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Formanden skriver:
Vi har haft et konstruktivt hovedbestyrel
sesmøde, hvor foreningens fremtid blev 
drøftet. På hovedbestyrelsesmødet i foråret 
2013 blev det besluttet, at kredsformæn- 
dene skulle drøfte foreningens fremtid i 
deres kredse og kredsbestyrelser. Vi beslut
tede også, at jeg skulle undersøge, hvor
dan Dansk Slægtsgårdsarkiv kunne bevares 
efter foreningens eventuelle lukning.
Jeg har haft et møde med museumsdirektør Peter Baunshøj 
Dansk Landbrugsmuseum, og han sagde, at museet gerne 
ville tage hånd om arkivet, når Slægtsgårdsforeningen ikke 
længere kunne stå bag. Og dette løfte gentog han på hoved
bestyrelsesmødet. Så uanset hvilken beslutning der træffes, at 
er arkivet sikret. Der arbejdes også med at sikre Jens og Anna 
Jensens Fond, men mere herom på årsmødet.
Fra kredsene var der forståelse for planerne om at lukke for
eningen i 2016. 12 af 14 kredse tilkendegav ubetinget deres 
tilslutning til lukningen, men det var ikke med stolthed, men 
efter forståelse af omstændighederne. Det betyder, at hoved
bestyrelsen fastholdt den linje, der er lagt, hvor vi drøfter 
nedlæggelsen i år og stemmer om det i 2015 og 2016.

I landbruget har vi oplevet noget interessant, der både er nyt 
og glædeligt. Fødevareminister Dan Jørgensen har erkendt, 
at loven om bræmmer var truffet på forkert grundlag, og har 
derfor halveret bræmmerne. Det er selvfølgelig kun en halv 
løsning, men det er nyt, at en politiker indrømmer at der er 
truffet en forkert beslutning.
Det er glædeligt, at politikeren viser realitetssans, og nu ser 
jeg frem til, hvor den næste indrømmelse kommer.

Peder Mouritsen.
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Hovedbestyrelsesmødet
2. april 2014

Dansk Slægtsgårdsforenings hovedbestyrelse afholdt møde 
den 2. april i Dansk Landbrugsmuseums lokaler.
Efter Niels Ole Volhøj var valgt til ordstyrer og en sang 
gennemførtes en hurtig præsentationsrunde.

På sidste hovedbestyrelsesmøde drøftede man fremtiden 
for Slægtsgårdsarkivet og Jens og Anna Jensens Fond. Og 
formanden skulle undersøge muligheder til næste møde. 
Derfor var det blevet tid, at vi skulle tage imod museums
direktør Peter Baunshøj, Dansk Landbrugsmuseum, som 
efter aftale med landsformanden havde lovet, at han ville 
komme og fortælle hovedbestyrelsen om Landbrugsmuse
ets eventuelle overtagelse af Slægtsgårdarkivet.
Museumsdirektøren sagde, at Dansk Landbrugsmuseum 
gerne vil stå bag Slægtsgårdsarkivet, hvis foreningen 
beslutter at ophøre. På sigt ser man fra museets side, at der 
en mulighed for en frivilliggruppe omkring arkivet, når de 
nuværende medarbejder ad åre takker af.
Der udarbejdes et overdragelsesdokument, når Slægts
gårdsforeningen kender sin fremtid.

Inden Peter Baunshøj forlod mødet gav han en kort intro
duktion til museets særudstilling om krigen i 1864. (Se 
side 10)

Formanden gav en oversigt over landbrugets situation. 
De danske landmænd bliver ældre og ældre. Der er flere 
aktive landmænd over 80 år end under 30 år! Situationen 
er sådan, at det kun er de gårde, der skal sælges, som bli
ver handlet. Der skiftes kun ejer, når bankene bestemmer 
ejerskifte. Folk, som sidder på en veldrevet gård, kan ikke 
komme af med den. Bankerne siger nej, selvom regnskabet 
er godt, og køberne har opsparing.
Peder Mouridsen sagde, at han forventer at kødproduk
tionen i Danmark står for afvikling, da han ikke ser nogen 
fremtid for kød, det gælder både kalve, svin, fjerkræ og fisk. 
Så fortalte formanden, at han har været på en studietur til 
Holland sammen med erfa-gruppen, hvor de bl. a. havde 
oplevet den berygtede kalveproduktion. I Holland har de 
kalveproduktion på andre vilkår end herhjemme, og de gør 
det godt. Kalvene trives, og det vil de ikke gøre, hvis ikke 
fordøjelsen var i orden. Men vi skal huske, at det er forbru
gerne der efterspørger det lyse kalvekød, og det er ikke en 
idé, som landmændene har fået.

Peder Mouridsen, der selv er mælkeproducent, tror på, at 
malkekøerne har en fremtid i Danmark.
I år bliver vi trukket p.g.a. for megen mælk. Det er van
skeligt at styre, for i 2013 var grovfoderet godt, og derfor 
har køerne givet bedre ydelse. Der er nu 17.000 færre køer 
i Danmark, men de resterende har givet Vi milliard kilo 
mælk mere. Heri ligger der også en miljøgevinst.
Formanden sluttede sine betragtninger med at sige, at da 
svineproduktionen faldt, blev Danmark korneksporteren
de, men det danske korn er placeret lavets på kornbørserne, 
da det mangler gødning. Det er et paradoks at danskerne 

ikke kan dyrke brødkorn p.g.a. gødningsreglerne, og så er 
det tankevækkende, at vi eksporterer majs til Tyskland til 
energifremstilling!
Politikerne må erkende, at de har lavet fejl, og så må de - 
som os andre - rette deres fejl!

Der udviklede sig derefter en interessant drøftelse om para
dokserne i dansk landbrugspolitik.

Forretningsføreren havde nogle praktiske meddelelser bl. 
a. vedrørende årsmødet, der har nydt stor tilslutning, og gik 
derefter over til regnskabet.
Regnskabet viser et overskud på godt 47.000, der især 
skyldes forretningsførerens sikre ledelse og kyndige for
mueforvaltning.
Af medlemsstatistikken fremgik det, at foreningen nu har 
1355 medlemmer og det er en tilbagegang på 79. Der var 
26 indmeldelser og 105 udmeldelser. Alene Århuskredsen 
har haft medlemsfremgang, og det var på 3. Himmerlands- 
kredsen var uændret og ellers var tilbagegang jævn over 
hele landet.

Linder behandling af kontingentet, oplyste forretningsføre
ren, at hun havde fået brev fra et medlem, der syndes det 
var forkert at give tilskud til årsmødet. Samme synspunkt 
fremførtes fra et par af kredsene, hvor medlemmer havde 
ytret sig.
Hovedbestyrelsen besluttede at kontingentet for 2015 blev 
sat ned til 200 kr.

Fra slægtsgårdsarkivet fortalte formanden for arkivet, 
Anne Lis ladefoged, at de allerfleste besøgende er slægts
forskere. Kun om sommeren sker det, at der kommer 
gæster, der bare lige vil se, hvad det er for noget.
I årets løb har vi også modtaget enkelte bøger, bl. a. bogen 
om gårdmalerier ”Gården på væggen” fra Landbrugsmu
seet. Vi har selv ryddet lidt op og sorteret i egne bøger og 
ladet nogle egnede stå på arkivet, eller evt. kopieret sider 
fra bøger/lokalhistoriske hæfter og ladet dem registrere i 
databasen.

Fra rejseudvalget oplystes, at turen til Bornholm pt. har 37 
deltagere.

Om årsmødet i 2014 kunne forretningsføreren oplyse, at 
der er to busser til forturen, og tilslutningen har været god. 
Da der er ledige pladser i de 2 busser kan interesserede fre
dag aften købe plads i busserne til lørdagsturen for 25 kr.

Chr. A. Krogh fra Det sydlige Sønderjylland fortalte om 
årsmødet 2015, der afholdes på Sandberg Slot, og om hvad 
vi skal opleve i forbindelse med årsmødet.

Vendsysselkredsen og Himmerlandskredsens formænd 
havde indsendt et forslag til forhandling, nemlig at 
man skulle undersøge muligheden for at foreningen kan 
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fortsætte ved at der gennemføres en høring i alle kredse. 
Landsformanden lod kredsformændene tilkendegive, hvor 
deres kreds og kredsbestyrelse stod, efter at man i snart et 
år har kendt problemstillingen, og det viste, at man ikke er 
stolt over at skulle nedlægge foreningen, men medlemstal
lets niveau nærmer sig smertegrænsen for at foreningen 
kan fortsætte.
Alene Himmerlandskredsen var ubetinget for en fortsæt
telse.
På det grundlag anbefaler hovedbestyrelsen af årsmødet 

støtter formandens forslag om afvikling af foreningen, med 
afstemninger på årsmøderne i 2015 og 2016, så foreningen 
ophører pr. 31. december 2016.

