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Stiftet 5. juli 1941

Kasserer og sekretær:
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tlf. 45 80 25 37. Træffes bedst tirsdag og efter kl. 17. 
Postgiro nr. 8 08 31 42.
Ejendomskonsulenter:
Anders Frederiksen, Søndertoften 17, 9500 Hobro, 
tlf. 98 51 17 07. Telefax 98 51 17 06.
Michael Munthe Fog, Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse, 
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Hovedbestyrelsen:
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3480 Fredensborg, tlf. 49 19 38 37 
(Formand: Nordsjællandskredsen)

Gårdejer Poul Ancher Hansen, 
»Stensebygaard«, Stensebyvej 23, 
3730 Nexø, tlf. 56 48 84 60 
(Formand: Bornholms Amt)

Gårdejer Jens Peter Hansen, 
»Skovgaard«,
Ty-Hastrupvej 10 B, 4690 Haslev, 
tlf. 53 68 12 67

Gårdejer Arne Højland, 
Bakkedraget 3, 4270 Høng, 
tlf. 58 85 28 41 
(Formand: Vestsjællands Amt)

Gårdejer Meta Larsen, 
Kornagervej 54, 4640 Fakse, 
tlf. 56 73 09 20 
(Formand: Sjælland-Syd)

Proprietær Jens Peder Skov Jensen, 
»Hobygården«, Hobyvej 37, 
4983 Dannemare, 
tlf./fax. 53 94 41 63 
(Formand: Udvalget for økonomiske 
og landbrugsmæssige sager og 
Lolland-Falster afd.)

Gårdejer Poul Mahler,
»Egbo«
Sandager Kirkevej 30, Sandager, 
5610 Assens, tlf. 64 79 10 20 
(Formand: Fynskredsen)

Gårdejer Elise Jensen, 
»Højtoftgård«, Gammelby 40, 
6100 Haderslev, tlf. 74 56 63 16 
(Formand: Haderslevkredsen)

Gårdejer H.C. Clausen,
Rosenvej 69
Ullerup, 6400 Sønderborg, 
tlf. 74 46 12 86
(Formand: Det sydlige Sønderjylland)

Ernst Plagborg,
Lindevej 4,7200 Grindsted, 
tlf. 75 32 04 12 
(Formand: Ribe Amt)

Gårdejer Else Christa Bollerup Nielsen, 
Skrumsager Hovedgaard, 
Skrumsagervej 1, Sønder Bork, 
6893 Hemmet, tlf. 75 28 00 12 ’

Gårdejer Mads Andersen,
Skårupvej 4, Hanning, 6900 Skjern, 
tlf. 97 36 20 74
(Formand: Ringkøbing Amt)

Gårdejer Oluf Føns Knudsen, 
Ribevej 88, Ødsted, 7100 Vejle, 
tlf. 75 86 50 29 
(Formand: Vejle Amt)

Gårdejer Anders Knudsen Pedersen, 
»Kjærsgård«, Skadholmsvej 5, 
Gjerbøl, 7752 Snedsted, 
tlf. 97 93 42 71

Gårdejer Jens Skytte, 
»Aldrupgaard«
Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup 
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Gårdejer Henry Slemming, 
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Formanden skriver:
Kaaregaard, den 8. februar 1997.

Som det fremgår af brevene side 3 her i bladet, havde 
jeg lige før jul henvendt mig til skatteministeren an
gående et lovforslag, der ville skærpe afgifterne på fa
milieoverdragelser, hvilket jeg som formand for Slægts
gårdsforeningen, naturligvis måtte gøre indsigelser 
imod.

Som det ses af svaret fra skatteministeren, har man 
imødekommet vore synspunkter i nogen grad, og det 
glæder vi os over, men det ændrer ikke ved den kends
gerning, at der fortsat sker forringelser i vilkårene 
for de få, der ønsker at blive selvstændige, ikke blot i 
landbruget, men generelt i Danmark.Vi bør i det dan
ske samfund, hellere end lægge hindringer i vejen, 
forkæle dem, der ønsker sig en tilværelse som selv
stændige erhvervsdrivende.

I julen og tiden derefter dukker der hos de fleste af os 
en række forskellige lokalhistoriske årsskrifter op, og 
mange af dem indeholder interessant læsning, set med 
lokalhistoriske briller, men også mange spændende 
gårdbeskrivelser af almen interesse.

Derfor denne opfordring til vore medlemmer: Hvis I 
finder gårdbeskrivelser i jeres lokale tidsskrifter, så 
prøv om I kan skaffe et eksemplar til Slægtsgårdsar
kivet.

Vi har nu så gode pladsvilkår på GI. Estrup, at vi med 
stor glæde modtager alt relevant materiale til arkivet, 
og vi er meget åbne over for at dele vore arkivalier med 
andre arkiver i form af kopier.

Lad mig understrege, at de arkivalier, der er tilgået 
Slægtsgårdsarkivet, naturligvis altid forbliver arkivets 
ejendom, men vi vil gerne dele oplysningerne med an
dre, der kan have glæde af dem. Vi håber, at de lokal
historiske arkiver ser på samme måde på deres oplys
ninger.

Lad alle gode kræfter deles om de værdifulde oplys
ninger, for at lære af fortiden, leve i nutiden og virke for 
fremtiden.

Med venlig hilsen
Carl Martin Christensen.

Slægtsgaardsarkivet:
Landbrugsmuseet,

GI. Estrup, Randersvej 4,
8963 Auning,
tlf. 86 48 48 16
(onsdag kl. 11-15), fax 86 48 41 82 

Der er gratis adgang til arkivet, hvis 
man siger i porten, at man skal på 
arkivet.
Arkivarer:
Ejgil Overby, »Klausholm«,

Ansvej 12, 8620 Kjellerup,
tlf. 86 88 62 66

Aage Kirkegaard,
Fløjstrupvej 29, 8900 Randers,
tlf. 86 49 43 03

Ulrich Alster Klug
Smedetoften 32, 2.tv.
2400 København NV,
tlf. 38 33 19 12

Else-Margrethe Ransy,
Udbygade 19, 2200 København N, 
tlf. 35 37 73 22 kl. 18-21 
(fortrinsvis folketællinger)

Redaktion:
Ole G. Nielsen,

Lundforlundvej 8, 4200 Slagelse, 
tlf./fax. 53 58 40 16

Nr. 327 udkommer omkring
20. april.
Stof til dette nummer skal være hos 
redaktøren inden den 20. marts.

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Tryk: Korsør Bogtryk ApS
4220 Korsør, tlf. 53 57 79 43 

Fax 53 57 36 35
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Brev til Skatteministeren
Formanden for dansk Slægtsgårds
forening - gårdejer Carl Martin 
Christensen sendte 23. december 
1996 et brev til skatteministeren, 
deri stod :

“I Landsbladet den 20. december er der en notits, der 
omtaler et nyt lovforslag fra skatteministeren, hvor 
hovedindholdet er en skærpelse af afgifterne ved fa
milieoverdragelser.

I en tid hvor alle - inklusive regeringens ministre - 
ved festlige lejligheder glæder sig over, at der stadig er 
nogle unge mennesker, der vil være selvstændige, vir
ker det besynderligt, at man fra regeringens side frem
sætter forslag, der vil vanskeliggøre etablering i land
bruget.

