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Formanden skriver: Jlk
I skrivende stund har vi haft en snært af vinter *
med ned til 10-15 graders frost. Sneen forsvandt 
dog hurtigt igen og blev afløst af regn i store 
mængder. Markerne har godt af frost. Frosten er HL_Ji 
med til at løsne jorden og sanere i ukrudt og skadedyr. Frem
spiret flyvehavre tåler heller ikke frost. Kjørmes Knude den 2. 
februar har været betragtet som vinterens midtpunkt. Det gamle 
ord om at når dagene længes strenges vinteren kan hurtigt blive 
aktuel igen.
Landboforeningerne har travlt med at afholde møder og klæde 
landmændene på til morgendagens udfordringer. Emnerne er 
alt fra økonomi og planteavl og til husdyrenes pasning. Der 
udbydes også sprøjtekurser og som noget nyt et transportkursus 
om kørsel med fx dieselolie til maskiner i marken.
Nationalbankdirektør Lars Rohde var meget direkte i sin 
udmelding til bankerne ved årets start. Det var en opfordring 
til at lukke urentable bedrifter med dårlig driftsøkonomi. Hvis 
bankerne løbende finansierer underskud vil tabene blive større. 
Der er en giftig cocktail med faldende priser og risiko for rente
stigninger som landmændene præsenteres for. Det var da også 
den essens der kunne uddrages af økonomimøderne. På den 
anden side vil et stort udbud af landbrugsejendomme være med 
til at presse jordpriserne nedad og det er den finansielle sektor 
helt klar over. Eftersom landbrugsbygninger hurtigt betragtes 
som afskrevne og ikke repræsenterer nogen stor værdi efter 
få år er der kun jordpriserne til at udgøre sikkerhedsstillelsen. 
Værdien på jorden er helt afhængig af bonitet og hvilke restrik
tioner der er lagt ned over den, men de fleste steder må vi da 
stadig så og høste. Til foråret må vi tildele jorden mere gødning 
og randzonerne udfases, så der er også lyspunkter.
Mange landbrug har været plaget med dårlige internetforbin- 
delser. Her på gården har der også været problemer. Det har 
ind i mellem været umuligt at gennemføre en netbank betaling. 
Eller det har været flere minutter inden den er gået igennem. 
Det duer helt enkelt ikke. Derfor er jeg også glad for at vi er 
stillet i udsigt at vi kan koble på fibernettet i løbet af år 2016. 
Indtil nu har det været ret tilfældigt, hvor og hvem der kunne 
tilkobles, men det er ligesom at det lysner her i vores landsdel. 
For 100 år siden da elektricitetsselskaberne blev oprettet havde 
alle en ret til at tilslutte sig. Ingen myndighed har i vor tid villet 
tage ansvar for at udbrede fibernet i hele landet. Det har været 
overladt til markedskræfternes frie spil. Det er jo helt oplagt 
at der hvor der bor flest mennesker er der også flest penge at 
tjene. Det har efterladt landdistrikterne i et vakuum som det 
kun langsomt bliver rettet op på.

Gunhild Olesen Møller

Adresseændringer
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Program for årsmødet 2016
Fredag den 27. maj, forturen Søndag den 29. maj

Kl. 8.30 Bussen afgår fra Rosengaard, Kirkevej 26, 
Kværkeby, 4100 Ringsted.
Opsamling ved Nyborg Station.

Kl. 10.00 Glorup Gods, Glorupvej 34, 5853 Ørbæk.
Kl. 12.00 Kongsdal Åben Have, Assens Landevej 38, 

5471 Søndersø.
Her spiser vi de medbragte frokostboller.

Kl. 14.30 Glavendruplunden med Glavendrupstenen, 
Stenager, 5485 Skamby.

Kl. 16.00 Kaffe, rundtur og middag på Ditlevsdal Bison 
Farm, Tokkerodvej 24, 5462 Morud.

Lørdag den 28. maj

Kl. 8.30 Afgang fra Fjelsted Skov Kro.
Kl. 9.00 Kærsgaard, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup.

Godsejer Hage fortæller.
Vi skal se Transportmuseet og Morten Kock 
Museet.

Kl. 10.30 Humlemagasinet, Rugårdsvej 51, 5463 Harn- 
drup.
Peder Pedersen fortæller og vi skal se: Besøgs
haver,
Historisk Dukkemuseum, Sigfred Pedersen 
Museet.

Kl. 12.30 Frokost i Hamdrup Forsamlingshus, Rugårds
vej 73, 5464 Harndrup.

Kl. 15.00 Kaffe på Fjelsted Skov Kro.
Kl. 15.30 Årsmødet åbnes officielt på Fjelsted Skov Kro, 

Store Landevej 92, 5592 Ejby.
Kl. 18.00 Festmiddag på Fjelsted Skov Kro.

Dagsorden for årsmødet:

1. Sang og velkomst.

2. Valg af dirigent og stemmetæller.

3. Formanden, Gunhild Olesen Møller, aflægger beret
ning, herunder beretning om medlemsbladet.

4. Formanden for Slægtsgårdsarkivet, Anne Lis Lade
foged, aflægger beretning.

5. Beretningerne drøftes.

6. Fremlæggelse af regnskab og budget.

7. Valg af formand.

8. Valg af revisorer.

9. Mødested for årsmødet 2017.

10. Eventuelt.

Kl. 9.30 Skamby kirke, Bredgade 38,5485 Skamby. 
Kort andagt og fortælling om kirken

Kl. 10.30 Gyldensteen Gods, Gyldensteensvej 101, 5400 
Bogense.
Rundtur i parken og orientering om godsets 
historie og nuværende drift

Kl. 12.00 Gyldensteen Strand, mødested Eriksholm, 
Langø 1, 5400 Bogense.
Niels Riis fortæller om tilblivelsen af Gyldens
teen Strand.
Derefter går vi ud til pumpehuset og et udkigs
tårn for fugle.

Kl. 14.00 Restaurant H. C. Andersen Golf, Kristianlunds- 
vej 15, 5400 Bogense.
Frokost og kaffe. Afslutning på årsmødet.

Mødeudgifter

Der skal på forhånd betales for:

Lørdag
Entre Kærsgaard og Humlemagasinet................... 150 kr.
Frokost Harndrup Forsamlingshus, ekskl. drikkevarer 200 kr.
Eftermiddagskaffe med kage.................................. 105 kr.
Festmiddag på Fjelsted Skov Kro, inkl. vin og kaffe 570 kr.
Fællesudgifter............................................................ 125 kr.

Søndag
Frokost og kaffe på Restaurant H. C. Andersen Golf, 
Bogense, ekskl. drikkevarer..................................... 200 kr.
Fællesudgifter............................................................ 110 kr.