Det blev tid til at høre om kredsenes aktiviteter, der viser 
god aktivitet, men flere kredse har det problem, at de ikke 
kan finde nye medlemmer til bestyrelsen.

Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes 8. april 2015.
OGN

Hydrema
Vi kender alle sammen de gule entreprenørmaskiner, men 
de færreste er klar over, at firmaets første hydrauliske 
maskine var et apparat, der var til at sætte bag på en traktor, 
og med den kunne man læsse gødning. Det var den såkald
te Fantomet. Denne opfindelse var den store fornyelse i 
landbruget, for nu behøvede man ikke længere kæmpe sig 
gennem møddingen med en møggreb.
Det hele begyndte i 1959 i Ålborg. Firmaets grundlægger, 
Kjeld Werner Jensen var uddannet automekaniker og læste 
derefter til ingeniør. Han havde forståelse for hydraulik og 
sammen med studiekammeraten Aksel Kyed stiftede de 
”Kyed og Werner Jensen A/S”. I 1961 ophørte firmaet og 
Kjeld Werner Jensen fortsatte alene og flyttede til Støvring. 
I firmaet fandt man navnet for besværligt og i stedet valgte 
man sammenskrivningen af hydrauliske entreprenørmaski
ner - Hydrema.
Distriktschef Claus Sejer Thomsen fortæller, at det hurtigt 
gik op for firmaet, at en lukket grab til at grave med var 
mere efterspurgt end den åbne til gødning. Det blev begyn
delsen til rendegraveren. En traktor med en frontlæsser og 
en gravemaskine bagpå. Traktørerne købte man hos Bukh 
i Kalundborg indtil de lukkede i 1968, derefter gik man 
over til Volvo. Nu er det kun motoren man køber, resten er 
specialfremstillede dele, efter kundens ønsker.
12 år efter starten i Ålborg etableredes det første dattersel
skab. Det var i Jevnaken i Norge.
Samarbejdet med Volvo åbnede det svenske marked for 
Hydrema, og få år efter fulgte selskabet i Växjö i Sverige.

Fantomet, 
læsseappara- 
tet, som blev 
begyndelsen 
for Hydrema.

Så oprettedes kontor i Tyskland og senere i Frankrig, og i 
dag har firmaet hele kloden som marked.
I 1996 købte firmaet en del af den store tyske virksomhed 
”Weimar Werk”. Her produceres de dele til maskinerne, 
som kan seriefremstilles, medens det gedigne arbejde med 
individuel tilpasning og samling sker i Støvring. Hele 
udviklingsafdelingen findes også i Støvring.
En særlig aktivitet er samarbejdet med forsvaret. Helt 
tilbage i 1980'eme begyndte man at levere grave-læsse- 
maskiner til militæret. Samtidig arbejde det engelske dat
terselskab på at sælge maskiner til det engelske forsvar, 
hvilket resulterede i, at det engelske militær i 1989 bestilte 
350 grave-læsse-maskiner. På en måde var det et ridderslag 
til Hydrema, for man havde været i hård konkurrence med 
store internationale firmaer. I pressen omtaltes ordren, som 
den største NATO-ordre i Danmark nogen siden.
På et tidspunkt kom der besked om, at et stort antal af 
maskinerne ikke skulle leveres til England, men til Cuxha- 
ven, hvorfra de skulle sejles til Golfen, hvor englænderne 
skulle bruge dem i den kommende Golfkrig.
Hydremas maskiner havde i mange år været malet i karak
teristiske gule farve, men rendegraverne til englænderne 
var grønne, og lige siden har man i firmaet talt om ”den 
gule linje” til civile formål og ”den grønne linje” til mili
tære formål.
Ved et besøg på Hydrema af højtstående officerer fra 
Hærens Materielkommando, kom samtalen til at dreje sig 
om minerydning, og ideen opstod, om det ville være muligt 
at ombygge en dumper til minerydder. Man eksperimente
rede og fandt en løsning. Efterhånden har Hydrema solgt 
et meget stort antal mineryddere til en række forskellige 
lande og FN.
I dag ejes Hydrema af 2. generation - Jan Werner Jensen, 
der også er firmaets direktør.

OGN
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Ny Vrå

11931 anlagdes den brede alle frem til gården, og ved indkørselen står en stor sten med gårdens navn.

Historisk gård med moderne produktion
I forbindelse med årsmødet besøger vi slægtsgården Ny 
Vrå, som er hjemsted for Ny Vrå bioenergi I/S, som fami
lien Bach har udviklet. Nu driver Ny Vrå bioenergi en 
omfattende virksomhed, hvor man fremstiller plantemate
rialet og planter de marker til, som kunderne ønsker. Når 
det er tid, så høstes pilen, der i høstmaskinen er hugget til 
flis, og produktet leveres til kraftvarmeværker m. fl.
Ny Vrå anlægger rodzoneanlæg, der renser spildevandet 
bedre end de traditionelle rensningsanlæg.
Ny Vrå leverer pil til pileflet, både når det gælder kurve 
og hegn.
I markerne på Ny Vrå drives buejagt på rådyr.
Der fremstilles træpiller af flis og affaldstræ.
Som noget nyt fremstilles cremer og eliksir af pil. Det 
sælges under navnet salixin. Salexin er det latinske navn 
for pil. Og der er intet nyt i pil som helbredende plante, for 
i gammel tid spiste man pilebark mod smerter, og nu ved 
man, at pilebarken indeholder det virksomme stof, som 
også gør kodimagnyl så effektiv.

Ny Vrå har udviklet specialmaskiner til pilehøst, og disse 
maskiner fremstilles i Brasilien og eksporteres til USA, 
Canada, England, Polen og Ukraine, for at nævne nogle af 
de største aftagere. Høstmaskiner til pil er udviklet over de 
maskiner man andre steder benytter til majs og sukkerrør.

Land TV har haft en udsendelse om Ny Vrå Bioenergi, og 
denne film er værd at se som introduktion til besøget. Man 
kan se udsendelse på: http://youtu.be/E_KuKz-QufA

Grøn energi
Engagementet i grøn og vedvarende energi begyndte i 
1989, da Aage Bach indledte et samarbejde med Brønder
slev landboforening om et projekt, der skulle lave etanol. 
Projektet stødte på politisk modvilje, for selvom politi
kerne taler grønt, så tænker de sort!
I 2002 kom sønnerne Henrik og Anders Bach med i gården 
og firmaet, og nu udvikledes ideerne med pil. I 2005 plan
tedes de første marker med pil og i 2008 var hele gårdens 
250 ha tilplantet. Familien Bach har udviklet piledyrknin
gen. Man skal være lige så velforberedt, når man dyrker 
pil, som ved andre afgrøder, og folk bliver mere og mere 
professionelle i deres pasning af denne energiafgrøde.

Vrå
Den gamle hovedgård Vrå blev for 200 år siden delt. 
Hovedparcellen fik navnet Gammel Vrå, og de to afbyg- 
gergårde fik henholdsvis navnene Ny Vrå og Milebakken. 
Milebakkens navn ændredes senere til Abigaelsminde.
Sædegården Vrå kendes fra 1300-tallet. Indtil 1808 havde 
den cirkuleret blandt de adelige slægter, men det år solgte 
Burchard Georg greve Holcks efterleverske, Marianne

Aage Bach foran 
hovedbygningen, 
der er opført i 1876.

http://youtu.be/E_KuKz-QufA
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Ny Vrå o. 1930 
med de nu fjer
nede udlænger.

Trappand, gården til amtsforvalter, kammerherre Hans 
Svanholm, der var en af tidens godsslagtere. Tilliggendet 
omfattede 1500 tdr. land. Hans Svanholm gennemførte 
opdelingen af gården, og solgte straks efter Gammel Vrå. 
Omkring 1900 var tilliggendet på 1200 tdr. land, men der
efter begyndte et frasalg. 11950 var der 35 tdr. land tilbage. 
I 1977 købte Chris Hillingsø GI. Vrå og indrettede hotel i 
hovedbygningen. Hans solgte i 2005, og efter et par hand
ler overtog familien Lokdam Gammel Vrå i 2009, hvor de 
fortsatte hoteldriften.

Hovedbygningen, der ligger på et voldsted, består af en 
grundmuret, hvidkalket hovedfløj i et stokværk over høj 
kælder og med frontispice mod syd. Den er opført i mid
ten af 1600-tallet, og var indtil 1779 et stokværk højere. 
Samme år opførtes de to sidefløje i bindingsværk. Der har 
været et firkantet tårn på nordsiden.
Efter de nuværende ejere overtog Gammel Vrå er der opført 
tårnagtige tilbygninger ved hovedfløjens gavle, hvilket har 
givet den gamle hovedbygning en lidet attraktiv karakter.

Ny Vrå
Efter oprettelsen af Ny Vrå solgte Hans Svanholm gården 
til Thyge Thygesen. Efter ham har gården været en del i 
handlen.

