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Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv, tlf. 59 27 59 77.
E-mail: imhan@post.tele.dk

Formanden skriver:
Vi taler om en hvid jul, men efter de sidste to 
år med megen sne både før under og efter jule
dagene, så glæder det mig, at vi har udsigt til 
et julevejr, hvor det er til at færdes uforstyrret, 
så vi kan passe vores arbejde.

Mit ønske for det nye år er, at vi som landmænd 
må få muligheder for at passe vores bedrifter.
Vi har en svag regering, og jeg frygter, at den 
vil i desperation forfalder til lette og i andre kredse populære 
beslutninger med kvælstofafgifter, stigende ejendomsskatter og 
pesticidafgifter. Forhøjede arveafgifter og formueskat vil også 
være mulige emner.

Ejendomskonsulent:

Chefkonsulent
Michael Munthe Fog 
Landboforeningen Gefion 
Fulbyvej 15,4180 Sorø 
tlf.: 57 86 53 00 
mmf@gefion.nu

Chefrådgiver Skat 
Poul Hjorth 
LandboMidtØst
Asmildklostervej 11,8800 Viborg 
Tlf. 87 28 22 00 / mobil 29 99 57 24

Hovedbestyrelsen:

Formand:
Peder Mouritsen 

»Sædding Storgård« 
Kvongvej 40, Sædding, 
6830 Nr. Nebel - tlf. 75 28 73 21 
p.mouritsen@sikmail.dk

Næstformand:
Karen Jacobsen

Melbyvej 3, 5610 Assens 
tlf. 64 71 23 60 
kj@osterbygaard.dk 
(Formand: Fynskredsen)

Jens Brogaard Jensen 
»Maglehøjgård«, Hammerbakke 3 
4050 Skibby, tlf. 47 52 99 18 
jbj@gefion.nu 
(Formand: Nordsjællandskredsen)

Mogens Frigaard, 
»Frigård«, Yppernemøllevej 10, 
Nyker, 3700 Rønne, tlf. 56 96 30 02 
mogens.frigaard@dlgtele.dk 
(Formand: Bornholmkredsen)

Karen Andersen, 
»Baungaard«, 
Vollerupvej 70,4400 Kalundborg 
tlf. 59 50 20 13 
ok@dlgpost.dk
(Formand: Vestsjæl landskredsen)

Ole Krogh Jensen 
»Kroghbrogård«, 
Holmevej 89, Brandelev, 
4700 Næstved 
tlf.: 55 54 00 56 
margit.h@jubii.dk 
(Formand: Sjælland Syd)

Mogens Huge Hansen 
»Hjørnegård«, Lundbyvej 25, Ønslev, 
4863 EskiIstrup - tlf. 54 45 46 25 
(Formand: Lolland/Falster kreds)

Jens M. Knudsen 
Kalmargårdparken 1, 
Marstrup 
6100 Haderslev 
tlf.: 74 57 51 65 
jens@kalmargaard.dk 
(Formand: Haderslevkredsen)

Chr. A. Krogh 
Majbølvej 17, 
6470 Sydals, 
tlf. 7441 53 12 
(Formand: Det sydlige Sønderjylland)

Jens Ulrik Tarpgaard 
»Tarpgård«, Tarpvej 13, 
Vedersø 
6990 Ulfborg, 
tlf.: 21 42 13 83 
tarpgaard@ofir.dk 
(Formand: Ringkøbingkredsen)

Steffen Buch Juul 
Jægergården 
Høllundvej 6, 
Høllund, 
7100 Vejle. 
Tlf: 75 86 54 93. 
svend-juul@hotmail.com 
(Formand: Vejlekredsen)

Anne Lis Ladefoged 
»Ingvorstrup Hovedgård« 
Ingvorstrupvej 7, Revn, 
8500 Grenå, 
tlf: 86 30 17 77 
(Formand: Århuskredsen 
og Arkivudvalget)

Jens Skytte, 
»Aldrupgaard« 
Aldrupvej 3, 
8860 Ulstrup 
tlf. 86 46 35 14, fax 86 46 45 21 
aldrupgaard@skylinemail.dk 
(Formand: Midtjysk kreds)

Niels Holger Fisker, 
"Mosegården" 
Nøragervej 3, 
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9240 Nibe.
Tlf.: 98 35 13 39
(Formand: Himmerlandskredsen)

Niels Ole Volhøj 
"Volhøj" 
Bettevej 38, 
V. Tversted, 
9881 Bindslev 
tlf. 98 97 74 92 
enovolhoj@mail.dk 
(Formand: Vendsyssel kredsen)

For planteavlerne er Vand og Naturplanerne altoverskyggende. 
Jeg mener, at restriktionerne er al for voldsomme og samfundet 
ikke får mest miljø for pengene.

Vi lever i et retssamfund, og det er utroligt at myndighederne 
bare kan tage 25 meter af en landmands jord og lægge en række 
restriktioner, fordi det ligger ved en vandboring. Vi får en sym
bolsk kompensation, men landbruget fortjener en reel erstatning 
for den jord vi betaler skat af, og som vi ikke må dyrke uhindret.

Det falder mig ind, hvilken vej væltede muren i Berlin!

Vejret kan vi ikke gøre noget ved, men vi kan prøve at gøre mere 
for de politiske vilkår for landbruget i det nye år.

Her fra Vestjylland sendes ønsket om en glædelig jul og et godt 
nytår.

Peder Mouritsen.

Indkaldelse til årsmøde 2012
Årsmødet afholdes på Lolland 19.-20. maj. Generalforsam
lingen afvikles på Hotel Maribo Søpark, Vestergade 29, 
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Prædiken til 1. søndag i advent
Af sognepræst Lise Flindt Hansen, 
Magleby Præstegård ved Skælskør.

I dag begynder det nye kirkeår. Det og ikke mindst forbere
delsestiden til julen markeres ved adventskransen. På den 
tæller vi med fire lys op til den første af kirkeårets store 
fester julen. For hver af de fire adventssøndage tændes et 
lys mere i adventskransen. Lysene symboliserer den frem
adskridende tid i vort kristne liv. ”For nu er frelsen os nær
mere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen 
er nær”. Skriver Paulus i sit brev til menigheden i Rom og 
for hver dag der går, bliver disse ord mere aktuelle. Dagen, 
hvor verden som vi kender den går under, Jesus vender 
tilbage for at holde dom over os mennesker og Guds rige 
bryder endegyldigt igennem, rykker nærmere for hver dag, 
der går, skønt ingen ved hvornår dagen kommer.
Den grønne grankrans symboliserer det cirkulære, det til
bagevendende, at vi nu begynder forfra på fortællingerne 
om Jesu liv, død og opstandelse. Kirkeåret begynder med 
advent som er forberedelsestiden til jul. Så kommer julen, 
hvor vi fejrer, at Guds ord blev kød og tog bolig i blandt os 
som mennesket Jesus af Nazaret. Julen afrundes med hellig 
tre kongers tiden. Dernæst følger fastetiden som forbere
delse til den næste store højtid påsken. For de fleste er julen 
årets store fest. Men ret beset når kirkeåret sit højdepunkt 
i påsken, som er det store drama om fællesskab, forræderi, 
død og overvindelse af døden. Derfor festes der i kirken til 
og med pinse, hvor vi fejrer, at Helligånd kom og pustede 
liv i kirken. Efter pinse begynder kirkeårets hverdags- 
søndage. I de mange trinitatissøndage udfoldes Jesu lære 
gennem lignelser, undrer og samtaler. De sidste søndage i 
trinitatistiden kredser om de sidste tider og den kommende 
dom. Og så begynder vi forfra med et nyt kirkeår. Tiden i 
kirken går i ring og dog bevæger den sig fremad. 1. søndag 
i advent er som en fanfare til det nye kirkeår. Vi begynder 
med at udråbe året som et nådeår for Herren. Jeg tror 
langt de fleste, holder af denne helt særlige søndag. Den 
er forbundet med lys og glæde. Helt banalt fordi den er et 
startskud til julen. Nu er tiden kommet til at pynte op, sætte 
lys frem og begynde alle de andre juleforberedelser. Men 
der er også en dybere glæde og et klarer lys forbundet med 
1. søndag i advent. For det er nu Herrens Salvede, Mes
sias el. Kristus kommer til os. Gud sender os sin frelser. 
Den mand der bringer et glædens bud til de fattige - de er 
også omfattet af Guds kærlighed. Den mand der kan sætte 
os fri, af angst, had, misundelse, ringe selvværd, begær 
el. hvad der nu måtte binde os. Den mand, der kan fjerne 
troldsplinterne i vore øjne, så vi kan se skønheden i verden 
og vore medmennesker. Jo, der er fest og glæde forbundet 
med 1. søndag i advent, men de dystre langfredagstoner 
blander sig i den lystige melodi. På ulige år hører vi efter 
1. tekstrække, at Jesus rider ind i Jerusalem og hyldes 
som den ventede Messias med ordene: ”Hosianna, Davids 
søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! 
Hosianna i det højeste!” Men vi ved, at han mindre end 
en uge efter blev mødt med ordene ”Korsfæst ham”. Guds 
by - Jerusalem - ville ikke vide af ham. I dag er evange
liet fra 2. tekstrække. Hvis nogen undrer sig over det og 
tænker: ”Vi befinder os da i det ulige år 2011” kan jeg 
sige, at i kirken er forud for det omgivende samfund. Det 

