Saltofte er nævnt første gang i 1316. Før enevælden var 
den en tid hovedgård, men den blev overtaget af kronen 
og lagt under Kalundborg len. I matriklen fra 1682 har 
Saltofte godt 15 tdr. hartkorn og et dyrket areal på godt 
81 tdr. land. Senere fulgte Saltofte med, da det tidligere 
len overgik til privat ejendom. Saltofte opgik i stamhuset 
Lerchenborg og senere i grevskabet.
I 1843 solgte lensgreve Christian Cornelius Lerche-Ler- 
chenborg Saltofte og Vesterbygård til Christen Andreas 
Fonnesbech (1817-1880). Han var jurist, gik aktivt ind i 
politik og var konseilspræsident (statsminister) 1874-1875. 
Det var C. A. Fonnesbech, der dannede det Saltofte, som 
vi ser i dag.
Fonnesbechs enke sad med de to gårde til 1907, da de over
gik til Orla Fonnesbech-Wulff. Efter hans død i 1913 solgte 
boet Saltofte til Poul Boserup, hvis fader var forpagter af 
Junghovedgård under baroniet Stampenborg.

Slægten
Poul Boserup kom direkte fra militærtjenersten til Saltofte. 
Der var meget at tage fat på for en dygtig og flittig land
mand med stor viden og indsigt i erhvervet. Med årene 
fik Poul Boserup moderniseret gården og bragt den frem 
til at være et fremsynet og moderne landbrug. Han var 
f.eks. foregangsmand indenfor børnemælk til Københavns. 
Mælk, som blev malket om morgenen, kom på toget i 
Svebølle og var ude i købmandsbutikkerne inden frokost. 
Landets første mælkekøletank stod (og står) på Saltofte.
I 1945 overtog sønnen Hartvig Boserup hjemmet, hvor han 
skabte den bedste avlsbesætning af sortbroget kvæg. Hart
vig Boserup hentede sæd fra USA, hvormed han skabte en 
kraftigere stamme.
Hartvig Boserup var sammen med Juncker, Vibholm og 
Rottbøll pionererne for flydende ammoniak.

Fra 1968 til 1978 drev enken, Kaja Boserup, Saltofte 
indtil sønnen Niels Boserup tog over. Han er gift med 
Birgitte Hjorth, som er fra Randrup hovedgård i Himmer
land.
Besætningem bestod af 210 køer foruden opdræt, men i 
1985 blev kvæget sat ud.
Plantagedriften, som en tid beskæftigede 90 plukkere, 
fik det vanskeligt efter dansk indtræden i EF, men også 
fabrikken Carmen i Kalundborg fjernede arbejdskraften. 
Der blev købt fem rystere, men i 2004 stoppede avlen af 
Stevnsbær.
Niels Boserup har ryddet op. Bygninger er fjernet, og der 
skal se vedligeholdt ud.
Med Saltofte som udgangspunkt, tilrettelægger og driver 
Niels Boserup i dag omkring 800 ha ager (egen jord og 
forpagtede ejendomme). Driftsformen er planteavl og virk
somheden har 3-5 ansatte årstidsbestemt - hertil kommer 
skov - og andre arealer.
Niels Boserup har ejet og drevet Saltofte Gods i 3 årtier. 
Nøgleordene er: Effektivitet, optimering og omstillings- 
parathed med hensyn til at bevare et sundt miljø - ud fra 
den forudsætning, at landmanden er den, som skal leve af 
jorden, og derfor er den nærmeste til at kende den og passe 
på den.
Afgrøderne er: maltbyg, brødhvede, rug til brød, vinter
raps, sukkerroer og frøgræs. Der er 48 ha skov. Der leveres 
halm til fjernvarmeværk, og gårdens 2500 kvm varmes op 
med halm. Der er 912 solpaneler, som producerer den dob
belte mængde strøm af gårdens forbrug.
Saltofte Gods udlejer 5 huse.

Saltoftehus.
Birgitte Boserup har skabt kursus- og konferencevirksom
hed i overflødige bygninger. Her kan også holdes fester. 
Der er 22 værelser, og virksomheden er af Horesta tildelt 
4 stjerner. Saltoftehus har fibemet, så selvom stedet ligger 
smukt og fredeligt er man ikke uden moderne bekvem
meligheder.
Saltoftehus har eget køkken og egne kokke, der gerne 
serverer vildt, som er nedlagt af sønnen Hartvig Boserup.
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To generationer 
på Saltoftehus: 
Hartvig, Birgitte, 
Karen og Niels 
Boserup.

