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Formanden skriver:
Jeg glæder mig over, at vi år har haft en 
både nem og god høst. Men så stopper 
glæden også, for mange steder i verden 
har tørke forhindret, at der overhovedet 
er noget at høste. Korn er ved at blive 
en mangelvare på verdensplan, udyrkede 
arealer, produktion af majs til biobrændsel 
o.s.v. reducerer produktionen af korn. Vore kornlagre - set 
på verdensplan - er faktisk faretruende små, og det presser 
den animalske produktion.
I Danmark må vi erkende, at slagtesvin er en truet art. 
Smågrise sælges til Tyskland, eller også bygger danske 
landmænd svinestalde i Østeuropa, og lægger svinepro
duktionen dertil. Og det gør de med statskaution, som så 
gør man kan låne penge i både udlandet og her hjemme 
til meget lave renter fordi staten kautionere. Og heri er en 
skjult statsstøtte. Det betyder, at den danske stat betaler for 
at landbruget flager ud!
Danske landmænd, som har etableret sig i både Midt- og 
Østeuropa, står for en meget stor del af svineproduktionen, 
ligesom hollænderne tager sig af mælkeproduktionen. 
Danske landmænd i Europa har på deres store brug en 
produktion, som svarer til det halve af hele den danske 
landbrugsproduktion, og når vi tænker på, hvor få danske 
landmænd, der har etableret sig i Østeuropa, så viser det 
fremtiden.
Danske gårde bliver boliger for dem, der investerer ude i 
verden, og jorden ligger hen som naturområder. Staldbyg
ningerne er revet ned, følgeindustrierne som mejerier og 
slagterier er lukkede. Det er ikke min dagsorden for dansk 
landbrug, men skaber man ikke bedre rammer for produk
tionen i Danmark, så er det en vision om fremtiden.

Peder Mouritsen.
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Kurregård
Mellem Helsinge og Kattegatkysten i Nordsjælland ligger 
Kurregård, der ejés af Jan Larsen, der er tredje generation 
på gården.
Gården er interessant, for den er et af flere eksempler på, at 
der i Nordsjælland stadig drives prægtigt landbrug, og der 
ikke alene er gårde med heste og andre hobbydyr.
Til Kurregård hører 80 ha, men driften omfatter 350. Den 
drives med planteavl, der er baseret på foder til gårdens 
kvægbesætning, der omfatter 280 årskøer.
Jan Larsen har et driftsfællesskab om markbruget med en 
anden mælkeproducent.
Da Jan Larsen i 2001 overtog halvdelen af sit hjem, var der 
50 køer. Besætningen blev udvidet til 140, og i 2008 købte 
han køer i Sverige, hvormed besætningen fordobledes.
Der er opført en løsdriftstald med malkestald.
12003 flyttede Jan Larsen ind på gården, hvor han bor sam
men med kæresten Christina.

Historien
Kurregård ligger matrikulært i Laugø, Helsinge sogn. 
Landsbyen Laugø er beskrevet i ”En nordsjællandsk 
landsby igennem 200 år” som Arne Sørensen skrev i 1988.

Langø
De 17 gårde i landsbyen Laugø blev udskiftet i 1788. Før 
udskiftningen havde hver gård jorden fordelt på 110 steder. 
Næsten alle gårdene blev liggende i landsbyen, og de fik 
derfor en stjerneudskiftet jordlod, men Kurregård var en af 
de få gårde, som måtte flytte ud på marken.
Kurregård overgik til arvefæste ved skøde af 28. januar 
1800.
Der var også 21 husfolksfamilier i Laugø, og dem blev der 
fundet plads til på den ringeste jord i ejerlavet, og først 
efter 1840 begyndte kronen at sælge disse ejendomme til 
arvefæste.

Gården
Kurregård har matrikel nr. 10a af Laugø, og om gården 
fortæller Arne Sørensen i sin bog:
”Kurrelodden” blev ved udskiftningen i 1788 udlagt i 
”Valby vangen”, og indeholdt 71 2/14 td. land.
Gården er udflyttet fra Laugø by omkring 1790, og under 
gammelskat hørte matr. nr. 26 ”Lille Ravnebjerghus” ind 
under Kurregård.

Væsentlige ombygninger: Vestre længe - kostald/ungdyr- 
stald fornyet 1870, og grundmuret i 1952, og igen i 1982. 
Nordre/østre længer - lo/lade nybygget i 1913 og 1915.

Ombygget og delvist flyttet i 1951.
Svinehus mod vest, nybygget 1901 og udvidet 1949.
Stuehuset bygget 1929.
Maskinhus bygget 1984.

Der lå for 200 år siden nogle agre kaldet ”Kurre agre”, og 
hvad navnet kommer af ved jeg ikke.
I Udskiftningsforordningen får en mand ved navn Peder 
Mortensen tildelt denne udlod. Han er født ca. 1735 og gift 
med den et år yngre Karen Poulsdatter. Tilsyneladende er 
det hans søn, Poul Pedersen, der udflytter gården fra Laugø 
by. Han nævnes i udskiftningen i 1793, og har antagelig 
allerede her overtaget Kurregårdens fæste.
Han er født ca. 1755 (død 1837) og gift med Karen Jørgen- 
sdatter (død 1858). Hun er datter af Jørgen Olsen ”Lang- 
holmgård” matr. nr. 12a.

Den 28. januar 1800 får Poul Pedersen arvefæste- og skø
debrev på ”Kurregård”, og han driver den i 30 år, indtil 
hans søn Peter Poulsen overtager den. Han er gift med den 
jævnaldrende Karen Larsdatter. Også de har gården i 30 
år, for i 1860 får sønnen Niels Pedersen skøde på ”Kurre
gård”. Han er gift med Bodil Kirstine Larsen, som er datter 
af Lars Børgesen ”Lundholmgård” i Valby. Niels Pedersen 
dør, og enken får ved skifteudskrift i 1880 adkomst til 
ejendommen.
Den 31. december 1902 overtager arvingerne gården, og 
samme dato overtager sønnen Lars Pedersen den. Han er 
født i 1864 og dør 1943. Han bor sammen med sine ugifte 
søskende, Karen Marie (dør 1938) og Hans født 1870. 
Han dør 1954. De har sammen drevet ejendommen siden 
faderens død.
I 1938 sælger Lars Pedersen gården til Evald Nielsen født 
1910 og gift med Eva Larsen født 1918.
Lars Pedersen flytter til matr. nr. lOg.”

Slægten
Jan Larsen fortæller at hans morfar, Evald Nielsen, dyr
kede meget med kartofler, og derfor fik han opført et kar
toffelhus.
Den 1. marts 1976 overtager Eva og Evald Nielsens dat
ter og svigersøn, Ilse og Hans Olav Larsen, Kurregård. 
Besætningen kom op på 50 køer og omtrent det samme 
antal ungkreaturer, så var der nogle få fedesvin, 6 rideheste 
samt høns og ænder.
I 2001 kom tredje generation med, da Jan Larsen overtog 
halvdelen af gården og siden 2006 har han haft det hele.

OGN
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Højbygård ved Rødby

Hovedbygningen set fra indkørslen.

Højbygård lidt øst for Rødby på Lolland er en meget gam
mel hovedgård, som siden slutningen af 1700-tallet har 
hørt sammen med Lungholm. Højbygård og Lungholm 
godset ejes af Nicolas baron de Bertouch-Lehn, der er 10. 
generation på Højbygård.

Det første man bemærker, når man nærmer sig Højbygård 
er det store kornmagasin, men ellers er den gamle herre
gård ikke prangende. Hovedbygningen og kornmagasinet 
udgør sammen et sjældent bevaret herregårdsmiljø, som er 
med at hæve Højbygård op i en særklasse. Højbygård er 
ikke alene et interessant landbrug, det er landbrugets kul
turhistorie med kornmagasin, de store avlslænger fra 1864 
og sukkerfabrikken fra 1872.

Gennem århundrederne har gården været grundlaget for 
et betydeligt landbrug, og til sidste har Højbygård været 
hjemstedet for Danmarks første projekterede sukkerfabrik, 
brødrene Frederiksens fabrik fra 1872.

Højbygård og Lungholm godser omfatter 1106 ha agerjord, 
som er bortforpagtet, ca. 100 ha ligger hen med græs. 265 
ha er skov og heri er medregnet det inddæmmede areal.

Hovedbygningen gennemgår i denne sommer en omfat
tende istandsættelse, og det er godsejerens hensigt, at han 
- når restaureringsarbejdet er færdigt - vil flytte fra Lung
holm til Højbygård.

Højbygård er en meget gammel sædegård, som fra 1685 til 
1725 var under krongodset. Perioden indtil 1685 omfatter 
en række ejere, der alle tilhørte den gamle danske adel.

Efter 1725 har gården tilhørt efterkommere af Abraham 
Lehn, en økonomisk velfunderet købmandssøn fra Køben
havn, som slog sig på landbrug og var medlem af Den store 
Landbokommission.

Højbygårds hovedbygning er en forholdsvis beskeden byg
ning. Der er antagelig fra 1670'erne, og dengang fordredes 
ikke så monstrøse boliger. Til gengæld var de mindre 
hovedbygninger i bindingsværk meget komfortable, da 
stuerne med deres ringere lofthøjde medførte at beboerne 
vinteren igennem kunne sidde lunt og godt.
Hovedbygningen til Højbygård er et godt eksempel på en 
hovedbygning til en herregård fra tiden før herregårdenes 
pengerigelighed i midten af 1800-tallet, hvor kornpriserne 
var høje og salget af fæstegårde og -huse bidrog til den 
gode økonomi.
At Højbygårds interessante hovedbygning er bevaret skyl
des selvfølgelig det forhold, at siden 1725 har den kun 
kortvarigt været bolig for ejeren.

Hvad Højbygård ikke har i hovedbygningen, har gården 
til gengæld i kornmagasinet. En bygning i bindingsværk 
i to stokværk. Denne bygning angives i den tilgængelige 
litteratur til at være fra samme tid som hovedbygningen. 
Tilsammen udgør hovedbygningen og kornmagasinet et 
sjældent bevaret herregårdsmiljø, som er med at hæve 
Højbygård op i særklassen.

