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Stiftet 5. juli 1941 
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Kasserer:
Connie F. Neumann, Valmuevænget 8, Grønnemose. 5560 Aarup.
Tlf. 40 30 35 52. E-mail zenta1@outlook.dk

Medlemsadministrator:
Torben Videbæk, Vasehøj, Vasegårdsvej 4, 3720 Aakirkeby.
Tlf. 29 21 52 64. E-mail tv@blf.dk

Hovedbestyrelsen:
Formand:
Gunhild Olesen Møller, 

»Bronzehave«,
Strædet 38,7990 Øster Assels. 
Mobil 23 32 92 10.
gunhildom@gmail.com 
(Formand: Midtjysk kreds)

Næstformand:
Vakant

Jens Brogaard Jensen 
»Maglehøjgård«, 
Hammerbakke 3,4050 Skibby 
Tlf. 47 52 99 18 
jensbjensen@privat.dk 
(Formand: Nordsjællandskredsen)

Jens Ole Munch
Søndre Alle 6, 3700 Rønne 
Tlf. 51 95 17 22 
lisa@munch.li
(Formand: Bornholmkredsen)

Karen Andersen, 
»Baungaard«, 
Vollerupvej 70,4400 Kalundborg 
Tlf. 29 26 20 13 
vollerupvej70@gmail.com 
(Formand: Vestsjæl landskredsen)

Knud Pedersen 
»Kildemosegård«, 
Egeskovvej 18,4700 Næstved 
Tlf. 55 44 51 17 
kgkildemosegaard@privat.dk 
(Formand: Sjælland Syd.)

Hans Jørgen Hansen 
»Bregnholt« 
Adelgade 88,4880 Nysted. 
Tlf. 54 86 42 22.
bregnholtpc@hotmail.dk 
(Formand: Lolland/Falster kreds)

Paul Henrik Hansen
Tøndervej 31. Alslev. 6230 Rødekro 
Tlf. 51 78 27 25
E-mail skaarupellen@hotmail.com 
(Formand: Sønderjyllandskredsen)

Harry Jensen
"Lille Stræde" 
Sønderbyvej 1,6900 Skjern. 
Tlf. 40 17 36 90
Harry.Jensen@Stauning.dk
(Formand: Ringkøbingkredsen)

Steffen Buch Juul 
»Jægergården« 
Høllundvej 6, Høllund, 7100 Vejle. 
Tlf. 75 86 54 93.
steffen42@icloud.com
(Formand: Vejlekredsen)

Vibeke Binnerup 
Hovedvejen 138,8963 Auning 
Tlf. 60 72 55 68.
Vibeke@vestdjursnet.dk 
(Formand: Århuskredsen)

Mads P. Christensen 
»Als Nygaard« 
Petersborgvej 11, Als, 
9560 Hadsund 
Tlf. 21 55 59 50 
mathy@postkasse.net 
(Formand: Himmerlandskredsen)

Niels Ole Volhøj
»Volhøj«
Bettevej 38, 
V. Tversted, 9881 Bindslev 
Tlf. 40 89 74 92 
enovolhoj@mail.dk
(Formand: Vendsysselkredsen) 
(Formand: Arkivudvalget)

Formanden skriver:
I skrivende stund kan vi se tilbage på en mild vinter stort set uden sne. 
Afgrøderne har de fleste steder overvintret fint. Dog er der kommet 
rekordstore regnmængder her marts, som gør det svært at færdes på 
markerne. På det seneste er priserne på svin steget, hvilket også var 
meget tiltrængt. Den ekstremt tørre sommer 2018 gav en meget lille avl 
og mange er nødt til at supplere med indkøbt foder i disse måneder til 
høje priser. Baggrunden for noteringsstigningen er desværre ret dyster. 
Et ukontrollabelt udbrud af svinepest i Kina, gør at de nedslagter svin i 
stor stil. Det far de vel styr på over tid og får gang i egenproduktionen 
igen. Så det gamle ordsprog om den enes død, den andens brød er vel 
ikke ramt helt ved siden af.
Dansk Slægtsgårdsforening har haft faldende medlemstal gennem mange 
år og færre indtægter til sin disposition. Det har været nødvendigt løben
de at se på udgifterne. Derfor tog Hovedbestyrelsen (HB) den beslutning 
sidste år at ville udfase Slægtsgårdsarkivet. Eftersom denne omkostning 
belastede foreningen med en stadig større andel af kontingentet. I Nyt 
fra Hovedbestyrelsen er det beskrevet at Rigsarkivet er interesseret i 
at overtage omtrent halvdelen af arkivets indhold. Et tilbud som jeg er 
bemyndiget til at underskrive på vegne af HB. Det medfører at det er 
nødvendigt at få ændret vedtægterne. Sidste år spurgte jeg på HB-mødet 
om nogen ville være behjælpelig med det. Ingen meldte sig. Heller ikke 
en forespørgsel i Slægtsgården i år 2018 efter en person med juridisk 
indsigt gav resultat. Forretningsudvalget tog kontakt til vores tidligere 
ejendomsrådgiver Peter Christensen, som har undervist i forvaltningsret 
på Aarhus Universitet. Han påtog sig opgaven og har foretaget en gen
nemskrivning af vores vedtægter. De blev sidst revideret og vedtaget på 
årsmødet i år 2016. Vedtægterne har løbende været ændret over tid og 
trængte til en opstramning. Foreningen er ikke registreret som arbejdsgi
ver og begrebet ansatte er luget ud. Der er ingen ansatte og alle arbejder 
frivilligt i foreningen. Det samme gælder alle de steder hvor arkivet var 
omtalt i vedtægterne. Ved en opløsning af foreningen er det årsmødet der 
tager stilling til en eventuel formues anvendelse.
Forretningsudvalget holdt møde på Fyn 3. marts og ved denne lejlighed 
blev årsregnskabet for 2018 gennemgået med kasserer Connie F. Neu- 
mann. De to revisorer har godkendt det uden bemærkninger.
Samme dag blev der afholdt møde med redaktør Ole G. Nielsen og emnet 
for dette møde var indholdet i de næste blade. En stor del af Slægtsgår
den er optaget af forberedelserne til årsmødet. Desuden er det vigtigt 
at kredsene melder ind om aktiviteter, så nabokredsene er underrettet 
om det der foregår. Alle kan jo deltage i alle arrangementer, men nogle 
kræver tilmelding.
Vedtægtsændringsforslaget blev vel modtaget på HB-mødet og det anbe
fales hermed også til vedtagelse på årsmødet. Vedtægtsforslaget bringes 
her i dette blad og de nuværende vedtægter kan tilgås på foreningens 
hjemmeside slaegtsgaardsforeningen.dk.
Der er ikke indkommet andre forsalg til behandling på årsmødet i Rebild. 
Tilmeldingerne er i gang til årsmødet. Færre vil overnatte, men foreningen 
håber på en god tilslutning til den øvrige del af programmet. Som nogen 
måske har bemærket, falder årsmødets sidste dag på søndag den 26. maj 
2019. Denne dato er der også valg til Europa-Padamentet. Hvis man 
ikke tror man kan nå at stemme i sin hjemkommune er det jo en oplagt 
mulighed at brevstemme nogle dage i forvejen. Folketingsvalget nærmer 
sig også, så hvem ved om vi denne dag får mulighed for at sætte to kryds.

Landsformand Gunhild Olesen Møller

Adresseændringer
bedes meddelt foreningens medlemsadministrator: 

Torben Videbæk, Vasehøj, Vasegårds vej 4, 3720 Aakirkeby. 
Tlf. 29 21 52 64 E-mail tv@blf.dk

Slægtsgårdsarkivet:
Landbrugsmuseet,

GI. Estrup, Randersvej 4,
8963 Auning, tlf. 86 48 48 16
E-mail:
arkiv@slaegtsgaardsforeningen.dk 
Åbningstid: onsdag kl. 11-15.

Der er gratis adgang til arkivet, 
når man til billetsalget i porten oplyser, 
at man kun skal på arkivet.
Arkivarer:
Else Skovbo Jensen
Kløvervej 5,8850 Bjerringbro.
Tlf.: 86 68 40 47.
Inge Nissen
Tåsingegade 22 st. tv., 8200 Århus N.
Tlf: 86 10 43 31 /23 74 10 37.