er kirkens nytår i dag og vi tager allerede fat på år 2012. 
Og hører altså fra dagens tekst i Lukas evangeliet, at Jesus 
heller ikke bliver godt modtaget i sin hjemby, Nazaret. Det 
begynder ellers så godt. Efter at været blevet døbt af Johan
nes i Jordan floden og have trukket sig tilbage til ørkenen, 
hvor han blev fristet af djævelen er Jesus begyndt sit virke 
som Guds Søn - menneskenes frelser. Han har rejst rundt 
i Galilæa og undervist i synagogerne. Nu er han kommet 
til sin barndomsby Nazaret for at prædike i synagogen der. 
Rygtet om ham er helt sikkert også nået til Nazaret, så der 
har sandsynligvis været trængsel i Nazarets synagoge. Alle 
ville hen og hører Josefs søn, som skulle være så dygtig. 
Han læser smukt fra Esajas, hvor der står om Herrens 
salvede der udråber et nådeår fra Herren. Efter læsningen 
siger Jesus: ”1 dag er det skriftord som lød i jeres ører, gået 
i opfyldelse.” Stolthed og glæden stiger blandt mændene 
i synagogen. De puffer hinanden i siden og siger ”Er det 
ikke Josfes søn?” ”Tænk at vores bysbarn er blevet profet. 
Ja, tænkte vi det ikke nok. Vi har Guds bevågenhed” Men 
Jesus prikker hul på deres selvfede lokalpatoritisme. Han 
har ikke tænkt sig at blive i Nazaret og undervise og hel
brede der. Med henvisning til profeterne Elias og Elisa for
tæller han indirekte, at hans mission er større end at være 
undergører i Nazaret. Han er kommet for at være verdens 
frelser og derfor må han forlade sin hjemby. Nu er Nazarets 
befolkning heller ikke interesserede i ham. Hans ord har 
såret deres forfængelighed i en grad så de rasende jager 
ud til udkanten af byen. Noget afholder dem fra at slå ham 
ihjel. Måske tanken om at skulle se deres naboer Josef og 
Maria i øjnene efter at have slået deres dreng ihjel. Måske 
en anelse om, at Jesus er Guds salvede. I al fald kan Jesus 
gå ud af byen. Videre ud i Galilæa for derfra at bringe Guds 
kærlighed til alle mennesker. Jesus er kommet for at frelse 
hele verden og ikke bare få udvalgte, for Guds kærlighed 
er universel og ikke lokal. Guds kærlighed gælder også 
befolkningen i Nazaret. De har bare ikke eneret på den.
Men det kan også i dag være svært for os små egoistiske 
mennesker at forstå. Den nordjyske sanger Niels Hausga- 
ard har en ganske morsom vise om, at vi under andre Guds 
kærlighed. Beboerne i et nordjysk samfund er svært til
fredse med sig selv ”Vi er jo så rasende velbegavet” lyder 
omkvædet. Når de går i kirke for de at vide, at Gud elsker 
dem og de kan sådan set godt forstå, at Gud ikke stå for 
dem. Men nu er der flyttet nogle fynske grundtvigianere til 
egnen og de påstår Gud også elsker dem. Det kan de lokale 
nu ikke tro om Gud, at hans kærlighed skulle være så stor 
at den ligefrem også gælder fynske grundtvigianere. Men 
Guds kærlighed er større end vi forstår og fatter. Den gæl
der folk i Afrika og Asien, Amerika og Australien, andre 
europæere ja, selv fynske grundtvigianere og folk i nabo
sognet. Og vi skal glæde os over det er sådan, for ellers var 
Jesus blevet hos sine egne i Nazaret og vi havde aldrig fået 
del i den barmhjertighed og tilgivelse Jesus bragte med sig 
fra sin himmelske Fader.
Vi kan begynde et nyt kirkeår som et 
nådeår fra Herren, fordi Guds kærlig
hed også gælder os. Vi skal ikke holde 
denne skat for os selv men dele den med 
andre, for Guds kærlighed er universel, 
ikke lokal. Glædelig Advent.
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Min barndoms jul
Jens Kr. Nielsen, Sjørup - tidligere Vroue 
Toftegård ved Skive fortæller om sin barn
doms jul og juleforberedelser.

1 1930 var jeg 10 år, og disse erindringer er 
fra den tid. Det var en tid, hvor landbrugs
krisen satte ind og det kom naturligvis 
til at præge tilværelsen hos mor og far. 
Vi manglede aldrig noget, og mor og far 
gjorde alt for at vi måtte få en jul, som vi 

alle glædede os til, der var ikke mange fornøjelser i den tid. 
Så julen var noget vi glædede os meget til.

De store forberedelser
Først i december skulle grisen slagtes, så der var gode ting, 
som mor forberedte til alle dagene. Min morbror Åge var 
hjemmeslagter. Han kom cyklende de tre mil fra Dølby en 
tidlig morgen. Grisen blev slagtet i vaskehuset, hvor der 
var en gruekedel, hvor vandet blev kogt, så grisen kunne 
blive skoldet og hårene skrabet af. Ved slagtningen blev 
blodet samlet op i en gryde, der kunne heraf laves blodpøl
ser, blodet kom i rensede tarme fra grisen og senere kogt i 
gruekedlen, det var dejligt at få sådanne velsmagende pøl
ser til aften, hvortil vi fik sirup og fedtegrever fra grisen. 
Når grisen var slagtet blev den hængt op på en stige og når 
den var kølet af, blev den parteret. Der blev lavet medister
pølse og spegepølse, som min morbror var meget god til 
at lave, det er sjældent nu om dage, at få spegepølse, der 
smager så godt. Pølserne blev røget, og når de kom hjem 
fra røgeriet, blev de hængt ved skorstenen, som var et godt 
sted til opbevaring, så de kunne beholde den gode smag. 
Mor lavede sylte, og jeg husker, at den fik vi først af til 
julefrokost juleaftens dags kl. 12. Vi fik også leverpostej, 
som mor havde lavet samt rullepølse, så der var godt med 
pålæg til hele julen.
Efter at grisen var parteret blev flæsket saltet. Der var ingen 
fryser eller køleskabe dengang, men man var begyndt at 
henkoge kød, og det var et stort fremskridt. Flæsket blev 
saltet i store trækar, som stod i kælderen, hvor det i lang 
tid kunne opbevares, så vi kunne få stegt flæsk til middag 
og koldt stegt flæsk med stuvede kartofler til aftensmad. 
Mor fik gerne hvert forår gåse- eller andeæg, som hun 
havde en skrukhøne til at ruge ud og passe efter de var 
udrugede. Disse fugle gik så sommeren igennem og blev 
store og fede. Vi slagtede så disse ænder eller gæs først i 
december. Vi sad i den varme kostald og plukkede dem. 
Efter plukningen skulle de pudses, så de blev fine, det var 
ofte besværligt, da der var nogle, der var meget pikkede og 
derfor vanskelige at undgå, at der blev huller i skindet. Mor 
sørgede for at dunene blev tørret, så de kunne bruges til 
dyner. Mor solgte gerne nogle af dyrene, men vi havde selv 
to ænder til juleaften. Var det år med gæs, blev der gerne 
speget to, foruden, hvad der skulle bruges juleaften. Det 
var en god spise efter jul at få speget gås enten til stuvede 
kartofler eller et stykke rugbrød.
Bagningen var også en stor oplevelse. Der blev bagt peber
nødder, sirupskage, finskbrød, lagkage og sodakager, så 
der var nok til ind i det nye år. En af disse dage før jul blev 
der også lavet konfekt, vi var således velforsynede med 
alle ting i højtiden.

Der blev også inden jul slagtet høns, så vi en af juledagene 
kunne få hønsekødssuppe og hønsefrikassé frem for steg, 
som vi fik mange gange mellem jul og nytår, enten når vi 
var hjemme eller på familiebesøg.

Det var også en regel hvert år inden jul, at mor, far, min 
søster og mig var på juleindkøb og se juleudstilling i Skive, 
som var en stor oplevelse. Vi var med rutebilen, hvis far 
ikke kørte med heste og vogn. Det var en dag som vi så 
hen til med store forventninger.

Mor og den unge pige havde altid travlt med rengøring og 
pudsning af både messing og sølvtøj, for at alt var i orden 
til højtiden. Det samme gjaldt også for far og karlene, der 
sørgede for, at der blev ryddet op alle steder. Hvis vejret 
havde tilladt det, var man færdig med pløjningen og andet 
efterårsarbejde, og maskinerne blev rengjorte og sat ind. 
Der måtte ikke - efter gammel overtro - stå redskaber på 
marken i julen. Der blev kørt roer ind i roehuset, og der 
blev tærsket og malet korn inden jul, så der var kun at 
sørge for at dyrene blev passet. Der blev således holdt fri 
fra andet arbejde end at passe dyrene i juledagene. I disse 
år var det ikke almindeligt med feriedage, så man skiftedes 
derfor i disse dage til at passe dyrene.

Vi skulle også have te juletræ hjem. Vi havde ingen plan
tage, så vi fik ofte et træ i naboens. Det blev hentet af min 
søster, far og mig. Når vi så kom hjem, blev det præsenteret 
for mor, og derefter sat ind i vaskehuset. Der stod indtil lil
lejuleaften, hvor det kom ind og blev pyntet. Det sørgede 
mor og far for. Juletræet stod i spisestuen og vi måtte ikke 
se det inden det blev tændt juleaften.

Der blev også skrevet en del julekort til familie og venner. 
Far skrev de fleste.

Vi nærmer os julen og fik en af de sidste dage juleferie i 
skolen. Ferien varede indtil Hellig tre Konger.

Endelig oprandt den 24. december, som vi havde set hen 
til. Aftenen før sagde mor: ”Lillejuleaften må jeg synge 
for din dør, da er kagen aldrig tør.” De sidste forberedelser 
blev færdige juleaftensdag. Klokken 12 spiste vi frokost, 
da vi skulle have middag til aften, det samme gjaldt nyt
årsaftensdag.
Til frokost fik vi grisesylte, stuvede kartofler og pålæg, 
som mor selv havde lavet. Der var leverpostej, rullepølse, 
spegepølse og rullesteg med svesker. Til maden fik vi kogt 
øl, det var husholdningsøl, som desværre ikke alle var lige 
begejstrede for. Om eftermiddagen var vi sammen med far 
i kirke, mor blev hjemme for at gøre maden færdig til om 
aftenen. Far og karlene hjalp hinanden med fordring og 
malkning, så man var færdig i god tid. Jeg husker, at mor 
altid sidst på eftermiddagen var ude i stalden og se dyrene 
- nok også for at føle at her var der også fred.
Det blev så aften, hvor alt det der var forberedt kunne fyl
destgøres. Vi var mange. Der var far moster og onkel, der 
boede her i byen, han havde været lærer i Nedre Feldborg 
skole, men ved pensioneringen flyttet til Vroue, der var 
min bedstemoder, som havde sin aftægt på gården siden 



5

far og mor overtog den i 1918, der var vore to karle og 
pigen, min far og mor, min søster og mig. Vi var således ti, 
dengang blev medhjælperne i almindelighed på den gård, 
hvor de havde arbejde også juleaften.

Juleaften
Vi fik alle en plads om bordet i dagligstuen, da vi ikke 
måtte komme i spisestuen, hvor juletræet stod. Far bad 
bordbøn før vi spiste og takkede Gud, da vi var færdige, 
det var en gammel skik, som Birtha og jeg ikke fulgte, 
da vi fik gården, Jeg læste derimod juleevangeliet, når vi 
havde gået om juletræet.
Jeg må så fortælle, hvad vi spiste. Først risengrød, hvor der 
var en mandel. Den der fik mandlen fik mandelgaven, der 
ofte var en marcipanfigur eller lignende. Efter risengrøden 
fik vi andesteg eller gåsesteg med både hvide og brune 
kartofler, rødkål og syltetøj. Efter stegen fik vi æblekage, 
så alle var mætte efter god og rigelig veltillavet mad.
Mor og pigerne fik ryddet af bordet og vasket op. Far og de 
der ville ryge fik en cigar.
Nu var spændingen om at komme ind til juletræet meget 
stor, mor og far tændte lysene og lukkede døren op til spi
sestuen, hvor vi med glæde så det smukt pyntede juletræ og 
genkendte det pynt, som havde været på før. Vi sang flere 
af de dejlige julesalmer, og til sidst løb vi, så godt vi kunne, 
rundt om træet og sang ”nu er det jul igen”.
Os børn havde selvfølgelig kigget på pakkerne under jule
træet og tænkt, hvad mon der kan være til mig. Pakkerne 
blev delt ud og vi fik vores gaver. Legetøj til mig var ofte 
trælegetøj bestående af heste, køer og grise. Spændingen 
er nu løst, og vi kom ind i stuen, hvor vi fik pebernødder 
og konfekt, senere fik vi kaffe. Jeg havde leget med mit 
legetøj, og havde det meget varmt, mor havde ofte inden 
jul strikket lange uldsokker, der gik helt op til skridtet. Det 
var en god gave, men det var meget varmt.

