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Vi har haft en fantastisk sommer, en land
mandssommer, hvor vækstbetingelserne for 
vore afgrøder har været gode. Se på majsen, 
sjældent har der været så mange kolber. Høsten var stort set 
ukompliceret og udbyttet tilfredsstillende. Tilbage står det 
faktum, at priserne på vore produkter er jævnt nedadgående. 
Mælk og svinekød er afhængig af verdensmarkedet, men 
kornprisernes lave niveau er vor egen skyld. Regering og 
folketing har sat regler for brug af gødning og planteværn, og 
derfor er vores korn ikke godt nok til at opnå ordentlige priser 
på internationale børser.
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England.
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stadig skabe de eftertragtede fødevarer, men danske forbru
gere må købe deres mel i udlandet.
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Gadstrup Skovlund

Gården stuehus i 1915.

Et af de laveste - om ikke det laveste - medlemsnummer 
i Dansk Slægtsgårdsforening har Lars Bang Davidsen på 
Gadstrup Skovlund på Vestfyn. Hans morfader, Arnold 
Nielsen, var med til Dansk Slægtsgårdsforenings stiftende 
generalforsamling den 5. juli 1941 i Odense.

Hvor længe gården har været i familiens eje er ikke fast
slået, da materialet ikke eksisterer, men familien kan føres 
tilbage før enevældens indførelse.

I 2011 udgav Lars Bang Davidsen og Preben Schaldemose 
bogen ”Slægten på Gadstrup Skovlund” der som udgangs
punkt har Arnold Nielsens optegnelser. I denne publikation 
oplyses det om ejendomsforholdet:
Hindsgaul amts matrikel 1688 udviser, at By Gadstrup by 
bestod af fire gårde, der alle ejedes af Chresten Skeel til 
Sostrup. Det var efter det var ophørt med at være krongods. 
Senere blev gårdene i Gadstrup overtaget af Ivar Rosen- 
krantz til Rosenholm. I 1703 lod Iver Rosenkrantz holde 
auktion over en del strøgods, deriblandt gårdene i Gad
strup. Køber var oberst Frantz Jockum Devits til Hinds
gavl. I 1744 holdtes auktion over en del bøndergods under 
Hindsgaul, og da fik Laurits Ibsen på Bjørnsbo tilslag på 
gårdene i Gadstrup.
Den 11. december 1772 blev gården en selvejergård, da 
Lars Ibsens enke i Bjørnsbo solgte til Jørgen Jensen Bang, 
der i 1758 havde giftet sig med datteren på gården.
Bogen har også en oversigt over fæstere og ejere:

Gårdens først kendte ejer hed Jens, og det eneste der vides 
om ham er, at hans datter, Anne Jensdatter (+ 1732) blev 
gift med Thomas Rasmussen fra Hårslev sogn på Nordfyn. 
Det skete omkring 1650. I 1701 blev deres datter, Maren 
Thomasdatter (+1749) trolovet med Rasmus Jørgensen 
Bang fra Nr. Åby Kongsgård. Den næste fæster på går
den i Gadstrup hed Hans Jørgensen og kom fra Åbylund. 
Hans moder, Maren Mortensdatter, var kusine til Rasmus 
Jørgensen Bang. I kirkebogen står: ”1737, den 11. oktober 
blev efter kongelig underdanigst dispensation copuleret 
Hans Jørgensen af Åbylund og Anne Rasmusdatter af Gad
strup, i tredje led hinanden beslægtede.”
I 1772 overtager Jørgen Jensen Bang Skovlund, i det han 
giftede sig med Hans Jørgensens datter, Anne Margrethe 
Hansdatter. Efter dem arves gården af Anne Jensdatter 
Bang, Jørgen Jensen Bangs broderdatter. Hun blev gift 
med Anders Nielsen fra Gadstrup Hvidegård.
I bogen forklares dette: ”Denne Jens Bang, der kunne 
vende og vride sin broder, Jørgen Bang, har passet på 
og snakket for sin egen profit, da tid var. Det ses deraf, 
at næppe var Anne Bang rejst af gården, førend Jørgen 
Bang tog broderens datter til gården til at holde hus for 
sig en tid. Endelig blev hun gift med Jørgen Bangs søster
datters søn. Mens hans egen datter, som var ham nærmere, 
lod han rejse. Han levede endnu få år hos bemeldte folk, 
og han havde de bedste dage, han ville ønske sig af 
verden. - Men han fik ingen ros af uvedkommende i sin 
grav!”
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Gårdens stuehus før branden i 1912.

Den næste ejer af Skovlund hed Anders Nielsen. Han var 
født på Gadstrup Hvidegård, og var en søsterdattersøn af 
Jørgen Jensen Bang. Jørgen Jensen Bangs eneste arving 
- en datter - var død, og i 1807 læses ved Vends herreds
ting et gavebrev, hvorved gården gives til Anders Nielsen 
og hustru Anne Jensdatter Bang. I 1849 fulgte Anders 
Nielsens fra Mosegård i Balslev sogn, der var gift med 
Anne Kathrine Rasmusdatter Bang, som var fra Åby- 
lund. I 1878 fulgte Anders Nielsens søn, Anders Jørgen 
Nielsen, der var gift med Eleonora Cecilie Brandt fra Båring 
i Asperup sogn. Anders Jørgen Nielsen var født på Skov
lund den 8. oktober 1846.

I Slægtsbogen berettes: ”Anders Jørgen Nielsen medvir
kede i 1883 ved oprettelsen af Vestfyns første forsamlings
hus, som blev benævnt Øvelseshuset. Det blev placeret i 
Koldinghuse, nær ved Nørre Åby kirke. Samtidig deltog 
han i oprettelsen af en grundtvigsk friskole samme sted, 
og i 1886 var han en hovedkraft bag ansættelsen af Olaf 
Nielsen som leder af friskolen. Olaf Nielsen blev Vest
fyns ledende åndsperson i mere end halvtreds år, og der 
opstod et solidt, livslangt venskab mellem de to mænd. 
Olaf Nielsen var i sine første år i friskolen medhjælp ved 
landbrugsarbejdet på Skovlund i travle perioder. Anders 
Jørgen Nielsen var en førende person ved oprettelsen af 
flere andelsforetagender. Han medvirkede ved oprettelsen 
af Nørre Åby Brugsforening i 1886, og sad lejlighedsvis 
i bestyrelsen. Han blev i 1888 drivkraften i oprettelsen af 
Andelsmejeriet Aalund i Nørre Åby og dets formand de 
første år. Endvidere deltog han i oprettelsen af Nørre Åby 
Ægpakkeri, der også var et andelsforetagende. Endelig sad 
han i repræsentantskabet i sparekassen, som lød det pom
pøse navn: ”Vends med flere Herreders Landbo-, Spare- og 
Laanekasse” fra 1889 til sin død, altså i 39 år.
Anders Jørgen Nielsen var sin egen fodermester, hvilket 
var helt usædvanligt på en gård af Skovlunds størrelse. 
Han havde en særlig markant interesse for husdyrhold og 
har næppe ønsket at betro dyrenes pasning til fremmede. 
Han var blandt de allerførste, der indførte besætning af 
jerseykvæg.
Skovlund nedbrændte 19. april 1912 og blev genopført lidt 
længere mod nord.
Anders Jørgen Nielsen døde i 1928, men fem år tidligere 
havde han overdraget gården til sønnen Arnold Nielsen.
Slægtsbogen oplyser, at han i 1909-1910 var på maskin- 

kursus på Teknologisk Institut i København. I 1914 rejste 
han til Dalum Landbrugsskole, hvor han var til han året 
efter måtte hjem, for at deltage i gårdens drift, da karlene 
var indkaldt til sikringsstyrken.
Den 1. oktober 1924 blev han gift med Elna Nyholm 
Larsen fra Byllerup. I ægteskabet fødtes tre døtre og en 
søn. Sønnen døde få måneder gammel. Det blev den ældste 
datter Marianne Eleonora Bang Nielsen som i 1975 over
tog hjemmet. Hun var i 1947 blevet gift med Peter Jessen 
Davidsen fra Balslev. Han var i 1938 kommet til gården, 
og var der indtil han 3. november 1944 rejste til Dalum 
Landbrugsskole. Han var aktiv i frihedsbevægelsen og 
deltog den 5. maj 1945 i slaget på Flakhaven i Odense. Han 
kom hjem om sommeren, aftjente derefter sin værnepligt, 
blev korporal og derefter optaget på Politiskolen, og var 
med det første hold af militærpoliti som i sommeren 1947 
rejste til Jever.
I 1964 forpagtede han Skovlund, og til erindring om dette 
plantede han en rødeg.
Peter Davidsen var en meget dygtig skytte, og vandt mange 
konkurrencer. Han havde et ganske særligt talent for at se 
flinteredskaber i jorden, og på gården opbevares mange 
interessante stenøkser og andre flinteredskaber m. v.

I 1983 overtog sønnen Lars Bang Davidsen gården. Han 
var gift med Lillian Rasmussen og de fik tre børn, bl. a. 
sønnen Christian Arnold Bang Davidsen, der er agronom, 
og dermed der en 13. generation sikret for Skovlund. I 
2005 blev ægteskabet opløst, og nu lever Lars Bang David
sen sammen med Nina Bonjet Larsen.