Overnatning
Der er overnatning på Fjelsted Skov Kro, inkl. Morgenmad: 
Dobbeltværelse, fredag-søndag,............................ 1290 kr.
Enkeltværelse, fredag-søndag,.............................. 1000 kr.
Dobbeltværelse, lørdag-søndag,.................................... 645 kr.
Enkeltværelse lørdag-søndag,........................................ 500 kr.

Fortur, fredag
Der vil blive fortur med bus fra Sjælland. 
Buskørslen............................................................ ca. 690 kr.
Besøg på Glorup Gods............................................. 100 kr.
Besøg i Kongsted Åben Have 
inkl. frokostbolle m.m. og øl/vand..........................105 kr.
Besøg på Ditlevsdal Bison Farm 
inkl. kaffe, rundtur og middag................................  295 kr.
Samlet pris for bustur og årsmøde, afhængig af deltageran
tal, pr. person i dobbeltværelse........................ ca. 3.300 kr.
Tillæg for enkeltværelse........................................... 355 kr.

Tilmelding
Benyt blanketten på side 15

Afbud
Eventuelle afbud meddeles straks til Inger M. Hansen, 
hvis betaling skal undgås.
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Forturen
Fredag, den 27. maj indbyder vi til den traditionelle 
fortur, hvor vi ser flere interessante steder på Fyn.

Kommer man øst for Storebælt er der afgang fra Rosen
gård ved Ringsted med bus. Er man fra Fyn eller vest for 
Lillebælt kører man selv, og vi mødes alle kl. 10.00 ved 
den gamle herregård Glorup på Østfyn.
Godsejer Jacob Rosenkrantz og hans fader fortæller og 
viser rundt i hovedbygningen.
(Læs om Glorup på de næste sider).

Fra Glorup kører vi til Kongsdal åben Have ved Morud. 
Vagn Wazar Jørgensen har siden 1965 arbejdet med sin 
have, når han havde fri fra sit arbejde på Odense Marcipal- 
fabrik. Efter hustruens død åbnedes haven for besøgende, 
og den er blevet udvidet, så den nu omfatter 2 ha. Haven 
er en totaloplevelse og Vagn Wazar Jørgensen holder selv 
hele anlægget.
Rundt om i haven er der mange hyggelige siddepladser, 
hvor vi kan nyde de medbragte frokostboller og der vil 
være tid til at går rundt i haven.
Kongsdal åben have har en hjemmeside, hvor man kan 
finde en meget informativ video, som kan være en god 
forberedelse til besøget.

Næste besøg gælder Glavendruplunden, hvor fhv. 
formand for Dansk slægtsgårdsforening Carl Martin 
Christensen vil fortælle om det historiske sted.
Glavendruplunden er et folkeligt mødested, men det er 
også en mindelund. Foruden stenene fra skibssætningen er 
der rejst mindesten for: Ansgar, 400 året for reformationen, 
Grundloven af 1915, genforeningen i 1920 og befrielsen. 
Vikingerne gravsatte deres døde i gravhøje eller skibs
sætninger, et symbol på sejladsen til dødsriget. Gravhøje 
finder man mange af på Nordfyn, mens skibssætninger er 
sjældne, Et sted er dog helt specielt, nemlig Glavendrup
lunden. Her kan man se Glavendrupstenen, som afslutning 
på den største bevarede skibssætning i Danmark - 60 m 
lang og 12 m bred - formodentlig af samme type, som den, 
der er fundet i Jelling. Det specielle ved Glavendrupstenen 
er, at skriften på stenen er den længste runeindskrift man 
har fundet i Danmark, 210 tegn fordelt på tre af stenens

sider. Stenen er sat af Ragnhild og hendes sønner, som 
minde over ”Alle” - måske en betydningsfuld høvding og 
præst på egnen.

Dagen slutter med besøg på gården Ditlevsdal nær Morud, 
hvor vi nyder eftermiddagskaffen medens vi hører om 
bisonokser, derefter kører vi ud i foldene og ser på okserne, 
for endelig at samles i restauranten og smage på dem.
Ditlevsdal Bisonfarm opstod efter at Niels Henrik Ove på 
en rejse i Australien i 1990 fik interesse for den amerikan
ske bison. I 1993 ankom de første 4 bisonokser til gården 
og nu er der 400. Antallet varierer, for der sælges avlsdyr, 
og når der sælges dyr til f. eks. Rusland, så er det omkring 
100 dyr. Nogle dyr er til eget tillæg, og de fleste tyrekalve 
vokser op og sender i slagtehuset. Gårdbutikken og restau
ranten bruger mere end to okser om ugen.
Vi kommer tæt på okserne. For i specialvogne transporte
res vi gennem foldene. Her er vi i sikkerhed. En stor tyr på 
mere en 1 ton ser så rar ud, men er det ikke.

Derefter vil vi søge vort herberg, og resten af aftenen er til 
fri disposition.
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Glorup
Den gamle sædegård i Svindinge sogn på Østfyn - Glorup - bliver første besøg på årets fortur.

Portfløjen på Glorup

I indledningen til artiklen om Glorup i Danske slotte og 
herregårde skriver forfatteren - dr. phil. Vilhelm Lorenzen: 
”Over hele Sydfyn har der altid stået ry af Glorup. Ikke 
for intet var den et yndet udflugtssted igennem de sidste 
menneskealdre, kendt for sin stilfulde hovedbygning, men 
endnu mere for sin skønne have. Tilsammen dannede de et 
storstilet, af mange kendt, af alle omtalt anlæg, et herre
sæde, der vel forstod at hævde sig ved en egen fornemhed 
og storhed mellem Sydfyns mange strålende herresæder og 
karakterfulde herreborge. Det 18. og 19. århundredes ejere 
har skabt det, som der er nu, givet det europæiske tilsnit og 
midt i en frodig og yppig egn fremtryllet noget, der min
dede om et stykke Frankrig midt inde på de fynske sletter.”

Hovedbygningen
Af rigshofmester Christoffer Walkendorffs firefløjede 
renæssanceborg, der blev fuldført omkring 1599, er kun 
kampestenssoklen og de høje, hvælvede kældre tilbage. 
Gehejmeråd Christian Ludvig von Piessen gennemførte i 
1743-44 en ombygning til et barokslot ved arkitekt Philip 
de Lange. Dette er i en etage med mansardtag.
Allerede i 1765 moderniseredes slottet i nyklassicistisk 
stil, da lensgreve Adam Gottlob Moltke lod arkitekt C. J. 
Zuber står for ombygningen. Zuber var elev af Jardin, så 
det var tidens førende arkitekter, der løste opgaven.

