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Formanden skriver:
2. juni 1997.

Stiftet 5. juli 1941

Kasserer og sekretær:
Inger M. Hansen, Bjerggårdsvænget 9, 2840 Holte,
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,
tlf. 58 56 74 44. Telefax 58 56 74 45.

Hovedbestyrelsen:
Formand:

Gårdejer Carl Martin Christensen,
»Kaaregaard«, Badstrupvej 39,
Badstrup, 5485 Skamby,
tlf. 64 85 11 74
Næstformand:

Gårdejer A.C. Winther Hansen,
»Trillbakkegård«,
Korsbjerghojvej 3 b, Grydsted,
9240 Nibe, tlf./fax. 98 35 16 03
(Formand: Bladudvalget
og Himmerlandskredsen)

Gårdejer Esben Saksager,
Lindager 6
9760 Vrå, tlf. 98 98 85 68
(Formand: Vendsysselkredsen)
(Ovennævnte tre udgør
hovedbestyrelsens
forretningsudvalg).

Gårdejer Vagn Mathiasen,
»Solgaard«, Toeltvej 4, Langerod,
3480 Fredensborg, tlf. 49 19 38 37
(Formand: Nordsjællandskredsen)
Gårdejer Poul Ancher Hansen,
»Stensebygaard«, Stensebyvej 23,
3730 Nexo, tlf. 56 48 84 60
(Formand: Bornholms Amt)
Gårdejer Arne Højland,
Bakkedraget 3, 4270 Hong,
tlf. 58 85 28 41
(Formand: Vestsjællands Amt)
Gårdejer Christian Lang Pedersen,
Lonninggaard,
Stevnsvej 142, 4671 Stroby,
tlf. 53 67 70 11
(Formand: Sjælland-Syd)

Gårdejer Jens Peter Hansen,
»Skovgaard«,
Ty-Hastrupvej 10 B, 4690 Haslev,
tlf. 53 68 12 67
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 Henry Slemming,
»Ryttergaarden«,
Hammelevvej 23, Hammelev,
8500 Grenå, tlf. 86 32 01 99
(Formand: Arkivudvalget
og Århus Amt)
Gårdejer Jens Skytte,
»Aldrupgaard«
Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup
tlf. 86 46 35 14, fax. 86 46 45 21
(Formand: Midtjysk kreds)

Proprietær Frants Wetche
Hvanstrup
Hornumvej 95
9640 Farsø, tlf. 98 66 30 01
Gårdejer Ingrid Houbak,
»Gedemaalsgaard«,
. s
Sakstrupvej 32, Bjergby,
9800 Hjørring, tlf. 98 97 1036

Nu vælter sommeren ind over os fra alle sider, og vi
nyder det.
Vi har fået en dejlig masse regn, og vore afgrøder står
utroligt godt. Det tegner godt for den kommende høst,
og ordspillet om majs kulde, der gør laderne fulde, kan
igen blive aktuelt.
Vi har nu afviklet vores årsmøde på Falster, og jeg vil
gerne her takke alle dem, der havde påtaget sig opga
ven med arrangementet. Alt fungerede efter de lagte
planer, og besøgene på de lokale gårde og godser blev en
stor oplevelse for vore mange medlemmer, der havde
taget en week-end ud af kalenderen til Slægtsgårds
foreningens årsmøde.
Årsmødet, der blev afviklet på Næsgaard Agerbrugs
skole fik et fint forløb, og jeg glæder mig over, at det var
muligt at afvikle vort årsmøde på et så dejligt sted.
En stor tak til Næsgård og forstander Henrik D.
Nielsen og hans medarbejdere for gæstfrihed.
Anders Knudsen Pedersen fra Thy trak sig ud af
hovedbestyrelsen, og i hans sted valgtes Frants Wetche,
Hvanstrup i Himmerland.
En stor tak til Anders Knudsen Pedersen for din ind
sats for vores forening.
Nu står sommeren for døren, og der bliver forhåbent
lig tid til afslapning og ferieoplevelser, men som det ses
af bladet, er vore kredse meget aktive i sommermåne
derne, og jeg håber, at mange vil deltage i de tilbudte
arrangementer.
Tak for et godt og spændende årsmøde, og på gensyn i
Ribe Amtskreds i 1998.
Med venlig hilsen
Kate og Carl Martin Christensen.

ÅRSMØDET 1998
Ribe Amtskreds indbyder
og mødet afholdes ved Varde
i dagene 23. - 24. maj.
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 Aister Klug
Srçedetoften 32, 2.tv.
København NV,
' tff?®8 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. 329 udkommer omkring
20. august.
Stof til dette nummer skal være hos
redaktøren inden den 20. juli.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Tryk: Korsør Bogtryk ApS
4220 Korsør, tlf. 53 57 7943
Fax 53 57 36 35
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Årsmødet på Falster
Den lokale slægtsgårdskreds på Lolland-Falster havde tilrettelagt et flot årsmøde,
og Den classenske Agerbrugsskole på Næsgård var både en fornem og vellykket
ramme for selve mødet og festaftenen.
Traditionen tro samledes mange med
lemmer til formiddagskaffen før års
mødet, og dette års optakt var hos
Kirsten og Mogens Huge Hansen,
Lundsgård. Stemningen var præget af
glæde, forventning og gensyn.
Landsformand Carl Martin Christen
sen bød de mange medlemmer velkom
men til årsmøde, Mogens Huge Han
sen fortalte kort om gården og slægten
og sønnen Erling Huge Hansen, der
ejer Lundsgård, orienterede om går
dens drift og det landbrug, der drives
fra Lundsgård.
Slægtsgårdsforeningen kvitterede
med et slægtsgårdsdiplom til begge generationer.
Der var tid til at kikke sig omkring på den velholdte
gård og se de hyggelige stuer.
Som en ekstra oplevelse skulle vi i år besøge LollandFalsters traktor- og motormuseum i Eskildstrup, hvor
museet skulle åbne en særudstilling om slægtsgårde i
Storstrøms Amt.
Museets formand Mogens Sommer bød velkommen og
orienterede om udstillingen. Formanden for Slægts
gårdsforeningen Carl Martin Christensen foretog den
formelle åbning af udstillingen og overrakte et kopi af et
slægtsgårdsdiplom. Bestyrelsesmedlem i såvel museet
som slægtsgårdsforeningen Ole Hvidtfeldt orienterede
om udstillingens tilblivelse og takkede bl.a. tegneren
Ellen Valentin for at museet måtte bruge hendes tegnin
ger af slægtsgårdene.
Man kunne se sig om på museet, og i kælderen præsen
teredes en særudstilling om landvinding på Falster.
Formiddagen havde været begivenhedsrig, og det var
tid at køre Næsgård, hvor de fleste årsmødedeltagere
skulle overnatte.
Her blev vi gæstfrit modtaget af forstander Henrik D.
Nielsen, der sammen med pedel Lars Juhl Hansen hjalp
deltagerne til rette.

Lundsgård var rammen
om den festlige formid
dagskaffe før årsmødet.

Fhv. minister, folke
tingsmand og Europa
parlamentariker
Niels Anker Kofoed
ses sammen med
slægtsgårdsforeningens
landsformand
Carl Martin Christen
sen og formanden
for den årsmøde
arrangerende kreds
Jens Peter Skov Jensen.

Kl. 14 samledes mere end 200 medlemmer i Ager
brugsskolens nye idrætshal.
Efter formandens velkomst og lokalkredsens velkomst
fortalte kommunalbestyrelsesmedlem Ole Hvidtfeldt
om den egn vi var på.
Forstander Henrik D. Nielsen fik derefter ordet, bød
velkommen og orienterede om Næsgård som landbrugs
skole, hvor agrarøkonomstudiet er skolens særlige til
bud.

Forsamlingen valgte Jens Peter Skov Jensen, Hobygården - formand for Lolland-Falsterkredsen - til di
rigent.
FORMANDENS BERETNING
I sin beretning sagde Carl Martin Christensen bl.a. :

Tre generationer på Lundsgård. I midten Henrik, til
venstre hans forældre Anita og Erling Huge Hansen og
til højre farmoderen og farfaderen - Kirsten og Mogens
Huge Hansen.