Til Gadstrup Skovlund hører 45 ha ager og der drives 33 
ha mere. Markdriften omfatter: hvede, raps, vårbyg, vin
terbyg, havre og frøgræs. Der er 700 slagtesvin på stald, 
som købes ind som 30 kgs. Med lidt veneration for gårdens 
gamle tradition for jerseykvæg, har Lars Bang Davidsen to 
store tyrekalve gående.
Gårdens opvarmning er med korn.
Når man passerer laden bliver den besøgende overbevist 
om, at Lars Bang Davidsen også er en glad samler. På 
ladens ydermur er ophængt en enorm samling af gamle 
hestesko. Han værner også om gårdens og slægtens histo
rie, for der er utallige billeder - malerier og fotografier - af 
gården og slægten både før og efter branden i 1912.

OGN
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Vallø - et hjem for slægterne
Vallø, den gamle herregård syd for Køge, er kendt for sit 
imponerende slot og det adelige frøkenkloster. Herresædet 
er også rammen om Helle Stangerups meget læseværdige 
roman ”Set. Marcus nat”, der fortæller om de to handle
kraftige kvinder Ide Munk og Mette Rosenkrantz - mor 
og datter. Senere blev Ellen Marsvin og hendes datter 
Kirsten Munk ejere af Vallø for endelig at nævne de 
to dronninger Anne Sofie Reventlow (kong Frederik 
den Fjerde) og Sophie Magdalene (kong Christian den 
Sjette).

Det interessante år for Vallø er 1708, da kong Frederik den 
Fjerde erhvervede gård og gods. Han overdrog i 1713 ”den 
grevelige hovedresidensgård” til elskerinden Anne Sophie 
Reventlow, der året før var blevet viet til kongens venstre 
hånd.
Kongen, der var gift med dronning Louise, ønskede at 
sikre sin Anne Sophie, han var 22 år ældre end hende. 
Kongen var klar over, at når regeringstiden ophørte, så var 
”hans last” ikke længere ved hoffet.
Vallø var ophøjet til et grevskab for Anne Sophie Revent
low, der havde titel af fyrstinde af Slesvig. Vallø slot blev 
hendes ynglingsbolig, og tre af hendes børn, der døde som 
spæde, er begravet i Vallø kirke.

Efter kong Christian den Sjette i 1730 havde overtaget 
tronen, fratog han straks sin stedmoder alle hendes ejen
domme, med undtagelse af Clausholm, hendes hjem, som 
kong Frederik den Fjerde havde erhvervet til hende. Her 
fik hun sin residens indtil hendes død i 1743. Anne Sophie 
fik også tilladelse til at beholde den dronningetitel, der var 
tildelt hende efter kroningen i 1721.

Kong Christian den Sjette sad med Vallø. Grevskabet 
blev straks inddraget, og året efter skænkede han det til 
sin dronning, Sophie Magdalene. Dronningen fortsatte 
de byggerier, som ikke var afsluttet i hendes forgængers 
tid, og i årene 1735-38 opførtes det trefløjede palæ mod 
øst, som kaldes Det hvide Stift. Det er et smukt eksempel 
på barokarkitektur, men det står lidt alternativt til renæs
sanceslottet. Bag byggeriet af den rummelige østfløj ligger 
formodentlig den plan, som dronningen, da hun på sin fød
selsdag, den 28. november 1737, oprettede det kongelige 
frøkenstift.
Stiftet skulle ledes af en abbedisse, der skulle være af fyr
stelig slægt, og en dekanesse, der skulle være af grevelig 
æt, og de 12 stiftsfrøkener måtte kunne dokumentere deres 
16 aner. D.v.s. de skulle kende deres tipoldeforældre. (Tip
oldeforældrene er den generation, hvor der er 16 aner.)

Vallø slot udbrændt i 1893, og da det blev genopført indret
tedes der bolig for dekanessen i sydfløjen og for stiftsda
merne i vest- og nordfløjen.

Med samfundsudviklingen i 1900-tallet mistede de milde 
stiftelser deres betydning. Ugifte kvinder var blevet selv
stændige og retsgyldige med uddannelse og egen økonomi. 
Alligevel holdt de gamle slægter fast i traditionen. Døtre 
blev fortsat indskrevet i et af landets frøkenklostre, som f. 
eks. Vallø, og skulle de senere i livet få lyst til at indtage 
deres plads i en af stiftelsens boliger, så var muligheden 
tilstede.

For at bevare Vallø, som bolig for ugifte adelsdamer, blev 
der skabt adgang for enker og fraskilte. Da antallet af 

Vallø slot, som siden 1737 har været rammen om det adelige frøkenkloster.
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indskrevne stiftsdamer fortsat er begrænset, kan ægtepar 
og enlige nu få bolig på Vallø, uden hensyn til den stolte 
anerække.

En gang hvilede klausuren over Vallø slot, stiftsfrøkenerne 
levede bag slottet tykke mure og den verden, der lå udenfor 
voldgraven var ikke deres. I dag lever Vallø slots beboere 
et aktivt og udadvendt liv. Enkelte har endnu et arbejde, 
men ellers er nogle aktive på golfbanen og andre i bridge
klubben. Nogle deltager i arrangementer i Vallø by, i Køge 
eller hvor, der er noget som interesserer.
Her i oktober har dekanesse Marianne Bardenfledt arrange
ret til besøg for slottets beboere ved den nyfundne ringborg 
fra vikingetiden, der ligger på Valløs jorder.

Der indskrives stadig frøkener på Vallø, og de unge piger 
modtager efter deres 18 års fødselsdag ordensbåndet, men 
der følger ikke længere en mulighed for bolig og hævning. 
Ved at bevare indskrivningen bevarer man traditionen, 
værner om historien og respekterer stifterinden.

Komtesse Ellen Knuth
På Vallø slot residere komtesse Ellen Knuth, der er den 
sidste virkelige stiftsdame, der er flyttet ind på Vallø. 
Komtessen er af den grevelige linje af slægten Knuth fra 
Christiansdal. Christiansdal er en herregård ved Nakskov. 
Senere blev majoratet knyttet til hovedgården Lilliendal 
ved Mern.
Faderen Otto Christopher greve Knuth kom fra Lilliendal 
gods, og i 1928 etablerede han sig på den gamle sædegård 
Flintholm på Sydfyn. Han var først gift med Esther von 
Kaufmann og i 1924 indtrådte han i ægteskab med kom
tesse Elizabeth Bille-Brahe, og i 1934 fødtes datteren Ellen 
Knuth, der blev indskrevet på Vallø.
Faderen, Otto Christopher greve Knuth udnævntes til 
hofjægermester. Senere blev han ejer af den noget større 
hovedgård Langeskov, der også ligger på Sydfyn.
Komtesse Ellen Knuth blev uddannet børnehavelærerinde, 
og efter arbejdslivet valgte hun at flytte ind på Vallø Slot.

Komtesse Knuth fortæller, at Vallø slot i generationer har 
været bolig for hendes familie. Slægten Knuth er godt 
repræsenteret, hendes moders slægt - Bille-Brahe - og 
mormoderens - Moltke - har ligeledes haft stiftsfrøkener, 
som har boet på Vallø. Tilmed ind indimellem en enkelt 
dekanesse.

Komtesse Ellen Knuth, den sidste virkelige stiftsdame, der er flyttet 
ind på Vallø. Bag komtessens ses slægtens Knuths våben.
Efter branden i 1893 genopførtes slottet, og i gangen fra have
salen til Syvkanten, udsmykkedes væggene med våbenskjoldefor de 
stiftsdamer, som flyttede ind på slottet efter genopbygningen i 1904.

Vallø slot har gennem snart 300 år været hjemmet for 
komtessens slægtninge, og på den måde fornemmes til
hørsforholdet.
Komtessen tilføjer, at det ofte var bedsteforældrene, der 
indskrev deres børnebørn, for på den måde at sikre dem. 
Fik piger dengang en uddannelse, var det en uddannelse, 
som skulle bruges til de blev gift.

I den tid, da Vallø slot var beboet af stiftsdamer, gik alt 
efter rang. Ved den årlige dronningemiddag, den 28. 
november - stifterindens fødselsdag - modtog majestæten 
stiftsfrøkenerne efter rang - dvs. anciennitet. Nu er Ellen 
Knuth den, der i rangfølgen følger lige efter dekanessen.

På Vallø har man i mange år ikke indtaget måltiderne i fæl
lesskab. Til hver lejlighed er indrettet et køkken og stifts
damerne kunne bestille frugt og grønt hos slotsgartneren. 
Når gartneren leverede grønsagerne til hver enkelt frøken, 
var det først dekanessen, derefter afleveredes efter ancien
nitet, det som man indenfor murene kaldte ”grønsagsrang”.

Der blev også leveret vildt, men det er ophørt.

I gamle dage havde Vallø ”stiftskøretøjet”, en karet, der 
bragte frøkenerne derhen, hvor de ønskede. Kareten blev 
erstattet af en standsmæssig bil. Nu har hver beboer egen 
bil.
Samfundsudviklingen har sat sit præg på Vallø og de andre 
frøkenstiftelser, men Vallø er fortsat en meget smuk ramme 
for beboerne, både slottet og den imponerende have.

OGN
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Lercheslægten i Sydsjælland 
og på Høfdingshus

Af Lars Skovvang Larsen (aneopslag) 
og Vagn Boberg Nielsen.

Holger Munk beskrev Lercheslægten indgående i en arti
kel i ”Noget for alle”, et tillæg til Næstved Tidende den 4. 
januar 1959. Artiklen hed Gamle Sydsjællandske Slægts
navne. Vi vil her komme med et væsentligt uddrag af hans 
artikel og tilføje den viden, der er kommet til siden.
Slægten tæller 2-3.000 nulevende personer; men det er kun 
få af dem, der bærer Lerchenavnet. Det skyldtes nok, at i 
1850 var ca. 90 % af Mern Sogns beboere af Lercheslæg
ten. Derfor holdt man op med at bruge det. Samtidig gik 
brugen af tilnavne af mode, og påbuddet om faste fami
lienavne førte til brugen af sennavne, så tilnavnene blev 
overflødige.
Lerchenavnet blev brugt af flere end de ægte Lercher. 
Nogen giftede sig til det. Andre tog navnet som ny fæster 
efter en Lerche på gården.