Frugtiageret
Bygningen, der kaldes Frugtlageret, danner rammen om 
møde- og kursusaktiviteter for Saltoftehus, blev bygget i 
1952. På den tid havde Saltofte Gods en stor plantagedrift 
med æbler, pærer, blommer og kirsebær. Bygningen var 
meget moderne i sin tid: Konferencelokalet var stedet, 
hvor man sorterede de plukkede æbler og pærer. Herfra 
blev de kørt på køl i elevator neden under, eller i rummet 
ved siden af, hvor der i dag er den dejlige lounge og bar. 
Alle æbler/pærer blev pakket ind i hvert sit stykke papir 
med navnet ”Saltofte Gods” påtrykt. Allerede dengang 
vidste man noget om varernes proveniens.
1 2005 nedlagdes den sidste del af plantagedriften.

Birgitte og Niels Boserup har en søn og en datter, så fjerde 
generation er på plads.
Birgitte Boserup fortæller, at hvis ikke du ved, hvor du 
kommer fra - så ved du heller ikke, hvor du er på vej hen. 
På Saltoftehus ved, vi hvor vi kommer fra, og ved hvor vi 
vil hen med Saltofte Gods og Saltoftehus, i den tid det er 
vores privilegium at forvalte dette sted.

Boserupslægtens Våben
Boserupslægtens våben anvendes som samlingsmærke for 
medlemmer af Boserupslægten - og i forlængelse heraf 
også som en del af den visuelle identitet for Saltofthus. 
I udgivelsen Stamtavler over Boserup-Slægten (1927) af 
Captain Aage Valentiner, beskrives våbenet således: 
”Vaabenet symboliserer paa en smuk Maade Slægtens 
Hovederhverv. I Skjoldet ses en groende Solsikke med 
udspringen blomst; til Siderne af den to unge Planter; for
oven til højre en halv Solskive, hvorfra udgaar tolv Straaler. 
Paa Baandet læses: ”Toujours le meme”. Det kan udlæg
ges som: "Stedse den samme (ligevægtige)" og: "Altid det 
samme" (med Hentydning til den livgivende Sol)."

Nyt fra hovedbestyrelsen
Dansk Slægtsgårdsforenings hovedbestyrelsen af
holdt møde den 3. april, hvor alle kredse var repræ
senterede.
Landsformanden, Gunhild Olesen Møller, indledte 
mødet med at mindes Peder Møller Frifelt, Dansk 
Slægtsgårdsforenings æresmedlem, der var død den 
26. januar.
Efter præsentation og diverse formaliteter orienterede 
Finn Bang Olsen om Jens og Anna Jensens Fond, 
hvor der ikke er sket mere i bestræbelserne på at 
lægge fonden sammen med andre finde med samme 
formål.
Om Slægtsgårdsarkivet sagde formanden for arkiv
udvalget, Niels Ole Volhøj, at arkivet i 2017 havde 
30 besøg foruden de skriftlige henvendelser. Der 
er flere løsninger på arkivets fremtid, men arkivet 
koster 70.000 kr. om året, og forretningsudvalget og 
arkivudvalget ønsker at fa afsat Slægtsgårdsarkivet 
enten samlet til Statens Arkiv i Viborg, under det 
der tidligere hed Erhvervsarkivet, eller dele arkivet 
op og overlade det topografiske til de lokalhistoriske 
arkiver.
Målet for forretningsudvalget er, at slægtsgårdsarki
vet af afviklet med udgangen af 2019, og det tilslut
tede hovedbestyrelsen sig. Til dette fulgte en drøftelse 
af vedtægterne, da en afskaffelse af arkivet fordrer 
nogle vedtægtsændringer.
Regnskabet blev fremlagt, det viste et overskud på 
8.338,38 kr. men en medlemstilbagegang på 113, så 
medlemstallet pr. 1. januar 2018 var 948.
Kontingentet forbliver 300 kr. og Slægtsgårdsbladet 
vil i 2019 udkomme fem gange.
Hovedbestyrelsen indstiller Gunhild Olesen Møller 
til genvalg som landsformand.
Mads P. Christensen, Himmerlandskredsen, har ind
budt til årsmøde 2019 og det afholdes på Rebild Bak
ker Comwell.
Til slut drøftede man kredse, der er uden aktiviteter, 
men hovedbestyrelsen kunne blot erkende situationen 
og intet udrette.

