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Stiftet 5. juli 1941

Kasserer og sekretær:
Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv.
tlf. 59 27 59 77. 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, Poulstrup, 
9760 Vrå, tlf. 98 98 85 68 
(Formand: Vendsysselkredsen)

(Ovennævnte tre udgør 
hovedbestyrelsens 
forretningsudvalg).

Gårdejer Vagn Mathiasen, 
»Solgaard«, Toeltvej 4, Langerød, 
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 Høng, 
tlf. 58 85 28 41
(Formand: Vestsjællands Amt)

Gårdejer Christian Lang Pedersen, 
Lønninggaard,
Stevnsvej 142, 4671 Strøby, 
tlf. 56 67 70 11
(Formand: Sjælland-Syd)

Gårdejer Jens Peter Hansen, 
»Skovgaard«,
Ty-Hastrupvej 10 B, 4690 Haslev, 
tlf. 56 38 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, Sonder 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)

Knud Høstgaard Moller, 
»Nittrupgaard, Nittrupvej 1,
Balling, 7860 Spottrud 
tlf. 99 56 40 71

Gårdejer Henry Slemming, 
Hammelevvej 18, Hammelev, 
8500 Grenå
(Formand: Arkivudvalg)

Gårdejer Jens Skytte, 
»Aldrupgaard« 
Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup 
tlf. 86 46 35 14, fax. 86 46 45 21 
(Formand: Midtjysk kreds)

Gårdejer Niels Thyboe
Kirkemosegård 
Hastrupvej 3, 8981 Spentrup 
tlf. 86 47 70 29 
(Formand: Århus Amt)

Proprietær Frants Wetche 
»Hvanstrup«
Hornumvej 95
9640 Farsø, tlf. 98 66 30 01

Formanden skriver:
August er høstmåned, og det er 

altid spændende op til høsten at 
følge med i afgrødernes udvikling. I 
modsætning til de nærmest fore
gående år, har vi i denne sommer 
bestemt ikke manglet nedbør, og 
mange vil sikkert mene, at vi har 
fået mere end rigeligt.
Sikkert er det, at meget korn er 

væltet totalt i de voldsomme tor
denbyger i juli måned. Det ændrer næppe det generelle 
indtryk af, at der står nogle gode afgrøder landet over.

Hvis vi så kunne få noget af den forsvundne sommer i 
de næste uger, og dermed få godt høstvejr, ja så ser det 
ikke dårligt ud.

At priserne på vore salgsafgrøder er stadig faldende, 
gør det vanskeligt i hverdagen for mange, men det skal 
ikke fratage os glæden ved at have nogle flotte marker 
eller glæden ved at bjærge den gode høst. Vi ved, at 
vejrliget i Danmark er omskifteligt, og det lever vi med.

Sommeren bød også på andre trængsler for vort 
erhverv, i form af meget lave priser på svinekød. Prisen 
nærmer sig halvdelen af den for et år siden

Det giver nogle slemme ridser i økonomien hos svi- 
neproducenterne, og nogle vil få det svært.
Konsekvensen af de lave priser på svinekød bliver så 

igen, at det kræver en stor effektivitet i produktionen 
at overleve, og så i øvrigt håbe og forvente en bedring 
hen over efteråret.

Vi er netop vendt hjem fra vores sommerferie, nemlig 
to dage på Læsø, og lørdagen blev brugt til en rundtur 
på øen med slægtsgårdsfolk fra Himmerland.
Det blev en interessant dag, og det betager mig altid, 

når jeg oplever vore mindre øer, hvor forskelligt vort 
lille land er i klima og vegetation, og ikke mindst i de 
livsvilkår befolkningen lever under. Den mangfoldighed 
vi oplever er spændende og et værdifuldt udtryk for, at 
selv et lille land kan opleves pff mangemåder, og at 
hverdagen kan være meget forskellig fça egp. til egn.
Jeg glæder mig over, at turistérhVérve.t skaffer 

ordentlige økonomiske muligl^der på disse mindre øer.
•

Med ønsket om en god og tør frø&t, sender'Kate og jeg 
de bedste hilsener til alle vore médlëminêir.

CMC.

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 53 49

Ulrich Aister 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)

Slægtsgaardsarkivets Web-adresse: 
www.slaegtsgaardsforeningen.dk

Redaktion:
Ole G. Nielsen,

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

Nr. 336 udkommer omkring 20. oktober 1998.
Stof til dette nummer skal være hos 
redaktøren inden d. 20. september 1998.

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

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

Fax 53 57 36 35

http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk
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60 år
I maj 1987 blev jeg inviteret 
til stiftende generalforsam
ling i Slægtsgårdsforenin
gens Himmerlandskreds.

Her traf jeg første gang 
A. C. Winther Hansen, Trill- 
bakkegård, Grydsted ved 
Nibe. Han blev formand for 
den nystiftede kreds i Him
merland, og det førte også til 
en plads i Slægtsgårdsfore
ningens hovedbestyrelse fra 
1990.
Den 24. september fylder A. C. 60 år.
Han er fortsat i fuld vigør, og hans interesse for Slægts

gårdsforeningen er usvækket.
I mange år passede han og Ellen en kobesætning og 

deres jord, men valgte for nogle år siden at afhænde 
køerne og sælge en del af jorden sammen med mæl
kekvoten. Det gav yderligere tid til organisatorisk 
arbejde, og A. C. er nu formand for Seniorklubben i 
Ålborg Amts landboforening.

A. C. var i nogle år formand for Udvalget for økonomisk 
og landbrugsmæssige forhold og i 1996 blev A. C.
foreningens næstformand og formand for bladudvalget, 
og fik dermed ansvaret sammen med redaktøren for vort 
blad. De opgaver har han taget alvorligt og lagt mange 
kræfter i.
Resultaterne kender vi alle, og de taler for sig selv.
Hans idérigdom i organisatorisk henseende er usvæk

ket, og der er afholdt mange spændende arrangemen
ter i Himmerlandskredsen under hans ledelse, og jeg 
er sikker på, at det vil fortsætte.
Fra Dansk Slægtsgårdsforening skal lyde et varmt 

tillykke med de 60 år, med ønsket om mange gode og 
aktive år, og fortsæt du blot med at være den stolte jyde, 
der med en del selvstændighed skaber mange resulta- 

; nogle knubs, 
vi kan lide ham.

CMC.

75 år
Den 1. oktober runder Christian Lang Pedersen, Løn
ninggård på Stevns de 75 år.
Efter et langt liv med landbrug og gymnastik supple

ret med 20 år i Strøby menighedsråd og en tid i repræ
sentantskabet for Køge Bank og senere Handelsbankens 
lokalråd, blev der i 1985 tid til at træde ind i bestyrelsen 
for Slægtsgårdsforeningens kreds Sjælland Syd.
Christian Lang Pedersen 

har været med til at ar
rangere nogle af kredsens 
succesfulde udflugter til 
slægtsgårde i kredsen.

