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Stiftet 5. juli 1941
www.slaegtsgaardsforeningen.dk

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

Formanden skriver:
Nu ser jeg frem til årsmødet i Esbjerg 
og de arrangementer, der følger med. 
Planlægningen har været vanskelig, fordi 
vi skulle at finde et andet hotel til møde, 
fest og overnatning, da det hotel vi havde 
skrevet kontrakt med - og tilmed indbetalt 
et forskud til - ikke kunne/ville have os. 
Så selvom der tidligere har været meddelt 
noget andet, så er årsmødet på Hotel Britannia, Torvegade 
24, 6700 Esbjerg.

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 2873 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: Vestsjællandskredsen)

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

Mogens Huge Hansen 
»Hjørnegård«, 
Lundbyvej 25, Ønslev, 
4863 Eskilstrup-tlf. 5445 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 
Maj bøl vej 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)

Gunhild Olesen Møller, 
Strædet 38, 
799 Øster Assels. 
Mobil 23 32 92 10.
(Formand: Midtjysk kreds)

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

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

Der er tilrettelagt et utraditionelt program for lørdagen, da 
vi vil se nærmere på Esbjerg havn, som er den største dan
ske havn for olieindustrien i Nordsøen. Til gengæld byder 
søndagen på en interessant have og et meget moderne land
brug med 900 køer. Denne gård er tilmed en slægtsgård.

Et gammelt mundheld siger, at ”man skal kende konen, hvis 
pølser man æder”. Det har aldrig været mere aktuelt end nu. 
Vi landmænd producerer gode og sunde dyr til konsum, 
men når man i følgeindustrien blander kød sammen uden at 
skrive det i indholdsdeklarationen, så er det en skandale, for 
vi skal alle sammen kunne stole på landbrugsprodukternes 
hæderlighed. For os landmænd er det ikke tilfredsstillende, 
at næste led i fødevarernes vej til forbrugerne fusker med 
indholdet, og skriver falsk indholdsdeklaration.

Peder Mouritsen.

Adresseændringer 
bedes meddelt foreningens sekretær: 

Inger M. Hansen, 
Svalevej 13, 4440 Mørkøv 

Tlf. 59 27 59 77

Slægtsgårdsarkivet:
Landbrugsmuseet,

GI. Estrup, Randersvej 4, 
8963 Auning, 
tlf. 86 48 48 16, fax 86 48 41 82 
E-mail:
arkiv@slaegtsgaardsforeningen.dk 
Åbningstid: onsdag kl. 11-15.

Der er gratis adgang til arkivet, 
når man til billetsalget i porten oplyser, 
at man kun skal på arkivet.

Arkivarer:
Else Skovbo Jensen,
Kløvervej 5, 
8850 Bjerringbro. Tlf.: 86 68 40 47.
Inge Nissen
Tåsinqegade 22 st. tv., 
8200 Århus N.
Tlf: 86 10 43 31 /23 74 10 37.

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

Nr. 423 udkommer omkring den 20. 
april 2013. Stof til dette nummer skal 
være hos redaktøren inden den 
15. april 2013.

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Tryk: Jannerup A/S
Ndr. Ringgade 74 
4200 Slagelse 
Tlf. 58 52 52 22 
jannerup@jannerup.dk
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Program for årsmødet 2013
Lørdag den 25. maj 2013 Mødeudgifter

Kl. 10.00 Afgang fra Hotel Britannia, Torvegade 24, 
6700 Esbjerg.
Guidet busrundtur på Esbjerg Havn med ori
entering om div. virksomheder m.m. Vi slutter 
med sandwich ved ”Mennesket ved havet” og 
rundvisning i Hjerting kirke.

Kl. 15.30 Kaffe på Hotel Britannia.
Kl. 16.00 Årsmødet åbnes officielt på Hotel Britannia.

Kl. 18.30 Festmiddag på Hotel Britannia.

Dagsorden for årsmødet:
1. Sang og velkomst.

2. Valg af dirigent.

3. Formanden, Peder Mouritsen, aflægger beretning, 
herunder beretning om medlemsbladet.

4. Formanden for Slægtsgårdsarkivet, 
Anne Lis Ladefoged, aflægger beretning.

5. Beretningerne drøftes.
6. Fremlæggelse af regnskab og budget.

7. Valg af formand.

8. Valg af revisorer.

9. Mødested for årsmødeme 2014 og 2015.

10. Eventuelt.

Søndag den 26. maj 2013

Kl. 9.15 Besøgshaven ”Olsens Paradis”, Vester Vejrup- 
vej 6, 6740 Bramming

Kl. 11.30 Besøg hos gårdejere Linette og Torben Peder
sen, ”Mosevang” Hejrskovvej 16, 6670 Holsted

Kl. 13.00 Frokost
Det er endnu ikke bestemt hvor vi skal spise 
frokost. Det vil blive meddelt ved årsmødet.

Der skal på forhånd betales for:

Lørdag.
Eftermiddagskaffe med kage........................................54 kr.
Festmiddag på Hotel Britannia
(tre retter, inkl. et glas skænket hvidvin og kaffe) . 390 kr.

Søndag.
Frokost og besøg i ”Olsens Paradis”........................ 250 kr.

Overnatning.
Der er overnatning på Hotel Britannia incl. morgenmad 
Dobbeltværelse pr. person, lørdag-søndag,..............400
Enkeltværelse pr. person, lørdag-søndag,................650
Dobbeltværelse pr. person, fredag-søndag,..............800
Enkeltværelse pr. person, fredag-søndag,.............. 1300

Bus, lørdagsudflugt.
Busudflugt incl. guide og sandwich...........................180
Busserne kører fra Hotel Britannia og tilbage.
Personbiler kan parkere på hotellets parkeringsplads 
hele lørdagen.
Bustur kl. 10.00 til 14.00.

Fortur, fredag.
Der vil blive fortur fra Sjælland med bus.
Buskørslen....................................................................850
Frokostbolle....................................................................25
Besøg på ”Nørholm”...................................................100
Oksbøllejren m. kaffe.................................................. 60
Middag på Hotel Britannia........................................248

Samlet pris pr. person i dobbeltværelse.................2.875
Tillæg for enkeltværelse............................................500 er
 p- 

et
 er et et et

Afbud.
Eventuelle afbud meddeles straks til Inger M. Hansen, 
hvis betaling skal undgås.

Tilmeldingsskema findes på side 15
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Forturen

Den traditionelle fortur til årsmødet afvikles efter følgende 
program:
Fredag, den 24. maj udgår forturen fra Rosengården ved 
Ringsted kl. 8.00. Efter opsamling på Fyn og Østjylland, 
nydes en beskeden frokost (frokostboller) og kl. 13 besøger 
vi Nørholm gods ved Varde, hvor godsejer K. K. Nielsen 
fortæller om sit landbrug og viser rundt i hovedbygningen. 
Fra Nørholm kører vi til Hærens Kampskole ved OksbøL 
Vi begynder med eftermiddagskaffen. Major (R) Niels Kir
kegård fortæller og en lokal officer viser rundt i området. 
Efter besøget på kampskolen fortsætter vi til Blåvands 
Huk, Danmarks vestligste punkt.
Så nærmer vi os Esbjerg og finder hotellet, hvor middagen 
venter.

Esbjerg

Med freden i 1864 mistede Danmark de vestslesvigske 
havne, der var udskibningssteder for landbrugseksporten 
til England. Man mente ikke at det gamle udskibningssted 
ved Hjerting var egnet til en stor havn. Den 24. april 1868 
vedtog Rigsdagen loven om at opføre en havn. Allerede i 
1873 kunne Esbjerg havn tages i brug, og i 1878 var hav
nen helt færdig.
I 1874 åbnede jernbaneforbindelserne fra Kolding og 
Varde.
Da havneanlægget var påbegyndt voksede i tilslutningen 
hertil bolig- og erhvervsbebyggelse op i et hidtil ukendt 
tempo, og for at undgå kaos blev det i 1870 besluttet at 
landinspektør Wilkens, Fredericia skulle udarbejde en

byplan. Landinspektøren skabte en byplan, der var inspire
ret af Fredericias skaktavlede system.
Havnen blev en erhvervsøkonomisk succes, så den måtte 
udvides, og som følge heraf så udvidedes byplanen også. 
Først i nyere tid er det stramme gadesystem omgivet.