Inden vi skiltes efter en god aften, delte mor et æble og en 
appelsin ud til hver.
Vi var godt trætte, da vi kom i seng efter en god aften.

Juledagene
Hvad så med juledagene, hvordan formede de sig? Dyrene 
passedes som tidligere nævnt på skift af far og karlene, og 
vi fik noget godt at spise af det mor havde forberedt.
Julemorgen fik vi grisesylte og pålæg frem for øllebrød 
eller havregrød, som vi ellers fik til daglig. Mor og far var 
altid i kirke juledag.
Vores postbud, der dengang var cyklende, fik altid mid
dagsmad hos os juledag. Jeg husker vi fik resterne af 
ænderne fra dagen før og en dessert. Juledag havde vi ofte 
besøg af nogle af mors brødre og bedstemoder og bedstefar 
fra Dølby. Anden juledag var vi hos fars søster og mand 
David Meldgård i Kjeldbjerg. Der var en dreng og to piger 
på alder med os.
Fjerde juledag havde vores lærer og hans kone juletræ for 
alle skolebørnene. Der var et stort juletræ i skolestuen, som 
vi gik omkring og sang julesalmer, og præsten holdt en lille 
tale og fortalte gerne om en lille pige eller dreng. Der blev 
serveret chokolade og boller til os alle i stuerne, mor hjalp 
og far leverede mælken til chokoladen. Efter vi havde fået 
chokolade og en godtepose, legede vi sanglege, vi mødte 
klokken fem og sluttede kl. ti.
De andre dage mellem jul og nytår havde vi besøg af andre 
af mors søskende og øvrige familie. Det blev brugt meget 
den gang, hvor man mødtes og fik noget godt at spise og 
fik drøftet mange ting. Vi var også gerne en dag i Løvskal 
hos min tante og farbror. Vi kørte i rutebil sammen med 
den øvrige familie.

Nytårsaften
Så oprandt nytårsaftensdag og dermed nytårsaften, som 
vi så hen til. Dengang var der ikke børn, der løb ude, men 
unge mennesker, der lavede mange løjer og flyttede med 
vogne, og hvad der nu ellers kunne findes. Vi låste og 
stængede dørene så godt vi kunne. Det var en plage, når 
der manglede noget nytårs morgen, men det var nytårslø
jer, der blev ikke skud andet end af dem, der havde en 
hundepistol.
Vi fik en god middag om aftenen og gik omkring juletræet 
som juleaften, der var stjernekastere, som blev tændt og 
hængt op på juletræet. Det var meget smukt.
Vi sad gerne hjemme eller rettere sagt altid, det ville mor 
og far, da var det heller ikke almindeligt at være sammen 
til meget sent. Vi blev gerne oppe til klokken tolv, hvor de 
ældre fik et glas vin og ønskede hinanden godt nytår.
Efter nytårsdag begyndte hverdagen og efter Hellig tre 
Konger begyndte skolen efter en god ferie, hvor vi havde 
fået spænding opfyldt af nogle gode dage.

JENS OG ANNA JENSENS FOND
Dansk Slægtsgårdsforening administrerer Jensog Anna Jensens Fond, der uddeler rejselegatertil unge, der vil uddan
ne 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, Kåregård, Badstrupvej 39, 5485 Skamby
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Jul i Tumbøl
Foranlediget af årsmødet på Agerskov Kro 
har overarkivar Ejgil Overby, Slægtsgård
arkivet sendt denne interessante og rørende 
beretning. Hvor Agerskov Kro indtager en 
central {Hads.
Denne erindringsartikel er skrevet i 2006 
af fhv. ungdomsskoleforstander Knud Aage 
Løkkegaard Bramsen, Sorø.

Julens budskab om fred og glæde har vel mere end én 
gang ikke været let at fatte, ja mange har sikkert troet, det 
var ved at dø ud. Især tænker jeg her først og fremmest 
på krigen og dens rædsler, men også på tiden efter dens 
afslutning, hvor landområder kan ligge øde hen og mangt 
et hjem er knuget af savn og fattigdom. Da kan julesorgen 
for alvor melde sig. Men for at kunne forstå, hvor tung 
denne sorg kan være efter en krig, beder jeg mine læsere 
følge mig på et julebesøg i Sydslesvig for 60 år siden.
Allerede inden krigens afslutning havde de Allierede stor
magter aftalt, at der i Tyskland skulle oprettes zoner. Som 
hver stormagt fik at besætte og forvalte. Sammen med 
Nordvesttyskland hørte Slesvig-Holsten til den britiske 
zone. Her opbyggedes hurtigt en militærregering, der for 
Slesvig-Holstens vedkommende blev forestået af en guver
nør. For os danske betød det, at grænsen til Sydslesvig nu 
var blevet spærret, og det almindelige samtaleemne i Nord
slesvig, erindrer jeg, var i efteråret 1946 stadig det: ”Hvor
dan kunne man mon hjælpe de danske i Sydslesvig til jul?”

Blandt andet gennem breve fra lærerægteparret Reinholt 
ved den danske skole i Tumbøl havde vi fået at vide, at de 
næsten intet havde at leve af, og at næsten ingenting kunne 
købes for penge. Derfor var vi nogle, der tog initiativ til et 
møde på Agerskov Kro, hvor man så drøftede spørgsmålet 
om hjælp til danske i Sydslesvig. Først og fremmest skulle 
der skaffes penge, men det viste sig at være en let sag, for 
i løbet af 10 minutter var der indsamlet 12.000 kr. Dette 
beløb formerede sig tre gange, og for pengene fyldte man 
nu i lange baner en varevogn fra gulv til loft med julegaver, 
tøj oh fødevarer.
Da ingen ville køre til Tyskland med den fyldte varevogn, 
måtte jeg sige ja til at løse dette problem. Politimesteren 
i Åbenrå prøvede herefter at skaffe mig visum hos de 
engelske myndigheder, men han modtog desværre afslag 
fra guvernørens kontor. Politimesteren foreslog nu, da vi 
var kommet frem til dagen før lillejuleaften, at jeg kunne 
forsøge at køre til grænsen. Jeg ankom til Kruså kl. 10 om 
formiddagen, og forhandlingerne med englænderne kom til 
at vare til kl. 15, inden soldaterne klippede så stort et hul 
i spærringen, at jeg kunne komme igennem. Effter flytnin
gen af den tykke pigtrådsspærring og flere forhandlinger 
med englænderne på den anden side fik jeg endelig lov til 
at køre videre med min dyrebare last.

Mod Tumbøl
Jeg kørte nu, da det var ved at blive mørkt, ad en hullet 
vej mod Flensborg, og glædede mig til at møde julestem
ning og lys i byen, men da jeg ankom, lå alt i mørke og 
butiksruderne var dækket af brædder. Dog så jeg en enkelt 
forretning med et lille bitte vindue, hvor der strømmede lys 

ud fra. Jeg standsede bilen og så, at der i vinduet lå små 
pakker havregryn, som kun kunne købes af personer med 
rationeringskort. Endvidere kunne læses på et skilt ved 
siden af havregrynspakkerne: ”Nur fur die Kindern” - kun 
for børn. Jeg skyndte mig ud af den triste og uhyggelige 
by og kørte derpå videre ad Angels snoede og hullede 
landeveje, med en stadig angst for at det tunge læs skulle 
knække bilens bagaksel. I udkanten af en skov blev bilens 
hængende i et dybt vandhul. Hente hjælp turde jeg ikke - 
nogen kunne jo måske tage mine dyrebare varer fra mig - 
men langt om længe lykkedes det dog at komme fri, og nu 
måtte jeg for alvor passe på hullerne i vejen.
Hen på natten nåede jeg frem til den danske skole i Tumby, 
hvor glæden blev stor. Det blev langt ud på natten inden vi 
var færdige med at pakke ud og at tilrettelægge vort pro
gram for den efterfølgende dag.

Fattigdom
Tidlig næste morgen begyndte vi så at køre rundt i sognet 
med fødevarer og tøj til julen, og glæden blev stor hos 
modtagerne. Af besøgene rundt i hjemmene vil jeg kun 
fortælle om dette ene, som gjorde et dybt indtryk på mig, 
ikke mindst fordi jeg besøgte hjemmet alene. Det var hos 
en gammel dame, der boede alene med sine tre børnebørn, 
efter at moderen var død og faderen faldet i krigen. Da jeg 
holdt udenfor det lille bindingsværkshus, så jeg, at den 
gamle bedstemoder gik langs hegnet og samlede pinde op 
i sit forklæde. Da hun kom nærmere, lagde jeg mærke til 
hendes hoved, det var så magert, at kindbenene stak frem 
i det udhungrede ansigt. Jeg gik hen til hende og hilste 
på hende og fortalte, at jeg kom med nogle pakker fra 
Danmark til julen. Hun stirrede målløst på mig, og hendes 
knoglede hænder, der holdt om forklædet med pindene, 
begyndte at ryste, så hun tabte pindene. Fra hendes milde 
øjne trillede der tårer ned ad kinderne, og det eneste hun 
kunne sige var: ”Åh Gud - åh Gud!” Jeg skyndte mig at 
samle pindene op og sagde så: ”Nu skal vi to have kaffe!” 
Men hendes svar var stadig væk kun: ”Åh Gud - å Gud!” 
- kaffe havde hun ikke smagt i mange år.
Da jeg havde båret pakkerne ind, og den gamle bedstemo
der havde fået tændt op i komfuret, fik jeg lejlighed til at 
betragte hendes eneste stue, hvor der både var køkken, dag
ligstue og soveværelse. Overalt var der pænt og rent, men 
meget fattigt. Inden for døren stod komfuret til venstre og 
ved siden af det stod der et skab. Til højre, under vinduet, 
var der en bænk med et lille bord foran. For endevæggen 
stod der en bred seng, hvor bedstemoderen sov sammen 
med sine tre børnebørn. Der var ingen tapet på væggene, 
men ved skabet hang der et hvidt håndklæde, og lagenet, 
der var trukket om olmerdugsdynen, var ligeledes hvidt. 
Det var som om, de to hvide ting lyste op i det fattige hjem. 
Pludselig blev dynen kastet til side, og en lille lyshåret 
dreng kravlede ud af den brede seng. Han famlede sig 
frem fra sengen over til væggen, så jeg blev klar over, at 
han var næsten blind på grund af underernæring. Da han 
kom nærmere, udbrød han: ”Bedste, hvem er det?” Hun 
svarede så, at det var en god og rar mand fra Danmark, 
som var kommet med julegaver til dem. Drengen spurgte 
igen: ”Mon han så har bom (sukker) med?” Jeg rev nu en 
pakke op og stak et stykke sukker i munden på ham. Med 
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stor jubel udbrød han derpå: ”Ja, men bedstemor, det er 
jo sandt, at det smager så godt!” Det var første gang i sit 
unge liv, han smagte sukker. Hvad angår drengen, vil jeg 
tilføje, at han senere kom på ferieophold i Danmark og fik 
sit fulde syn tilbage.
Ved det hyggelige kaffebord blev den gamle bedstemor 
både livlig og glad, men da jeg ville tage afsked blev hun 
meget alvorlig. Så sagde hum: ”Jeg vil så gerne give dig 
noget som tak for alt, hvad du er kommet med, men jeg er 
så fattig og min tak er så ringe, men må jeg have lov til at 
lyse Guds velsignelse over dig, når du går? Det gjorde hun 
så. Endnu i dag kan jeg se hende for mig, som hun stod 
ved lågen og sagde farvel, mens tårerne trillede ned ad de 
magre kinder. I mit bakspejl så jeg, da hun ikke vinkede 
mere, at hun foldede hænderne på lågen og bøjede sig.