Det gamle Højbygård
I Danske Slotte og herregårde bind 6 side 260-261 står: 
”For så vidt Højbygårds bygningshistorie angår, har den 
formodning været fremsat, at gården i de ældste tider var 
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befæstet - måske som værn mod de hyppige vendiske ind
fald på Lollands sydkyst. I mosen tæt syd for den nuværen
de bebyggelse findes en ret betydelig rest af grave, hvori 
der ligger en holm mage til lignende andetsteds. Om disse 
ved man, at de med en enlig tårnagtig stenbygning har tjent 
som forsvarernes sidste tilflugtssted i vore ældste gårdbe
fæstninger. Hertil kunne også nok den omstændighed tale, 
at gårdens bygninger er lagt på et mindre tilgængeligt sted 
i terrænet, hvortil kommer, at matrikelkortet af 1791 endnu 
viser en holm ved den pågældende lokalitet. Da gården 
yderligere har været omgivet af voldgrave også på de 
andre sider og sandsynligvis været forsynet med palisader, 
synes det virkeligt at have drejet sig om den urolige mid
delalder. Spor af gravene kan endnu skelnes - navnlig fra 
luften, som sænkninger i jordsmonnet, og ved gravning i 
grunden under den i 1943 nedrevne (nordre) folkebygning 
fandtes en af disse grave ganske tydeligt afsat. I øvrigt har 
landbygninger i 1500-tallet for det meste været lerklinede 
bindingsværksbygninger, og sådanne forefandtes derfor 
antagelig også på Højbygård på Iven Bramsteds tid (1397). 
Det er ikke udelukket, at disse bygninger har lidt skade 
under bondeurolighederne omkring 1441, og at denne 
omstændighed i forbindelse med udvidelsen af gårdens til
liggender har givet Claus Krummedige anledning til i 1489 
at ombygge gården og - nu da adgang hertil udtrykkelig 
var blevet åbnet adelen ved kong Hans' håndfæstning - at 
forstærke dens værn.
Da svenskekrigene 1658-59 gik hærgende hen over Lol
land og bl. a. hårdt hjemsøgte byerne Ringsebølle med 
dens kirke og Højby, blev også Højbygård så ilde medta
get, at den i matriklen af 1664 betegnes som ”ruineret”. 
Genopbygningen faldt det derfor i Rantzauernes lod at 
foretage. Således tilskriver man Henrik Rantzau at have 
ladet det endnu bevarede, statelige kornmagasin opføre 
omkring 1670.”

I foråret 2012 har Museet Lolland-Falster gennemført en 
undersøgelse af bygningerne på Højbygård, og Hanne 
Christensen fra Museet fortæller: ” Noget tyder på, at 
kornmagasinet er yngre end 1670. Ligeledes er hovedbyg
ningens bygningshistorie vanskelig.”
Vi ser med interesse frem til, at museets rapport fremlæg
ges.

Krongods
Efter at Højbygård gennem århundreder havde været ejet 
af de gamle adelsslægter, blev den i 1685 overtaget af 
staten, da den sidste ejer - Christoffer Rantzau - havde for 
stor skatterestance.
11718 blev Højbygård henlagt under Det lollandske Rytter
distrikt. I 1725 blev dette rytterdistrikt solgt og Højbygård 
købt af den meget velhavende Abraham Lehn (1702-57).

Lehn
Abraham Lehns far hed også Abraham Lehn (1643-1709), 
han var vinhandler i København. Lehn drev imidlertid ikke 
blot vinhandel og vinhus, men også storhandel som ostin
disk købmand (grosserer) med en udstrakt skibsfart, bl.a. 
på Indien. 1691 nævnes han blandt Københavns fornemste 
redere; endvidere var han fra 1688 direktør for Det ostin
diske Kompagni.

Det havde været faderens ønske, at sønnen skulle være 
købmand, men han havde andre interesser, og efter en 
dannelsesrejse rundt i Europa og med en arv på 200.000 
rigsdaler efter faderen, blev hans lykke gjort som godsejer. 
I 1725 købte han Højbygård på Lolland og året efter Fugl

sang og Priorskov og endelig i 1729 Berritsgård, som blev 
hans ynglingsopholdssted. Om vinteren residerede han i 
København, hvor han besad adskillige ejendomme.
I 1731 lod Abraham Lehn sig sammen med broderen Johan 
Lehn optage i adelsstanden.

Poul Abraham Lehn
Næste generation - Poul Abraham Lehn var født på Ber
ritsgård i 1732 og døde på Hvidkilde i 1804.1 1757 arvede 
Lehn efter faderen Berritsgård og Højbygård, og efter far
broderen, Johan Lehn, arvede han de fynske godser: Hvid
kilde, Nielstrup og Lindskov (Lehnskov). I 1775 købte han 
Orebygård, der lå nær Berritsgård, og i 1784 erhvervede 
han Lungholm.
I 1761 udnævntes han til konferenceråd og i 1774 til kam
merherre.
Af de fynske besiddelser oprettede han i 1781 baroniet 
Lehn, og Hvidkilde blev hans foretrukne residens.
Poul Abraham Lehn var allerede i 1780 blevet optaget 
i Den friherrelige Stand. I 1784 oprettede han baroniet 
Guldborgland af Berritsgård og Orebygård.
Af Højbygård og Lungholm oprettede han i 1803 stamhu
set Højbygård.
Poul Abraham Lehn var en af landets største godsbesiddere 
og han beskrives i samtiden som en dygtig landmand samt 
en human og afholdt godsherre.

Poul Abraham Lehn var i 1761 blevet gift på Nakkebølle 
med Erica Kirstina Cicignon (1744-1792). I ægteskabet 
fødtes tre døtre: Sophie Amalie Lehn (1764-1834), Mar
grethe Krabbe Lehn (1766-1789) og Elisabeth Cathrine 
Lehn (1772-1802).

Bertouch-Lehn
Stamhuset Højbygård tilfaldt erektors datter Johanne Fre
derikke Lehn, der var gift med Frederik von Wallmoden til 
Fuglsang. Hun døde året efter overtagelsen, og stamhuset 
overgik til hendes søstersøn, Poul Godske von Bertouch.

Poul Godske von Bertouch blev efter en længere rejse 
rundt i Europa sammen med Adam Oehlenschlåger, gift 
med Henriette Margrethe Klauer, og ægteparret tog bolig 
på Lungholm, der således blev stamhusets hovedsæde. Ved

Kornmagasinet.
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kongelig resolution af 13. maj 1819 blev stamhuset Høj- 
bygård ophøjet til baroniet Søndrekarle. Besidderen blev 
lensbaron og førte navnet de Bertouch-Lehn.

Nye avlslænger
I 1864 brændte en del af ladegården, som følge af et lyn
nedslag, og nye stalde og lader - sammenbygget i T-form, 
opførtes. Disse bygninger betragtedes af samtiden som helt 
enestående, og på initiativ af C. F. Tietgen kom kronprins 
Frederik (senere Frederik den Ottende) for at bese dem.

Ost
Til Højbygårds landbrug med 150 malkekøer var anlagt et 
mejeri, der fremstillede oste. Osteproduktionen ophørte i 
1902, men den store ostekælder blev først fjernet i 1943.

Sukkerfabrik
Højbygård var bortforpagte! til brødrene Erhard og Johan 
Ditlev Frederiksen. De var uddannet landbrugskandidater 
og havde rejst i udlandet, hvor de i Tyskland havde studeret 
produktionen af sukker udvundet af roer. 1 1872 anlagde de 
i Holeby den første sukkerfabrik i Danmark -”Sukkerfa
brikken Lolland”. På samme tid begyndte C. F. Tietgen at 
arbejde med planer for en sukkerfabrik i Odense. Tietgen 
kom senere i gang med projektet, men det lykkedes for 
ham, at få fabrikken i gang før brødrene Frederiksen. Sel
skabet gik fallit i 1877 og kreditorerne omdøbte fabrikken 
til ”Højbygård Sukkerfabrik”. I 1880 blev fabrikken købt 
af A/S De danske Sukkerfabrikker.

OGN

Luftf oto o. 1930.
Hovedbygningen ses nederst til venstre. De to fløje er sammenbyg
get i vinkel. Den korte fløj til gårdspladsen er økonomifløj og den 
lange fløj overfor rummer forvalterbolig og værelser til folkene 
m. m. Denne fløj blev fornyet i 1943. Det historisk interessante 
kornmagasin står overkalket. De egentlige avlsbygninger er af 
grundmur og tækket med tagpap. Lige østfor magasinbygningen i 
retningen vest-øst heste- og kostald. For enden af staldbygningen 
lade. Nord for kostalden ligger en svine stald, og nord for denne 
stald en trælade, hvor der ved den vestlige gavl er et halvtagsskur 
til redskaber og maskiner.
Gården har egen roebane med løse spor til markerne og faste spor 
til staldene.
Af de store bygninger fra 1864 er kun laden yderst th. i billedet 
tilbage, det andet blev revet ned omkring årtusindskiftet.

Oversigt over ejere og besiddere i slægten Lehn/de Bertouch-Lehn

1725
Abraham Lehn (1702-1757).
Gift 1727 med Sophie Amalie Edinger.

1757
Sønnen Poul Abraham lensbaron Lehn (1732-1804).
Gift 1761 med Erica Kristina Cicignon (1744-1792).

1784
Poul Abraham lensbaron Lehn (1732-1804).
Gift 1761 med Erica Kristina Cicignon (1744-1792).

1804
Datteren Johanne Frederikke Lehn ( - 1805).
Gift med Fr. v. Wallmoden ( - 1823).

1805
Søstersøn Poul Godske lensbaron de Bertouch-Lehn 
(1796-1831).
Gift med Margaretha Klauer ( - 1836).

1831
Sønnen Johan Julian Sophus Ernst lensbaron de Ber
touch-Lehn (1826-1905).
Gift med Anna Sophie Nathalie komtesse Holck-Win- 
terfeldt.

1905
Sønnen Poul Abraham lensbaron de Bertouch-Lehn 
(1856-1928).
Gift med Sophie komtesse Løvenskiold ( -1937)

1928
Lungholm m. v.: Sønnen Poul Johan lensbaron de Ber
touch-Lehn (1879-1936).
Højbygård m. v.: Enken Sophie lensbaronesse de Ber
touch-Lehn.
Successorfond: Julian lensbaron de Bertouch-Lehn 
(1886-1961)

1936
Nevøen Poul Christian baron de Bertouch-Lehn (1922).
Gift 1947 med Eva Jeanne Pade (1925)

1937
Rudolph Frederik Carl Adam baron de Bertouch-Lehn 
(1891-1976) på moderens part.
Gift 1916 med Olga Elena Burchard Trevino (1890- 
1976).

1976
Sønnen Poul Christian baron de Bertouch-Lehn (1922) 
på faderens part
Gift 1947 med Eva Jeanne Pade (1925)

1986
Eric Rudolph baron de Bertouch-Lehn (1956).
Gift 1986 med Camilla Josephine Marie komtesse Hol- 
stein-Ledreborg (1959)

2011
Nicolas Erik Carl Poul Johan Dmitri baron de Bertouch- 
Lehn (1986).
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Storhed og Fald

Retshistoriker Andreas Ørskov-Lindhardt har forsket i ”Den Kaj Lykke ’ske Proces ”, 
hvor adelsmanden Kaj Lykke i 1661 blev dømt for majestætsfornærmelse. Her bringes 

et kort uddrag af hans arbejde, som forventes at blive udgivet senere på året.