Vandtårnet
Selvom byen er ny, så er der mange huse, som har arki
tektonisk værdi. Vandtårnet er et eksempel herpå. Det er 
opført 1896-97 efter tegning af Chr. Clausen. Forfatteren 
Arne Sørensen skrev i 1933 bogen ”Funktionalisme og 
Samfund”. Her står: ” Kommer vi med englandsbåden ind 
mod byen, da ser vi ligesom i Ribe et vældigt tårn rage 
op. Aha, tænker vi - byens vartegn. Fuldstændig rigtigt. 
Det kaldes for byens vartegn, og anbringes på sodavands
flasker, husholdningsøl, margarine af lokal fabrikation. 
Er det da byens kulturcentrum som i Ribe? Nej, det er 
vandtårnet. Det er et gotisk tårn lånt fra en middelalderlig 
røverborg ved Rhinen. Det har fire små vagttårne i toppen, 
fordi vagterne for 600 år siden dér spejdede efter fjender 
og ridderjomfruerne efter sine elskede.”

Havnen
Esbjerg var eksporthavnen og blev landets største fiskeri
havn. Havnen er også en betydelig trafikhavn med ruter til 
Færøerne, Norge, Island og England.
Nu er Esbjerg havn først og fremmest Danmarks betydelig
ste havn for olieindustrien i Nordsøen.

Købstad
Esbjerg blev i 1893 en selvstændig kommune under navnet 
Esbjerg Ladeplads. Byen fik købstadsrettigheder i 1899. 
Efter kommunalreformen og strukturreformen er Esbjerg 
en af landets største kommuner.

Hjerting kirke
Hjerting kirke blev indviet i 1992. Den er med sin byg
ning og inventar et helt særligt helstøbt anlæg. Arkitekt er 
Alan Havsteen-Mikkelsen og udsmykningen er udført af 
Robert Jacobsen, men udsmykningen er tænkt ind i selve 
bygningen.

Mennesket og havet
I 1995 fik Esbjerg et nyt og unikt vartegn, Svend Wiig 
Hansens 9 meter høje skulpturer i hvid beton ”Mennesket 
ved havet”.
Tilbage i 1950'eme var det Svend Wiig Hansens tanke, at 
figurerne skulle stå ved Skagen, hvor han havde fået ideen 
til nogle 13,5 meter høje, hvide mænd. Af økonomiske 
grunde skrumpede mændene til 9 meter. Svend Wiig Han
sens søn Christian Wiig Hansen fortæller, at skulpturerne 
gør et uudsletteligt indtryk på ham.
Det er menneskets møde med naturen og de er pejlemærker 
mellem havet og civilisationen. Når man står ved deres fød
der, lader de sig i deres monumentale storhed ikke overskue 
på en gang. De gør et nærmest guddommeligt indtryk.
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Nørholm

Nørholm o. 1930. På billedet ses de store ladegårdsbygninger, som nedbrændte i 1954. Et stykke af portlængen genskabtes, men ellers 
opførtes nye bygninger.

Ved Varde ligger den gamle sædegård Nørholm. Gården 
har en meget interessant historie og hovedbygningen fra 
slutningen af 1700-tallet er enestående. Nørholm har 
siden 1979 været ejet af godsejerparret Marta og Karl 
Kristian Nielsen, som har gjort meget for at bevare den 
gamle herregårds bygninger og deres omgivelser.
På forturen, fredag den 24. maj, får deltagerne mulighed 
for at opleve dette enestående sted.

Det ældste Nørholm lå i middelalderen ude i engene, og 
det gamle voldsted var synligt indtil midten af 1800-tal- 
let. Gården tilhørte slægten Lange, men Ribe Domkapitel 
hævdede imidlertid, at grunden, hvorpå borger var opført 
tilhørte kirken, og i slutningen af 1300-tallet skødede 
domkapitlet grunden til dronning Margrethe, der i 1406 
indstævnede Nørholms ejer, Jon Langes efterleverske, fru 
Else Rosenkrantz, til at møde i Varde for kronens retter- 
ting, og her måtte fru Else sammen med sin søn udstede 
en erklæring om, at hun sad på Nørholm formedelst dron
ningens nåde og ikke formedelst ret. Efter hende fulgte 
sønnen Klaus Lange, hvis datter Anne bragte gård og gods 
til sin mand Strange Strangesen, der efterfulgtes af sønnen 
Ebbe Strangesen, der døde i 1507, hvorefter Nørholm blev 
overtaget af broderen Klaus Strangesen. Overfor hans enke 
gjorde kong Christian den Anden kronens ret gældende, 
senere fik hun sagen ordnet ”for evindelighed” med kong 
Frederik den Første, imod at hun afstod fire gårde i Ånum 
til kronen. Slægten Strangesen uddøde med hendes sønne
søn i 1596, og Nørholm tilfaldt datteren Karen, der var gift 
med Hans Lange, som i 1631 solgte til rigsråd Iver Vind.
Iver Vind øgede tilliggendet betydeligt og fik i 1647 bir
keret. Han flyttede Nørholm til sin nuværende plads. Iver 

Vind døde i 1658 og sønnen Christian overtog den bety
delige godsdannelse. Efter hans død i 1677 giftede enken 
sig med Frederik Ltitzow. I 1686 overtog landdommer 
Jens Lassen besiddelsen som ufyldestgjort panthaver. Han 
søn, Frederik Lassen, måtte i 1726 afstå til den rige Stefan 
Nielsen Ehrenfeld til Endrupholm og Lunderup.

Ehrenfeld
Stefan Nielsen var søn af Niels Nielsen, der var forpagter 
af hovedgårdene Endruplund og Lunderup. I 1686 erhver
vede forpagteren de to gårde. Han var gift med Anna Ste- 
fansdatter, og efter hans død i 1708 sad hun med hovedgår
dene till717, da sønnen Stefan Nielsen arvede dem.

Nørholm 2010.
Martha og Karl Kristian Nielsen har modtaget Nykredits bolig
pris for istandsættelsen af Nørholm. Ved overrækkelsen af prisen 
takkede museumsinspektøren ægteparret for at de havde reddet 
Nørholm.
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I 1709 blev Stefan Nielsen gift med Maren Schultz, datter 
af Christian Ulrich Schultz til Brejninggård.
Hun var 14 år gammel, og med i aftalen var, at Stefan 
Nielsen skulle have Brejninggård.
Fire år senere blev hun dødssyg af børnekopper, og den 
entreprenante ægtemand fik i hast oprettet et testamente, 
ifølge hvilket den længstlevende af ægtefællerne skulle 
arve afdøde og kun give deres arvinger 500 Rd., men hun 
kom sig!

I 1719 blev Stefan Nielsen optaget i adelsstanden under 
navnet Ehrenfeld. Derefter erhvervede han Nørholm og 
Agerkrog.

I 741 døde Stefan Ehrenfeld og enken Maren Schultz arve
de hele godssamlingen. Året efter ægtede hun amtmand 
over Lundenæs og Bøvling amter Christian Teilmann til 
Skrumsager Hovedgård.

EHRENFELD.

Slægten Ehrenfelds skjold.

TEILMAN.
Slægten Teilmann skjold:
Hovedskjoldet er firdelt. 1. og 4 felt i guld en brun ørneklo på en 
rød teglsten. 2. og 3. felt i sølv en skråstillet rød stok omslynget af 
blå vinranker. Hjerteskjoldet er firkantet med spidsen opad. I rødt 
en guld sparre belagt med tre røde roser.

Teilmann
Om slægten Teilmann forklares i Dansk Adels Årbog: 
”Slægten Teilmann har sin oprindelse i Ribe, hvor Niels 
Larsen (Teglmand) (+1681) i sidste halvdel af 1600-tallet 
tilhørte byens bemidlede købmænd. Han, der løste borger
skab enten i 1639, eller mere sandsynligt i 1642, var ikke 
født i byen, men ægtede 1643/44 Else Christensdatter, dat
ter af en af Ribes teglbrændere, Chresten Jensen. Denne 
førte tilnavnet Teglmand eller Teglmester, ganske som 
sønnerne Jens, Knud og Hans efter ham. Dette var også 
tilfældet for Else Christensdatter og hendes mand og børn, 
som hurtigt tog Teglmand-navnet til sig”.
Hans Nielsen Teglmand (1654-1690) blev gift med køb
mandsdatteren Johanne Christensdatter Mulvad. I 1694 
blev hun gift med købmand Andreas Hansen Tarup. I hen
des første ægteskab var to børn. En pige der døde lille og 
sønnen Christen Hansen Teilmann.