1 1997 blev Christian Lang 
Pedersen formand for kred
sen og dermed også medlem 
af Dansk Slægtsgårds
forenings hovedbestyrelse.
Christian Lang Pedersen's 

rolige og værdige fremtræ
den gør ham til den sam
lende skikkelse i kredsen.

Tillykke med dagen.
OGN.

Jens og Anna Jensens Fond 
udlåner penge til unge landmænds etablering af selvstæn
digt landbrug, både ved familiehandel og ved køb på det frie 
marked.
Ansøgninger kan fremsendes løbende og bliver behandlet 
på halvårlige møder.
Fonden yder også legater til unge landmænd under uddan
nelse. Legat er enten på 5.000 kr. eller 10.000 kr.
Legaterne skal primært anvendes til studierejser i udlan
det.
Ansøgning kan fremsendes hvert år inden udgangen af 
april måned, og vil blive behandlet i maj/juni måned.

Henvendelse til:
Carl Martin Christensen, 
Kaaregaard, Badstrupvej 39, 
5485 Skamby.

Dødsfald
Et af Dansk Slægtsgårdsforenings mangeårige medlemmer er ikke mere 
- Jens Skov Jensen, Hobygård på Lolland døde pludseligt 71 år gammel 
den 29. maj 1998.
Jens Skov Jensen overtog slægtsgården Hobygård fra sin far i 1965. 

Gården kom i familiens eje i 1912, da Jens Skov Jensens bedstefar købte 
gården. Udover Hobygård erhvervede han Limstensgården og drev disse 
gårde indtil 1990, hvor gårdene blev generationsskiftet til henholdsvis 
Jens Peter og Inge Skov Jensen og Lise og Arne Frandsen.
Jens Skov Jensen var til sin død formand for Landvindingslauget Rødby 

Fjord, et arbejde, der optog ham meget og stod hans hjerte nær. 
Udtørringen af Rødby Fjord begyndte netop i 1927, det år Jens Skov 
Jensen blev født, og han så således fjordens forvanding fra sump og 
vådområde til ca. 20.000 ha frugtbar landbrugsjord, hvor alle afgrøder 
kan dyrkes. På hans daglige ture igennem fjorden glædedes han herover.

Ære være hans minde.
JPSJ.
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Hjerl Hede er både et frilandsmuseum og et reservat 
for gamle danske husdyr I bindingsværkslængen er 
stald, og her står bl. a. museets 7 kreaturer af gammel 
jysk kvægrace om vinteren.

Gamle huse og husdyr
Hjerl Hede er ikke alene et frilandsmuseum med gamle landbygninger, 
det er også en dyrepark med gamle husdyrracer.
En af sommerens store oplevelser er det årlige besøg 
på Hjerl Hede mellem Skive og Holstebro.

I højsommeren er dette frilandsmuseum gjort levende. 
Man kan se gamle håndværk og husligt arbejde, be
tragte dampmaskinen og bloksaven i skovmuseet, køre 
en tur i hestevogn rundt mellem museets mange gamle 
bygninger eller tage en togtur forbi mosebruget.
Kommer man en søndag eftermiddag, kan man også 

få et ord med på vejen i kirken, der skal vise den ty
piske landsbykirke fra tidlig middelalder. Her er farve
strålende kalkmalerier. Det bedste ved kirkemodellen 
er dog, at man har ladet døbefonden anbringe midt 
mellem mandsdøren og kvindedøren på et podie, så man 
rigtig kan beundre stenhuggerarbejder. Ingen lands
bykirke har ville synliggøre denne tidlige måde at 
placere døbefonden på, men på Hjerl Hedes frilands
museum kan det ses.

Når Hjerl Hede om sommeren er gjort levende, kan man 
se Kaj Kongsgård age med sin stud.
Til næste år vil han have et tospand, idet museets køer i 
år har givet to tyrekalve, som med tiden kastereres og 
senere bliver kørt til, og det kan gøres på en uge, når 
først dyrene har fået tillid til kusken.

Pludselig får den besøgende øje på en herlig ekvipage. 
En stud kommer roligt trækkende med en lille vogn - 
en oksekærre, hvorpå der sidder en skikkelse, der kunne 
være en Holbergfigur.

Det er Kaj Kongsgaard, der ager med sin stud, og han 
er et fast billede i sommerens optrin. For et par år siden 
kørte han med to store dyr, og til næste år bliver det 
med to nye stude af gammel jysk kvægrace.
For 17 år siden blev Kaj Kongsgård ansat på Hjerl 

Hede, og hans opgave er at passe de dyr, som er på 
museet, der foruden studen omfatter 7 kreaturer af det 
gamle gråbrogede jysk kvæg, 20 moderfår af gammel 
dansk klit og hedefår (dansk landfår) og alle mulige 
slags fjerkræ.
Hjerl Hede holder åbent i sommerhalvåret, men fra 

november til april er der lukket. Så står vedligeholdelsen 
af bygningsmassen for, og husdyrene står i staldlængen 
til museets præstegård.

Hjerl Hede er med i "Udvalget for genressourcer i de 
gamle danske husdyr", der styres fra Foulum.
Sekretær for Genressouceudvalget, agronom Thorkild 

Liboriussen fortæller, at 250 avlere med gamle husdyr 
- heste, kvæg, svin, får, geder, fjerkræ er medlemmer. 
Det kan være besætninger med et enkelt dyr af gammel 
race eller besætninger med mere end en snes individer.
For nogle af hestenes vedkommende er der tillige 

avlsforeninger, og her støtter udvalget kun med råd
givning og tilskud, idet avlsforeningerne selv udpeger 
hingsteføllene.
Det gamle jyske kvæg var gråbroget, men det sort

brogede blev mere populært. Rundt omkring var der 
bevaret besætninger med de gråbrogede køer, som var 
en selvstændig race indtil 1950, da den blev slået 
sammen med hollandsk kvæg.
Genressourceudvalget i Foulum styrer avlen og for

midler sæd. Med de forholdsvis små bestande er det 
betydningsfuldt, at indavlingskoefficenten ikke bliver 
for høj, og det sikres gennem udvalgets arbejde.
Udvalget anviser nye væddere til de eksisterende 

bestande af moderfår, og på den måde styres avlen.
Det store avlsarbejde ligger indenfor de store husdyr,
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der har lang reproduktionstid, og skulle der blandt 
Slægtsgårdsbladets læsere være nogle, som har, eller 
mener at have husdyr af gamle racer, bedes man kon
takte Genressourceudvalgets sekretær Thorkild Libo- 
riussen, Foulum, tlf. 89 99 19 00.