Redaktion:
Ole G. Nielsen 
Bøgeparken 25 B 
4241 Vemmelev 
Tlf. 24 93 34 12 
OleGN@mail.tele.dk

Nr. 458 udkommer omkring 
den 1. juli 2019.
Deadline for indlæg 1. juni 2019

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Tryk: Jannerup Grafisk
Ndr. Ringgade 70 A 
4200 Slagelse 
Tlf. 58 52 52 22 
jannerup@jannerup.dk
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Fra hovedbestyrelsesmødet

Hovedbestyrelsen (HB) har afholdt møde på GI. Estrup 
den 27. marts 2019.
Alle kredse var repræsenteret undtagen Bornholm. Tre 
kredse havde sendt en stedfortræder for formanden.
Landsformanden, Gunhild Olesen Møller, indledte mødet 
med at sige noget om landbrugets situation og byde de to 
nye formænd for henholdsvis Ringkøbing Kredsen og den 
nye Sønderjy Ilandskreds velkommen. Sidstnævnte kreds
dannelse blev efterfølgende godkendt af HB.
Arkivudvalgsformand Niels Ole Vblhøj oplyste at der 
havde været 40 besøgende på Slægtsgårdsarkivet i årets 
løb. Nogle kender ikke arkivet, men går op og kigger når 
de ser på skiltet at der er åbent på onsdage.
På et senere punkt blev der behandlet et tilbud fra Rigs
arkivet på at overtage ca. halvdelen af arkivets indhold. 
Eftersom det sidste år på HB-mødet blev besluttet at udfase 
arkivdriften af økonomiske årsager havde foreningen 
henvendt sig til Statens Arkiver. Der er brugerbetaling på 
afleveringer. De sendte to repræsentanter i august 2018 
som gik arkivet igennem og udpegede de arkivalier som de 
antog ville have interesse. Efterfølgende blev det godkendt 
i Rigsarkivets administration. Senere gennemgik en repræ
sentant for deres indtægtsdækkende virksomhed arkivet og 
fandt frem til hvad udgiften for Dansk Slægtsgårdsforening 
på en sådan overdragelse ville andrage. Det tilbud blev vel 
modtaget i HB og det blev besluttet at bemyndige under
tegnede til at underskrive kontrakten med Rigsarkivet og 
på den måde sikre arkivalierne for eftertiden på bedste 
måde.

Angående det øvrige materiale sker henvendelse først 
til Det Grønne Museum på GL. Estrup, der også har en 
bogsamling, herefter foreningen Danske Slægtsforskere 
og lokalarkiveme. Hvis der stadig er materiale, hylder og 
gamle kontormøbler tilbage, var der forslag om at holde 
et åbent hus. De to arkivarer vil være behjælpelige med 
afviklingen. Lejemålet opsiges per 31. december 2019. Der 
er et års opsigelse. Desuden opsiges forsikringen, telefon 
og internet.
Senere behandlede HB et vedtægtsændringsforslag, som 
blev vedtaget. Det skal herefter behandles i årsmødet.
Regnskabet udviste et overskud. Desværre var der et par 
regninger på kr. 28.172 der ikke var nået frem til betaling i 
år 2018. De er betalt i januar 2019. Renset for dette beløb 
er årets resultat kr. 44.195. Det er i årets løb tilgået en arv 
på kr. 20.000 og 882 har betalt kontingent, hvilket er 32 
mere end forudsat i budgettet. Endvidere har flere af de fri
villige i administrationen af forskellige personlige årsager 
ikke deltaget i årsmødet i Sorø. Det er på den måde for
eningen kan påskønne deres indsats eftersom ingen far løn. 
Et fast punkt på HB-mødet er valg af formand på årsmø
det. Niels Ole Vblhøj foreslog Gunhild O. Møller. En af de 
tolv stemmeberettigede forlangte skriftlig afstemning. Den 
blev gennemført og 8 stemte for Gunhild O. Møller. En 
stemte for næstformand Niels Ole Volhøj, som meddelte at 
han ikke var kandidat til formandsposten. Tre stemmer var 
blanke. HB indstiller Gunhild Olesen Møller til genvalg på 
årsmødet.

JENS OG ANNA JENSENS FOND

Dansk Slægtsgårdsforening administrerer Jens og Anna Jensens Fond, 
der uddeler rejselegatertil 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.

Landsformand Gunhild Olesen Møller har skrevet dette referat:
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70 år

Paul Henrik Hansen, Alslev ved Åbenrå, fejrer den 19. juni de 70 år. Paul Henrik Hansen påtog sig i 
efteråret formandsposten i den nydannede Sønderjyllandskreds.
I 1972 blev han ejer af slægtens gård i Alslev, som ifølge traditionen kan føres tilbage til begyndelsen 
af 1600-tallet, da første generation kom fra Angel til Alslev. De første år blev gården drevet med køer 
og svin, men efter udlængernes brand i 1978 blev de nye udlænger indrettet til opfedning af kalve. 
Der producerede 450 ungtyre om året.

Paul Henrik Hansen har været aktiv i Venstre og var formand for den jordfordelingskommission, som fik arronderet 
markerne efter den nye Tøndervej var anlagt.

70 år

Den 21. juni fejrer Dansk Slægtsgårdsforenings landsformand Gunhild Olesen Møller sin 70 års 
fødselsdag.
Sideløbende i lokal- og regionalpolitik, valgtes fruen i 2013 til formand for Midtjysk Kreds, og to 
år efter blev hun kåret til formand for Dansk Slægtsgårdsforening, da hun stod for synspunktet, at 
foreningen skulle føres videre. Der er udført et stort arbejde for at modernisere foreningen bl. a. med 
indsamling af mailadresser.

Hun har sikret Dansk Slægtsgårdsarkiv for fremtiden ved at overdrage det til Statens Arkiv i Viborg og organisationen 
er blevet sianket, idet to kredse er blevet til en.
Medlemmerne ønsker landsformanden til lykke på den runde dag.

Finn Bang Olsen, næstformand.

Dødsfald

Den 18. april afgik Finn Bang Olsen ved døden. Han ville den 8. maj være fyldt 70 år. Efter i mange år 
at have været aktiv i bestyrelsen for Slægtsgårdsforeningen på Fyn blev han i 2017 valgt til kredsfor
mand, og efter at have indtaget sin plads i Slægtsgårdsforeningens hovedbestyrelse blev han valgt til 
næstformand. Jeg har som landsformand sat stor pris på samarbejdet med Finn, som altid beredvilligt 
gik ind i de opgaver der skulle løses.
Medlemmerne vil huske Finn Bang Olsen som dirigent ved generalforsamlingen i 2004 på Dalum 
Landbrugsskole.

Finn Bang Olsen var af Dansk Slægtsgårdsforening udpeget til bestyrelsen for Jens og Anna Jensens fond.
Finn Bang Olsen var Ijerde generation på Lilliehøj, som han overtog i 1978. Han boede indtil sin død på gården med 
hustruen Vibeke, og i ægteskabet er børnene Claus, Jens og Britta. Jens skal overtage slægtsgården.
Ære være Finn Bang Olsens minde.

Gunhild Olesen Møller.

Kontingentbetaling
Kontingentet til Dansk Slægtsgårdsforening er uændret og andrager kr. 300 i år 2019. 

Der udsendes opkrævninger i første kvartal til betaling senest den 30. april. 
Herefter pålægges et gebyr på kr. 30 ved påmindelse.

Gunhild Olesen Møller. 
Landsformand
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Lundbæk ved Nibe
Årsmødet slutter med besøg og frokost på Nordjyllands 
Landbrugsskole, som i 1948 blev indrettet på den gamle 
herregård Lundbæk. Ved besøget fortælles om land
brugsskolens uddannelsestilbud, og her trækkes en kort 
linje gennem Lundbæks historie.

Lundbæk er efter overleveringen identisk med den gamle 
middelalderborg Korsris, som lå et par kilometer sydvest 
for den nuværende. Lundbæk er nævnt første gang i midten 
af 1400-tallet, og da var den ejet af det rige Vitskøl Kloster. 
Til trods for at kirkens gods ved reformationen overgik til 
kronen, synes det, som om klosterets sidste abbed i 1540 
egenhændigt afhændede Lundbæk til Mikkel Nielsen Tor- 
nekrands til Kyø. Han efterfulgtes i 1552 af sønnen Christo
pher Mikkelsen Tomekrands. I 1568 blev gården flyttet til 
dens nuværende plads. Efter Christopher Tomekrands død 
i 1602 tilfaldt Lundbæk enken, Dorthe luul fra Willestrup. 
Hun afstod den til broderen Ivar Axelsen luul, der øgede 
både hovedgårdens og fæstegodsets tilliggende. Efter ham 
fulgte enken Ingeborg Parsberg og senere sønnen, Ove 
luul til Willestrup, som var sin tids største jordbesidder. 
Han tilkøbte Pandum, en hovedgård i nabosognet. Efter 
Ove luuls død i 1686 arvedes Lundbæk af sønnen, oberst 
Christian luul, der var gift med Jeanne Marie Ruse og med 
hende arvede baroniet Rysensteen, hvorefter han blev opta
get i friherrestanden under navnet luul-Rysensteen. Lund
bæk var i slægten luuls eje i mere end 300 år. Det sidste 
mandlige medlem af den friherrelige gren luul-Rysensteen, 
baron Christian Frederik Adrian luul-Rysensteen, døde i 
1907, og Lundbæk arvedes af datteren Vibeke gift baro
nesse Gyldenkrone. Hun solgte i 1917 Lundbæk til Niels 
Kaas til Nedergård på Langeland. Han afstod efter et halvt 
år Lundbæk til vekselerer Erik Heiberg. I 1922 blev Kay 
Iver Andersen besidder af gården. Han var søn af etatsråd 
H. N. Andersen (ØK) og udnævntes til hofjægermester. I 
1932 købte ingeniør Olaf Kirketerp-Møller Lundbæk, som 
hans arvinger solgte til statens jordlovsudvalg, der udstyk
kede store dele af tilliggendet,