Som den først i slægten forlod Christen Hansen Teilmann 
(1689-1749) Ribe, blev teologisk kandidat og valgte 
embedsvejen i centraladministrationen. Efter en årrække 
som kancellisekretær var han fra 1724 til sin død i 1749 
amtmand over Lundenæs og Bøvling amter.
Det var utvivlsomt med basis i sine arvede og tilgiftede 
midler, at det i 1715 var muligt for Christen Teilmann at 
erhverve den lille hovedgård Skrumsager i Sønder Bork 
sogn. Året forinden var han blevet gift med Christine 
Marie Reenberg, datter af landdommer og ejer af Ristrup 
hovedgård Tøger Clausen Reenberg (1688-1734). Efter 
hustruen død skiftede han i 1742 med samfrænderne og 
havde derefter en betydelig gæld. Han beseglede doku
menterne med det borgerlige Teilmannvåben: et ørneben 
med kloen hvilende på en teglsten. Samme år indgik han 
i et nyt og særdeles fordelagtigt ægteskab med Maren 
Schultz, der sad som barnløs enke efter den driftige Stefan 
Ehrenfeld til Nørholm, Endrupholm, Lunderup og Ager
krog. Dette ægteskab blev afgørende for slægten, i det det 
nye ægtepar ikke blot oprettede et gensidigt testamente, 
men også indsatte amtmandens børn som arvinger til De 
ehrenfeldske Ejendomme. Da Maren Schultz døde efter tre 
års ægteskab sad amtmanden tilbage som markant godsejer 
i det sydvestjyske.

Christian Teilmann havde i første ægteskab 7 børn. Første
fødte døde 32 år gammel og ugift. Derefter fulgte datteren 
Magdalene, som blev gift med provst, konsistorialråd Tho
mas Just Jermin til stamhuset Åusumgård. Det tredje barn 
var en datter der døde som lille og så fulgte Ingeborg Chri
stiane født på Skrumsager i 1720 og død på Hersomgård 
i 1785. I 1747 var hun blevet gift med kancellisekretær, 
cand. theol. Hans Henrik Wormskjold til Bramming. Deres 
datter Christiane Marie Wormskjold arvede stamhuset 
Nørholm.
De tre yngste børn var sønnerne Thøger Reenberg, Charles 
Carl og Morten. De tre sønner trak efter faderens død lod 
om hans efterladte og stærkt behæftede ejendomme. De 
ønskede at blive optaget i adelsstanden, men da de - efter 
eget udsagn -ikke havde haft mulighed for at meritere sig, 
henviste de til faderens lange statstjeneste og tilbød at 
betale 1.000 rdL for patentet. Kancelliet fastsatte imidlertid 
beløbet til 2.000 rdl. og 31. marts 1751 modtog brødrene 
adelspatentet lydende på navnet Teilman.
Thøger Reenberg de Teilmann fik Endrupholm og gjorde 
sig bemærket ved tidligt at mergle og dyrke kartofler. Han 
skrev et topografisk værk om Skast herreds topografi. 
Andreas Carl de Teilman (1723-1790), som ændrede Carl 
til Charles, fik Nørholm, Lunderup og Agerkrog. Han 
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var både teolog og jurist og havde assisteret faderen med 
amtmandsembedet, men søgte ikke selv offentligt embede, 
men samlede dine kræfter på at skabe et på alle måder nyt 
Nørholm.
Han var interesseret i afvanding af vådområder og opdyrk
ning af hede på sine ejendomme. Han var aktiv landøkono
misk skribent og debattør i tidens store reformspørgsmål, 
hvor han viste konservative synspunkter i spørgsmålet 
omkring salget af fæstegodset.
Morten de Teilman overtog Ristrup efter min morbrors 
enke.

Det nye Nørholm
Den herregård A. C. Teilman modtog i 1749 var vidt 
forskellige for den han efterlod 41 år efter. Det store 
landbrugsmæssige fremskridt skyldes at han - ligesom 
broderen på Endrupholm - var begyndt at bruge mergel, 
som han anvendte til opdyrkning af hede og til kultivering 
af kær og moser efter udgrøftning. På den måde skaffede 
han meget pløjeland. Ved at grave mange kilometer grøfter 
i engene fik han næsten fordoblet høavlen samtidig med at 
kvaliteten af høet blev meget bedre.

Teilmanns trane.
En trane der står på et ben og i det løftedes ben klo holder en rød 
sten. Når tranen skal hvile står den på et ben, og for ikke at falde i 
søvn tager den en sten i det løftede bens klo. Når den falder i søvn, 
slappes kroen og stenen falder, hvorved fuglen vågner. Tranen 
symboliserer årvågenhed.
På sædegården Nørholm og fire kirker under Nørholm gods ses 
som vindfløj en trane, den teilmannske trane. Og på prædikestolen 
i Ansager kirke læses:
Saalenge Tranen ei forlemmer Vagt at holde
Med Steenen løftet op fra Jorden i sin Foode
Saa lenge som mand seer Winranker sig at volde
Paa reene Bierge og paa Druer være good
Saalænge varigt Huus med Tegl og Sparre bindes
Saalenge tre af et slags Roses Blade faar
Saalenge gid dend slægt af Teilmann ogsaa findes
Der fører vaagen som her over Tegnet staar

Endnu i 1760 var Nørholm ligesom alle andre herregårde i 
Ribe amt en udpræget studegård, men få år efter begyndte 
studenes antal kendeligt at tage af fral62 i 1760 til 20 i 
1781, medens køerne holdt deres indtog i staldene. A. C. 
Teilman indførte i 1780 10 køer og to tyre fra det slesvig
ske og snart blev hele omegnens kvægbestand blandet med 
denne race. Fru Rosenøm-Teilmann forædlede omkring 
1800 fårebestanden ved at indføre 10 merinovæddere.

I 1785 udtalte Teilman, at mens der forhen på Nørholm og 
Lunderup om vinteren kunne fodres 150 høveder, 10-12 
heste og 100 får, kunne der nu fodres 300 høveder, 30 heste 
og 200 får. Kreaturholdet var fordoblet og avlingen var 
efter Teilmans egen opfattelse tredoblet.

Bygningerne
Den dynamiske landmand havde tidlige sørget for at bygge 
nye stalde og lader, så der blev plads til udvidelserne. 
Ladegårdsbygningeme opførtes fra 1759 til 1766, og først 
i 1776 tog han fat på at opføre en ny beboelse. Den nye 
hovedbygning blev et storslået anlæg af ganske usete 
dimensioner.
Hovedfløjen er en dyb gulstensbygning på kampestens
kælder og dækket med et stort blåt mansardtag, hvori der 
til haven senere er indsat kviste. Facaden er rigt behandlet 
med bred midterrisalit og smalle siderisalitter. Bygningens 
midterparti er kraftigt betonet med den store våbenpry
dede fronton, hvorover Teilman satte denne indskrift: ”Tag 
immer noget for til Eftermandens Nytte, og lev som den, 
der skal herfra i morgen flytte.” 
Hovedfløjen dateres til 1780.
Noget helt enestående ved Teilmans hovedbygning er, at 
alle hovedfløjens vægge er beklædt med kakler.
Til hovedfløjen slutter sig, i dens forlængelse, lange smalle 
og lavere sidefløje opført i rød teglstensmur uden kælder. 
Nordfløjen bærer årstallet 1776 og sydfløjen 1779.

Stamhuset
Andreas Charles Teilmann døde på Nørholm i juli 1790. 
Da han var ugift besluttede han i sit testamente af 2. febru
ar 1790 at oprette et stamhus af sin godssamling.
Stamhuset fik en for danske majorater usædvanlig arve
gang, da det så vidt muligt udelt skulle gå i arv til kvin
delige efterkommere af hans forældre, amtmand Christian 
Teilmann og hustru Christine Marie Reenberg. I det gamle 
dokument er det formuleret således, at stamhuset skulle 
så længe der var ”kvindelige descendenter på spindesiden 
efter erektors forældre besiddes af en af disse. Derefter 
måtte besidderen testamentere stamhuset til hvilken som 
helst sit eller anden mands barn, være sig mand eller 
kvinde, den udnævnende selv vil”, blot at vedkommende 
nedstammer ægtefødt fra erektors forældre.
I stamhusbrevet var der en bestemmelse om, at fremtidige 
besiddere skulle føre navnet Teilman sammen med deres 
eget, og sådan blev det til efter stamhuset var ophævet og 
Nørholm var overgået til fri ejendom.

Den 8. marts havde Teilmann besluttet at stamhuset skulle 
tilfalde hans søsterdatter, Christine Marie f. Wormskjold 
gift med kammerherre, major Christian Rosenørn til Her
somgård.