De fleste af de 2-3.000 nulevende personer nedstammer 
næsten alle fra Laurits Rasmussen Lerche på Høfdingshus 
samt Oluf Madsen Lerche (gift 4 gange) på Højgaard i 
Sageby. Det, der er svært, er at finde ud af, om de 2 ned
stammer fra den fynske Lercheslægt i 1500-tallet, med 
Mads Lerche, der var borgmester i Nyborg, i spidsen. Den 
fynske Lercheslægt har bredt sig til Lolland; men den 
lollandske kan ikke have bredt sig til Sydsjælland, da Ler- 
cherne var i Sydsjælland samtidig med de første Lercher 
på Lolland.
Det tyder på, at Laurits Rasmussen Lerches formand i 
ægteskabet, var en Hans Lerche. Hans 2 sønner Anders og 
Mads fik deres stedfaders tilnavn. Mads blev født omkring 
1619; men Hans Lerche døde, og enken blev gift med 
Laurits Rasmussen Lerche, og de fik omkring 1625 en søn, 
Rasmus Lauritsen Lerche, og kort efter Morten Lauritzen 
Lerche. I 1630-erne fik Laurits endnu en søn Hemming 
Lauritsen Lerche muligvis med en ny kone.
Den 3. maj i 1649 bliver Laurits gift med Boeld Boesdatter. 
De får børnene. Laurits, Anne, Maren og Ellen. Den sidste 
er født omkring 1659. Hun var ikke ret gammel, da der 
skete noget forfærdeligt med hendes forældre.

Svenskekrigene
Da de svenske i 1658-60 var herre i Sydsjælland måtte 
Laurits Rasmussen Lerche som fæster af Høfdingshus 
sammen sin familie bære sin part af krigsårenes farer og 
trængsler.
Høfdingshus lå nemlig som enliggård ret nord for Fiske
bækken, der skilte dens jorder fra Balle bys marker, og 
ikke langt fra hovedvejen mellem Præstø (-Mern) og 
færgestedet Kalvehave. Det var en ganske særlig stærkt 
benyttet vej i disse besættelsesår, hvor relativt store 
fjendtlige styrker forberedte indtagelsen af Møn. Alene af 
den grund var gården et godt beliggende standkvarter for 
fjendens salvegarder, d. v. s. mindre faste indkvarteringer, 
hvis opgave var flersidig. Dels skulle de holde den stedlige 
befolkning og den modstandsbevægelse, som man kunne 

forvente den ville støtte i ave. Dels skulle disse komman
doer sørge for, at de pålagte ydelser - navnlig af naturalier 
- blev leveret, og for at dette kunne afvikles, at ingen fri 
plyndring gik for sig.
Men det samme forhold med sådanne salvegarder var også 
tilfældet i andre af omegnens byer som Allerslev, Rek- 
kende, Skuderup (en landsby der hundrede år senere blev 
nedlagt for at afgive jord til oprettelsen af hovedgården 
Lilliendal), Skovhuse og Stensby for blot at nævne eksem
pler.
Men når Høfdingshus her bliver fremdraget, er det grundet 
en større retssag, som blev rejst efter krigen ved Bårse her
redsting mod en tidligere fæster fra Skuderup, Lars Krog, 
for hans overgang til fjenden og for de røverier, plynd
ringer, overfald og tortur, som han som stedkendt og i ly 
af besættelsesmagten øvede netop i disse byer vi her har 
nævnt og da ganske særligt Høfdingshus.

Røverierne på Høfdingshus
Lars Krog foretrak at have sit hovedkvarter på Høfdings
hus. Han kendte Laurits Lerche som en velstående mand 
med meget gods. Han sværmede netop lige som svenskerne 
om de gode gårde, som fluer om sukker. Det første Laurits 
Lerche mistede var en hoppe, som hans ”dreng” var på vej 
til lejren ved København med. Det var Lars Krog, der tog 
den, Og senere kom han igen og tog 2 hopper ud af stalden 
på Høfdingshus. Han bortførte også en del sengeklæder.
De sidste genså Laurits Lerche vel aldrig mere og heller 
ikke den hoppe, som Lars Krog red ihjel mellem Høfdings
hus og Skuderup. Den anden hoppe blev godt nok leveret 
tilbage til gården, men først efter at den var ganske ødelagt 
af slet behandling. Ret kort tid efter tog Lars Krog endnu 
et par heste fra Laurits Lerche. Han skulle blot en tur til 
Gederød; men Laurits så aldrig sine heste mere. På samme 
måde gik det endnu engang. Det var 6 heste Laurits måtte 
af med på kort tid. Det har nok ikke været de ringeste i 
hans stald.
Det var ikke helt håbløst for Laurits Lerche, at få sin 
avling drevet, da der som regel var 8-10 drætfærdige at 
tage af. Ved matrikuleringen i 1688 blev gården ansat til 
godt 8 tønder hartkorn og måtte således anses for at være 
af dobbelt størrelse, hvortil krævedes 2 plove. Hjulploven 
krævede 4 heste.

Medløberen Lars Krog
Efterhånden blev det dog de svenske for broget med de 
mange ”skælmestykker,” som Lars Krog øvede mod sine 
tidligere standsfæller og i mange tilfælde også byfæller, så 
oberst Arnstoff på Jungshoved Slot udstedte befaling om 
at lade ham pågribe, så han kunne blive straffet. Men Lars 
Krog var for snedig og forlagde sit virke til andre egne.
I sommeren 1660, da fjenden belavede sig på at drage bort, 
lå Laurits Lerche syg i en 3 ugers tid. En dag kort efter, 
at han var kommet op af sengen og sad ved kakkelovnen, 
stod Lars Krog - sammen med en anden rytter - pludselig 
i stuen på Høfdingshus. Nu skulle der plyndres, gøres rent 
bord, inden det var for silde, mente Krogen. Lars Lerche 
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skulle tvinges til at sige, hvor han havde forvaret sit sølv - 
og kobbertøj, for ikke at tale om de rede penge og alt hvad 
der let kunne føres bort på hesteryg.
Men Laurits Lerche ejede ikke noget - påstod han da - 
dertil var plyndringerne for tit gået hen over Høfdingshus. 
Han havde som sådan ikke noget at fortælle. Men Lars 
Krog troede ham ikke, og mens han selv slog døre og 
skabe i stykker for at efterspore værdisager, lod han sætte 
tommelskruer på den syge Laurits Lerche og ”pinte ham 
ynkeligen”. Men Laurits havde intet at bekende.
Da foreslog Krogen rytteren det barbariske at sætte skru
erne på ”Laurits' hemmelighed - så siger han vel hvad han 
ved”. Men det ville rytteren dog ikke, og Krogen rasede 
videre for at finde kostbarheder. Han var herunder så heldig 
efter at have rodet med en stang i brønden, at støde på en 
kobberkedel, som lå forvaret her. Det gav røverne blod på 
tanden.

Mordet på Boeld
Da de kom gennem stuen og så, at Laurits lå som død, 
mente de, at der ikke var noget, at få ud af ham. Hvorfor 
Lars Krog ”bad” rytteren i stedet ”sætte pinen på kællin
gen”- da hun jo ”ved lige så meget som gubben”.
Så satte rytteren i stedet tommelskruerne på konens fingre 
og drejede til så blodet flød. Men heller ikke hun kunne 
fortælle, det hun ikke vidste. Da Lars Krog kom løbende 
for at høre nyheder, ”bad” han rytteren ”sætte hårdt an” - 
”så siger hun nok hvad hun ved.”
Nu satte rytteren et stykke af et tømmeskaft omkring 
Boelds hoved og drejede til med et stykke træ, så der 
sprøjtede blod ud.- Uden at ofret herunder kunne andet end 
klage sig. Først da ”kællingen hartad var død”, tog rytteren 
”pinen” af hende. Han opgav sammen med Lars Krog at 
finde noget brugeligt, og de red endeligt af gårde.

Rettergangen
Lars Krog undgik ikke sin skæbne. Året efter, i efteråret 
1661, viste han sig uforsigtigt på sin gamle egn i Sydsjæl
land, så han blev pågrebet af bønderne i Ammendrup, som 
også havde et regnskab med ham, der ikke var gjort op. 
Han blev ført til Gåsetårnet i Vordingborg, hvor han blev 
indsat
Herefter blev hans misgerninger, som her kun er berørt i 
beskedent omfang, ført til protokols i tingbogen på Bårse 
Herredsting. Lars Krog blev dømt til døden og henrettet 
med sværd, - dog efterdi han havde røvet og ranet som 
nævnt, at hans højre hånd først afhugges ham i levende 
live. Hovedet med samme hånd at sætte på en stage. Og da 
han har stjålet, da herover en galge at slås, og siden krop
pen i høj og heden jord at begraves. Lars Krog fik således 
sit sidste hvilested ved Blåkilde ved Bårse, så han først 
kunne hænge der til skræk og advarsel for de forbipasse
rende på Risby Å.