Samfundet har brug for initativ, og derfor er der me
re behov for lovforslag, der kan animere unge til at 
iværksætte, og mindre brug for omkostningsfordyren
de og bremsende lovforslag.

Dansk Slægtsgårdsforening opfordrer skattemini
steren til at trække forslaget tilbage.”

Den 20. januar 1997 forslå skatteminister 
Carsten Kocks svar til Dansk Slægtsgårdsforening. 
Skatteministeren skrev :

“Tak for Deres brev af den 23. december 1996 angå
ende forslaget om en ændring af boafgiftloven. De har 
under henvisning til en artikel i Landsbladet udtrykt 
bekymring for, hvad forslaget ville betyde med hensyn 
til familieoverdragelser, idet man ifølge det oprindelige 
forslag alene ville kunne modregne stempelafgiften i 
gaveafgiften for den del, der vedrører gaven.

Jeg kan glæde Dem ved at fortælle, at regeringen den 
18. december 1996 stillede et ændringsforslag angående 
netop dette punkt, og det indgik i den lovændring, der 
blev vedtaget den 20. december.

Mens regeringen ikke fandt det rimeligt med en ge
nerel modregningsregel, mente man dog, at der i for
bindelse med generationsskifte af erhvervsvirksomhe
der fortsat skal være fuld modregningsadgang af 
stempelafgiften i gaveafgiften. Denne særlige begun
stigelse af generationsskiftet forudsætter, at der er tale 
om overdragelse af ejendom, der anvendes helt eller 
delvist i gavegiverens eller den samlevende ægtefælles 
erhvervsvirksomhed, og hvor ejendommen efter over
dragelsen anvendes helt eller delvist i, modtagerens 
eller dennes ægtefælles erhvervsvirksomhed. Denne 
modregningsret gælder dog ikke, hvis erhvervsvirk
somheden består i udlejning af fast ejendom. Bort
forpagtning af landbrug, gartneri, planteskoler eller 
frugtplantager og skovbrugsejendomme anses imidler
tid ikke for udlejningsvirksomhed.”

Betragtninger om landbrugssituationen
Dansk Slægtsgårdsforenings næstformand A. C. Win

ther Hansen skriver her om sine betragtninger om 
landbrugssituationen efter årsskiftet :

Et nytår er passeret, og ved denne lejlighed, kan vi 
ikke lade være med at se tilbage, og gøre status over, 
hvad der er sket i landbruget. Har det stået mål med de 
tanker og de ønsker, vi havde for et år siden? Vi må nok 
indse, at landbrugserhvervet blev indtægtsmæssigt op
delt i to fløje. Den ene var svineproducenterne, hvis 
indtægter var stærkt stigende, hvad kun var tilfredsstil
lende. Så var der planteavlerne, mælke- og kød
producenterne. Her var indtægten stærkt faldende. Især 
for de to sidst nævnte var der mange på nulpunktet. Det 
må betegnes som katastrofalt. Med denne udvikling vil 
vi se en mængde mælke- og kødproducenter stoppe, og 
enten sælge for at forlade erhvervet, eller såfremt der er 
økonomisk baggrund, gå over til anden produktion.

Det vi ser er, at den bølge af sammenlægninger til store 
enheder vil fortsætte, også med bedrifter der kunne 
have været bæredygtige, og hvor vore unge landmænd 
kunne have fået fod under eget bord.

Der skal være en positiv vilje hos vores politikere, til at 
indse en lempelse i de bureaukratiske tiltag, som til 
stadighed er et irritationsmoment, formularer, re
striktioner og ikke mindst afgifter.

Det er med stor tilfredshed, at vi fra Slægtsgårds
foreningen bemærker, at der imellem vore organisatio
ner på Sydfyn, er ved at indledes en dialog mellem 
landboforeningerne og familiebruget om en sammen

lægning, for at stå stærkere over for de urimelige krav 
landbrugserhvervet er udsat for. En tanke som Asger 
Jørgensen, Landboungdommen Fyn, giver positive be
mærkninger i landbrugsmagasinet den 16. januar. Vi 
kan kun håbe, at de unge ser det som en helt naturlig 
ting, for at bevare et landbrug uden alt for stor re
duktion af enheder, skal alle - uanset størrelse på brug 
- stå sammen.

Dansk Slægtsgårdsforening vil til hver en tid, se det 
som værende den eneste rigtige løsning med en sam
menlægning af de to organisationer, uden hensyn til 
nedarvede politiske tilhørsforhold.

Jeg kan kun håbe, at det nye år vil bringe mere 
lydhørhed hos vore politikere, men også i vores egen 
landbrugstop. Det skal være mest attraktivt, at være 
selvstændig, også i fremtidens landbrug. Der vil i frem
tiden vise sig, at ejerformer som I/S vil vinde frem, en 
ejerform der giver de unge mulighed for at etablere sig, 
og stå som ejer af sin egen gård, og drive et fornuftigt 
foder- og maskinsamarbejde med sine interessanter. 
Den ejerform vil nok bremse de store sammenlægnin
ger, som bliver så kapitaltunge, at et generationsskifte 
bliver umuliggjort.

Piet Hein skrev om Troen og Håbet : 
Pessimisterne er dog de reneste tåber, 
de tror på det modsatte af, hvad de håber. 
Nej, de optimister, som livet beror på, 
er dem som tør håbe på noget, de tror på.

A. C. Winther Hansen.
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Bygningsfredning
HVAD KAN FREDES ?
Medlemmerne af Dansk Slægtsgårdsforening forvalter 
betydelige mængder af den danske bygningskultur. Ofte 
høres spørgsmålet, hvilke krav stilles til en bygning, for 
at den kan blive fredet, og hvilke rettigheder har ejeren 
af en fredet bygning?

Mette Jacobi fra Skov- og Naturstyrelsen, som forval
ter bygningsfredningen oplyser:

Bygninger kan fredes, hvis de har væsentlig arkitekto
nisk eller kulturhistorisk værdi, og de er over 100 år 
gamle. Det kan være særlig smukke og velbevarede 
bygninger, men også bygninger, der har været ramme 
om kulturhistorisk betydningsfulde begivenheder eller 
historiske personer.

Det er således ikke udelukkende arkitektonisk værdi
fulde huse, der kan fredes, men også mere beskedne 
bygninger, som viser bolig-, arbejds- og produktions
vilkår og andre væsentlige træk af den samfundsmæs
sige udvikling.Også bygninger, som er yngre end 100 år, 
kan fredes, hvis de har helt særlige arkitektonisk kva
litet, eller hvis der er andre særlige grunde til at sikre 
dem for eftertiden.

Det er ikke blot bygninger, der kan fredes, men også 
deres umiddelbare omgivelser kan indgå i en fredning, 
hvis disse omgivelser er en del af den arkitektoniske 
helhed.

Landets ældste bygninger eller bygningsdele fra før 
1536 har stor interesse på grund af deres alder og 
sjældenhed, og de er derfor automatisk fredede.

Kirkebygninger kan ikke bygningsfredes, hvis de er 
omfattet aflov om Folkekirken.