Resterne af det gamle herresæde blev købt at direktør 
Laurenz Westerby, som solgte avlsgården fra med 316 tdr. 
land, hvoraf 171 var agerjord. Hovedbygningen med et 
halvt hundrede tdr. land, hvoraf det meste var skov, blev i 
1947 købt af Ålborg Amts Landboforening, der oprettede 
Nordjyllands Landbrugsskole.

Hovedbygningen
Den hovedbygning, vi ser, er opført i 1804 for baron Chri
stian Frederik luul-Rysensteen. Bygningshistoriker Niels 
Jørgen Israelsen skriver: ”Bygningen er formentlig et af de 
mest vellykkede empirehuse i Jylland. Rejst på det gamle 
indgravede voldsted og med havesiden vendt mod den 
smukke Nibe bredning, viser det ret sin styrke, og fortæl
ler, at en arkitekt eller bygmester, skolet i C. F. Harsdorffs 
ideer, må have tegnet dette hus.”
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Mysagergård ved Nibe
Søndagens program for årsmødeudflugten rummer et inte
ressant besøg på Mysagergård, som 1. august 2012 blev 
købt af Bjørn Borup, der er gift med Kirsten Jepsen Borup, 
der er dyrlæge med speciale i kvæg. I ægteskabet er tre 
børn og et fjerde er på vej.

Kirsten og Bjørn mødte hinanden i Australien for 16 år 
siden, da de begge var på uddannelsesrejse. Kirsten endda 
med et rejselegat fra Jens og Anna Jensens fond. Hendes 
forældre, der ejer Vium Østergård i Salling, er medlem af 
Slægtsgårdsforeningen og var blevet opmærksom på de 
10.000 kr. i legat. Rejseoplevelsen er beskrevet i Slægts
gården nr. 372 fra oktober-november 2004 side 9.

Til Mysagergård hørte i 2012 116 ha, og nu er der 150 ha. 
Besætningen består af 190 malkekøer foruden opdræt af 
hundyr. Tyrekalvene sendes videre.
Markbruget omfatter græs, majs og vårbyg.

vogn og en trævogn, 1 ploug, 2 harver, nok to leer og 1 
lyngle, 1 skærekiste, 1 jerngreb, 2 spader, 1 kobberkjedel, 
samt af skoven 2 læs bøgegavningstræ. I betragtning af at 
gården haver været uden boere, og nu skal opføres og flyt
tes ud på marken, er han fri for hoveri til maj 1788, men 
derefter yder han lige hovarbejde med de andre gårdmænd 
med lige hartkorn, dog i efteråret 1787 gør han sin lod i 
sæderugs såning, og ligeledes i foråret sår sine byg og hav
relodder i hovmarken. Den første sommer giver jeg ham 6 
tdr. rug og 6 tdr. byg til fødekom, samt den fornødne udsæd 
til gården.” Fæstebrevet er dateret 19. september 1786 på 
Restrup og underskrevet af Ivar Rosenkrantz Levetzau.
Gården er i 1825 forsikret i Ålborg Branddirektorats 
Brandkasse, og taksationen oplyser:
”Stuehus i nord 9 fag lang og 8/2 alen bred, ege og fyr 
under og fyr overtømmer, klinede vægge og stråtag, til 
stue, kammer, køkken og bryggers, fornødne vinduer og 
døre, 1 skorsten og 1 bageovn.

Bjørn Borup repræsenterer en ny tids landmand. Han er 
ikke født på en gård, men fik interesse for landbruget og 
er uddannet på Asmildkloster landbrugsskole og Nordjyl
lands landbrugsskole, og han afsluttede som agrarøkonom 
fra Dalum Landbrugsskole i 2006.

Historien
Mysagergårds tidligere ejer, Peter Stoffersen, har samlet 
meget materiale om gårdens historie, og han fortæller: 
Gården var ved landgildematriklen i 1664 fæstet af Chre
sten Jensen Hedgaard, og den var sat til 6 tdr. 6 skpr. 2 fjkr. 
1 alb. og ved landmålingsmatriklen i 1688, hvor jorden 
blev vurderet lavere, sat til 6 - 0 - 0 - 1. På den tid var går
den fæste under Store Restrup. Efter udskiftningen var den 
en af de første gårde, der blev flyttet ud på den nye jordlod. 
Agrene hed Mysagrene - deraf gårdens navn.
Den næste fæster var Peder Christensen, han sad med går
den, da skolen blev oprettet i 1690.
Der er et fæstebrev for Niels Christensen (Munk) dateret 
22. juni 1719, men han han har boet der før den tid. Der 
er heller ikke oplyst noget om, hvorfra han kom, ligesom 
man hverken kender konens navn eller herkomst, men det 
udelukker ikke, at han kan være svigersøn.
I 1758 sker der et generationsskifte, idet Niels Christensen 
(Munk) overdrager fæstet til sønnen Chresten Nielsen 
Munk.
Chresten Munk død allerede i 1760, og i 1761 overtager 
Anders Mortensen fæstet, som allerede i 1763 overdrages 
til Chresten Sørensen. I 1779 afstår han fæstet til Chresten 
Pedersen Kalf, som havde gården til 1786.

Ny fæster er Jacob Nielsen, og i hans fæstebrev far vi man
ge interessante oplysninger. ”Han tiltræder gården straks, 
betaler alle kongelige skatter påbudne som nu tidig er eller 
som påbuden vorder, som til oktober kvartal 1787 tager sin 
begyndelse og landgilde til Mortensaften 1787, og i foråret 
1788 og fremdeles hvert år skærer og røgter 24 forsvarlige 
læs skæretørv i højmosen, og dem levere enten til Restrup 
eller Teglværket. Så sætter og opbygger jeg denne gård og 
besætter den med 6 bæster og 2 kjøer så snart græsningen 
kommer, så og med dit bespend og drættetøj, en beslagen
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Det vestre hus 5 fag lang, 7/2 alen bred, fyr over og under
tømmer, klinede vægge og stråtag til tørvehus og fåresti.
Det søndre hus 15 fag, 10 alen bred, fyr under og overtøm
mer, klinede vægge og stråtag til lade og høhus.
Det østre hus 9 fag, 8 alen bred, fyre under og overtømmer, 
klinede vægge og stråtag til stald og fæhus.”

I 1826 afstod Jacob Nielsen gården til svigersønnen Jens 
Hansen. I aftægtskontrakten står: ”Med vores herskabs 
samtykke haver vi underskrevne Jacob Nielsen med hustru 
afstået og opladt vores af Restrup gods i fæste havende 
gård til vor svigersøn Jens Hansen, som i en del år har 
bestyret gården for mig under min tiltagende alderdom og 
svaghed. Med gården overlader jeg ham al den besætning 
som forefindes og dens indavl af hø, kom og tørv samt alle 
avlsredskaber og videre inventarium, som til gårdens og 
hoveriets drift behøves.”
Den gamle fæstebonde og hans kone kom på aftægt. Jacob 
Nielsen døde 29. maj 1834 75 år gammel. Hans hustru 
Margrethe Knudsdatter døde 25. december 1834.

Jens Hansen sad med fæstet til 1837, da gården blev over
taget af Knud Olesen. Han blev selvejer i 1849 og afhæn
dede sin ejendom til Stig Lauersen i 1856. I 1885 afstod 
han gården til Lars Christian Larsen.

Lars Christian Larsen blev gift med Karen Marie Sørensen, 
datter af gårdejer Jens Kristian Sørensen, Sønderholm. I 
ægteskabet med Else Pedersdatter fødtes 7 drenge og 4 piger. 
I 1905 fik familien navnet Stoffersen.