»I en tid med overordentlige gode svinepriser, er det
vigtigt, at svineavlerne er sig deres ansvar bevidst, når
de overvejer at eksportere deres smågrise sydpå, eller
lade deres slagtesvin slagte på tyske slagterier. Vi ved
alle, at såfremt der i bilerne fra tyskland slæbes smitte
hjem, og blot én dansk besætning bliver ramt af svine
pest, så er priseventyret forbi fra uge til uge.
Det vil være en katastrofe for erhvervet, men også for
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Forstander Henrik D. Nielsen, Den classenske Agerbrugs
skole byder velkommen til Næsgård.
hele samfundet, der også nyder godt af de gode priser.
Man kan så med føje spørge, hvorfor der er så stor
prisforskel på slagtesvin i Danmark og Tyskland, og
uanset at der er mange gode forklaringer, så er det
påfaldende! Det er et problem, der må vække til selv
ransagelse i de danske slagteriers organisation.

Vi må i disse år konstatere, at strukturudviklingen i
landbruget går hurtigere end nogensinde, og aldrig er
der nedlagt så mange bæredygtige landbrug som nu.
Det er en udvikling, som vi kender igennem mange år.
Vi bryder os ikke om den, men den er uafvendelig.
Det meget restriktive krav til harmoni mellem dyre
enheder og areal fremmer denne udvikling, og bevirker
en prisudvikling, der gør det vanskeligt for unge at
begynde som selvstændige.
Det er påfaldende, at den nugældende lovgivning var
dikteret af Dansk Familiebrug, men den udvikling, der
nu sker, har næppe været formålet med lovgivningen.
Igen et udtryk for, at restriktiv lovgivning påvirker
mekanismen omkring udbud og efterspørgsel. I denne
sag er der tale om en meget negativ og farlig udvikling.
Vi har oplevet en årrække, hvor hele det politiske sy
stem har talt og skrevet meget om, at det skulle være
attraktivt at bo på landet. Vi har mange steder oplevet
en befolkningstilvækst i det åbne land og i de små
landsbyer. Det har været til gavn for vore skoler og for
de handlende i området. Den gode udvikling har givet
optimisme i landdistrikterne. I disse dage oplever vi, at
et flertal i folketinget med en ny afgiftspakke, vil for
dyre transporten for folk i tyndt befolkede områder til
fordel for den kollektive trafik i byområderne. Det er nu
engang en kendsgerning, at bilen som transportmiddel
er en forudsætning for at livet på landet kan oprethol
des og udvikles. Det der sker nu er et kæmpe tilbage
skridt for udviklingen i det åbne land, og i skærende
modstrid med den positive holdning, der har været i
regeringen på dette område. Det er katastrofalt for livet
på landet, hvis fremtiden i det åbne land, skal afgøres af
Enhedslistens hovedbestyrelse.

Vi har i denne vinter endnu en gang oplevet en ophid
set debat om landbrugets sprøjtemidler, og ikke mindst
omkring Roundup. Lad mig understrege, at landbruget
har det samme ønske, som den øvrige befolkning, om
rent drikkevand, og vi har naturligvis ingen ønsker om
at forurene grundvandet eller det omgivende miljø med
vore marksprøjter, og de midler vi fylder i sprøjten er
alle godkendte af de danske myndigheder.
Når man så fra Københavns Vandforsyning pludselig
meddeler, at der er fundet restprodukter af Roundup i
drikkevandet, bliver debatten ekstra ophedet, indtil det

kom frem, at de fundne restprodukter også var fundet i
kontrolprøver af destilleret vand. Det viste sig, at være
rester af de rengøringsmidler man har anvendt til at
rengøre prøveglassede med!
Min konklusion er, at man efterhånden som teknikken
udvikles kan finde alt hvad man leder efter, uden at det
kan tages til udtryk for, at der er restprodukter.
Der er næppe mange der tror på, at vi kan drive dansk
landbrug uden brug af gødning og pesticider, men jeg
understreger, at jeg har den største respekt for de
landmænd, der lægger deres produktion om til økolo
gisk landbrug.
De forsøg der gennemføres i disse år med gensplejsede
roer, der er resistente overfor Roundup, er spændende,
men giver igen basis for debat om manipulation på dyr
og planter. Jeg bryder mig ikke om dette, men jeg
anerkender, at når teknikken er til rådighed, må den
anvendes under kontrolerede former. Vi må blot konsta
tere, at hvis vi fremover kan erstatte de nuværende
sprøjtemidler i roemarken med Roundup, vil det være
en fordel for miljøet i marken.
Vi gennemførte sidste år en rejse til Island, og det viste
sig, at mange af vore medlemmer var interesseret i det
te rejsemål. Det er mit indtryk, at dem, der var afsted,
havde en spændende tur til sagaøen, omend vejret ikke
var venligt stemt. På grund af stor interesse, gentager vi
nu rejsen og der er fuldt hus på rejsen, der afvikles fra
den 4. til den 11. juli.

Vores ejendomsformidling er ændret på flere punkter,
idet Anders Frederiksen er fratrådt sin stilling på Hobro
Landbocenter, men fortsætter sine opgaver for os. Sam
tidig har vi indgået aftale med Michael Munthe Fog, om
at varetage opgaverne øst for Store Bælt.

Dansk Slægtsgårdsforening har i 1996 igen haft en
svag tilbagegang i medlemstallet, hvilket er en udvik
ling vi beklager, men ikke kan kalde uventet, når vi ser
den udvikling, der finder sted i erhvervet. Vore lokal
foreninger lever helt op til deres opgaver, nemlig at byde
vore medlemmer et stort udbud af spændende arrange
menter, og det fremgår løbende af “Slægtsgården”, at
der er mange tilbud til vore medlemmer.
Jeg har fået en henvendelse fra et af vore fynske be
styrelsesmedlemmer, gående på, at ved nytegning af
medlemmer går det første års kontingent til lokal
foreningens kasse, dels for at styrke kassen, men også
for at tilskynde til øget medlemshvervning.
Sagen har været drøftet i hovedbestyrelsen, og vi har
besluttet at efterkomme opfordringen, hvilket betyder,
at der nu er lokale penge at hente ved nytegning. Jeg
håber det giver en medlemsfremgang. I ser alle gerne
medlemsfremgang, men det er ikke helligt for mig,
hvorimod det er vigtigt, at de medlemmer vi har, føler at
de får noget for deres kontingent, og det mener jeg de
gør.
Jeg vil gerne takke alle de mange, der gøre en indsats
i Slægtsgårdsforeningen, for uden dem - ingen aktivitet.
Det gælder vore lokalforeningers bestyrelser, hovedbe
styrelsen, udvalgene, redaktion og arkiv, og ikke mindst
vores praktiske ånd - Inger, der får det hele til at hænge
sammen.”
Arkivudvalget

Formanden for Arkivudvalget - Henry Stemming sagde i sin beretning, at den medarbejder, som arkivet
havde fået til varetagelse af gårdhistorierne, havde sagt
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op, da han var blevet ansat ved Retshistorisk Institut på
Københavns Universitet. Det blev til én gårdunder
søgelse. I november traf Slægtsgårdsarkivet aftale
med Ulrich Alster Klug. Vi tror han er den helt rigtige
mand, og vi skal sørge for at bruge ham. I min egen
familie er vi glade for og stolte over den slægtshistoriske
gårdundersøgelse, jeg fik foretaget for nogle år siden.
Hvis I ikke allerede har en gårdhistorie, så se at få en.
Husk så på, at arkivet også får et eksemplar, så mange
mennesker, som I måske ikke kender personligt, vil og
så kunne få glæde af gårdhistorien.
På arkivet arbejder Helga og Helge Sørensen fortsat
med registerering af slægtsgårdene på EDB.
Slægtsgårdsarkivet samarbejder med Indenrigsmini
steriet og får del i Landdistriktspuljen. Da arkivet anses
for at have betydning for udviklingen i landdistrikterne
indbydes arkivet når der arrangeres konferencer.