OGN

JENS OG ANNA JENSENS FOND
Dansk Slægtsgårdsforening administrerer Jens og Anna Jensens Fond, der uddeler 

rejselegaterti 1 unge, der vil uddanne sig i teoretisk eller praktisk landbrug i udlandet.

Legatportioner på 5.000 og 10.000 kr. uddeles til ansøgere, 
der for at komme i betragtning, er i udlandet mindst 6 eller 8 måneder.

Ansøgning sendes til:
Carl Martin Christensen, Rugvænget 5, 5400 Bogense.
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NYT FRA KREDSENE

Kredsenes arrangementer er interessante, og alle er 
velkomne til at deltage i det, der har interesse. Hvis 
man vil vide mere om et arrangement, så tag kontakt 
med formanden for den arrangerende kreds, navn 
og telefonnummer findes side 2.
Alle aktuelle indbydelser til kredsenes arrangemen
ter kan ses på foreningens hjemmeside under punk
tet kalender.

Bornholmskredsen
Tirsdag den 12. juni er der udflugt til Jesper Paulsen, ”Vin
gården”, Søndre Landevej 63, Pedersker, 3720 Åkirkeby. 
Vi begynder kl. 18.00 med rundvisning og efterfølgende et 
traktement med vinsmagning til 149 kr.
Når det er færdigt afholdes generalforsamling.
Tilmelding til Gunver 40 41 84 17 eller Jens Ole 51 95 17 
22.

Jens Ole Munch

Fynskredsen
Vi har den 4. april haft en god tur til Odense med 33 
deltagere, hvor vi besøgte Vandcenter Syd og så hvordan 
drikkevandet blev behandlet, inden det pumpes ud til 
forbrugerne, vi var også nede i en gammel by brønd fra 
1800 tallet ca. 20 meter under terræn. Efter dette besøgte 
vi Det Nordatlantiske Hus på Odense havn, hvor vi fik en 
fin rundvisning i huset som var opført i 2013, som havde 
kostet 55 MilL kr. at bygge, der fik vi også kaffe og holdt 
generalforsamling.

Sommerudflugt onsdag den 27. juni til Hopballe mølle og 
Kongernes Jelling med særudstilling Guld og Vilde Dyr.
Kl. 09.30 starter bussen fra Centrovice, Damsbovej 11, 
5492 Vissenbjerg. Først kører vi til Hopballe Mølle, som 
ligger ved Grejs Å mellem Vejle og Jelling i den nordlige 
ende af den naturskønne Grejsdal. Gården er en gammel 
selvstændig mølleejendom, hvorpå der igennem næsten 
600 år har været mølleri. Vi starter med rundvisning og 
hører om kyllingeproduktion mm. Vi spiser frokost, der
efter kører bussen til Kongernes Jelling, hvor vi samles til 
foredrag om stedet. Derefter kan vi gå rundt og se udstil
lingerne samt anetavlen efter Gorm den Gamle. På udstil
lingen Guld og Vilde Dyr kan man se de mest fantastiske 
genstande, som amatørarkæologer har hentet op afjorden 
de seneste år, blandt andet vikingeguldet fra Fæsted og 
verdens længste flintøkse. Bussen afgår kl. 16.30 mod Fyn. 
Tilmelding senest 12. juni til finn.bang.olsen@get2net.dk 
eller 51700608
Pris for turen 500 kr., som indsættes på konto 2024 
7650517436 senest 12/6 2018

Finn Bang Olsen.

Himmerlandskredsen
Mandag den 19. marts besøgte vi Charlotte og Rene Lund 
Hansen, Aarsvej 40, 9670 Løgstør, hvor vi startede med at 
se det moderne staldanlæg på Povtrupvej 50, som huser 
480 køer med opdræt, som når gardinerne er rullet ned, kan 
nyde den flotte udsigt over Nørrekær Enge.
Vi fik fortalt om den lokale bonde, der da han startede 
pløjearbejdet, tog sigte efter en flagstang på nordsiden af 
Limfjorden og det gik fint indtil han kom til forageren, 
og kiggede bagud, hvor han kunne se en skæv fure, da 

opdagede han ,at det var masten på en båd, som han havde 
sigtet efter.
Vi fik også en rundvisning i stuehuset på 4 etager, som man 
kan komme til, både med trappe og elevator, ved siden af 
lå det et spændende orangeri. Dagen sluttede på Kanalfog
dens Køkken i Løgstør, hvor 21 deltagere, kunne nyde en 
fin frokost.