Den navnkundige Kaj Lykke og hans slægt
Ofte har spørgsmålet om hvad der reelt set foranledigede 
processen mod den stenrige adelsmand - Kaj Lykke i abso
lutismens (enevældens) tidligste periode, været diskuteret 
blandt retshistorikere. Ser man processuelt på spørgsmålet 
er sagens genstand et famøst kærlighedsbrev fra foråret 
1656. Det har været den gængse opfattelse blandt mange 
at man, ved i stedet at lægge en politisk vinkel til grund, 
antager at det hele var en reel ”skræmmekampagne”, der 
blev iværksat for at demonstrere den nyligt indførte abso
lutismes uindskrænkede magt i praksis. Om dette er der 
ingen tvivl at spore, men hvorfor valgte man netop at bruge 
Kaj Lykke til formålet?
Man ved ikke præcis hvornår Kaj Lykke blev født, men 
på en skønsmæssig vurdering, og sammenlignet med hvad 
der oplyses i kilderne, angives hans fødselsår til 1625 eller 
deromkring. Hvad man ved om hans opvækst og tidligste 
ungdom er meget begrænset - ”Indtil Aaret 1661, da Kai 
Lykkes Ulykke gav hans Navn en historisk Betydning, var 
han temmelig ubekjendt; i alt Fald er de Efterretninger, 
der haves om hans tidligere Liv, meget sparsomme”1, som 
O.F.C. Rasmussen udtrykker det.
Kaj Lykke var ejer af det fynske Rantzausholm - det nuvæ
rende Brahetrolleborg ved Korinth, der ganske var hans 
foretrukne sæde - ”hvor han levede et muntert ungkaleliv, 
drog mange gæster til huse og knyttede intime forbindelser 
med de på gården tjenende piger...”2. Ved sin fars død i 
1655 arvede Kaj Lykke blandt mange andre besiddelser 
Gisselfeld. Derudover ejede Lykke tillige en del besiddel
ser på Fyn og i Jylland.

Kaj Lykke var grundet sin høje sociale status en agtet 
person, og slægten generelt var yderst velset. Han blev 
regnet for at være den rigeste herremand i landet, med 
15 herresæder i sin besiddelse. I 16 år alderen blev han, 
som adelens tradition foreskrev, sendt på en dannelses
rejse rundt i Europa. Rejsen sluttede med et studieophold 
ved universitetet Padua i Italien, og efter godt 5 års rejse, 
vendte han hjem til Danmark.
I sine unge år gjorde han tjeneste ved Christian IV’s hof - 
fra 7. maj 1645 som hofjunker og året efter, den 25. august 
1646 udnævntes han til kammerjunker.
I Christian IV’s tjeneste påkaldte han sig monarkens ugunst 
- hvilket i øvrigt eftersigende var let, og blev afskediget fra 
hoftjenesten kort før kongens død i 1648.

Som en af landets rigeste adelsmand skulle man anse 
ham for værende standsmæssig sikret og så højt placeret i 

hierarkiet, at enhver tanke om at styrte ham forekom som 
værende det rene nonsens.

Kaj Lykkes fald - processens forspil
Det der gjorde Kaj Lykke til et, om man så må sige, ”let 
offer” for absolutismens reformer blev ”kødets lyst” og 
hans skæbne blev indirekte at han var en libertiner, såle
des som almuen ville vide at ”Enhver skiøn Jomfrue hun 
ønsker sig, Gud give Kaj Lykke vilde have mig”. Også 
hans ydre skulle angiveligt have overgået enhver efter 
datidens forhold. Casper Peter Rothe fremkom i sit skrift 
med en karakteristik af Lykkes ydre og fortæller at hans 
”Ansigt med øvrige Legemets Skabning var deylig og 
meget vel dannet”3. Rothe fortsætter: ”Men som han selv 
var et deyligt Mandfolk, saa var det og hans Hoved-Lyde, 
at han alt for vel kunne lide deylige Fruentimmer. Saadan 
hans Tømme-løse Begierlighed blev hans ulykke; Da 
han i Frue Øllegaard Gyldenstierne havde faaet en dydig 
Ægte-Felle, kunde han ey lade sig nøye med hende, men 
gik bestandig uden om”4. Det var almindeligt kendt at 
Lykke havde et enormt seksuelt behov og stod i intimere 
forhold til flere af sine tjenestepiger. Pigekammeret på 
Rantzausholm lå angiveligt meget nær Lykkes sovegemak. 
Kongelig Ordenshistoriograf, dr. phil. Louis Bobé fortæller 
om beskaffenheden og anvendelsen af østfløjen at ”1 første 
etage gik man fra kirken ind i den med forgyldte fliser 
beklædte Kirkestue; videre fulgte pigernes sovestue, Kai 
Lykkes sovekammer, med brunt flisegulv...”5.
En af pigerne var Sofie Abelsdatter - der grundet sit forhold 
til Lykke havde fået en højere status på Rantzausholm 
end sine ligefæller. Det beskrives at hun var klædt som 
en adelsfrue og ikke som tjenestepige6. Foragt for hendes 
fortrin afstedkom sladder og ondsindede rygter.
I et brev dateret i foråret 1656 til Lykke, der på daværende 
tidspunkt opholdt sig i København skriver Sofie Abelsdat
ter at hun ikke vil være i hans hus længere ”da Folk hende 
til værste eftertalte”. Kaj Lykke svarer hende i et brev date
ret 12. april 1656. Dette brev er hele sagens omdrejnings
punkt og under processen udlagt som anklagemyndighe
dens hovedbevis. I dette ”hovedbrev”, som det er kaldt i 
processen, forsøgte Lykke at ”trøste” Sofie Abelsdatter og 
formå hende til at forblive på Rantzausholm. Lykke skrev 
at hun ikke skulle begræde at der taltes ilde om hende - al 
den stund hun blot skulle vide hvilke slibrige rygter der løb 
i København om selveste dronningen, Sophie Amalie, og 
hendes lakajer.
Et øjebliks letsindighed fra Lykkes hånd - hvad han her 
udtrykker på skrift om landets dronning kom ham dyrt at

I O.F.C. Rasmussen: Optegnelser om Gisselfeld. A.P. Bangs Bogtrykkeri, Næstved 
1868, p. 95.

2 Louis Bobé: Brahetrolleborg. Danske Slotte og Herregårde, bind 8 - Sydfyn, p. 167- 
192, 2.udgave, Hassings Forlag, København 1964 (redaktion af Aage Roussell), p. 
179.

3 Casper Peter Rothe: Brave danske Mænds og Qvinders Berømmelige Eftermæle, 
bind II, p. 294-95.

4 Casper Peter Rothe, p. 295.

5 Louis Bobé, p. 178.
6 Niels Rasmussen Søkilde, p. 8

af Andreas Ørskov-Lindhardt
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stå. Kaj Lykke skrev ”[...] I schulle hørre huad de taller om 
vores Dronning, att Hendes Lackeier legger i mett heinder, 
huilckett och veil er sanden [...]”7.

Lykkes ”trøstende ord” har øjensynligt ikke klaret situa
tionen. I sommeren samme år rejste Sofie Abelsdatter 
alligevel fra Rantzausholm. Kort tid efter bliver hun viet 
til Lykkes forvalter, ridefoged Peter Børting. Søkilde næv
ner at ”det skete med Kaj Lykkes Villie, maaske endog 
med hans Tilskyndelse, i det hun blev gift med Ridefoged 
Peter Børting, der endnu samme Sommer fik rejst en ny 
Hovedbygning ved sin Gaard i Haagerup, tildels paa Kaj 
Lykkes Bekostning, thi de stod begge i [anset forhold] hos 
deres Herre”8. Dette underbygger antagelsen at Børting og 
Sofie Abelsdatter endnu ved dette stod i godt forhold til 
Kaj Lykke.

Kort tid derefter udbrød den første svenskerkrig, hvilket 
bevirkede at Kaj Lykkes tilstedeværelse på landet blev 
sparsomt. Han opholdt sig mest i gården inde i Købma- 
gergade i København, hvorfor den daglige administration 
af Rantzausholm var lagt i hænderne på Peter Børting, 
der passede sin herres interesser, men i høj grad også sine 
egne. Man ved at han i tiden under krigen reducerede 
Lykkes formue i ganske betydelig grad - antageligt til det 
halve, og det til sin egen fordel - idet som Lykke blev fat
tigere blev Børting rigere. Han havde efterhånden også 
opnåede så meget myndighed på Rantzausholm, at det 
end og var mere end vanskeligt for Lykke at genvinde den 
fulde ledelse da han vendte tilbage. Venskabet der ellers 
havde bestået mellem Lykke og Børting begyndte at vakle, 
og efterhånden satte Lykke sig op imod alt hvad der kom 
af forslag fra Børtings side, angiveligt fordi han ikke bil
ligede Børtings egenrådige ledelsesform, men snarere i et 
spinkelt forsøg på at genindtage territoriet. Det var svært. 
Kaj Lykke ophøjede en hovbonde - Hans Lauridsen til 
delefoged med birkeret på Rantzausholm, hvis hverv var 
at retsforfølge ansatte som herremanden, dvs. Kaj Lykke 
ville have tiltalt. Med tiden gav Lykke ham også andre, 
ikke uvæsentlige embedsposter.
Der opstod hurtigt en uoverensstemmelse mellem Peter 
Børting og Hans Lauridsen. Lykke påskønnede Lauridsens 
indsats og overdrog ham fire ungheste, hvilket naturligt 
afstedkom en misundelse hos Børting, der fra da af søgte 
at modarbejde Lauridsen på alle tænkelige måder.
Peter Børting rejste en sag på ikke mindre end 19 ankla
gepunkter, hvor han bl.a. anklagede Lauridsen for at have 
tilranet sig fordel hos Lykke, dels med penge, dels med 
heste, føl, græsning, foder etc., og alvorligst at have begået 
tyveri og bedrageri imod Lykke og svigtet hans tillid. 
Børting fremlagde endda vidneerklæringer der enstem
migt bekræftede hans påstand. Søkilde påpeger at disse 
vidner antagelig var lokket eller endog truet9 til at bekræfte 
Børtings anklage, da ingen på egnen offentligt turde sætte 
sig op imod den mægtige ridefoged. Sagen rejstes for bir
ketinget, og birkefogeden Jens Pedersen, var tillige Peter 
Børtings svoger.
Sagen var alvorlig for Hans Lauridsen, da anklagen, 
såfremt der kunne føres bevis for den ville domfælde Lau
ridsen til døden. Lauridsen og Børting rejste til København 
for hver især at forelægge deres herremand Kaj Lykke 
sagen. Derefter indgav Hans Lauridsen en skriftlig erklæ
ring om Peter Børtings anklage, men Børting fastholdt sin