Arkivar Ejgil Overby kunne fortælle, at arkivet har
været jævnt godt besøgt i årets løb. Både af enkeltper
soner og foreninger ikke mindst slægtshistoriske fore
ninger.
Det har skabt lidt forvirring, at museerne nu sælger
billetter i porten på GI. Estrup Derfor bedes I venligst
gøre opmærksom på, at et besøg på arkivet stadigvæk er
gratis, hvis man da udelukkende vil besøge arkivet. Ved
billetlugen udleverer kontrolløren et lille skilt påtrykt
“Slægtsgårdsarkivet”, som så skal tilbageleveres, når
man forlader GI. Estrup.
Arkivet modtager mange udklip om slægtsgårde, lige
som man modtager en del bøger, det er både lokalhi
storie, gårdhistorie, slægtshistorie og landbrugshistorie
mere alment.
Bladudvalget

Udvalgsformand A. C. Winther Hansen sagde, at udval
get havde afholdt fem møder. På de møder fremlægger
vores redaktør det stof, som han mener vil være relevant
til det nye blad. Ud fra det kan vi så komme med ris eller
ros. Vi kan have specielle ønsker, dog ender det med, at
redaktøren får sin vilje, der hersker altid en god og
saglig atmosfære.
På udvalgets vegne kan jeg kun være tilfreds med den
bredde, der er i det stof, som bladet indeholder. Det gør
bladet meget attraktivt.
Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre vore medlem

Fra aftenfesten
i Næsgårdselevernes
spisesal.
I baggrunden ses en
af “de store piger”,
der stod for aftenens
underholdning.

mer til såfremt I ligger inde med stof, så som gård
fortællinger eller egnshistorier, der kan have relation til
vor forening. Få det kopieret og send det til Ole, så kan
han afgøre, hvornår det passer ind i bladet.
Såfremt I er vidende om, at der er udgivet bøger eller
skrifter af kulturel eller landbrugsfaglig karakter, så
send det til Ole, eller skriv og oplys om titel og hvorfra
det kan rekvireres.

Jeg er blevet spurgt, hvilket af de tre udvalg der er det
vigtigste. Lad mig svare sådan :
På forsiden af bladet står : “Lær af fortiden, lev i
nutiden, virk for fremtiden”. Det passer til hvert udvalg.
Lær af fortiden - arkivudvalget, lev i nutiden - blad
udvalget, virk for fremtiden - landbrugsudvalget (Ud
valget for økonomiske og landbrugsmæssige sager). Så
alle tre udvalg har deres betydning.
Landbrugsudvalget

Udvalget for økonomiske og landbrugsmæssige sager kaldet Landbrugsudvalget har Jens Peter Skov Jensen
som formand. Han havde intet at meddele om udvalgets
arbejde, men fremsatte nogle personlige iagttagelser
omkring landbrugets stilling i samfundet.
Regnskabet

Foreningens kasserer Inger M. Hansen fremlagde regn
skabet, der viste et overskud på ca. 20.000 kr. Budget og
medlemsstatistik blev gennemgået.
Regnskabet blev godkendt.
Valgene

På valg var : Carl Martin Christensen, Jens Peter Han
sen og Anders Knudsen Pedersen.
Carl Martin Christensen og Jens Peter Hansen blev
begge genvalgte, mens Anders Knudsen Pedersen ikke
ønskede at fortsætte. Generalforsamlingen valgte Frants
Wetche, Hvanstrup i Himmerland til nyt hoved
bestyrelsesmedlem.
Revisorerne Vagn Mathiasen og Peter Schou Ander
sen genvalgtes.
Mødested

Årsmødet 1998 bliver tilrettelagt af Ribe Amtskreds og
henlægges til Varde i dagene 23. - 24. maj.
Vendsysselkredsen indbyder til årsmøde i 1999.
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Vennerslund. Kammerherre Jens greve BrockenhuusSchack byder velkommen og orienterer om programmet
for besøget.

Kejsergården i Vålse var et godt bekendskab for de sultne
årsmødegæster. På elegant vis fik restauratøren afviklet
bespisningen af de 270 gæster.

Uheldet. En af de fire turistbusser forlod den brede skov
vej og kørte i grøften. Heldigvis kom ingen til skade, men
det hindrede gennemførelsen af et fornemt arrangement
på Vennerslund.

Sonja og Ole Hvidtfeldt foran stuehuset på Højgård, da
Ole Hvidtfeldt fortalte om landbrug, gård og slægt.

Eventuelt

Udflugten

Børge Nielsen fra Sydsjælland rettede en varm tak til
foreningens kasserer og sekretær Inger M. Hansen for
hendes store indsats for både landsforeningen og kred
sene.
Efter den vellykkede generalforsamling samledes med
lemmerne i Næsgårds hovedbygning, hvor kaffen og
kringlen ventede.
Mange fik et gensyn med deres ungdoms landbrugs
skole, og der var tid til at se sig omkring.

Den store årsmødeudflugt om søndagen begyndte i Stub
bekøbing kirke. Kirkens bygning og inventar var interes
sant, men desværre havde sognepræsten misforstået sin
opgave og i stedet for den aftalte morgenandagt, var der
kl. 9 højmesse, således at hun kun skulle ulejliges én
gang den dag. Nu tager man ikke skade af en højmesse,
men det gjorde dagens øvrige program.

Aftenfesten

Næsgård havde inspireret mange medlemmer til at
komme til årsmøde, og det fyldte rammerne godt ud. Ved
aftenfesten var rammerne fyldt godt og vel ud, men alle
sad godt, og Agerbrugsskolens økonoma serverede en
fin middag, der blev serveret med elegance. Taffelmusik
ken blev leveret af Andreasen-Romme Band, der også
spillede til dansen.
Underholdningen leveredes af et lokalt cabarethold
kaldet “Store piger og små drenge” De første var rigtigt,
men der var kun en “dreng”.
Festtalen

Tidligere forstander for Refugiet Fuglsang - cand, theol
Jens Bøggild holdt festtalen, og det var en oratorisk
oplevelse. Da den tilmed var indholdsrig gengives
eminencens eminente tale på side 8.

Landsformanden takkede værterne på Højgård, over
rakte et slægtsgårdsdiplom og sluttede årsmødet.
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Næsgårds hovedbygning. Tegnet af Ellen Valentin.

Efter Stubbekøbing kirke kørte vi i 4 busser og mange
privatbiler en smuk tur langs Falsters østkyst og tværs
over øen til herregården Vennerslund. Her blev vi mod
taget af familien Brochenhuus-Schack, der havde tilret
telagt en meget fornemt program for os. Delt op i fire
hold, skulle man på skift en tur i marken, en tur gen
nem skoven, se maskinhuset og avlsgården og ikke
mindst se hovedbygningen.
Kammerherre Jens greve Brochenhuus-Schack orien
terede og derefter var han leder af den ene bus, godsets
stamherre Kim greve Brochenhuus-Schack var leder af
den anden gruppe, svigersønnen Henrik Sjørslev havde
gruppe tre og datteren Camilla komtesse BrochenhuusSchack viste fjerde hold rundt.
Besøget på Vennerslund var godt tilrettelagt, men et
uheld ændrede det gode program. En bus kørte i grøften
uden der skete skade på hverken passagerer eller bus,
men det hindrede de øvrige hold i at nå deres fulde
program. Heldigvis fik alle set den meget smukke ho
vedbygning med de mange fornemme malerier.
Slægtsgårdsforeningen kvitterede for gæstfriheden
med et slægtsgårdsdiplom.
Efter den store oplevelse på Vennerslund kørte vi til
Kejsergården i Vålse, hvor der ventede en overdådig
frokost. Lækker mad og kvik betjening.
Tilbage stod besøget hos Sonja og Ole Hvidtfeldt på
Højgård. Her fortalte Ole Hvidtfeldt kort om gården og
slægten, vi så os om i de smukke stuer med mange gamle
ting og sluttede af i haven med en afskedsøl eller vand.
Her modtog værterne også et slægtsgårdsdiplom. Det
var originalen til det diplom, som Traktormuseet havde
modtaget, men Ole Hvidtfeldt havde lovet landsfor
manden at se overrasket ud, når han modtog det.