11910 overtog Karen Maries broder Peter Kristian Søren
sen Stoffersen Mysagergård. Peter Stoffersen forbedrede 
gården meget med ny lade i 1916, stald i 1924 og fik tilmed 
opført et nyt stuehus i 1932.
I 1945 overtog sønnen, Jens Stoffersen, gården, og han 
udvidede gården med to nye stalde. I 1974 fik sønnen 
Peter Stoffersen halvpart i gården. I 1977 flyttede han med 
hustruen Inge Louise ind på gården, da den ældre genera
tion valgte at bosætte sig i Nibe. I 1979 blev Peter Stoffer
sen eneejer. Han udviklede kvægbesætningen og byggede 
en løsdriftsstald i 2000 og udvidede den i 2007.
Peter Stoffersen har været medlem Dansk Slægtsgårds
forening siden Himmerlandskredsen blev oprettet i 1987, 
og nu er han i bestyrelsen. Peter Stoffersen har været i 
bestyrelsen for danske mælkeproducenter, og tilmed været 
bestyrelsesmedlem i landboforeningen og Arla.
I 2012 solgte Mona og Peter Stoffersen Mysagergård til 
Kirsten og Bjørn Borup, hvorved gården stadig er et land
brug i god drift, og det skal vi opleve på årsmødeudflugten.

OGN.
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Svinningegården
Vest for Holbæk ligger Svinningegården, hvis ejer Simon 
Hansen-Nord er fjerde generation. Gården har et interes
sant landbrug og derfor er den med i Vestsjællandskredsens 
sommerudflugt den 19. juni.

Simon Hansen-Nord overtog Svinningegården i sommeren 
2017 efter faderen hofjægermester Peter Hansen-Nord. 
Han skulle samtidig til den afsluttende eksamen som agrar
økonom på Dalum Landbrugsskole.
Simon Hansen-Nord fortæller: ”Jeg var i fuld gang med en 
militær karriere og var premierløjtnant, da far nogle år tid
ligere havde forelagt mig advokatens plan om, hvordan jeg 
skulle overtage ejerskabet. Egentligt havde jeg ikke tænkt 
i de baner, men ville gerne fortsætte i forsvaret.
Samtidig havde jeg også lyst til at drive gården videre. Min 
oldefar havde købt den tilbage i 1929. Jeg ville dog have 
en landbrugsuddannelse først - for at kunne vide, hvad jeg 
talte om, når jeg skulle være leder. Så i 2015 tog jeg to års 
orlov for at læse til agrarøkonom på Dalum.

Selv om Simon havde sin militære karriere og flyttede 
rundt i landet - foruden to udstationeringer i Afghanistan - 
og aldrig havde boet på Svinningegården, kendte han alli
gevel en del til den bedrift, han overtog i 2017. Han havde 
nemlig brugt den som model i de fleste af sine opgaver, da 
han læste til agrarøkonom.

Drift
Bedriften omfatter 290 ha landbrugsjord. 22 ha på Svin- 
ninge Vejle er forpagtet ud til Brogården, som driver det 
økologisk.

Min far havde en planteavlsbedrift i England. Da han solg
te den i 2012, købte han 75-80 hajord ude på vejlen, fordi 
han gerne ville dreje Svinningegården over på kartofler og 
grøntsager. Han byggede også et stort kølehus med plads 
til 1.000 kasser å 1.300 kg, og som allerede er ved at blive 
for småt, fortæller Simon Hansen-Nord.

Sædskiftet er hvede, byg, spinatfrø, rajgræs, kartofler, 
gulerødder og asparges. 36 ha dyrkes med spise- og bage- 
kartofler, hvor Danespo aftager hovedparten. Der leveres 
også til lokale butikker, og så sælges der også lidt kartofler 
gennem egen webshop.

Bæredygtighed
Det irriterer mig, siger Simon Hansen-Nord, når jeg hver 
morgen om sommeren leverer kasser med nyopgravede 
kartofler til supermarkederne i Svinninge, at kunderne bare 
går forbi og tager en plastpose med kartofler, der måske er 
fragtet frem og tilbage mellem landsdelene. Hvor er for
brugernes miljøholdning så henne? Men de synes åbenbart, 
at det er for besværligt at købe kartofler med jord på.

Fire driftsgrene
Svinningegården er i dag baseret på fire driftsgrene: Plan
teavl, udlejning af ejendomme, kyllingeproduktion og 
jagt. Simon Hansen-Nord har, mens han gik på Dalum, 
analyseret det hele: Passer maskinparken? Hvilke afgrøder 
egner sig bedst til jorden? Hvordan med gødning? Kan 
udlejningen effektiviseres?
Jeg har siddet med et hav af regneark, men det er også 
sjovt at lære sin ejendom at kende på den måde. Nogle af
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Hovedbygningen er fra midten af1850-tallet og foran står gårdens 
nuværende ejer Simon Hansen-Nord, der er fjerde generation.

opgaverne har jeg fundet det værd at arbejde videre med, 
nu da han jeg overtaget bedriften; andre skrev jeg nok mest 
for at gøre læreren glad!

Opdrætter skovkyllinger
Et projekt fra Dalum, som Simon Hansen-Nord har realise
ret, er produktion af skovkyllinger. Ideen er at udnytte de 
ganske små skovarealer, der omkranser hovedbygningen 
på Svinningegården.
Kyllinger, der far lov at gå frit blandt egetræer og bøge
træer. Det er da en god historie; det må kunne sælge, siger 
Simon Hansen-Nord, som begyndte med 1.000 kyllinger, 
der lever frit i et indhegnet 4.000 kvm stort område.
Der har da også været en del omtale, men jeg har ikke solgt 
så mange, som jeg håbede på. Det er min egen skyld. Jeg 
har forsømt at bruge tid på at markedsføre det ordentligt. 
Jeg har afsat til nogle restauranter og Slagter Adolfsen 
i Fårevejle. Ellers var planen at sælge via webshoppen 
skovkyllinger.dk, hvor jeg også tilbyder hele måltidspak
ker med kartofler, grøntsager og Krenkerup øl.

Slægten
Niels Thorvald Danielsen kom fra Fiskebæk Mejerigård på 
Sydfalster og han havde i 1911 overtaget Adamshøj. 11929 
købte han Svinningegården, som i 1944 overgik til datteren 
og svigersønnen - Aase og Henning Hansen-Nord. I 1942 
købte godsejer Danielsen Nordgården, en nabogården til 
Adamshøj på 107 ha.
Efter N. T. Danielsens død i 1961 arvedes Adamshøj og 
Nordgården af hans fire børnebørn - brødrene Peter, Stef
fen, Michael og Karsten Hansen-Nord. I 1974 overtog den 
27 årige Peter Hansen-Nord driften og i 1981 blev han 
eneejer
I 1983 blev han formand for Ringstedegnens Landbofor
ening. I 1985 kom han i bestyrelsen for De sjællandske 
Landboforeninger og i 1987 medlem af De danske Land
boforeningers bestyrelse.
Peter Hansen-Nord var med til at stifte De danske Halm- 
varmeleverandører, der koordinerede priserne mellem 
landmændene og varmeværkerne. Han blev tilmed for
mand for De danske Halmleverandører.
Peter Hansen-Nord havde også interesser udenfor det land
brugsfaglige, bl. a. var han med til at stifte det regionale 
TV2 i Vestsjællands Amt, og var formand for bestyrelsen i 
den første meget vanskelige tid.
I 1990 blev Peter Hansen-Nord valgt til folketinget for 
Venstre. Her var han energipolitisk ordfører. I 2001 trak 
han sig tilbage fra landspolitik.
For sin indsats udnævntes han til ridder af Dannebrog og 
blev hofjægermester.
I 2005 solgte han Adamshøj med de tilhørende gårde, 
Nordgården og Dyssegården, hvorefter han overtog barn
domshjemmet, Svinningegården.
Peter Hansen-Nord investerede i et planteavlsbrug i Eng
land og ændrede driften af Svinningegården.
Det meget aktive liv havde svækket Peter Hansen-Nord og 
han døde den 4. juli 2017, men da var generationsskiftet 
sat i gang.