Ved fru Rosenørn-Teilmanns død i 1817 gik stamhu
set over til hendes datter, frøken Ingeborg Christiane 
Rosenørn-Teilmann efter hvis testamente af 1848 det hele 
efter hendes død i 1861 tilfaldt brodersønnen, den senere 
kultus- og justitsminister, landstingsmand og kammerherre
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Over indkørselsporten til Nørholm er indmuret en tavle af sten, 
hvorpå A. C. Teilmann har landet sætte følgende vers:
Hvad Gud os vil ved Flid og Slid
Og lovligen beskære
Det Arvinger i tusind Led
Berige, glæde, ære,
Men hvad med Uret vundet er
Lad Vand og Ild fortære
Og knus de næste arvinger
Som tyrens mærke bærer

Christian Peter Theodor Rosenørn-Teilmann. Han gjorde 
meget for gårdens udvikling. Han frasolgte fæstegodset og 
tiender og af salgssummen oprettede han et familielegat.
Ved Theodor Rosenørn-Teilmanns død i 1879 tilfaldt 
stamhuset hans eneste barn frøken Ingeborg Christiane 
Rosenørn-Teilmann.
I 1922 afløstes stamhuset og der blev afstået nogle arealer 
til staten. Ved frøken Rosenørn-Teilmanns død i 1929 
solgtes Nørholm til hendes slægtning, lensbaron Frederik 
Rosenørn-Lehn til Orebygård. I 1951 arvedes Nørholm 
af hans yngste søn, baron, ritmester Carl Frederik Gustav 
Rosenørn-Lehn til Rössjöholm.

Martha og Karl Kristian Nielsen
I 1979 solgte baron Rosenørn-Lehn Nørholm til Martha 
og Karl Kristian Nielsen. Karl Kristian Nielsen havde som 
ung arbejdet to år på en base på Grønland, og der samlet 
sammen til erhvervelsen af en gård, når han igen var hjem
me. Efter at have samlet en del jord i det midtjyske beslut
tede ægteparret at købe en ejendom, hvor jorden lå samlet, 
og valget faldt på Nørlund. Der hører 816 ha til Nørholm 
gods. 265 ha er agerjord, og den er bortforpagtet, 210 ha 
skov, som ejeren driver med en skovdyrkerforenings hjælp 
og tilbage er naturområde og hede. Godsejeren står selv for 
udlejning af bygningerne til bolig og erhverv.

Efter overtagelsen i 1979 opbyggedes en besætning 
på 1000 dyr, deraf 430 malkekøer. Efter 9 år kneb det 
med at få kvalificeret arbejdskraft og miljøkravene tog 
til, så besætningen blev sat ud. I 1980'erne gik man over 
til at bruge maskinstation, og nu er landbrugsjorden bort
forpagtet.

Karl Kristian Nielsen har mange kontakter verden over, og 
en af disse er tandlæge i Tyskland. Han havde en farm i 

Paraguay. Hvor der var 1200 ha med køer og 9900 ha med 
træer. Han ønskede Nielsens hjælp til at sælge farmen. 
Resultatet blev, at hans købte den. I 1999 afhændedes 
kvæget og i 2007 skoven.
Efter jerntæppets fald etablerede K. K. Nielsen et handels
firma i Riga. Først med landbrugsmaskiner, senere også 
med tøj. Denne virksomhed afvikledes i 2007.
Efter opfordring fra nogle venner - fra tiden på Grønland - 
investerede K. K. Nielsen i nogle oliekilder i Texas, disse 
andele er konverteret til aktier og giver et forsvarligt afkast. 
Foranlediget af sine nære kontakter med Amerika, blev 
Karl Kristian Nielsen i 2008 valgt til formand for Rebildsel
skabet.

Martha og Karl Kristian Nielsen har været gift i 47 år og 
i ægteskabet er 5 børn, den ældste er ingeniør i Region 
Midtjylland, den næste er psykolog med egen virksomhed, 
den tredje i rækker er lærer og så følger en jordemoder, 
der er i gang med en ph. D. afhandling. Sønnen studerer 
it-videnskab i Ålborg og har eget firma.

Med henblik på generationsskiftet overgik Nørholm gods i 
2010 til et aktieselskab, hvor alle fem børn er aktionærer.

Bygningspris
Martha og Karl Kristian Nielsen har modtaget Nykredits 
boligpris for istandsættelsen af Nørholm. Ved overrækkel
sen af prisen takkede museumsinspektøren ægteparret for 
at de havde reddet Nørholm.

Nørholm Mølle
Hen over Jylland ligger tre meget store vandmøller: Bør
kop, Nybjerg og Nørholm. Nørholm er den største og til
med den største vandmølle i Ribe Amt.
I bogen ”Rundt til danske vandmøller” står, at ”Varde å, 
der dannes ved sammenløb af Grindsted å og Ansager 
å, har skabt et frodigt område lige nordvest for Nørholm 
hede, som er en fortsættelse af Grundsteds magte og ens
formige hedeflader. Her ligger Nørholm hovedgård med 
Nørholm mølle indenfor en afstand af 300 meter”.
Møllen har været kendt lige så længe som herregården, 
altså fra 1406, men hvornår mølle virksomheden star
tede, er uklart. De nuværende møllebygninger er fra 1720. 
Omkring 1916 installeredes en turbine, som erstattede det 
ene underfaldshjul. Møllen leverede nu elektricitet til sog
nets elektricitetsværk. Under Anden Verdenskrig udvide
des Karlsgårde Vandkraftstation og Varde å blev omlagt, 
hvorved Nørholm mølle nærmest blev tørlagt.
Siden 1945 var møllen uvirksom, men blev holdt ved lige 
af godset. Nu er Karlsgårde Vandkraftstation nedlagt og 
Varde å ført tilbage og Nørholm mølle har rigeligt med 
vand.
Nu står Nørholm mølle smukt på sin gamle plads efter en 
restaurering der afsluttedes i 2009.
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Fra Sønder Vinge til Bellahøj
Dansk landbrugshistorie 
i et tusindårigt forløb

Af docent, dr. phil.
Erik Helmer Pedersen.

Dansk landbrug og 
bundne størrelser.

dansk historie er to tæt Dansk for-

Som nærværende forfatter med sine alt for hurtigt svinden
de 80 år har en mængde jævnaldrende danske en ganske 
klar erindring om barndomstidens skolegang ude på landet 
i den 2- eller 4-klasse delte skole. For mit vedkommende 
står historietimerne med en særlig glans; det var en fryd 
at kunne hale historiebogen op af tornystret for derved 
at blive delagtiggjort i de spændende tider, vore forfædre 
havde gennemlevet. Min barndomsbog om Danmarkshi
storien, sådan som den i skrivende stund ligger foran mig 
i hele to udgaver, bærer følgende titel ”Nikolaj Nielsen. 
Danmarkshistorie. Fortalt for Børn”. Den udgave, mine 
ældre søskende har brugt, er fra 22. oplag, 1930 og er 
anbefalet af Undervisningsministeriet 1889 og autoriseret 
af Københavns Skoledirektion.

Min personlige udgave fra 22. oplag, 1935, er større og 
mere præsentabel og har desuden flg. efterskrift på titel
bladet: ”Ændret Udgave ved E. Nielsen”. Og hvad mere 
er: Bogens omslag er prydet med en runesten, hvis tekst på 
nutidsdansk er rammet ind omkring stenen. Den lyder såle
des: ”Tove Bryde rejste denne Sten efter Urøke og Kåde 
- sine to Brødre” og munder ud i en manende sentens 
om jorddyrkningens ophøjede, fredsstiftende betydnings
indhold: ” Sæl den som pløjed og saaede som ung - Det 
vil give Grøde”. Læst i en ufredelig tid som i 1940’ernes 
begyndelse, hvor det for næsten enhver pris gjaldt om at 
dyrke vor jord bedst muligt, måtte det give enhver læser, 
ung som ældre, en indtrængende påmindelse om jorddyrk
ningens ædle karakter. . Bogens 200 sider sluttes med en 
kort fremstilling af Folkenes Forbund, hvor de fleste stater 
gennem Kellogg-Pagten af 1929 ”havde givet Afkald paa 
at anvende Krigen som Middel til at fremme deres nationa
le Politik” og sluttelig citeres en strofe af Marcus Lauesens 
kantate fra 21. februar 1932 for sønderjydernes førstemand 
under det tyske herredømme i udlændighedens senere år, 
H. P. Hanssen:

”Kun hvad Mænd vandt ved Ret 
uden Sværd og Blod 
det skal leve som et Solskin 
over Tidens Flod”.