Forturen

Sønderjyllandsbussen bistået af fynboer og suppleret
af nogle bilfulde nørrejyder var kommet til Falster
allerede fredag middag. Man samledes på Middelal
dercentret ved Nykøbing Falster, og besøgte derefter
Det classenske Fideikommis’ hovedsæde “Korselitze”.
hvor skovrider og godsforvalter Poul Schrener Hansen
tog imod, fortalte og viste rundt i hovedbygningen og
parken.
Besøget på Korselitze var en god indledning til dagene
på Næsgård. Udflugten sluttede på traktørstedet Pomlenakke, der ligge umådelig smukt og som er kendt for
sin gode mad. Efter dette vellykkede ophold kørte alle
til Næsgård, hvor man blev modtaget af forstander
Henrik D. Nielsen og pedel Lars Juhl Hansen, som
servicerede os på det bedste.
Næste morgen sluttede man sig til årsmødepro
grammet, men fik lagt en specialrute, så der blev set
mest muligt af Falster.

Årsmødet var tilrettelagt af Lolland-Falsterkredsen,
men det var de to lokale bestyrelsesmedlemmer Mogens
Huge Hansen og Ole Hvidtfeldt, der i praksis var både
tilrettelæggere og værter.
Årsmødet 1997 på Falster var en succes.

OGN.

Fra fortroppens besøg på det gamle herresæde Korselitze.
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Høre til og være selvbevidst
Forstander emer. cand, theol Jens Bøggild holdt årets festtale, og han sagde:
»Tak for invitationen til i dag og for den ærefulde
opfordring til at sige noget ved denne festlige middag.
Jeg vil tillade mig at fabulere og causere lidt over det
at høre til og at være selvbevidst.

Ovre på Tjele - der lidt nordøst for Viborg - er en
tankevækkende inskription : “Hvad navn du er, så er du
intet. Navnet erhverves ved dyd, og vores dyd adler vo
re forfædre”.
Med klædelig ydmyghed er det skrevet af en adels
mand, som vel har været sig sine 16 adelige aner be
vidst. Og bevidst ydmyghed er det mest raffinerede
hovmod, der findes. Derfor er indskriften noget tvety
dig, men den siger alligevel noget om rødder, om at høre
til - om samhørighed med slægten.
Napoleon var ikke just trykket af ydmyghed. Da no
gen ville skrive hans stamtavle og gøre sig kejseren
velbehagelig ved det, så svarede han : “Jeg stammer
ikke fra nogen, man stammer fra mig!”
Sådan taler en fuldkommen opkomling.
Opkomlinge er netop rodløse, de hører ikke til og er
derfor ikke rigtig til at stole på.
Der skal perspektiv i vores liv, for at vi kan være til at
stole på. Vi skal føle os forpligtede både bagud og
fremad. Vi skal vide, at det vi gør og siger adler vore
forfædre og giver vore børn et godt rygte.
Sagen er, at det faktisk er vigtigt for os at høre til og
have rod - og rødder for at blive ordentlige medmenne
sker og borgere i samfundet. Der skal ikke kunne mani
puleres med os eller vi selv bliver hensynsløse.

Men på et eller andet tidspunkt var der altså en be
gyndelse.
På et eller andet tidspunkt kom gården i slægtens eje.
Det var måske netop den kvikkeste - eller mest hen
synsløse mand nogensinde i familien, som skaffede sig
gården. Vores dyd adler vore forfædre, ja tak ! men det
var altså en eller anden forfader eller måske formoder,
som netop gjorde den afgørende indsats. Måske har
ingen i familien senere gjort noget tilsvarende strå
lende.
Hvad er egentlig finest, at være opkomling eller efter
kommer ?
Det er underligt, at det faktisk er finere at være den 6.
ejer af en slægtsgård, end at være ham der fik skrabet
pengene sammen til den. Men sådan er det. Man skal
være et sted og en tid, hvor man hører til. Det er en
særlig dybde i al religion : At høre til. At ikke være Palle
alene i verden. At være gudløs er en tvivlsom frihed.

I Slægtsgårdsejere er lidt finere end dem, der lige er
begyndt, eller værre - slet ikke har nogen gård. F.eks.
medlemmer af en embedsmandsfamilie som slæber rød
derne efter sig i generationers flytning fra tjenestebolig
til tjenestebolig.
Man skal høre til, og det gør man i grunden kun ved at
være født. Et lille eksempel :
Den 11. hertug af Bedford ville - vist engang ved

århundredskiftet - shine sit gamle slot lidt op og hid
kaldte en estimeret indretningsarkitekt fra London. Så
gik de en runde i den gamle kasse og kom igennem det
lange galleri, hvor hele striben af hertuger hang i olie på
lærred og med guldrammer. Det fik arkitekten til at
fremsætte det - som han selv syntes - geniale forslag at
skabe et tilsvarende galleri for alle hertuginderne.
Jammen kære, sagde hertugen, hertuginderne er ikke
medlemmer af familien.
Nej, det er de nemlig ikke. Arkitekten var et fæ.
Ægtefæller er ikke født ind i familien, og nok så nære
personlige og juridiske relationer mellem mennesker og ægteskabet lægger i hvert fald op til en kraftig
tilnærmelse - selv om det ikke altid lykkes. Ægteskabet
er dog kun menneskelige konstruktioner. Man skal
være født for at være i familie. Sådan er det!
Man kan hverken gifte eller købe sig til at være 6.
generation. Det er det faktum, som kaster et særligt
tragisk lys over f.eks. salget af Alholm. Siden 1725 i
samme familie. Nu borte, en hel egns historie splittet ad.
Adselgribbene sværmede om det store faldne dyr.
Auktionspriserne gik mod himlen af bare snobberi.
Servietter med grevekrone blev solgt i bunter a 12 eller
24 til 100$ pr stk. Det er fint at være født. Nyd det I som
er det. Man kan ikke købe sig til det. Forgud så jerers
koner og indgiftede mænd, som gør det muligt at nyde.
Men det er dyrt i vore dage. Det er svært at holde stilen.
Må jeg give jer et godt råd, når I nu skal ordne det
sværeste af alt på en slægtsgård : Generationsskiftet.
Det hjælper at gifte sig til midler. Og I skal vide, at de der
gifter sig for pengenes skyld, de har ærligt fortjent dem.
I kan roligt lægge planer for jeres ældste søn - eller hvem
af sønnerne, der nu fornuftigvis skal overtage priorite
terne. Hans kone bliver ikke i familie med jer, men
hendes penge kan meget vel blive det.

Jeg ved godt, at det jeg taler om, og det, I er i forening
om, med den hast hvormed landbrug i dag ikke nedlæg
ges men opsluges, at det har en særdeles tvivlsom
fremtid. Måske kan de, som med rette kan kalde sig
slægtsgårdsejere, sidde i en enkelt taxa om 30 år.
Det er fælt at tænke på. For vi er stadig mange, som
skønt vi ikke rigtig er født, måske blot født ind i en
familie, hvor nogen er født, elsker at komme på besøg
sammen med de fødte.
Vi elsker at svælge både i minder og i de genoplivnings
forsøg, som fester og jagter er for gamle gårde og huse.
Familiefester er den ritualiserede samhørighed, som
gør kaos til kosmos. I dette slægtsrum kan man endog
lide ondt uden at blive tilintetgjort og meningsløs. Man
kan dø i den sammenhæng uden at tabe livet. Man
troede engang, at den enkeltes uafhængighed af slægten
skulle være en af forudsætningerne for et frit demo
krati. Privilegierne afskaffedes sammen med pligterne.
Det blev mennesket ikke frit af og heller ikke uselvisk.
Men den går ikke ! Når man er født og hører til, så
forpligter man ikke bare sig selv, men hele familien,
både de døde, de levende og de kommende.
De store fester bekræfter en i samhørigheden og for-