Hjerl Hede er under stadig udvikling. I denne sommer 
kan man se to tømrer, der er beskæftiget med tildan
nelse af tømmer til en lade fra Ankjær ved Vejle. Den 
skal blive den fjerde længe i præstegården. Laden er 

Hjerl Hede vil også bevare de gamle håndværk. 
Kristian Pedersen fik i år svendebrev som bødker, 
og er nu leveringsdygtig i alt bødkerkram.

opmålt og det genbrugelige tømmer er taget med, men 
meget må erstattes.

Som noget nyt fik Hjerl Hede i år udlært en bødker, 
idet Kristian Pedersen fik svendebrev på det gamle 
håndværk. Efter et svendebrev som snedker, har han 
brugt IV2 år for at blive bødker.
På museets værksted fremstiller Kristian Pedersen 

bestillingsopgaver, og enhver kan nu rette henvendelse 
til Hjerl Hede og få leveret et skoldekar til julegrisen 
eller hvad man behøver. Der fremstilles også mindre 
ting til salg på museet.
Hjerl Hede ønsker at få skabt en håndværkergade, 

men det er en vanskelig sag at få uddannet de unge 
mennesker, for moderne uddannelse fordrer teknisk 
skole, og de tekniske skoler i Danmark har ikke til
buddene, så lærlingene må f.eks. til Norge, hvor man 
stadig holder de gamle traditioner i hævd. Det er 
bekosteligt at lære håndværk i udlandet, da det er for 
lærlingens egen regning.
Frilandsmuseet på Hjerl Hede har også planer om 

gammel landbrugsdrift, men foreløbig er det blevet til 
en lille, men interessant demonstration af de kultur
planter, som har sikret danskernes ernæring gennem 
de sidste 6.000 år.

OGN.

Når man går en tur på Hjerl Hede, og be
tragter de gamle bygninger, får man de 
mærkeligste tanker, som her ved den gam
le lade, hvor lemmen står åben.
Jeppe Aakjær skrev om rugen der skulle 
ind - "Nu er det længe siden ".
Det var netop ad sådan en lem, at rugen 
skulle ind. Man måtte vælte høstvognen, 
og fra jorden forke negene ind. Fordi læs
set skulle væltes, "bredte mor et klæde", 
så ingen kærner gik til spilde. Derefter 
fejede hun ladegulvet "med limens rest". 
Far kom hen i lugen og klappede moders 
kind (hustruvold!), selvom Aakjær skrev 
at hun stadig var lige bleg. (Led hun af 
blodmangel). Endelig forstår man, at når 
vognen er tippet, kan barnet krybe ind 
under hjulets eg.

Velkommen til nye medlemmer:
Anne-Marie Raun
Gendarmvej 11 
6094 Hejls

Gårdejere
Lis og Steen Jørgensen 
»Margrethesminde« 
Kostervej 75, Koster 
4780 Stege

Gårdejere
Dorthe og Carl Foght 
»Frydensborg«
Gammeltoftevej 2, Kattrup 
8732 Hovedgaard

Hans Aaskilde
Dr. Sofiesvej 72 - 112 
4000 Roskilde

Birgit Nielsen
Skrejrupvej 2 
8410 Rønde

Else og Knud Madsen 
Høj byvej 67 
5220 Odense SØ

Katrine Schultz
Trelle Ager 73 
6580 Vamdrup

Godsejer
Daniel Hage 
»Oremandsgaard« 
Oremandsgård Alle 2 
4720 Præstø

Proprietær 
Reinhardt Stoltze 
»Lundemose«
Næstvedvej 12
4720 Præstø

Gårdejer
Gunnar Kloppenborg-Skrumsager 
»Lilterp«
Terpvej 24 
6630 Rødding

Gårdejer
Johannes Mikkelsen
»Sevel Nygaard«
Klostervej 16 
7830 Vinderup

Kammerherre
Erik Dinesen
»Kragerup«
Kragerupgårdsvej 29
4291 Ruds Vedby



6Lønninggård på Stevns
Lønninggård ligger i Strøby sogn på Stevns, og Strøby 
er bedst kendt som forfatteren Martin A. Hansens føde
sogn, der danner rammen om så mange af hans for
tællinger.

Ved udskiftningen af Strøby o. 1800 fik Lønninggård 
sin plads på marken nord for landsbyen.

To udlænger er i bindingsværk og konstruktionen peger 
på udskiftningstiden, mens staldlængen blev under
muret. Det store stuehus blev opført i 1895.

I 1829 købte Frederik Holmsted Lang (1795-1878) 
gården. Han var i 1818 blevet gift med Maren Erichsen 
(1795-1878). Deres datter Ane Johanne Lang (1821- 
1902) blev gift med Jens Nielsen (1816-1881), og de 
overtog gården.

Efter Jens Nielsens død fulgte tredje generation ved 
sønnen Otto Jensen (1845-1922), der i 1895 fik opført 
det store og smukke stuehus. Han var i første ægteskab 
gift med Ane Kirstine Jensen (1844-1869). Hun døde i 
barselsseng efter at have født en datter, der ved dåben 
fik moderens navne - Ane Kirstine (1869-1940).

Otto Jensen giftede sig igen, og hans anden hustru 
hed Karen Jensen. Hun fik indrettet mejeri i udlængen, 
hvor smørkærnen blev trukket af gårdens vindmotor. 
Der blev lavet oste og gården havde eget ostelager.

I Otto Jensens første ægteskab var foruden datteren 
også en ældre søn, Christian Frederik Jensen, som døde 
ung. Datteren Ane Kirstine blev gift med dyrlæge Peder 
Pedersen ( 1866-1941). De fik fem børn. Den næstældste
Otto Frederik Lang Pedersen (1892-1954) kom som 
fireårig til bedsteforældrene på Lønninggård, og skulle 
med tiden overtage gården. Og det gik som det var 
bestemt.

I 1917 forpagtede Otto Frederik Lang Pedersen 
Lønninggård og i 1919 købte han den. Han blev gift med 
Dorthea Marie Nielsen (1899-1986).
Deres ældste søn Christian Lang Pedersen (f. 1923) 

blev i 1952 gift med lærer Elisabeth Anker-Møller. 11954 
forpagtedes hjemmet og i 1962 blev Christian Lang Pe-
dersen ejer af slægtsgården.

Indtil 1959 var der malkekøer på gården, derefter 
var der et par hundrede slagtesvin indtil midten af 
1970’erne. Det var planteavlen med frø, der havde Chris
tian Lang Pedersens interesse, og da løgfabrikken i 
Varpelev blev oprettet i begyndelsen af 1960’erne blev 
der i mange år avlet 3 - 4 ha med løg.

Til Lønninggård hører 37 ha, hvoraf de 30 ha er 
agerjord, mens resten er eng. Agerjorden har været 
bortforpagtet siden 1990.