Omkring 1900, da ejeren hed P. J. Lorentzen, var det 
samlede areal på 456 tdr. land, deraf 400 ager, 50 eng og 
6 gårdsplads, have m.v. Der var 80 køer, 60 stk. ungkvæg 
og kalve, 3 tyre, 16 heste, 8 plage og føl samt 8 får. Årligt 
solgtes 150 fedesvin.
Kvægbesætningen vedligeholdes ved eget tillæg og var af 
jysk race. Folkeholdet var 1 fodermester, 1 forkarl, 7 karle, 
4 piger og 2 daglejere.
Til gården hører en hollandsk mølle samt et teglværk, hvis 
årlige produktion er 250.000 sten.

Omkring 1960 var gården ejet af Niels Larsen, og arealet 
begrænset til 310 tdr. land, deraf ager 200, skov 25 og eng 
80. Proprietær Larsen forsøgte at supplere indtægterne 
med herregårdspension og tørvegravning.

Slægten Bach
Theodor Jensen Bach, som var født i Ajstrup, sad med et 
større landbrug ved Ishøj, da han blev opmærksom på at 
den store smukke gård i hans fødesogn var sat til salg. Han 
rejste straks til Vendsyssel og erhvervede Ny Vrå. Det var 
i 1962.
Theodor Bach blev på gården i hovedstadsområdet, og fik 
sønnen Aage Bach, der var gymnastik og idrætslærer ved 
Nakskov Gymnasium, til straks at tage til Ny Vrå og stå 
for driften. Landbruget blev moderniseret og udviklet. Bl. 
a. havde Aage Bach planer om afgrøder til etanol. Men det 
endte med at den grønne vedvarende energi skulle komme 
fra pil.
12002 kom sønnerne Henrik og Andreas Bach ind i firmaet 
og gården, og Aage Bach glæder sig over, at sønnerne deler 
hans interesse for landbrug og energiafgrøder.

Slægtsoversigt
1962 Theodor Jensen Bach (1901-1969)

Gift med Elie Bach (1910-1999)

1971 Aage Bach (1937)
Gift med Tove Lyngsø Bach (1943)

2002 I/S Ny Vrå ved Aage Bach og sønnerne Henrik 
Bach (1967) og Anders Bach (1975).

Brødrene Anders og Henrik Bach, der står for driften af Ny Vrå 
bioenergi.
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Mosegård i Himmerland

Niels Holger Fisker foran stuehuset, som han ombyggede i 2009.

Formanden for Himmerlandskredsen, Niels Holger Fisker, 
har siden 1979 ejet Mosegård i Gelstrup ved Nibe, hvor 
han er han tredje generation.
Til Mosegård hører nu nabogården Moseagergård, det tid
ligere har tilhørt Niels Holger Fiskers slægt.

Tilliggendet er nu begrænset, da Nibe by ligger for tæt på 
gården, men det alsidige landbrug omfatter 30 ha med kom 
og 10 ha med græs, endvidere lidt eng og skov. Hertil har 
Niels Holger Fisker 3 ha hede i det bakkede del af Him
merland, og i forbindelse med denne parcel er forpagtet 87 
ha hede, der tjener til afgræsning for Mosegårdens kvæg. 
Niels Holger Fisker har 13 sortbrogede køer foruden 
opdræt, og det er disse historiske kreaturer der afgræs
ser hedearealerne. Der er nogle få får, der også bidrager 
til landskabsplejen, men ellers er det hestene, der fylder 
på gården, hvor der er 38 jyske heste, 7 oldenborger og 4 
fjordheste. De jyske heste er til avl, oldenborgerne er køre
heste, og Niels Holger har studenterkørsel, brudekørsel og 
kørsel for turister og andet godtfolk.
De jyske heste udstilles på dyrskuer, og på gården er der 
tradition for ærespræmier. Niels Holger Fisker har et tin
krus, som er det synlige bevis for ærespræmien på Nibe 
dyrskue i 1921, som morfaderen modtog.
Dengang der var malkekvægsbesætning på Mosegård, 
udstillede man også af besætningens bedste.
På Mosegård er også nogle få eksemplarer af de gamle 
sortbrogede grise. Noget af tillægget går til egen hushold
ning og resten sælges.
For Niels Holger Fisker er det ikke alene et spørgsmål om 
landbrug. I perioden 1990-1997 var han medlem af Nibe 
byråd og sad i repræsentantskabet for Bikuben. Da Him
merlandskredsen blev stiftet blev han foreslået, som den 
unge mand, og efter mange års flid, overtog han i 2009 
formandsposten i Himmerlandskredsen.

I dag har Niels Holger Helle i huset, hun er lærer i Skive. 
De har begge glæden ved hestene.

Med tidligere ægteskabslignende forhold har Niels Holger 
to sønner. Niels Martin, der fysioterapeut og Ole, der er 
smed.

I 1971 opførtes et nyt stuehus, og det lod Niels Holger 
ombygge i 2009, da det trængte til en modernisering. 
Resultatet er meget vellykket. I stueetagen er boligen og på 
loftet er gæsteværelser, så alle 5 søskende med ægtefæller 
kan være der, når familien er samlet.

Mosegård
Mosegård var indtil 1870 en fæstegård under Lundbæk 
hovedgård. I skødet fra 16. april 1870 står: 
”Undertegnede Niels Baron af Juel, Kammerherre, Kaptajn 
af Infanteriet og Ejer af Lundbæk Hovedgaard og Gods 
gjør vitterlig, uden forudgaaende skriftlig Kjøbekontract at 
have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved til fuldstæn
dig Selvejendom sælger, skjøder og afhænder til Anders 
Christian Pedersen Gjelstrup Mosegaard den mig tilhø
rende Gaard, udflyttet fra Gjelstrup By, Voxlev Sogn, som 
Kjøberens afdøde Fader Peder Pedersen Hersum og dennes 
senere afdøde Enke Mette Marie Christensdatter sidst har 
haft i fæste, hvilken Gaard der hidtil har hørt under Lund
bæk Fæstegods, med Bygninger, den ved Gaarden værende 
og mig tilhørende Besætning og Inventarium og Gaardens 
tilliggende Jorder, som ifølge den nye Matricul under Gjel
strup Bye under Nr. 5 er ansat for Hartkorn 4 Tdr. 4 Skp. 2 
Fdk. 234 Alb., samt Matricul under bemeldte Gjelstrup Bye 
Nr. 24 f af Ager og Engs upriviligerede Hartkorn 2 Skp. 3 
Fdk. tø Alb. Og Matricul ligeledes under Gjelstrup Bye Nr. 
25 d af upriviligerede Ager og Engs Hartkorn % Alb., samt 
endelig den solgte Gaards Andeel i Fælleslodden Matr. Nr. 
25 under Binderup Bye af samlet Agers og Engs uprivili
gerede Hartkorn 34 Alb., som fornævnte hermed tilskødes 
Anders Christian Pedersen for den accorderede Kjøbesum 
5500 Rigsdaler Rigsmønt.”

I 1876 solgte Anders Christian Pedersen gården til forhen
værende forpagter af Kjærgaard, Niels Jensen, og 11 år 
senere læses i skifteprotokollen: ” Aar 1887 den 5. April 
anmeldte Ungkarl Jens Christian Jensen, at hans Fader 
Gaardmand Niels Jensen, Gjelstrup er død samme dag 66 
Aar gammel. Enken, Helene Kirstine Jensen, agter at for
blive hensiddende i uskiftet Bo med Samtykke af myndige 
Fællesbørn.”

Den 27. februar 1897 blev skødet underskrevet, hvorved 
Mosegård overgik til sønnen Jens Christian Nielsen Jen-

Torvedag i Nibe, hvor Niels Holger Fisker deltager med sine heste 
og vogn.
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sen, som i 1915 afhændede gården til Peter Andersen, den 
nuværende ejers morfar.

Peter Andersen (1885-1958), der blev kaldet Væver kom 
fra nabogården Moseagergård, hvis jord nu er lagt under 
Mosegård. Han blev gift med Agnes.
I 1953 overgik Mosegård til datteren og svigersønnen - 
Anne Louise og Holger Fisker. I ægteskabet fødtes 6 børn, 
af hvilke Niels Holger Fisker er den yngste, og han overtog 
gården i 1979. Niels Holger fortæller, at forældrene flyt
tede til et hus i Nibe, og for moderen var det en stor lettelse 
at flytte fra gården, da hun ikke længere var forpligtet til at 
præstere den store husholdning.

Moseagergård
Moseagergård har matr. nr. 6a af Gelstrup. Gården blev i 
1794 fæstet af Niels Andersen, der kom fra Klæstruplund. 
Efter 45 år gav han afkald på gården til fordel for sønnen 
Christen Nielsen, der til gengæld måtte yde en betydelig 
aftægt, men allerede i 1846 sagde han gården fra sig og 
afgav fæstet til fordel for Anders Christensen. 11 - 12 år 
efter døde Christen Nielsen og Karen Jakobsdatter. Han 
dødsårsag blev nævnt som drukkenskab.
Anders Christensen - også kaldet Væver - drev gården til 
sin død i 1890. Han moder, Karen Larsdatter var væverske, 
deraf antagelig Vævernavnet. Anders Christensens kone, 
Mette Nielsdatter, var fra Grydsted. De havde seks børn.