Høfdingshus efter svenskekrigene
Vi ved, at Laurits Lerche slap over Lars Krogs mishand
ling, men Hans kone Boeld ”kællingen” overlevede sand
synligvis ikke rytterens sadistiske behandling. Laurits blev 
gift med Maren Madsdatter og døde først i 1681, efter at 
han havde fået skik på gård og besætning, hvilket også var 
sket på flertallet af de sydsjællandske gårde efter de tunge 
krigsår.
Gården er velbesat, og det er et rigt bo til deling mellem 
5 sønner og 4 døtre. De kommer alle til gårde i Kindvig, 
Sandvig og Mern samt Høfdingshus; men først bliver 
Maren gift med Rasmus Olsen Lerche, der er søn af Oluf 
Madsen Lerche, der har Lerchernes anden højborg, Høj
gård i Sageby. Han døde barnløs i 1692. Maren gik på 

aftægt og sønnen Jacob Larsen Lerche, der for øvrigt er 
gift med en halvsøster til Rasmus Lerche, Kirsten. Kirsten 
dør i 1697 fra 6 små børn. Jacob gifter sig igen og de får 2 
børn. Da han dør i 1701, er der en enke med 8 små børn. 
Hun bliver så gift med Hans Hansen fra skovfogedslægten 
på Hjørnehøjgård i Ornebjerg. Han er ikke af Lercheslægt; 
men tager Lerchenavnet, da alle stedbørnene er af denne 
slægt og Lercherne har resideret på Høfdingshus i ca. 100 
år.
Hans Lerche er i 39 år på Høfdingshus. den er firelænget, 
og Hans Lerche opfører endnu en mindre længe. Der var 
skorsten, hvilket ikke var almindeligt i begyndelsen af 
17-tallet, bageovn og en bryggerskedel, der kunne tage 2 
tdr. Der var også kakkelovn, hvilket kun fandtes hos de 
mere velstillede bønder. Omkring gården ligger frugt- og 
humlehaven. Hans Lerche driver biavl ud over det sædvan
lige, idet han har 7 bistader.
I juni 1711 da der holdes skifte efter Hans Lerches første 
kone Kirsten Hansdatter er besætningen 9 heste. 27 hornkre
aturer - køer, stude, ungnød og kalve -, 21 får med 14 lam, 2 
gamle væddere og 36 svin. Kornsæden, der står på marken 
angives at være grøde efter udsæd: 5 tdr. rug 10 tønder byg 
og 5 tdr. havre, Der er sået 2 skæpper ærter og 2 skæpper 
vikker samt 2 skæpper boghvede, en usædvanlig udsæd. Det 
tydes som Hans Lerche var en foregangsmand for sin egn. 
Da skiftet foregik, havde Hans Lerche allerede taget sig en 
ny kone - en stedmoder til de 5 børn fra 2 til 12 år - og en 
husmoder til en stor husholdning.

Kvægsyge
Hans Lerche sidder på Høfdingshus til sin død i 1740. 
Han får omvæltningen med fra Prins Jørgens bonde til 
Kongens Rytterbonde, oplever stavnsbåndets indførelse i 
1733, krabler sig igennem 1730érnes fattige år og mærker 
en snert af begyndende ”Qvægsyge”. Han må selvfølgelig 
prise sig lykkelig for sin gode gård og avling, samt den 
flyvende start, han havde fået ved som ung mand at gå ind 
i en enkes bo til megen velstand. Han slap over det svære 
som mange måtte bukke under for; men han havde også 
sørget for, at beskæftige sig med mange ting udover mark 
og stald.
Endvidere må det tilføjes, at han var skovfoged, en stil
ling, der ikke alene gav ham ”deputatbrænde”; men også 
lejlighed til at drive jagt. Ved registreringen i 1711 ser vi 
således, at han har ”2 flintbøsser og en gammel pistol - des
foruden en anden bøsse samt kårde og krudthorn.” Dette 
udstyr regnes som ”inventarium”, altså til skovfoged
tjenesten. Det er noget som stedse har fulgt og fortsat skal 
følge skovfogedtjenesten. Hvorfor det ikke blev vurderet 
til boets indtægt.
Men hans største aktiv i modgangsårene har sikkert været 
hans kone, ”Johanne Lerches”, som efter det vi har kun
net dømme, synes at have været en af egnens betydeligste 
kvinder. Det ses bl. a. af alle de gange hun er nævnt som 
fadder i Kalvehave kirkebog. Mern kirkebog er desværre 
brændt. Her har hun uden tvivl også været nævnt.
Da Johanne bliver enke behøver hun ikke at gifte sig igen, 
da hun har 3 voksne sønner hjemme. Det hedder sig ellers, 
at en enke skal finde sig en ny mand til at overtage fæstet 
inden, der er gået 2 år efter den hidtidige fæsters død. Men 
hvis der er en voksen søn hjemme kan hun fortsætte i enke
sæde. Her var der hele 3.
Sønnen Jacob var allerede inden faderens død blevet 
gårdmand i Kindvig. Det blev Mads også efterfølgende 
og Peder kom til Sageby. Pigerne var også godt gift. Da 
Johanne havde siddet i enkesædet i 11 år gik hun på aftægt 
og den yngste søn Jens måtte tage over. Efter 7 år på aftægt 
dør hun i 1758.
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Forflyttelsen til Balle
Da Jens Hansen Lerche overtog fødegården i 1751, var 
den i udmærket stand, og af besætning var der hvad der 
skulle være. Årene er gunstige, så vi må regne med opgang 
også for Høfdingshus. Derfor er det en stor og smertelig 
opdagelse, at se fæsteprotokollen for 31. september 1762 
anføre, at ”Jens Hansen fra Høfdingshus formedelst en øde 
gårds antagelse i Balle kvitterer det såkaldte Høfdingshus”, 
og at denne overtages af Skovridder Christoffer Pedersen 
fra Ennegårde.
Under Balle by står: Jens Hansen fra Høfdingshus over
tager gård nr. 6 + af 10. Peder Hemmingsen kunne ej 
længer vedblive formedelst fattigdom og bygningernes 
slette tilstand. Jens Hansen måtte forpligtige sig til at være 
ansvarlig for den nødvendige besætning og det nødvendige 
sædekorn ” uden dertil at nyde nogen hjælp eller forstræk
ning”; men indfæstningen var også kun 2 rigsdaler, mod 
de 10 rdl. som skovrideren måtte give for at komme ind på 
Høfdingshus.
Dette skifte har sikkert ikke været frivilligt for Jens 
Lerche. Det må tages som et af tidens overgreb mod 
datidens fæstere. Det var dog et sjældent eksempel. Måske 
havde Ryttergodset brug for, at flytte skovrideren fra Enne
gårde og nærmere midten for sit beridt, og som skovrider
gård lå Høfdingshus ganske fortrinlig.
Men Lercheslægtens epoke med Høfdingshus som sam
lende midtpunkt var hermed slut - muligvis efter hundre
der af år.

Auktionen over Ryttergodset
I 1774 inddeles Rytterdistriktet i 12 hovedgårde og sælges 
på auktion. Høfdingshus bliver det centrale i et af disse 
godser. Det bliver købt af Lillienskjold som gods nr. 11. 
Han køber også Nr. 10 Lilliendal, hvor han er bosiddende. 
Lillienskjold sælger i 1785 begge godser til Reiersen, der 
lige har købt Nysø, Jungshoved Hovedgård og Oremands- 
gård. Høfdingshus bliver fortsat drevet fra Lilliendal af 
forpagter Neergaard.
Niels Reiersen døde imidlertid som ungkarl med 15 
søskende i november 1795. Han havde tjent sine penge ved 
sejlads på Østen. Ved hans død var de 5 godser gældfrie. 
Og han efterlod lige så mange penge til som de 5 godser 
indbragte ved auktionen doblet op. Den Reiersenske Fond 
sælger Høfdingshus gård og gods sammen med Lilliendal 
til Uldahl. Han døde allerede i 1798 og i 1799 sælger 
enken til Lars Terpager Hagen, der påbegynder bygningen 
af Høvdingsgård 1 km mod nordvest. Der bor 1 skovfoged 
på Høfdingshus i 1787 og i 1801; men ellers har den været 
revet ned i mange år. Beliggenheden kan anes i skoven.

Lercherne
Jens Lerche døde i Balle i 1782 (sønnen Ole Lerche 
overtog fæstet); men Lercheslægten har bredt sig til hele 
Danmark, ja til hele verden, i hvert fald til Sverige, U.S.A., 
Canada og Australien. Fra gammel tid stavedes navnet på 
flere måder: Lerche, Lærche, Lerke og Lærke. Det har sat 
sine spor: Lærkegården, Lærkehuset, Lærkepæren og der 
er enkelte der bærer Lerche som mellemnavn Men der er 
vist ingen af den Sydsjællandske gren, der bærer det som 
efternavn, selv om vi er mellem 2- og 3000 nulevende af 
denne slægt.
Der er også en Lercheslægt på Fyn. Den mest interes
sante person i den sammenhæng er Mads Jepsen Lerche, 
Nyborg. Han var rådmand, købmand, borgmester og told
embedsmand. Toldopsynsmanden var byens fornemste 
embedsmand. Han havde tilsynet med bælttolden. - sva
rende til sundtolden i Øresund - Og det skal have været en 
meget indbringende post.

Mads Lerche var gift 2 gange. I Nyborg Kirke er der et 
Epitafium af træ med et maleri af Mads Lerche og hans 2 
koner og 8 børn. Han havde 7 børn med Sidsel Knudsdat- 
ter, som han blev gift med ca. 1592. Så han må have lbam 
med sin første kone.