Med disse citater havde vor forfatter skrevet sig lige ind 
i den tradition, som Sønder Vingestenen 2 eller Ulstrup- 
stenen med den kendte danske historiker Erik Arup som 
tolker havde skabt om Danmark som hjemsted for land
brugets fredelige mission. Det stod at læse i første bind 

af Arups berømte og meget omdebatterede Danmarks 
Historie, som kom i 1925. På s. 109 giver han læseren en 
nøgle til forståelse af hele den danske historie ved at citere 
ovennævnte tekst. Som Arup på baggrund af den ældre 
runeforskning læste den, vidnede den bestemt ikke om en 
voldsom og bloddryppende vikingetid; i stedet samlede 
den ”som i en sum ... det dybeste og bedste af det danske 
folks livsvisdom dengang og til alle tider...” Ved at læse 
Nikolaj Nielsens Danmarkshistorie i dens arupsk radikali
serede udgave blev generation efter generation af danske 
skolebørn, om de da læste nok på lektien, manet til at blive 
fredelige bønder bag ploven og ikke krigsmænd med sværd 
i hånd. Vi er på vej til 9. april 1940.

Erik Arups varmfølte budskab om bondegerningen var 
imidlertid af ældre dato. I 1908 havde han til Hagerups 
Leksikon skrevet en flere tusind linjers artikel om Dan
marks historie, der på fængslende vis skildrede landbrugets 
udvikling, som den traditionelt opfattedes. Her spiredes en 
historieopfattelse, som ved Første Verdenskrigs udbrud 1. 
august 1914 fik fast bund under fødderne. I de følgende 
krigsår lykkedes det dansk landbrug ikke alene at brødføde 
den danske befolkning, men også på neutral vis at handle 
med begge de krigsførende parter. I et foredrag i Det kgl. 
danske Landhusholdningsselskab 15. marts 1916 gjorde 
Erik Arup landbruget til det sammenføjende element i det 
danske samfunds udvikling, idet han så landsbygrund
læggelsen i anden halvdel af det første årtusind som en 
konsekvens af hjulplovens tilsynekomst. Den krævede et 
arbejdsfællesskab, der ledte lige frem til landsbyen som 
den samlende organisation.

Hans ord kunne nok vinde genklang i forsamlingen, efter
som Landhusholdningsselskabet i flere år havde syslet 
med landbrugslitteraturen, dens indhold og dens formid
ling. Landbrugseksportens eksempelløse succes gennem 
30-40 år havde nok givet landbruget en erhvervspolitisk 
førerstilling i det danske samfund, men også banet vej for 
en radikal jordpolitik, mest prægnant udtrykt ved den revi
derede statshusmandslov 1909. Fortsatte denne udvikling, 
kunne resultatet let blive en tvangsmæssig udstykning af 
større bedrifter til husmandsbrug. En nok så stabiliserende 
udvikling inden for ejendomsstrukturen så Landhushold
ningsselskabet i andelstanken, og i tæt samarbejde med 
Andelsudvalget kunne selskabets sekretær, H. Hertel, i 
1917 fremlægge bogen Andelsbevægelsen i Danmark. Den 
blev året efter fulgt op af Co-operation in Danish Agricul
ture, skrevet af den danske landbrugskonsulent i England 
1888-1931, Harald Faber. Når den eksisterende landbrugs
struktur på andelsbasis fungerede med så overbevisende 
succes, ikke mindst som et eksportpolitisk brand, var der 
ikke større grund til at udparcellere den i småbidder, kunne 
man dér læse mellem linjerne.

Som nævnt fremkaldte Arup med sin Danmarks Historie 
en debat, hvis eftervirkninger kan spores inden for historie
faget den dag i dag. At konservative kritikere måtte finde 
ham næsten unational i sin holdning, alt andet end fred
sommelig, som han var over for anderledes tænkende, var 
vel at vente, men også flere af hans ligesindede fagfæller 
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inden for den radikalpolitiske og -historiske falanks følte, 
at han for ofte havde læst kilderne lidt for radikalt i ordets 
politiske betydning. Til denne kreds hørte sprogforskeren 
Lis Jacobsen, som i fire kronikker i Politiken januar 1926 
aldeles underkendte Arups brug af runeindskrifterne. Som 
hun f. eks. læste Sønder Vinge-stenen 2, var dens afslut
tende sentens alt andet end fredelig stemt. Læs bare den 
afsluttende trussel: ”Men Are saarede og øvede Sejd; usæl 
han mon evig være”. Denne tolkning er dog også blevet 
anfægtet; i dag læses teksten således:” Øde/Gude Bryde 
rejste denne sten efter Urøke og Kåde, sine to brødre. En 
pervers mand(?) og en sejd-ræte vorde den mand, som øder 
dette minde.” Ikke desto mindre fik Arup, som vi har set, 
det sidste ord, når skolebørnene mere end 25 år frem i tiden 
læste på deres Danmarkshistorie, mens krigen buldrede 
forbi vort fædreland.

Hvis storlandbrugtes mænd før 1914 havde følt sig lettere 
opskræmt ved tanken om husmandsbrugets politiske med
vind, måtte de have følt udviklingen under 1. verdenskrig 
som et befriende pusterum. Man havde i 1918 fået oprettet 
et officielt organ, Landøkonomisk Driftsbureau, som på 
basis af individuelle bedriftsregnskaber regnede de gen
nemsnitlige forrentningsprocenter ud for de forskellige 
bedriftstyper. Det viste sig da, at husmandsbruget gennem 
krigsårene ikke klarede sig nær så godt som de større brug 
og slet ikke de, der var på 100 ha eller mere. Det er da også 
karakteristisk, at den radikale mindretalsregering 1913-20 
var temmelig spag i mælet rent jordpolitisk. Jordlovene 
af 1919 fravristede nok lensbesidderne en mindre del af 
deres jordbesiddelser, men derved blev det. I 1920 måtte 
De Radikale afgive regeringsmagten til Venstre, og det
tes landbrugsminister, Ths. Madsen-Mygdal fik allerede 
i 1921 genrejst fortidens liberale husmandspolitik som et 
alternativ til 1919-lovens jordrentebrug, af dets kritikere 
kaldet statsfæste.

Ud fra vidt forskellige motiver var der som påvist mange, 
som dengang efterlyste en passende tolkning af det danske 
landbrugs tusindårige udvikling, set i et moderne perspek
tiv. Der fandtes ganske vist en lærebog i Landbrugets 
Historie, publiceret 1901 af V. E. Maar, siden 1888 pro
fessor i landbrugslære m.m. ved Landbohøjskolen, men 
den sluttede netop dér, hvor det begyndte at blive politisk 
spændende. Da Maar døde i 1911, søgte man med lys og 
lygte efter en kvalificeret efterfølger, og snart samlede 
interessen sig om De sjællandske Landboforeningers kon
sulent i planteavl siden 1906, O. H. Larsen (1875-1955), 
ikke mindst fordi han ved siden af et anerkendt forfat
terskab på det faglige gebet havde studeret landbrugsøko
nomi hos kapaciteter i udlandet som Ernst Laur i Zürich 
og Friedrich Aereboe i Berlin. I 1914 blev han da også 
udnævnt som professor i almindelig landbrugslære. Stati
stiske kendsgerninger, ikke mindst i form af uigendrivelige 
data fra aktuelle landbrugsregnskaber, skulle da fortælle 
en sandfærdig historie om landbrugets situation. Det var 
ham, som i 1918 fik oprettet Landøkonomisk Driftsbu
reau, et officielt foretagende, som bearbejdede en mængde 
regnskaber og publicerede resultatet heraf i to rækker, 
Undersøgelser over Landbrugets Driftsforhold 1916- 17ff. 
og Meddelelser fra det landøkonomiske Driftsbureau 
1920-21 ff. I 1921 samlede han sine forelæsninger i bogen 
Landbrugets Historie og Statistik, der siden kom i flere 
udgaver i 1920’ og 1930’erne.

Selv om det ikke helt kunne skjules, at husmandsbrugets 
driftsresultater, sådan som de blev publiceret, ikke helt 

stod mål med bondebrugets, fik det ikke O. H. Larsen til 
at afskrive dets berettigelse og dets krav om en socialt 
bevidst jordpolitik. Man synes her at kunne spore en rum
melig, ”sjællandsk” linje i mellemkrigstidens landbrugs
politik med rødder helt tilbage til reformtiden, hvor man 
vedkendte sig husmændenes ligestilling med gårdmæn- 
dene, sådan som den kendte landbohistoriker Fridlev 
Skrubbeltrang (1900-1988 ) fremstillede det i sit epoke
gørende værk, disputatsen Husmand og Inderste (1940), 
hvori husmændene ligestilledes med gårdmændene som 
retsmæssige parthavere i Bondefrigørelsen. At hans ældre 
historikerkollega Hans Jensen i sin tre år yngre disputats 
Dansk Jordpolitik 1757-1919, nærmest havde benægtet 
dette, forbigik den officielle historikerverden i tavshed. 
(Se herom forf.s artikel om Hans Jensen i Slægtsgården 
nr. 391).