KONSEKVENSERNE
Fra det tidspunkt, hvor ejeren af en bygning har fået 
skriftlig meddelelse om, at bygningen er indstillet til 
fredning, må der ikke foretages bygningsændringer, der 
vil være i strid med fredningen.

Når en bygning er fredet, skal den holdes i forsvarlig 
stand. Først og fremmest skal dens tag, ydervægge, døre 
og vinduer være tætte og i orden, så bygningen ikke 
forfalder.

Der må ikke foretages arbejder på bygningen, der 
ændrer den, uden forudgående tilladelse fra Plan
styrelsen. Ved bedømmelsen af, om en tilladelse kan 
gives, lægger Planstyrelsen vægt på, at den fredede 
bygning har eller får en hensigtsmæssig funktion, der 
kan medvirke til at bevare den, uden at de frednings
mæssige værdier tilsidesættes.

En fredning skal respekteres af alle, som har rettighed 
over ejendommen.

Der ydes ikke erstatning i forbindelse med en byg
ningsfredning, men Planstyrelsen vil kunne bistå eje
ren med vejledning og forskellige former for økonomisk 
støtte. Desuden vil andre forhold kunne have betydning, 
for bevaring af en fredet bygning, f.eks. lempelser efter 
beskatningsreglerne. (Se informationsbladene “ Myn
digheder og økonomi” og “Statens bygningsfrednings
fond”).

HVORDAN?
Alle kan foreslå en bygning fredet, d.v.s. både ejere, 
brugere, foreninger, offentlige myndigheder og andre 
interesserede.

Fiskergården, Bjerregård i Holmsland Kommune. 
Den firelængede gård fra 1825 blev fredet i 1988.

Planstyrelsen kan selv tage initativ til en fredning. 
Fredningsforslag skal indsendes til Planstyrelsen.

Forslaget skal indeholde en begrundelse for, at den 
pågældende bygning ønskes fredet, og så vidt muligt en 
angivelse af, hvornår bygningen er opført, og hvilken 
arkitekt eller bygmester der har tegnet den.

Forslaget skal også indeholde en kort beskrivelse af 
bygningen. Forslaget skal tillige indeholde oplysninger 
om ejendommens postadresse, matrikelnummer, ejer
lav samt ejerens navn og adresse. Det skal være bilagt 
kopi af matrikelkort eller lignende, der viser ejendom
men med dens bygninger, og et sæt fotografier af den 
eller de bygninger, som foreslås fredet.

Såfremt der foreligger tegninger, opmålinger eller 
bygningshistoriske oplysnimnger, bør dette materiale 
medsendes.

Når Planstyrelsen har modtaget et fredningsforslag, 
foretager styrelsen efter aftale med ejeren en besigti
gelse af ejendommen.

Herefter forelægges fredningsforslaget i Det særlige 
Bygningssyn. Bygningssynet er nedsat af miljøministe
ren, og det består af 12 medlemmer, som repræsenterer 
forskellige institutioner, organisationer og myndighe
der.

En bygning kan kun fredes, hvis Bygningssynet fin
der, at den har tilstrækkelig arkitektonisk eller kultur
historisk interesse. Anbefaler Bygningssynet ikke for
slaget bortfalder det.

Når Bygningssynet har indstillet en bygning til fred
ning skal Planstyrelsen skriftlig underrette ejer, bru
ger, kommunalbestyrelse og amtsmuseumsråd om, at 
fredningen påtænkes gennemført.

Eventuelle foreninger, som skriftlig har fremsat ønske 
herom, vil også blive underrettet. Parterne kan indenfor 
en frist, som skal fastsættes til mindst tre måneder, 
indsende bemærkninger til fredningsforslaget.

Efter udløbet af fristen for indsendelse af bemærknin
ger skal Planstyrelsen inden yderligere tre måneder 
tage stilling til, om fredningen skal gennemføres, og 
parterne skal skriftlig underrettes om beslutningen.

Planstyrelsens afgørelse kan inden fire uger påklages 
til Miljøministeren. Bliver fredningen endelig efter be
handling af en eventuel klage, tinglyses den på ejen
dommen.

Supplerende oplysninger vedrørende fredning af byg
ninger fås hos Skov- og Naturstyrelsen, Haraidsgade 
53, 2100 København 0. Tlf.: 39 47 20 00.

OGN.



5

F alster
Kongen havde fra gammel tid ejet 

store dele af Falsters jord. I “Kong Val
demars jordebog” fra 1231 ses, at kro
nen sad med 25 %, herremændene med 
25 % og selvejerbønderne med godt 
40%. Der var på dette tidspunkt for
holdsvis få selvejerbønder på Falster, 
og Falster var forrest i den almindelige 
udvikling på den tid: bort fra selvejet.

I årenes løb blev kongens andel af 
Falster stadig større. På Frederik den 
Andens tid ( 1559-1588) erhvervedes den 
gamle herregård Bønnet samt Stad- 
agergård. I 1603 og 1604 erhvervedes 
de to store ejendomme Korselitze og 
Skørringe.

Herefter ejede kronen næsten hele 
Falster og selvejerbønderne var så godt 
som forsvundne.

Blandt de private godsejere var Ny
købing Hospital en af de største. Hos
pitalet ejede først og fremmest “Krin
gelborg”.

Når kronen havde så stærke interes
ser på Falster, kan forklaringen være, 
at tre enkedronninger sad på Nykøbing 
Slot, og indtægten fra krongodset på 
Falster var deres underhold.

Christoffer den Første enke - Margrethe Sambiria sad 
med Falster i 1280'erne.

Frederik den Førstes enke - Sophie af Pommeren var 
her under Grevens Fejde.

Frederik den Andens enke - Sophie af Mecklenburg 
boede på Nykøbing Slot fra 1588 til 1631.

Frederik den Tredjes enke - Sophie Amalie havde 
Falster fra 1670 til 1685.

Den udvalgte Prins - Christian - Christian den Fjerdes 
ældste søn og tronfølger residerede her fra 1631 til sin 
død i 1647. (Prinsen døde året før faderen, og lille
broderen Frederik blev konge).

I 1718 blev Falster udlagt til ryttergods. Rytteriet 
forlod Falster i 1733, men øen forblev en del af det 
økonomiske grundlag for det nationale rytteri.

11763 ophørte ryttergodset, og i 1766 blev godset solgt 
ved auktion.

Indtil salget havde Falster tre kongelige ladegårde, 
hvor kronens bønder gjorde hoveri. Men det var hoveri 
i begrænset omfang.
Ladegårdene var :
1) Nørre Ladegård eller Nykøbing Slots Ladegård.
2) Skørringe og
3) Korselitze.

Ved auktionen i september 1766 blev godset delt i 10 
hovedgårde :
1) Nørre Ladegård, der blev købt af kongelig agent 
Johan Christoffer von Westen. Gården fik navnet 
Westenborg, og blev senere delt i flere parceller.