Årets generalforsamling blev afholdt på Klarup Kro. 
Selve generalforsamlingen gik ligt med genvalg til Gudrun 
Knudsen og et underskud i vores (cigar)kasse, men det er 
jo kommet medlemmerne til gode. Aftenen startede med 
et besøg hos Ninna og Poul Madsen, Lundby Mosevej 
45,9260 Gistrup, hvor vi så de flotte veterantraktorer og 
den nænsomme ombygning af de ældre staldbygninger 
til moderne lokaler, bagefter kørte vi til Leo Christensen, 
Hadsund Landevej 451,Lundby, 9260 Gistrup, hvor Leo 
fortalte levende om slaget den 3. juli 1864, hvor danskerne 
led store tab, vi så det store Visbykors, der er lavet som 
mindesmærke, bagefter kom vi ind i varmen i det fine 
museum, som byen Lundby har oprettet til minde om sla
get, museet er et besøg værd for både ung og gammel.
Ved kaffen gik snakken livligt, der deltog 30, som tog hjem 
med mange indtryk af landets historie.

Mads P Christensen.

Lolland-Falster kreds
Vores årsmøde var planlagt til 28. februar 2018, men blev 
aflyst på grund af 30 cm. sne og fygning, som ramte Lol
land Falster. Årsmødet blev flyttet til 6. marts. Der var først 
tilmeldt 50, men nogle skulle noget andet, så vi var 40.
Poul Bille - Søren Bædkel - Hans Jørgen Hansen var på 
valg og blev genvalgt.
Bent Foged blev valgt som suppleant, da Mogens Huge 
Hansen trak sig efter mere end 20 år i bestyrelsen.
Før årsmødet havde vi inviteret Rupert Gorm Reventlow- 
Grinling, Krenkerup til at fortælle om:
”At arve en herregård”, Gorm Reventlow-Grinling fortalte, 
på en levende måde, hvordan det var som ung, i 5. slægt
led, at komme fra England med meget lidt kendskab til 
landbrug og overtage et gods med 6 tilhørende avlsgårde, 
en kirke og et savværk. Krenkerup var noget forfaldent 
med forvaltere på alle gårde drevet uafhængigt af hinan
den. Gorm Reventlow-Grinling ansatte en forvalter, og 
hele godset blev drevet sammen. Krenkerup blev hurtigt 
et mønsterlandbrug og noget man ser op til på Lolland- 
Falster. De havde på et tidspunkt den største sukkerkvote 
i landet. Krenkerup blev kendt for at have et fårehold på 
1000 moderfar + lam, som studsede græsfrømarker og åd 
planterester. Der blev ansat egen fårehyrde, (også fra Eng
land) som i dag har overtaget fårene selv, og lever af det. 
I dag er der et mikrobryggeri, som næste generation har 
investeret i, under navnet ”Krenkerup øl”

Fredag den 4. maj bustur til København. Besøg: Fristaden 
Christiania og DR-byen. Begge steder med guide.

Hans Jørgen Hansen

Midtjysk kreds
Onsdag den 1. august kl. 18.30 er Midtjysk Kreds blevet 
inviteret til at besøge Dorthe og vort bestyrelsesmedlem 
Chresten Mads Elgaard på den gamle hovedgård Kjærga- 
ardsholm på adressen Holsteborvej 484. 7860 Spottrup. 
Kjærgaardsholms historie kan føres tilbage til 1400 årene, 
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hvor gården udgjorde et forsvarsanlæg med voldgrave. 
Senere blev gården flyttet og der er løbende foretaget byg
ningsændringer. En lang historie som vi skal høre mere 
om.
Der indvarsles hermed også til årets generalforsamling i 
Midtjysk Kreds. Medbring selv kaffe. Husk tilmelding på 
mail senest tre dage før så værtsparret ved hvor mange 
stole der bliver brug for.
Midtjysk Kreds har efterhånden afsluttet e-mail indsamlin
gen. Tak for de god snakke jeg fik med nogen af jer i for
bindelse med indsamlingen. Har I nogle venner, der kunne 
have lyst til at deltage i en prøveaften i Midtjysk Kreds, er 
de også velkomne. Det kan jo være at de på sigt selv får 
lyst til at blive medlem.