Juleaften
Her kunne jeg således godt slutte min fortælling, men jeg 
bør nu nok også fortælle lidt om beboernes julefest om 
aftenen. Man samledes i den store kolde krosal, hvor der 
midt på gulvet stod et stort juletræ. Der var ingen julelys 
på træet, som pynt kun nogle engle klippet af avispapir. 
Børnene sluttede kreds omkring træet, de ældre ligeledes i 
kreds uden om. Alle så nu på det fattige juletræ og stemte 
i med ”Glade jul, dejlige jul”. Det blev for meget for mig. 
Jeg blev så rørt ved synet, at jeg måtte gå udenfor at græde. 
Efter den sidste julesalme var sunget, åbnede jeg den store 
dobbeltdør og kørte med en lille firhjulet vogn ind i salen. 
Vognen var fyldt med gaver og godter til alle. Hvad der så 
skete, magter jeg ikke at beskrive, men der blev dødsens 
stille, og da vi så delte sagerne ud, brød mange ud i hul
ken, og børnene kunne slet ikke forstå, at de skulle have 
så meget. Til slut samledes vi omkring et kaffebord med 
chokolade til børnene, boller med mejerismør, julekage m. 
m. Alle kom i rigtig julestemning, og alle sang julen ind 
med den ene julesang efter den anden. Jeg husker, hvordan 
den tyske krokone græd af glæde, hvad hun for øvrigt også 
havde gjorde, da jeg kom med julemaden om morgenen. Vi 
sluttede med at synge ”Altid frejdig”. Da de alle gik, tak
kede de mig for, hvad jeg havde bragt, og en ældre mand 
kom hen og knugede min hånd og sagde: ”Tak fordi du 
kom og slukkede julesorgen.”

Næste dag havde fru lærer Reinholt arrangeret et ual
mindeligt flot morgenbord med dejlig julemad. Også hun 
strålede af glæde over at kunne fremvise et godt julebord. 
Senere på dagen var jeg inde omkring kroen for at hente 
fade m. m., hvorefter turen gik tilbage mod Flensborg. Jeg 
nåede uden problemer tilbage til Danmark, men i tankerne 
kan jeg stadig den dag i dag se for mig det fattige juletræ, 
som de fattige mennesker går rundt om mens de synger 
”Glade jul, dejlige jul”.

Bogen om Oldebjerg og Lindebjerg
I et smukt samarbejde mellem den tidligere ejer af Olde- 
bjerg Teglværk, Georg Petersen, og lokalhistorisk Forening 
i Lynge sogn, der bærer navnet ”Kan du huske?” er der 
kommet en bog på 130 sider, der fortæller om Oldebjerg- 
gård, Oldebjerg Teglværk og ejendommene i de to ejerlav. 
Oldebjerg Teglværk var et økonomisk kraftcenter i lokal
samfundet, for herfra hentede næsten alle i lokalområdet 
enten hele indtægten eller også supplerede de det, som 
landbrugsejendommene kunne give.

Bogen indeholder mange værdifulde erindringer fra områ
det, og kan være idé for andre, om de vil samle egnens 
historie.

Bogen koster 130 kr. og kan købes i Frederiksberg Brugs, 
Sorø Boghandel og Sorø Turistkontor.

Den 29. november 2011 præsenterede ”Ka' du huske”, 
bogen om de to ejerlav Oldebjerg og Lindebjerg.

I et kommende nummer af Slægtsgården bringes fortæl
lingen om en ejendom i Lindebjerg, som den er skildret i 
bogen.
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Falkensteen ved Slagelse

Falkensteen o. 1970.

Den 14. september i år var det hundred år siden godsejer 
Carl Lawaetz, Kalundborg Slots Ladegård/Kålund Kloster 
købte Falkensteen, og det blev markeret med et familiear
rangement, hvor godsejerne indbød samtlige efterkom
mere af Kirstine og Carl Lawaetz.

Falkensteen Gods ejes her i jubilæumsåret af Max Otto 
Lawaetz og sønnen Carl Aage Lawaetz, der henholdsvis er 
tredje og fjerde generation.

Falkensteen har rod i den gamle hovedgård Pebringe, som 
af Frederik den Fjerde blev lagt under Antvorskov Kron
gods. Ved auktionen over Antvorskov Krongods i 1774, 
hvor godset var delt op i 9 hovedgårde, genopstod Pebringe 
som en selvstændig herregård. Falkensteen blev købt 
af finansråd Koes, der også erhvervede sig Antvorskov 
Hovedgård samt en part af det separate gods.

Finansråden brød sig ikke om at bo på det gamle og mis
ligholdte Antvorskov slot, så han rev straks kirkefløjen ned 
og opførte bygningerne til Falkensteen af materialerne. Det 
blev en firelænget gård med hovedbygningen mod syd og 
tre bindingsværkslænger.
Hvem der er arkitekt til den meget harmoniske hovedbyg
ning, der er opført i tidens stil - klassicismen, vides ikke, 
men det er en almindelig opfattelse, at det er tidens store 
arkitekt Andreas Kirkerup.
Under hovedbygningens hvidkalkede ydre ses de gamle 
munkesten fra Antvorskov Klosterkirke. Tømmeret i såvel 

hovedbygning som i de nu fornyede udlænger var også fra 
klosterkirken.

Året efter erhvervelsen af de to herregårde giftede finans
råden sig med Anna Mathea Falk, og han ændrede straks 
Pebringes navn til Falkensteen.
I 1794 solgte finansråd Koes Antvorskov og Falkensteen 
til greve Magnus von Dernath, der frasolgte fæstegodset til 
arvefæste, og i 1799 overtog købmand Constantin Brun de 
to hovedgårde.
Constantin Brun var en af de store købmænd i den floris- 
sante periode, og han havde tjent mange penge på at impor
tere hamp fra Baltikum til rebslagerierne i København. 
Brun havde blik for at udvikle landbruget, og han ansatte 
tre schweiziske familier til at stå for hollænderiet, hvorved 
osteproduktionen kunne forbedres, og ostene fra Bruns 
godser vurderede næsten lige så højt som de originale 
schweizeroste.
1 1806 fik Brun et bud på sine to herregårde, som den gamle 
købmand ikke kunne modstå. De nye ejere af Antvorskov 
og Falkensteen var overhofmarskal Adam Wilhelm Hauch 
og slotsforvalter Marcus Frederik Voigt. De solgte i 1809 
Falkensteen til Bruns tidligere forvalter Marcus Bech. Han 
solgte året efter til professor Schlegel, der 1. november 
1811 mageskiftede med apoteker, senere etatsråd Johan 
Georg Ludvig Manthey, der ejede Søllerødgård.

Etatsråd Mantheys yngste datter var en tid syg, og pastor 
Fenger i Slots Bjergby tog til Falkensteen for at undervise 
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hende. Samtidig fik storesøsteren blik for præsten, og det 
fortælles, at en gang Manthey kom hjem sad datteren og 
græd. Den kloge mand spurgte hende om Fenger havde 
været der, og da hun bekræftede det, spurgte faderen om 
hun havde sagt nej. Da blev datteren helt utrøstelig, og 
Manthey lod da spænde for og kørte til Slots Bjergby 
præstegård, hvor han gik ind til Fenger og sagde: ”Hun vil 
godt have dig!”
I 1832 skulle Manthey holde sølvbryllup i sit andet ægte
skab, og svigersønnen - pastor Fenger - skrev en kantate 
til lejligheden. Den tekst kendes ikke, men da Fenger skul
le holde sit sølvbryllup i 1855 gik han børn til Grundtvig, 
og fik ham til at skrive faderens tekst om. Og bortset fra 
sidste vers, så kender vi sangen, som synges til ethvert 
bryllup ”Det er så yndigt at følges ad.”
(Læser man teksten, er det tydeligt, at det er sangen til 
dem, der har holdt ud i 25 år, og ikke dem, der skal til at 
holde hinanden ud.)

Efter Mantheys død, kunne familien ikke enes om bode
lingen, og Falkensteen blev i 1842 solgt til godsejer Lars 
Trolle, der havde nabogården Idagård. Fire år senere 
afhændede Lars Trolle til jægermester Peder Adolph Hen
rik Stampe til Valdemarskilde, som i 1852 overlod Falken
steen til Jacob Jacobsen, forpagter af Førslevgård og ejer 
af Vibygård.

Jacobsen blev senere udnævnt til etatsråd. Han var sogne- 
forstander/sognerådsformand for Lundforlund-Gerlev fra 
1854 til 1871. Amtsrådsmedlem fra 1871-1883 og Lands
tingsmand for Højre fra 1866 til sin dø i 1893.
Det var Jacobsen som i 1862 fik bygget laden med det 
hvælvede stråtag.