I Christoffer Walkendorffs renæssanceborg var hovedflø
jen i øst. Denne fløj har større dybde end de tre andre, og 
her er hovedindgangen og vestibulen med den smukt kom
ponerede dobbelttrappe. Det blev dog ikke østfløjen, der 
blev den fornemst udstyrede af fløjene, skønt det var her 
hovedindgangen fandtes. Det gik, som så ofte i 1700-tallet. 
Fløjen ud mod haven, altså sydfløjen, blev den foretrukne. 
På den ene side af havesalen er den meget stilfulde spise
stue med det imponerende stukloft, og på den anden side 
en meget raffineret sal.

Den store park består nærmest slottet af anlæg fra 1700-tal
let. Mod syd et fransk og mod sydvest et engelsk. Parken 
har smukke alleer og sjældne træer, pavilloner og statuer.

I 1898 opførtes nord for slottet et kapel af kridtsten i ny go
tisk stil.

Historien
Glorup er en gammel hovedgård, der nævnes i historien 
allerede år 1390, da den ejedes af ”den hæderlige mand” 
Poul Nielssøn, hvis slægt man ikke kender.
I 1481 nævnes som ejer Axel Walkendorff, og i denne 
slægt forblev Glorup indtil 1661. Den navnkundigste af 
ejerne er rigshofmester Christoffer Walkendorff. Ved hans
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Glorup set 
fra oven

død i 1601 tilfaldt gård og gods broderen Erik Walkendorff, 
hvis sønnesøns enke i 1661 måtte gøre opbud - forarmet af 
krisen og krigen med Sverige.
Glorup overgik til en af kreditorerne, Henning Pogwisch, 
der senere solgte den til den berømte feltherre, general
løjtnant Hans von Ahlefeldt, der tillige ejede Ovenskov 
(Anhof). Ved hans død overgik Glorup til enken, Anna von 
Rumohr, der efter deres søns død testamenterede besid
delsen til gehejmeråd Christian Siegfried von Piessen i 
1711. Piessen, der var enkemand, havde tidligere friet til 
hende, men fået nej, men hun kunne godt lade ham arve, 
som om de havde været i fælles- og ægteskab. I 1723 
overtog sønnen Christian Ludvig von Piessen Glorup, og 
hans arvinger afstod i 1754 Glorup til Frederik Christian 
Otto lensgreve Wedell-Jarlsberg. Efter tre år solgte han til 
kancelliråd Hans Riegelsen, som allerede i 1762 afstod til 
Adam Gottlob lensgreve Moltke. Hans hustru moder var 
datter af von Piessen til Glorup.

Slægten
A. G. Moltke var overhofmarskal hos kong Frederik den 
Femte, og reelt rigets mest indflydelsesrige mand. Han 
havde ved flid og dygtighed samlet sig en enorm formue, 
som blev sat i fast ejendom. (I 2010 udkom den meget 
læseværdige biografi: Moltke - rigets mægtigste mand.) 
I 1765 købte han nabogodset Rygård, som fortsat er en del 
af Glorup gods.
Han ombyggede hovedbygningen og anlagde den smukke 
have og park.
I sine to ægteskaber havde A. G. Moltke 23 børn. En søn 
af 1. ægteskab arvede grevskabet Bregentved. Ældste søn 
i 2. ægteskab arvede Glorup, en yngre søn arvede Espe og 
Bonderup og den yngste søn arvede Ågård, men flyttede 
senere til Nørager.

Efter hans død i 1792 oprettede enken, Sophie Hedvig von 
Råben i 1793 stamhuset Moltkenborg af hovedgårdene 
Glorup, Rygård og Anhof med tilhørende bøndergods, kir
kegods og skovgods for hendes ældste søn greve Gebhard 
Moltke. I 1787 havde han indgået ægteskab med Birte 
Huitfeldt fra Clausholm. Hun døde i 1788, og derefter 
indgik han i nyt ægteskab med Bertha Sophie Bille-Brahe 
fra Egeskov.
I 1843 antog han navnet Moltke-Huitfeldt, da han gennem 
sin afdøde hustru var successsionsberettiget til det Huit- 
feldtske fideikommis.

Han døde i 1851 87 år gammel.
I 1837 udtalte den kendte landøkonomiske forfatter C. 
Dalgas, at Moltke-Huitfeldt blandt de daværende fynske 
landmænd ”efter alles formening indtager den første plads 
som agerdyrker”.
Han besad Glorup i 58 år og hans karriere var glimrende, 
idet han besad høje embedsstillinger.

Han efterfulgtes af sønnen greve Adam Moltke-Huitfeldt, 
der i 1828 i Wien var blevet gift med komtesse Eliza kom
tesse Razumonska.

H. C. Andersen var en hyppig gæst på Glorup, og sammen
lagt har at boet et år på Glorup, der er den herregård, som 
han har gæstet næstmest.

Greven døde i 1876, hvorefter stamhuset overgik til 
sønnen, gesandt i Paris, greve Gebhard Leon Moltke- 
Huitfeldt, der var gift med Maria grevinde von Seebach 
fra Sachsen. I 1896 efterfulgtes han af sønnen Adam 
Gottlob Carl Moltke-Huitfeldt, der var diplomat. Han 
var i 1896 blevet gift med Louise Eugénie Bonaparte, 
datter af oberst Jerome Napoleon Bonaparte, oldebarn 
til kejser Napoleons broder, der en tid var konge af 
Westphalen.
I 1916 lod greve Moltke-Huitfeldt stamhuset substituere til 
en fideikommiskapital.

1 1944 overtog Leon Charles Joseph Moltke-Huitfeldt Glo
rup. Han var gift med komtesse Tove Danneskiold-Samsøe 
fra Visborggård. I ægteskabet fødtes fire døtre.
Hans broder, ambassadører Adam Moltke-Huitfeldt, arve
de i 1958 Espe og Bonderup godser ved Korsør efter en 
fjern slægtning - Adam Gottlob Moltke.

I 1962 overlod greve Leon Moltke-Huitfeldt Rygård til 
sin ældste datter Alice baronesse Rosenkrantz, som i 1965 
også overtog Glorup gods.
I 2004 overtog hendes barnebarn Jacob Arvid Moltke- 
Huitfeldt Rosenkrantz Glorup og Rygård godser.

Drift
Til Glorup gods hører 1120 ha. 510 ha er agerjord, som er 
bortforpagtet og 600 ha med skov. Hertil kommer et større 
antal lejemål.

OGN
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Slægtsoversigt

1762 Adam lensgreve Gottlob Moltke. (1710-1792)
~ 1 med Christiane Frederikke Brüggemann (1712-1760)
~ 2 med Sophie Hedvig Raben (1733-1802)

1793 Gebhard greve Moltke-Huitfeldt (1764-1851)
~ 1 med Birte Huitfeldt (1768 -1788)
~ 2 med Bertha Sophie Bille Brahe (1774- 1833).