Gunhild Olesen Møller

Fælles møde for Midtjysk Kreds 
og Ringkøbingkredsen
Mandag den 28. maj kl. 18.30 inviteres til fællesmøde.
Mange er kommet forbi på landevejen og har set den 
karakteristiske gule kro. Nu er der en god anledning til at 
besøge stedet. Kroen er kongelig privilegeret. Adressen er 
Grønhøj, Skivevej 25. 7470 Karup. Sidste år underholdet 
værten Gregers Laigaard på årsmødet i Viborg. Det var ret 
fornøjeligt og vi blev inviteret til at besøge kroen, der også 
er en slægtsgård. Familien Laigaard har ejet stedet siden 
1864. Der er indrettet Kartoffeltyskermuseum, Morten 
Koch Museum og en mindestue om et flystyrt. Ved kaffe
bordet serveres den berømte Grønhøj Kringle og Gregers 
Laigaard vil fortælle og spille et par stykker på guitaren. 
Prisen er kr. 100 incl. entreer og et hyggeligt kaffebord. 
Tilmelding senest den 23. maj på mail gunhildom@gmail. 
com eller egon.moller@hotmail.dk

Gunhild Olesen Møller

Sjælland Syd
Generalforsamling afholdes den 13. april, og den havde 
samlet 18 medlemmer. Formanden omtalte foreningen 
aktiviteter og det kommende årsmøde i landsforeningen, 
som kredsen er vært for. Regnskabet, der havde et under
skud på 2.722 kr., blev godkendt. Der var genvalg over 
hele linjen, og under eventuelt fremhævede et medlem, 
savnet af at foreningen blev brugt fagligt, og der ikke kom 
unge landmænd ind i foreningen. Et andet medlem stillede 
bl. a. spørgsmålet: hvorfor er vi kun 18? Er det tidspunktet 
for arrangement?
Efter generalforsamlingen fortalte Kristian Skov Andersen, 
medlem af Næstved byråd, om sin barndom på den mod
rende gård ved Ørslev og hans ungdom på den fædrene 
gård i Sallerup. Om sin uddannelse i en bank og valget af et 
andet erhverv end landbruget. Han sluttede med dronnin
gens ord: Man skal gøre noget unyttigt!” Derfor sluttede 
han sit indlæg med at spille ”Åbent landskab” på saxofon.

Kredsen indbyder til efterårsudflugt mandag, den 24. 
september. Vi mødes kl. 14 hos Hebsgaard Glaskunst, 
Mønsvej 30, 4720 Præstø. Derefter kører vi tril Tvedemose 
Champignon, Tvedemosevej 2, 4750 Lundby. Vi har selv 
kaffe og det kulinariske med og vi kan være i kantinen. Pris 
for deltagelse 60 kr.
Tilmelding til Jens Peter Hansen 29 70 12 67 / brjphan- 
sen@outloolk.dk eller Knud Pedersen 55 44 51 17 / kgkil- 
demosdegaard@privat.dk

Knud Pedersen

Vendsysselkredsen
Besøg den 16. maj, 2018, kl. 19.00 hos HMK. Bilcon 2017 
A/S. Ved Peter Jensby, Hadsundvej 295, 9260 Gistrup. 
Denne aften er i samarbejde med HimmerlandsKredsen. 
Efter rundvisning på virksomheden er der servering af en 
sandwish og en øl eller vand.
Virksomheden er et solidt og profitabelt selskab, som 
beskæftiger sig med konstruktion, produktion og salg af 
tankvogne på alle former for lastbiler. Der laves en del 
produkter til militæret. Der er ansat ca. 80 personer, og der 
er en rigtig god ordretilgang for 2018.
I 2018 vil fabrikken også samarbejde med andre virksom
heder.

Torsdag den 28. juni 2018, kl. 19.00, skal vi ud og sparke 
dæk. Vi mødes hos Lene og Steen Bertram, Mølholmvej 
139, Jerslev.
Vi skal se en flot hestevognsamling som Lene har opstaldet. 
Vi skal også se Steens veterantraktorer. Det er Danmarks 
største, private samling. Der er ca. 70 veterantraktorer, de 
er flot sat i stand, og de kan starte.
Det bliver en aften, du ikke glemmer, og du går helt i 
selvsving, når du ser de traktorer, du kørte med, da du var 
helt ung.
Det bliver en aften, som de unge traktorinteresserede bør 
opleve.
Tag naboen med. Kaffe og brød medbringes.