Over for den sjællandske imødekommenhed over for en 
statslig landbrugspolitik kunne man pege på en ”jysk” 
linje, der alene så det som statens opgave at skabe de friest 
mulige produktionsrammer for bondens helt selvstæn
dige virksomhed på eget ansvar. Ved bondefrigørelsens 
150-årsdag 20. juni 1938 fremhævede fhv. statsminister 
Ths. Madsen-Mygdal netop ”Stavnsbaandsløsningen og 
den store Frihedslovgivning” som selve nøglen til det dan
ske landbrugs og den danske bondes eksempelløse succes 
i en verdenshistorisk sammenhæng. Her viklede man sig 
ud af den ”merkantilistiske Lære”, som alene stræbte efter 
national selvforsyningspolitik og underforstået: derfor 
betingede sig ret til at spænde landbruget ind i politisk 
tvangstrøje. At han dér havde 1930’ernes krisepolitik med 
dens produktions- og afsætningsregulerende regelsæt for 
øje, er helt givet. Den ironiske pointe heri var imidlertid 
den omstændighed, at det netop var Madsen-Mygdals 
erhvervspolitiske efterfølger, landstingsmand H. Hauch, 
der som Landbrugsraadets nyvalgte præsident i 1932 
havde lagt grundstenen til denne nymerkantilistiske politik 
og det i et integreret samarbejde med De danske Hus
mandsforeninger og med den socialdemokratiske regerings 
landbrugsminister Kr. Bording som politisk garant og 
agent.

Denne reguleringspolitik var til stor gavn for det danske 
landbrug under 2.verdenskrig og de nærmest følgende 
efterkrigsår, og den tilskyndede ikke til nye jordpolitiske 
eksperimenter. Landbrugsproduktionens industrialisering 
efter 1950 kørte som en kæmpestor bulldozer over det 
danske landbrugslandskab og sløjfede alle minder om 
fortidens indretning. Sønder Vinge-stenen 2 blev dog 
ikke knust og står stadig som et lærerigt memento over 
de forskellige anskuelser, der gennem tiderne har gjort 
sig gældende om tolkningen af det danske landbrugs 
historie.

Erik Arup ville gerne med sin bonde- og husmandstese 
vise, at der er andet og mere i jorddyrkningen end ønsket 
om at skabe til livets underhold og helst lidt mere til. At 
gå bagved ploven forædler mennesket, mente han, men 
allerede i hans tid budrede traktorer, mejetærskerne og 
andet kapitalkrævende udstyr frem på de amerikanske 
præriesletter. Landbrug blev da hurtigt en industri med 
alle de kapital- og renteproblemer, der er forbundet her
med. Gerne ville man have set en Arups kommentarer til 
swap og andre moderne fænomener inden for landbrugets 
moderne forretningsverden.
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Det gamle Bøgesø sogn 
med Thulet og Thors sletten

Af Ole Krogh Jensen

By skellet mellem Nørre Tvede og Krømp- 
linge møder skellet til Brandelev på Thors
sletten.
Det vil sige området ved det nordøstre 
hjørne af Brandelevholme skov syd for 
Krømplinge. Det er omtalt i landvæsens

kommissionens protokol for Vordingborg og Tryggevælde 
amter i forbindelse med byernes udskiftning.

Navnet har altså endnu været kendt sidst i 1700 tallet og 
fortæller om et ældgammelt kultsted, viet til guden Thor. 
Thor var den mægtigste af alle guder. Han herskede i luften 
og rådede for torden og lynild, storm og regn, godt vejr og 
afgrøder og som man derfor ofrede til, hvis der var tørke 
eller høsten slog fejl. Fra Thorssletten har man ofret og 
anråbt Thor om hjælp, og det har givetvis været et stærkt 
religiøst centrum.

Lidt syd herfor ligger Thulet på den høje bakke, åben med 
det store udsyn mod syd, mod solen, alt livsgiver. Thulen 
var en religiøs forkynder, en fremsigemand, sandsynligvis 
forbundet til hellig, måske esoterisk viden.

Omkring 1775 blev der i Snoldelev fundet en runesten med 
indskrift fra 700 tallet med enkelte ældre runeformer. Ind
skriften lyder:”Gunvalds sten søn af Roald thul i Sallev.” 
Thulen var også knyttet til Odin, kongernes og herskernes 
gud, og dermed digtning og fremsigelse. Desværre er der 
ikke indtil nu fundet runesten eller andre ting, der kan for
tælle mere om Thorssletten eller Thul, men givet er det, at 
der har været et stærkt religiøst centrum. De talrige grav
høje meget tæt på området vidner også herom. Ligeledes 
bynavnene, Krømplinge og Størlinge, der fortæller, at det 
er de ældste landsbyer på egnen.

I Svend Estridsens regeringstid 1047 til 1074 skete sogne
inddelingen, som stort set er bevaret til vore dage. Krømp
linge, Størlinge og Bøgesø udgjorde et sogn, og den første 
trækirke rejstes i Bøgesø deraf navnet Bøgesø sogn. At 
det blev i Bøgesø skyldtes nok, det var det største dyrkede 
område, der boede flest mennesker, og det var tæt ved 
søen, hvorfra der var sejlbart ud til det åbne hav. Disse tre 
små meget gamle bosteder har oprindeligt haft en isoleret 
beliggenhed.

Mod øst strakte urskoven sig fra en linje, hvor Krømp
linge storskov begynder, Størlinge skoven, den store sø, 
nu Flintemose, og Bøgesø sø og herfra helt ud til Bole- 
fjorden. Alle de byer, der ligger her, det vil sige hele det 
oprindelige Everdrup sogn og det nordlige af Snesere sogn, 
er yngre. Mod vest var der også urskov, hvor Lille Tvede, 
der oprindelig benævnes som den søndre Tvede, og Nørre 
Tvede samt det østlige Brandelev er nu, hvoraf Brandelev
holme stadig er skov.

Da man senere byggede stenkirken opførtes den udenom 
den gamle trækirke. Et alter, der var indviet, måtte aldrig 
komme under åben himmel, hvorfor den nye stenkirke blev 
bygget først over koret, hvor alteret var, og først derefter 
blev trækirken revet ned.

Man mener, Bøgesø kirke var opført dels af kalkstenskvad
re dels af teglsten, hvilket tyder på, at kirken tidligst er 
opført i 1160 eller 70erne. Senere opførtes en tilbygning 
med våbenhus der sandsynligvis er opført af brændte sten. 
Der er fundet tre forskellige størrelser af middelalderlige 
mursten på kirketomten. Det betyder, at der tre gange er 
brændt sten (de blev som regel brændt på stedet), én gang 
til opførelsen af kirken, én gang til opførsel af våbenhus 
og tårn, og én til reparationer eller eventuelt dele af stor
mandsgården, der lå umiddelbart op til kirken mod vest

Bøgesø ødekirke



12

og på udskiftningskortet endnu har en anselig størrelse. 
Våbenhus og tårn blev lidt utraditionelt opført ved ski
bets sydside ligesom i Rønnebæk. Grunden hertil har nok 
været, at der ikke har været plads ved vestenden af kirke
skibet på grund af den korte afstand til stormandsgården.

Bøgesø sogn var meget lille med få indbyggere. I Krømp- 
linge var der 3 gårde. I Størlinge 6 gårde og i Bøgesø 12 
gårde, men herfra gik én til præsten og formodentlig én 
som kirkens ejendom og underhold. Som tiendeydere var 
der således kun 19 gårde, et meget lille sogn, og det næv
nes da også senere som anneks til Everdrup. I 1551 blev 
Bøgesø kirke helt opgivet og endelig nedbrudt i 1556. Sten 
og tømmer skulle efter kongelig forordning genbruges i 
Everdrup kirke. Sognet blev lagt sammen med Everdrup 
sogn, hvor Bøgesø også blev den største og nok også 
rigeste by. Men Bøgesø lå i Hammer herred og Everdrup 
i Bårse herred. Så måtte man også flytte herredsgrænsen, 
og det gamle Bøgesø sogn blev en del af Bårse herred. Det 
havde måske været naturligt, hvis den oprindelige Bøgesø 
præstegård var blevet udlagt som annexgård til Everdrup 
præsten. Men det skete ikke. Alt tyder på, at præstegården 
blev Everdrup kirkes ejendom, ligesom den gård Bøgesø 
kirke ejede. I hvert fald ejede Everdrup kirke 2 gårde i 
Bøgesø efter dette tidspunkt.