Efter Anders Vævers død købte sønnen Jens Andersen 
Væver gården til selveje fra Lundbæk Hovedgård. Hans 
kone hed Ane Kirstine Pedersen, og hun var fra Sime- 
sted. De fik fire børn. Den ældste, Peter Andersen Væver, 
købte nabogården Mosegård i 1915, og derefter solgte Jens 
Andersen Moseagergård til Jens Kjærsgaard fra Sandager- 
gård.
I 1980 købte Niels Holger Fisker Moseagergård, som nu 
drives sammen med Mosegård.

Niels Holger Fisker er tredje generation på Mosegård, 
men tager vi de to foregående generationer med, som sad 
på Moseagergård, så er Niels Holger femte generation i 
Gelstrup.

OGN

Forfatteren Niels Frandsen
Der er ingen tradition for, at 
Slægtsgårdsforeningens tids
skrift dyrker skønlitterære 
interesser, men formanden 
for Vendsysselkredsen, Niels 
Ole Volhøj, kender forfatteren 
Niels Frandsen, der bor i Ilbro 
lidt sydøst for Hjørring. Ilbro 
ligger få kilometer vest for 
landsbyen Ugilt, hvor Niels 
Frandsen er født.

Niels Frandsen og Niels Ole Volhøj har begge glæden ved 
det gamle vendsysselmål, som de dyrker i Vendsysselgil- 
det, og da bladets udsendte gæstede Niels Frandsen sam
men med Niels Ole Volhøj, kunne han godt have ønsket 
sig undertekster.
Niels Frandsen har været landmand med egen gård, men 
han har skrevet, siden han var soldat. Hele forfatterskabet 
er skrevet med en sirlig håndskrift. Han lader ikke kulturen 
fordrive af moderne teknik som skrivemaskiner og det der 
er værre.
12004 udkom hans første roman ”Ingen dans på roser”. Det 
er en gribende fortælling om en ung kvindes vanskelige 
liv. Hovedpersonen hedder Kirsten, og hun er født i 1946 
under beskedne forhold. Da moderen dør kommer hun - 10 
år gammel - på en gård som tjenestepige. Gårdmandsparret 
er barnløse og de tager sig godt af hende. Hendes far dør på 
Kirstens konfirmationsdag, og gårdmandsparret overvejer 
at adoptere hende, men i stedet rejser konen fra gården og 
forlanger skilsmisse. Børneværnet tager sig af Kirsten, og 

det der skulle være en beskyttelse blev et overgreb. Kir
sten har arvet faderens ejendom, og den sælger formanden 
for børneværnet, så der kun bliver et par tusinde kroner 
til hende. Resten tager formanden for administration og 
ulejlighed.
Børneværnet anbringer hende i Sæby. Vi får beretningen 
om en livsglad pige, der har megen modgang. Det er ikke 
bare en hjemstavnsfortælling fra midten af forrige århund
rede, der er også vægtige kommentarer, som f. eks. side 
186. Kirsten er 15 år gammel og gravid. Niels Frandsen 
skriver: ”Hvor er det underligt sådan at give liv til sådan 
et lille væsen. Hendes tanker strejfer dem, der får foretaget 
abort. Der må være noget sygt ved disse mennesker, tæn
ker hun. Inden for hele dyreriget værner moderen om dens 
yngel. Kun ikke en stor del af menneskene.”
Et hovedpunkt i Niels Frandsens forfatterskab er forholdet 
mellem den personlige frihed og det personlige ansvar.
Niels Frandsen har skrevet 8 bøger. Efter debutromanen 
”Ingen dans på roser” kom ”En nisseberetning”, og så 
fulgte fortællingen i tre bind om de to russiske soldater, 
der flygtede til Tyskland og endte i Børglum Klosterskov. 
Og forfatterskabet sluttede med romanen i tre bind om 
slægtsgården, hvor de tre bind har titlerne: ”Slægtsgården”, 
”Storhed og fald” og ”Slægtsgårdens endeligt”.
Det er ikke nøgleromaner, men det er virkelige hændelser, 
som fantasien har flettet sammen og viser virkeligheden, 
når den er mere voldsom end skøn. Uforberedte læsere skal 
dog vide, at nogle steder er beretningerne noget massive, 
så man sparer at bruge fantasien, når det handler om erotik 
og vold i og udenfor ægteskabet.

OGN
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Vindumovergård
Den 27. juni besøger Midtjysk kreds Vindumovergård ved 
Bjerringbro. I nr. 322 fortalte arkivar ved Slægtsgårds
arkivet Ejgil Overby om den gamle sædegård i Vindum 
sogn, der har en interessant historie og tilmed er et meget 
moderne landbrug. Siden dengang er der sket meget på 
Vindumovergård, hvor godsejerparret Charlotte og Hans 
de Neergaard på hver deres område, har sat deres præg på 
gården. Landbruget drives stadig topmoderne, og fruen har 
en forretning med lamper.
Hans de Neergaard fortæller, at Vindum er et af landets 
ældste stednavne, i hvert fald kan det føres tilbage til år 
200 e. Kr. f., og det viser tilbage til Romerriget, for det var 
romerne, der lærte danskerne at bosætte sig ind i landet, 
hvor jorden var bedre, og der var mere sikkert end ude ved 
kysterne.

11943 havde Hans de Neergaards bedsteforældre købt Vin
dumovergård Gods. Allerede i 1969 blev han som 17-årig 
medejer af godset, og i 1981 kom han så hjem og blev aktiv 
landmand, først som driftsleder, og nu som ejer.
Da Aage de Neergaard købte Vindumovergård var tillig
gendet 286 ha, hvoraf 247 ha var agerjord.

»Landbruget er en planteavlsbedrift, som omfatter 550 ha, 
der fortrinsvis er baseret på afgrøderne frøgræs, kom og 
gulerødder. Igennem mange år har der i driften af mark
bruget været gennemført et forsøgs og demonstrations 
arbejde.
Som eksempler kan nævnes markforsøg for planteforsk- 
ningen på Aarhus Universitet samt for LMO i Viborg,« 
fortæller Hans de Neergaard, og fortsætter:
»Inden for den tekniske udvikling har Vindumovergård 
Gods også været godt med. Allerede i 1952 kørte man med 
selvkørende mejetærsker, som afløste en tidligere bugseret 
af slagsen. I 1970’erne var vi foregangsmænd i reduceret 
jordbehandling, og vi har gennem årene testet et utal af nye 

maskiner fra kendte maskinfabrikker som: Dronningborg/ 
Agco, Bøgeballe, Fiona m. f. Fra 1991 har vi anvendt gps- 
udbyttekort, som regulerer mængden af tilførsel af gødning 
og kalk i forhold til afgrødernes behov og jordens bonitet,« 
fortæller Hans de Neergaard.

Privat er Hans de Neergaard gift med Charlotte, som ud 
over godsets bogholderi har et spændende showroom, hvor 
der sælges lamper og andre kvalitetsting til bolig og omgi
velser. Parret har to drenge og to piger.

Hans de Neergaard er med i et landbrug i Polen på 2000 
ha og it-firmaet Let-farm. Han er desuden med i bestyrelse 
og planteavlsudvalg i LMO i Viborg, og strukturudvalget i 
det åbne land m.fl.

Slægten de Neergaard
I 1780 adledes brødre, etatsråd, vicelandsdommer Jens 
Bruun de Neergaard (1742-1788) til Svenstrup og kancel
liråd Johan Thomas de Neergaard (1745-1806) til Ringsted 
Kloster og Merløsegård m.m.
Johan Thomas Neergaard blev grundlægger af den yngre 
linje, og en af hans sønner, Johan Michael de Neergaard 
etablerede sig i Østhimmerland på Høstmark og Egense 
Kloster. Han oldebarn er godsejer Aage de Neergaard, 
Vindumovergård.
Da brødrene i 1780 skulle adles, stod der i kancelliets 
indstilling; ”fordi de er dygtige agerdyrkere og formuende 
folk, der han ære den stand, hvori de nu optages.”

Bygningerne
Vindumovergårds smukke hovedbygning er fra 1648, men 
har efterfølgende gennemgået betydelig vedligeholdelse 
og modernisering.
Avlsgårdens ældste dele er opført i 1648, men største par
ten opført efter brand i 1941, og forandret løbende siden.
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Den danske soldat sultede 
i krigen 1864

Dansk Landbrugsmuseum har en meget interessant 
særudstilling ”Uden Øl og Mad er Helten ingen Ting”. 
Den fortæller om en overset historie, som havde store 
konsekvenser. Udstillingen er interessant, for den for
tæller, at nederlagt ikke bare skyldtes en politisk døv 
regering og dårlig udrustning, men også forsyningerne 
var katastrofale.