1851 Adam Gottlob greve Moltke-Huitfeldt (1798-1876) 
~ Eliza komtesse Razumonska (1811-1892)

1876 Gebhard Leon greve Moltke-Huitfeldt ( 1829-1896) 
~ Maria grevinde von Seebach. (1813-1902)

1896 Adam Gottlob Carl greve Moltke-Huitfeldt ( 1864-1944) 
~ Louise Eugénie Bonaparte. (1873-1923)

1944 Leon Charles Joseph greve Moltke-Huitfeldt (1898-1976)
~ Tove Danneskiold-Samspe. (1909-1984)

1965 Alice Marie Louise Leonsdatter komtesse Moltke-Huitfeldt. (1930 -2011) 
~ Niels Oluf baron Rosenkrantz (1921-1998)

2004 Jacob Arvid Moltke-Huitfeldt Rosenkrantz (1981)

Adam Gottlob Moltke

Sydfløjen på Glorup
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Skamby kirke

I Skamby ligger den anseelige kirke på sin bakke. Smukt 
og iøjnefaldende. Dens ældste del er kor og skib fra
romansk tid, og de er opført af granitkvadrer. I senmid
delalderen tilføjedes to store korsarme af mursten og med 
genanvendelse af kvadre. I det sydlige tilbygning er kva
drerne lagt i bælter. Også det lidt yngre tårn er dekorativt 
udsmykket med granitkvadrer.
Hele kirkerummet har sengotiske hvælv.
Over alterbordet ses kirkens store, sengotiske korbuekru- 
cifiks, der er et enestående arbejde fra billedskærer Claus 
Bergs værksted i Odense. Det er udført omkring 1520.
En ældre altertavle ses i den søndre korsarm. Kirken har en 
smuk, romansk døbefont og prædikestolen er fra højrenæs
sancen.

På skibets nordvæg hænger et stort nadvermaleri, kopi 
efter Paul Veronese ”St. Gregors gæstebud”. Maleriet blev 
i 1847 skænket til kirken af baron Blixen Finecke til Dal
lund.
I sydkapellet ses et epitafium over Giinther Diderich 
Finecke, der døde i 1729.
Kirken har to anseelige figurgravsten. En for præsten 
Johannes Nielsen og hustru og en for søstrene Svave.

På kirkegården ses en gravsten for præsten Frederik Bag
ger Zeuthen, og den bærer titlen ”jubeloldingen”. Det var 
en titel en præst eller lærer fik, hvis han havde bestridt et 
embede i 50 år.

Kåregårds familiegravsted
Efter morgenandagten vil vi på kirkegården samles ved 
familiegravstedet for Kåregård, hvor landsformanden vil 
lægge en buket ved gravstenen for Chr. R. Christensen, der 
var Dansk Slægtsgårdsforenings landsformand fra 1958 til 
1977.

Skamby kirke 
set fra sydvest

Søndagsudflugten i forbindelse med årsmødet indledes med morgenandagt i Skamby kirke.
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Troldesparket

Når jeg som barn, var på besøg hos min morfar, besøgte vi 
familiegravstedet på kirkegården ved Skamby kirke. I kir
kens fundament er der et stort fodaftryk, og morfar fortalte 
om trolden, som i arrigskab havde sparket til kirken.

Til min 6-års fødselsdag i 1977 havde min morfar historien 
om trolden til mig:

Jeg har engang lovet at fortælle dig lidt om det store fodaf
tryk på Skamby kirke lige ved vort familiegravsted, sådan 
som du har set det. Det er imidlertid slet ikke så let, for 
ingen kan fortælle mig noget om det, så du må nøjes med, 
hvad jeg allerede har sagt om det gamle sagn:

En ond trold havde set sig vred på Skamby kirke og 
besluttet at ødelægge den. Han stillede sig derfor oppe ved 
Særslev og kastede sten efter den. Og det var ikke små
sten. Tværtimod nogle kolosser til mange hundrede kilo, 
ja nogle af dem endda til flere tons, men han kunne ikke 
ramme. De røg forbi kirken og havnede på markerne ved 
Badstrup og hel ned til Stensby. Og det er grunden til, at 
disse marker er så smækfyldt med sten ikke alene oven på, 
hvor de nu er ryddet væk, men langt nede i jorden, hvor 
man støder på dem, når man pløjer, så plovskærene bøjes 
og det gav et ordentligt stød i ploven og de svære sindige 
heste, der trak den.

Da stenkastningen imidlertid ikke gav noget resultat, 
besluttede trolden at sparke kirken om, og han stormede 
derfor hen over markerne for at vælte den. Han glemte 
imidlertid, at kirken var signet med korsets hellige tegn, 
og heroverfor var trolden magtesløs. Kirken blev stående 
trods alle hans angreb, men så stor kraft lagde han i dem, 
at der blev den dybe hulning i stenen.

Hvad der blev af trolden, ved jeg ikke, men han er for
mentlig forsvundet sammen med alle andre af fortidens 
sagnskikkelser, og det skal vi kun være glade for.

Ulla Margrethe Hansen ved siden af troldens fodaftryk.

Da kirken blev bygget, forsøgte 
trolden at hindre kirkebyggeriet 
ved at ødelægge den med sten. 
Han kastede dog altfor langt mod 
syd, så de endte på markerne i 
Stensby, og sandt er det, at bøn
derne dér er plaget af mange sten 
på markerne. Derefter prøvede 
han igen med en enkelt stor sten, 
men også den blev kastet for langt 
og i en forkert retning, så den nu 
ligger midt i Søndersø.

Af Ulla Margrethe Hansen
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Flakkebjerg Institut

I vore dage huser bygningerne Flakkebjerg Efterskole

Da Flakkebjerg Ungdomshjem blev oprettet i 1836 hed 
det ”Flakkebjerg Institut til moralsk fordærvede Drenges 
forbedring”, senere ændredes det til ”Flakkebjerg Opdra
gelsesanstalt og
i de sidste mange år hed det ”Flakkebjerg Ungdomshjem”. 
Anstalten begyndte som et opbevaringssted for forsømte 
drenge, og i løbet af 1900-tallets første halvdel udviklede 
den sig til Danmarks første erhvervsskole.