Efterhånden som tiden gik, blev kirkegårdens jord inddra
get til dyrkning, men ved pløjning og dræning fremkom 
der jævnligt sten og skeletdele, der vidnede om den gamle 
kirke og dens indviede jord, kirkegården.

I 1999 forestod Næstved Museum en undersøgelse for at 
få en klar og præcis lokalisering af kirketomten. Undersø
gelsen omfattede en blotlægning af et egentligt fundament 
og ikke en udgravning. Her fandt man mange begravelser, 
hvoraf en barnegrav, sandsynligvis af et nyfødt barn, 
vakte særlig opmærksomhed. Begravelsen var nemlig sket 
gennem nedbrydningslaget og dermed efter kirkens ned
rivning. Med en placering kun en halv meter fra kirkens 
vestmur er det sket, medens man endnu kendte kirkens 
oprindelige placering. Sandsynligvis er det et barn født i 
dølgsmål, der er begravet i indviet jord.

Man fik blotlagt kirkens fundament, men undlod en egent
lig udgravning, hvad der syntes uforståeligt. Hurtigt og 
nemt var der lejlighed til at gå i dybden, måske kunne man 
have fundet rester af den gamle trækirke og andre ting, der 
kunne have fortalt bl.a. om tidspunktet for dens opførelse. 
Men det var der ikke afsat økonomiske midler til.

I dag er tomten fint markeret og ligger smukt vedligeholdt, 
synligt og tilgængeligt med sit kors og vidner om en for 
længst svunden epoke af Bøgesø sogns historie.

Krømplinge stendysse

75 år

Den 4. februar fyldte forret
ningsfører Inger M. Hansen 
75 år. Alle i Slægtsgårds
foreningen kender Inger 
M. Hansen, der i snart et 
halvt århundrede har været 
foreningens praktiske sam
lingspunkt.
Fynboen Inger M. Hansen 
blev uddannet i Den sjæl
landske Bondestands spare
kasse og fulgte med fusio
nerne til pensioneringen fra

Nordea. Inger har med sikker hånd ført foreningens 
regnskab, og ingen kan huske, at dero nogensinde 
har været en påtegning fra revisionen. Årsmøderne, 
slægtsgårdsrejserne og hvad der ellers sker, er altid 
blevet tilrettelagt i samarbejde med Inger.
Dansk Slægtsgårdsforening ønsker et forsinket til 
lykke med fødselsdagen og siger tak for din indsats 
i og for foreningen.

Peder Mouritsen

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
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NYT F R A KREDSENE

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

Århuskredsen
Kredsen holder forårsmøde den 14. maj kl. 19.30 på 
Lyngsbæk Hovedgaard, Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebel
toft. Den trefløjede hovedbygning og den trelængede avls
gård omkring den brolagte
gårdsplads er tegnet af arkitekt Anders Kruuse. Hovedbyg
ningen er med 13 fag i to stokværk over kældersokkel og 
opført i 1784.
Hovedbygningens modpol er den høje, portgennembrudte 
lade, der er opført i 1776 af kapt. Jacob Hansen. Begge 
bygninger er fredet.
Godsets jordtilliggende er ialt 195 ha. heraf er 66 ha. ager. 
Der er endvidere på stedet veteranbiler, der kan beses.

Sommermødet er planlagt til den 11. juni. Vi mødes på 
Demstrup Gods kl. 14.00, Demstrupvej 42 A, 8970 Havn
dal. Der vil godsejer Kirsten Harbo fortælle om stedets 
historie, der er mere end 600 år.
Hovedbygningen er opført i 1865 og er i en etage og med 
to vinkelfløje. Alt er i røde mursten, og alle gavle er kam
takkede.
Demstrup Gods er en sædegård og jordtilliggende er 367 
ha. ager og 53 ha. skov. Desuden leveres der 7.400 slag
tesvin årligt.
Efter besøget kører vi til Hvidsten Kro, hvor der er reser
veret plads, som aftalt ved generalforsamlingen. Menuen 
bestilles ved tilmelding.

Anne Lis Ladefoged

Vendsysselkredsen
Onsdag den 20. marts kl. 19.00 er der virksomhedsbesøg 
på Ugilt Savværk, hvor Kenneth Jepsen viser rundt på en 
spændende virksomhed.
Efter rundvisningen på Savværket / spærproduktionen, 
kører vi til Glimsholt og ser deres nye fabrik hvor der 
fremstilles færdige byggeelementer.
Kenneth Jepsen er vært ved en øl eller vand. Og her kan vi 
også drikke vores medbragte kaffe.
Alle er velkommen, så tag naboen med.

Niels Ole Volhøj

Himmerlandskredsen
Kredsen har været på bedriftsbesøg på Gaardsted Højgaard 
I/S i Vildsted, 9670 Løgstør. Der var mange der havde 
fundet vej til Gaardsted Højgaard den 18. februar 2013. 
Gården ejes af Ingelis og Leif Jensen samt Mette og Jens 
Jensen
Vi blev budt velkommen af Leif Jensen. Mens alle blev 
samlet om bordene i et stort lokale i servicebygningen, der 
også indeholder kontor, garderobe og vaskerum. Vi fik en 
lille forfriskning og informationer om gården, familien og 
gårdens historie.
Ingelis og Leif overtog gården efter hans forældre i 1973, 
da var den på 30 ha og 25 køer. De har løbende udvidet 
både areal og besætning til de i 2010 tog en ny løsdrifts 
stald i brug, i 2011 gik sønnen Jens med og de dannede 
et I/S.
Der er 500 køer med en meget høj ydelse. Gennemsnits
ydelse pr. ko er på 11.000 kg målet er 15.000 kg fortalte 
Leif Jensen. De har 9 malkerobotter af mærket Lely, og de 
driver et areal på 450 ha. samt 25 ha forpagtet jord. Der 
dyrkes majs, korn samt græs. Efter informationerne gik vi 
ned og så stald lade og kalvehus. Det er en meget velpasset 
og veldrevet gård, foruden familien arbejder der 5-9 andre 
ansatte.
Efter at have set gården, gik turen til middag på Ranum 
Kro.
Niels Holger Fisker takkede Mette og Jens, Ingelis og Leif 
for et meget interessant besøg på Gaardsted Højgaard og 
Carl Simensen overrakte værterne en vin gave.

Gudrun Knudsen

Vestsjællandskredsen
Generalforsamlingen fandt sted den 22. januar på Land
brugsskolen i Høng. En kortfattet generalforsamling, 
hvor beretningen blev taget til efterretning og regnskabet 
godkendt. Valgene til bestyrelsen var genvalg. Efter kaf
fepausen fortalte Slægtsgårdsforeningen forretningsfører 
gennem snart et halvt århundrede, Inger M. Hansen, om 
foreningen og hendes families engagement den. Inger M. 
Hansens fader, Chr. R. Christensen var landsformand fra 
1958 til 1977 og hendes broder, Carl Martin Christensen 
var landsformand fra 1987 til 2006. Det var et meget inte
ressant foredrag om foreningen og personkredsen omkring 
foreningen gennem snart 75 år.

Sommerudflugten afholdes mandag den 10. juni og vil 
være en tur til Skåne. Programmet omtales i næste blad.

Karen Andersen

Fynskredsen
Fynskredsen havde i januar inviteret til Odense Vinter
revy, 41 medlemmer havde en fornøjelig eftermiddag. Vi 
sluttede af med en lækker middag og selskabelig samvær 
i Cafe Passage.

Fynskredsen har i marts afholdt generalforsamling på TviL 
lingegården. Det er et nedlagt landbrug, som ligger i meget 
naturskønne omgivelser ved Båring Strand. Gården har

http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk
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været ejet af 2 ugifte tvillingebrødre, og efter deres død er 
stedet indrettet til aktivitetshus og drives af frivillige. 
Foreninger holder møder og der afholdes koncerter m.m. 
På valg var Karen Jacobsen, Carl Martin Christensen og 
Poul Hansen. De blev alle genvalgt.
Efter generalforsamlingen var der foredrag. Lone Clausen 
landhusmor på en gård i Rejsby har kaldt sit foredrag "På 
enkeltbillet fra København til Rejsby" Hun fortalte om sin 
barndom på stenbroen i København og udfordringen ved at 
blive landhusmor.
38 medlemmer havde en interessant eftermiddag.