2) Korselitze blev erhvervet af Jørgen Schønning, en 
ukendt mand, der var stråmand for generalmajor Clas- 
sen.
3) Skørringe, som gik til Ole Stampe, hvis slægt sad 
med den til 1903. I 1846 solgtes ladegården Dalbygård 
fra Skørringe.
4) Orupgård blev købt af købmand Christian Hincheldey.
5) Stavrebygård tilfaldt Gustav greve Holck-Winther- 
feldt, og gården kaldtes Gjedsergård.
6) Stangerup blev købt af kammerråd Kehlet i Stubbe
købing. Han døde kort efter handlen var tilendebragt og 
enken var ikke interesseret i denne nye godsdannelse, 
så der oprettedes ingen hovedgård. I 1786 købte bøn
derne deres gårde til selveje.
7) Stadager tilfaldt to pengemænd - kancelliråd Hans 
Tersling og justitsråd Peder Thestrup. De gav gården 
navnet Vennerslund. Herfra udstykkedes Kirstineberg. 
(Vennerslund beskrives siderne 6-8).
8) Grimmestrup var en skovejendom som købtes af 
Johan Christoffer von Westen, der gav den navnet 
Hvededal. Nu hedder godset Orenæs.
9) Egensee erhvervedes af købmand Hans Bergeshagen 
Hincheldey i Nykøbing. Gården hedder nu Valnæs.
10) Carlsfeld blev købt af generalmajor Classens strå
mand Jørgen Schønning. På en parcel af denne hoved
gård oprettedes Næsgård Agerbrugsskole. (Se side 12).

Foruden de ti hovedgårde, var noget seperat gods 
udbudt, og af noget af dette gods oprettedes senere 
Bøtøgård.
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Vennerslund
Herregården Vennerslund bliver et af målene på års

mødeudflugten 1997. Der venter deltagerne en stor
slået oplevelse. Vennerslund hovedbygning er meget 
smukt indrettet, og der er mange malerier, bl.a. af 
Lauritz Tuxen, den nuværende ejers morfader.

MIDDELALDERGÅRDEN
Vennerslund har rod i den middelalderlige gård Stad
ager, opkaldt efter landsbyen af samme navn. I 1576 
mageskiftede kong Frederik den Anden sig til Stad
ager, som han gav navnet Sophienholm efter dronning 
Sophie af Mecklenburg. Efter ni år besluttede kongen at 
gården skulle have sit gamle navn - Stadager - tilba
ge. Gården var ved at udvikle sig til en avlsgård, og den 
unge enkedronning Sophie viste den største interesse 
for landbrug, især studeopdræt. Af hendes kammer
regnskab ses, hvorledes stude og kalve fra hendes andre 
gårde sendtes til Stadager for at blive opfedet.

Det er sagt om enkedronningen, at hun bestyrede sit 
gods med stor sparsommelighed og dygtighed.

Man må formode, at ladegårdens bygninger har været 
betydelige. For det var her hertug Karl af Sverige og 
hans gemalinde boede i 1582 på gennemrejse til Tysk
land.

I begyndelsen af 1700-tallet nedbrændte Stadager. 
Jorden blev udstykket i 6 bøndergårde. Da ryttergod
set 11 år efter indrettedes, blev gårdene henlagt her
under, og fæsterne måtte fratræde.

AUKTIONEN
Ved ryttergodssalget 1766 genoprettedes den gamle 
hovedgård Stadager. Den fik et tilliggende af fri ho
vedgårdsjord (skattefri jord) ager og eng 5172 td. hart
korn og 1672 td hartkorn skovskyld.

Bøndergodset omfattede ager og eng 52272 td. hart
korn samt 572 td. hartkorn skovskyld.

Stadager købtes af vennerne Hans Tersling (1736- 
1785) og Peter Thestrup (1744-1813). Det var formu
ende folk, der henholdsvis var kancelliråd og justits
råd. De gav gården navnet Vennerslund.

Ved salget fandtes ingen bygninger af betydning på 
godset. De to ejere måtte derfor lade opføre et helt nyt 
gårdkompleks. Materialerne købtes i Nykøbing og hen
tedes fra det gamle slot, som man var i fuld gang med at 
rive ned.

Gennemkørselen til gårdspladsen skete dengang - som 
nu - mellem to lader. Lidt beskedent i den ene side af 
gårdspladsen lå hovedbygningen i en etage med fronti
spice.

VENNERSLUND
Kancelliråd Hans Tersling var gift med Kirstine 
Hofgaard, som ved hans tidlige død blev ejeejer af 
Vennerslund i 1789. Hun oprettede en avlsgård med 
navnet Kirstineberg.

Hun giftede sig med konferensråd J. E. Colbjørnsen, 
men fik ægtepagt, hvorved hun forbeholdt sig ret til at 
fastsætte den sum, for hvilken hendes søn af første 
ægteskab -Jørgen Tersling skulle overtage den ene af 
hendes gårde. I 1805 tilfaldt Vennerslund Jørgen 
Tersling, mens Kirstineberg arvedes af familien Col- 
bjørnsen.

SLÆGTEN GRANDJEAN
Jørgen Tersling solgte straks Vennerslund til prokura
tor Carl Vincens Grandjean (1771-1844).

Han var skovridersøn fra Vemmetofte, havde tjent en 
betydelig formue som forpagter af Nielstrup på Lol
land. Han købte i 1804 Sparresholm med ladegården 
Rådegård. I løbet af et år tjente han mange penge ved 
udstykning af Rådegård.
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I 1806 købte han Vennerslund. Jorden blev udskiftet 
og skovdriften sat i system.

Carl Vincens Grandjean var i 1797 blevet gift med 
Marie Louise Ytting (1762-1837).

I 1840 udnævntes Carl Vincens Grandjean til justits
råd.

Han døde i 1844. Ægteskabet var barnløst og nevøen - 
cand. jur. Ludvig Grandjean (1806-1861) arvede Venners
lund. Farbroderen havde bestemt at der skulle oprettes 
et stamhus for nevøen. Dette stamhus blev det sidste 
maj orat, som blev oprettet i Danmark. Grundloven i 

1849 afsluttede denne feudale institution. I erektions
brevet for stamhuset var en bestemmelse om, at stam
husbesidderen skulle være jurist.

Den juridiske embedseksamen blev på den tid også 
kaldt “kongelig privilligeret godsejereksamen”.

Stamhusbesidder Ludvig Grandjean var i 1833 blevet 
gift med Caroline Augusta Johanne Marie Ernst Wilde 
(1811-1855)

Den næste stamhusbesidder på Vennerslund var søn
nen cand. jur. Johan Carl Wilhelm Grandjean (1834- 
1882). Han var i 1860 blevet gift med Louise Vilhelmine
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Vennerslunds hovedbygning fra 1845. En monumental bygning i klassicistisk stil. Bemærk støbejernstrappen, en 
treløbet trappe med repos foran hoveddøren.

Phenning (1835-1902). I 1862 udnævntes stamhusbe
sidderen til kammerjunker.

Sønnen Johan Ludvig Grandjean (1862-1926) var og
så jurist og blev den tredje stamhusbesidder. Han be
sad en kort overgang tillige med Skørringe hovedgård.

Han giftede sig i 1891 med Ingeborg Hansen (1870- 
1947).

Johan Ludvig Grandjean var formand for Stadager- 
Nr. Kirkeby sogneråd, amtsrådsmedlem og landvæ
senskommissær.

Efter hans død i 1926 overgik stamhuset til sønnen 
Vincens Grandjean (1898 - 1969).

Sportsfolk vil erindre Vincens Grandjean fra olympia
den i Berlin 1936, hvor han blev nr. 4 i military - indi
viduelt.