Da Sludstrup kirkegård skulle udvides gav Jacobsen et 
stykke nord til kirken, og til gengæld fik han en begravel
sesplads til sig og sin hustru på det nye stykke af kirke
gården.
Da etatsråden havde et meget omfattende engagement i 
tidens industri, bl. a. ved samarbejde med C. F. Tietgen, 
var det et meget omfattende arbejde, at få gjort dødsboet 
op, så først i 1897 kunne Falkensteen sættes til salg, og 
løjtnant Frederik Wilhelm Treschow, stamherre til Brahes- 
borg på Fyn, købte den. I 1911 overtog Treschow sit hjem 
på Fyn, og da han i andet ærinde var i København mødte 
han på hotellet godsejer Carl Lawaetz, Kålund Kloster 
ved Kalundborg, som arbejdede med at rejse penge til en 
sukkerfabrik i Vestsjælland. Havde af de ingeniører, der 
anlagde roebanen fået det råd, at købe Falkensteen, for der 
var mange syd for Slagelse, som var interesseret i at dyrke 
sukkerroer, og så kunne banen få et spor til Falkensteen. 
Carl Lawaetz kendte Falkensteens bonitet og købte gården 
ubeset. Det var landbrugsjorden, der interesserede godsejer 
Lawaetz, og derfor behold Treschow skoven, der omfat
tede 207 ha.

Godsejer Carl Anton Nicolaj Lawaetz var født 27. marts 
1868 på Refsnæsgården ved Kalundborg. Han var søn af 
godsejer Otto Lawaetz, der tillige var forpagter af Kalund
borg Slots Ladegård. Hans fader var kommet til Danmark 
fra Holsten og var begyndt som mejeriforpagter på jyske 
herregårde. I 1887 købte han Ladegården og ændrede nav
net til Kålund Kloster. Carl Lawaetz havde i 1894 forpagtet 
Rudbjerggård på Lolland og senere Helgenæs på samme 
egn. I 1900 forpagtede han faderens to gårde, og flyttede 
til Kalundborg. I 1907 købte han Kålund Kloster og Refs
næsgården.

Den fredede hovedbygningen fra 1775 er antagelig tegnet af arkitekt Andreas Kirkerup. Huset er bygget af materialer fra den gamle kirke 
ved Antvorskov, der først var klosterkirke og senere slotskirke. Under den hvide kalk kan man fornemme munkestenene.
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På Lolland havde han lært værdien af sukkerroerne, både 
som afgrøde og vekselafgrøde, og han tog initiativ til 
oprettelsen af en sukkerfabrik. Han kunne ikke skaffe pen
gene til sin sukkerfabrik i København, men i Tyskland var 
man villig til at sikre det fremsynede industriprojekt, og 
”Sukkerfabrikken Vestsjælland” i Gørlev blev en succes. 
I den godssamling som Lawaetz opbyggede indgik også 
Løvegård i Vestsjælland og tre gårde ved Middelfart.
På Kålund Kloster opbyggede han en af landets bedste 
besætninger af Rød dansk Malkerace.

Falkensteen blev drevet med et meget stort roeareal, og 
roerne blev passet af polske piger, som boede i hovedbyg
ningen, hvor også forvalteren logerede.

I 1929 forpagtede sønnen Aage Daniel Lawaetz Falkens
teen, og derefter blev han gift med Valborg Nissen, datter 
af porcelænsgrosserer Ludvig Nissen, der også var medejer 
af Galle og Jessen.
I 1933 købte Aage Lawaetz Falkensteen, hvor han udvik
lede sin besætning af Rød dansk Malkerace til det bedste. 
Han var medlem af sognerådet, formand for repræsen
tantskabet for Banken for Slagelse og Omegn, bestyrel
sesmedlem i sukkerroedyrkerforeningen o. m. a. Han var 
en praktisk mand, og da banken skulle have flyttet hoved
indgangen og den gamle dør ikke kunne genanvendes, fik 
Aage Lawaetz bragt døren til Falkensteen, for den passede 
til hovedindgangen.
Af en eller anden grund erhvervede godsejeren også porten 
fra kvindefængslet på Christianshavn, og den danner nu 
port til maskinhuset.
De gamle stråtækte bindingsværksbygninger er for kostal
den og svinestaldens vedkommende fornyet, mens nord
længen, som rummede hestestald er fjernet.

Med sit engagement i landboøkonomisk selskab var god
ser Lawaetz som der stod for præmieoverrækkelserne ved 
Slagelse dyrskue, og han huskes for sin både myndige og 
muntre måde at forvalte denne opgave på.

Fru Valborg Lawaetz var meget engageret i Kirkens Kors
hærs arbejde, og i mange år var Falkensteen rammen om 
en altid velbesøgt basar til fordel for denne humanitære 
institution.

I 1967 blev tredje generation - ved Max Otto Lawaetz - 
medejer af gården. I ægteskabet med Asta har de fire søn
ner, hvor den ældste Carl Aage for et par års siden blev 
fjerde generation, efter han havde været forvalter gennem 
en årrække.

Fedes vinsproduktionen ophørte i 1968 og malkekvæget 
blev solgt i 1974. Derefter anlagdes et fårehold med et 
halvt hundrede moderdyr. En årrække var der heste af 
racen Dansk Varmblod.

Max Otto Lawaetz har været aktiv i politik, både som 
amtsrådsmedlem og kommunalbestyrelsesmedlem for Det 
konservative Folkeparti. Han har en meget stor interesse 
forjagt og sammen med broderen har han haft en jagtejen
dom i Skotland på 5000 acres.
Hustruen Asta Lawaetz er på mange måder et kreativt 
menneske, og det har ført til en succes som kunstmaler. 
I gårdens tidligere kostald er indrettet galleri, hvor der 
i samarbejde med andre kunstnere etableres velbesøgte 
udstillinger. Stalden er også indrettet, så der kan holdes 
fester m. m.

I forbindelse med 75 års slægtsjubilæet fik godsejer Max 
Otto Lawaetz fundet opførelsesårene for alle godsets 
bygninger og forsynet dem med årstal samt bygherrens 
initialer.

Drift
Falkensteens areal omfatter 268 ha, hvoraf 238,5 ha er 
agerjord, 14 ha skov, 8 ha fold og 7,5 ha gårdsplads, have 
m.v.
I mange år var næsten 1/3 af gårdens dyrkede areal med 
sukkerroer. Nu er det raps, byg og hvede.
Med i driften er den nabogård i Sludstrup, som Carl Aage 
Lawaetz købte før han blev medejer af Falkensteen.

Mands minde
Max Otto Lawaetz skrev i 1995 denne beretning: ”Da 
jeg tilhører en generation af Danmarks befolkning, som 
er født før Anden Verdenskrig, vil jeg fortælle om min 
barndoms jul og de mange forberedelser, der gik forud for 
denne store årlige begivenhed. Men først lidt om datidens 
forhold, hvorunder vi alle levede her på min fædrene gård, 
om hverdag og fest på Falkensteen.
Som den ældste af seks søskende begyndte jeg at gå i skole 
i 1937, for resten samme år som vi fik installeret elektrisk 
lys fra eget elværk. Denne store begivenhed - elværket, 
naturligvis - ændrede livet en hel del for både familien og 
gårdens ansatte. Nu var det slut med petroleumslampens 
milde skær i hjemmet og med ”Petro-Max”-lygternes 
skarpe, hvide lys i staldene. Disse 110 volt jævnstrøm, 
som kun var til belysning, blev faktisk startskuddet til 
yderligere store ændringer i det daglige arbejde på gården, 
idet vi allerede året efter fik den første landbrugsvogn med 
gummihjul samt den første traktor, der dog var forsynet 
med jernhjul både foran og bagpå.
De store stråtækte stalde fra 1775 var fyldt med køer og 
heste. Mere end 100 højtydende malkekøer i kostalden og 
12 spand heste med Frederiksborgkørehestene Emma og 
Odin i spidsen, stod i hestestalden.
De mange gøremål i marken og i stalden krævede naturlig
vis en masse arbejdskraft, og jeg erindrer tydeligt mange 
karakteristiske ansigter og personligheder fra min barn
dom. Forvalteren havde vel 6-8 husmænd og 10-12 elever 
og karle til hjælp for at klare det daglige arbejde. Arbejds
ugen var dengang 60 timer, nemlig 6 dage a' 10 timer. Kun 
søndagen var fridag.
En ung karl fik i 1937 en årsløn mellem 500 og 750 kr. plus 
kost og logi. En husmand tjente 5 kr. om dagen. Men den 
danske bonde havde heller ikke så meget at betale denne 
arbejdsløn med, f. eks. kostede et slagtesvin 100 kr., en 
tønde byg 14,50 kr. og en liter mælk 14 øre.
Fodermesteren havde ligeledes en stor stab af medhjælpere 
- alle meget forskellige. Unge foderelever, røgtere og mal
kekoner - sidstnævnte ofte af polsk afstamning.
Var folkeholdets størrelse og forhold i mark og stald så 
vidt forskellig fra, hvad vi kender i dag, var forskellen ikke 
mindre for det meget vigtige og betydningsfulde personale 
i køkkenet. Hernede - for køkkenet lå i kælderen - var det 
store komfur altid varmt og parat til dagens kogning, steg
ning og bagning. Her regerede husjomfruen over en stab af 
piger og koner, som hver dag havde 15-20 mand på kost, 
foruden familien ovenpå: min mor og far, vi seks søskende 
og en uundværlig barnepige.

I dette daglige virvar af mennesker og dyr i mit barn
domshjem blev juletraditionerne nøje overholdt. Allerede i 
begyndelsen af december begyndte min mor at skrive jule
hilsener, og det blev til mange og lange breve til familie,
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Falkensteens lade blev opført i 1862. Denne enestående bygning er også fredet. Om byggeriet fortæller M. O. Lawaetz: Etatsråd Jacobsen 
havde henvendt sig til en arkitekt, og denne fremkom med etforslag til en stor nybygning i bindingsværk og med stråtag og med plads 
til hele gårdens høst af korn - ca. 4000 tønder kornneg. Etatsråden syntes godt om forslaget og sendte tegningerne til Norge, hvor han 
kendte en tømrermester, og bad ham fremstille den store mængde tømmer til hele byggeriet. Tømrermesteren skrev nogle måneder senere 
til Jacobsen, at nu var han færdig med materialerne, og spurgte hvornår han skulle komme og rejse bygningen. Jacobsen svarede, at 
han blot skulle sendte alle materialerne hertil med skib, idet han selv ville lade bygningen rejse. Dette svar fra Jacobsen blev den norske 
tømrermester voldsom sur over, og han ”straffede” etatsråden ved at ændre på romertallene, som jo overalt var hugget ind i træværket, 
for at vise i hvilken rækkefølge træet skulle anvendes. Da materialerne ankom til Danmark fik den lokale tømrermester - på grund af 
ændringen af tallene - desværre ikke begyndt som han burde med egestolperne ovenpå kampestensgrunden. I stedet blev der anvendt 
fyrre stolper med ringere styrke og holdbarhed, og denne fejl kan tydelig konstateres nu 150 år efter. Da laden ikke svarer til moderne 
landbrugsdrift, har den i mange år været lejet ud til Nationalmuseet, der har haft gamle byggematerialer oplagret. Nu er lejemålet ophørt, 
og for tiden er laden tom.