Ved slægtsgårdsforeningens hovedbestyrelsesmøde for
talte museumsdirektør Peter Baunshøj om udstillingen, 
og sagde bL a.: Vi har valgt at lade 1864-soldaterne.selv 
fortælle deres personlige versioner af krigen - lade deres 
fortællinger være ”den røde tråd”.
Soldaternes egne beretninger indeholder en uvurderlig skat 
af hidtil overset viden om forplejningen, feltrationernes 
indhold og anvendelse, vilkår for tilberedningen af maden 
i felten, og ikke mindst de udfordringer som feltlivet gav 
soldaterne. Soldaternes breve viser tydeligt, at forplejnin
gen indtog en stor plads i fortællingerne om feltlivet til 
dem derhjemme.

De danske soldater sultede ved fronten
Allerede i februar 1864 gik der foruroligende rygter i 
Danmark om soldaternes hårde vilkår ved fronten. Ryg
terne gik på, at de forfrosne soldater sultede - de fik ikke 
tilstrækkeligt med mad, i flere døgn måtte den danske 
soldat kæmpe uden mad og drikke. Rygterne talte sandt og 
i mange af soldaternes breve kan dette klart dokumente
res: ”Vi havde indtaget en Kampstilling paa disse Højder, 
hvor den bidende Frost og Blæst trængte gjennem Marv 
og Been. Med Tiggeri fik vi efter Middag Lov at krybe ind 
bag et nærliggende Skovbryn. 1 Læ af Stubbene begyndte 
Folk at ransage Brødposerne, om der ikke skulle være 
gamle Levninger. Jeg for min Part led ganske anderledes 
af Søvnmangel end af Sult, og det gjorde mig bitterligt 
ondt, at nogle af mine kjære Kammerater med deres Sab
ler begyndte at opgrave Rødder af Skovbunden til Føde.” 
Brev fra en dansk soldat til hjemmet 7. februar 1864.

Efter krigen beklagede Krigsministeriet forholdene 
omkring forplejningen og konkluderede at dette kunne 
være en væsentlig årsag til, at krigen fik sit uheldige 
forløb: ”beklageligt, at Mandskabet, medens det er paa 
Færde Dag og Nat, i Kulde og Blæst, under Gevær og paa 
Arbeide, uden et Øiebliks Søvn eller Hvile, faaer utilstræk
kelig Føde, saa at nogle Afdelinger endog miste deres 
Reserveportion”. Krigsministeriet omtaler flere uheldige 
forhold, f.eks.: der blev samlet større styrker af soldater, 
end man oprindeligt havde beregnet i forhold til fremstil
ling af forsyningerne. Brødmangel, især de første dage 
efter tilbagetrækningen fra Dannevirke i februar, skyldtes, 
at 17.100 pund brød gik tabt. Nogle brød blev kasseret, da 
de ikke var færdigbagte eller var blevet mugne, idet brø
dene på grund af det hårde vejr først var frosne og senere 
på grund af temperaturændringer blev optøet. Meget brød 
blev ødelagt under transporten, idet de vogne, som skulle 

forsyne soldaterne, ikke kunne overdækkes med presennin
ger i det dårlige vejr. Mangel på vogne gjorde det desuden 
svært at få transporteret forsyningerne ud til soldaterne. Og 
yderligere havde mangel på brændsel til madlavning også 
betydning for, at troppernes kræfter gradvist blev nedbrudt.

En feltration, som gav tænderne en udfordring 
Ærter, brød, kød, øl, brændevin og kaffe udgjorde soldater
nes daglige kost. Beskøjter var en del af brødrationen, men 
hyppigst var dog rugbrødet. Brødet var tilsyneladende en 
udfordring for tænderne: ”Beskøjterne smager for Resten 
ikke Soldaten rigtigt; han paastaar, at hvis han skal blive 
ved med dem i 14 Dage, vil han ikke beholde en eneste 
Tand i Munden, og det Rygte gaar, at ved et andet Kompag
ni er allerede den første Dag en Mand gjort utjenstdygtig 
ved dem, idet han knak to Fortænder. ” Brev fra en dansk 
soldat til hjemmet 1864.

Brændevinen var den vigtigste form for drikkevarer i feltra
tionen. Man kunne dog fravælge brændevinen og i stedet 
få tildelt 10 gram brændte kaffebønner. Den varme kaffe 
gjorde lykke på en kold vagt med frostgrader. Kaffen var 
af skiftende kvalitet. Hærens forsyningsproblemer under 
krigen i 1864 gjorde det nødvendigt at tilbyde soldaterne 
forskellige former for kaffeerstatning eller kaffetilsætning. 
I løbet af krigen blev der etableret feltslagteri, feltbageri og 
feltkøkken og derved blev forplejningen gradvist bedre og 
mere regelmæssig.

Tilberedning af maden var en stor udfordring 
for soldaten
I soldaternes egne fortællinger fra krigen 1864 er det tyde
ligt, at tilberedningen af maden var en stor udfordring for 
dem. De fleste mænd havde ingen erfaring med madlav
ningen, der dengang udelukkende var kvindernes domæne. 
Menig i 6. regiments 3. kompagni, Diderik Johansen, for
tæller: ”Jeg skulle koge til 14 - 16 mand, men slap dårligt 
fra det, da jeg ingen forstand havde på de dele. Ærterne 
blev både for hårde og for salte den første dag, og suppen 
en tyk fedtvælling den næste, fordi jeg hældte alle grynene 
i”.

Forholdene ændrede sig konstant i takt med krigens udvik
ling, vejr og vind og rationernes fordeling.
Der en verden til forskel om soldaten var i tjeneste på for
post, lå i skanserne eller i barak og dermed havde mulighed 
for lidt hvile. Opbevaring af fødevarerne viste sig at være 
et kritisk punkt. Det var i 1864 vanskeligt at holde maden 
ufordærvet udenfor de centrale magasiner: ”Da jeg vilde 
holde min Frokost, fandt jeg kun sørgelige Rester deraf; 
kun en lille Endeskive havde modstaaet Kattens eller 
Musenes Tænder. Naa, desto bedre vilde den smage. Jeg 
aabnede Brødposen for at forsøde min bitre Skæbne med 
et Stykke Præsteost og fandt en uventet Tilvækst til mine 
Sukkevarer, en ganske lille bitte Steg, en lille død Mus, der 
havde faaet Lyst til min Ost, men var omkommen under 
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Anstrengelsen for at komme igennem et tredobbelt Omslag, 
hvormed min forsigtige Moder havde forsynet samme Ost. 
Blæse være med Musen! Frokosten smagte lige godt for 
det; maatte man blot aldrig se noget værre Dyr i Felten! ” 
Brev fra en dansk soldat til hjemmet 19. december 1963.

Madam mangors kogebog kan ses i udstillingen 
Da det kom den kendte kogebogsforfatter Madam Mangor 
(1781-1865) for øre, at den danske soldat sultede, tog hun 
sagen i egen hånd. Hun udgav på eget initiativ en ”Koge
bog for Soldaten i Felten”. Madam Mangor var på davæ
rende tidspunkt 83 år. Målet for hendes initiativ var klart - 
kogebogen skulle lære soldaten at lave lette tilberedninger 
af råvarer, som dels var at finde i deres forplejning - men 
også f.eks. æg, som let kunne erhverves. Kogebogen blev 
uddelt gratis til tropperne. I forordet hedder det: ”Udgiv er - 
inden af de efterfølgende blade har troet, ved de deri givne 
anvisninger til tilberedning af de soldaterne udleverede 
fødemidler, at yde en, om end ringe, skærv til at lette vore 
tapre soldater de byrder og besværligheder, som felttoget 
medfører. Måtte dette blive tilfældet, da er hendes ønske 
opnået”.
Det siges, at med Mangors kogebog til soldaten fik hun 
afløb for sin harme og angst - en patriotisk handling som 
beviste hendes fædrelandskærlighed.
Den originale ”Kogebog for Soldaten i Felten” er blevet 
lånt hjem fra Det Kongelige Bibliotek og kan ses i udstil
lingen på Dansk Landbrugsmuseum.

Soldater fra 1864 skaber indhold til 
udstillingen
Dansk Landbrugsmuseum søgte ”stof’ til udstillingen i 
soldaternes breve, i erindringsmaterialer og i dokumenter 
fra Rigsarkivet. Soldaternes breve viser tydeligt, at forplej
ningen indtog en stor plads i fortællingerne om feltlivet 
til de pårørende derhjemme: ”Apropos Mad! Skulde du 
stundom synes, at mine Breve flyder vel meget over med 
Mad og Drikkevarer, saa vil jeg bede dig betænke, at dette 
er et af de vigtigste Kapitler i Soldatens Dagbog, thi ”uden 
Øl og Mad er Helten ingen Ting”, og god Mad og Drikke 
er en saadan Sjældenhed, at det altid omtales som Lys
punkter, der mindes og omtales længe. ” Brev fra en dansk 
soldat til hjemmet 27. december 1863.