Baggrunden
Flakkebjerg Institut blev oprettet af lensgreve Frederik 
Adolph Holstein-Holsteinborg. Lensgreven administrerede 
grevskabet fra 1808 til sin død i 1836. Han var en af oplys
ningstidens sidste store mænd, der gjorde meget for at 
udvikle godsdriften og for de ansatte. Han byggede skoler, 
oprettede aftenskoler, stiftede Danmarks første sygekasse, 
oprettede et hjem for syge, svage og gamle. Han oprettede 
også Danmarks første sparekasse.
Og hvad der er interessant i denne sammenhæng, tog han 
tidligt og for datiden et atypisk initiativ på det sociale 
område.
Dengang betød etableringen af sociale institutioner et nøje 
knyttet samarbejde med landøkonomiske initiativer.
Udover at grevskabet havde en meget organiseret forsør
gelse af pensionerede personer, interesserede lensgreven 
sig også tidligt for børnesagen.

Snart ansattes forskellige personer til at yde tjenester for 
grevskabets skoler og institutioner i musik- og sangun
dervisning, i gymnastik og forskellige håndværk samt en 
læge.

I 1811 oprettede han i hovedbygningen på Fuirendal et 
”Institut til Fattige og Forældreløse Børns Opdragelse til 
duelige Agerdyrkere”, der udover dette formål også var en 
arbejdsinstitution med væverier etc.

Men de forskellige forsøg med fabrik og fattiganstalt, 
hospital og børnehjem på Fuirendal blev hans smertens
barn. Kommunerne, der leverede børnene til denne institu
tion ville ikke i samme grad medvirke til det økonomiske 
grundlag. I 20 år holdt lensgreven dette kørende under 
store omkostninger, men måtte så nedlægge det i 1832.
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I efteråret 1832 mødte han A. Stephansen i Venslev skole, 
og med ham som leder oprettedes på lensgreveparrets 
bryllupsdag den 4. maj 1833 ”Det fuirendalske Institut”. 
Da Fuirendal få år efter skulle bruges til enkesæde, købte 
grevskabet en kommunitetsgård ved Fuglebjerg, der hed 
Hjortholm. Instituttet flyttede hertil og fik navnet Hol- 
steinsminde.
Det fuirendalske Institut begyndte med 10 børn - piger og 
drenge i forskellig alder.

Flakkebjerg Institut
Under indtryk af dette og et generelt behov, kontaktedes 
lensgreven af en i København etableret komité, der for
søgte at grundlægge en anstalt for ”moralsk fordærvede 
personer og især den opvoksende ungdoms forbedring.” 
Efter svære overvejelser besluttede lensgreven sig for at 
tage 12 drenge fra København på Det fuirendalske Insti
tut. Dette medvirkede til at forbedre instituttets vaklende 
økonomi.
Da lensgreven i 1834 havde modtaget den københavnske 
komités første børn, overdrog man også ham arbejdet med 
at finde en passende ejendom til den påtænkte anstalt.
Adskillige frivillige bidrag indkom og i 1835 lykkedes det 
at finde en gård nord for Flakkebjerg by. Gården erhverve
des og man udskiftede straks de gamle bygninger med nye, 
og gården stod færdig i sommeren 1836.

Gården var købt, og lensgreven begyndte at se sig om 
efter en leder. På foranledning af Stephansen på ”Det 
fuirendalske Institut” valgtes C. C. Møller til forstander for 
Flakkebjerg Institut. Denne mand blev af den allerstørste 
betydning for instituttet, og han bestred forstanderposten 
til han døde i 1890.
Imidlertid nåede lensgreven ikke at se denne stiftelse i 
brug, idet han døde i maj 1836 i en alder af 52 år. 
”Anstalten” indviedes 31. august 1836 med 9 elever.

Flakkebjerg Institut ca. år 1911

Fra begyndelsen var der plads til 70 drenge i alderen fra 8 
til 15 år, som blev undervist og beskæftiget ved landbrug.

Forstander C. C. Møller var en berømt pædagog, og han 
ledede hjemmet i 54 år. Han blev efterfulgt at sin svi
gersøn. Efter hans tidlige død kom en trængselstid, for 
man ansatte en tidligere Flakkebjergdreng, der var lærer i 
København, da man mente, at han havde de rigtige forud
sætninger for at lede en sådan institution. Men han havde 
været anbragt på hjemmet på grund af dyremishandling, og 
nu lagde han et stort arbejde i, at hvad drengene ikke kunne 
lære gennem den ene ende, det kunne han banke ind i dem 
gennem den anden!
Der blev grebet ind. Forstanderen fyret, og cand. theol. 
Ludvig Bech blev ny forstander, og han fik bragt instituttet 
tilbage til ordnede forhold.

I henhold til værgerådsloven af 14. maj 1905 blev Flakke
bjerg Institut anerkendt som opdragelsesanstalt for særlig 
vanskelige drenge i alderen fra 15 til 19 år. Der kunne 
optages 105 drenge på to afdelinger, og foruden landbrug 
og gartneri kunne de lære forskellige håndværk.
Noget ganske særligt for drengene var musikundervisnin
gen. Skolen havde eget orkester, der også optrådte som 
musikkorps ved forskellige festligheder i de omkringlig
gende købstæder.

I 1922 fik Flakkebjerg Opdragelsesanstalt det mere frede
lige navn Flakkebjerg Ungdomshjem. Det blev nedlagt i 
1973. Fem år efter oprettedes en efterskole i bygningerne. 
Bygningerne står i store træk, som efter en ombygning i 
1933, men dele af det omfattende bygningskompleks kan 
føres tilbage til 1884, da den gamle gård brændte.

OGN

IX/I E D L E II

Gårdejer
Kirsten Nielsen 
"Vesterbjerggaard" 
Mørkøv Kirkeby 20 
4440 Mørkøv

Gårdejere
Mie og Vagn Jensen 
"Vanggaard"
Borrevangsvej 10, Høve 
4550 Asnæs

Christa Lange 
Storkeløkken 128 
5270 Odense N

Bent Frederiksen 
Bakkevej 19 
9530 Støvring
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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 arrangement, så tag kontakt 
med formanden for den arrangerende kreds, navn 
og telefonnummer findes side 2.
Alle aktuelle indbydelser til kredsenes arrangemen
ter kan ses på foreningens hjemmeside www.slaegts- 
gaardsforeningen.dk under punktet kalender.

Himmerlandskredsen
Kredsen afholder den 4. april 2016 kl. 19,30 i "Tårnsalen", 
Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV. Foredrag og generalforsam
ling. Inger Hansen, vores sekretær gennem 50 år, kommer og 
fortæller historien om slægtsgårdsforeningen krydret med nogle 
gårdhistorier.
Efter kaffen afholder vi vores årlige generalforsamling med 
dagsorden efter vedtægterne.