Christian Lang Pedersen var gymnast. I vinteren 1942- 
1943 var han elev på Gerlev Idrætshøjskole. I 1946 var 
han med på forstander Krogshedes elitehold Europa 
Rundt.

1947-1948 var Christian Lang Pedersen 9 måneder på 
Dalum Landbrugsskole.
11948-1949 blev det Amerika rundt med Erik Flensted 

Jensens "Verdenshold" - Danish Gym Team
Turen over Atlanterhavet foregik begge veje med ski

bet "Jutlandia", som efter hjemturen blev ombygget til 
hospitalsskib.

Det var på Amerikaturen, at Christian Lang Pedersen 
traf Elisabeth Anker-Møller. De blev gift i 1952 og fik 
fire børn. Ingen af dem ønsker at overtage Lønninggård.

Fruen er læreruddannet og var indtil 
pensionsalderen overlærer på Töxens 
Skole i Køge.

Otto Frederik Lang Pedersen blev meget 
tidligt medlem af dansk Slægtsgårdsfore
ning, og Christian Lang Pedersen videre
førte medlemsskabet.

I 1985 indvalgtes han i bestyrelsen for 
den lokale kreds - Sjælland Syd. Nu er 
Christian Lang Pedersen kredsformand og 
tillige medlem af Slægtsgårdsforeningens 
hovedbestyrelse.

Elisabeth og Christian 
Lang Pedersen.
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Den middelalderlige herregård Ormehoved har ikke 
indskrevet sig i vor nationale bevidsthed som nabo
borgen Jungshoved, på den modsatte side af Stavreby 
Vig.

Ormehoved blev i 1300-tallet krongods og indgik i 1700- 
tallets begyndelse i ryttergodset. 11761 solgte kong Fre
derik den Femte Oremandsgaard til ungdomsvennen, 
kammerherre Henrik Adam Brockenhuus.

I Matriklen fra 1688 ses i Allerslev sogn Oremands
gaard med 15l/-2 td. hartkorn fri hovedgårds takst og et 
dyrket areal på 53 tdr. land. I samme sogn ses også 
landsbyen Gederød, hvis fire gårde og to huse stod for 
10 tdr. hartkorn ufri jord og 37 tdr. land dyrket areal.
Oremandsgaard er Gammel Oremandsgaard, mens 

(Ny) Oremandsgaard er landsbyen Gederød.

Kammerherre Brochenhuus blev amtmand og senere 
stiftamtmand, og foruden Oremandsgaard ejede han 
Nysø og Jungshoved. I 1785 købtes Brochenhuus be
siddelser af Niels Lunde Reiersen. Han blev ejer af syv 
herregårde, og pengene havde han tjent på oversøeisk 
handel især Ostindien og Guineakysten. Han var ugift 
og oprettede "Det reiersenske Rentefond", der bl.a. 
skulle ophjælpe industrien i provinsen.
Efter Reiersens død i 1795 solgtes Oremandsgaard til 

Hans Petersen, Engelholm. Han havde været slagter
mester i København og svindlet med regningerne til 
hoffet. De penge han havde samlet satte han i Engel
holm og Aunø, da Vordingborg Ryttergods blev solgt i 
1774. På grund af sine uregelmæssigheder ville kongen 
ikke godkende købet af Aunø, men Engelholm fik han 
lov at beholde.
Efter hans død i 1803 overtog sønnen kancellisekre

tær Peter Benedict Petersen godserne, men han klarede 
sig ikke efter statsbankerotten og Oremandsgaard blev 

i 1824 købt af Peter Nicolai Arboe til Lundbygaard. 
Arboe var født i Norge og havde tjent sin formue på 
handel med træ. Han var gift med Anna Catrine Collet. 
Efter Arboes død i 1827 sad enken med Oremandsgaard 
og Lundbygaard til hun døde i 1846, hvorefter besid
delserne arvedes af broderen, diplomat Peter Collet. Han 
døde i 1860 og Oremandsgaard blev købt af konsul Pe
ter Anton Alfred Hage, hvis oldebarn er den nuværen
de ejer.

Slægten
Konsul Alfred Hage var købmand og politiker. Han var 
søn af købmand Christopher Friedenreich Hage i Stege. 
Slægten Hage i Stege kan føres tilbage til byfoged Jens 

Hansen hage (død 1677). Hages købmandsgård i Stege 
ses stadig, hvor Storgade tager sin begyndelse ved hav
nen.
Alfred Hage lærte handel hos faderen og senere blev 

han bestyrer af svogeren, storkøbmand Hans Puggaards 
købmandshandel i Nakskov. Det lykkedes for Alfred 
Hage at samle langt den overvejende del af Lollands 
korneksport på sin hånd, og hans personlige påvirkning 
og præmiering af de bedste kornsorter på lokalud
stillinger forbedrede kvaliteten af kornet. Købmand 
Hage blev svensk-norsk vicekonsul i Nakskov.

Svogeren Hans Puggaard tilbød Hage at indtræde som 
kompagnon i hovedforretningen i København, og i 1841 
flyttede Hage dertil. Med klog udnyttelse af de mulig
heder som Englands overgang til frihandel skabte for 
Danmarks korneksport lykkedes det Hage at udvide 
udførelsen til England, navnlig af maltbyg, og at op
arbejde importforretning i kolonialvarer til et betydeligt 
omfang.

Hage arbejdede også for at drage Skånes korneksport 
til sig, og han erhvervede flere betydelige landejen
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domme i Sydsverige. Alfred Hage fik en dominerende 
stilling inden for dansk storhandel, men kom aldrig ind 
i den ledende københavnske børsverden. Han var en 
selvbevidst herre med skrappe forretningsmetoder, men 
ikke uden socialt engagement og sans for kunst. Kompo
nisten Peter Heise ægtede hans datter Vilhelmine, 
billedhuggeren H. W. Bissen og redaktør Carl Ploug 
hans to adoptivdøtre af hustruens første ægteskab.

Hage fik gennem broderen Hother Hage og søster
datterens mand, Orla Lehmann, kontakt til de Natio
nalliberale kredse, og i tyve år - fra 1852 til hans død i 
1872, var Alfred Hage medlem af folketinget, hvor han 
hørtes med opmærksomhed, når han talte om øko
nomiske og finansielle sager.
Politisk gled Hage efterhånden fra De Nationallibe

rale over til Venstre.

Godset
Det gods Alfred Hage købte i 1861 omfattede Ny og 
Gammel Oremandsgaard, skove, Allerslev kirke og et 
bøndergods omfattende 139 gårde og husmandssteder. 
Dets samlede hartkorn var næsten 300 tdr. Alfred Hage 
byggede i 1869-70 (Ny) Oremandsgaard, hvor den nu 
ligger. Hovedbygningen blev opført efter tegning af 
arkitekt Johan Schrøder, der skabte en historistisk 
bygning i to stokværk med tårn og spir.