7 C4-1. Processer, Indre Forhold: Kaj Lykke 1656-1661 (Rigsarkivet)
8 Niels Rasmussen Søkilde, p. 9
9 Niels Rasmussen Søkilde, p. 11 

anklage. Kaj Lykke pålagde ham ikke at foretage sig noget 
imod Lauridsen førend han var tilbage på Rantzausholm. 
Forinden havde Børting fået sin svoger til at dømme Lau
ridsen på Ære og Liv. Dommen blev ikke ført til tingbogen. 
Ugen efter blev der afsagt endnu to domme mod Hans Lau
ridsen, hvori han 1) blev dømt i sin herres nåde og unåde, 
og 2) dømt fra sin boslod.
Dette kom Lykke for øre i København, og han svarede 
prompte i et brev at ingen måtte tilføje Hans Lauridsen 
overlast, og at enhver der måtte have noget at udstå med 
ham, skulle rejse sagen ved retten. Forbuddet fra Kaj Lyk
ke var dog imidlertid ikke tilstrækkeligt til at stoppe Peter 
Børting, som førte sagen mod Hans Lauridsen for landstin
get på Fyn. Sagen havde nu udviklet sig til mere end hvad 
kunne løses i mindelighed, og værst var det at den i nogen 
grad havde pådraget sig en vis offentlig interesse. Kaj Lyk
ke valgte derfor at tage hjem til Rantzausholm og gjorde et 
forsøg på at rede trådene ud. Han forbød på det bestemteste 
sagen mod Hans Lauridsen prøvet for landstinget, og som 
birkeherre udnævnte han selv nogle dommere, og nu blev 
Hans Lauridsen blev frikendt for enhver anklage - og slut
teligt blev Peter Børtings svoger - birkefoged Jens Peder
sen afskediget fra sit hverv. Dermed skulle sagen være 
lukket - men i sagens natur slog Peter Børting sig ikke til 
tåls med den afgørelse. Peter Børting kastede i stedet sin 
vrede mod Lykke, og startede en strid om forvaltningen 
af Rantzausholm under krigen og forvaltningen i Lykkes 
fravær i det hele taget. Det endte med at der skulle mægles 
mellem dem. Hver udpegede to mænd på vegne af sig. Om 
disse kommissærer kom frem til noget resultat er uvist. 
Det førte dog imidlertid ikke til noget og denl. maj 1661 
afskedigede Kaj Lykke Peter Børting fra Rantzausholm.
En adelsmand værdigt er det at Kaj Lykke handlede således 
og tog sin delefoged i forsvar mod Børting, men spørgsmå
let er hvorfor Lykke ikke greb ind i sagen langt tidligere, 
men ventede til tvisten var havnet hos birkefogeden. Det 
har tidligere været fremme at Lykke skulle have en vis 
ængstelse for Børting, fordi han var usikker på hans midler 
- og om han havde noget kompromitterende på Lykke der 
kunne bringe ham i forlegenhed. Børtings hustru var som 
nævnt Sofie Abelsdatter. Dette er umuligt at give noget 
entydigt svar på, men så meget kan fastslås, at nærede Kaj 
Lykke en sådan frygt, var det velbegrundet. Brevet fra 12. 
april 1656 spøgte stadig i sit sikre gem. Spørgsmålet var 
så hvad der kunne få Børting til at finde det frem: Hjælp 
til at skaffe delefoged Hans Lauridsen af vejen? Eller Kaj 
Lykke? Noget eller nogen havde i hvert fald kunnet få det 
frem i lyset - pludselig i sommeren 1661 klappede fælden.

Den 1. juli 1661 udgik kongelige befaling til alle lens- 
mænd, kommandanter, borgmestre og råd i købstæderne 
og ridefogederne på landet om at assistere generaladjudant 
Mikkel Skov og rigets generalfiskal Søren Kornerup i et 
magtpåliggende ærinde på Fyn. En generalfiskal var sta
tens øverste anklager i Danmark i perioden 1655-1863, 
hvis embedsopgave var at undersøge og rejse sag mod 
kongelige embedsmænd i tilfælde af embedsmisbrug samt 
rejse tiltale i sager om majestæts- og statsforbrydelser. Det 
er meget begrænset hvad der er at støtte sig til vedrørende 
denne inspektion men meget tyder på at Kornerup alene 
sigtede mod at komme i besiddelse af Kaj Lykkes brev til 
Sofie Abelsdatter. Hvordan dette brevs eksistens er kom
met til Kornerups kendskab kan man kun gisne om, men 
den mest underbyggede forklaring er at det er Børting der 
har orienteret en central person i magtapparatet om dets 
eksistens. Ifølge Christian Bruun er der ingen tvivl om at 
generalfiskalens besøg på Fyn er sat i stand på baggrund 
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af angivelser kommende fra Peter Børting10. At det over
hovedet har været nødvendigt at sende de to mænd til Fyn, 
kan kun skyldes at man i København har fået det indtryk 
at det har været udtalelser af faretruende karakter som 
Børting har ytret. Historikeren Christian Henrik Brasch 
havde den formodning at kongens rentemester Christof
fer Gabel havde en finger med i spillet i at brevet kom til 
veje. ”Det er ingenlunde usandsyneligt, at det er Gabel der 
har opsnuset Brevet og bragt det frem, saavel for at ærgre 
Dronningen, og maaske ogsaa selv selv hævne sig for Spot 
af Kay Lykke, som for at bruge det til et Middel, hvorved 
Kongemagten kunne sætte sig i Skræk hos den danske 
Adel”11.
Barsch er inde på noget helt centralt i denne udtalelse. 
Kongemagten kunne godt have en pointe i at pacificere 
adelen, i hvert fald for en stund. Og dette kan give grobund 
for den antagelse at hele Kaj Lykke-processen alene skulle 
til for politisk at vise at man slog hårdt ned på potentielle 
urostiftere. På dette tidspunkt havde man endnu ikke fun
deret det lovmæssige grundlag, og derfor hang hele syste
met i en tynd tråd. Kongemagten havde ganske enkelt ikke 
råd til modstand - og til at skræmme adelen var dette et 
aldeles glimrende middel. Til dette siger Christian Bruun 
at ”der er ikke nogetsomhelst Vidnesbyrd kjendt fra Kay 
Lykkes og Gabels Tid, hvorpaa en Formodning om disse to 
Mænds Forhold til hinanden kan grunde sig. Hvad Brasch 
(og andre før ham) har sagt om Gabels Delagtighed i at 
Brevet blev draget frem og om hans Motiver hertil, er ren 
Fantasi”. Ikke desto mindre har senere historikere givet 
kongemagten skylden for at bruge Kaj Lykke-processen, 
og dermed indirekte brevet som et middel til at påvise 
absolutismens magt til at slå hårdt ned på dem der satte 
sig imod. Således har blandt andre landsarkivar, dr.phil. 
Gunnar Olsen bemærket at ”Alligevel fik regeringen, eller 
for at præcisere det nøjere, dronning Sofie Amalie vist, at 
enevælden havde såvel vilje som evne til at slå hårdt ned 
på dem, der pådrog sig dens uvilje. Første gang viste det 
sig i sagen mod adelsmanden Kaj Lykke”. Dermed kom
mer vinklen til Christoffer Gabel - idet såvel kongen som 
dronningen aldrig personligt ville forsøge at tage del i 
anliggender som dette, men derimod meget gerne bad sin 
nærmeste embedsmand repræsentere sig, det var faktisk 
embedsmanden pligt og opgave. På dette tidspunkt i for
løbet peger alt på at dronningen ikke har været bekendt 
med anliggendet - Gabel var ”kongens mand” og man ved 
at dronningen nærede stor aversion mod Gabel, så derfor 
forekommer det aldeles utænkeligt om dronningen havde 
ønsket Gabel impliceret i noget som hun stod bag. Denne 
”centrale person” som Børting angiveligt skulle have 
underrettet om brevet er med overvejende stor sandsyn
lighed Komerup. Det kniber dog med at finde bevis for at 
Kornerup selv har spurgt til det - men snarere at Børting 
har fremlagt sagen for ham, og slutteligt lovet ham det 
mod en tjeneste, da det med ovenstående karakteristik af 
Børting er utænkeligt at han har gjort noget gratis eller i en 
god sags tjeneste. ”Der var Noget, Søren Kornerup havde 
tilfældes med Peter Børting: Han var over al Maade ivrig, 
hensynsløs, ogsaa i Rettens forfølgelse, det var ikke godt at 
falde i hans Hænder”12, som Christian Bruun skriver.
I den ordre som kongen har udstyret Kornerup med, hen
vises direkte til et brev. Det er derfor givet at Kornerup 
har vidst hvad han gik efter. At Kornerup var på Fyn med 
det formål at sikre sig brevet kan udledes af et aktstykke

10 Christian Bruun, p. 47.
11 Christian Henrik Brasch: Gamle Ejere af Bregentved, København 1873, p. 264.

12 Christian Bruun, p. 49.
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junker - pyntet 

efter datidens 
højeste mode - en 

af rigets mest 
velhavende adels- 
mænd - kammer
junker Kaj Lykke 
(ca. 1625-1699), 

oberst til hest, 
befalingsmand på 
Aalborghus, ejer 

af det fynske Rant- 
zausholm - søn af 
Frands Lykke den 

Rige og Lisbeth 
Brock.

fra sagen hvorfra det kan konkluderes at hen imod slutnin
gen af juli måned havde Komerup fundet et resultat. Af 
aktstykket synes det at forekomme klart at Kornerup har 
haft en bemyndigelse med fra kongen om at give efter for 
Børtings forlangender (prætentioner) for at få brevet i sin 
besiddelse.

Få dage efter befandt det famøse brev sig i København. Det 
blev dog ikke forevist Frederik III, men havnede i abso
lutismens tre høges besiddelse - overstatholder Christian 
Rantzau, rentemester Christoffer Gabel og generalfiskal 
Søren Kornerup. Rantzau og Gabel havde kun brevet i kopi 
(afskrift). Originalen beroede hos Komerup. Det var Rant
zau og Gabels embedspligt at få forelagt Kaj Lykke anlig
gendet, og det kunne forekomme besynderligt, idet det 
vel har været Komerups hensigt at føre sag på grundlaget 
- men nu i første omgang lignede det en gemen afpresning. 
Det er utænkeligt at Kornerup ville lade sig nøje med en 
forligsmæssig ordning i spørgsmål, med det kendskab man 
har til hans metoder og generelle opfattelse.

Kommissionen
Forhandlingerne blev ført af Rantzau og Gabel der af 
Frederik III til formålet var blevet udnævnt til kommis
særer. Forhandlingerne mellem kommissærerne og Kaj 
Lykke fandt sted i Rantzaus hus, officielt med det formål 
at få de fornærmelige ord rettet mod dronningen i brevet 
tilbagekaldt.
Man opskræmte Kaj Lykke og forelagde ham en potentiel 
majestætsfornærmelsesanklage. På den baggrund blev 
resultatet at Kaj Lykke afgav en skriftlig erklæring til 
kommissærerne hvori han bekender sig at have begået cri- 
men læsæ majestatis ved at have fremført ærekrænkende 
udtalelser om dronningen i et brev til Sofie Abelsdatter, 
og - ret så væsentligt for efterspillet - at disse var fremført 
i fuldskab, og erklærer sig hermed at have forbrudt ære, 
liv og gods.
Kaj Lykke indgik et forlig med kommissærerne om at 
erlægge hele sin formue til kongen mod at der ikke blev 
rejst sag ved retten, hvis udfald utvivlsomt ville være en 
dødsdom.
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Set fra kommissærernes side var denne afgørelse absolut 
den bedste at foretrække. Navnlig Gabel, som rigets rente
mester har kunnet se størst fordel i at Kaj Lykke afhændede 
hele sin enorme formue til kongens kasse - så på den måde 
kan man mene at Lykke dømte sig selv. Just om forløbet 
for udfærdigelsen af dette brev, forklarer Christian Bruun, 
at det forekommer som værende usandsynligt at det er for
fattet i forbindelse med de ovenfor nævnte forhandlingerne 
med Rantzau og Gabel13. Brevet er undertiden i kilderne 
nævnt som ”Kaj Lykkes underskrevne tilståelse”. Netop 
denne formulering henleder tankerne på et dokument som 
Lykke har fået forelagt med besked om at underskrive. 
Dette er ikke i overensstemmelse med de faktiske omstæn
digheder. Oplysninger om brevets udformning og navnlig 
at det var forseglet som et personligt brev, giver en fornem
melse af at Lykke ikke har udfærdiget det i kommissærer
nes nærværelse (endsige efter ordre), men har haft tid til 
at overveje ordene. Det er tænkeligt at det er blevet til på 
baggrund af en mundtlig forhandling. Der findes imidlertid 
ingen oplysninger der bekræfter at Lykke selv har foreslået 
kommissærerne en afleveringsforretning af hele sit bo for 
at slippe for videre tiltale, men det er det mest tænkelige at 
dette udspil er kommet fra ham selv.