Peter Stojfersen

Vestsjællandskredsen
Den 19. januar afholdt Vestsjællandskredsen sin ordinære 
generalforsamling, og traditionen tro, så samledes vi på Land
brugsskolen i Høng. Generalforsamlingen havde samlet 21 
medlemmer.
Beretningen blev taget til efterretning og regnskabet godkendt. 
Generalforsamlingen vedtog at nedsætte bestyrelsens antal fra 
7 til 5, og der var genvalg til Jette Nielsen og Søren A. Chri
stensen.
Efter generalforsamlingen talte Dansk Slægtsgårdsforenings 
landsformand - fru Gunhild Olesen Møller om sine visioner for 
slægtsgårdsforeningen. Landsformanden delte sit meget imøde
sete indlæg op i to. Først om Slægtsgårdsforeningen og derefter 
om landbrugets situation.
Om slægtsgårdsforeningen sagde landsformanden, at efter bag
landet havde talt ved årsmødet i Sønderborg ligger det fast, at 
foreningen fortsætter, og hovedbestyrelsen har sammen med de 
14 kredse et samarbejdsprojekt for at løfte foreningen frem. Vi 
har mange trofaste medlemmer, men skal vi sikre økonomien i 
foreningen, skal ser ske en markant medlemstilgang samtidig 
med at vi fastholder de eksisterende medlemmer. At skaffe nye 
medlemmer og fastholde dem vi har, kan gøres ved at øge kred
senes aktivitetsniveau. I stedet for to årlige udflugter, så indbyd 
til fire! Der bliver mere at vælge imellem og større chance for, 
at der bliver mulighed for flere til at være med.
Så fortalte landsformanden om landbrugets situation netop 
med udgangspunkt på Mors, hvor hun med ægtefælles driver 
et landbrug med stor svineproduktion. Gunhild Olesen Møller 
sluttede med at sige, at der ikke er plads til megen optimisme i 
landbruget, men nogen klarer sig dog godt.

Karen Andersen.

Sjælland Syd
Generalforsamling 2016. fredag den 1. april kl. 14.00 i Ever- 
drup Samlingshus ved 4733 Tappernøje.
Efter generalforsamlingen vil tidligere forstander for Sydsjæl
lands Landbrugsskole
Jens Hallqvist fortælle om landbrugets udvikling og historie.

Knud Pedersen

Midtjysk Kreds
Bestyrelsen for Midtjysk Kreds har otte medlemmer. De er bor 
spredt i kredsen, så det giver et godt overblik, når vi supple
rer hinanden med ideer til besøg. Hele bestyrelsen deltog i et 
møde på Bentas Cafeteria ved Skive, og her besluttede vi at der 
skulle være fire arrangementer i 2016. Det har vi haft de senere 
år. Skulle man lige være forhindret til et besøg er der måske 
mulighed næste gang. Husk også at I er velkomne til at deltage 
i andre kredses arrangementer.

Årets første besøg er mandag den 4. april kl. 18.30. Det bliver 
hos Champost i Thy. Besøget er arrangeret af vores bestyrelses
medlem Maria Nielsen der bor i Thy. Adressen er Gærupvej 11, 
7752 i Snedsted. Det bliver en interessant virksomhed at gæste. 
På grundlag af hestegødning er den storleverandør til havecen
tre, butikker og private. Varerne leveres i sække. Så Champosts 
produkter er velkendte for de fleste haveinteresserede. Virk
somheden har tidligere produceret champignons, men det er 
overtaget af østlandene. Medbring selv kaffe. Det anbefales at 
have fornuftigt fodtøj eller gummistøvler med.
Der er tilmelding til Gunhild O. Møller per mail. Helst tre dage 
før arr.

Næste arrangement bliver onsdag den 18. maj kl. 18.30 på 
Mausing Mølle, Mausingvej 55. Vinderslev per 8620 Kjellerup. 
Ejerne er Anne Marie og Hans Henrik Christensen. Stedet er 
en velholdt gammel vandmølle og den er meget smukt belig
gende. Det er tydeligt at det har været et velbesøgt sted gennem 
århundreder for det gamle vejnet fremstår som dybe hulveje, 
der er slidt til gennem århundreder. Det er bestyrelsesmedlem 
Hans Peter Iversen der har arrangeret besøget. Medbring selv 
kaffe og stol. Der er tilmelding til Gunhild O. Møller per mail. 
Helst tre dage før arr.
Den 1. august er der besøg ved den genoprettede Grynderup Sø 
i Salling, men mere herom i et senere blad.

Gunhild Olesen Møller

Fynskredsen
Fy nskredsen afholder et virksomhedsbesøg onsdag den 16. 
marts 2016 kl. 19,00. Der er arrangeret besøg hos frøfirmaet 
Jensen Seeds A/S Fabirksgyden 12 5220 Odense SØ. I for
bindelse med mødet afholdes generalforsamling ifølge vedtæg
terne.

Mogens Andersen

Haderslev Kredsen
Vi afholder aftentur og generalforsamling tirsdag den 7. juni kl. 
19.00 på Tørning Mølle ved Hammelev.
Nærmere følger.

Jens M. Knudsen.

Vejlekredsen
Kredsen indbyder til forårsmøde, torsdag den 17. marts 2016 
kl. 1400, i Bygningen Vejle, Ved anlægget 14b nabo til stor 
parkeringshus.
Vi har inviteret Gunhild Olesen Møller vores nye Landsfor
mand, til at fortælle om landbruget og vores forening. Gunhild 
er medlem i Region Nord for Venstre.
Efter Gunhilds indlæg vil der være kaffe .
Pris for eftermiddagen vil være 60 kr. pr. person.
Tilmelding senest søndag den 13 marts til: Jens Jacob tlf. 
75669010, Thorkild tlf. 75851384 eller Steffen tlf. 40865493.

Steffen Buch Juul.