I udstillingen følger vi de danske soldater fra afskeden 
med hjemmet i december 1863 og frem til krigens afslut
ning i sensommeren 1864. Museumsgæsteme er med ved 
Dannevirke, under tilbagetrækningen og frem til Dybbøl. 
”Kassen”, viser soldaternes ”livline” til hjemmet. Madmor 
fyldte kassen med gode forsyninger - f.eks. kaffe, små
kager og et godt gåselår! Et udstillingsafsnit giver et kig 
ind til feltkøbmanden, som delte lokale med feltlægerne, 
der her amputerede de sårede soldater. Forhold omkring 
forplejningen, når soldaten blev indkvarteret hos private 
bønder belyses ved autentiske historier i en ”lytte-biograf’. 
Herfra ledes museumsgæsten videre til ”Stormen” den 18. 
april 1864 og frem til et afsnit om de krigsinvalide og døde.

”Et mindre Danmark”
”Et mindre Danmark” - afslutter udstillingen. Et mund
held efter den tabte krig lød: ”hvad udad tabes skal 
indad vindes”, hvilket betød, at landbrugslandet Danmark 
måtte finde nye udveje for vækst - mekanisering, dræning, 
opdyrkning af Heden - var blot nogle af metoderne til at 
erstatte tabet.

Udstillingen 
kan ses frem til 
21. december 
2014.

uden Øl og Mad 
erhielten ingen Tins

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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Ølgilderne på Bornholm
Gårdejer, eksportchef Kaj A. Han
sen, ”Kilde gård” ved Ny lårs, der 
siden 1993 har været oldermand 
for Set. Nicolai Gilde i Nylars, for
tæller om gildernes historie, deres 
traditioner og gør status over de 
eksisterende gilder.

De bornholmske sognegilder er en fortsættelse af de mid
delalderlige gilder eller broderskaber, som dengang især 
kendes fra købstæderne, men som også har eksisteret på 
landet, og som stadig gør det.
Gildebrødrene mødes en gang om året til generalforsam
ling, eller som den hedder: ølgilde.
Historisk set har gilderne på Bornholm væsentligst tjent til 
selskabelige formål, men der har også været et vist socialt 
element i formålet for gildeslaugene, både indbyrdes sør
gedes der for at hjælpe hinanden, men også hvor laugenes 
bødekasse gik til de fattige i sognet. Man støttede hinanden 
ved ulykker, sygdom og misvækst, og man skulle opføre 
sig ordentligt overfor hinanden, ellers faldt der bøder eller 
man skulle erlægge ”en fjerding øl”.
I de tidligste vedtægter og skråer kan det også ses, ikke 
blot hvordan der blev festet, men også hvordan den tids 
sogneråd, som det faktisk var, holdt lov og orden på øen i 
de gamle bondesamfund.
De gildeslaug, der har overlevet til nutiden, har selvsagt 
ikke den funktion og betydning, som de har haft en gang, 
men nogle finder det stadig umagen værd at føre traditio
nen videre. Og der bør stadig være plads til fællesskabets 
værdier, der grunder sig, ikke på særinteresser, men i at 
man nu engang er bosat i det samme afgrænsede område.

I seks sogne afholdes der regelmæssige ”ølgilder”, men 
der er dog forskel på aktiviteterne. Hvis vi forestiller os, 
at vi aflægger besøg hos de seks Gildeslaug, tegner der sig 
følgende billede:

Set. Nicolai Gilde i Nylars fejrede 400 års jubilæum i 
1999. Gildesgård solgtes for mange år siden, men gilde- 
lauget har tinglyst klausul på, at det årlige ølgilde kan 
afholdes på ”Saling”. De nuværende ejere, Mette og Kurt 
Nielsen, er positivt stemt for denne ældgamle tradition, 
hvor de 38 ”Gildesbrødre” mødes i oktober til generalfor
samling og en festlig aften/nat!
Oldermanden indkalder til ølgildet, skråherren fører pro
tokollen og styrer gildets økonomi, og de fire stolpebrødre 
smager øllet til og sørger for, at alle brødre bliver velforsy
nede med ”Skorring mad, øl og syp”.
Der er en uskreven tradition for, at oldermanden holder den 
første tale ved bordet. Dernæst sognepræsten, hvorefter 
skråherren holder tale for æresbrødrene, som hver især har 
ydet en hæderværdig indsats for Gildelauget.
Kun ejere af gårde med gårdstal og de tidligere ejere 
inviteres til ølgilde, samt præsten, der er ”født” medlem. 
Der er ingen kønsdiskriminering, og derfor møder de to 
nuværende kvindelige ”gildebrødre” og en tidligere op til 
en sjov aften.
Hvert femte år afholdes ølgildet som en fest med ægtefæl
ler i Samlingshuset. Nogle vil påstå, at det er dobbelt så 
dyrt og halvt så sjovt, men så er der til gengæld atter fri 
bane for fire års ”rigtigt” ølgilde på Gildesgård.
I 1862 solgte Nylars Gildeslaug sin gildesgård og brugte 
renterne til almennyttige formål. Der blev indlagt varmeap
parat i kirken, bygget kirkestald, givet bidrag til sognebib
lioteket og skyttekredsen. Desuden blev der fundet midler 
til det lokale vejvæsen og til at købe bibler til fattige konfir
mander samt til en krans på båren, når en gildesbroder døde.

I Knudsker lever Gildelauget i bedste velgående, om end 
Rønne by, kasernen og stenbrud har været med til at redu
cere antallet af gårde. I det årlige ølgilde deltager 12-14 
personer, uden ægtefæller og uden præst. Gildet afholdes 
på skift på gårdene i sognet, hvor oldermand og skråherre 
aflægger deres beretninger ved generalforsamlingen inden 
et godt måltid indtages.

De tvende Gildelaug i Vestermarie Sogn samarbejder 
om det fælles årlige ølgilde, som mest former sig som en 
familieudflugt til et interessant sted en sommereftermid- 
dag/aften med fælles spisning på en restaurant ude på øen. 
Alle nuværende og tidligere gårdejere inviteres, dog er 
fremmødet oftest under halvdelen. Oldermanden aflægger 
beretning og skråherren redegør for gildets midler.

Poulsker Gildelaug ejer 2 tdr. land god jord med oprin
delse i det tidligere Gildehus. Forpagtningsafgiften dækker 
omkostningerne til ølgildet, som afholdes hvert 3 eller 4 
år efter som kassebeholdningen tillader det. Der er stort 
fremmøde, men dog kun af gårdejere, som bor på en gård 
i sognet, samt tidligere gårdejere. Omkring 35 mand. 
Oldermanden er stort set valgt for livstid og bestemmer ret 
suverænt. Skråernes indhold følges nøje. Ølgildet holdes 
gerne på Snogebæk kro, og det er en fornøjelig aften for 
gildesbrødrene.

Østermarie havde oprindelig to gildeslaug. Nordre og 
Søndre. Nu består kun Sankta Maria Søndre Gildelaug.
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Bestyrelsen sidder for en fireårig periode med udskiftning 
af halvdelen hvert andet år.
Gildelauget ejede ”Gildesboet” indtil først i 1900-tallet, 
hvorefter pengene dannede kapital i en ornecentral, og 
siden er bevaret som grundkapital ifølge Skråen. Older
manden inviterer til det årlige ølgilde sidst i februar, hvortil 
alle ejere af gårde med gårdstal er velkomne. Også ejere 
af gårde, hvor jorden er solgt fra, inviteres. Omkring 25 
personer kommer til gildet, som holdes på hotellet med 
generalforsamling, spisning og foredrag af en interessant 
person.

I Østerlars fandtes oprindelig to gildeslaug, nemlig Nor
dre med 12 gårde nord for Kobbeåen, og Søndre med 33 
gårde. Nu er Nordre ikke aktiv længere, men inviteres til 
fælles ølgilde med Søndre. Noget egentligt ølgilde holdes 
ikke regelmæssigt, men det er et bredere ”sognefest” på 
Bolsterbjerg med damer samt præst og degn.

Fremtiden for gildeslaugene
Hvor længe vil gildeslaugene på Bornholm blive vide
reført? Som situationen er lige nu ser der ud til at være 
stor interesse, også blandt de yngre bønder, for at holde 
sammen og værne om denne gamle tradition. Forholdene 
hvorunder man mødes til ølgilde er ret forskellige og kan 
være medvirkende til varieret opbakning. Hovedårsagen til 
den næsten 100 % tilslutning i f. eks. Nylars er nok, at man 
stadig og hvert år kan mødes på Gildesgård under primitive 
og hyggelige former. Man må dog se i øjnene, at opkøb, 
sammenlægninger og nedlæggelser af gårde allerede har 
og fremover vil reducere antallet af ”gildesbrødre”, men 
samtidig må man håbe, at interessen øges og traditionerne 
videreføres.