Kaj Lykke udstedte den 30. juli 1661 en tilståelse14 for at 
kongen havde fået udbetalt 32.000 Rigsdaler, og på ny 
en obligation udstedtes fra Lykkes hånd den 1. august15 
lydende på 100.000 Rigsdaler der skulle udbetales til fast
satte terminer. Derudover gav han kongen pant i Gisselfeld 
og Rantzausholm.
De 32.000 Rigsdaler var nok en anseelig sum penge at 
udrede, men det ansås som værende muligt for en herre
mand som Kaj Lykke at overkomme. Derimod var 100.000 
Rigsdaler mere end umuligt for ham at udrede, selv for
delt over flere rater. De økonomiske svære tider gjorde 
ikke situationen lettere, og Lykkes hustru Fru Øllegaard 
Gyldenstierne forklarede senere under processen at kre
ditorerne var begyndt at trænge ind på ham, og hans gæld 
beløb sig til over 200.000 Rigsdaler.
Det første afdrag som Kaj Lykke skulle betale, 10.000 
Rigsdaler forfaldt 14. august, hvilket han havde givet løfte 
på adelig ære, tro og love. Fristen sprang - de 10.000 Rigs
daler blev ikke indbetalt, og Kaj Lykke selv var pludselig 
forsvundet, vistnok til sit gods i Skåne.

Den indgåede overenskomst mellem Kaj Lykke og kongen 
var brudt - og brevet fra 1656 til Sofie Abelsdatter blev 
atter sat i spil. Det var endnu i Søren Kornerups besiddelse, 
og han blev beskikket som anklager og sagen indbragt for 
Højesteret, med rejst tiltale for crimen læsæ majestatis.
Sidste meddelelse fra Kaj Lykke kom 21. august hvor han 
udstedte en ordre til fogeden på Gisselfeld, der vedrørte 
afholdelsen af en ubetydelig udgift. Ifølge O.F.C. Rasmus
sen tyder det hen i retning af at Lykke ikke anså sin situa
tion for så alvorlig, idet han ikke troede at han skulle miste 
Gisselfeld som han så sent som 4. juni havde opholdt sig 
på16. På et tidspunkt mellem den 22. og 24. august må han 
være blevet klar over at hans formodninger ikke holdt stik, 
i det man ved at han den 24. august var han ude af landet, 
og rejst til Skåne, og videre derfra til Blekinge forklædt 
som tjenestekarl.

13 Christian Bruun, p. 55.
14 Christian Bruun, p. 57.
15 Christian Bruun, p. 58-59.

16 O.F.C. Rasmussen, p. 98.

Flere historikere har en anden opfattelse af denne del af 
sagen. De mener at brevet til Sofie Abelsdatter kun blev 
fremdraget igen, fordi Søren Kornerup ikke synes at sagen 
havde fået den rigtige afslutning. Frederik III selv har sik
kert været meget tilfreds med overenskomsten, hvis blot 
den var blevet overholdt - og der var sandsynligvis aldrig 
sket videre i sagen såfremt Lykke havde overholdt den, 
eller var der? Fordi Kornerup selv har ikke følt sin arbejds- 
indsat i brevets tilvejebringelse for gengældt. I og med at 
Højesteret blev sat i funktion så hurtigt, kunne det tydes 
derhen har Kornerup har fået foretræde for dronningen og 
delagtiggjort hende i brevets indhold og sagens udfald i 
det hele taget. Hvorvidt Rantzau og Gabel kunne forudse 
sagens udvikling, vides ikke med sikkerhed - men meget 
tyder på at de begge ikke nærede en tilsvarende foragt for 
Kaj Lykkes person. Søkilde påpeger at ”Rantzau og Gabels 
Forbønner var frugtesløse, de bidrog kun til at drage Sagen 
længere ud, og til at Kaj Lykke saa Sagen i sit værste Lys, 
saa han ved den mindste Bevægelse fra Hoffets Side kunde 
rede sig til Flugt”17. Holder dette udsagn stik, er der ikke 
sammenhæng mellem den påstand at det er Gabel der sør
gede for at brevet kom rette i hænde, samtidig med at han 
skulle have givet Kaj Lykke et praj så han kunne flygte i 
tide.

Processen
Den 2. september 1661, kl. 09.30 påbegyndtes sagen ved 
højesteret i herredagens sal på Københavns slot. Kornerup 
gik på Frederik III’s vegne i retten og påstod Kaj Lykke 
dømt for majestatsfornærmelse.
Kort efter at retten var sat, og sagen var forkyndt blev Kaj 
Lykkes fuldmægtige æsket tre gange, og der blev forhørt 
i salen om nogen skulle svare på Lykkes vegne. Ingen 
meldte sig.
Søren Kornerup var nyligt udnævnt til rigets generalfiskal, 
grundet en udpræget skarpsindighed og juridiske kundska
ber udover det sædvanlige. Efter Kornerup havde bekendt 
anklagemyndighedens anklageskrift, oplæste justitssekre
tæren Kaj Lykkes hustru fru Øllegaard Gyldenstiernes 
skriftlige indlæg18. Øllegaard Gyldenstierne forsikrede 
at hun intet kendskab havde til sin mands forseelse, og 
at dette først var kommet hende til kundskab, og bad så 
mindeligt om kongens nåde for sit eget og sine umyn
dige børns vedkommende. Efter oplæsningen af brevet 
rettede Højesterets Præsident, Christian Rantzau henven
delse til Kornerup og spurgte om han havde indsigelser 
til Øllegaard Gyldenstiernes udsagn, hvortil han svarede 
”..at Velbyrdige Fru Øllegaards i Rette lagde Forsæt Intet 
beviste imod den culpam, Kay Lykke accuseredes for, men 
alene deprecerede poenam og han begiærede derfor ende
lig Dom efter Sagens og sit læste og i Rette lagte Forsæts 
Beskaffenhed”.

Kornerup gjorde gældende at Kaj Lykke ved skrivelsen til 
Rantzau og Gabel af 28. juli selv havde vedgået sig at være 
skyldig i crimen læsæ majestatis. Brevet blev fremlagt. 
Kornerup har antageligt gået i retten ud fra den bestemte 
antagelse at kunne få Kaj Lykke kendt skyldig alene på 
skrivelsen af 28. juli, men højesteret ville ikke afsige 
dom alene på brevets udsagn, og forlangte crimen læsæ 
majestatis bevist. Brevet til Sofie Abelsdatter måtte frem. 
Anklagemyndigheden havde tydeligvis ikke forventet at 
det skulle blive nødvendigt. Brevets indhold ansås som en 
blodig krænkelse af ikke blot dronningens men hele hof-

17 Niels Rasmussen Søkilde, p. 19.

18 Christian Bruun, p. 69-71
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fets ære, og hensynet hertil bevirkede at et hvert rygte ikke 
skulle delagtiggøres i offentligt regi. Retten besluttede der
for at lukke dørene. Tilhørerne blev vist ud og den følgende 
del af hovedforhandlingen skete for lukkede døre. Korne- 
rup indbragte derpå for retten et forseglet brev der var stilet 
til overstatholder Rantzau, i hvilket der var lagt et andet 
brev - brevet til Sofie Abelsdatter. Rantzau lod brevet gå til 
hver af dommerne. Da alle i kollegiet havde gennemlæst 
det, fremsatte Rantzau spørgsmål til votering om hvorvidt 
det af Kornerup fremlagte brev skulle oplæses. Om dette 
skrev professor Frederik Sneedorff ”Processen blev for 
Højeste-Ret ført paa den Maade, at General-Fiskalen under 
Ed forsikrede i Kongens Navn, at man havde et Brev, 
som overbeviste Kaj Lykke om at være skyldig i Crimen 
læsæ Majestatis, thi Brevet eller Indholdet vilde man ikke 
vise”19. Sneedorff, der ansås som værende et navn der i 
kildemæssig værdi var tungtvejende, har øjensynligt ikke 
konsulteret tilgængelige kilder når det være sig netop dette 
område, og det til trods for at Casper Peter Rothe fremfører 
at ”det rette Hoved-Brev, som var Kay Lyches U-lykke, 
hvilket ikke offentlig, men hemmelig, inden lukte Døre 
blev læst”20.
Voteringen afgjorde at brevet skulle læses, idet et overve
jende flertal i kollegiet stemte for.

Christoffer Gabel redegjorde for hvorledes brevet var ble
vet hidbragt af Kornerup og Mikkel Skov, og at Frederik 
III i begyndelsen ikke fik brevet at se, men at han selv og 
Rantzau som kommissærer forhandlede med Kaj Lykke i 
dette anliggende, og at tvisten efter Kaj Lykkes eget for
slag, kunne afgøres økonomisk. Rantzau fremførte i den 
forbindelse at han havde givet Kaj Lykke et tilbud om at 
blive forstrækket med det beløb som han skulle udrede til 
kongen, men det havde han ikke taget imod men valgte at 
flygte og som sådan selv havde gjort sig skyldig i at sagen 
skulle afgøres udi højesteret.
Generalfiskalen slutter med ordene ”Jeg begjærer, at Sagen 
nu udi den Højeste-Ret efter sin egen vederstyggelig 
Beskaffenhed og derpaa begjærte Dom og Straf endeligen 
bliver paakjendt”.

Dommen
I højesterets dommerkollegium var Jørgen Seefeldt den 
mest retslærde - han havde været landsdommer i over 30 
år, så det var besluttet at han var den bedst egnede til at 
udfærdige dommen over Kaj Lykke. Egentlig skulle Peder 
Reedtz som retsformand udfærdige dommen, men han 
befandt sig på daværende tidspunkt ikke i landet, og Chri
stian Rantzau som konstitueret retsformand havde ikke 
tilstrækkelig lovkyndighed til at udfærdige en højesterets
dom, hvorfor dette hverv blev lagt i hænde på Seefeldt. Al 
den stund at lade betragte sagen som værende ren skuepro
ces, forekommer det egentlig som værende højst ejendom
meligt at det er en anden, end retsformanden der udfærdi- 
ger en dom. Dette indikerer at dommerkollegiet alligevel 
har villet sikre sig at det også var sagkundskaben der kom 
til at stå bag dommen, eller rettere: man har antaget sagens 
udfald som værende et væsentligt aspekt, hvorfor den om 
nogen skulle kunne bære juridisk og at den skriftlige dom 
netop ikke skulle være en skueproces. I dommen, der er 
dateret Højesteret den 2. september 1661, dømmes Kaj 
Lykke fra ”ære, liv og gods”. Seefeld angiver i dommen at 
”1. Keje att lide paa Ære, Liff och Godtz effter egen beki- 

endelsze, 2. Er vndwigt herfra, och haffuer confirmeret sin 
bekiendelsze, och derfor formeener at hånd bør Exempla- 
riter att straffisz:
1. Ved Adelig Vaabensz Affleggelse och Sønderbrydelse etc., 
2. Haandensz Affhuggelsze,
3. Hansz Hoffued paa en Stage med haanden, och
4. Hansz Godsz sampt alle hansz mobilier att confisqvris”21.