Oremandsgårds hovedbygning fra 1869-1870, som blev 
ombygget i 1892 og nedbrændte i 1933.

Alfred Hage købte i 1859 Nivagaard i Nordsjælland 
og da det på den tid var blevet god tone blandt gods
ejerne, at have en jysk besiddelse erhvervedes Demstrup 
ved Mariager i 1862

Efter Alfred Hages død i 1872 overtog sønnen Alfred

Slægtsoversigt for enkelte linier af slægten Hage.
Johannes Jensen Hage
1714-1791
Gift 1747 med Bolette Margrethe Friedenreich. 
Købmand i Stege.

Jens Friedenreich Hage Christoffer Friedenreich Hage
1751-1831 1759-1849
Plantageejer på Set. Croix Gift med Anette Christiane Just
Købmand i København Købmand i Stege.

Johan Philip Hage Peter Anton Alfred Hage Christoffer Theoder Hage
1796-1863 1803-1872 1819-1872
Gift med Christiane Caroline Smith Gift med Frederikke f. Faber Gift med Nannie Amalie
Regimentskvartermester, Konsul Hammerich
Gårdejer i Pedersborg Købmand i København Købmand i Nakskov
Tiendekommissær Folketingsmand

Ny og gammel Oremandsgård
Nivågärd,
Demstrup

Konsul

Harald Johannes Hage Johs. Hage Alfred Hage Christoffer Friedenreich Hage
1828-1907 1842-1923 1843-1922 1848-1930
Gift med Marie Benedicte Paludan-Müller Gift Emilie Schack
Lundforlundgården Kallehave Ny og Gammel Cand. polit.

Færgegård, Oremandsgård, Købmand i Nakskov
Nivågård Kallehave Grosserer i København

Færgegård Folketingsmand
Landstingsmand Finansminister 1901-1905
Landbrugsminister Minister f. Offentlige arb.
1897-1900

Chrf. F. Hage 
1877-1947
Ny og GI. Oremandsgård

1902-1905.
Handelsminister 1916-1920

Daniel F. Hage Henri H. Hage
Ny og GI. Oremandsgård Kærsgård
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Driftleder Mogens Tved 
fortæller om driften på 
Oremandsgårds gods.

Fra Oremandsgårds park.
Formanden Christian Lang Pedersen 
takker godsejer D. F Hage for 
gæstfriheden.
Parken er interessant 
med mange sjældne træer. 
Kammerherre Alfred Hage var 
botanisk interesseret og var 
medstifter af Østifternes 
Haveselskab.

Hage ( 1843-1922) Ny og Gammel Oremandsgaard. Han 
begyndte frasalget af fæstegodset, avlsgården moder
niseredes og hovedbygningen ombyggedes i 1892 med 
spir og kviste, så den ville have været et velegnet motiv 
på en vinetikette!
Alfred Hage blev hofjægermester og kammerherre. 

Politisk sluttede han sig til Højre, hvor han tilhørte den 
forhandlingsvenlige fløj. I ministeriet Hørring 1897-1900 
var Alfred Hage landbrugsminister.
Tredje generation fulgte i 1918, da kammerjunker, 

senere hofjægermester Christoffer Friedenreich Hage 
(1877-1947) overtog Oremandsgård gods. Han afhæn
dede det sidste fæstegods i henhold til loven af 1919.

I 1933 brændte hovedbygningen og arkitekt Mogens 
Clemmensen tegnede en ny hovedbygning i en enkel 
klassicistisk stil, der blev opført på kælderen af det 
gamle hovedbygning.

I 1963 overtog den nuværende godsejer Daniel Frie
denreich Hage Ny og Gammel Oremandsgaard.

Foruden Ny og Gammel Oremandsgaard sidder bro
deren på Kærsgaard på Nordfyn,hvor han har opbygget 
en meget interessant vognsamling og samling af seletøj.
Nivågård i Nordsjælland med Nivågårds enestående 

malerisamling er også skabt af slægten.
Flere medlemmer af slægten Hage var aktive i politik, 

og to medlemmer blev omkring århundredskiftet mini
stre. De var fætre og repræsenterede henholdsvis Højre 
og Venstre.

Driften
Til Oremandsgårds gods hører ialt 774 ha, der fordeler 
sig med 113 ha til Gammel Oremandsgård, 270 ha til 

Oremandsgård og 362 ha skov. Gammel og Ny Ore
mandsgård har gennem en lang årrække været drevet 
som to selvstændige landbrug, da Gammel Oremands
gård har været drevet biodynamisk siden 1977, og 
Oremandsgård har dyrket traditionelt.

Om landbruget på Oremandsgårds gods fortæller 
driftleder Mogens Tved, at nu skal de to gårde drives 
sammen som et økologisk brug. Gammel Oremands
gårds besætning på 80 Jerseykøer er skiftet ud med røde 
malkekøer, da økologisk Jerseykød ikke kan sælges, og 
den røde race giver de bedste stude.
Kvægbruget udvides til 110 køer, for økologisk land

brug kan ikke eksistere på ren planteavl.
Kalvene skal vokse op i en ny stald på Oremandsgård. 

Her skal de også efter deres første halve år tilbringe 
endnu 172 år som stude.

Det bliver 200 dyr, som skal have græs, og der fordrer 
60 ha græsmark.
Omlægningen til økologisk drift betyder at sprøjte

sporene nu bliver med 15 meters afstand mod tidligere 
18 meter, da det skal passe til gyllesprederens bom.
Oremandgårds 35 ha sukkeroer er et særligt problem 

ved omlægningen. Godsejeren vil gerne beholde sukker
roerne, der er gode i sædskiftet, men der aftages ikke 
økologisk dyrkede sukkerroer i Danmark, og skal suk
kerroer dyrkes økologisk med de arbejdsomkostninger, 
der kræver, skal der være en merpris på 80% for øko
logisk dyrkede sukkerroer.
På Oremandsgård ser man frem til, at Struktur

direktoratet vil kunne komme med et løsningsforslag.
På Oremandsgård dyrker man hvidkløver med stor 

succes, og dækningsbidraget er næsten på linie med 
sukkerroerne.
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Som tak for legatet på 10.000 kr. fra Jens og Anna Jensens Fond, 
sender jeg hermed et referat af min tur til Australien.Bomuld og risfarmeri Australien Anders Vanggård Pedersen, Høng 

har været 9 måneder i Australien, 
og modtog 10.000 kr. fra Jens og 
Anna Jensens Fond.

Den 19. september 1997 rejste jeg fra København til 
Bangkok, hvor jeg skulle være i 3 dage inden vi fløj vi
dere til Brisbane. Jeg rejste sammen med en gruppe 
andre unge, som også ville ud og se verden.