Om 
slægtsgårds

kredsene
2

Himmerlandskredsen
Kredsen blev dannet efter initiativ af formanden for Nord- 
jyllandskredsen, Peter Bentzen, Torngårdsminde, da han 
følte, at Nordjyllandskredsen var for stor rent geografisk. 
Først havde man et møde i Støvring, hvor man besluttede 
sig for at arbejde videre med ideen, og i maj 1987 afholdtes 
den stiftende generalforsamling på Lundbæk Landbrugs
skole. Først talte medlem ad Dansk Slægtsgårdsforenings 
hovedbestyrelse, folketingsmand Carl Martin Christensen 
om Dansk Slægtsgårdsforening og foreningens arbejde. 
Derefter talte forstander O. K. Nielsen, der var aftenens 
vært om Lundbæk fra herregård til landbrugsskole.
Ved generalforsamlingen valgtes følgende til bestyrelsen: 
A. C. Winther Hansen, Trillbakkegård, 
Jens P. Sørensen, Øster Hornum.
Lauritz Søndergaard, Ellitshøj,
Kirsten Holm Petersen, Løgstør og 
Niels Hjorth, Randrup.
Efterfølgende blev A. C. Winther Hansen valgt til formand 
for kredsen. Et hverv han varetog gennem 20 år. I hoved
bestyrelsen tog han flere initiativer og var fra 1996 til 2006 
næstformand og formand for bladudvalget.
Kredsen har afholdt årsmøde to gange. I 1992 i Rebild og 
i 2005 i Løgstør.
I årene 2007-2009 var Poul K. Poulsen kredsformand og 
siden har det været Niels Holger Fisker.

H. C. Clausen 1929-2014
Den 15. februar afgik tidligere hovedbestyrelses- 
medlem og kredsformand H. C. Clausen ved døden. 
H. C. Clausen forpagtede i 1953 sit hjem ”Holm- 
bogård” på Sundeved, som han overtog i 1962 og 
i 1997 overlod til sønnen, der blev 9. generation på 
gården.
H. C. Clausen var formand for den gamle Søn- 
derborg-Tønderkreds, og da den gik sammen med 
Åbenråkredsen trådte han tilbage, men ved det 
næste formandsskifte i kredsen, der nu hed Det syd
lige Sønderjylland, indtog Clausen igen posten, som 
han beklædte fra 1993-2005.
H. C. Clausen havde været meget aktiv i organi
sationsarbejdet. Formand for planteavlsudvalget, 
medlem af slagteriets repræsentantskab og kvæg
bestyrelse. I mange år var han formand for det 
lokale historiske arkiv, og så var han en stor kender 
af sin egn.
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NYT FRA KREDSENE

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

Alle aktuelle indbydelser til kredsenes arran
gementer kan ses på foreningens hjemmeside 
www.slaegtsgaardsforeningen.dk under punk
tet kalender.

Vejlekredsen
Tirsdag den 25. marts 2014 havde vi besøg af den tidligere 
borgmester i Egtved kommune, Jørgen Petersen, emnet var 
”Fra Lammefjorden til Egtvedpigens land”.
Jørgen er udlært kommis fra Asnæs Brugsforening, han 
fandt sin kommende kone her, hun var fra Varde. Det gav 
i starten lidt sprogproblemer med familien, Jørgen fik 
dog en kommisstilling i Esbjerg. 11. november 1954 blev 
han indkaldt til forsvaret og først hjemsendt som major i 
1974 som artilleriflyver med tilknytning til Vandel. Jørgen 
var i mellemtiden blevet gift med sin Grethe 5. juli 1956 
og var nu flyttet til Nørup, hvor han var med til at stifte 
karosserifirmaet Eureka i 1967. I 1978 blev Jørgen valgt 
i kommunalbestyrelsen i Egtved kommune. I 1984 bliver 
han valgt til borgmester, en post som han beholder til 
1998. Sideløbende hermed var Jørgen landsformand for 
DDSG&I fra 1988 til 1992 og formand for Skulptur park i 
Tørskind. Jørgen Petersen har også været i Vejle Amtsråd, 
og han har altid haft meget med kultur og uddannelse at 
gøre. Vi var 20 der havde en rigtig god eftermiddag på den 
gamle Vingsted Mølle.

Sommerudflugten går i år til Middelfart den 11. juni 2014. 
Vi mødes kl. 14.00 på Psykiatrisk Samling, som hører 
under Middelfart Museum og er beliggende Teglgårdspar
ken 17, Middelfart. Vi starter med en rundvisning med 
guide, og det vil være muligt at nyde vores medbragte 
kaffe. Herfra går turen til Hindsgavl, hvor Charlotte Ras
mussen vil vise os rundt på slottet. Sidst, men ikke mindst 
har køkkenchefen sammensat en 2 retters menu til os med 
kaffe/the til en meget overkommelig pris. Der kommer 
invitation ud senere, og I er naturligvis velkomne til at tage 
en god ven med.

Steffen Buch Juul

Midtjysk Kreds
Lige op til sommerferien fredag den 27. juni kl. 18.30 er 
Midtjysk Kreds blevet inviteret til at besøge Vindumover- 
gård Gods på adressen Vindumovergårdsvej 6, 8850 Bjer
ringbro. Det er en gammel hovedgård med en lang historie, 
som er omtalt side 9.
Gården er beliggende naturskønt og lige op mod hoved
bygningen ligger kirken. De nuværende ejere Charlotte 
og Hans de Neergaard er tredje generation. Godset drives 
med land- og skovbrug og tilliggendet omfatter 360 hektar. 
Desuden er der 200 hektar i pasningsaftaler. I dyrkningen 

indgår avl af frø, gulerødder, hestebønner, hvede og raps. 
Desuden er der i en af de store gamle længer indrettet 
showroom med salg af lamper og andre spændende kva
litetsprodukter til boligindretning. Der kan henvises til 
hjemmesiden www.vindumovergaard.dk .
Denne aften bedes I selv medbringe kaffen, som kan indta
ges i gårdens showroom.

I slutningen af sommerferien og lige før høst skal Midt
jysk Kreds igen til Skive området. Torsdag den 31. juli 
kl. 18.30 er der gårdbesøg på Vrouetoftgård hos ejerne 
Marianne Hauge og Niels Nielsen, der er 7. generation på 
gården. Gården er beliggende på Vrouevej 7, 7800 Skive. 
Arealet er løbende udvidet og er på 212 hektar. Foruden 
planteavlen er der svineproduktion med søer, opfedning og 
salg af smågrise. Gården har været udførligt beskrevet her 
i tidsskriftet i nr. 413 fra august-september 2011, så jeg kan 
kun opfordre jer til at læse mere om den aktive familie der 
i generationer har haft Vrouetoftegård som base.
På gården ligger der et gammelt hus, som også bruges 
som byens forsamlingshus. Det er udstyret med gamle 
skolemøbler, så her vil Midtjysk Kreds afholde sin gene
ralforsamling. Marianne og Niels vil være værter ved en 
kop kaffe. Tilmelding til undertegnede på e-mail gunhild. 
olesen.moller@rn.dk senest 26. juli.
Hvis I af en eller anden grund ikke har fået jer tilmeldt til 
et af vore arrangementer er I hjertelig velkomne alligevel, 
men af hensyn til værtsfolkene er det rart at vide, hvor 
mange stole der skal bruges, og hvor meget kaffe der skal 
brygges.

Gunhild Olesen Møller

o

Arhuskredsen
Frijsenborg Slots voldgrav og park besøger vi onsdag den 
11. juni kl. 14.00. Slottet har adresse Linen 62, 8450 Ham
mel (www.Frijsenborg.dk)
Da er der mulighed for at høre om stedet, idet sekreatær 
Ellen Mark vil fortælle. Prisen er 100 kr. per deltager.
Frijsenborg og Wedelsborg godser ejes af lensgreve Bendt 
Wedel.
Mødestedet er på parkeringspladsen ved den store røde 
lade på Pøt Mølle Vej (den ligger lige når man drejer ind 
på Pøt Mølle Vej fra Hadsten vejen).

Endnu et møde foregår onsdag den 16. juli kl. 15.00 på 
Planteforædlingscenteret Nordic Seed, Grindsnabe vej 25, 
Dyngby, 8300 Odder (www.nordicseed.com)
Her bliver vi modtaget af driftchef Ole Lykke, der vil frem
vise og fortælle om det spændende arbejde, der udføres på 
centeret.

Anne Lis Ladefoged

Himmerlandskredsen
Den 27. februar var omkring 25 medlemmer på besøg hos 
A/S Hydrema i Støvring. Virksomheden blev grundlagt i 
1959 af Kjeld Werner Jensen og er i dag ledet af 2. genera
tion ved sønnen Jan Werner Jensen.
Vi blev modtaget af distriktschef Claus Sejer Thomsen, der 
først sikrede de besøgende formiddagskaffen, derefter fik 
vi en meget interessant rundvisning på fabrikken, hvor vi 
fulgte tilblivelsen af maskinerne.

http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk
http://www.vindumovergaard.dk
mailto:olesen.moller@rn.dk
http://www.Frijsenborg.dk
http://www.nordicseed.com
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Vi sluttede med besøg i Hydrema's salgskontor, hvor vi 
sluttede med en forfriskning.
Dagen sluttede med et indlæg af redaktør Ole G. Nielsen 
om slægtsgårdsforeningens historie og fremtid.
(Læs artiklen om Hydrema side 4.)