9

pligtigheden, og man behøver ikke stille sig an, for vi
ved, hvem vi er.
Der er også hverdage. Der er de mere stille besøg, når
man kommer alene, måske en dag i begyndelsen af
marts, blot på vej til noget andet. Men man har ringet og
sagt, at man skulle forbi og gerne ville hilse på.
Hyggelig middag i spisekøkkenet. Det nye altså. Det
gamle er til gummistøvler og hundeskåle på stengul
vet.
Frikadeller og stuvet hvidkål, en flaske god rødvin fra
sidste runde fødselsdag og så i anledning af besøget
efterret - en skål optøede hindbær med fløde. Da man var
barn var der altid kold mad og smørrebrød om aftenen
med hvidtøl. Det er en forbedring, at der nu er varm mad
i aftenmørket. Der er mere højtid ved varm mad.
Der er hverdag og bliver snart sengetid. Så er det, når
man har fået skruet sig ned under dynen oppe i det
gulkalkede værelse, og efter en stund liggende ganske
stille på ryggen som Tutankamons mumie og nogen
lunde har faet varmet sakrofagen op, så rækker man en
enkelt arm ud efter Landsbladet, og så er det at pæren
i sengelampen går. Man hørte godt, at den begyndte at
synge, da den blev tændt, men pyt, bare man ikke prøver
at slukke og tænde, så holder den nok til man har læst
sig søvning. Den gik ikke for den gik.
Lysekronen i loftet har lampetpærer, så de kan ikke
bruges. Kronen selv er ikke til at læse ved, det er et
skyggeløst og trist lys - gøre rent lys - og man kan ikke
nå kontakten fra sengen. Med andre ord : Op og på bare
tæer ud på loftet og hugge en af de pærer der hænger i
brun stofledning.
Sakrofagen føles hel rar efter den tur, og Landsbladet
dulmer. Det suser i den store poppel uden for. Man sover
godt i den slags værelser i huse, hvor man hører til eller
blot er gammelkendt gæst.
Om morgenen farver solen poppelen rød. Den er kvart
i syv, og man kan høre, at der skramles med malkegrej
i stalden. Det er godt, der endnu er køer og mælk i
Danmark. Nogen steder i hvertfald. Det er længe siden
man har prøvet at malke med hænderne. Denne særlige
bløde varme. Evighedsøjeblikket med panden mod ko
ens mave og lyden af strintene i spanden. Det er der ikke
mange børn, der har oplevet i dag, og heller ikke mange
køer.
Det er ikke bare nostalgi. Det er spørgsmålet om at
høre til og have mening i tid og rum. Også et spørgsmål
om ikke at være overladt til sig selv. Enhver er sin egen
lykkes smed, det har været liberalismens feltråb, men
det er også et fandens feltråb. Helvede er der, hvor det
går helt efter egen fortjeneste. På en slægtsgård har
man både rum og tid givet på forhånd. Man skal ikke
selv skabe verden og systemet. Der er ikke noget, der i
den grad har plaget verden som folk, der vil lave syste
mer. Tænk bare på Lenin og Mao.
Det værste man kunne gøre ved en mand i Middelalde
ren var ikke at slå ham ihjel eller brænde hans gård af.
Det var at erklære ham fredløs. At tage det geografiske
sted og rum fra ham. Han hørte ikke til nogen steder.
Det var forfærdende.
Jeg forstår godt, at I har sluttet jer sammen i denne
mere og mere eksklusive forening, og jeg håber ikke det
blot er for jeres egen skyld, I har gjort det.
Det betyder nemlig noget for vort samfund, at der er
nogen som ikke kun af historisk interesse eller fordi de
ikke kan klare tempoet, og så ønsker at få tiden til at stå
stille eller for at skaffe sig offentlige tilskud til vedlige

holdelse af et hus, bevarer bevidstheden, om hvad det er
at være medmenneske. Socialistiske samfund har ikke
kunnet finde ud af det. Klonede massemennesker har
selvfølgelig også en slags fællesskab, men det er sande
lig ikke det samme som at vedgå arv og gæld og give sine
børn sølvtøj i dåbsgave.
Det er kun folk, som ikke selv ved, hvem de er, og hvor
de kommer fra, som frygter at andre kulturer skal løbe
dem over ende.

Nu har jeg næsten ikke sagt noget om det bærende i det
hele foruden selve slægtens frugtbarhed : Landbruget.
Det har jeg igrunden heller ikke forstand på. Men vi er
mange, der kan se, at selve det økonomiske grundlag er
inde i en buldrende ændringsproces. Mindst lige så stor
som under de store reformer for 200 år siden. Vi ved, at
henved 3.000 landbrug nedlægges om året, og det er
ikke længere agerbrug, men industriel fødevareproduk
tion, det drejer sig om. Det er jeres ædle sammenslut
nings egentlige problem. Landbokulturen er næsten
kuldsejlet. Vi kan snart kun læse om vort eget kultur
grundlag i salmebogen og højskolesangbogen, eller se
det i glansbilledeudgave i Morten Korch film.
Når man nu ikke længere kan se sin egen nabo, fordi
markerne er blevet så store, at hans gård ligger under
horisonten, og man er alene om arbejdet. Der er ingen
brugs at møde naboen i, så er det så meget vigtigere, at
sådan nogen som jer, I styrker slægtsbevidstheden. For
så er det der, den danske kultur skal bevares, som et
levende element i vort folk.
Ikke et kunstigt frilandsmuseum overvåget af Rigs
antikvaren, men en ægte overlevering fra slægt til
slægt. Husk at fortælle jeres børn familiehistorie, og
husk at fortælle dem, at dyr ikke vare er produktions
enheder, men levende væsener, der ligesom I selv er
prisgivet jagten på EU-ordninger.
PH sagde en gang. Det er godt, vi ikke havde National
museet i Vikingetiden. Sikke et rod vi ville have haft.
Han var kulkturradikaler, og ikke rigtig til at stole på.
I dag må vi sige : Det er godt, vi har en dansk slægts
gårdsbevidsthed, så er der da nogen, der ved hvad rod
er.

Skål for slægtsgårdene i Danmark«.

Forårstur til Bruxelles
GI. Estrups Venneforening samt de fire nord og
midtjyske kredse (Vendsyssel, Himmerland,
Midtjysk og Århus kredse) er gået sammen for at
arrangere en tur til Bruxelles i marts-april 1998.

Det bliver museumsdirektør Henrik Vensild,
Dansk Landbrugsmuseum, der står for tilrette
læggelsen af turen, der vil blive omtalt mere
udførligt i næste udgave af »Slægtsgården«.
A.C. Winther Hansen.
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De Plessenske Fideikommisgodser
I slutningen afjuni besøger slægtsgårdskredsen Sjælland Syd bl.a, Førslevgården ved Fuglebjerg
og kikker på Den plessenske Skole i Vallensved, Begge har tilknytning til den godsdannelse, som
hofmarskal Carl Adolf von Piessen skabte i 1720'erne.
De plessenske Fideikommisgodser er et interessant
kapitel, for de erindrer os om, at herregårdene ikke er
noget statisk, men at alt er under udvikling eller af
vikling. De store godsdannelser er ofte meget flygtige.
Nogle herregårde er meget gamle, andre er oprettet
for 200 år siden, men enhver opgørelse af tilliggende,
driftformer, bygninger m.v. er øjebliksbilleder. Kun få
herregårde har formået at være store og betydnings
fulde gennem hele den historiske tid.

Harrestedgårds
hovedbygning.
Den rummer
dele af et mid
delalderligt
stenhus.