I Bangkok var vi lidt rundt og se på byen, men da der 
er tæt på 10 millioner indbyggere i Bangkok og 33 gra
der med en luftfugtighed på 80%, er det ikke et sted jeg 
ville opholde mig for længe.

Det var derfor en stor lettelse at komme videre til Au
stralien. I Australien skulle vi først på et 4 dages intro
duktionskursus inden vi blev hentet af vores værts
familie. Introduktionskurset foregik på en 4.000 ha. stor 
gård. Fra lufthavnen og op til gården, hvor vores kur
sus skulle holdes, var der 7 timers kørsel, så allerede 
på min første dag i Australien fik jeg et forhold til de 
store afstande. Efter 4 dage i Australien blev jeg hentet 
af min værtsfamilie.De var forholdsvis unge og vældig 
flinke, så alt tegnede meget godt. Jeg var blevet place
ret på en 360 ha. stor bomuldsfarm med lidt fedekvæg.
Jeg var meget spændt på at se gården, da det jo var 

her jeg skulle tilbringe de næste 9 måneder. Da jeg rej
ste til Australien, var det drømmen om at komme ud at 
køre med store maskiner, der hovedsageligt havde fået 
mig til at vælge dette land. Da jeg så hvor meget jord 
der var, hvor jeg var blevet placeret, kunne jeg jo nok 
se, at den drøm ikke ville gå i opfyldelse, men jeg måtte 
jo give det en chance. Da jeg ankom til gården, havde 
jeg indtryk af, at jeg var ankommet til et nedlagt polsk 
landbrug. Stuehuset var vældig flot, men resten af går
den trængte virkelig til en kærlig hånd.
Maskinparken bestod blandt andet af en 90 hk. Belarus 

og en hjemmebygget traktor fra 1965. Førerkomfort var 
et fremmedbegreb i disse to. Nå ja, nu ville jeg jo ikke 
male fanden på væggen, det kunne måske blive meget 
interesant, men det gjorde det ikke. Inden bomulden 
bliver sået, bliver marken vandet. Dette foregår ved, at 
der er en kanal i den ene ende af marken, hvor der bli

ver pumpet vand op fra undergrunden. For at få vandet 
fra kanalen og ud på marken brugte vi nogle 3 tommer 
plastiksrør, som virkede ved hjælp af hævertprincippet. 
Når vandet så nåede den anden ende af marken, blev 
der lukket for vandet og marken var vandet. Fjorten 
dage efter at marken var blevet vandet, blev bomulden 
sået. Bomulden blev sået med 1 m. mellem rækkerne. 
Samtidig med såningen blev der lagt insektgift ned sam
men med frøet. Lige efter såningen blev der sprøjtet med 
et jordmiddel mod ukrudt. Igennem vækstsæsonen bli
ver bomulden holdt rent ved hjælp af rensning og sprøjt
ning mellem rækkerne. I rækkerne blev der luet med 
hånd. Bomulden bliver meget hurtigt angrebet af lus, 
så der skal som regel sprøjtes en gang hver anden uge. 
Kemikaliet, der bliver brugt, vil give enhver økolog her
hjemme hjertestop. Kemikaliet er forbudt herhjemme og 
vil højst sandsynligt også snart blive det i Australien. 
De arbejder i øjeblikket med nye sorter, der ikke bliver 
angrebet så nemt aflus.
For at vende tilbage til hvorfor stedet ikke blev så 

spændende, som jeg havde håbet på, skyldtes det at jeg 
havde meget få arbejdsopgaver. Det var meningen, at jeg 
skulle afløse min arbejdsgivers far, som var gået på 
pension.Det viste sig at han stadigvæk arbejdede mel
lem 8 og 10 timer hver dag, så hvis det er pensionist
tilværelsen i Australien, er det ikke stedet at blive gam
mel. Udover det havde konen i huset en talekvote, der 
oversteg den Lotte Heise er i besiddelse af. Jeg bestemte 
mig derfor for at flytte plads efter et par måneder. Det 
var ikke så ligetil at få en ny plads, men jeg var i den 
heldige situation, at min bror havde været i Australien 
for et par år siden, så vi fik arrangeret, at jeg kom ned 
til den familie, som han havde været hos.
Jeg flyttede derned den 8. december 1997, og det blev 

en stor succes.Gården som jeg kom ned på var på 1300 
ha, hvor der blev dyrket ris og byg. Udover det havde 
sønnen 550 ha., som også blev drevet med samme ma-

v%25c3%25a6rtsfamilie.De
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360 HK Steiger 
med 10 m 

luft såmaskine.

sker med 
flyvemaskine.

skinpark og mandskab. Så tilsammen blev der drevet 
470 ha. med ris og tæt på 700 ha. med byg. Resten af 
jorden bestod af veje, huse og brakjord. Da jeg ankom 
til gården, var de ved at være færdige med byghøsten. 
Den havde givet et udbytte på 5 tons/ha. hvilket var 
meget tilfredsstillende. Hvad risen angik kom jeg midt 
i vækstsæssonen. Risen står i ca. 15 cm. vand. Vandet 
bliver pumpet op fra undergrunden ved hjælp af 2 400 
hk. dieselpumper og 2 250 hk elpumper. Disse 4 pum
per bringer tilsammen 8.000 mega liter op til overfla
den hvert år, så man må sige at risen er en vandkræ
vende afgrøde. Noget af vandet bliver dog også brugt til 
vanding af byggen.Få dage efter at jeg ankom skulle der 
spredes gødning på risen. Dette foregik med flyver, hvil
ket var utroligt spændende at se. Gødningen bliver 
spredt meget præcist, da der er GPS på flyveren. Ris
høsten begyndte i starten af maj, og strakte sig over 5 
uger. Det lyder som lang tid, at sidde på en mejetærsker, 
men dernede er høsten ikke lige så stresset som her
hjemme, da vejret som regel også er godt i morgen. Ri
sen endte med at give 8 tons/ha. hvilket var et middelt 
udbytte. Risen kan i gode år komme op og give 10 tons/ 
ha.

Da vi var færdige med at høste, gik vi igang med at 
sprøjte med Treflan, hvor der skulle være byg. Treflan 
er et ukrudtsmiddel, som der bliver sprøjtet med 2 uger 
før såning. Såning af byg starter i maj og kan sås indtil 
slutningen af juni.Der bliver sået 40 kg/ha. hvor der ikke 
kan vandes og 90 kg/ha, hvor der kan vandes. Byggen 
bliver sået så den gror igennem vinterhalvåret, da det 
er for varmt for den i sommerhalvåret.
Maskinparken på gården bestod af 2 Steigere på hen

holdsvis 250 og 360 hk., 1 stk. MF på 200 hk,
1 stk Same på 190 hk. med frontlæsser, 2 stk. Fiat på 

150 hk. 2 stk New Holland mejetærsker på henholdsvis 
25 og 15 fod, 1 stk 10 m. luftsåmaskine, 2 stk lastbiler 
og diverse harver.
Fritiden på gården gik med at stå på vandski på en 

kunstig sø, som var bygget til at opbevare vand i til ri

sen. Min arbejdsgiver og sønnen havde også hver en 
ultralet flyver, som vi fik en del flyveture i. Jagt var også 
en yndet sport på gården. Det er lidt anderledes end 
herhjemme, da det som regel foregår med en søgelygte 
efter mørkets frembrud.
På gården var der foruden mig ansat 2 franske elever. 