OGN

Historien
Svinninge havde i middelalderen en hovedgård, som hørte 
under Antvorskov kloster. I 1584 oprettede Frederik Friis 
til Hagested en avlsgård i Svinninge af to bøndergårde.
Den nuværende Svinningegård blev oprettet i 1783 af 
Carl Adolf Castenskiold til Hagestedgård, som i 1804 
solgte den til A. Ross. 11810 købte translatør Peter Nicolaj 
Nygaard gården. Han var netop vendt tilbage til fædrelan
det efter nogle år på Vestindien. Han blev senere ejer af 
Frederikskilde ved Sorø og udnævntes til justitsråd. I de 
følgende år blev gården handlet flere gange, indtil major, 
senere generalmajor, Harald Rothe blev besidder i 1817.
I 1850 afstod han gården til Carl Ludvig Wittrock, der lod 
bygningerne opføre. Han overdrog i 1858 gården til Fritz 
Müller, forpagter af Pagterold i Homsherred, I 1874 solgte 
Müller til forpagter E. van Deurs, Frydendal (Torbenfeld). 
Han solgte efter to år og så fulgte handel på handel indtil 
1929 da godsejer Niels Thorvald Danielsen, Adamshøj ved 
Ringsted erhvervede den.
På den tid var Svinningegårdens samlede areal 208 ha, 
deraf var 163 ha ager, 38 ha eng, 5 skov og 2 have og 
gårdsplads. Hartkornet udgjorde 48 tdr. Kvægbesætningen 
af rød dansk malkerace bestod af 90 malkekøer, 3 tyre og 
70 stk. ungkreaturer. Der holdtes 14 svære arbejdsheste 
og så var der en traktor. Svinebesætningen bestod af 50 
søer, hvoraf det meste afkom blev fedet op. Fjerkræholdet 
omfattede 60-70 høns.

skovkyllinger.dk
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Lille Vildmose
Lørdag formiddag - før vi samles til generalforsamlingen 
- besøger vi Lille Vildmose, der i 2003 blev overtaget af 
Aage V. Jensens fonde. Her vises vi rundt, får mulighed 
for at gå på egen hånd og slutter med frokost.

Det store område på 76 km2 indeholder store naturrig
domme. Her kan bLa. opleves Nordvesteuropas største 
lavlandshøjmose samt unikke natur- og græsningsskove. 
Her er der rig mulighed for, at nyde stilheden, duftene, 
årstidernes skifte, de åbne vidder, fuglelivet og mylderet 
af mindre dyr og planter. Der er gode chancer for at få et 
kig på kronhjorten, som græsser på de åbne vidder, eller 
havørnen, som på majestætisk vis kommer svævende over 
himlen med sit enorme vingefang eller opleve tranerne 
trompetere og danse deres parringsdans.

Med sine mere end 7.600 hektar er Lille Vildmose Dan
marks største landfredning. Landskabet i Lille Vildmose 
er yderst varieret med åbne, vidtstrakte flader af højmo
ser, søer, græsfenner med heste og kreaturer, birkekrat, 
græsningsskove med krondyr og vildsvin, sletter og brune 
partier med en produktion af sphagnum, der er på vej til at 
stoppe, hvorefter den våde mosenatur skal retableres.

Hvis man en tidlig sommermorgen står på en af bakkerne 
og skuer ud over det lave moseland, mens mosekonen 
brygger, kan man for alvor fornemme mosens form og 
udstrækning. Mosekonen brygger nemlig en dyne af dis, 

der fylder alle lavninger, så man kan se omridset af Vild
mosen. Næppe noget sted i Danmark kan man opleve et 
tilsvarende fænomen i stor skala.

Dannelsen af Lille Vildmose begyndte for cirka 6.000 år 
siden i stenalderhavets tid. Østhimmerland var dengang 
et ørige med den nuværende Lille Vildmose under vand. I 
takt med landets hævning blev den lave Vildmose afsnøret 
fra det havområde, der i dag er Kattegat. Området blev til 
en lagune, hvis bredder gradvist voksede til med tagrør. 
Med tiden udviklede søen sig til en sump, hvor der van
drede sphagnummosser ind. Disse mosser overtog natur
scenen og gjorde sumpen til en hængesæk og senere til en 
højmose med et fast plantetæppe.

Da mosserne vandrede ind i Lille Vildmoseområdet om
kring år 500 e. Kr. f., var kursen sat mod den højmose, som 
vi kender i dag.

Sphagnummosserne
Sphagnummosseme kan leve og vokse udelukkende af 
regnvand og de næringsstoffer, der følger med nedbøren. 
På den måde fungerer en højmose som en gigantisk land
skabelig svamp, der holder på regnvandet.

Den øverste cirka halve meter af højmosen består af leven
de sphagnummosser, der vokser og hvert år gør mosen 
nogle få millimeter tykkere. Under de levende mosser lig-
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ger et tørvelag fyldt med vand og fri for ilt. Dette tørvelag, 
hvis bund er cirka 1.500 år gammel, har en tykkelse på 4-6 
meter, hvor Lille Vildmose er bedst bevaret i den centrale 
del af Tofte Mose.

Hvordan der ser ud under en højmoses øverste og levende 
lag af sphagnummosser har man tidligere kunnet se på de 
brune arealer omkring Grønvej og Møllesøvej, hvor der 
indtil fomylig blev gravet og støvsuget sphagnum til pot
temuld. Her blev der skrællet metervis af tørvelagene, men 
nu er produktionen af sphagnum faset ud.

I takt med at produktionen hører op vil den våde højmo
senatur blive genskabt. Det er meningen, at højmosen 
igen skal have en udstrækning næsten som i mosetidernes 
morgen.

Langs med Hegnsvej i den nordlige del af Vildmosen er 
tørvegravningen og produktionen opgivet, og her kan man 
se, hvordan naturen vandrer ind og ændrer sig næsten fra 
måned til måned. Her er grågæs, traner og rørhøge begyndt 
at yngle. Forår og sommer kan man høre rørdrummen. 
Tusinder af guldsmede flyver over de gamle gravebaner, 
der nu er fyldt med vand og er ved at blive bevoksede efter 
at have været lånt ud til industriproduktion i mange årtier.

Naturen er i disse år ved at fa sit tabte terræn tilbage i Lille 
Vildmose, der vil blive vådere og vildere de kommende år.

Portlandmosen måler næsten 900 ha og udgør den vestlige 
side af Lille Vildmoses nordlige halvdel. Den er sam
men med Tofte Mose mod syd den bedst bevarede del af 
Lille Vildmose. Arealet er dog stadig præget af tidligere 
tiders tørvegravning. Cementfabrikken Aalborg Portland 
brugte tørv som brændsel i mangel af kul, og især under 
2. verdenskrig blev der gravet store mængder tørv. På et 
tidspunkt var 1.200 mand beskæftiget i mosen.
Gamle drængrøfter kan stadig ses mange steder, og de 
lange gravbaner er nu fyldt med vand. Især på grund af 

dræningen begyndte dele af mosen at vokse til med træer, 
overvejende birk og pil. Ved Aage V. Jensens Fondes over
tagelse af arealet i 2003 henlå store dele af mosefladen dog 
stadig i træløs naturtilstand. Siden er der gennemført en 
målrettet naturgenopretning. Der arbejdes nu på at sikre en 
tilbagevenden til en mere naturlig vandstand i højmoserne, 
og en stor del af de træbevoksede områder bliver ryddet.
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Vedtægtsændringer
Hovedbestyrelsen har drøftet forretningsudvalgets forslag til vedtægtsændringer, og her bringes det af hovedbestyrelsen 
godkendte forslag, der behandles på årsmødet.
De gældende vedtægter findes på hjemmesiden. Har man ikke internetadgang, så kontakt formanden.
Vedtægter for Dansk Slægtsgårdsforening (forslag til disponering)

§ 1 Formål
Foreningens formål er at bevare kendskabet til og historien 
om de danske slægtsgårde - både de nedlagte, de nuvæ
rende og de kommende.

§ 2 Definition af slægtsgård
Ved en slægtsgård forstås en landbrugsejendom, hvis ejere 
i mindst 3 generationer eller minimum 75 år har ejet og 
drevet ejendommen.

§ 3 Medlemmer af slægtsgårdsforeningen
3.1 Som medlem kan optages enhver der er interesseret i 

foreningens formål og vil virke for foreningens for
mål.

3.2 Medlemsskabet gælder for husstanden
3.3 Medlemsskabet gælder alene for betaling af forenin

gens årlige kontingent
3.4 Kontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen for et år 

ad gangen.

§ 4 Foreningens virke og ledelse
4.1 Foreningens højeste myndighed er årsmødet, der 

samtidig er foreningens generalforsamling.
4.2 Årsmødet afholdes hvert år i april kvartal(2. kvartal)
4.3 Årsmødet indkaldes med minimum 2 måneders varsel 

ved omtale i medlemsbladet.
4.4 Foreningen ledes af en hovedbestyrelse

§ 5 Årsmødet
5.1 På årsmødet træffes afgørelser ved almindeligt flertal.
5.2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt men alene ved 

fremmøde.
5.3 Hver husstand har én stemme på årsmødet.
5.4 Årsmødet har følgende dagsorden:

a. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
b. Formandens beretning
c. Godkendelse af regnskab og budget
d. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal væ

re indsendt til foreningens hovedbestyrelse senest 
1. februar samme år.

e. Valg af landsformand
f. Fastsættelse af tid og sted for kommende årsmøde.
g. Eventuelt

5.5 Vedtægtsændringer behandles på årsmødet og forslag 
skal være indleveret til hovedbestyrelsen senest 1. 
februar det pågældende år.