Slægten

Piessen eller von Piessen er en gammel meklenborgsk
adelsslægt, som kom til Danmark med Christian Sigfrid
von Piessen ( 1646-1723). 11677 var han blevet kammer
junker hos prins Jørgen. Aret efter forlod han sine
embeder i Mecklenborg og overtog administrationen af
prins Jørgens økonomi. Senere blev han præsident for
Kammerkollegiet, og dermed øverste leder af landets
finansvæsen.
Christian Sigfrid von Piessen ejede store godser i
Mecklenborg og overtog i 1707 Vallø, Billesborg og
Gunderup. I 1712 arvede han den fynske herregård
Glorup.
Han blev stamfader til den danske adelige linie af
slægten, som først blev optaget i den danske adelsstand
i 1830.
Slægtens Piessens våben er et skjold i
guld med en i sort gående urokse
med opløftet og kløftet hale.
Med tiden har uroksen mere an
taget karakter af en tyr, mens
den kløftede hale er respekteret.
Når tyren har fået denne lidet
anatomisk korrekte hale, er det
ud fra heraldiske krav om ba
lance i skjoldets udfyldning. For at
skabe modvægt til hovedet, opnår man
fylde ved at dele halen.
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Christian Sigfrid von Piessen var meget velhavende.
Efter hans død i 1723 arvedes hans godser af sønnen
Christian Ludvig von Piessen, der var gift med Char
lotte Amalie Skeel til Fussingø. Lillebroderen Carl Adolf
von Piessen fik sin arv i kontanter, og den udmøntede
han ved køb af syv herregårde mellem Fuglebjerg og
Næstved.
Godskøbene

Den 11. december 1723 købte han den betydelige Førslev Hovedgård og de to mindre hovedgårde Harrested
og Castrup. Ugen efter fulgte Fodbygård. Den 11. juni
1724 erhvervede han Fuglebjerggård. Den 20. januar
1725 overtog han Saltø og endelig 12. oktober 1725
sikrede von Piessen sig den store hovedgård Gunderslevholm.
Det var ikke alene hovedgårdene, som von Piessen
købte. Der fulgte bøndergods, kirkegods og skovgods
med, så det blev et ganske betragteligt areal på 2300 tdr.
hartkorn.
Carl Adolf von Piessen

Carl Adolf von Piessen var embedsmand. Efter sin
dannelsesrejse blev han udvalgt til at ledsage prins Carl
(kong Christian den Femtes yngre søn) til udlandet
(1696-1700). Han udnævntes til hofmarsskal, over
kammerherre og geheimeråd.
Von Piessen var pietist og kunne ikke lide kong Fre
derik den Fjerdes forhold til Anne Sophie
Reventlow, og i særdeleshed kunne han ikke
acceptere, at kongen ophøjede hende til dron
ning.
Piessen valgte at stå i passiv opposition til
hoffet og levede i en slags frivillig unåde.

Parti fra Førslevgaardens
hovedbygning, opført af
von Piessen o. 1726.
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Det var på samme tid, han arvede faderen og fik
mulighed for at sikre sig de syv herregårde.
Piessen var langt fra den eneste, der tog afstand fra
kongens handlemåde. Kongens to yngre søskende prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig forlod Køben
havn og bosatte sig på Vemmetofte ved Fakse.
Herregården Vemmetofte var deres private ejendom,
som de havde arvet efter moderen - dronning Charlotte
Amalie.
Carl Adolf von Piessen administrerede Vemmetofte
gods og førte hoffet for de to kongelige. Det var Piessens
fortjeneste, at dronning Charlotte Amalie’ ønske om at
oprette en stiftelse for ugifte adelsdøtre blev gennemført
efter prins Carls og prinsesse Sophie Hedevigs død.
Vemmetofte Adelige Jomfrukloster blev oprettet tak
ket være Carl Adolf von Piessens indsats.
Efter tronskiftet i 1730 ønskede kong Christian den
Sj ette at knytte von Piessen til sit hof, og han udnævntes
til Blå Ridder (Ridder af Elefantordenen). Piessen valgte
efter kort tid i centraladministrationen at trække sig
tilbage. Han havde sine egne hovedgårde og Vemme
tofte at tage sig af. Dertil kom hans store interesser for
den oversøiske handel. Han var præsident i VestindiskGuinesisk Kompagni. Kompagniet købte Set. Croix i
1733, og det var på Piessens initativ. Dette handels
kompagnis hovedopgave var at sikre arbejdskraften til
De vestindiske Øer.
Carl Adolf von Piessens arv var også fra oversøisk
handel, idet hans fader var medejer af Asiatisk Kom
pagni.
Carl Adolf von Piessen ville i sin korte embedsperiode
under kong Christian den Sjette have indført stavns
båndet uden milits. Stavnsbåndet skulle alene sikre
arbejdskraften til godserne, men Piessens synspunkt
blev underkendt, og der indførtes et stavnsbånd med
landmilits.

Saltøs hovedbygning. Under den hvidpudsede facade
skjules en fornem renaissancebygning.

Fuglebjerggårds hovedbygning opført o. 1850.

Byggeri

For den, der færdes i området mellem Fuglebjerg og
Næstved ses stadig tre bygninger, som skyldes Carl
Adolf von Piessen.
Det er hovedbygningerne til Førslev og Gunderslevholm
samt Den plessenske Skole i Vallensved.
Piessen lod opføre 16 skoler for almuens børn. I fundat
sen står : “Skoler, hvorudi han ville have den ungdom,
som Gud velsignede hans godser med, undervist udi
gudsfrygt og evangelisk lærdom.”
Førslevs hovedbygning lod Piessen opføre som et ud
præget barokanlæg i tre fløje. Midt på hovedfløjen var et
imponerende indgangsparti. Det er senere blevet fjer
net. Over hoveddøren sattes en tavle med følgende citat
fra Jobs Bog : “Se, Herrens frygt er visdom og at afgive
fra det onde er forstand.”
På Gunderslevholm flyttede Piessen hele gården fra
det gamle voldsted ved Susåen til bakketoppen tæt ved
Gunderslev kirke.
Der vides ikke meget om, hvorledes Gunderslevholms
hovedbygning var udsmykket i dens ydre, for en senere
besidder lod hovedbygningens ydre ændre til et nyklas
sicistisk anlæg.
I hovedbygningen findes flere minder om Piessen. I
havesalen ses i loftets stuk Det plessenske Våben omgi
vet ad Dannebrogsordens kæde (Hvid Ridder). I vesti
bulens udsmykning ses oksehoveder, der henviser til
våbenskjoldets figur.
Testamentet

Carl Adolf von Piessen var både ugift og barnløs. I sit

Gunderslevholms hovedbygning opført af von Piessen o.
1729 til bolig for sig selv.
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testamente af 18. februar 1757 bestemte han, at hans
syv herregårde skulle indgå i tre fideikommisgodser,
som hans ældre broders søn og dennes tre nevøer skulle
arve. Hvilket skete året efter.

Herregårdene Saltø og Harrested udgjorde et fideikommisgods, og det tilfaldt Christian Ludvig ScheelPlessen, hvis efterkommere stadig ejer Saltø, mens en
for nidkær administration af loven om konfiskation af
tysk ejendom i 1946 medførte, at Harrested blev frata
get slægten.
Det andet fideikommisgods oprettedes af Førslev,
Fuglebjerggård og Fodbygård. Det tilfaldt Christian
Frederik von Piessen. Da han var barnløs arvede lille
broderen - Carl Adolf von Piessen dette fideikommis.
Han havde i forvejen det tredje fideikommis, der blev
udgjort af Gunderslevholm og Castrup.
Den yngre Carl Adolf von Piessen (1747-1810) fik den
5. november 1802 tilladelse til at erstatte fideikommisserne med en substitutionskapital og derefter af
hænde de fem godser.
11803 købte godsejer Peter Johansen de Neergaard de
fem herregårde, Fodbygaard blev solgt, mens de fire
andre herregårde stadig er i slægten de Neergaards eje.
Førslev hovedgård, som Sjælland Syd besøger på deres
sommertur tilhører godsejer, hofjægermester Nicolaj de
Neergaard, der er syvende generation.

OGN.

Tegninger: Tonni Asbjørn Jensen.

Den plessenske Skole i Vallensved. Carl Adolfvon Piessen
oprettede som privat godsejer 16 skoler.
Carl Adolf von Piessen repræsenterede den godsejertype,
der hentede betydelige indtægter hjem fra handelsvirk
somhed. Han hverken så eller hørte de negerslaver, han
lod sejle til Vestindien, men pengene blev sat i 16 skoler,
2 hovedbygninger og et hjem for de adelsdøtre, der ikke
var afsættelige på ægteskabsmarkedet, eller som slægten
ikke ønskede gift, da det ville mindske medgiften før de
øvrige døtre.

Castrup
Hovedgårds
hovedbygning
opført o. 1950.