Det var en stor fordel, at der var andre unge på gården, 
da man kan have meget sjovt sammen.
Ferie blev der også tid til. I februar var jeg på en bus

tur rundt i Australien.Her så jeg blandt andet Ayers 
rock, de flotte koraler i Great Barrier Reef og selvfølge
lig Operahuset i Sydney. På turen tilbagelagde vi 10.000 
km. på 26 dage.

I juni var jeg 2 uger på Tasmanien sammen med en 
kammerat. Her lejede vi en bil som vi kørte rundt i. Øen 
er en halv gang større end Danmark, men befolkningen 
er kun på 450.000, så hvis man køre uden for byerne, 
føler man næsten at man har øen for sig selv.

To uger inden jeg rejste hjem, kom mine forældre på 
besøg. Dem rejste jeg så rundt med den sidste tid jeg var 
i Australien. Her fik vi også nogle meget gode oplevel
ser.

Den 3. juli 1998 landede jeg så i København igen, efter 
at have haft 9 gode måneder i Australien. Der har selv
følgelig været nogle skuffelser, men det får man jo også 
herhjemme engang imellem.
Jeg kan derfor godt anbefale andre unge at tage ud at 

se verden, inden de binder sig for meget herhjemme. Jeg 
tror, man lærer noget af det, om ikke andet har man da 
haft en sjov tid.

I øjeblikket arbejder jeg på en gård lidt uden for Sla
gelse, hvor jeg skal være i høst. Til september regner jeg 
med at tage på landbrugsskole igen og forhåbentlig få 
det grønne bevis.

I fremtiden håber jeg, at jeg bliver så velhavende at jeg 
kan købe min egen gård.

Anders Vanggård Pedersen.
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Dansk landmand
i Canada
Af: Carl Martin Christensen, Kaaregaard

Søndag, den 19. juli begyndte som så mange andre da
ge i denne sommer med en blanding af sol og regn.

Vi gik i kirke og konstaterede, at der skal være bar
nedåb. Vi ved ikke hvem, der skal have et barn døbt, 
men vi oplever den fornøjeligste barnedåb nogensinde, 
da det viste sig at det var et par unge mennesker fra 
Canada, der skal have deres l’/s årige datter fremstillet 
i en dansk folkekirke. Pigen kom selv gående ind i kirken 
sammen med forældrene, og hun gik rundt i kirken 
under gudstjenesten, således at forældrene måtte ud 
for at finde hende inden dåben. Det var hyggeligt og 
rart på en regnvejrsdag.

Der er naturligvis en historie bag dette, og den 
kommer her:

Troels Rytter Hansen fra Ullerup var en af de første, 
der modtog rejselegat fra Jens og Anna Jensens fond, 
og i 1989-1990 rejste han dels til Australien og dels til 
Canada. Her mødte han sin udkårne Laurie, som senere 
kom til Danmark, hvor de boede i et par år.

Vi var også tilfældigt i kirken, da de fik deres søn døbt, 
og Kate og jeg fik nu fornøjelsen også i anden omgang.
Efter et par år i Danmark slog de sig ned i Canada, og 

vi ved godt, at Hanne og Henning i Ullerup synes, det 
er langt væk, at have deres børnebørn, og det samme 
synes nok oldeforældrene Astrid og Knud Larsen fra 
Rodstrup.
Efter gudstjenesten hilste vi på de glade forældre, og 

jeg bad om en snak med dem inden turen går tilbage til 
Canada.

Troels, du var en af de første, der modtog legat fra Jens 
og Anna Jensens Fond. Hvordan oplever du landbruget 
i Australien og Canada i forhold til dansk landbrug?
Dansk landbrug er meget velanskrevet i det store 

udland, og vel bedst kendt for sin effektivitet og den 
intensive måde det drives på, men set derfra, hvor jeg 
er nu, oplever vi det også som meget kompliceret.
Hvad gjorde størst indtryk på dig, da du som 19 årig 

kom til Australien?
De store vidder og de store afstande gjorde stort 

indtryk. Jeg arbejdede på en farm på 1500 ha, heraf 
300 med dyrket planteavl og resten med græs til 3500 
moderfår og 70 ammekøer. En stor del af arbejdet be
stod i at holde får og lam fri for utøj som mider og lus, 
idet angreb heraf kunne være livstruende for lammene. 
Det var lærerigt, også forstået på den måde, at jeg ikke 
skulle være fåreavler.
Til mine daglige gøremål på fårefarmen hørte, at jeg 

skulle skyde en kænguro til at fodre hundene med. Det 
var spændende i den første tid, men det blev lidt trivielt.
I Canada traf du din kone, og efter et par år i Danmark 

flyttede I så til Canada, hvor du driver landbrug 600 
km nord for Edmonton. Fortæl lidt om det.
Jeg har købt 300 ha og forpagtet 400 ha, og driver dem 

sammen med min svigerfader, der har 1300 ha. De 
forpagtede arealer ligger ca. 100 km fra vor egen gård, 
og vi flytter hele maskinparken. Afstanden betyder, at 
der er lidt tidsforskel, således at vi kan udnytte ma
skinerne effektivt. Maskinparken svarer til 1000 ha, 
men vi driver altså 2000.

Vi har 160 ammekøer af blandet kødracekvæg, og jeg 
har netop etableret en sobesætning med 30 søer i billigt 
byggeri, idet det er svært at låne penge til svinestalde. 

Det kræver 50% egenfinansering. Det er mit mål, at 
udbygge den animalske produktion, og på sigt opsige 
mine forpagtninger, og måske købe mere jord nærmere 
på. Vi dyrker brødhvede, maltbyg, ærter og raps. Alle 
afgrøder sås om foråret, som er meget hektisk, idet vi 
kun har omkring 100 frostfrie dage, og de skal udnyttes 
helt og fuldt ud. Vi sår direkte i stubben, og udbringer 
PK og amoniak i samme arbejdsgang som såningen.
Hvordan er prisniveauet i Canada på dine salgsafgrø

der og gødningsstoffer?
Flydende amoniak koster 460 Canadadollar/tons. Urea 

385 dollar. En ton maltbyg koster omkring 100 dollar, 
brødhvede o. 150 dollar og raps o. 400 dollar.
Alle priser er leveret i havn, og omkostningerne er ca. 