Der er den 25. juni planlagt sommerudflugt til København 
med besøg på ”Den blå planet”, Danmarks nye akvarium. 
På hjemturen besøger vi Sorø Akademi, hvor vi får en 
guidet rundvisning.

Mogens Andersen.

Sjælland Syd
I beretningen omtalte formanden, Knud Pedersen, årets 
begivenheder: Der er afholdt 2 udflugter. Den 1. gik til 
Labyrinten i Kalvehave og Liljendal gods. Det var to gode 
oplevelser med rimelig tilslutning. Årets 2. udflugt gik til 
Oringe ved Vordingborg. Der var ringe tilslutning, men 
arrangementet blev gennemført, og det var en rigtig inte
ressant dag.
Højskoledagen var i år henlagt til Bosei idræthøjskole, vi 
havde fin tilslutning.
Formanden orienterede derefter om udflugterne i 2013. 
1.udflugt går til Vemmetofte kloster den 29. maj, og der 
kan max. være 35 deltagere. 2. udflugt går til Thybjerggård 
og Herluflille mølle den 25. juni.
Slægtsgårdsforeningens medlemstal går den forkerte vej. I 
Sjælland syd er det gået fra 168 
medlemmer til 156.
Regnskabet, der for første gang i mange år have under
skud, blev godkendt.
Der var genvalg til Jens Peter Hansen og Dorrit Røtting. 
Efter generalforsamlingen og kaffebordet fortalte tidligere 
borgmester i Næstved, Henning Jensen om sine oplevelser 
”på strejftog i Europa”. Henning Jensen er medlem af EU "s 
regionsudvalg. Danmark har 9 medlemmer, 6 udpeges af 
Kommunernes Landsforening og 3 af regionerne. Det blev 
et meget interessant foredrag om regionernes Europa, hvor 
vi hørte om mange af de regioner, som vi overhovedet ikke 
kendte eksistensen af. Det var fortællingen om modsætnin
ger mellem regioner i et land, men også modsætningsfor
hold mellem regioner og selve landet.

Dorrit Røtting.

Østjysk 
madkultur

Dansk Landbrugsmuseum forsøger gennem et nyt 
projekt at undersøge særlige østjyske kendetegn for 
levevilkår og husholdning. Historier om fødevare
produktion igennem tiderne - Hovedfokus bliver en 
dokumentation af egnsretter og tilberedningsformer 
i det østjyske køkken og om traditioner forbundet 
med livets og årstidens markeringer. Vi skal besøge 
en del lokale husholdninger - for at finde det særlige 
østjyske i forhold til tilberedning og brugen af ingre
dienser i maden gennem tiderne.
Museet efterlyser i den forbindelse personer, som 
kan bidrage til historien. ”Vi håber østjyderne vil 
henvende sig med informationer - vi vil meget 
gerne fastholde historierne, skrive dem ned og lade 
historierne indgå i en større undersøgelse”, forklarer 
museumsinspektør Bettina Buhl.

Dansk Landbrugsmuseum efterlyser følgende:
- Husmødre - født og opvokset i Østjylland
- Personer i Østjylland - som kan huske tilbage til 

barndommens husholdning

- Kogebøger fra Østjylland

- Opskrifter - som man mener, er særlige østjyske

- Retter - som er blevet indtaget i forbindelse med 
markeringer af livets eller årstidens traditioner

- Personligt erindringsmateriale
- Landmænd - fødevareproducent - bosiddende 

på slægtsgård
- Jægere og fiskere.

Museet håber på henvender fra hele det østjyske 
område - og det betyder områderne omkring Ran
ders, Ebeltoft, Odder, Århus, Grenå, Skanderborg 
og Silkeborg.

For yderligere information ring eller mail til muse
umsinspektør Bettina Buhl tlf. 20 80 31 27 eller 
bb@gl-estrup.dk

mailto:bb@gl-estrup.dk
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Tilmelding til Dansk Slægtsgårdsforenings årsmøde 2013
Tilmelding kan kun ske skriftligt eller pr. e-mail til Slægts->gårds-foreningens forretningsfører 
Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv, e-mail: imhan@post.tele.dk senest den 15. april 2013. 
For deltagere som ikke skal overnatte senest den 1. maj.
Når tilmelding er modtaget fremsendes regning.

FØLGENDE DELTAGERE TILMELDES (skriv tydeligt):

Navne _________________________________________________________________________

Adresse:_________________________________________________________________________

Telefon:__________________________________

Hermed bestilles (skriv antal personer)

Møde Besøg på ”Nørholm”, fredag 
Oksbøllejren med kaffe, fredag 
Middag, fredag
Busudflugt og sandwich, lørdag 
Eftermiddagskaffe, lørdag 
Festmiddag, lørdag 
Frokost m.m. søndag

Overnatning Lørdag - søndag, dobbeltværelse 
Lørdag - søndag, enkeltværelse 
Fredag - søndag, dobbeltværelse 
Fredag - søndag, enkeltværelse

Fortur Fortur alt incl. .med påstigning

KLIP
Afbud
Eventuelle afbud meddeles straks til Inger M. Hansen, hvis betaling skal undgås.

TIL EGEN ERINDRING:
Hermed bestilles (skriv antal personer)

Møde Besøg på ”Nørholm”, fredag
Oksbøllejren med kaffe, fredag
Middag, fredag
Busudflugt og sandwich, lørdag
Eftermiddagskaffe, lørdag
Festmiddag, lørdag
Frokost m.m. søndag

Overnatning Lørdag - søndag, dobbeltværelse 
Lørdag - søndag, enkeltværelse 
Fredag - søndag, dobbeltværelse 
Fredag - søndag, enkeltværelse

Fortur Fortur alt incl. .med påstigning

mailto:imhan@post.tele.dk
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Inger M. Hansen, 
Svalevej 13,4440 Mørkøv 
ID: 47395
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Wenzel Rothkirch
Tjæreborg kirke var landskendt på grund 
af præsten, der var rejsearrangør. Kirken er 
værd at køre efter, for i den store romanske 
kirke er prægtigt inventar, bl. a. fornem 
altertavle i bruskbarok fra 1655 skænket 
af Dorthe Abildgaard, enke efter Wenzel 
Rithkirch til Krogsgård og Sneumgård, 
Wenzel Rothkirch og hans to hustruer - 
Kirsten Reedtz og Dorthe Abildgaard - har 
et stort epitafium i kirken.

Wenzel Rothkirch fødtes 24. juni 1597 paa 
fædrenegodset Jåschkendorf i Schlesien. 
Tidlig faderløs fulgte han 1609 med en 
ældre broder til Danmark, der blev hans 
fremtidige hjem, og hvor han anbragtes 
hos hofmarskal Ditlev Rantzau. Hans hu 
stod imidlertid til at uddanne sig særlig i 
ridekunsten, og i flere år var han i lære hos 
broderen, der var berider paa Antvorskov, 
hvorpå han med kongelige anbefalings
skrivelser fortsatte Uddannelsen i England, 
Frankrig og Italien.
Næppe hjemkommen blev han i 1619 
berider og lærer for Prins Christian. 1621- 
31 beklædte han Stillingen som Kongens 
Staldmester, fra 1627 tillige som Ritmester 
for Hoffanen og fra 1628 desuden som 
Hofmarskal.
Under Kejserkrigen fulgte han med Chri
stian IV til Tyskland, og her indtraf det 
historiske øjeblik i hans liv, da han 17. 
august 1626 paa flugten efter nederlaget 
ved Lutter am Barenberg reddede kongen, 
hvis hest styrtede. Ved at overlade kongen 
sin egen hest fik han reddet sig i sikkerhed. 
Rothkirch fik fat i en anden hest og red
dede sig også sikkerhed.
Kongen taknemmelighed førte til udnæv
nelser, men i 1631 frasagde han sig hofem- 
bedeme og blev Amtmand på Vestsjæl
land, idet han modtog Korsør, Antvorskov 
og Sæbygård amter

Ved det pragtfulde brylluppet i 1634 for 
tronfølgeren - Den udvalgte Prins - fun
gerede Rothkirch som en af general-mar- 
skalleme, 1645 udnævntes han til Land
kommissær i Sjælland, 1648 slog Frederik 
3. ham til Blå Ridder. Den 5. marts 1655 
døde han paa Antvorskov slot.

Han havde i 1638 købt Krogsgaard og 
Sneumgaard i Skads Herred, samt Stens- 
gaard ved Faaborg i 1648. Med Krogsgård 
fulgte Tjæreborg kirke. Krogsgård forsy
nede han med en ny hovedbygning, der 
ville have været lensmanden værdig, når 
han trak sig tilbage.
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