Slægtstavle
Chr. Sigfrid von Piessen

1646-1723.
Præsident for Kammerkollegiet.
Ejer af bl.a. Vallø og Glorup
Chr. Ludvig Scheel-Plessen

Carl Adolf von Piessen

1672-1752
Embedsmand og godsejer

1678-1758
Hofmarskal og godsejer.
Oprettede “De plessenske Fideikommisgodser”

Mogens Scheel-Plessen

Fr. Chr. von Piessen

1713-1749
Overceremonimester

1717-1783
Barnløs. Nevøerne arvede ham

Chr. Ludvig Scheel-Plessen

1741-1801
1. Fideikommisgods :
Saltø og Harrested

Chr. Fr. von Piessen

Carl Adolf von Piessen

1746-1804
1747-1810
2. Fideikommisgods :
3. Fideikommisgods :
Førslevgården, Fuglebjerg
Gunderslevholm og Castrup.
gård og Fodbygård
Arvede i 1789 2. Fideikommisgods.
Substituerede fideikommisserne
5. november 1802

Slægtstavlen viser besidderne af De plessenske Fideikommisser og deres familieforhold.
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NYT FRA KREDSENE
NORDSJÆLLANDSKREDSEN

SØNDERJYLLAND SYD

Søndag den 27. juli indbyder kredsen til sommerud
flugt til Odsherred. Kl. 13.00 samles man ved Pumpe
stationen ved Audebo (nær Lammefjordsdæmningen).
Efter rundvisning på Pumpestationen med den histori
ske samling om Lammefjordens udtørring og opdyrk
ning, kører man gennem Lammefjorde til Dragsholm
Slot, hvor vi efter rundvisningen drikker kaffen.
Fra Dragsholm kører vi til Vesterlyngen, hvor vi hører
om det særprægede landskab, der ligger hen til græs
ning. Udflugten slutter med middag på Hotel Strand
parken i Holbæk.
Medlemmer fra andre kredse er meget velkomne til at
deltage.
Vagn Mathiasen.

Kredsen afholdt den 28. maj generalforsamling på
Frøslev Kro. Der blev valgt tre nye bestyrelsesmedlem
mer. For Frederik Christensen, der trak sig tilbage efter
32 år i bestyrelsen, valgtes Jens Chr. Mikkelsen, Post
dam, Gråsten, for Nicolai Thomhave valgtes Jørgen
Jacobsen, Bjørnemosegaard, Sydals og for Jørn Lind
valgteds Chr. Krogh, Majbøl, Sydals. Der var genvalg af
Nis Mathiesen, Stevning og H. C. Claudsen, Ullerup.
Der deltog 45 medlemmer. Efter generalforsamlingen
gennemførtes et vellykket besøg i Frøslevlejren, hvor
man først fik et interessant foredrag og derefter en
rundvisning.
H. C. Clausen.

HIMMERLANDSKREDSEN
Onsdag den 9. juli afholder kredsen aftenudflugt til
Aalborg Flyvestation. Da der ikke kan køres i egen bil på
flyvestationen, og der er for store afstande at gå, har vi
arrangeret busbefordring.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Skalborghallen kl.
18.30. Herfra køres i bus til flyvepladsen, hvor vi bliver
vist rundt og hører om dagligdagen. Der bliver lejlighed
til at se og høre alt om redningshelikopteren, hvis den
ikke er i aktion.
Pris pr. person kr. 45,00. Der er tilmelding p.g.a. be
grænset deltagerantal (50 personer).
Tilmelding til tlf. 98 35 16 03.
A. C. Winther Hansen.

HADERSLEVKREDSEN
Haderslevkredsen inviterer til sommerudflugt den 2.
juli kl. 19.30. Mødested: Refugiet i Løgumkloster.
Peter Madsen vil tage os med på en rundtur og fortælle
om, hvad der foregår i Løgumkloster.
Aftenkaffe (40 kr.) og rundvisning på Refugiet.
Elise Jensen.

SJÆLLAND SYD
Den 26. juni indbyder kredsen til halvdagstur omkring
Vallensved. Kl. 13.00 samles vi i Vallensved kirke, ser
Den plessenske Skole, besøger familien de Neergaard,
Førslevgaarden og gårdejer Vagn Madsen, Rosendal
ved Saltø.
Fredag den 18. juli tilbydes endnu en halvdagstur, der
går til »Birkegårdens Haver« ved Ruds Vedby. Der ser
veres kaffe med lagkage, vi ser haverne, besøger kera
miker Mogens Kræmer og spiser vores medbragte mad
i cafeteriet.
Christian Lang Pedersen.

FYNSKREDSEN
Lørdag, den 28. juni afholdes sommerudflugt. Vi mødes
kl. 10.30 på Brahesborg gods, hvor godsinspektør Poul
Jensen fortæller om godsets historie og drift.
Derefter vil der være middag på restaurant Mågen i
Assens.
Om eftermiddagen besøger vi Vedstårup Teglværk,
hvor der også er veteranbiler. Dagen slutter med besøg
hos Karen og Fritzs Jacobsen, Østerbygaard, Melby.
Mogens Andersen.

Lørdag, den 12. juli afholdes det andet medlems
arrangement, og denne gang besøger vi Ulstrup Slot,
8860 Ulstrup, hvor vi samles kl. 14.00. Godsejer, dr.
med. vetr. Carl Weinholt Friis vil vise os slottet og
fortælle dets historie. I de seneste år er der foretaget
enorme restaureringer af slottet samt opkøb af skov og
agerjord, så det samlede tilliggende er på 580 ha.
Omkring kl. 16.00 vil der blive afholdt generalforsam
ling i Hvorslev forsamlingshus, hvor der vil blive serve
ret kaffe. Til slut vil vi besøge Aldrupgaard, hvor ejeren
Jens Skytte vil fortælle om driften af den 82 ha store
gård, og vi vil gå en tur i mark og skov. Aldrupgaard er
berømt for at have fostret en af den jyske hesteraces
fædre “Aldrup Munkedal”. I dag interesserer man sig
mere for rideheste, og der sælges rideudstyr fra gården.
Ejgil Overby.

NYT FRA ARKIVET
Arkivudvalget har efter ansættelsen af Ulrich Aister
Klug som forskningsmedarbejder fastsat priserne på
gårdhistoriske undersøgelser, og der er ikke sket æn
dringer i priserne i forhold til dem, der var fastsat i 1993.
Da det er en uensartet opgave at skrive gårdhistorier
vil udgangspunktet være en vejledende pris fra 6.000 til
8.000 kr. afhængig af materialets omfang, tilgængelig
hed m.v.
Taksterne for Slægtsgårdsdiplom er fastsat til 150 kr.,
når det sker ud fra foreliggende oplysninger.
Skal et slægtsgårdsdiplom udarbejdes af Slægtsgårds
arkivets medarbejder bliver det i følge timebetaling.
Dertil kommer en udgift for trykning af Slægtsgårds
diplomet på kr. 300,00.
Forespørgsler vedrørende gårdundersøgelser og slægts
gårdsdiplomer rettes til Ulrich Alster Klug, Smede
toften 32, 2.tv., 2400 København NV.
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Skovagergaard
i Sigersted.
Stuehuset er opført
for halvandet
hundrede år siden,
men har gennemgået
flere ombygninger.

Stenen med Mogens
Vallentins navn,
(4. generation).

Skovagergaard
Sigersted ved Ringsted er kendt for sagnet om Hagbard og Signe, og ikke langt fra Hagbards høj ligger
Skovagergaard, hvor Sussi og Mogens Vallentin Jen
sen bor.
Skovagergård var fæstegård under herregården Mørup, og efter Stiftelsen Sorø Akademi havde købt Mørup
i 1825 blev fæstegodset solgt til selveje. Den første
selvejer var Christian Nielsen. Han var kommet i besid
delse af gården ved at gifte sig med enken efter gård
fæster Jens Olsen. Hun hed Maren Jensdatter. I 1858
sad hun igen som enke, og overdrog nu gården til
svigersønnen Jeppe Jensen, mod at hun blev boende på
aftægt.
Den 22. juni 1868 overtog Grethe og Niels Vallentin

Mindestenen for Frederik og Andrea Vallentin (2. gene
ration). Yderst til højre - under egetræets skygge ses
stenen med Jeppe Aakjærs verselinie “Din egen dag er
kort, men slægtens lang. ”

Jensen Skovagergaard. Det var en gård med 8V2 td.
hartkorn. I 1897 overgik gården til sønnen Frederik
Vallentin, der øgede gårdens tilliggende, og opførte nye
udlænger i 1912.
Omkring 1930 var der 40 malkekøer, 25 stk. ung
kreaturer, 7 arbejdsheste og 2 plage af eget tillæg. Der
var 15 søer. Årligt leveredes 400 slagterisvin, idet en del
pattegrise blev indkøbt. På gården var også 50 høns.
Frederik Vallentin var gift med Andrea Ulrikke. Hen
des fader Hans P. Andersen, Hellekærgaard oprettede
Ringsted Mælkeforsyning.