5.6 Evt. vedtægtsændringsforslag skal udsendes til med
lemmerne senest 3 uger før årsmødet.

5.7 Årsmødet kan indeholde faglige eller kulturelle ind
læg, udflugter eller besøg.

5.8 Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes hvis flertallet 
af hovedbestyrelsen beslutter det.

§ 6 Hovedbestyrelsen
6.1 Hovedbestyrelsen består af landsformanden og 1 

medlem fra hver lokalkreds.

6.2 Ethvert medlem af foreningen kan vælges som lands
formand.

6.3 Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med
- en næstformand
- et forretningsudvalg
- evt. stående udvalg efter behov

6.4 Forretningsudvalget består af formanden, næstfor
manden og yderligere et medlem fra hovedbestyrelsen.

6.5 Forretningsudvalget har ansvaret for frivillige, der 
varetager medlemsopkrævning, laver regnskab og 
lignende opgaver.

6.6 Hovedbestyrelsen kan udpege en redaktør af med
lemsbladet, der i givet fald refererer til forretningsud
valget.

6.7 Hovedbestyrelsen kan udnævne et æresmedlem.

§ 7 De lokale kredse
7.1 Der er lokale kredse over hele landet. Nye kredse skal 

godkendes af hovedbestyrelsen.
7.2 De lokale kredse er ansvarlige for deres egen øko

nomi.
7.3 Hver lokal kreds afholder årligt generalforsamling.

§ 8 Foreningens økonomi
8.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
8.2 Medlemmerne af hovedbestyrelsen får ikke løn.
8.3 Formand og næstformand er ikke lønnede poster i 

foreningen.

§ 9 Tegningsret for foreningen
9.1 Foreningen tegnes af formanden + et medlem af for

retningsudvalget.
9.2 Ved formandens fravær tegnes foreningen af næstfor

manden + et medlem af forretningsudvalget.

§10 Foreningens hæftelse
10.1 Der påhviler ikke medlemmer af foreningen eller 

hovedbestyrelsen nogen personlig hæftelse såfremt 
de har handlet inden for foreningens vedtægter, års
mødets vedtagelser eller almindelig gældende lovgiv
ning.

10.2 Slægtsgårdsforeningen hæfter alene med den til 
enhver tid værende formue.

§ 11 Foreningens opløsning m.v.
11.1 Beslutning om fremtidig opløsning af foreningen skal 

træffes af årsmødet.
11.2 Opløsning kræves flertal på 2 på hinanden følgende 

årsmøder.
11.3 Opløsning kan tillige ske hvis et flertal af foreningens 

medlemmer skriftligt krævet det.
11.4 Det årsmøde der opløser foreningen skal tage stilling 

til brugen af evt. aktive midler fremadrettet.

Nærværende vedtægter er vedtaget på årsmødet xx.
Dato xx. Måned xx. År.
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NYT FRA KREDSENE

Kredsenes arrangementer er interessante, og alle 
medlemmer er velkomne til at deltage i det, der 
har interesse. Hvis man vil vide mere om et arran
gement, så tag kontakt med formanden for den 
arrangerende kreds, navn og telefonnummer fin
des side 2. Se i øvrigt foreningens hjemmeside.

Fynskredsen
Sommerudflugt til Ærø mandag den 17. juni 2019.
Vi mødes på Havnepladsen 2 i Svendborg ved Ærøfærgen 
med afgang kl. 10.20. Ved ankomst til Ærøskøbing ven
ter ”Jesper Bus”, hvor vi begynder rundturen med guide, 
denne er meget vidende om ærøske forhold.
Lækker frokost med øl/vand indtages på Rise Bryggeri, 
derefter fortsætter rundturen, som slutter i Ærøskøbing, 
hvorfra vi kl. 17.35 sejler tilbage til Svendborg.
Pris incl. færgetur, morgencomplet, frokost med øl/vand 
samt bus og guide 600 kr. pr. person
Generalforsamling på Dalum Landbrugsskole den 25. 
marts 2019 havde samlet 30 medlemmer. Vi mødtes i det 
nye Innovationshus, derefter rundvisning ved forstander 
Jens Kruse. Jens Simonsen holdt et interessant foredrag om 
sin bog: Fra fæstebonde til farmer. Vi sluttede med gene
ralforsamling, hvor Karen Jacobsen og Paul Hansen ikke 
ønskede genvalg. Gdr. Peder Højte Hansen blev nyvalgt til 
bestyrelsen.

Finn Bang Olsen

Himmerlandskredsen
Den 14. november 2018 inviterede kredsen sine medlem
mer til et besøge hos SAWO A/S i 9530 Støvring, de ca. 
30 deltagere, drak kaffe og lyttede til direktør Flemming 
Christensens beretning om et meget eventyrligt, virksomt 
liv, hvor han med flid og dygtighed, og ved gode medarbej
deres hjælp, skabte fabrikker i og udenfor Danmark.
Da han var barn i Frederiksværk solgte han kanariefugle og 
fuglefrø, og var bydreng hos en bager. Han kom i lære som 
klejnsmed hos C.G. Thorborg (Therma) i Hundested. Efter 
endt læretid, som håndværker med interesse for hydrau
lik, tog han efter endt soldatertid til Sverige til HIAB i 
Hundiksvall, Der monterede det svenske firmas kraner på 
lastbiler, lige som det lavede hydrauliske tippelad. Det lyk
kedes han at komme på deres skole og siden gik det hjem 
til Danmark, hvor den første fabrik blev etableret i 1964 
i det tidligere elværk i Støvring. Fabrikken hed Aalborg 
Hydraulic navnet blev siden ændret til SAWO af hensyn 
til de mange udenlandske kunder.
Flemming Christensen har ejet mange virksomheder og 
hvad der var et mindre værksted i Støvring er blevet til 
tolv store fabrikker i Danmark der bærer navnet SAWO. 
De er spredt over hele landet og de store af dem er Sørup, 
Nørresundby, Aarhus, Kolding, Odense, Herlev, Køge og 
Stokkemarke og sidste skud er Thisted. Dertil kommer en 
række associerede firmaer, der beskæftiger sig med kraner 
og hejselad til lastbiler, men derudover er der også en ræk
ke firmaer, der producere andre ting, som f.eks. container
fabrikken Micodan i Sørup. Den blev bygget i 1976, men 
er udvidet tre gange. Det er den største container fabrik i 
Nordeuropa med en produktion på 3.000 containere om 
året. I 1980-erne gik man ind i produktionen af påhængs- 
og sættevogne. Der blev købt tre fabrikker til formålet, der 

henholdsvis lå på Lolland, på Fyn og i Jylland. Et stort 
køb var HIABs afdeling i Danmark, som SAWO overtog 
i 1982. Dermed var SAWO ikke blot importør af HIAB's 
produkter, men stod også for forhandlingen af dem. Uden
for fabrikken i Sørup blev vi mødt af en stor elefantskulp
tur og elefanter har en særlig betydning for ham.
Sidst har han byggemodnet og solgt grunde fra hans gård, 
”Kærgården” i Støvring. Så indbyggertallet i Støvring er 
steget betydeligt. Han har sammen med en søn, etableret 
to Put and Take damme i Buderupholm.
Støvring by er blevet foræret flere store kunstværker som 
står rundt om i byen.
Efter at vi havde drukket kaffe, blev vi delt i to hold og 
viser rundt. Alle var imponeret over alt det Flemming 
Christensen har præsteret i hans 80 år lange liv. Alle fik en 
gave i form af en bog” Sawo et industrieventyr”, skrevet af 
Helge Qvistorff, bogen handler om Flemming Christensens 
liv.