Mads' egen baggrund:
Tipoldefar: Peder Lercki kendt fra 1449 - bonde i Vindinge 
Herred.
Oldefar: Mads Lærke 1495 - bonde i Ferritslev. 
Bedstefar: Mads Lærke 1526 - formentlig bonde og Kir
keværge i Hellerup på Fyn.
Far: Jep Lærke ca. 1520 - 1592 - bonde i Havndrup, her
redsfoged i Nyborg og Vindinge.
Søster:? Jepsdatter Lærke ca. 1540 - eft. 1570 gift med 
Anders Hansen, fæstebonde i Ferritslev. Mads Jepsen Ler
che ca. 1550 - 1607. Hans hus i Slotsgade i Nyborg kan 
stadig beundres. Han handlede fortrinsvis med korn og 
blev en såre velhavende mand med adskillige skibe i søen. 
Toldopsynsmanden havde et større bevæbnet toldskib ved 
Slipshavn, hvor opkrævningen foregik. Toldopsynsmanden 
havde bopæl i en del af Korsbrødregården; men Mads flyt
tede til sin nybyggede gård, da forhuset var rejst 1601-02. 
Han blev udpeget til at være rådmand og borgmester i byen. 
Mads Lerche døde i 1607. Sidsel Knudsdatter giftede sig 
i 1608 med Peder Nielsen født 12. april 1583. Han giftede 
sig til købmandsgård, borgmester - og toldembedsmands
stilling samt Lerchenavnet. De opsatte i 1628 et epitafium 
i Nyborg Kirke, så Sidsel kom med på 2 epitafier. Peder 
Nielsen døde i 1638. Sidsel oprettede en fundats på 400 
sletdaler samt 200 sietdaler til Nyborg Latinskole.
1640 gav hun en stor messinglysekrone til Nyborg kirke, 
samt et stykke jord, så der kunne blive penge til lys til 
samme krone. Sidsel Knudsdatter døde i 1648.
Hendes søn af første ægteskab Jacob Lerche blev borgme
ster i Nyborg. Han gik i kompagniskab med halvbroderen 
Peder Pedersen Lerche. Tilsammen må de have haft en 
kolossal formue. Peder Pedersen Lerche blev assessor i 
højesteret, og sønnen Vincents Lerche blev ejer af Ler- 
chenfeldt, som sønnen Christian Lerche overtog og senere 
udskiftede med Lerchenborg, som familien har haft siden. 
En anden halvbroder Kornelius Pedersen Lerche blev ejer 
af Knuthenborg. Hans datter Søster Korneliusdatter blev 
gift med Eggert Christoffer Knuth. Denne familie har siden 
været ejer af Knuthenborg.
Jacob Lerche havde en helbroder Knud Lerche, der blev 
provst i Nysted. Han er stamfader til en stor Lercheslægt 
på Lolland-Falster.

Hvordan kom Lercherne til Sydsjælland?
De kan være kommet fra Fyn, da de er på Høfdingshus 
før Nysted/Lolland. Holger Munk antyder, at de kan have 
været på Høfdingshus/ Sageby allerede i 1500-tallet. Der 
er også den mulighed at Knud Rud, der var Lensmand på 
Jungshoved slot fra 1603-10, har fået en eller to embeds- 
mænd med fra Vindinge Herred, da han var gift med 
Christian den Fjerdes svigermor, Ellen Marsvin på Holck- 
enhavn i Vindinge Herred. - Lad spørgsmålet ”hænge” 
i luften. - Det kan jo også være kommet fra luften med 
fuglen lærke.

Kilder:
Holger Munks notater, samt hans artikel i ”Noget for alle”, 
et tillæg til Næstved Tidende 4/1 1959
En Sydsjællandsk anetavle af Børge Viberg Larsen
John Bison
Eva Becker Fyns Museum
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Cornelius Kohlendal og Catharine Lyders
Tipoldeforældre til brødrene Hans Christian og Anders Sandø Ørsted

Af:
Ole Krogh Jensen, 
Brandelev.

27. maj 1696 døde velfornemme Cornelius Kohlendal, 
som boede på velbyrdige seigneur hans excellences gods 
i Krømplinge. Kort tid forinden var hans frue ”den dydel
skende matrone” Catharine Lyders også død.
Dette ægtepar var tipoldeforældre til to af dansk guldalders 
største og mest kendte personer, brødrene Hans Christian 
og Anders Sandø Ørsted. Excellencen, der nævnes her, er 
Otto Krabbe, storgodsejer og kongens yndling, der bl.a. 
ejede Holmegaards gods, herunder Krømplinge by. Derfor 
er skifteforretningen og den efterfølgende auktion efter 
seigneur Kohlendal og hans dydelskende matrone indført i 
Holmegaards skifteprotokol.
Den gård i Krømplinge, som familien Kohlendal boede på 
nævnes som Krømplingegaarden. Dens indretning beskri
ves udførligt i skiftet, hvor beboelsen er meget større end 
en almindelig bondegård, mens udlængerne passer til en 
almindelig bondegård.
I stuehuset, som er østre længe, nævnes: Store bagstue, 
lille bagstue, spisekammer, mellemstue, øverste stue, 
øverste kælder og bryggers, hvor der blandt meget andet 
opbevares ikke mindre end to vogne og tre slæder. Det har 
altså været til at køre ind i bryggerset. En del af af huset 
må have været i to etager.
Meget tyder på også terrænmæssigt, at det er gården 
”Hjortsølund” matr.nr. 1 i Krømplinge, hvor terrænet 
skråner stærkt mod nord, ned mod en tidligere sø eller 
voldgrav, hvor der senere er fundet rester af en båd. Vest 
for denne sø eller voldgrav, få meter fra den nuværende 
bebyggelse, findes der et fundament af munkesten. Det 
må være resterne af den oprindelige Krømplingegaard, en 
stormandsgård som har været opført af munkesten og er 
ældre end den Krømplingegaard, som familien Kohlendahl 
beboede.
1383 nævnes Niels Sveye af Krimplinge, hvor han giver 
bispen en gård i Pebringe i pant. I 1389 er det ridder Jens 
Tuesen af Krimplinge, der giver bispen gården i Pebringe i 
pant. Der er således sket et ejerskifte af Krimplinge i årene 
mellem 1383 og 1389. I 1437 tildømmer kong Erik den 
7. af Pommern for tredje gang ridder Steen Basse 3 gårde 
som ligger i Krømlinge i Everdrup sogn, som tidligere var 
ejet af Lars Jakobsen. Givet i Ålstrup i det herrens år 1437 
på torsdagen lige før jomfru Sankt Lucias festdag under 
vort rettertingssegl med Ivan Foss, vor justitar, som vidne. 
Her nævnes intet om den gamle stormandsgård, som var 
opført af munkesten. Den har sikkert været revet ned på det 
tidspunkt ligesom mange andre stormandsgårde blev det i 
disse år efter ønske fra kongemagten.
Ved at udnytte det stærke fald i terrænet har det været nemt 
at opføre det stuehus, som fandtes i familien Kohlendahls 

tid, i to etager. Stuehuset var velholdt, idet det kun var 
”brøstfældigt” for 10 sid. Udlængerne passede bedre til en 
almindelig gård. Den nordre længe var på 14 væggerum, 
brøstfældig for 17 sid., søndre længe var på 19 væggerum, 
brøstfældig for 19 sid. Der er ikke angivet størrelse på den 
vestre længe, men den er brøstfældig for 6 sid.