Den 4. september indfandt kongens kommissærer sig på 
Gisselfeld for at foretage indførsel i de ejendomme og 
konfiskere de derværende pengebeholdninger samt korn
varer og det beskedne inventar der endnu fandtes på går
den. Kommissærerne der indfandt sig på gården var Oluf 
Rosenkrantz til Egholm, Christian Daa til Ravnstrup, Chri
stian Caspersen, borgmester i Køge samt Herman Schrø
der, borgmester i Roskilde. Vedrørende iværksættelsen og 
tilrettelæggelse af denne fogedforretning bemærker O.F.C. 
Rasmussen meget interessant at ”Naar man erindrer, at der 
fra Kjøbenhavn til Gisselfeld er en Afstand i lige Linje af 
omtrent 8 Mile, og tager i Betragtning, hvor lang Tid der 
nødvendigviis behøvedes for at faa indvarslet de langt fra 
hinanden bosatte Commisairer, levnes ingen Tvivl om, at 
Commissionen ikke blot maa have været udnævnt, men 
hele denne Sag fuldstændig ordnet, førend Dommen blev 
afsagt.
Alt andet hvad der hidtil havde været i Kaj Lykkes besid
delse rundt om i riget blev afviklet på samme måde som 
Gisselfeld. Hans hustru, Øllegaard Gyldenstierne fik ingen 
del af det samlede boslod, men alene 20.000 Rigsdaler som 
hun selv havde tilført boet.

Henrettelsen
Den 4. september, kl. 12.45 påbegyndtes eksekveringen af 
dommen. Degraderingen af den nu domfældte Kaj Lykke 
begyndte med at fratage ham hans status ved at sønderbry- 
de hans adelige våben. Handlingen fandt sted i det Grønne 
Gemak på Københavns Slot hvor ”en talrig Forsamling af 
Adelsmænd og Borgerlige var tilstede”22, idet herolden 
tog den navnkundige Lykke-slægts våbenmærke ned og 
overgav det til Skarpretteren, der ”strax derpaa sit Embede 
aldeles, som ham var befalet, spyttede og ad Vaabenet, 
siden han havde kast det ud af Vinduet”.
Dagen efter, ved middagstid eksekveredes dødsdommen 
over Kaj Lykke. Det var ikke muligt at sikre sig Lykkes 
person, hvorfor man, som ventet, var henvist til at lade 
henrettelsen udføre i den dømtes billede - in effigie.
At foretage en henrettelse in effigie var en ukendt metode 
herhjemme på daværende tidspunkt, og så vidt vides er 
sagen mod Kaj Lykke den første hvor denne henrettelses
metode fandt anvendelse. Metoden blev anvendt i Frankrig 
i såvel det 16. som 17. århundrede og strømninger derfra 
er antagelig kilden til at man valgte denne form i sagen 
mod Lykke.
Henrettelsesformen blev i øvrigt siden optaget i lovkom
missionens forslag i Jus Fiscale, tillige i Rasmus Windings 
udkast til Danske Lov, og i Christian V’s Danske Lov i 
1683. I lovkommissionens udkast til jus fiscale, artikel 
5, hedder det ”[Imod] Kongens, Dronningens og begge 
deres Børns Liv straffes med Kroppens Partering, største 
Despekt og Hovedet paa en Stage, om Personen er tilstede, 
ellers in effigie og Billede, men sker det skriftlig eller 
mundtlig, som nøjagtigt bevises og vedgaas, da straffes 
efter Sagens Beskaffenhed og den Beskyldtes Intention,

19 Frederik Sneedorff: Samlede skrifter, IV, forelæsninger over Fædrelandets Historie, 
II., København 1798, p. 194-95

20 Casper Peter Rothe, p. 306
21 Christian Bruun, p. 84
22 Christian Bruun, p. 86
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nu paa Liv, nu paa Ære, nu paa Gods, nu paa Liv, Ære og 
Gods tilsammen”23.

En voksdukke i Lykkes billede, i legemsstor størrelse var 
ladet udføre. Dukken var anbragt i fængslet på Københavns 
Slot på tredje etage i Blåtårn, således som det havde været 
tilfældet såfremt det var Lykkes egen person. Skarpretteren 
hentede dukken og anbragte den på en ”sluffe” der var 
trukket af en hvid hest. På retterstedet midt på slotspladsen 
var udstrøget et læs sand, omkranset af 400 musketerer 
og Pikenerer og 200 ryttere. Da skarpretteren ankom med 
dukken, blev dens ansigt vendt mod slottet hvor Frederik 
III og dronning Sophie Amalie, de kongelige børn, kon
gens råd og ministrene iagttog processens gang. Derpå 
blev dukken anbragt på sandet og skarpretteren blottede 
dukkens hals, og bandt et klæde for dens øjne - pakkede 
allongeparykkens brune lokker op under klædet, således 
at halsen var fri. Dukkens højre arm blev hævet således at 
hånden kunne hvile på en alen høj blok der var anbragt på 
retterstedet. Skarpretteren hævede sluttersværdet og hug
gede hånden af dukken med ét hug hvorefter han smed den 
afhuggede hånd demonstrativt ned på jorden. Med to hug 
skilte skarpretteren derpå hovedet fra kroppen.
En barsk hændelse der til trods for en rituel henrettelse 
var et glimrende middel som skræmmekampagne og som 
et signal udadtil om at påkaldelse af absolutismens vrede 
straffedes hårdt - og kun symboliseret ved en dukke i man
gel på bedre. Det virkede. Man kunne have forventet at 
hændelsen ville have givet anledning til en munter tanke 
- men det kom på ingen måde til at holde stik - snarere 
tværtimod. Den nye svenske gesandt Gustav Duvall skrev i 
1661 at ”Denne usædvanlige eksekution skal ej alene have 
samlet en mængde mennesker, men også forårsaget stor 
forfærdelse i gemytterne”24.

De sidste leveår
Da Kaj Lykke i august 1661 forlod København flygtede 
han, som tidligere nævnt til Skåne - hvor han angiveligt, 
endnu i 1663 opholdt sig. Ifølge efterretninger fra Gustav 
Duvall skulle han have opholdt sig forklædt som en fattig 
tjenestekarl, hos en præst et sted nær Christianstad. Hvor 
længe han i givet fald opholdte sig der, vides ikke.
Nærmere undersøgelser har rejst tvivl om hvornår Kaj 
Lykke vendte tilbage til Danmark. Den gængse opfattelse, 
som deles af mange er at han først fik tilladelse til at rejse 
tilbage til Danmark efter Sophie Amalies død i 1685, hvil
ket vil sige at han dermed havde levet i landflygtighed i 
over 20 år, men meget tyder ifølge Tommi Larsen imidler
tid på, at Kaj Lykke efter at være blevet arresteret i Skåne i 
1676, muligvis fik en uofficiel tilladelse til at vende tilbage 
til sit fædreland25.
I en skrivelse, der befinder sig i Rigsarkivet, forfattet på 
tysk og dateret 14. november 1676 spørger oberst Jacob 
Vilhelm Stuart kongen - Christian V, hvad han skal stille 
op med Kaj Lykkes person. Oberst Stuart var i krigens sid
ste fase kommandant på Landskrona - med kongen lige i 
nærheden. Hvilket svar Stuart modtog, er uvist, men umid
delbart derefter kan Kaj Lykkes navn ikke spores længere i 
svenske kilder og der findes ingen efterretninger hverken i 
svenske eller i danske kilder der peger i retning af at Lykke 
skulle have opholdt sig i Sverige efter 1676, men for sidste

23 Christian Bruun, p. 97-98
24 Gunnar Olsen: Politikens Danmarkshistorie, bind 8, Den unge enevælde, 3. udgave, 

2. oplag. 1985, p. 75-76.
25 Tom mi Larsen: Kaj Lykke - beretningen om en adelsmands slægt, lid og skæbne 

(utrykt manuskript) 

halvdel af 1670’erne optræder hans navn i kontrakterne på 
fæstegårdene under Bidstrup, hvorfor man kan antage at 
han har modtaget en uofficiel tilladelse om at vende hjem 
fra sin landflygtighed.
Det er dog stadig uklart, om Kaj Lykke ankom frivilligt 
til fæstningen eller han var blevet arresteret og ført ind 
på fæstningen. Brevet, der var stilet til generalauditøren, 
omhandlede ikke kun Kaj Lykke, men også noget om en 
krigshandling samt et anliggende om en fangeudveksling. 
Hærchefen
Friedrich von Arenstorff (1626-1689), som var gift med 
Kaj Lykkes søster, Christence Lykke (1636-1667), opholdt 
sig i fæstningen på tidspunktet for Kaj Lykkes ophold der.

Da Lykke hjemvendte til Danmark, flyttede han ind på 
Bidstrup ved Langå, der var hans hustru Øllegaard Gyl
denstiernes fædrene gård. Her levede de sammen indtil hun 
døde i 1697. Indtil fundet af historikeren Otto Sperlings 
(1643-1715) papirer var det den gængse opfattelse at fru 
Øllegaaard Gyldenstierne afgik ved døden i året 1694 og 
at Kaj Lykke samme flyttede til Bramming. Otto Sperling 
opholdt sig i 1697 på Bidstrup, og han beskriver meget 
nøje tidspunktet for Øllegaard Gyldenstiernes død. Hun 
døde den 18. oktober 1697 mellem klokken 8 og 9 om 
aftenen under et måltid, hvor hun blev ramt af «stikflod». 
Kort tid efter flyttede Kaj Lykke ind på Bramminggård 
(senere Bramming Hovedgård) ved Ribe, hvor hans sted
datter Sophie Amalie Friis26, der var gift med Johan Rant- 
zau, boede.
Han endte sine dage som en vraget mand der intet ejede. Et 
øjebliks letsindighed nedprintet på skrift kostede ham alt. 
Kaj Lykke nåede kun at bo i Bramming i knapt to år - han 
døde 8. juli 1699.
Om hans sidste leveår er intet registreret i kilderne, andet 
end at han tilbragte resten af livet på Bramminggaard, hvor 
hans nærmeste omgangskreds bestod af ridefoged Kristen 
Sørensen Rygård og Endruplunds ejer Niels Nielsen. Kaj 
Lykke var nu 70 år gammel, tandløs og gigtplaget - engang 
en af rigets mægtigste mænd - og nu gemt af vejen og 
glemt.
Vidst er det at han ikke døde en naturlig død, til trods for 
at han for sin tid havde opnået en meget høj alder. På vej 
hjem til Bramminggaard fra et besøg på Endrupholm nord 
for Bramming skred hans karret pludselig ud og væltede. 
Lykke brækkede nakken og blev dræbt.

Således ville skæbnen alligevel at han kom af dage med 
hovedet skilt fra kroppen.

Begravelsen fandt sted i dybeste stilhed. Hans jordiske 
rester blev begravet i en simpel fyrretræskiste, som blev 
hensat i krypten under tårnet i Sankt Knuds Kirke i Bram
ming.

Efterskrift
I 1858 fik to medicinstuderende lov til at se graven. Fyr
retræskisten var grundet forrådnelse blevet udskiftet - men 
med en barnekiste, da kraniet lå løst og derfor kunne ligge 
ved siden af det skeletterede legeme. De to studerende tog 
kraniet med til København for nærmere undersøgelser, 
hvor det kom til at befinde sig i en længere årrække. Krani
et blev med jævne mellemrum gjort til genstand for mange 
forskningsmæssige betragtninger, inden det i oktober 1941 
omsider kom tilbage til Bramming.