Niels Holger Fisker.

Haderslev kredsen
Vi afholder udflugt til ”Slivsø” ved Hoptrup og besøg på 
Hoptrup Efterskole onsdag den 11. juni kl. 19.00.
August Kragh vil fortælle om Slivsøs retablering og opret
telse af Hoptrup Efterskole. Og forstander Ken Petersen vil 
fortælle om skolen og vise rundt.
Efter kaffebord afholder vi vor årlige generalforsamling. 
Vi mødes på parkeringspladsen ved Efterskolen.

Jens M. Knudsen.

Det sydlige Sønderjylland
Kredsen indbyder til to aftenmøder. Første gang mandag 
den 19. maj kl. 18.00 hos Boderup naturmælk på adressen 
Gerrebækvej 24, 6360 Tinglev. Mejeriet, der blev bygget i 
1887, blev 1. maj 1994 overtaget af en gruppe landmænd, 
der selv havde skaffet kapital for at starte et økologisk 
mejeri. Mejeriet har 31 andelshavere, der årlig leverer 
30 millioner liter mælk. Mejeriet producerer smør, ost og 
konsummælk.
Vi begynder med en rundgang med fremvisning af facilite
terne, hvorefter der er smagsprøver og kaffebord. Pris 75 kr. 
Tilmelding senest onsdag, den 14. maj til Anker Olsen 74 
68 02 70, Jens K. Michelsen 61 36 60 50 eller Chresten A. 
Krogh 74 41 53 12.
Næste aftenmøde er torsdag, den 12. juni kl. 19.00 hos 
Attec, Mommarkvej 293-297, Tandslet, 6470 Sydals. Attec 
er grundlagt i 1987, hvor firmaets indehaver Andreas Iskov 
Jensens far på dette tidspunkt havde et smedeværksted. 
Firmaet råder i dag over en grund på 17.000 m2, hvoraf 
5.000 m2 er bebyggede. Der beskæftiges 120 højt kvalifi
cerede medarbejdere. Firmaet er førende indenfor transport 
og automatisering til slagterier og andre virksomheder 
indenfor levnedsmiddelbranchen. Der er bl. a. leveret 
udstyr til det nybyggede kreaturslagteri ved Holsted.
Vi samles bagefter på Hørup Stationskro til årsmøde og 
efter dette vil Inger Plaugborg fra Venstre fortælle om sit 
arbejde i kommunalbestyrelsen.
Tilmelding senest lørdag, den 7. juni til Jørgen Jacobsen 74 
40 74 20, Helge Mathiesen 74 45 94 54 eller Chresten A. 
Krogh 74 41 53 12.

Chresten A. Krogh

Fynskredsen
Kredsen havde en interessant eftermiddag den 27. marts 
med besøg på Fynsværket, hvor 26 medlemmer var mødt 
op. En guide viste rundt i ca. 2 timer. Værket fyrer både 
dagrenovation og kul samt halm. Man brænder 55 big- 
baller i timen, og det udgør kun 20% af deres forbrug. 
Afsluttende var der en kort generalforsamling, hvor Finn 
Bang Olsen blev genvalgt.

Sommerudflugten er ændret til den 25. juni og ikke den 26. 
juni, som først skrevet. Den går i Morten Korchs fodspor. 
Nærmere herom senere.

Mogens Andersen

Lolland-Falsterkredsen
Vi har afholdt generalforsamling den 25. februar ved et 
besøg hos Bodil og Hans Jørgen Hansen ”Bregnholt” Her- 
ritslev. Der dyrkes en masse flotte tulipaner, disse tulipaner 
sælges med løg i poser med 20 stk., hvilket de er enefor
handler af her på Lolland-Falster.
Derefter kørte vi til ”Den gamle Gård” i Stubberup, fik en 
god kop kaffe med lagkage, afholdt generalforsamling i 
god ro og orden, dvs. alle modtog genvalg. Bodil og Hans 
Jørgen Hansen fortalte derefter om gårdenes slægtshisto
rie. Der var 24 deltager, som havde en rigtig god aften.

Mogens Hansen.

Sjælland Syd
Kredsens generalforsamling den 14, marts havde samlet 45 
medlemmer, der havde en god eftermiddag. I beretningen 
så formanden Knud Petersen tilbage på et vellykket år 
med to udflugter og en højskoledag. Derefter fortalte han 
om de kommende udflugter. 22. maj indbydes til besøg på 
Vemmetofte og Geomuseet i Fakse. Den 1. juli besøger 
man Saltø gods og Herlufsholm Skole og Gods. Regnska
bet godskendtes, valgene var genvalg og der var megen 
tilfredshed overalt.
Efter kaffe fortalte borgmester Carsten Rasmussen, Næst
ved om sit liv fra vejmand til borgmester. Han indledte 
med at fortælle om sin herkomst og derefter uddannelse i 
Kvickly, om sin tid som lastvognschauffør og endelig om 
sit engagement i Socialdemokratiet, som han overtog fra 
faderen. I 2002 kom han i byrådet, blev snart socialud
valgsformand, viceborgmester og nu borgmester.
Carsten Rasmussen har spillet klaver i mange år og spiller 
til fester, men optræder også i foreninger og institutioner 
med gamle sange. De gamle sange er gode, for Carsten 
Rasmussen understregede, at de gamle sange handler om 
lykkelig kærlighed, hvor nutidens sange handler om ulyk
kelig kærlighed.
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Vestsjællandskredsen
Sommerudflugten afholdes den 13. juni. Som noget nyt 
indskrænker vi os til et eftermiddagsbesøg, da der gennem 
de seneste år ikke har været interesse nok for heldagstu
rene.
Kl. 13 samles i på Egholm Gods i Hornherred, hvor gods
ejer Ole Falck viser sin meget store våbensamling frem, og 
datteren Rikke Falck fortæller om Egholm og viser rundt i 
andre udstillinger.

Karen Andersen
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Årsmødearrangementet søndag indledes med gudstjene
ste i Ajstrup kirke. Det er en smuk kirke med overdådigt 
inventar.
Kirkebygningens ældste del er fra omkring 1450. Efter 
reformationen overgik kirken til privat eje, og skiftende 
ejere har forsynet kirken tilbygninger, der bærer årstal og 
initialer. Mod syd er i 1675 tilbygget et gravkapel. Årstal
let ses på kapellets østside. Det er bygget Kirsten Beck til 
Vrå, nu Gammel Vrå. Det blev opført som gravkapel for 
hendes forældre Steen Beck og Ide Lindenov, og deres 
initialer ses øverst på sydgavlen. Kirsten Beck var gift 
med Frederik Rodsteen og deres initialer ses nederst på 
sydgavlen. Årstallet 1884 er et restaureringsår.
På tårnets sydside er også en fortælling. Årstallet 1759 
henviser til en større ombygning af kirken foretaget af den 
daværende ejer Schack Vittinghof greve Holck. Det er 
hans initialer, der ses over årstallet sammen med hustruens 
- Kirstine Birgitte Bille Holck.
Prædikestolen er skænket af kirkens ejer, herredsfoged 
Søren Christensen Skriver, der også var besidder af 
”Holt”, nu Holtegård. Den bærer årstallet 1589. Stolen har 
6 billedfelter: Adam og Eva i Paradiset efter syndefaldet, 
Salvelsen af Jesus, korsfæstelsen, gravlæggelsen, opstan
delsen og himmelfarten.
På trappen op til prædikestolen findes to malerier. Bil
lederne forstiller Moses med lovens tavler og Kristus 
stående på en sky.
Altertavlen er fra 1618 og skænket af Anders Sørensen 
Kjærulf. Det er et meget smukt arbejde, og i de seks efter 
ses: skabelsen, syndefaldet, Jesu fødsel, korsfæstelsen, 

opstandelsen og dommedag. Alterskranken er et smukt 
smedejernsarbejde fra 1719, skænket af Else Lisbeth Rods
teen, og hendes monogram samt hendes forældres våben 
ses i smedejemsarbejdet.
Døbefonten er et nyere stykke, medens dåbsfadet er fra 
1575.1 en vinduesniche ses et krucifiks, som blev ophængt 
i 1974 omgivet af kalkmalerier udført 1766.
Vestligst i kirken ses et imponerende pulpitur fra midten 
af 1700-tallet. I midten ses Schack Vittinghof Holcks og 
hustru Birgitte Billes våbener. Til venstre ses fire apostle 
og til højre er de fire evangelister.

OGN