Niels Ole Volhøj

Vestsj ællandskredsen
Sommerudflugt den 27. juni 2018.
Kl. 13.45 samles vi ved Aunsø gi. Kirke, Avnsøgårds Alle 
20, 4470 Svebølle.
Vi hører om den nedlagte kirke og kongens jagtgård.
Kl. 15.00 samles vi på Saltofte, Saltoftevej 7, 4470 Sve
bølle.
Vi begynder med kaffe og kage, godsejer Niels Boserup 
fortæller om landbruget og fru Boserup om kursusvirk
somheden Saltoftehus, der er indrettet i de overflødige 
driftsbygninger.
Forventet afsluttet kl. 17.00.
Pris for hele dagen inkl. kaffe og kage: 100 kr., som erlæg
ges til kassereren i kaffepausen.
Tilmelding senest 16. juni til Ole G. Nielsen olegn@mail. 
tele.dk eller 24 93 34 12.

Karen Andersen.

Århuskredsen
Århus Kredsen afholder sin sommerudflugt den 14. juni kl. 
19.00 til Bidstrup Hovedgård, Bidstrupvej 1, 8870 Langå. 
Godset er på ca. 1000 ha, størstedelen skov, 300 ha er 

mark og eng. Godset drives med frø- og kornavl, jagt og 
fiskeri.
I beskrivelsen af godset står, at gårdsanlægget med sin 
klare, leddelte opdeling i hovedbygning, staldgård og avls
bygninger anbragt i et tæt symmetrisk anlæg hører til et 
af landets mest helstøbte anlæg fra midten af 1700 årene, 
barokkens tid.
Slægten Lichtenberg har beboet godset siden 1749 og har i 
alle årene værnet om stedet og holdt gården smukt ved lige. 
Turen varer ca. 1/2 time, hvor vi skal se gårdanlæg, her
skabsstalden, hovedbygningens rokokosale og meget mere. 
Derefter kaffe/the og kage. Pris pr. deltager 150 kr.
Tilmelding til Kirsten Johnsen - 2492 4353 eller Vibeke 
Binnerup - 6072 5568 senest den 6. juni.

Kirsten Binnerup
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Kommende kredsaktiviteter
Her bringes oversigten over kredsenes aktiviteter for de næste par måneder. 
Udførlig indbydelse ses i afsnittet ”Nyt fra Kredsene” og 
på foreningens hjemmeside.

Bornholmskredsen
Tirsdag den 12. juni er der udflugt til Jesper Paulsen, 
”Vingården”, Søndre Landevej 63, Pedersker, 3720 Åkirkeby.

Fynskredsen
Onsdag den 27. juni Sommerudflugt til Hopballe mølle og Kongernes Jelling.

Lolland-F alsterkredsen
Fredag den 4. maj Besøg i Fristaden Christiania og DR-byen.

Midtjysk kreds
Onsdag den 1. august kl. 18.30. Besøg på den gamle hovedgård Kjærgaardsholm

Midtjysk kreds og Ringkøbingkredsen
Mandag den 28. maj kl. 18.30 fællesmøde for Midtjysk kreds og Ringkøbing Kredsen 
på Grønhøj Kro.

Sjællands Syd
Mandag, den 24. september. Vi besøger Hebsgaard Glaskunst og Tvedemose Champignon.

Vendsysselkredsen
Onsdag den 16. maj kl. 19.00 Besøg hos HMK Bilcon i Gistrup.
Torsdag, den 28. juni kl. 19,00 besøger vi Lene og Steen Bertram Jerslev.

Vestsj ællandskredsen
Onsdag den 27. juni kik på Aunsø gi. kirke samt besøg på Saltofte gods og Saltoftehus.

Århuskredsen
Torsdag den 14. juni kl. 19.00 sommerudflugt til Bidstrup Hovedgård, Bidstrupvej 1, 8870 Langå.

Webmaster søges
Dansk Slægtsgårdforening mangler stadig en persen der vil påtage sig at holde hjemmesiden opdateret.

For indeværende har jeg en kontakt der udfører det, men det er en nødløsning som er midlertidig.

Opdatering af hjemmesiden er ikke nogen stor opgave og det drejer sig om at bruge lidt tid et par gange 
om måneden.

Fmd. Gunhild Olesen Møller