Tolv friske folk fra Himmerlandskredsen, samles den 21. 
marts på Aars Hotel til frokost. Efter frokost og kaffe, kører 
vi til Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 
Aars, hvor vi blev venligt modtaget af museumsdirektør 
Broder Berg, der var vores guide og viste rundt og fortalte 
historien om Gundestrupkarret, der blev fundet i forbin
delse med tørvegravning i Rævemosen, af Jens Sørensen 
helt tilbage i 1891.
Men først fik vi lidt at vide om Aars by, der i 2020 kan fejre 
150 år købstadsjubilæum. Der før var Aars en landsby, med 
kro, mejeri, kirke og nogle fa gårde.
Museet i Aars er fra 1920 og kan fejre 100 års jubilæum 
næste år. I 1935 blev den ældste del af muset opført. Johs. 
V. Jensen var kommet i besiddelse af en oldtidssamling, 
som han skænkede til museet. Han ønskede, at man byg
gede et hus, med plads til disse fund og samtidig kunne 
være et mødested for befolkningen. I 1970-erne var der 
en lov om krone til krone tilskud fra staten, så derfor blev 
det muligt at lave endnu en tilbygning i 1977. I 1981 byg
gede man et hus til den lokale maler Jens Nielsens billeder 
og i 1999 kom den sidste udvidelse, som var tegnet af Per 
Kirkeby.
I den store udbygning ”Thors hammeren” så vi en meget 
fin kopi, af Gundestrupkarret i Cimbersalen, som er en del 
af museet. Der er 25 ansatte, hvor af 9-10 er arkæologer 
og 2 historikere.
Vi så også en kunstudstilling der pt. er af en færøsk maler. 
Sådan sluttede en interessant eftermiddag i Aars.

Gudrun Knudsen
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Lolland-F alsterkredsen
Bustur på Stevns fredag den 3. maj 2019.
Turen starter med besøg på Stevnsfortet med guide. Fro
kost på traktørstedet Gjorslev Bøgeskov. Udflugten slutter 
på Gjorslev Gods med rundvisning på slottet.
Pause på vej hjem m/ sandwich.
Pris: 600 kr. pr. person for bus/ frokost uden drikkevarer. 
Betales kontant i bussen.

Årsmødet den 20. februar 2019 blev afholdt på Næsgård 
Efterskole ved Stubbekøbing.
Der er afholdt 2 arrangementer i 2019. Bustur til Køben
havn med besøg på Christiania og DR-byen.
Det var nyt, at vi arrangerede en bustur og var spændt på 
om medlemmerne ville bakke op.
Vi var 42 deltagere og havde en god tur. Spændende møde 
med Christiania. En hel anden verden end vi er vant til. I 
DR-byen blev vi klar over, hvor meget sikkerhed der er 
nødvendigt i et nyhedsmedie. Årets driftsbesøg gik i år 
til Rudbjerggård ved Dannemare. Gustav Erik von Rosen 
fortalte legenderne om godsets historie og drift.
Vi sluttede på restaurant Fjorden i Nakskov, hvor vi også 
fik historien om Danmarks sidste offentlige henrettelse, 
som fandt sted på Sølvbjerghøj i 1882.
Begge arrangementer er omtalt i ”Slægtsgården”.
På årsmødet var Hanne Clausen og Poul Bille på valg og 

blev genvalgt.
Det gjaldt også suppleant Bent Foged.
Vi har pr. 31. december 2018 78 medlemmer en tilba
gegang på 4. Det er for det meste dødsfald, der er skyld 
i dette. Blandt andet mistede vi vores tidligere formand 
gennem 6 år Mogens Huge Hansen. Inger Marie Wibholm 
stoppede som medlemsadministrator med udgangen af 
året.
Lolland - Falster kreds havde stor glæde af det arbejde, 
som Inger Marie har lagt i det. Der var mange breve, der 
skulle sendes, da mailadresseme ikke var på plads alle 
steder.
Torben Videbæk Åkirkeby har overtaget opgaven.
Før årsmødet fortalte forstander Anders Bøje Jørgensen 
om Næsgård Efterskole, som blev flyttet fra Nørre Ørslev 
i 2010. For at skulle have en efterskole der er attraktiv, 
og som kan tilbyde fag af forskellig slags, blev man klar 
over at med 60 elever, som der var på Nørre Ørslev, skulle 
der mere plads til for at tiltrække flere elever. Da Næsgård 
Agerbrugsskole lukkede som landbrugsskole, og
Det Classenske Fideikommis gerne ville sælge, slog Nørre 
Ørslev Efterskole til og købte hovedbygningen.
Der er nu ca. 130 elever med 5 linjer. Nørre Ørslev havde 
eksisteret i 130 år, og var meget lokal.
Vi fik en grundig orientering og blev hurtigt klar over, at 
det er en meget engageret forstander.
Vi var 40 deltagere til årsmødet.

Hans Jørgen Hansen

Midtjysk kreds
Torsdag den 6. juni kl. 18.30 er kredsen inviteret til at 
besøge Hammershøj Teglværk, Tindbækvej 16, 8830 Tje
le. I 1950 blev den store virksomhed Randers Tegl udvidet 
med et teglværk til produktion af eksklusive mursten. 1 
Hammershøj er der ler at høj kvalitet og det er grundlaget 
for virksomhedens produktion. Besøget starter med en 
rundvisning, og herefter er der orientering om virksomhe
den. Randers tegl er vært ved en forfriskning, samt kaffe 
og et stykke franskbrød med pålæg. Der er tilmelding på 
e-mail gunhildom@gmail.com senest søndag den 2. juni 

af hensyn til kaffen. Interesserede er velkomne også jeres 
medhjælpere.

Onsdag den 3. april besøgte Midtjysk Kreds Fuglsang 
Maltfabrik i Thisted. Måske mest kendt i området under 
det gamle navn Dragsbæk Maltfabrik. Der deltog 24. Vores 
kontaktperson, produktionschef Søren Thoft Larsen, blev 
assisteret af sin kollega Finn. Det var en god løsning da vi 
fik forevist produktionsanlæggets mange forgreninger, så 
ingen faldt fra undervejs. Fuglsang koncernen blev intro
duceret med en film. Hovedsædet er i Haderslev. Det er 
femte generation der driver Fuglsang i dag. Under besøget 
traf vi også en af koncernens tre direktører, Kim Fuglsang, 
der fortalte om sin bedstefar der omdannede virksomhed 
til en fond for på den måde at sikre virksomheden mod 
opsplitning til mange arvinger. Malteriet behandler et træk 
kom 365 dage om året og stopper aldrig, så det er nogle 
enorme bassiner der fyldes med lagerfaste ubeskadigede 
kærner af maltbyg og herefter tilsættes vand i store mæng
der. Der var en god spørgelyst både til kaffen, som virk
somheden var vært for, og til sidst smagte vi på det færdige 
produkt, en kølig Fuglsang pilsner.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Midtjysk 
kreds tirsdag den 6. august kl. 19.00, Vallerbækvej 125. 
7470 Karup. Se fællesmødet med Ringkøbing Kredsen 
andetsteds i bladet.

Gunhild Olesen Møller

Ringkøbing Kreds og Midtjysk Kreds
Fællesmøde samt indkaldelse til generalforsamlinger.
Sted: Hos gårdejer Martin Byskov Jeppesen. Vallerbækvej 
125, 7470 Karup.
Tid: Tirsdag den 6. august kl. 19.00. (Bemærk tidspunktet). 
Deltagerpris kr. 60. Der serveres kaffe med brød.
Tilmelding senest fredag den 2. august for medlemmer 
af Ringkøbing Kreds til formand Harry Jensen på e-mail 
harry.jensen@stauning.dk og for medlemmer af Midtjysk 
Kreds til formand Gunhild Olesen Møller på e-mail gun- 
hildom@gmail.com.
Sidste år afholdt de to kredse et fællesarrangement på 
Grønhøj Kro, hvor vi især hørte om slægtsgården Grønhøj 
Kro og kartoffeltyskerne. Den aften syntes vi forløb rigtig 
godt, så da Ringkøbing kreds spurgte om Midtjysk Kreds 
ville være med til en fællesaften sagde vi ja.
På besøgsgården er der en stor malkekvægbesætning på 
900 sortbrogede køer og der drives i alt 800 hektar. Vi skal 
høre om opbygningen af bedriften gennem årene hvor der 
flere gange er udvidet med plads til en større besætning.
Samme aften indkaldes hermed til generalforsamling/års- 
møde i følge vedtægterne. Begge kredse vil i aftenens løb 
afvikle deres generalforsamlinger.

Harry Jensen og Gunhild Olesen Møller.