Cornelius Kohlendal blev gift 28. maj 1672 uden lysning 
og trolovelse med Catharine Lyders. Hendes mor, salig 
Margrethe von Stifken Lyders, ejede Olstrupgaarden fra 
1674, hvorunder bl.a. hørte bøndergods i Olstrup, Bonde- 
rup, Størlinge, Bøgesø og Krømlinge. Desuden ejede hun 
en gård i Højbrostræde i København.
I matriklen af 1688, som er udfærdiget 1682, står Corne
lius Kohlendal som ejer af Olstrupgaard, hvad han dog 
næppe har været, men han har forvaltet og bestyret godset 
for sin svigermoder og derfor er han nævnt som ejer af de 
bøndergårde, der hørte under godset i 1682. i 1685 sælges 
Olstrupgaarden til Otto Krabbe og dens tilliggende jord og 
bøndergods lægges under Holmegaard gods.
Derefter er familien Kohlendal flyttet til Krømplingega
ard. Måske har Kohlendal beholdt Krømplingegaard ved 
godssalget, men ved hans død ejes den af Otto Krabbe til 
Holmegaard, hvis ridefoged står for skiftet efter Kohlen
dal. Cornelius Kohlendal var amtets vejinspektør. Desuden 
praktiserer han som jurist. Han nævnes som fuldmægtig 
for Bækkeskovs daværende ejer Anne Elisabeth Lindenov. 
Hun havde arvet Bækkeskov efter sin fader, admiral Kri
stoffer Lindenov, og var i 1670 blevet gift med ritmester 
Axel Urne, som døde allerede i 1677, efterladende sig enke 
og fire små børn. Enken Anne Urne får Otto Krabbe, Hol
megaard, til værge. Han yder lån til den økonomisk hårdt 
trængte Anne Urne, til sidst af en sådan størrelse, at han 
overtager Bækkeskov gods 1692.
Cornelius Kohlendal nævnes flere gange i de retssager, 
der førte til Otto Krabbes overtagelse af Bækkeskov. Og 
det var både for og imod Anne Urne. Han kunne føre en 
sag, men han kunne også lave en sag. Han nævnes i mange 
skiftesager bl.a. efter selvejerbonden Svend Svendsen i 
Brandelev den 9. september 1691. Han beskrives som 
meget elastisk, da han i sine procedurer kunne bruge argu
menter, som var i stik modsætning til tidligere anvendte. 
Kohlendal optræder også ofte som fadder ved barnedåb 
på egnen. Tit er det sammen med godsejerne fra Bække
skov, Rønnebæksholm, Grevensvænge, ritmester Steensen 
Næstelsøgaarden, præsten i Næstelsø hr. Walther med 
datter Kirsten og kromanden i Bøgesø seigneur Jens Chri
stensen Lindholm. Kohlendal tituleres altid som seigneur 
og hans navn skrives med fremhævet skrift.
Kohlendal efterlod sig otte børn: Engelke hr. Ørsteds 
boende på Ærø, Giert 20 år, Lyder 18 år, Cornelius 12 år, 
Otto Magnus 6 år, Dorthe 15 år, Margrethe 14 år og Anna 
11 år. Som deres værge, forestå skiftet og auktionen over 
boet mødte Kohlendals broder seigneur Giert Kohlendal 
fra København. Han havde været bogholder i Ostindiske 
kompagni og Trankebar Dansborg 1682. Han nævnes som 
guvernørens Axel Juuls håndgangne mand. Der var vist
nok nogle ”uregelmæssige” ting i Juuls forvaltning, som 
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også berørte Giert Kohlendal. Han blev i hvert fald ført 
til København og arresteret ved sin ankomst hertil i 1687. 
Giert Kohlendal fremlægger en ”produceret” skrift på 
stemplet papir dateret 17. juni 1696, hvori de velfornemme 
mænd Lyder Styfeken, Hans og Zakarias Gerber samt Ulrik 
Sinchen, alle boende i København, som er disse børns nær
meste pårørende, giver Giert Kohlendal fuldmagt til ”på 
samtlige deres vegne at gøre udi alt hvis han godt syntes 
og for rådeligst at eragte såsom de dermed var tilfredse.” 
Skifteregnskabet efter Kohlendal er meget omfattende. 
Ved selve begravelsen er der betalt snedkeren 6 sid. for 
kisten, smeden i Everdrup, som gjorde beslaget til kisten 
5 sid. Der er betalt præsten hr. Hans Panch i Everdrup for 
ligprædiken så og degnen for hans tjeneste 12 sid. 2 mark. 
”Udgivet for graven inden udi kirken, hvor sammesteds 
liget nedsat blev, 10 sid. 2 mark 8 ski.” Kohlendal blev alt
så begravet inde i kirken, hvad der kun var forundt stands
personer mod en anselig betaling. Desuden er der indkøbt 
viktualier i København og 4 tdr. øl, ”som de der til min 
salig broder fik til begravelse sted henbor blev for samme 
deres umage gefurt.” Selv til hestene, som befordrede føl
get til begravelsen i Everdrup, er der indkøbt havre ”som 
hæftere næring ingensteds har rejste skulle givet blev.” 
Efter auktionen er boets indtægter 825 sid. 2 mark 3 ski. 
Da alle udgifter og omkostninger er gjort op, og der var 
mange bl.a. bygningernes brøstfældighed, skyldig løn til 
tjenestefolk, gårdens landgilde til Otto Krabbe, som ikke 
var betalt i 1693-1694 og 1695, og endelig de meget dyre 
begravelsesomkostninger, var boets udgifter 652 sid. 1 
mark 2 skilling. Restbeløbet arvede de otte forældreløse 
børn. Efter den tids lovgivning arvede sønner det dobbelte 
af døtre. Til hver søn blev 26 sid. 2 mark 10 ski. og til hver 
datter 13 sid. 1 mark 5 ski.
Det ældste barn, datteren Engelke, var for længst flyttet 
hjemmefra og er gift med præsten hr. Ørsted på Ærø. Hun 
er skriftligt blevet underrettet om faderens død og den fore
stående auktion over dødsboet med efterfølgende skiftefor
retning, men har ikke givet livstegn fra sig. Derfor indføres 
i skifteprotokollen:”belangerede Engelke hr. Ørsteds da 
mødte hun ej selv eller nogen på hendes vegne, ihvorvel 
afkmeldte seigneur Giert Kohlendahl efter beretning haver 
hente ved sin skrivelse og alene den salig mands dødelige 
afgang bekent gjort, mens endog foruden derhos meldt 
hvad tid registrering og vurdering såvelsom skifte og 
deling foretages skulle. Og som berammet var at skiftet 
skulle have sted d. 3 de Julius som var sex ugersdagen efter 
den salige mands død henhviledes der med indtil nu i dag 
20 de ditto formedelst fuldmægtigen seigneur Giert Koh
lendal begærede at der med så lang tid måtte ophæves fordi 
han ville have boets midler ved offentlig auktion udråbt og 
i penge gjort.”
Som nævnt var den ældste af Kohlendals børn for længst 
flyttet hjemmefra. Det var datteren Engelke, der var 
født 1674. Hun var den 14. november 1694 blevet gift i 
Ærøskøping med præsten Søren Ørsted af Hornslet født 
1666. I 1701 bliver Ørsted sognepræst og provst i Harald- 
sted og Allindelille, hvor Engelke dør 4. februar 1704. 
Deres søn, Christian Sørensen Ørsted født 1695, der var 
gift med Barbara Albertine With født 1717, blev sogne
præst i Slagelse. Ørsted døde 1761, mens hans hustru 
Barbara With først døde i 1797. Deres søn, Søren Christian 
Ørsted født 1750, blev apoteker i Rudkøbing. I 1776 blev 
han gift med Karen Hermansen.
De var forældre til Hans Christian Ørsted født 1777 og 
Anders Sandø Ørsted født 1778, der begge blev nogle af 
Danmarkshistoriens største personligheder.
Hans Christian Ørsted blev gift i 1814 med Birgitte 

Ballum, som er præstedatter fra Keldby på Møn. Han 
aflagde doktordisputas om grundtrækkene af naturmeta
fysikken i 1799, ridder af Dannebrog 1815, professor ved 
Københavns universitet 1824, stiftede selskabet for natur
lærens udbredelse 1824 og polyteknisk læreranstalt 1829, 
kommandør 1836 og modtog Storkorset 1847. Endvidere 
var han stifter af forløberen til meteorologisk institut og 
patentdirektoratet. Han opdagede grundstoffet aluminium 
og var rektor for Københavns universitet i flere perioder. 
Han har givet navn til H.C. Ørstedkollegiet, H.C. Ørsted
værket, H.C. Ørstedmedaljen, Ørstedsatelliten og sammen 
med broderen Ørstedparken.
Anders Sandø Ørsted blev gift i 1802 med Sophie Wilhel- 
mine Bertha Oehlenschlager, som var søster til hans gode 
ven Adam Oehlenschlager. I sit andet ægteskab var han gift 
med Mathilde Elisabeth Rogert. Han tog juridisk embeds
eksamen med den højeste karakter der indtil da var givet. 
I 1810 blev han medlem af videnskabernes selskab, etats
råd 1813, juridisk doktorgrad ved universiteterne i Kiel 
og København 1815, konferensråd 1828. I 1829 blev han 
tildelt Kommandørkorset og 1836 Storkors af Dannebrog. 
I 1841 blev han gehejmekonferensråd og tildelt Elefantor
denen samt den norske Sankt Olafsordens Storkors. Han 
var medlem af den grundlovgivende rigsforsamling 1848, 
statsminister 21. april 1853 til 12. december 1854. I 1902 
afsløredes en statue af ham i Ørstedparken, som er opkaldt 
efter ham og broderen H.C. Ørsted.
Brødrene Ørsted blev betragtet som nogle af dansk guldal
ders hovedpersoner.
Sted: Krømlinge ligger i Everdrup sogn 11 km øst for 
Næstved.

Kilder:
Holmegaards skifteprotokol
Everdrup kirkebog
Matriklen 1688
Dansk Biografisk leksikon
Kronens skøder 1685
Kjøbenhavns Diplomatarium Bind IV, side 797-798, 
nr. 916,
Severin Kjær Kulturbilleder I
Haraldsted kirkebog 1700-1814
Roskildehistorier bispegods/herreder

Hans Christian Ørsted

Anders Sandø Ørsted
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Smagte og oplevede Bornholm

Fra besøget på Bornholm

41 medlemmer deltog i Slægtsgårdsforeningens sommer
tur til Bornholm 1 .-4. juli. Turens tema var ”Oplev og smag 
Bornholm”. Og begge dele lykkedes.

Efter vi var vel ankommet til Rønne fandt vi vores bus og 
satte kursen mod NaturBornholm, det geologiske formid
lingscenter, hvor vi blev vist rundt og hørte om øens fortid 
med dinosaurer. Bornholm er det ældste landskab i konge
riget, og det var et godt sted at begynde.
Vi fortsatte til hotel Balka Strand, lidt syd for Neksø, og 
efter en kort pause, kørte vi til slægtsgården Lille Gade
gård, hvor ejeren, Jesper Paulsen, har skabt Bornholms 
største vingård. Her var grillaften, og et særdeles veltilbe
redt og -stegt svin ventede på os. Ved kaffen kom Jesper 
Paulsen og fortalte om sin gård, der i 2000, da Danmark 
blev anerkendt som vinland, fik de første vinmarker. Nu er 
det en omfattende produktion, som man kan opleve i gård
butikken. Vi sluttede aftenen med en tur ud i vinmarkerne.