I parken til Vennerslund ses stadig godsejerens ride
hus, som blev opført til “træningslejr” før olympiaden.

Godsejer Vincens Grandjean udnævntes til hofjæger
mester og kammerherre.

Han blev gift med Nina Tuxen, datter af kunstmaler 
Lauritz Tuxen, Europas sidste store fyrstemaler.

1 1930 overgik stamhuset til slægtens Grandjeans frie 
ejendom, efter afståelse af jord og betaling af en stor 
sum.

I 1963 overgik Vennerslund til kammerherre Grand- 
jeans datter Suzanne grevinde Brockenhuus-Schack 
gift med ejeren af Gram og Nybøl godser kammerherre, 
hogjægermester Jens greve Brockenhuus-Schack.

1 1986 oprettede kammerherreinde Suzanne grevinde 
Brockenhuus-Schack familieaktieselskab

Vennerslund Skove og i 1989 fulgte familieaktie
selskabet Vennerslund Gods.

Vennerslunds ejer kammerherreinde 
Suzanne grevinde Brockenhuus-Schack 

er 6. generation.

HOVEDBYGNINGEN
Da Vennerslund blev oprettet til et stamhus for slægten 
Grandjean, fandt stamhusbesidderen at det fordrede en 
mere præsentabel hovedbygning. I 1845 opførtes den 
nuværende hovedbygning efter tegning af arkitekt O. 
M. Glahn. Det blev en monumental klassicistisk byg
ning med mange smukke detailer.

LANDBRUGET
Til Vennerslund hører omkring 1000 ha. Halvdelen er 
landbrugsjord, der dyrkes med korn, frø, roer, ærter og 
lucerne.
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Det Classenske Fideikommis
Det Classenske Fideikommis 

blev oprettet i 1792 efter testa
mentarisk bestemmelse af gene
ralmajor Johan Frederik Classen. 
Det omfattede hovedgårdene 
Korselitze og Karlsfeldt på Fal
ster samt hovedgården Arresødal 
ved Frederiksværk og nogle kø
benhavnske ejendomme.

En parcel af Carlsfeldt blev Den 
classenske Agerbrugsskole på 
Næsgård, hvor Slægtsgårdsfore
ningens årsmøde afvikles i 1997.

GENERAL CLASSEN
Johan Frederik Classen blev født 
den 11. februar 1725 i Kristiania 
(Oslo). Faderen var en ubemidlet 
organist fra Als.

J. F. Classen tog teologisk em
bedseksamen i 1744 med laveste 
karakter, og han valgte ikke ån
dens sværd.

11749 deltog Classen i kong Fre
derik den Femtes rejse til Norge, 
og havde allerede på det tidspunkt 
forbindelser til handelsfolk der. 
Kort efter optrådte han som le
verandør af krigsmateriel, navn
lig kanoner fra kanonstøberiet i Moss, hvor han havde 
repræsentationen i henved 10 år.

Han var kommet i stort engagement med købmand 
Bjørn i Købernhavn, der leverede til de algierske pre
senter. Denne leverance overtog Classen, da Bjørn døde 
i 1750. Classen tjente så mange penge, at han inden sit 
30. år købte en lystgård “Frederikslund” ved Østerport, 
senere kendt som Den classenske Have. Her anlagde 
han i 1755 en fajancefabrik, men den blev det modsatte 
af en succes.

I 1756 forærede kongen agatmøllen ved Arresø til 
Classen og Just Fabricius, for at de skulle anlægge et 
krudtværk. De begyndte også støberi af metalkanoner. 
Stedet blev kaldt Frederiksværk.

Efter fem år ønskede Fabricius at trække sig ud af 
samarbejdet. Kongen købte hele virksomheden og Clas
sen fortsatte som direktør. Prisen var 130.000 rdl. Se
nere købte Classen Frederiksværk for 100.000 rdl. og i 
1770 fik han hele leverancen af krudt og kanoner til 
landetaten. Han lavede det til et storetablissement med 
flere nye anlæg : Teglværk, vognfabrik, ny agatmølle, 
voksdugsfabrik, fajanceovnfabrik, voksblegeri, digel
fabrik, vokslysstøberi, gørtlerværksted, guldsmede
værksted og rebslageri.

Behovet for arbejdskraft var stort. Allerede i 1760'er- 
ne fik Classen rådighed over bøndergodset omkring 
Frederiksværk, og senere oprettede han hovedgårdene 
Arresødal og Grønnesøgård.

I 1766 købte J. F. Classen hovedgårdene Korselitze og 
Karlsfeldt på Falster.

Da Classen var 58 år i 1783 giftede han sig med 
den 10 år yngre baronesse Anne Elisabeth Iselin, niece 

af Just Fabricius. Hendes første mand - baron Iselin 
var død i 1781, og efter tre års ægteskab døde general
inden i 1786. Ægteskabet var barnløst.

Classen ejede bl.a. et stort bibliotek. Han var også 
samler af mineraler, mekaniske modeller og optiske, 
matematiske og fysiske instrumenter. Han var ligele
des meget interesseret i musik, og havde en stor samling 
noder.

Classen var gennem mange år plaget af gigt. Han døde 
24. marts 1792. Ved et testamente havde han bestemt, 
at alle hans værdier skulle tilfalde en velgørende stif
telse - Det Classenske Fideicommis.

AUKTIONEN
Ved auktionen over krongodset på Falster i 1766 var det 
en ukendt mand fra København, som fik højeste bud på 
såvel Korselitze som Karlsfeldt.

Efter auktionen viste det sig, at det var prins Carl af 
Hessel-Kassel, der var køberen. Baron Iselin var kautio
nist. I 1768 kom det frem, at den reelle køber var 
generalmajor Johan Frederik Classen.

FIDEICOMMISSET
Da generalmajor Johan Frederik Classen døde i 1792 
efterlod han sig en meget stor godssamling.

Korselitze og Karlsfeldt godser på Falster bestod af 
13.367 tdr. land. Hertil kom Arresødal ved Frederiks
værk og de københavnske ejendomme. Ialt 187 gårde og 
128 huse med tilhørende kirker, skoler, møller o.s.v. 
alene på Falster. Alt dette havde Classen formået at 
samle på 47 år.

I hans testamente var det bestemt, at der af hans bo 
skulle oprettes et fond, hvis indtægter skulle gå til :
1) at danne nyttige mennesker til statens bedste -
2) at understøtte og befordre vindskibelighed og 

arbejdssomhed i de nødvendigste dele for landets 
vel -

3) at hjælpe og lindre fattigdom og elendighed.

Dette gælder stadig, men man skal bemærke, at ordet 
vindskibelig har to betydninger. Den oprindelige, der 
betød stræbsomhed og en nyere, der tolkedes som 
bjærgsomhed. Og i generalens testamente var det or
dets positive betydning - stræbsomhed - der var tænkt 
på.

Grænserne for det falsterske gods snoede sig som en 
linie fra Stubbekøbing til Sdr. Kirkeby og så ret mod øst, 
syd for Korselitze til sundet. På de andre sider ligger 
Grønsund og Østersøen. Det største areal indenfor dis
se grænser udgjordes af bøndergods, det egentlige gods. 
Resten, hovedgårdene og andre store ejendomme samt 
skoven og nogle smågårde, udgør stort set ejendommen 
i dag.