Ringkøbingkredsen
Kredsen indbyder til to arrangementer - et med kultur og 
et med produktion. Det kulturelle arrangement afholdes 
den 8. maj, hvor vi mødes ved Børsmose kirke, Kærgård- 
vej 1A, 6840 Oksbøl kl. 18.30. Vi begynder med besøg i 
kirken, der ligger midt i Danmarks største skydeområde. Vi 
samles i en bus og kører rundt i området, hvor vi far fortalt 
om lokaliteten. Det er 55 år siden staten eksproprierede 
ejendommene i Oksbøl.
Dagen slutter på Filsø Avlsgård, hvor kaffen serveres i 
jagtstuen.

mailto:gunhildom@gmail.com
mailto:harry.jensen@stauning.dk
mailto:gun-hildom@gmail.com
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Tilmelding til Harry Jensen E-mail: Harry.Jensen@Sta- 
uning.dk eller tlf: 40 17 36 90.
Tirsdag, den 6. august indbyder Ringkøbingkredsen i 
samarbejde med Midtjysk kreds til besøg hos Martin 
Byskov Jeppesen, Gammelagergård, Vallesbækvej 125, 
7470 Karup. Landbruget omfatter 900 malkekøer og 800 
ha. Der serveres kaffe i gårdens kantine og derefter holder 
begge kredse generalforsamling,

Harry Jensen

Sønderjyllandskredsen
Det første arrangement finder sted på Klægager, Østerende 
13, 6291 Bredebro. Den gamle digegreves gård i Ballum. 
Den blev i 2017 af bygningskulturstyrelsen i Danmark 
udpeget blandt 15 forslag som Danmarks smukkeste bon
degård.
Vi har aftalt, at besøge Ruth og Christian Lorenzen på 
Klægager mandag den 20. maj. kl. 19.00. Her vil Christian 
fortælle om gården og hele den skønne egn med tidevandet. 
Tilmelding senest den 10. maj til Paul Henrik Hansen 52 
78 27 25 eller skaarupellen@hotmail.com
Der er mange skønne steder i Sønderjylland. Så hvis nogen 
har et godt forslag, så hører jeg gerne fra jer.

Paul Henrik Hansen

Vejlekredsen
Vejlekredsen havde den 3. april møde på Skyttehuset i 
Vejle. Søren Riis, der er medforpagter af stedet, fortalte 
levende om den gamle restaurant, lokalet, vi sad i, var 
første gang opført 1 1859, stedet var netop istandgjort for 
3 mili. kr. Hele anlægget omkring har fået 25 mili kr. fra 
Mærsk fonden.
Vejle kommune har ejet stedet siden 1901, da blev det 
åbnet for alle. Der har igennem tiderne været mange fester 
afholdt her, dansant lørdag aften med levende musik.
Der er stadig mulighed for at holde bryllupsfest og andre 
store gilder her, der er netop åbnet for frokost bespisning 
i restauranten.
Søren Riis er musiker af uddannelse, spiller gerne til fester, 
men helst som akkompagnatør til sangere, bl. a. Amin Jen
sen der nu synger opera. Bakkepigeme er på turne uden for 
sæson, Søren spiller ofte for dem. Søren sagde Dario har 
lidt problemer med at huske teksterne, så han får skylden 
for at spille forkert.
Vi fik selvfølgelig også flere sange fra højskolesangbogen, 
lidt klassisk og wienermusik, vi havde en rigtig god efter
middag.

Næste møde bliver onsdag den 12. juni. Vi mødes kl. 14.30 
hos Jørgen og Margit Jørgensen, Vindahlgård, Vesterby
vej 13, 8722 Hedensted. Jørgen Jørgensen anvender sin 
tidligere kostald til chinchilla opdræt, Margit har i en del 
år haft salg af stauder. Vi starter med medbragt kaffekurv, 
herefter tager Jørgen og Margit over. Vi slutter af på Uldum 
kro med spisning.

Steffen Juul

Vendsysselkredsen
Lørdag den 1. juni 2019 kl. 10.30 skal vi besøge et af 
Danmarks største økologiske planteavlsbrug, som er over 
1100 hektar.
Det er hos: Anne-Marie og Klaus Aage Bengtson. “Elsnab”, 
Holtetvej 91, Ulsted, 9370 Hals.
Klaus Aage vil fortælle om hans hjem og om gården 

“Elsnab” hvor de bor nu. Klaus Aage er godt inde i histo
rien, så han vil fortælle om gårdene langt tilbage.
Derefter vil Marin Sonne Smidt, fortælle om nogle af de 
fund, som han og Nordjysk Metal Detektor Klub har gjort 
på ejendommene.
Nu er det tid til frokosten, som 1 selv medbringer. Værts
parret vil servere drikkevarer til, så er vi velforsynet til 
eftermiddagen.
Derefter vil vi alle køre i marken og se det påbegyndte 
minivådområde, og Klaus Aage vil fortælle om, hvordan 
det skal virke.
Herefter kører vi rundt og ser de enkelte marker og holder 
pause ved, Slægtsgården, “Nordkær”.
På vej tilbage til “Elsnab”, vil vi lave et stop ved ulvegra
ven i Ulsted. Her vil Jan Sloth Carlsen fortælle om en af de 
fa ulvegrave der er tilbage i Danmark.
Når vi kommer tilbage til “Elsnab” vil værtsparret servere 
kaffe og kage. Derefter kan vi se maskinerne, bygningerne 
og omgivelserne på “Elsnab”.
Vel mødt til en spændende dag. Alle er velkommen. Tag 
naboen med.

Niels Ole Volhøj.

Vestsj ællandskredsen
Kredsen indbyder til sommerudflugt onsdag den 19. juni 
med besøg på SEAS-NVE i Svinninge og Svinningegår- 
den.
Vi mødes kl. 15.00 hos SEAS-NVE, Hovedgaden 36,4520 
Svinninge, hvor formanden for bestyrelsen, Jens Stenbæk, 
tager imod og fortæller. Her serveres kaffen.
Udflugten fortsætter til Svinningegården, Svinningegården 
5, 4520 Svinninge, hvor godsejer Simon P. Hansen-Nord, 
der er ijerde generation, fortæller om gårdens historie og 
drift. Ikke mindst hører vi om produktionen af skovkyllin
ger, kartofler, gulerødder og asparges.
Tilmelding senest den 15. juni til Ole G. Nielsen olegn@ 
mail.tele.dk eller 24 93 34 12.

Karen Andersen

Århuskredsen.
Kredsen inviterer til sommerudflugt mandag den 17. juni 
kl. 19.00 på ”Højbygård” Højbyvej 1, 8462 Harlev.
Vi skal besøge et gods, som har været i samme families 
eje i flere generationer. Nuværende ejere Marit og Knud B. 
Overgård tager imod og viser rundt, ude og inde.
Knud B. Overgård fortæller om stedet: Efter at have været 
benævnt som “ byggeløst land “ i knap et par hundrede 
år, bliver der efter en brand i en tvillingegård i Framlev, 
udflyttet en gård hertil i 1819 og den får navnet ”Højby
gård” efter området, som kaldes Højby Mark.
Min farfar og farmor køber gården den 1. april 1913. Høj
bygård var på det tidspunkt på 117 td. land. 11917 tilkøbes 
42 td. land, og gennem årene tilkøbes yderligere land.
I 1932 brænder alle driftsbygninger og der bygges nye i 
1933, så gården får det udseende, som den har i dag.
Vi får meget mere historie, når vi kommer til stedet.
Efter besøg på “Højbygård” fortsætter vi til Kirsten og 
Niels Elvstrøms gård ”Tronvang”, GI. Mosevej la, 8462 
Harlev , hvor vi drikker aftenskaffe, og får fortalt om deres 
gård.
Pris for deltagelse er 100 kr./ person.
Tilmelding sendes til Kirsten Johnsen tlf. 51 17 33 37 eller 
Vibeke Binnerup tlf. 60 72 55 68 eller vibeke@vestdjurs- 
net.dk senest tirsdag den 11. juni.

Vibeke Binnerup.

mailto:Harry.Jensen@Sta-uning.dk
mailto:skaarupellen@hotmail.com
mail.tele.dk
mailto:vibeke@vestdjurs-net.dk
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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.

Fynskredsen
Mandag, den 17. juni udflugt til Ærø.

Lolland-F alsterkredsen
Fredag den 3. maj 2019. Bustur på Stevns.

Midtjysk kreds
Torsdag den 6. juni kl. 18.30 besøg på Hammershøj Teglværk.
Tirsdag, den 6. august kl. 19.00 besøg på Gammelagergård med generalforsamling.

Ringkøbingkredsen
Mandag, den 8. maj kl. 18.30 besøg i Oksbøl og Filsø.
Tirsdag, den 6. august kl. 19.00 besøg på Gammelagergård med generalforsamling.

Sønderjyllandskredsen
Mandag, 20. maj kl. 19.00. Besøg på Klægager, den gamle digegreves gård i Ballum.

Vejlekredsen
Onsdag den 12. juni kl. 14.30 hos Jørgen og Margit Jørgensen, Vindahlgård.

Vendsysselkredsen
Lørdag den 1. juni 2019 kl. 10.30 skal vi besøge Elsnab.

Vestsj ællandskredsen
Onsdag, den 19. juni kl. 15.00 besøg på NVE-SEAS og Svinningegården.

Århuskredsen
Mandag den 17. juni kl. 19.00 på “Højbygård” og ”Tronvang”.

Klægager Filsø-elipsen