http://www.slaegts-gaardsforeningen.dk
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Nordsjællandskredsen
Den 14. januar holdt vi Vintermøde i Grønnegadecentret i Hille
rød. Først fortalte formand for Nordsjællands Landboforening, 
Herdis Lindegaard Jespersen om sit snart 10 årige virke som 
formand for landboforeningen.
Herdis er p.t. den eneste kvinde som er formand for en Land
boforening, hun blev valgt første gang efter at have været i 
valgkamp med to mandlige kandidater og siden været genvalgt 
tre gange. Udfordringerne har været mange og i et så befolk
ningstæt område, som det nordsjællandske er der mange med 
meninger, holdninger, krav og ønsker til landbruget.
Noget der har krævet megen indsats og kamp for landbrugets 
interesser er nationalparkplanerne - Kongernes Nordsjælland, 
man er nu nået til forslag nr. 5.
Og med væsentligt mindre areal end første forslag. Nu omfatter 
det ca. 24.000 hektar heraf er 1.500 hektar ”frivillig” landbrugs
jord.
Nordsjælland omfatter 11 kommuner - strukturreformen har 
medvirket til at dialogen faktisk går bedre, men selvfølgelig er 
der konstant kampe der skal kæmpes. F.eks. når Hillerød kom
mune nu vil bygge nyt rensningsanlæg og ikke lige regnede så 
meget på, hvor meget mere vand Havelse å skal aflede. Landbo
foreningens medvirken i dannelsen af ålaug virker.
At landboforeningen for år tilbage meldte sig ind Bæredygtigt 
Landbrug gav mange reaktioner, positive såvel som negative fra 
medlemmerne - men så sandelig også pres fra landbrugets top. 
Hvorvidt vi er nået til et tidspunkt, hvor vi i Danmark har brug 
andelsselskaber version to, er også noget der arbejdes med. 
Ikke mindst set i lyset af hvor svært det var for Arla at håndtere 
tilbud fra detailhandlen om ekstra penge for mælken kanaliseret 
til de danske mælkeproducenter.
Et andet stort ord for tiden er BNBO - boringsnærebeskyttel- 
sesområder, der er vandværker/kommuner der vil lægge restrik
tioner på store landbrugsarealer af hensyn til grundvandet. Her 
kan man jo også lige tænke på Århus kommune.
Afslutningsvis kom Herdis ind på Landbrugspakken fra lige før 
jul, bedre rammevilkår giver grubund for optimisme - selv om 
der er elementer der gerne skal luges væk.

Efter det interessante foredrag fra Landboforeningen drak vi 
kaffe og spiste boller og lagkage.

Efter kaffen fortalte Inger M. Hansen om sit mangeårige virke 
som sekretær for Slægtsgårdsforeningen. Der er sket meget 
gennem årene, også for denne forening.
Ingen kan være i tvivl om Inger og Hennings store interesse og 
engagement i foreningen ve og vel.
Efter Ingers indlæg blev foreningens fremtid drøftet. Årsmødet 
stemte nej til hovedbestyrelsens forslag om at nedlægge for
eningen i 2016, og med den udvikling der nu er i det samlede 
medlemstal, hvordan ser fremtidsmulighederne så ud? Men 
som det bl.a. blev sagt, vi må se tiden an og anlægge en femårig 
horisont og så tage bestik derfra.
Kredsens planer om tur til Svanholm og Hansen Is blev også 
luftet.

Aftenen sluttede med at vi så Jørgen Bohns film fra turen til 
Rügen sidste sommer, for nogle af aftenens 18 deltagere var det 
et gensyn med turen.

Jens Brogaard Jensen

Vendsysselkredsen
Vi havde vores sommerbesøg til ”Striben” i Vester Hassing hos 
Marianne og Jens Myhren.
Vi besøgte et flot og veldrevet landbrug, der består af flere 
gårde, bl. andet af “Myhren“.

Gårdene drives med kartofler og kornavl. Der er en produktion 
med 1700 søer.
Jens fortalte levende og interessant om gårdenes drift.
Marianne viste os rundt i den spændende Vævestue, som er 
indrettet i hovedbygningens vestfløj.
Det er et sted, hvor egnens væveinteresserede kan samles og 
udøve deres vævekunst.
Vi sluttede i Østfløjen i den rummelige gildesal, hvor vi først 
drak vores medbragte kaffe.
Derefter afholdt vi vores generalforsamling, spørgsmålet fra de 
forsamlede var?
Hvorfor kommer der næsten ingen fra Vendsysselkredsen til 
vores møder?
Ja det er et spørgsmål til Dig, som nu sidder og læser det her, 
men hvorfor kommer Du ikke, når vi inviterer???
Vi var 32 til vores aften på “Striben” Mange, mange tak til jer 
fra Himmerlands kredsen der var mødt, det var godt at I kom 
18 personer!
Det er en glæde at i møder op så talrigt, det er værre med Ven
delboerne!
Der var genvalg til: Johanne Poulsen, Poul Olesen og Asger 
Josefsen.

Vi bestemte, at vi vil holde et virksomhedsbesøg: Hirtshals 
Yard, Jens Munksvej 1, 9850 Hirtshals.”Nordsøkatedralen”. 
Vi mødes den. 31. marts. Kl. 19.00. Hirtshals Yard laver skibs 
montage, og har overtaget Wartsilas, værftsaktiviter i Hirtshals. 
Der er 40 fastansatte medarbejdere og 100 ansatte i spids
belastninger.
Efter rundvisningen, giver Hirtshals Yard, kaffe.
Havnedirektør, Jens Kirketerp Jensen fra Hirtshals Havn, vil 
fortælle om havnens gode udvikling, og det der sker i disse år. 
Han kommer kl. 20.00.
Vi skal høre om den nye udvidelse af havnearealet på 25 hektar, 
og om, hvor Hjørring Kommune har den største udvikling inden 
for erhvervslivet.

Tirsdag den 10. maj kl. 19.00. I Sæsing Kulturcenter, Sæby 
Landevej 417, 9830 Tårs. Sisse Fisker, kendt TV-vært, med 
mere. Fortæller om egne oplevelser. Hun er født og opvokset 
i Tårs.
Tilmelding senest 1. maj. Til : enovolhoj@mail.dk eller 4089 
7492
Entre : 150 kr.

Vi skal besøge ” Drivsholm”, Vråvej 423, 9760 Vrå den 1. juni, 
kl. 19.00.
”Fra aktiv landbrug. Til Hotel/ Bead & breakfast.” 
Hvor vi også vil holde vores generalforsamling. 
Der serveres: Kaffe & kage, pris pr. person: 60 kr. 
Tilmelding senest 30. maj, kl. 20.00 på mail. enovolhoj@maiL 
dk. Eller, 4089 7492.

Lørdag den 17. september, kl. 14.00 skal vi besøge Andreas 
Helgstrand. ”Møgelmosegård”
”Helgstrand Dressage” Uggerhalne, Uggerhalnevej 80, 9310 
Vodskov. Andreas er berider, VM- og OL-medaljevinder.
På gården er der 40 ansatte og plads til ca. 140 heste.
Efter rundvisningen, mødes vi i gårdens kantine, hvor vi kan 
drikke vores medbragte kaffe, der vil også blive fortalt mere om 
gårdens drift. Deltagerpris: 20 kr. pr. person.

Billedforedrag om New Zealand & Syd Australien ved Esther 
og Niels Ole Vblhøj samt Finn Moltsen torsdag den 27. oktober, 
kl. 19.00 på Klitgården i Tversted, Østervej 10, 9881 Bindslev. 
Kaffe og brød medbringes.
Arrangementet laves sammen med Vendsyssel-Gildet.