1 1875 blev der solgt 161 gårde og 242 huse. I forvejen 
var Frederiksværk med kanonstøberi og et utal af as
socierede virksomheder samt bøndergods og hovedgår
den Arresødal bortsolgt. Det var dog testamentariske 
bestemmelser, der lå bag disse salg. Med bøndergod
sets bortsalg var general Classens ønske opfyldt :”Så 
længe jeg lever, skal I være mine trælle og behandles
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som sådanne, men når jeg er død, skulle I få det godt, ja 
evigt godt” Endvidere På mine til Fideikommisset 
henhørende godser gives alle på samme værende bøn
der arvefæste, og må deres hoveri bestemmes på den 
allerømmeste og lemfældigste måde, endog mildere end 
love og forordninger foreskrive, hvilket altid in causa 
dubio skal udtolkes til bøndernes fordel. I almindelig
hed forhjælpes bønderne på alle mine godser til at udgå 
af fællesskabet og til at indrette deres jordbrug på 
fordelagtigste måde. Alle til min dødsdag på godserne 
hæftede restancer, enten hos bønder eller husmænd, 
eftergives.”

Dette fortæller noget om generalens karakteregen
skaber, streng, men alligevel med tanker på sine med
mennesker og samfundets ve og vel.

Karlsfeldt blev kort før 1800 delt i selve hovedgården 
Karlsfeldt og parcellen, der skulle danne rammen om 
Den classenske Agerbrugsskole - Næsgård.

I 1917 solgte Fideicommisset Karlsfeldt.
Efter det ene frasalg efter det andet, fik Fideikommis

set i 1947 en stor gave, idet fru Bodil de Neergaard 
testamenterede hele sin ejendom - Fuglsang, Priorskov, 
Nagelsti Skovgård samt skovdistriktet til Det classen
ske Fideikommis.

Nu ser Det Classenske Fideikommis således ud :

Lolland : Fuglsang 392 ha
Priorskov 233 ha
Flintingegård 126 ha
Nagelsti Skovgård 94 ha
Skov 866 ha

1731 ha

Falster : Korselitze 330 ha
Bellinge 180 ha
Bjerregård 103 ha
Næsgård 369 ha
Herslebslund 59 ha
Lejehuse 45 ha
Hesnæs 5 ha
Skov 1694 ha

Protektor for Det classenske Fideikommis er Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe.

Den overordnede ledelse for Det classenske Fideikom
mis er en bestyrelse på 3 medlemmer.

Bestyrelsesformand er højesteretsdommer H. C. Dahier 
Kartel, landbrugskyndig medlem af bestyrelsen er gods
ejer, kammerherre Jon Krabbe, Frederiksdal og det 
tredje bestyrelsesmedlem er kabinetssekretær Niels 
Eilschou Holm.

Den daglige ledelse varetages af skovrider og gods
forvalter Poul Schreiner Hansen.

KORSELITZE
Den gamle herregård genopstod efter generalmajor 
J. F. Classens køb af godset. Hovedbygningen fra adels
tiden blev stærkt ombygget ved arkitekt Andreas 
Kirkerup.

Classen lagde ikke blot vægt på, at godset skulle give 
et godt udbytte, men også at dets landskabelige skøn
hed.

I 1783 lod han på Korselitze plante 1.000 æble- og 
pæretræer, 300 blomme-og kirsebærtræer, 15 vinstokke, 
foruden abrikos-, fersken- og morbærtræer. Han lod 
anlægge en urtehave, en blomsterhave og en plantesko
le til opelskling af frugttræer og prydplanter.

Ifølge Classens testament skulle “Det classenske Fi
deikommis bestyres af dets direktion. I den første di
rektion sad bl.a. P. A. Bernstoff og generalens broder 
P. H. Classen. Historikeren Henny Glarbo skriver, at 
siden den første direktions blev nedsat, har nogle af 
landets mest fremragende mænd siddet i direktionen.

I den første tid ledede inspektør Smidth godsets drift 
efter Classens vilje. Efter Smidths død besluttede di
rektionen, at et af dens medlemmer skulle tage ophold 
på godset og lede det som godseinspektør.

I 1813 flyttede generalens fætter Michael Classen til 
Korselitze, som han administrerede med sin søn P. H. 
Classen (den yngre) som medhjælp.

P. H. Classen blev i 1827 medlem af direktionen og i 
1836 overtog han stillingen som godsinspektør, som han 
bestred til sin død i 1886. Det er sagt om ham, at han 
både var en samvittighedsfuld og virksom administra
tor.

KORSELITZE OG KONGEHUSET
I 1889 blev kronprins Frederik protektor for Det Clas
senske Fideikommis, og han bestred protektoratet til 
sin død i 1912. I 1921 blev kronprins Frederik protek
tor. I sommeren 1943 boede kronsprinsefamilien på 
Korselitze.

Dronning Margrethe og Prinsen benytter ved enkelte 
lejligheder stadig hovedbygningen på Corselitze.
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Karlsfeldts bygninger 
bærer præg af, at have 
været en forpagtergård. 
Store avlslænger og 
beskeden hovedbygning. 
På Karlsfeldt var 
hovedbygningen en 
længe af egebindingsværk 
- men hvidpudset. 
Foruden boligen for 
forpagteren var der 
også mejeri i hoved
bygningen.
(Foto o. 1930)

KARLSFELDT
Karlsfeldt blev oprettet af de såkaldte 16 stubbekøbing- 
jorder, og blev ved opdelingen af Falster den 10. hoved
gård. Ved auktionen i 1766 blev den sammen med 
Korselitze erhvervet af en ukendt mand fra København 
ved navn Peter Schønning.

Efter auktionen viste det sig at være prins Carl af 
Hessel-Kassel, der var køberen, men i 1768 blev det 
klart, at den reelle køber var generalmajor J. F. Classen.

Denne nyoprettede hovedgård fik navnet Karlsfeldt 
efter prins Carl af Hessel-Kassel, der var gift med den 
danske prinsesse Louise, kong Christian den Syvendes 
lillesøster.

Da general Classen døde og Karlsfeldt indgik i Det 
Classenske Fideikommis hørte der 62,8 td. hartkorn til 
hovedgården. Det svarede til omtrent 390 ha.

Bøndergodset omfattede næsten 444 tdr. hartkorn 
foruden lidt skov og anden jord.

Det classenske Fideikommis udstykkede for 200 år 
siden en parcel fra Karlsfeldt, der fik navnet Næsgård, 
som senere skulle blive hjemsted for Den classenske 
Agerbrugsskole.

I midten af 1800-tallet overgik fæstegodset til selveje, 
og Karlsfeldt havde da 372 ha hovedgårdsjord tilbage.

11917 besluttede direktionen for Det classenske Fidei-

«I» *

11974 blev den gamle hovedbygning kortet af og skalmuret.
Nu rummer den en konfortabel og tidssvarende bolig.
(tegning af Ellen Valentin 1997.) s
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kommis at sælge tre gårde, deriblandt Karlsfeldt. Der 
blev angivet nogle mere eller mindre gode grunde til at 
skille sig af med disse ejendomme :
- Det lå udenfor Fideikommissets ejendomskompleks.
- Det blev med årene mere og mere kendeligt, at hver
ken avlsbygninger eller selve hovedgårdsdriften på 
Karlsfeldt stod mål med den nye tids krav.
- Det ville blive for omkostningsfuldt at sætte i stand.
- Hensynet til Fideikommissets omdømme. Det ville se 
smukt ud, om man afstod jord til oprettelse af mindre 
ejendomme.