Den næste dag bød på et overraskende naturfænomen. Det 
havde regnet om natten og fortsatte op ad dagen. Da vi 
kom til Østerlars Rundkirke lå haglene i driver. Det hvide 
landskab gav tanker om jul i juli. Vi hastede ind i den store 
rundkirke, så på inventar og kalkmalerier og gik ovenpå for 
at betragte de gamle forsvarsværker. Vi fortsatte til Born
holms kunstmuseum ved Helligdomsklipperne. Her kunne 
vi opleve museets samlinger af malerier fra guldalderen 
og moderne værker af mere uforklarlighed. Derefter var 
der mulighed for at opleve Helligdomsklipperne i deres 
imponerende storhed.
Frokosten ventede på Nordbornholms røgeri i Allinge, og 
vi var ikke gået forgæves. Et velproportioneret bord ven
tede os. Efter at have nydt alt godt fra havet begav vi os til 

Hammershus. Først så vi os om i udstillingsbygningen, og 
så var vi forberedt til at gå rundt oppe i selve den mægtige 
borgruin.
Denne dag havde vi glæde af Poul Ancher Hansen som 
guide. Han har været formand for både landboforeningen 
og slægtsgårdsforeningen på Bornholm, og er en stor 
kender af sin ø, så vi fik en meget bred orientering om 
landbruget og dets forhold på Bornholm, og om det vi så. 
Efter den indholdsrige dag samledes vi til middag på 
hotellet med medlemmer af Slægtsgårdsforeningens Born
holmskreds. Det var på initiativ af slægtsgårdsforeningens 
lokale bestyrelse, at den afholdt sommermødet, så vi ferie
rende medlemmer af slægtsgårdsforeningen kunne træffe 
de bornholmske medlemmer og tilmed høre et interessant 
foredrag. Inden vi gik til middagen bød Mogens Frigaard, 
formand for slægtsgårdsforeningen på Bornholm velkom
men, og opfordrede os til at blande os med hverandre. Efter 
middagen samledes vi i en anden sal til kaffe og foredra
get om det sovjetiske bombardement af Bornholm 7. maj 
1945. Det var lederen af Bornholms Forsvarsmuseum, 
Claus Linnert, som fortalte, og det var meget interessant. 
Vi havde forberedt os på aftenen ved i Rønne at køre ad 
de gader, som dengang blev ødelagt og passerede nogle af 
de svenske huse, som Sverige gav til Rønne og Neksø for 
at afhjælpe boligmanglen efter bombardementet. Vi havde 
også set husene i Neksø. Tilmed havde vi i Allinge været 
forbi den russiske kirkegård.
Den tredje dag begyndte med et kik på og i Åker kirke. 
Kirken i Åkirkeby er det nærmeste man på Bornholm 
kommer en katedral, bygningen er interessant og inventa
ret enestående. Kirkegården er også værd at kaste et blik 
på. Vi forsatte til Rytterknægten, øens højeste punkt, for 
at se ”Kongemindet”, mindesmærket for kong Frederik 
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den Syvendes besøg i 1856. Selvom kong Frederik den 
Syvende er den konge, der er rejst flest mindesmærker 
for, så er Kongemindet på Bornholm det eneste, der blev 
sat i hans regeringstid. Alle andre monumenter for ham 
kom først efter grundlovsændringen i 1866, hvor Frederik 
den Syvendes frie grundlov af 1849 skulle hyldes, som 
protester mod den gennemsete grundlov. Næste stop var 
museumsgården Melstedgård. Her så vi os om og samledes 
derefter med museets gartner til en omvisning i haven. På 
sin meget engagerede måde fortalte han om havens anlæg
gelse, dens mange krydderplanter, lægeplanter og ikke 
mindst om de planter, man kunne udvinde farver af. Vi 
sluttede i frugthaven, hvor der er en betydelig samling af 
gamle, bornholmske frugttræer, og her hørte vi om beva
ringsindsatsen for denne bornholmske kultur. Vi forlod 
Melstedgård i det glade håb, at Gudhjem Røgeri ventede 
os med en passende frokost. Og den var delikat. Eftermid
dagen var afsat til ”kvalitetstid”, så man kunne bese Oluf 
Høstmuseet, gå i nogle af de mange forretninger, nyde den 
smukke by eller søge skygge, hvor der serveredes kaffe og/ 
eller koldt øl.
Tilbage på hotellet nød vi middagen, og aftenen var uden 
fast program. Nogle gik ned til Østersøen - 150 meter fra 
hotellet - enkelte fortsatte til Snogbæk, medens vi andre 
fandt tiltrængt hvile i hotellets have.

Fredagen, vores fjerde og sidste dag, indledtes med et gård
besøg. Vi kom til Skovsholm, hvor Anne Marie og Niels 
Koefoed tog imod. Skovsholm var en af de fire herregårde, 
der var på Bornholm efter ændringen af loven om hoved
gårde i 1670. Slægten har været på gården siden 1712, og 
Niels Koefoed er 11 generation. Før sammenlægningerne 
tog fart for en generation eller to siden, var Skovsholm en 
af de store gårde på øen. Her var et fornemt landbrug, hvor 
unge mennesker kunne få elevplads. I Niels Koefoeds tid, 
har gårdens drift omfattet 350 ha samt en stor svineproduk
tion. Vi samledes på gårdspladsen. Niels Koefoed fortalte 
og derefter kunne vi kikke os om i maskinhuse, i hoved
bygningen og så sluttede vi i haven med en forfriskning. 
Efter dette interessante besøg, der ligger langt udenfor det, 

som ordinære turister oplever på Bornholm, begav vi os 
til Svaneke. På Svaneke Bryghus ventede en behagelig 
frokostanretning med bryggeriets eget øl. Så var der lidt 
tid til at opleve byen, og så begav vi os til færgen i Rønne.

Turen på Bornholm var med en lokal bus og chaufføren, 
der hed Bent. Det var et både nyttigt og behageligt bekendt
skab, for han gjorde sit til at vi fik oplevet så meget.

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 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 
yvyvyv.slaegtsgaardsforeningen.dk under punk
tet kalender.

Sjælland Syd
Kredsen besøgte Saltø Gods den 1. juli. Godsejer Carl 
Alexander greve Scheel Piessen bød velkommen til 40 
gæster og fortalte om slægten, hvis historie går tilbage til 
slutningen af 1200 tallet. Familien har levet og arbejdet på 
Saltø Gods gennem snart 300 år. Landbruget er forpagtet 
ud. Vi gik tur i parken så det gamle voldsted, der for længe 
siden er blevet tørlagt.
De Hvide Svaner - Camping og restaurant - ejes også af 
Saltø Gods. Begge dele ligger ned til Karrebæk fjord.
Campingpladsen blev anlagt i 1971 familiens
Der var deltagere der havde været ansat på godset, som 
skovfoged eller på hovedbygningen, som Scheel Pies
sen kunne huske. Dele af hovedbygningen er lejet ud til 
det verdensomspændende firma Tasty Brands ApS. Med 
blandt andet fødevarer og vin, med lager i Vejle.
Der var et fint hjørne med sol på gårdspladsen, hvor vi 
kunne drikke den medbragte kaffe.
Kl. 16.00 kørte vi til Herlufsholm Kirke og Skole, hvor 
tidligere sognepræst Ejlif Kristensen fortalte om kirken og 
skolen. Vi så kirken og klosteret, festsalen og spisesalen, 
gi. klasseværelse og biologisamlingen, som er Nordeuro
pas største privatejede samling.
Dagen sluttede med at vi spiste den medbragte mad i par
ken.

Højskoledagen afholdes lørdag, den 8. november 2014 på 
Haslev Højskole nu Galleri Emmaus, 
Højskolevej 9. 4690 Haslev.
Program for dagen:
Ankomst til Emmaus - kursuscenter kl. 09.30
Kl. 09.30 morgenmad
Kl. 10.00 rundvisning i galleriet ved leder Grethe Olsen
Kl. 11.00 Foredrag forhenværende skoleinspektør Hans 
Jørgen Færk — Kaj Munk
Kl. 12.00 frokost
Kl. 13.00 Sangtime borgmester Carsten Rasmussen-friske 
sange
KL 14.15 Eftermiddagskaffe
Kl. 14.45 Foredrag forretningsfører Inger M. Hansen - 
slægtsgårdsforeningens historie
Kl. 16.00 Farvel og tak for denne gang