venner og tidligere ansatte. Af min mors dagbøger kan jeg 
ligeledes udlede, at også gavelisterne var meget udførlige. 
Alle ansatte - især familier med børn - fik store pakker 
med hjem til juleaften. Foruden gaverne var der nemlig 
også et ordentligt stykke kød fra grisene, som fodermeste
ren havde slagtet i dagene inden jul.
Vort juletræ, som altid stod pyntet i havestuen var i god 
tid udvalgt af min far og sat på fod. Sommetider kneb det 
med at finde et perfekt udsende sitkagrantræ, som var 3,25 
m højt, og så måtte tømreren bore et hul eller to i stammen 
og således pynte med ekstra grene.
Lille juleaften blev så det store juletræ pyntet. Forvalteren 
og gartneren med fruer foruden husjomfru og stuepige var 
inviteret denne aften, vi børn var lagt tidlig i seng. Det 
var ikke før det fyldte 12. år vi måtte være til stede og 
hjælpe til. Min far stod naturligvis for pyntningen efter 
samme traditioner, som i hans barndomshjem. Der var de 
røde kræmmerhuse med uldtråd, de røde og hvide flettede 
hjerter, de forgyldte valnødder og de ligeledes forgyldte 
hasselnødder på lange grønne uldsnore, fastgjort med 
lakstift. Røde figenæbler med grøn uldtråd var der også, 
foruden enkelte Dannebrogsflag af papir. Til sidste blev 
ca. 100 hvide julelys anbragt korrekt, så brandfare var 
udelukket.
Denne aften blev der serveret te og kaffe samt hjemmebagt 
julekage. Og så var der store mængder chokoladekonfekt 
fra Galle og Jessen. Hjerter og kræmmerhuse var naturlig
vis også fyldt med konfekt og pebernødder. Sluttelig blev 
dørene låst, for først at blive åbnet til juleaften.

Juleaften oprandt, og om eftermiddagen gik hele familien 
samlet til en af vore kirker, hvor som regel pastor Warring 
prædikede. Efter den traditionelle julemiddag, som var 

risengrød og gåsesteg, var der stadig lidt venten for os utål
modige børn, idet både opvasken nedenunder og ovenpå 
skulle overstås. De ugifte piger og elever, der arbejdede 
på gården i juledagene mødtes dernæst alle med familien 
i dagligstuen. De yngste af os børn var iført nissedragter, 
grå bluse og røde bukser samt huer. Alle stod vi ventende. 
Lyset var helt slukket, mens mor og far tændte de mange 
lys på juletræet. Endelig lukkede far stolt fløjdøren op, og 
hvilket smukt syn. Vi gik alle rundt om træet og sang de 
kendte og dejlige salmer, og min mor læste juleevangeliet. 
Sluttelig sang vi altid Højt fra træet grønne top.
Min barndoms jul med de mange traditioner - mest bragt 
med fra Kålund Kloster, som var fars barndomshjem - 
havde naturligvis også en stor Lawaetzfamiliesammen- 
komst 4. juledag, hvor der foruden spisning var lotteri med 
masser af herlige gevinster fra familiefirmaet ”Bucka & 
Nissen”. Min mor var fænomenalt god til at råbe lotteri
numre op og samtidig styre de mange familiemedlemmer 
og deres højlydte kommentarer.

Vilkårene har ændret sig umådelig meget siden min barn
dom. Heldigvis ganske langsomt, så der har hele tiden har 
været muligheder for en landmand at tilpasse sig de nye 
vilkår.
Falkensteen med sine 500 tdr. land jord og sine store byg
ninger dyrkes, passes og plejes nu blot af to af vore sønner 
foruden min kone og mig. Det kan kaldes drastiske ændrin
ger i en families livsvilkår, også selvom det er foregået i 
løbet af to generationer.
Det glæder mig at iagttage, at også den næste generation 
- vore egne børn - har glæde af og interesse for slægtens 
gamle juletraditioner. Jeg tyder dette som et godt tegn for 
familiesammenholdet.”
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Aas Hovedgård
Hovedbygningen 
o. 1900.

Overalt i Danmark findes gårde i alle størrelser, som ikke 
umiddelbart leder tanken hen på en herregård, men som 
tidligere har været centrum i en betydelig godsdannelse. 
Hovedgårdene tabte deres skattefrihed i 1802. Indtil da 
havde hovedgårdene haft skattefrihed for den jord, som 
hørte under selve gården.
Landboreformerne o. 1800 og udstykningslovene i begyn
delsen af 1900 gjorde det af med adskillige gamle hoved
gårde.

En sådan hovedgård er Aas i Tårs sogn i Vendsyssel. Aas 
hovedgården var i slutningen af 1300-tallet formodentlig 
ejedes af Niels Bratze, idet gården ved århundredskiftet 
(1400) ejedes af hans enke Aase Eskildsdatter. I 1543 
ejedes hovedgården af fru Johanne Stygge Enevoldsdat
ter, der var gift med Erik Mogensen Kaas af slægten 
”Sparre-Kaas”, der ejede gården fra 1567 til 1599. Hans 
søn Mogens Eriksen Kaas arvede Aas og han besad også 
Nibstrupgård og Tidemandsholm. Siden kom gården til 
Claus von Buchwald, og efter ham fulgte Heinrich Han
sen von Buchwaldt, som kun havde gården i få år. I 1632 
ejedes Aas af Henrik Holst, som året efter skødede til Otto 
Pogwisch til Farve, som straks afstod til Knud Rodsteen til 
Lengsholm. Hans moder, Agathe Pallesdatter van Mehlen 
havde været gift med Mogens Eriksen Kaas.
Ved den første matrikel 1662-64 havde Aas 30 tdr. hart
korn og den enedes af Knud Rodsteen enke, Else Vind. 
Aas arvedes af sønnen Frederik Rodsteen, hvis datter, 
Ide Rodsteen, bragte den til sin mand, stiftamtmand Jør
gen Bille. Efter hans død i 1736 blev gården overtaget af 
svigersønnen Schack Vittinghof greve Holck til Vrå, der i 
1751 solgte Aas med 16 tdr. hartkorn hovedgårdstakst og 
226 tdr. hartkorn bøndergods til forpagter på Lungholm, 
Christopher Jerboe.
Christopher Jerboe var født i Stavanger i 1707 og døde 
på Aas i 1771. I 1741 var han blevet gift med Ingeborg 
Brandt, der var født i Marie Magdalene præstegård på 
Djursland, og efter hans død sad hun med Aas til sin død 
i 1796. Ægteparret må have været meget velhavende, for 
i Tårs kirke ses på skibets sydvæg et meget stor epitafium 
over dem.
Efter Ingeborg Brandts død i 1796 blev Aas sat til salg og 
rigsgreve Peter Christian de Fædder til Baggesvogn fik 

skøde på i 1798. Den nye ejer solgte en stor del af bøn
dergodset fra, hvorved den blev en ukomplet hovedgård, 
dvs. at skattefriheden ophørte. Efter den hastige fortjeneste 
ved salget af bøndergodset solgte de Fædder i 1800 Aas 
til proprietær Rasmus Udbye, der året efter solgte til Fre
derik Christian Udbye, som efter salget af Aas købte den 
nærliggende herregård Odden. Tilliggendet til Aas var da 
1714 tdr. hartkorn hovedgårdstakst og 63!^ td. hartkorn 
bøndergods.
I de næste to årtier skiftede Aas fortsat ejer mange gange 
indtil gartner Jens Jensen erhvervede Aas i 1827.

Jensen
I gårdens arkiv findes optegnelser om de fire generationer 
Jensen, som ejede Aas fra 1827 til 1914, og her fortælles, at 
Jens Jensen var født i 1779 i Brahetrolleborg sogn på Fyn. 
Hans liv må betegnes som noget af et eventyr. Født i et lidt 
bedre stillet husmandshjem, hvor børnene først kom ud at 
tjene når de var 12, lykkedes det ham at få ikke så lidt af en 
karriere ud af sin indsats, og ende som en velstillet møller 
og ejer af en ikke ubetydelig proprietærgård.
Jens Jensen begyndte som karl ved landbruget, men blev 
udlært træskomager. I 1799 oplyser lægdsrullen, at han 
har en armskade, hvorefter han anset for uegnet til soldat. 
I 1803 søgte han amtspas til Odense, hvor han agter at 
nedsætte sig som borger ved handel. Det nægtes ham så 
længe han står i lægdsrullen, hvorfor han søger fripas, og 
i 1804 gives tilladelsen mod at han betaler 30 rdl., hvilket 
han ikke havde, men en ven kautionerer for ham. Han blev 
i Odense til 1810 eller 1811, og har i den tid tjent en del 
penge, men de usikre handelsforhold under Englandskri
gen, hvor landets ikke alt for gode pengeforhold yderligere 
forringedes gjorde, at han søgte tilbage til landbruget, hvor 
der under fastlandsspærringen var penge at tjene.
11813 finder vi Jens Jensen på Sohngårdsholm ved Ålborg 
som gartner. Her har han fundet Magdalene Marie Stauns- 
holm, og det er fra deres trolovelsesanmeldelse i kirkebo
gen, vi ved at Jens Jensen opholdt sig på Sohngårdsholm. 
Magdalene Marie var ved ægteskabet en lidt ældre pige, 38 
år, formentlig har hun haft lidt på kistebundet. Jens Jensens 
økonomiske sans vidste at værdsætte også dette hos hende. 
Han var heller ikke nogen årsunge selv, 34 år, og - som før 
omtalt - ikke uden midler.
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De køber i 1814 en gård i Nr. Uttrup i Vendsyssel på godt 
2 tdr. hartkorn, og det ser ud til at Jensen betalte kontant. 
På denne gård lever familien i 14 år, og her fødes deres 
eneste barn - sønnen Jens Severin den 13. juni 1814. Jens 
Jensen har fortsat med at drive handel og nåede at få nogle 
gode år, inden det blev galt for landbruget. Den 6. septem
ber 1828 sælger han gården i Nr. Uttrup, men da tidens 
pengeforhold var vanskelige, må Jens Jensen lade pengene 
stå i gården rentefrit. Men sønnen fik glæde af dem, for den 
20. juli 1845 var pengene betalt.
Meget betegnende for Jens Jensen er en bemærkning som 
tingskriveren har indføjet i marginen af panteprotokollen 
ved gårdhandlen ”Gav intet til de fattige.”. Det var ellers 
god tone, at man gav en skærv til de dårligst stillede i sam
fundet, og dem var der mange af i de år.
Jens Jensen havde nok at bruge pengene til, for 29. novem
ber 1827 havde han købt Aas Hovedgård for 620 rdl. sølv 
med et tilliggende på 250 tdr. land dyrket jord, omkring 
100 tdr. land eng og omkring 200 tdr. land overdrev samt 
100 tdr. land hede.
Jens Jensen købte Aas billigt, og det var kun en forretning, 
der skulle gøres. Som fynbo har Aas næppe tiltalt ham, og 
i 1832 fik han opmålt nogle marker med udstykning og 
salg for øje.
Den 30. juli 1834 sælger han dog gården til sønnen uden 
at udføre mere end en enkelt udstykning (Aas Mølle). Han 
har muligvis ikke kunnet sælge gården til det, som han 
mente den var værd, og da sønnen var glad for gården, så 
har han ladet ham få den mod at sikre sin kone - Magda- 
lene Marie. Det fremgår af ægtepagten, hvor Jens Jensen 
og Magdalene Marie er blevet enige om, at han på grund af 
omstændighederne overdrager Aas til deres eneste søn Jens 
Severin, og at denne til gengæld sikrer sin moder beboelse, 
underhold og fornødenheder så længe hun lever. Værdien 
herfor anslås til 120 Rdl. sedler årligt, som hun kan fordre 
udbetalt, for det tilfælde, at hun måtte fraflytte gården og 
tage andet ophold. Derimod beholder manden som sin sær
skilte ejendom, det hus han nu er i besiddelse af i Ålborg til 
en værdi af 50 Rdl., endvidere nogle panteforskrivninger 
for 4.050 Rdl. sedler. Ligeledes beholder hver af ægtefæl
lerne de gangklæder, sengeklæder og linned samt kister m. 
m., hvoraf de hver for sig er i besiddelse af og som idet 
hele kan ansættes til værdi af 200 Rdl. Ved således anført 
skal retsforholdet mellem ægtefolkene, uagtet de ikke for 
tiden attråer at blive separeres eller vorde adskilt, anses 
bestandig deres formue være delt, uden at der for eftertiden 
kan gøres krav af den ene eller anden, eller forsørgelses
pligt af manden, og i tilfælde af død er deres bo den anden 
uvedkommende.