Niels Ole Volhøj

mailto:enovolhoj@mail.dk
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Slægtsgård på Als
På Dansk Slægtsgårdsforenings hjemmeside (www.slaegts- 
gaardsforeningen.dk) findes et link til en kort, men interes
sant film. Klik på: ”Se filmen fra Slægtsgårdsforeningens 
oprettelse 1941”.

Det er en godt to minutter lang reportage fra Als, 
hvor man først orienteres om, at de store dagblade og 
Familie Journalen arbejder på at samle de gamle slægts
gårde. Gårde med mere end 500 år i slægten modtager 
et flag, gårde med mere end 200 år får en slægtsbog. 
Vi hører om slægtsgårdsfesten på Danebod Højskole 
og om udflugten den efterfølgende dag, som gik til 
Dybbøl.

Hvem, der har skrevet den indtalte tekst oplyses ikke, men 
det er Gunnar ”Nu” Hansen, der lægger stemme til.

OGN

Slægtsgårdsrejsen 2016

I nr. 439 var årets Slægtsgårdsrejse omtalt, og den 
former sig som en tur rundt i det vestlige Schleswig- 
Holstein med overnatningerne i Friedrichstadt.
Rejsen begynder lørdag den 13. august. Vi samles på 
Rosengård ved Kværkeby og kl. 8 drager vi af sted. 
Der bliver opsamling i Vissenbjerg.
Onsdag den 17. august kommer vi tilbage til vores 
udgangspunkt.

Vor samarbejdspartner, Ørslev Rejser, har lovet at stille 
en faglig velfunderet rejseleder til rådighed.

Turen har allerede en sådan tilslutning, at den gennem
føres, men der er stadig pladser.

Pris: 5.132 kr. pr. person i dobbeltværelse.
Tillæg for enkeltværelse: 550 kr.
I prisen er samtlige måltider og entreer.

Tilmelding til Inger M. Hansen
Svalevej 13, 4440 Mørkøv. Tlf: 59 27 59 77.
E-mail: imhan@post.tele.dk
Tilmelding senest den 1. juni.

JENS OG ANNA JENSENS FOND
Dansk Slægtsgårdsforening administrerer Jensog Anna Jensens Fond, 

der uddeler rejselegaterti 1 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, Rugvænget 5, 5400 Bogense.

http://www.slaegts-gaardsforeningen.dk
mailto:imhan@post.tele.dk
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Tilmelding til Dansk Slægtsgårdsforenings årsmøde 2016
Tilmelding kan kun ske skriftligt eller pr. e-mail til Slægtsgårdsforeningens forretningsfører
Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv, e-mail: imhan@post.tele.dk
senest den 1. april 2016.
For deltagere som ikke skal overnatte senest den 1. maj.
Når tilmelding er modtaget fremsendes regning.

FØLGENDE DELTAGERE TILMELDES (skriv tydeligt):

Navne _________________________________________________________________________

Adresse:_________________________________________________________________________

Telefon:__________________________________

Hermed bestilles (skriv antal personer)

Møde Besøg på Glorup Gods, fredag
Besøg og frokost Kongsted Åben Have, fredag
Besøg, kaffe, rundtur og middag på Ditlevsdal Bison Farm, fredag
Besøg og frokost, lørdag
Eftermiddagskaffe, lørdag
Festmiddag, lørdag
Besøg og frokost m.m. søndag

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

Fortur Fortur alt inkl. - med påstigning

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

------------------------------------------------------------------------- KLIP
KOPI TIL EGEN ERINDRING:

Hermed bestilles (skriv antal personer)

Møde Besøg på Glorup Gods, fredag
Besøg og frokost Kongsted Åben Have, fredag
Besøg, kaffe, rundtur og middag på Ditlevsdal Bison Farm, fredag
Besøg og frokost, lørdag 
Eftermiddagskaffe, lørdag 
Festmiddag, lørdag
Besøg og frokost m.m. søndag

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

Fortur Fortur alt inkl. - med påstigning

mailto:imhan@post.tele.dk
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Rygård
Rygård på Østfyn er en del af Glorup 
gods, og de to gamle sædegårde har haft 
fælles ejer siden 1765.

Mest interessant er hovedbygningen, der 
en af landets ældste og et fornemt eksem
pel på herregårdsbyggeriet i overgangen 
mellem middelalder og renæssance.

Rygård fremtræder i historien allerede 
i midten af 1300-tallet, og i slutningen 
af århundredet kom den i slægten Urnes 
besiddelse. Og det var Johan Urne, der 
opførte den nuværende hovedbygning 
i 1520'eme. Den viser en middelalder
borg, hvor hensynet til bekvemmelighed 
og plads måtte vige for hensynet til sik
kerhed.

Ældst er nordfløjen i to etager over høj 
kælder. Den er 24 meter lang og 10 meter 
bred. Parallelt med hovedfløjen ligger 
den lidt yngre portbygning. De to fløje 
var oprindelig forbundet men en mur i 
hver side.

Selvom borgen var bygget som et for
svarsværk, blev den under Grevens fejde 
indtaget af folk fra Svendborg. Hvor 
medtaget borgen blev vides ikke, men 
den blev hurtigt sat i stand og midt i 
1500-tallet opførtes en fløj i hver side, så 
det nuværende anlæg var skabt.

De to runde trappetåme i gården - det ene 
midt for hovedfløjen og det andet i hjør
net mellem vestfløjen og portbygningen 
- skal være opført omkring 1590.

Det interessante ved Rygårds hovedbyg
ning er, at det er et af de første borganlæg, 
som den danske adel fik opført efter, at 
kong Hans med sin håndfæstning i 1483, 
gav adelen ret til at opføre befæstede 
borge. En rettighed dronning Margrethe 
fratog dem i 1390'erne.

Slægten Urne besad Rygård i 1582, da 
Johan Urnes sønnedatter bragte gården til 
sin mand, Niels Bild til Ravnholt.

Niels Bild blev slægtens sidste mand og 
Rygård overgik svigersønnen A. V. von 
Ahlefeldt, hvis arvinger i 1669 solgte gård 
og gods til Niels Banner, hvis kreditor, 
Peder Pedersen Lerche, overtog Rygård 
året efter.

I 1675 oprettede Peder Lerche et stamhus, 
der tilfaldt sønnen Vincents Lerche. Af 
økonomiske grunde ophævede Vincents 
Lerche stamhuset i 1694 og solgte Ry gård 
til oberst H. Pultz, hvis søn overtog går
den. Hans enke, Margrethe Gyldenkrone, 
solgte året efter til lensgreve Adam Gottlob 
Moltke, der tre år før havde erhvervet 
Glorup, og siden har de to herregårde haft 
fælles ejer.

OGN