Ifølge godsejer, baron Bertouch-Lehn, tidligere land
brugskyndige direktør i Fideikommisset, var sandhe
den, at ejendommen var misligeholdt og man manglede 
likvide midler (Næsgårdbogen 1982).

Et konsortium købte Karlsfeldt med 275 ha. Gården 
udstykkedes. Der oprettedes en gård på 33 ha, en på 30 
ha og Stubbekøbing by købte 16,5 ha. Resten solgtes i 
forskellige større og mindre parceller.

Tilbage til Karlsfeldt var 97 ha.
En af interessenterne i konsortiet var hestehandler P. 

Foged, der blev eneejer. Hans datter - fru A. Larsen 
arvede Karlsfeldt, som hun i 1973 solgte til Inge og Erik 
Østerholm Hansen.

Til Karlsfeldt hører nu 110 ha.

NÆSGÅRD
Næsgård er mere kendt som landbrugsskole end som en 
af Danmarks store landbrug. Men dens historie er 
interessant. For af de utallige forslag, som i “Oplys
ningstiden” og under de store landboreformer fremkom 
om at oprette læreanstalter eller agerdyrknings
seminarier, var den plan, der blev fremsat af general
major J. F. Classen om at oprette et “seminarium eller 
agerdyrkningsskole” , den første, man forsøgte at reali
sere.

Efter forskellige forslag blev det på ladegården “Næs” 
under hovedgården Karlsfeldt, at Classens oprindelige 
tanker søgtes udført.

Efter at Det kongelige danske Landhusholdningssel
skab i 1793 -året efter Classens død - havde udpeget 
landmåler Oluf Christian Olufsen (forfatter til kome
dien “Gulddåsen”) til den kommende skoles forstander.

Efter at han i overensstemmelse med general Classens 
tanker havde uddannet sig til stillingen på en flerårig 
studierejse i udlandet, tog han efter hjemkomsten fat på 
at få planen gennemført ved opførelse af skolebygninger 
og udarbejdelse af en plan for skolen og undervisningen. 
Det var en meget vanskelig opgave, for der var næsten 
ingen mulighed for at hente inspiration andre steder.

Det var Olufsens plan, at de unge bønderkarle skulle 
kunne lære alt på skolen, hvad en bonde i det hele taget 
kunne få brug for i sin bedrift daglig året igennem. 
Derfor blev planen meget detailleret og yderst udførlig.

Næsgårds hovedbygning har mod gårdsiden en 
smuk fronton, hvor der i den ovale niche ses en 
buste af generalmajor J. F. Classen.
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Da skolen stod færdig lidt før århundredskiftet, og 
kunne begynde sin virksomhed, kom problemet.

Der var skolebygning, undervisningsplan, forstander 
og lærere, men der manglede det vigtigste - elever. 
Kun en elev havde meldt sig til skoleåret 1799-1800!

Man forsøgte at indbyde unge vordende landmænd 
udenfor bondestanden til undervisningen, men de havde 
heller ikke trang til teoretisk undervisning.

Trods alt, hvad der var ofret af penge og tid på at søge 
Classens gode tanker ført ud i livet, måtte planen 
henlægges.

Fideikommisset søgte derefter at gennemføre under
visningen i en ændret skikkelse i København på det 
såkaldte “Classenske Agerdyrkningsinstitut” på Øster
bro, hvor Olufsen holdt forelæsninger over agerbrug og 
landøkonomi for dem, der ville høre på det.

Oluf Christian Olufsen blev i 1815 udnævnt til profes
sor ved Universitetet i statsøkonomi eller stats
husholdning.

Endelig lykkedes det i 1849 - 50 år efter det første 
mislykkede forsøg. Skolen på Næsgård kunne begynde 
sin virksomhed. Kurset, der oprindelig var tænkt som 3 
eller 4-årigt var nu 2-årigt.

Det var P. H. Classen (den Yngre), der genrejste Den 
classenske Agerbrugsskole på Næsgård.

I 1978 overgik Den classenske Agerbrugsskole på 
Næsgård til at være en selvejende institution, men 
Fideikommisset ejer stadig selve Næsgård. Bestyrelsen 
for Agerbrugsskolen består af Fideikommissets besty
relsen, to repræsentater for gamle Næsgårdianere, samt 
formanden for Falsters landboforening.

Det landbrugskyndige bestyrelsesmedlem i Fidei
kommissets bestyrelse er formand for Agerbrugssko
len.

I 1971 indførte daværende forstander P. Hartvig 
Larsen agrarøkonomikurset i samarbejde med han
delsskolen i Nykøbing F.

Det begyndte som et merkonomkursus, men er senere 
anerkendt som et selvstændig uddannelse.

Denne agrarøkonomuddannelse er Næsgårds mest 
betydningsfulde kursus, der samler elever fra hele lan
det.

I 1978 efterfulgtes P. Hartvig Larsen som forstander 
af Frederik Qvist. Nu er Henrik Dammand Nielsen 
forstander på Classenske Agerbrugsskole.

HESNÆS
Ikke langt fra Næsgård ligger den lille havneby Hes- 
næs, der er kendt for sin huse beklædt med rør.

Havnen blev anlagt i 1878. Den tjente til udskibning 
af brænde og Skoveffekter. En betydelig fiskeindustri 
blev oparbejdet i forbindelse med havnen. Nu er hav
nen mest præget af lystfartøjer.

OGN.
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Slægtsgårdsrej sen 
til Island 1997

Dansk Slægtsgårdsforenings rejse til Island i dagene 
4.-11. juli 1997, har fået så mange tilmeldinger, at tu
ren gennemføres, men der er plads til flere.

Pris: 9.300 kr.
I dette beløb er betalt for fly tur/retur, 
transport og udflugter med guide.
Hotel med morgenmad, 3 frokoster og 
samtlige middage.
Tillæg for enkeltværelse 2.000 kr.
Børn under 12 år er til ’Æ-pris.

Alle overnatninger er på Grand Hotel i 
Reykjavik, som er et meget eksklusivt 
hotel.

Dagsprogrammet foreligger, og kan rekvireres ved 
henvendelse til Ole G. Nielsen, Lundforlundvej 8, 
4200 Slagelse. Tlf/fax 53 58 40 16 eller tlf. 53 58 41 06. 
I korte træk kan programmet skitseres således :

7. udflugtsdag: Egnen omkring 
Hekla, hvor vi bl.a. ser den ud- 
gravede gård “Stong”, som blev 
begravet ved Heklas udbrud i 
1104. Der bliver et gårdbesøg og 
kik på mejeriet i Selfos.

2. udflugtsdag: Besøg på Tingsletten, kører derefter til 
Reykholt, hvor Snorri Sturlusson boede og dagen slut
ter med besøg i Hvalfjord.