Jens Jensen var ikke alene landmand og handelsmand, han 
var også en foregangsmand, idet han jævnligt skrev om 
nye metoder i landbruget. F. eks. denne: ”Jeg har gjort mig

Luftfoto af Aas fra 2005 før de sidste udvidelser af produktions
bygningerne.

bekendt med, at man kan slå sit græs på en tør dag, føre 
det straks i laden eller en liden stak, der straks kan gøres 
færdig. Der må være plads til straks at strø et lag tørt rug
halm. Dernæst et tyndt lag græs og således fortsætte det til 
det øverste. Græsset maa ikke have regnvand eller dug i 
sig. Dette undlader jeg ikke at bekendtgøre, da just naturen 
i øjeblikket frembyder en mængde uslået græs, der ikke ser 
ud til at blive tørt på anden måde.”

Efter salget af Aas købte Jens Jensen og Magdalene Marie 
Døstrup Mølle ved Hobro. Møllen drev Jens Jensen til 
sin død den 21. november 1843 - 68 år gi. Sønnen Jens 
Severin lader ved faderens død moderen drive møllen og 
møllegården så længe hun vil. I 1847 afstår hun møllen og 
flytter til sønnen på Aas, hvilket hun havde ret til ifølge 
ægtepagten. Jens Severin solgte møllen i Døstrup i 1847. 
Magdalene Marie døde 13. februar 1852 77 år gi. på Aas 
og blev ligesom ægtemanden begravet i Døstrup.

Jens Severin Jensen overtog Aas i 1834, da han ikke var 
myndig ved overtagelsen skulle der en kurator til. I 1836 
blev han gift med Sidzel Marie Jørgensdatter, datter af 
møller Jørgen Christensen, Vrå Mølle.

Jens Severin var som faderen handelsmand, og deltog i et 
utal af jordhandler. Bl. a. tilkøbte han nogle parceller og 
ejendommen Hjælmkærgård og part i Vrejlev kirke samt 
kirketiendet af de såkaldte Søndergårdes jorder.
På Aas blev bygget nye stalde og der etableredes mejeri. 
Besætningen blev forøget og forbedret.
Jens Severin havde tidens gode konjunkturer med sig, han 
havde også arvet godt og så var han en dygtig handels
mand.
Folketællingen fra 1845 oplyser at folkeholdet på Aas 
omfattede 9 ugifte og en gift karl samt 6 piger, hvoraf de 
3 var mejeripiger.

Jens Severin begyndte at sammenkøbe jordlodder af 
Høgsted bys ud- og indmarker. Ved 18 handler opkøbte 
han 240 tdr. land, hvoraf han oprettede en gård, som han 
kaldte Høgstedgård, og dertil flyttede han efter sin skils
misse omkring 1857. Den fraskilte kone - Sidzel Marie 
- blev boende på Aas hos den ældste søn Jens Jørgen, der 
havde forpagtet gården. I 1865 købte Sidzel Marie ”Kalum 
Østergård” i Serritslev sogn. Hendes børn kautionerede, 
og den yngste Martinus blev bestyrer. Her opholdt hun sig 
til omkring 1870, hvor hun solgte gården og flyttede til sin 
datter Magdalene Marie, der var gift med brænderiejer Th. 
P. Olesen i Hjørring. Her døde hun i 1874 og blev begravet 
i Olesens gravsted på Set. Katrines kirkegård, hvor også 
hendes søn Martin, der druknede ved badning i Lønstrup, 
ligger.
Jens Severin solgte i 1868 Aas hovedgård til sønnen Jens 
Jørgen. Det var en større og bedre gård han overdrog sin 
søn end den han selv havde overtaget, men gældsforplig
tigelserne var også mange gange større end dem han selv 
overtog. Efter afståelsen af Aas til sønnen flyttede Jens 
Severin ind på Høgstedgård, hvor han fik opført en stor 
hovedbygning.
Jens Severin døde 25. marts 1880 - 66 år gammel.

Jens Jørgen var født på Aas i 1836. 20 år gammelt overtog 
han hjemmet i forpagtning, og senere samme år giftede han 
sig med Julie Adamine Kirstine Margrete Jantzen, datter af 
sognepræst i Vrejlev-Hæstrup sogne Johan Gothilf Jantzen 
og hustru Magdalene Christine Rostrup, datter af Niels 
Thyge Rostrup til Hessel hovedgård vest for Ålborg.
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Epitafiet over Christopher 
Jerboe og hustru Ingeborg 
Brandt i Tårs kirke.

Jens Jørgen købte Aas i 1869 
af faderen, og gårdens tillig
gende var på 726 tdr. land, 
hvor af 400 tdr. land var ager 
og eng. Prisen var ret høj efter 
en familiehandel at være, men 
der var højkonjunkturer som 
varede til 1881, hvor det bil
lige korn fra Amerika kom 
til Europa og skabte krise i 
Dansk Landbrug, så gårdene 
faldt med 25 - 30 % i pris 
straks efter, og mange måtte 

ligesom i begyndelsen af århundredet omlægges til husdyr
produktion, som har været grundlaget for erhvervet siden. 
Der var en god og efter den tids forhold ret stor besætning 
på Aas, med omkring 110 køer, 40 stk. ungkvæg og kalve 
samt 5 tyre.. Og da Jens Jørgen fik en del gode år i begyn
delsen, så har han alligevel på trods af prisen han gav for 
gården, haft tid til at konsolidere sig, så da krisen kom, har 
han kunnet stå den igennem, men vanskelighederne har 
han som andre landbrugere mærket.
På Aas fødtes i årene 1866 - 1876 fem børn, hvor den 
ældste - Christian født 5. november 1866 - blev fjerde 
generation på Aas.
Jens Jørgen begyndte tilplantningen af den 200 tdr. land 
store hede, der hørte til gården.
I 1882 flyttede Julie og Jens Jørgen til en mindre gård 
”Broerholdt” i Vadum ved Ålborg, for at lette Julie ved 
husholdningen, da hendes helbred var blevet dårligt. 
Gården havde Jens Jørgen købt i januar 1882. Gården var 
op ca. 160 tdr. land. Den havde tidligere været fæstegård 
under Bjørum, da de økonomiske forhold blev anstrengte 
ved gårdenes prisfald, der satte ind omkring 1882, og Jens 
Jørgen antagelig havde forkøbt sig på ”Broerholdt”, opret
tede han - for at redde sine penge ved et eventuelt tvangs
salg en afbyggergård ”Ny Broerholdt”. Men det gik ikke 
så galt, og han sad med begge gårde til sin død den 31. 
oktober 1901. Herefter overgik gårdene Aas og Broerholdt 
til enken Julie. Hun døde dog allerede året efter, men havde 
forinden overdraget Aas til sin ældste søn Christian, der 
havde haft den i forpagtning siden 1893.
Christian Jensen føjede gårdens navn til sit og hed derefter 
Christian Jensen-Aas.
I 1913 brændte udlængerne, og Christian Jensen-Aas 
solgte gården til Hjørring Amts Udstykningsforening og 
købte hovedgården Vang ved Sulsted.

Udstykningsforeningen
Hjørrings Amts Udstykningsforening erhvervede Aas med 
330 ha, besætning og inventar. Der oprettede 20 huse med 
mellem 5,5 og 12 ha og til nabogården Hjælmkærgård 
solgtes 22 ha ager og 25 ha skov. Den tilbageværende 
hovedparcel var på 39 ha ager og 44 ha skov. 11917 solgte 
udstykningsforeningen Aas til Christian Andersen, og i 
de næste 16 år blev gården handlet 8 gange, indtil Niels 
A. Sloth i 1933 overtog den. Han skabte ro om gården, 
og først i 1959 solgte han den til Bent Moltsen. Under 
besættelsen var Aas et tilholdssted for modstandsfolk, 
bl. a. politibetjente, der var gået under jorden. I havens 
fjerneste hjørne er bevaret resterne af en kælder. Den blev 
gravet ud og dækket, så modstandsfolkene havde et sikkert 
skjulested.

Moltsen
Den nye besidder af den gamle hovedgård var fra en 
gård, som hans far havde købt efter at han bl. a. havde 
været forvalter på Odden og Asdal. Bent Moltsen tog sin 
landbrugsuddannelse på Haslev Landbrugsskole, og var 
derefter forvalter på en gård på Østsjælland. Han ønskede 
at blive selvstændig og 32 år gammel købte i 1959 Aas 
Hovedgård. Til gården hørte 39 ha. De 44 ha skov beholdt 
proprietær Sloth, som byggede sig et hus på en parcel ved 
skoven. Med i handlen fulgte 2 belgierheste, 100 høns og 
en gammel traktor. Bent Moltsen giftede sig med Sonja, 
og hun fik 2 køer i bryllupsgave. Bagefter købte Bent 
Moltsen faderens besætning. Tilliggendet blev udvidet og 
besætningen voksede. 11984 overtog sønnen Finn Moltsen 
halvparten, og nu sidder han sammen med hustruen Helle 
på Aas. De har børnene Thomas på 25 år, der er på mission 
i Afghanistan, Nicole på 22, der uddanner sig til pædagog 
og Sabina på 19 år, der efter HF-eksamen holder et sab
batår, for at tjene nogle penge.
Finn Moltsen er næstformand i Vendsysselkredsen af 
Dansk Slægtsgårdsforening.