26 Øllegaard Gyldenstiernes datter af første ægteskab med Christian Friis af Haraidskær.
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Museumsinspektør ved Nationalmuseet V. Hermansen, 
antropologen dr. Knud Fischer Møller, og statsgeolog 
dr.phil. V.J.H. Nordmann tog kraniet med til Bramming. 
Årsagen til besøget fra København var at man blandt 
andet ønskede at få fastslået om det kranie der nu i godt 
hundrede år havde befundet sig i København virkelig også 
tilhørte de resterende jordiske rester der befandt sig i gra
ven i Bramming, og som angiveligt var Kaj Lykkes. Knud 
Fischer Møller kunne ved undersøgelsen i Bramming, ved 
at sammenligne kraniet med halshvirvlerne der befandt sig 
i graven konstatere at kraniet tilhørte den person, der lå i 
graven. Han målte også de større knogler, for derigennem 
at få personens legemshøjde fastslået ved en skønsmæssig 
vurdering. Fischer Møller konstaterede at personen havde 
et brud på lægbenet og et par fortænder var slået ind, lige
som det med al tydelighed fremgik at han må have været 
gigtplaget.
Da undersøgelsen af tilendebragt, blev knoglerne indsvøbt 
i et klæde og lagt i kisten og stillet tilbage i krypten. Hen
sigten var og at kraniet skulle tilbage i graven, men man 
var bekymret for at nedbrydningen gik for hurtigt, hvorfor 
man i første omgang valgte at anbringe det i præstens 
pengeskab.

Ifølge Hermansen var Nationalmuseet i besiddelse af et 
brev, dateret i 1869, hvori den unge medicinstuderende 
Gabriel Friis, der senere blev læge i Tønder beretter at han 
med tilladelse fra ejeren af Bramminggaard og Bramming 
kirke havde undersøgt kisten med Kaj Lykkes jordiske 
rester og tog kraniet med sig. Kraniet blev derefter bragt 
til København i zoologiprofessor Japetus Steenstrups vare
tægt.
Kraniet, der i tilfælde af at man ikke var bedre orienteret, 
ville utvivlsomt henlede opmærksomheden på neanderta- 
lernes primitive kranieform. Lykkes kranium viser at han 
har haft en lav, skrånende pandeskal der ellers kun er set 
hos de tidligst kendte, primitive menneskeracers pande
skaller. Lykkes angiveligt adoniske træk synes derfor at 
have været yderst begrænsede, i hvert fald antropologisk 
set. Hans erotiske kvalifikationer har ikke matchet hans 
skønhed, idet man med vished kan påpege at hans dyriske 
kådhed gik for vidt - ”Ja, jeg kan jo ikke sige andet, end 
at han har været stærkt degenereret og nærmest halv
idiot, og det må sandsynligvis være det, der har gjort ham 
uimodståelig blandt damerne”, som dr.phil. V. Nordmann 
bemærkede, og fremhævede at Lykke havde været mid
delhøj efter datiden og et meget lille hoved. Hjernens vægt 
har kun været 1250 gram. Sammenlignet vejer en mands 
hjerne normalt 1500 gram og en kvindes 1350 gram.

I 1984 kom kraniet til by historisk arkiv, og da Bramming 
Egnsmuseum åbnede i 1994 indgik det i museets samling, 
hvor det i dag er udstillet.

Hovedgrenen i den mægtige og navnkundige Lykke-slægt 
der i århundreder havde bestredet rigets højeste poster 
og ejet og drevet nogle af landets største jordbesiddelser, 
uddøde i mandlig linje med Kaj Lykke, der ikke efterlod 
sig descendenter.

Jens og Anna 
Jensens 

Fond
Dansk Slægtsgårdsforening 

administrerer
Jens og Anna Jensens Fond, 

der uddeler rejselegater til 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 
Kåregård, Badstrupvej 39 

5485 Skamby

TAK
Hjertelig tak til Slægtsgårdsforeningens 
medlemmer og bestyrelsen for venlig 
deltagelse ved min mand Ejgil Overbys 
begravelse.

Ingrid Overby.

RETTELSER
I nr. 418 var to fejl.
For det første manglede der ved artiklen om 
maskinhandleren oplysningen om, at det var en 
beretning, som bladet havde fået lov til at bringe 
fra det selskab som udgiver den årligt tilbageven
dende og altid interessante historiske årbog ”Øst
jysk Hjemstavn”.
Det andet var alt andet end en skønhedsfejl. Til 
gengæld var den gennemskuelig. Nemlig at Inger 
og Peder Møller Frifelt havde diamantbryllup og 
ikke som anført i overskriften guldbryllup.
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NYT FRA KREDSENE

Kredsenes arrangementer i sommer
månederne er interessante, og alle er 
velkomne til at deltage i det der har 
interesse. Hvis man vil vide mere om 
et arrangement, så tag kontakt med 
formanden for den arrangerende kreds, 
navn og telefonnummer findes side 2.

Himmerlandskredsen
Fredag den 3. august besøgte vi Boldrup 
Museum og Naturskole, hvor museums
inspektør Ulla Varnke Egeskov fortalte 
og viste rundt i det lille husmandssted fra 
ca. 1890, der kan man se udviklingen fra 
pigget sten til betongulv.
I haven er der gamle sorter af afgrøder, 
dog ingen kål, p.g.a. kålbrok, vi så de 
forskellige dyreracer, den lille familie 
af gammel dansk landged, hvor bukken 
Frederik, geden Mary og kiddet Christi
an, uden sammenligning i øvrigt med en 
anden lykkelig familie, med 4 børn,samt 
både kaniner og gammel dansk landrace 
af svin med fedtkirtler på halsen.

Der er mulighed for at overnatte på 
stedet i de nyere shelters, der er bygget 
på stedet.
Mere end 3000 børn besøger stedet om 

året, hvor de får undervisning i de nye 
lokaler fra 2009.
Vi sluttede med at nyde den medbragte 

kaffe, i eftermiddagssolen med udsigt 
over Simestedådal, hvor snakken gik om 
de gamle redskaber m.v. vi havde set og 
hvordan de skulle bruges.

Mads P. Christensen.

Fynskredsen
Sommerudflugten den 26. juni gik i år til 

Tranekær på Langeland. Vi mødtes ved 
medicinhaverne. Det er 6 små nyindret
tede haver alle med lægeurter. Bjarne 
Møller Petersen fortalte om betydning og 
virkning af de forskellige planter.
Kl. 12 ventede en lækker frokost i Her
skabsstalden.
Om eftermiddagen var der rundvisning 
på Slottet. Lensgreve Preben Ahlefeldt- 
Laurvig bød indenfor og fortalte levende 
og humorristisk om slægten og huset.
En rigtig fin dag for 65 medlemmer.

Mogens Andersen

Midtjysk kreds
Næste møde med generalforsamling i 
Midtjysk kreds er 22. september 2012. 
Kl. 13 samles vi hos Martin Daasbjerg og 
frue, Landting Hovedgård, Landtingvej 
23, 7830 Vinderup.
Martin Daasbjerg er landmand og ande- 
farmer. Vi mødes på Landting, som 
Martin Daasbjerg har forpagtet, og han 
fortæller om hovedgårdens historie og 
nuværende drift.

Derefter kører vi til Fjordbakken 9, som 
er Martin Daasbjerg bopæl. Her fortæller 
Martin om ænderne og de aktiviteter, han 
ellers er involveret i, og de er mange.
Her drikker vi også kaffe og holder gene
ralforsamling.
Den 7. juni havde kredsen aftenbesøg 
på Krarupgård ved Skive, der netop i år 
kan fejre 100-året for Jacobsen-slægtens 
overtagelse af gården. Den nuværende 
ejer, Niels Jørgen Jacobsen er fjerde 
generation på gården.
Det er et helt igennem moderne og 
veldrevet landbrug med mange aktivite
ter ud over de landbrugsmæssige, som 
udlejning af boliger, vindmøller og pyn
tegrønt. Et godt aktiv som også fandtes 
på gården er mælkepulverproducenten 
”Calvex”. Daglig leder er Brian Peder
sen, som ejer halvdelen af fabrikken, 
medens Niels J. Jacobsen har den anden 
halvdel.
Til Krarupgård hører 500 ha, hvoraf 420 
ha er til korn, græs, frø og pyntegrønt.
Af dyr bliver der produceret 1500 kalve i 
tre forskellige kategorier. Som afslutning 
på på aftenen blev hele selskabet inviteret 
indenfor på smørrebrød og kaffe. Dette 
var tænkt som en markering af 100-året 
for familiens overtagelse af Krarupgård.
Denne meget interessante aften havde 35 
deltagere.

Jens Skytte.

Sjælland Syd
Højskoledagen den 3. november er i år 
henlagt til Idrætshøjskolen Bosei, Even- 
sølundvej 5, 4720 Præstø.

Program:
9.30 Ankomst til skolen og kaffe/te/ 

brød.
10.00 Orientering og rundvisning på 

skolen.
11.00 Foredrag af tidl. fødevaremini

ster Henrik Høeg om “Fremtidens 
fødevare- og energiforsyning 
under klimaændringerne.”

12.00 Frokost.
13.00 Sangtime ved Idrætshøjskolen 

Bosei.
14.15 Kaffe/te/kage.
14.45 Foredrag med tidl. lektor Bjørn 

Falck-Petersen om Storm P.
16.00 Farvel og tak for denne gang.

Det koster 250 kr. at deltage. Tilmelding 
er bindende.
Tilmelding senest den tirsdag den 23. 
oktober til: Knud Petersen på telefon:55 
44 51 17 og e.mail: kgkildemosega- 
ard@privat.dk eller Dorrit Røtting(efter 
12.okt.) på telefon 55 98 11 84 eller 
e.mail: dorrit@adslhome.dk

Dorrit Røtting

Vestsjællandskredsen
Efterårsudflugten afvikles den 20. sep
tember. Vi samles kl. 13.30 hos Claus 
Hunsballe, Røjlegård, Orebyvej 80, 
4230 Skælskør, hvor vi ser og hører 
om jordbærproduktion i drivhuse. Deref
ter kører vi et par kilometer og kommer 
til Gjerdrup hovedgård, hvor hof
jægermester Peter Fabricius Melchior 
fortæller og viser rundt. Gjerdrup blev 
i 1760 købt af Peter Melchiors 4xtip- 
oldefader.
Undervejs i programmet drikkes efter
middagskaffen, og man medbringer selv 
kopper, kaffe og kager.
Tilmelding til Erik Ellegaard tlf.: 58 18 
62 07 eller ei.ellegaard@pc.dke senest 
15. september.
Deltagerbetalingen er 50 kr. pr. person.
Erik Ellegaard
Haderslev kredsen
Haderslev kredsen har planlagt et besøg 
på Kolding Rådhus torsdag den 4 oktober 
kl. 19.30
Vi vil blive vist rundt af rådhusbetjent 
Jens C. Jensen, der også vil fortælle råd
husets historie.
Byrådsmedlem og udvalgsformand Chri
stian Kloppenborg Skrumsager vil også 
være til stede 
og besvare evt. spørgsmål.
Tilmelding til Gunnar Kloppenborg 
Skrumsager på telefon 24423529 - 
74846911 eller
til Jens Knudsen på telefon nr. 42197752 
-74575165
Senest den mandag den 1. oktober.
Jens M. Knudsen.