3. udflugtsdag: Rundtur i 
Reykjavik, hvor vi ser de 
steder man bør se, når man 
alligevel er der.
Eftermiddagen byder på 

tur til Havnefjord og slut
ter med badning i Den blå 
Lagune.

4. udflugtsdag: er til fri disposition, så man kan gøre 
sine indkøb og se mere på hovedstaden. Men samme dag 
tilbydes en tur til Vestmannaøerne, som ikke er med
regnet i turens pris. (Afhængig af antallet kan det blive 
op mod 800 kr.pr. person for denne ekstratur).

6. udflugtsdag : heldagstur til Kerid, 
Gullfoss, Geysir og det gamle bispe
sæde ved Skalholt.

5. udflugtsdag: Heldagstur langs Is
lands sydkyst med besøg ved vand
fald, museet ved Skogar, klipperne 
ved Vik og Dyrholaey.

OGN.
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NYT FRA KREDSENE
SJÆLLAND SYD
Kredsen indbyder til teatertur lørdag, den 1. marts. 
Man besøger Amagerscenen, og får en fornøjelig ople
velse.

Kredsen afholder generalforsamling den 5. april i Røn- 
nede. Det bliver en mærkedag i kredsens historie da 
formanden - Meta Larsen har meddelt, at hun ikke 
ønsker genvalg til bestyrelsen. Efter generalforsamlin
gen fortæller cheftolk Jørgen Thygesen om sine ople
velser fra barndommen på herregården Holmegård ved 
Fensmark, til hverdag som cheftolk i Brussel.

HADERSLEVKREDSEN
Kredsen indbyder til forårsmøde med generalforsam
ling torsdag, den 6. marts kl. 14.00 på Tørning Kro ved 
Hammelev.
Efter generalforsamlingen holder borgmester og høj

skolelærer Peder Holst, Rødding foredraget :
“Højskolen - hvad gi'r den ungdommen i 1997 ?”

Elise Jensen.

VEJLE AMTSKREDS
Den 18. marts indbyder kredsen til forårsmøde.

Vi samles kl. 13 ved Pedersens laboratorium i Vin
ding. Jens Pedersen viser rundt og fortæller om virk
somheden, som er en højteknologisk fabrik, der udvikler 
20 nye produkter om året. Der bliver bl.a. udviklet 
produkter af råmælk fra køer. Der er 20 - 30 ansatte og 
man eksporterer til 18 lande.
Efter rundvisningen bliver der mulighed for køb af 

hudplejemidler til reduceret pris.
Derefter kører vi til Vejle Golfbanes cafeteria. Her 

venter kaffe og derefter afholdes generalforsamlingen.
Bestyrelsen.

LOLLAND-FALSTERKREDSEN
Efter at kredsens efterårsudflugt blev aflyst på grund 
af manglende tilslutning, måske fordi høsten i visse 
egne trak ud, besluttede bestyrelsen at arrangere en 
teatertur efter jul.
Turen fandt sted lørdag, den 18. januar og gik til Det ny 

Teater i København, som havde nyopsætningen af Den 
glade Enke på programmet.

Der meldte sig 38 deltagere til turen, hvor kredsens 
formand var chauffør på bussen.

Før teaterforestillingen blev vi vist rundt på teatret, 
hvor guiden fortalte inspirerende om den nyligt afslutte 
istandsættelsen af teatret for 85 mio kr.
Efter rundvisningen overværede vi den meget flotte 

forestilling, hvor ikke mindst de smukke kostumer blev 
beundret. De var kreeret af nu afdøde Jean Voigt.
Turen sluttede med spisning på Korporalskroen i Karls

lunde, hvor vi fik en udmærket middag til rimelig pris.
Hans Chr. Christensen.

HIMMERLANDSKREDSEN
Søndag, den 1. december, havde kredsen arrangeret et 
besøg på foreningens arkiv - Dansk Slægtsgårdsarki

vet på Gammel Estrup. Vi blev budt velkommen af 
arkivar Ejgil Overby, og herefter fortalte han om, hvor
dan arkivet begyndte, og om den omflakkende tilvæ
relse, det har haft indtil nu, hvor det er indrettet i 
særdeles gode lokaler hos Dansk Landbrugsmuseum på 
Gammel Estrup.
Ejgil Overby fortalte også om det arbejde han og Aage 

Kirkegård havde med at få det hele registreret på EDB, 
som vil gøre brugen af arkivet meget lettere.
Efter vi havde hørt om arkivet, gik medlemmerne selv 

igang med at finde de oplysninger, de hver især havde 
interesse for.

Vi besøgte Gammel Estrup den dag, da man netop 
holdt julemarked, og efter vi havde forladt arkivet var 
der rig lejlighed til at foretage juleindkøb. Der var bo
der overalt med alt lige fra tøj og legetøj til madvarer.
Medlemmerne sluttede dagen med en overdådig buffet 

i Cafeteriet.
Bestyrelsen kan nu meddele, at kredsens generalfor

samling bliver afholdt 15. maj kl. 19.00. Mødestedet 
bliver Nibe kirke. Pastor Jens-Anders Djernæs, Nibe 
fortæller kirkens historie og om alle de flotte kalk
malerier, der kom frem ved den store restaurering. Efter 
besøg i kirken holdes generalforsamling i forbindelse 
med kaffebord i Skal Pavillionen, som er beliggende i 
skovområdet nord for Nibe by.
Slægtsgårdsforeningens medlemmer fra andre kredse 

er velkomne.
A. C. Winther Hansen.

VESTSJÆLLANDSKREDSEN
Den 23. januar afholdt kredsen generalforsamling. Igen 
i år samledes man på Høng Landbrugsskole, hvor for
stander Ove Bech Jensen bød velkommen og kort ori
enterede om skolens uddannelser. Uden dramatik gen
valgtes Christian Nielsen, Tølløse og Arne Højland, 
Høng.
Efter kaffen fortalte proprietær Helge Jespersen, 

Svinninge om sine oplevelser gennem et begivenheds
rigt liv. Først som elitegymnast på Niels Bukhs hold, 
senere som bestyrelsesmedlem af den europæiske 
sukkerroedyrkerorganisation. Helge Jespersen fortalte, 
at han har være i mere end 50 lande. Der blev også tid 
til lidt causeri over dialekter og talemåder.

OGN.

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
Dansk Slægtsgårdsforenings hovedbestyrelse afholdt 
sit halvårlige møde den 5. februar.
Landsformanden Carl Martin Christensen kunne be

rette om sin henvendelse til skatteminister Carsten 
Kock om stempelomkostninger. (Se side 2 og 3).
Fra det fynske kunne formanden orientere om det 

vordende projekt “Stråtagsforeningen på Fyn” for gårde 
og helårsbeboede huse med stråtag, der er bevarings
værdige men ikke fredede.

Ejendomskonsulent Anders Frederiksen er gået på 
pension fra landboforeningen i Hobro, men fortsætter 
med sagerne for Slægtsgårdsforeningen. Foreningen 
har truffet aftale med ejendomskonsulent, cand. jur. 
Michael Munthe Fog, Slagelse, således at Anders Fre
deriksen fortrinsvis varetager interesserne vest for 
Storebælt og Michael Munthe Fog tager sig af området 
øst for Storebælt.
Der vil dog blive tale om et samarbejde, for Michael