Drift
Aas omfatter nu 152 ha ager. Der er forpagtet 20 ha i Vild
mosen, hvor kvierne kan græsse. Besætningen består af 
150 årskøer foruden opdræt. Der er en medarbejdere og en 
elev. Og Helle Moltsen er medhjælpende hustru i stalden 
malkningen.
Nu er stalden ved at blive udvidet. Ikke fordi der skal være 
flere køer, men dem der er får bedre plads.
Markarbejdet udføres af gårdens mandskab. Kun special
opgaver udføres af maskinstation.

Hovedbygningen
Hovedbygningen består af en lang hovedfløj med to korte 
sidefløje til havesiden. Tidligere var der to lange sidefløje 
til gårdsiden. Den nordlige var forvalterbolig og den syd
lige rummede elevværelser. Materialerne fra den sidefløj, 
der rummede forvalterboligen blev genbrug til stuehus på 
Hjælmkærgård.
Da de to sidefløje blev fjernet og gavlene på hovedfløjen 
skulle retableres fik de kamtakker.
Hovedbygningen afløste omkring 1730 en trefløjet bin
dingsværksbygning. Bl. a. i arkitraven kan man i al beske
denhed genkende barokkens virkemidler. Og står man i 
stuerne vil man bemærke, at lofthøjden er betydelig over 
traditionelt byggeri fra opførelsestidspunktet, så her for
nemmer man gårdens stolte fortid.

Overfor hovedbygninger ligger en smuk staldlænge, som 
er opført efter brand i 1914. Og familien Moltsen har valgt 
at bevare længen, som var i brug til 1989, da den nye løs
driftsstald blev taget i brug. Gårdspladsen får med denne

Staldlængen fra 1914. Gårdspladsen får med denne staldlænge 
og de store lindetræer karakter, så man også her fornemmer den 
gamle herregård.
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staldlænge og de store lindetræer karakter, så man også her 
fornemmer den gamle herregård.

Haven
Den store have med mange gamle bøgetræer og lindetræer 
ligger hen med græs. Moderne landbrugsdrift giver hver
ken tid eller penge til en stor pryd- og køkkenhave som i 
herremændenes tid på Aas.
Enkelte lindetræer er fældet, og man har talt årringene, og 
det viser, at de mange linde- og bøgetræer er plantet samti
dig med, at hovedbygningen blev fornyet i 1730.

Finn Moltsen fortæller, at i slutningen af 1800-tallet havde 
godsejer Jensen i en stor lind anbragt et bord og sæder til 
seks. Her samledes de lokale godsejere. De sad i træet spil
lede kort og drak brændevin - indtil første mand faldt ned.

Helle og Finn Moltsen foran hovedbygningen, der er bygget 
omkring 1730.

NYT FRA KREDSENE

Sjælland Syd
Som sædvanlig startede højskoledagen med formiddagskaffe og 
forstander Helle Hain fortalte derefter om dagligdagen på Brø- 
derup Ungdomsskole, hvorefter der var omvisning på skolen. 
Der sker hele tiden nye ting på skolen. Dagens første foredrag 
blev holdt af pastor Hanne Bohr fra Bjæverskov. Foredraget 
handlede om hendes farfar Niels Bohr (1885-1962). Mange 
kommenterede foredraget, og kaldte det det bedste Slægts
gårdsforeningen nogensinde havde haft. Det handlede som sagt 
om Niels Bohr, hans liv og forskning. Hanne Bohr formåede 
at fortælle om hans forskning, så de fleste af os forstod lidt af, 
hvordan en atombombe fungerer. Hun var selv 12 år, da Niels 
Bohr døde. Hun huskede ham som et varmt, venligt, familieori
enteret og meget globalt fredsorienteret menneske. En af hans 
kloge sentenser lyder sådan:
En åben verden er en god verden, en god verden er en åben 
verden.
Dette foredrag burde have været hørt af mange flere.
Efter en dejlig sangtime med Poul Erik Thomsen skulle vi høre 
næste foredrag.
Det var formand for Dansk Industri Sydsjælland Steffen Stef
fensen, der stod for det. Foredragets titel var: Udfordringer 
ved at drive industrivirksomhed i dagens Danmark. Foredraget 
var med kontant afregning i forhold til forholdene i Danmark. 
Megen produktion flyttes i vore dage til lande, hvor produkti
onsomkostninger og især lønomkostninger er lavere, for, som 
han sagde, det er svært at finde et land, hvor de er højere, der 
findes kun et land: Norge. Er vi ikke i top 5 i verden kan vi godt 
lukke. I Danmark kan vi klare: salg, kundepleje, udvikling og 
service, resten skal laves i udlandet.
Den offentlige sektor er alt for stor, vore skattepenge skal gen
nem det offentlige med alt for store tab undervejs, før de igen 
kommer i omløb hos andre borgere, som pensioner vejvedlige
hold, skoler o.s.v.

Dorrit Røtting

Vejlekredsen
Vi havde møde den 7. november på Give Egnens Museum. 
Museumsleder Karen Marie Ravn bød velkommen og fortalte 
kort om museets historie og dens udstillinger. Vi var glade for 
at benytte deres dejlige lokaler til vor møde denne eftermiddag. 
Der blev afholdt en kort generalforsamling, der var genvalg 
til Jens Jacob Jacobsen, Niels Chr. Jørgensen og Steffen Buch 
Juul.
Herefter fik landmand Tage Waldemar lov til at underholde 
over temaet "Mit liv og mennesker jeg har mødt”. Tage er en 
fremragende sanger har været med i flere sangkor, desuden er 
han kirkesanger. Tage havde Birthe No med, hun er pianist. Der 
var lagt flere sange ind i underholdningen, som skabte minder 
for ham. Tage er født i 1929 ved Ølgod, hvor han havde sin 
skolegang og ungdom. Han kom tidlig ud at tjene ved landbru
get, men vilde gerne have mere skolegang, var derfor både på 
efterskole og højskole, Tage sluttede af med 9 mdr. på Ladelund 
Landbrugsskole, også her dyrkede han sin sangskat.
Tage blev gift med Linda, de nedsatte sig på Tørskindvej nær 
Nørup, det var nu ikke landbruget Tage ville fortælle om, deri
mod sin interesse for flyvning. Han tog flycertifikat allerede i 
halvfjerdserne, de var nogle stykker der købte et fly sammen, 
vi kunne høre, der var mange gode minder om flyveture med 
venner rundt i hele Nordeuropa.
Tage Waldemar var med til at starte Ådalskoret, sammen med 
nogle medlemmer herfra samt Birthe No dannede de "Dros
lerne", som tog rundt til plejehjem og underholdt med sang. 
Vi nåede ikke ind på hans politiske engagement, der indebar at 
være formand for den lokale venstrevælgerforening. Der var 35 
tilhører til denne underholdende eftermiddag.

Steffen Buch Juul.

Vestsjællandskredsen
Kredsens vintermøde afholdes 24. januar på Landbrugsskolen, 
Finderupvej 8, 4270 Høng.
Vi begynder kl. 13.30 med generalforsamling. Derefter serveres 
kaffen og så fortæller sognepræst Hanne Bohr, Bjæverskov om 
sin berømte farfader, atomfysiker Niels Bohr. Vi hører både 
om videnskabsmanden og familiemennesket, og ser man under 
Sjælland Syd, er foredraget kort omtalt under Højskoledagen.

Den 7. juni afvikles sommerudflugten. Den er henlagt til Fyn 
med besøg på det gamle herresæde Ørbæklunde, sejltur på 
Odense å, besøg i Glavendruplunden, hvor slægtsgårdsforenin
gens tidligere landsformand, Carl Martin Christensen, fortæller 
og dagen slutter på Ditlevsdal Bisonfarm, hvor vi først hører 
om okserne, ser de prægtige dyr og slutter med at smage på 
herligheden.

OGN
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Den store
Flere regenter har fået tilnavnet den 
store, bl. a. Knud og Valdemar i Dan
mark. I Rusland har vi både Peter den 
Store og Katarina den Store. Preussen 
havde Frederik den Store.

Christian den Fjerde står for os som 
en stor konge alene fordi han var 
konge i 60 år og byggede flere smuk
ke bygninger, der står endnu. Men 
han blev først kronet i 1596 så hans 
effektive regeringstid er nede på 52 år. 
Frederik den Sjette blev regent i 1784, 
men han blev først konge i 1808, så 
han samlede regeringstid var 45 år. 
Hans far, Christian den Syvende, var 
konge i 42, men var kun udøvende 
enevoldskonge de først 18 år. Chri
stian den Niende tog 43 og Christian 
den Tiende 42 år.

For at få et godt eftermæle skal monar
ken have siddet i mange år, og så har 
bedrifterne eller manglende bedrifter 
mindre betydning.

Lige efter nytår fejrer dronning Mar- 
grete den Anden sit 40 års jubilæum 
som regent. I hverdagen tænker vi 
ikke over, at nummeret er forkert. 
Desværre havde statsministeriet ikke 
i tide spurgt en historisk kyndig om 
nummeret, og så udråbte statsmini
steren dronning Margrethe som nr. to.

Vor tids dronning er den første dron
ning, som regerer i sin egen myndig
hed. Men tager vi to foregående dron
ninger begge med navnet Margrethe, 
som regerede for deres umyndige søn
ner, så er nummeret tre.

Margrethe Samberia eller som hun 
også kaldes - Margrethe Sprænghest, 
var gift med kong Christopher den 
Første. Efter hans død regerede hun 
for sin søn Erik Klippinge, der kun 
var ti år da faderen døde.

Valdemar den Stores datter Margre
the, som blev gift med den norske 
konge, fik sønnen Oluf. Efter Valde
mars Atterdags død i 1375 blev hans

barnebarn konge og moderen regent 
for ham. Efter Olufs død valgtes Erik 
af Pommern til konge, men han fik 
først et ord indført, da Margrethe døde 
i 1412.

Vores dronning burde rettelig hed
der Margrethe den Tredje. Nu kaldes 
majestæten for den anden, og hvilket 
nummer skal vi så give Margrethe 
Samberia? Det lyder tosset at omtale 
hende som Margrethe minus et!

Dronningen har udfyldt sin plads 
godt, og er nu blandt de majestæter, 
der har siddet længst, hvis det ikke 
ville være uetisk at kalde en dame for 
”den store”, kunne man give dronnin
gen dette tilnavn, og så undgik vi al 
snak om nummereringen!

OGN