Dorrit Røtting

Midtjysk Kreds
Midtjysk kreds har haft nogle vellykkede arrangementer i 
2014 som bestyrelsen på skift har stået for at arrangere. I 
april var vi på Scantruck A/S i Skive der sælger entrepre
nørmaskiner. Der kom over 50 denne aften, så det er vist 
besøgsrekord i nyere tid. Vi fik et godt indblik i finanskri
sens indvirkning på denne virksomhed hvor telefonerne 
holdt op med at ringe fra den ene dag til den anden. Der 
skete hurtigt en tilpasning på den barske måde. Der er 
kommet gang i salget igen og forventningerne til fremtiden 
ser rimelige ud.
Lige op til sommerferien besøgte kredsen Vindum Over- 
gaard ved Bjerringbro. Ejeren, Hans de Neergaard viste 
rundt og fortalte om bedriften. Det er et planteavlsbrug 
på 400 ha. Heraf er der 40 ha med skov. Der dyrkes korn, 
raps, frøgræs, hestebønner og gulerødder. Der er fokus på 
at der skal være et lavt timeforbrug per ha og en god arron- 
dering. Fruen, Charlotte de Neergaard, havde indrettet en 
af længerne til showroom hvor der blev solgt klassiske 
havelamper, møbler, mv. Vindum Kirke ligger lige op til 
gårdspladsen og den indgik også i besøget.
Den 31. juli besøgte Kredsen Vroutoftgård i landsbyen 
Vroue syd for Skive. Ejerne Marianne og Niels Nielsen 
viste rundt og fortalte om gården der har været en slægts
gård siden 1700- årene. Der blev ud fra en planche fortalt 
om de forskellige ejere gennem tiderne. Som noget ret ene
stående er udskiftningen ikke helt slået i gennem i Vroue 
og gårdene ligger stadig i byen. På fem af gårdene er der 
stadig husdyrhold. En af gårdens gamle kampestenslænger 
er indrettet til gildesal og fungerer samtidig som byens 
forsamlingshus. Her havde ejerne inviteret på kaffe og 
kage. I den hyggelige atmosfære blev årets generalfor
samling afviklet med deltagelse af 28 personer. Alle, uden 
undtagelse, ville gerne opretholde Slægtsgårdsforeningen, 
så det var den besked bestyrelsen fik med derfra. Vi fik et 
nyt bestyrelsesmedlem denne aften. Marie Nielsen fra Thy 
blev nyvalgt. Vores bestyrelse består herefter af otte med
lemmer, som er valgt rundt i hele Midtjysk Kreds.
I skrivende stund er Kredsen inviteret til et virksomheds
besøg på HE-VA i Nykøbing på Mors den 6. oktober. 
Gennem alle årene har HE-VA's produktion drejet sig om 
maskiner til landbruget. De fleste landbrug i Danmark har 
nok på et eller andet tidspunkt anvendt en af HE-VA 's 
maskiner. Dengang hed de Doublet Record. Mange har 
kørt med en tromle eller harve produceret på Mors - og det 
kan man stadig, men maskinerne har ændret sig til kæm
pestore konstruktioner der kræver masser af hestekræfter. 
Langt det meste af produktionen går til eksport.

Gunhild Olesen Møller

Århuskredsen
Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 7. 
oktober kl. 14.00 i Kalø Økologiske Landbrugsskoles loka
ler, Skovridervej 3, 8410 Rønde.
Drøftelse af konkrete forslag omkring foreningens fremtid.

Anne Lis Ladefoged

yvyvyv.slaegtsgaardsforeningen.dk
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Fynskredsen
Fynskredsen har afholdt sommerudflugt den 25. juni. Det 
var en ganske dejlig dag, hvor 47
medlemmer deltog. Vi mødtes ved Landbocentret i Vissen
bjerg kl. 10, hvor vi steg i en bus med
Carl Martin Christensen som guide hele dagen. Første stop 
var Kongsdal Have ved Hindevad. En 
fantastisk flot og spændende have på ca. 2 ha, hvor ejeren, 
Vagn Wasard Jørgensen, fortalte og 
viste rundt.
Derfra kørte vi ad små veje til Bogense, hvor vi nød en 
lækker fiskebuffet på Røgeriet, en fiskerestaurant på Hav
nen. Om eftermiddagen kørte vi til Gyldensten Strand. 
Det er et nyt vandområde på over 600 ha øst for Bogense. 
Diget mod havet blev åbnet i forsommeren og arealet, 
som har været dyrket i ca.140 år, blev oversvømmet. Går
den Eriksholm, som ligger på Langø vej, er omdannet til 
besøgscenter. Det er Aage V. Jensens Fond, som har finan
sieret hele projektet.
Derefter gik turen gennem det Nordfynske landskab til 
Glavendruplunden, hvor Carl Martin fortalte om stedet og 
runestenene. Her gav foreningen eftermiddagskaffe. Derfra 
gik turen videre forbi Dallund Slot, Langesø Slot og så til
bage til Vissenbjerg. En spændende dag med en god guide, 
som levende fortalte om alt, hvad vi så.

Mogens Andersen

Bornholmskredsen
Ved kredsens sommermøde den 2. juli på Hotel Balka 
Strand kunne formanden, Mogens Frigaard, byde velkom
men til 73 fremmødte. Efter middagen fortalte museums
leder Klaus Linnert, Bornholms Forsvarsmuseum om Sov
jetunionens bombardement af Bornholm den 7. maj 1945. 
Det meget interessante foredrag blev fulgt op af mange 
relevante spørgsmål, og alle havde en særdeles udbytterig 
af.

OGN

Nordsjællandskredsen
Søndag den 24. august var dagen for kredsens sommerud
flugt. Turen startede ved indgangen til Fredensborg Slots
have nær Skipperhuset ved Esrom sø.
Vi mødtes under truende skyer med Peter Albrechtsen, som 
skulle være vores guide i haven.
Der gik ikke længe før de truende skyer gav vand og det 
i større mængder. Mange af deltagerne blev godt gen
nemblødt, selvom vi havde de rigtige klæder på. Vi måtte 
derfor korte turen lidt af og da vi stod i tørvejr flere gange 
nåede vi ikke at komme helt så langt rundt i haven, som 
vi havde regnet med. Både undervejs og under disse stop 
fortalte Peter os levende om haven, dens oprindelse, udvik
ling, restaurering og dens beboere specielt de tidligere. Da 
vi så var vendt tilbage til startstedet og havde taget afsked 
med vor guide stoppede regnen - typisk. Der blev et læn
gere stop, idet vi først 5 kvarter senere havde stilletid og 
en fælles færgebillet til færgen Frederiksborg på Slotssøen 
i Hillerød. Det var stadig tørvejr og færgen ankom til fær
gelejet Rosenhaven, hvor vi 18 deltagere stod på. Alle var 
i højt humør. Skipper Sylvest og hans besætning bød os 
velkommen om bord og underholdt os med flere historier 
om slottet, slotshaven og omgivelserne. Undervejs blev der 
serveret en perlende forfriskning og småkager. Efter turen, 
som varede 1 time forsatte vi fra færgelejet til Restaurant 
Rip House, hvor vi først nød en rejecocktail efterfulgt af 
husets specialitet Rip House spareribs med barbeque sauce 
og coleslaw. Mange af deltagerne brugte den indbyg
gede gaffel, medens de nød revelsbenene - det så godt ud. 
Portionerne var store og der var nogle af deltagerne, der fik 
deres levninger med hjem i en ”doggy bag”. Mens vi spiste 
kom der igen en ordentlig byge, men nu var vi på det tørre. 
Om dette års udflugt kan siges at det var en ”strålende” 
oplevelse.

Jørgen Bohn

Lolland-Falster
På en dejlig solrig efterårsdag har vi afholdt vores efter
årstur den 18. september 2014 ved et besøg på godset GI. 
Kirstineberg ved Nykøbing.
Der bød Linnéa Treschow og Lars Hvidtfeldt os velkom
men til dagens møde. Vi drak vores medbragte kaffe i den 
store park.
Derefter fortalte de begge om Deres virke dels med godset 
og deres andre gøremål. Man afprøver jo flere forskellige 
ting.
På fire godser driver man Frugtplantage med salg af æbler 
og most, en planteskole med produktion af pottegroede 
juletræer, markbruget med et samarbejde med to andre 
godser. Vi kørte en landtur og sluttede med en middag på” 
Cafe Lagunen" i Guldborg.
Der var 42 deltager. Alt i alt en rigtig fin dag for os alle.

Mogens Hansen.
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Stralsund og Rügen
Slægtsgårdsforeningens rejse 6. - 10. juli 2015 er til Stralsund og Rügen.
Byen Stralsund er både smuk og interessant, her bor vi på Arcona Hotel Baltic, der ligger 
tæt på den gamle bydel.

Rügen, Tysklands største ø, husker vi alle sammen fra beretningen om kong Valdemar den 
Store og biskop Absalon, som indtog Svantevits tempel. Området har hørt til Danmark i 
flere perioder.

På hele turen er dansktalende guide, der er ekspert i området.

PROGRAM:
6. juli: Kl. 9.00 afgår bussen fra Rosengård 
i Kværkeby. Vi kører til Gedser og på færges 
til Rostock nyder vi en stor frokostbuffet. 
Omkring kl. 15 når vi frem til Stralsund. 
Efter indkvartering guides vi rundt i byen og 
dagen slutter med middag på hotellet.

7. juli: Vi kører gennem Graz til Pottbus, og 
derfra tager vi med veterantog til byen Binz, 
hvorfra turen fortsætter i bus til Sassnitz, 
hvor frokosten venter. Eftermiddagen er 
henlagt til Kap Arkona, det næsten 50 meter 
høje klippeplateau, der er det nordligste 
punkt på Rügen.
Dagen slutter med middag på hotellet.

8. juli: Vi begynder dagen med besøg på øen 
Hiddensee. Da øen er bilfri foregår transpor
ten med hestevogne. Efter frokosten sejler vi 
tilbage til Rügen. Om eftermiddagen ser vi 
bl. a. den interessante by Bergen.

9. juli: Vi besøger Prora, det store feriean
læg, som nazisterne anlagde, men som på 
grund af krigen ikke blev færdigt. Efter kik 
på det storladne byggeri kører vi til Sellin, 
en badeby med smukke bygninger og benyt
ter eftermiddagen til at kikke på den sydlige 
del af Rügen.

10. juli: Efter morgenbuffet forlader vi 
hotellet og kører via Ribnitz Damgarten til 
Gelbensande, hvor vi besøger jagtslottet. 
Derefter med færgen fra Rostock kl. 13.30. 
Ombord venter frokosten, og dagen slutter 
på Rosengård.

I turen er indregnet al transport, samtlige 
måltider, entre og rundvisning.
Prisen er 5.935 kr. i delt dobbeltværelse. Til
læg for enkeltværelse 825 kr.
Udførligt program tilsendes ved henven
delse til Ole G. Nielsen 24 93 34 12 eller 
olegn @ mail. tele, dk