Bornholmskredsen
Vi havde tirsdag den 19. juni udflugt til 
Lille Bjerregård i Vestermarie, hos fåre
avler Jan Seerup.
Jan fortalte og viste rundt på sin bedrift, 
og vi fik en flot opvisning af hans dygtige 
hyrdehunde. Der blev også lejlighed til at 
handle i gårdens butik.
Med udgangen af maj måned har Jan 
Seerup fejret hele tre jubilæer. Han har 
været fåreavler i 20 år, og arbejdet som 
hyrde i 10 år og så har han øremærket 
lam nr. 5000.
Jan Seerup står for naturplejen mange 
steder på Bornholm, og han har med sine 
godt 600 moderfår Bornholms største 
fårebesætning.
Lammene passer sammen med deres 
mødre den bornholmske natur. De 
afgræsser områder som ellers skal vedli
geholdes maskinelt eller med håndkraft, 
hvis ikke det skal gro til.
Når lammene ikke afgræsser naturom
råder, får de en afbalanceret fodring 
og pasning på mere næringsrige græs

mailto:kgkildemosega-ard@privat.dk
mailto:dorrit@adslhome.dk
mailto:ei.ellegaard@pc.dke
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arealer, hvilket er med til at sikre en god 
kødkvalitet og smag.
Når dyrene skal samles og flyttes fra et 
afgræsningsområde til et andet, er det 
hyrden Jan Seerup og hans hunde Joker, 
Flipper og Vupti, som skal på arbejde. 
I forbindelse med gårdmarkedet vil der 
være mulighed for at se hyrde og hunde 
arbejde ved Lille Bjerregård..
I gårdbutikken finder man godt born
holmsk lamme-, fåre-, okse-, gede- og 
grisekød i fryserne. Der er også flot
te lammeskind samt forskellige uld og 
skindprodukter, og bornholmske special
produkter som sennep, honning og olie 
på hylderne.
Kaffe og generalforsamling blev holdt 
på hotel Bolsterbjerg. På valg var Car
sten Jørgensen, Henrik Tolstrup og Inger 
Jacobsen. Alle blev genvalgt.
Udflugten havde samlet 20 deltagere. En 
interessant aften med godt vejr.

Mogens Frigaard

Vendsysselkredsen
Mandag den 2. juli, havde 25 medlem
mer fundet vej til, Bente og Bent Peder
sen, Åbybro.
Vi fik en rundvisning i deres meget flotte 
have og omgivelserne. De bor jo lige på 
kanten til Store Vildmose.
Vi så også Bents samling af flotte Ame
rikanske veteranbiler. Vi sluttede aftenen 
med medbragt kaffe på terrassen.
En rigtig god aften, med godt sommer
vejr.
Onsdag den 8. august, havde vi henlagt 
vores gårdbesøg til Jørgen Kimø, på 
"Agdrup" i Vestbjerg.
I dag en udsædvanlig flot gård. Jørgen og 
hans kone overtog den i 1985 og da var 
den i en meget dårlig stand.
Nu er hele gården, inklusiv et flot have
anlæg, gennem renoveret og helt fanta
stisk velholdt. Der er også lavet skovrejs
ning på 12 hektar.
Efter rundvisningen blev vi budt inden 
for i de flotte stuer, hvor Jørgen for
talte om gårdens historie, meget interes
sant.
Vi havde vores generalforsamling, hvor 
Finn Moltsen og Niels Ole Volhøj var på 
valg, det blev genvalg.
Så var der tid til den medbragt kaffe. 
Også en rigtig god aften.

Niels Ole Volhøj.

Vejlekredsen
Onsdag den 13. juni besøgte vi Helle 
Walsted og Aage Frandsen i Grumstrup 
ved Hovedgård. Vi startede på Grum
strup Overgård, der har været i slægtens 
eje i 3 generationer, her fra driver Aage 
Frandsen en omfattende maskinstation 

og entreprenørvirksomhed med 4 fast
ansatte maskinfører. Efter af have set 
og hørt om de forskellige maskiner, 
og diskuteret forskellige former for 
jordbehandling m.m., kørte vi til Kærs
holm, hvor familien bor. Her drak vi 
den medbragte kaffe i garagen, medens 
Aage Frandsen fortalte om gårdens 
historie og driften. Der drives godt 380 
ha med halvdelen som forpagtning. 
Afgrøder: korn, raps og en del græsfrø. 
Herefter var vi rundt i bygningerne, så 
og diskuterede plantørrerier og ame
rikaner siloer. Damerne blev inviteret 
ind at se stuehuset og den smukt belig
gende have, der skråner ned mod en sø. 
Se også: www.grumstrup-maskinstation.dk 
Derfra kørte vi en smuk tur til Vester ved 
Skanderborg. En gammel møllegård, 
der er ny restaureret, med mange aktivi
teter. Vi blev modtaget af Møllelaugets 
initiativtager Jørgen Lund Christiansen, 
der viste os rundt i bygningerne. Rid
dersalen bygget i 1911, der fungerede 
som sommerrestaurant til 1954, herefter 
i de næste 25 år som kornplansilo inden 
den i 2004 blev fredet at Kulturarvesty- 
relsen - pga. den enestående arkitektur, 
nu selskabslokale og Skanderborg kom
mune anvender den i sommerhalvåret 
til borgerlige lørdagsvielser. Vi fik en 
grundig orientering om den ny restaure
rede kornlade, der skal indvies af Prins 
Henrik søndag den 2. september. Her
efter besøgte vi vandmøllen og muset, 
hvor vi fik en rigtig god forklaring 
om vandmøllens historie og funktion, 
herunder el produktionen til møllens 
hovedbygning.
Vi besøgte det særdeles interessante 
undervisningslokale med TV skærme, 
hvor man selv kan klikke sig ind på 
mange spørgsmål omkring landbruget. 
Her fik vi en rigtig god orientering om 
Anders Nielsen: ”Ham der omformede 
Danmark”. Anders Nielsen: der gen
nem 40 år var andelspioner, inspirator 
og stifter af selskaber og organisationer, 
som omformede Danmark fra et stil
lestående landboland til et dynamisk 
samfund. Han stod bag stiftelsen af det, 
der i dag er DLG, kvalitetsforbedring 
af mælken og lancerede i 1901 Lurpak 
mærket. Han var med da Landbrugs
rådet blev stiftet og tog initiativ til 
bygning af Axelborg. En rigtig god 
oplevelse at få genopfrisket ”bekendt
skabet” med denne betydende danske 
bonde.
Vi sluttede dagen med en fortrinlig mid
dag i Vester Mølles Restaurant, der er i 
den gamle stald. En rigtig god dag med 
49 deltagere.

Steffen Bach Juu

MEDLEMMER

Inger og Egon Jensen 
Skyttedal 46 
2850 Nærum

Ruth og Kaj Andersen 
Tranekær 59
4532 Gislinge

Inger og Jørgen Vestergaard 
Rasmussen
Bregningevej 59 
Bredgninge 
4871 Horbelev

Gårdejere Henriette Elgård
Bendtsen og Søren Knudsen 
"Østergaard"
Allesøvej 38 
5270 Odense N

Gårdejere
Anny og Erling Davidsen 
"Kollerupgaard" 
Kollerupvej 15
Kollerup
7300 Jelling

Ingrid og Frank Bilde
Pej marks vej 26
Voldby
8500 Grenå

Kaj Jacobsen 
Tøstrupvej 86 
8581 Nimtofte

Gårdejer
Peter Lauritsen 
Bråddenhøjvej 8 
8860 Ulstrup

Sonja Kjelgaard 
og Åsger Sørensen
Parkvej 26
8920 Randers NV

Flemming Vestmark Jensen 
Skovglimt 24 
9320 Hjallerup

Gårdejer
Niels Anker Bidstrup 
"Søndergaard"
Viol vej 12
9870 Sindal

http://www.grumstrup-maskinstation.dk


Returadresse:
Inger M. Hansen, 
Svalevej 13,4440 Mørkøv 
ID: 47395

(D PO$t)----
få P p DANMARK

Modstanden
Den nylig afdøde leder af Dansk Slægts
gårdsarkiv, Ejgil Overby, var en stor hjælp 
for redaktionen af Slægtsgårdsbladet. Hans 
artikler og ideer betød meget. I en af sine 
sidste mails skrev han: ”For nyligt har 
arkivet modtaget en nylig udgivet bog af 
Henning N. Larsen med titlen ”Modstan
den. Valgene der skilte. Om besættelsesti
dens kampe.". Det interessante ved bogen 
er en hel kapitel om Christian Danun. 
Grunden til, at vi har modtaget bogen, 
skyldes muligvis, at jeg for mange måne
ders tid siden sendte forfatteren, hvad jeg 
kunne finde på arkivet om Damm. Det har 
åbenbart vakt hans nysgerrighed, for han 
har fundet meget mere om Damm, end jeg 
fandt frem til. Jeg synes, det må være på 
sin plads at skrive en anmeldelse af bogen 
i "Slægtsgården".”

Chr. Damm (1900-1955) var journalist, 
blev redaktør og udgav romanen ”Slægten 
på Egegården”. Han var født i Egernsund 
og var konservativ med gud, konge og 
fædreland, som de tre søjler, som tilværel
sen og politikken skulle bygges på. Han 
tilhørte den moderate og demokratiske fløj 
af det konservative folkeparti, der ellers i 
1930 'eme flere gange truede med at svinge 
voldsomt til højre. Chr. Damm var imod 
den linje og støttede vennen Christmas 
Møller demokratiske fløj.
Når Chr. Damm får et helt kapitel p. 225- 
244 ”Forspillet til mordet på Kaj Munk”, 
er det fordi han blev et mål for besættelses
magtens terror, og da attentatet på Damm 
mislykkedes, blev det Kaj Munk, der blev 
henrettet af Petergruppen. Chr. Damm var i 
modsætning til Kaj Munk ikke landskendt, 
men hos besættelsesmagten vidste man 
godt hvem Chr. Damm var, og hvad han 
stod for.

I bogen er en meget interessant beskrivelse 
af Damms interesse for slægtsgårdene, 
da han søgte danskheden. Det blev til et 
års artikler i Illustreret Familiejournal om 
danske slægtsgårde, og med dette arbejde 
fulgte Dansk Slægtsgårdsarkiv. Han var 
med til at oprettelse Dansk Slægtsgårds
forening, og han redigerede foreningens 
medlemsblad det første halvandet år.
Kapitlet om Damm er også fortællingen 

om, hvordan Slægtsgårdsforeningen blev 
til, nemlig at Damm havde brug for at 
komme rundt i landet og dyrke sine politi
ske kontakter, og her kunne slægtsgårdene 
være den formelle årsag til hans reale rej
selyst.

Henning N. Larsens bog er værd at læse. 
Ikke alene fordi vi får et klart billede 
af Slægtsgårdsforeningens første tid, men 
også fordi bogen har mange nye oplys
ninger om modstandskampen. Bogens 
udgangspunkt er Sønderjylland med kam
pen mellem dansksindede og tysksindede, 
hvilket også var temaet i Chr. Damms 
roman.
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