Frederik Vallentin døde i 1945. Hans ældste datter,
Ingrid overtog Skovagergaard. Hendes søn Mogens Val
lentin forpagtede gården, som han købte i 1960.
11947 var Mogens Vallentin blevet gift med Anne Nis
sen Schultz fra Vesterbygaard ved Kolding.
De har fire børn. Ældst er datteren Ingrid, som er gift
med Niels Peter Christiansen fra Toftegaard i Høm, de
overtog i 1986 Skovagergaard, hvortil der hører 160 tdr.
land, men bor stadig i Høm. Næstældste datter Kirsten
er sygeplejerske. Sønnen Søren Vallentin er beridder i
Ålborg Sportsrideklub og datteren Lisbeth er gift og bor
ved Skanderborg.
Mogens Vallentin har drevet et specialiseret land
brug, som har været flittigt besøgt af landmænd fra
såvel Danmark som udland.
Mogens Vallentin siger, at landsbysamfundet og
landsbykulturen opløses, når der ikke er flere bønder
tilbage, og for at bevare et minde om en slægt, der nu
sidder som femte generation på gården, har han sam
men med hustruen, der kaldes Sussi, anlangt en minde
lund ved en tilplantet mergelgrav.
Istedet for at jævne en mergelgrav, der ligger få hun
drede meter fra gården, blev der i 1982 plantet nogle
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Få hundrede meter fra gården ligger en mergelgrav,
hvor man har plantet rundt om. 11982 rejstes en række
mindesten for slægten.

Stenene med femte generations navne : Ingrid og Niels
Peter Christiansen.

egetræer om den, og rejstes nogle store sten, hvor en
lokal stenhugger indhuggede navnene på familien.
De første man ser er en sten med verslinien : “Din egen
dag er kort, men slægtens lang” og ved siden af den
mindestenen for Frederik og Andrea Vallentin.
Til højre derfor står en sten med navnet Mogens og til
venstre, står stenen med navnet Sussi. Rundt om den

gamle mergelgrav står sten med navne på børn, sviger
børn og børnebørn.
Det er en smuk tanke, at sætte sådan et minde over
slægten, der nu på femte generation, driver Skovagergaard. Lad Sussi og Mogens Vallentins idé være til
inspiration.
OGN.

Kærsgaard Transportmuseum
Kærsgaard ved Brenderup på Vestfyn har store smuk
ke bygninger, der ses fra Rugaardsvej.
Hovedbygningen er opført i årene 1815-1817, og avls
længerne er for en stor dels vedkommende fra midten af
sidste århundrede.
Hofjægermester H. Hage har ejet Kærsgaard siden
1963, og han har skabt en meget stor og særdeles vær
difuld samling af seletøj, hestevogne og landsbrugs
redskaber.
Tidligere var hestevognene samlet i en nedlagt stald
længe et stykke fra selve gården, men nu er vogne og
redskaber udstillet i den gamle kostald, mens seletøjet
er i et særligt indrettet seletøjskammer.
Hofjægermester Hage kører selv firespand, og de fleste
vogne er både velholdte og køreklare. Den store attrak
tion er en mail-coach. Denne postvogn er sammenlignet

med de øvrige kareter og vogne meget stor. Vognen, der
skal trækkes af fire store heste, var postvogn fra post
væsenet blev organiseret i 1780'ernes England til jern
banen hundrede år senere overtog den offentlige befor
dring og godstransport. Derefter blev de meget høje
mail-coachs købt af godsejerne og velhaverne i byerne,
der brugte dem til at køre til væddeløb i.
Fra pladsen øverst på coach’en havde man er herlig
udsigt og et godt overblik. Inde i vognen kunne tjeneste
folkene så gøre frokosten klar og senere vaske op.
Kærsgaards vognsamling er en privat samling, men
hofjægermester Hage åbner gerne for selskaber. I denne
sommer vil der være åbent i vognsamlingen og seletøj
skammeret lørdage og søndage mellem kl. 14 - 17.
Første åbningsdag er lørdag, den 28. juni og sidste dag
er søndag den 17. august.
Kærsgaard med heste, seletøj, hestevogne og redska
ber er et besøg værd, så lad det være et udflugtsmål !
OGN.

Returadresse: Inger M. Hansen, Bjerggårdsvænget 9, 2840 Holte

ROSENDAL
Herregården Rosendal ved Fakse holder åbent søn
dagene 13. og 20. juli mellem kl. 11 og 17.

Rosendals hovedbygning er en unik bygning opført i
1847 efter tegning af arkitekt M. G. Bindesbøll. Materia
let er Fakse kalk, og helt undtagelsesvis er det ikke
kvadrehugne sten, men kalksten i naturlige brudstukker.
Sidefløjene fra 1600-tallet er i bindingsværk, ligesom
en del af udlængerne er.
Arkitekt Michael Gottlieb Bindesbøll (1800-1856) er
bedst kendt for store institutionsbyggerier og ikke mindst
Thorvaldsens Museum. Han er interessant for sin tid,
hvor det var blevet moderne at bygge i de gamle stilarter
som gotik og renaissance, fordi man fandt C. F. Han
sens klassicisme for kold og kedelig. M. G. Bindesbøll
ønskede hverken den kolde klassicisme eller den na
tionalromantiske arkitektur i røde mursten. Han skabte
en enkel stil med udgangspunkt i klassicismen, og her er
Rosendals hovedfløj et godt eksempel.

Når greve og grevinde Knuth-Winterfeldt åbner Ro
sendal, venter der de besøgende en stor og god ople
velse. Man får forevist begge etager i hovedfløjen og
kommer ind i den nordre sidefløj.
Hovedbygningen til Rosendal er ikke en møbelbutik
eller et museum, det er et hjemmet, det er boligen for
godsej erfamilien.
Grevinde Vibeke Knuth-Winterfeldt har med sikker
hånd skabt et smukt hjem i de historiske rammer.
Moderne farver og tidssvarende møbler i de daglige
stuer, og stor pietetsfølelse for de rum, der ikke benyttes
i det daglige.

Rosendal hed tidligere Totterupholm efter en nedlagt
landsby. Søhelten Niels Juel har ejet gården, og hans
oldebarn Hedevig blev gift med Holger Rosenkrantz,
hvilket fik stor betydning for både gård og slægt.
Rosenkrantz ændrede Totterupholms navn til Rosen
lund, og blev optaget i friherrestanden og fik oprettet et
baroni af sit gods. Nevøen Ivar Rosenkrantz til Willestrup solgte i 1788 Rosenlund til generalkrigskommissær
Hagen Christian von Astrup, med den betingelse, at
gården skulle have sit gamle navn tilbage. Astrup fik
dog ændret navnet til Rosendal, inden han solgte den i
1801.
11806 købte Christian Conrad Sophus lensgreve Danneskiold-Samsø, overdirektør for Gisselfeld og amtmand
over Præstø Amt, Rosendal. Han døde i 1823 og enken
overlod i 1837 Rosendal til svigersønnen Gustav Chri
stian greve Holck-Winterfeldt, der lod den nuværende
hovedfløj opføre.
Hans søn Flemming greve Holck-Winterfeldt blev slæg
tens sidste mand, og hans nevø Helge ernst greve Knuth
arvede gården i 1930. Han var ugift og i 1941 arvede
hans broder Rosendal. Da han også var ugift blev Rosen
dal overladt nevøen - ambassadør, senere hofmarskal
hos Dronningen og Prinsen, Kield Gustav greve KnuthWinterfeldt. Hans fader havde i 1942 fået tilladelse til at
føre navnet Knuth-Winterfeldt.
Siden 1972 har Rosendal været ejet af Ditlev greve
Knuth-Winterfeldt, som sammen med hustruen Vibeke
og datteren Amalie værner om den gamle gård, hvor
slægten kan føres tilbage til 1806.
OGN.