40 dollar pr ton i fragt. Større partier kan læsses i 
jernbanevogne 20 km fra gården, og så sparer vi ca 10 
dollar pr. tons. Som det fremgår, har vi meget store 
fragtomkostninger på vore afgrøder. En Canadadollar 
svarer til 4,50 kr.
Jorden er billig set med danske øjne, ca. 6.000 kr./ha, 

men udbyttet er også langt fra det vi kender i Danmark. 
Vi avler ca. 1,5 tons brødhvede, 2,5 tons maltbyg og 2,3 
tons æter pr. ha. I vækstsæsonen falder der ca. 200 mm 
regn i normalår, men normalår er ikke almindelige. Jeg 
høstede første gang i 1995, og da havde jeg en rigtig god 
avl, men i 1996 og 1997 druknede en stor del af avlen 
på de forpagtede arealer.
Ammekøerne kælver i februar, og bliver kun taget på 

stald inden kælvningen, og så snart kalven er tør, bliver 
de lukket ud igen, måske i 30 - 40 minusgrader.
Du er uddannet landmand i Danmark, og sluttede med 

modul 4 på Vejlby. Er det en uddannelse du kan bruge i 
Canada?
Det er utroligt vigtigt for mig, at jeg fik modul 4 med, 

idet det indeholder nogle merkonomfag og økonomi, som 
jeg har meget behov for i min nuværende bedrift. Det 
er nok generelt, at selvstændige landmænd har stort 
behov for en god grunduddannelse, men i høj grad også 
for merkonomfagene.
I bor kun nogle få hundrede meter syd for dyrknings

grænsen i et tyndt befolket område. Hvordan er naturen 
der?

De dyrkede areraler er nogenlunde flade, men vi bor i 
et område med store kløfter, og der er et afvekslende 
dyreliv. Vi har jævnligt sortbjørne på gården. Og vi har 
elge og flere hjortearter. Derudover en masse ænder og 
gæs, så der er natur for alle pengene.
I morgen rejser du og din familie tilbage til Canada. 

Forventer du, at I bliver der i jeres aktive landmandsliv?
Vi har det godt, hvor vi er nu. Som det ser ud nu, tror 

jeg ikke vi flytter tilbage til Danmark. Canada er et 
spændende land med udfordringer og muligheder for 
dem, der vil.

Tak for at du ville snakke med mig, og de bedste ønsker 
for dig og din familie fremover.

CMC.

Ved 
døbefonden i 
Skamby kirke 
ses i midten 
Laurie og 
Troels Rytter 
hans med 
datteren 
Birgitte samt 
fadderne og 
sognepræsten.
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NYT FRA KREDSENE
VENDSYSSELKREDSEN
Kredsen har holdt sommermøde lørdag, den 20. juni. 
I år besøgte vi Fristrupgård i Børglum ved Vrå. Fami
lien Karen og Poul Dam samt sønnen gårdejer Anders 
Dam tog imod os, og Anders Dam fortalte om gårdens 
og slægtens historie og om driften i dag.
Fristrupgård er på 91 ha, besætningen består af 65 

SDM-malkekøer og 125 søer på friland, slagtesvinene 
er på stald. 
Efterfølgen
de så vi os om 
på gården, 
hvor især de 
125 søer på 
friland hav
de deltager
nes interes
se, mens "pi
gerne" især 
fordybede sig 
i det smukke 
stuehus, smagfuldt indrettet med mange fine, gamle 
ting.
Efter den medbragte kaffe var nydt i haven, holdt kred

sen generalforsamling, hvor Ingrid Houbak, Johanne 
Frandsen og Peter Østergaard blev genvalgt til besty
relsen. Formanden takkede familien Dam for gæstfri
heden, hvorefter deltagerne fortsatte til det nærliggende 
Børglum Kloster, hvor der var salgsudstilling af kera
mik og indiske møbler. Desuden er der på Børglum Klo
ster åbnet en privat udstilling, der fortæller klosterets 
og godsets historie. Entre 20 kr. incl en kop kaffe i "Den 
gamle Smedie", hvilket må siges at være meget rime- 
ligt,
En god eftermiddag, begunstiget af flot vejr og 40 del

tagere.
Esben Saksager

MIDTJYSK KREDS
Den 11. juni indbød kredsen til aftenudflugt til Ham
mershøj Teglværk, der regnes for et af de mest moderne 
teglværker i landet. Hammer tegl, der i dag sælges un
der betegnelsen Randers tegl. De fremmødte blev budt 
velkommen af to omvisere, Jørgen Pihl og Vagn Rytter, 
og alle blev meget imponeret af det store teglværks ef
fektivitet. Bagefter fortalte direktør Kresten Hansen om 
fussion med andre store teglværker, bl.a. Højslev og 
Lysbro og samarbejdet med bygningskeramik i Tom- 
merup, så værket i dag ikke har vanskeligheder med at 
hævde sig internationalt. Teglværket bød på en for

friskning og 
derefter slut
tede de 30 
mødedelta
gere aftenen 
med et besøg 
på restau
rant "Bloks
bjerg" i 
Alum, hvor 
der servere
des kaffe 
med kringle 

og lagkage. Alle var enige om at det var en vellykket 
aften med - desværre - vel få deltagere.

Lørdag, den 4. juli besøgte Midtjysk Kreds Ørslev Klo
ster. Refugieleder Tove Borre indledte i kirken med at 
fortælle klosterets interessante histsorie. Fra midten af 
1200-tallet havde det huset benediktinernonner, men de 
fromme søstre blev fordrevet derfra efter reformationen, 
og klosteret tilfaldt kronen. Det blev imidlertid af Fre
derik den Anden i 1584 overdraget til lensmanden på 
Bergenhus, Hans Lindenov, for at kongen istedet kunne 
lægge dennes sønderjyske hovedgård under Koldings- 
hus.

Kun to år senere retirerede den nye ejer af Ørslev klo
ster fra sin post for at slå sig på omfattende "handels
virksomhed", der til forveksling lignede sørøveri. Fo
retagenet knyttede ham til den færøiske søhelt, Mogens 
Heinesen, og da denne faldt på sine gerninger, havde 
Hans Lindenov held til at få dødsdommen omstødt. 
Gansk vist først et år efter dens eksekvering i 1589!
Heinesens lig blev overført til Klosterkirken, og der 

rejstes et epitafium til fribytterens minde.
Omkring år 1700 tog general Johan Rantzau fat på en 

omfattende ombygning, der gav det vistnok delvist to
etages anlæg dets nuværende rene, strenge linier med 
lange etetages fløje over hvælvede kældre. Det indre fik 
lange korridorer, der i østfløjen forbinder to rummelige 
gavlsale.
Efter en omtumlet tilværelse, hvor klosterets jorde 

delvist kom i hænderne på godsslagtere og yderligere i 
dette århundrede reduceredes ved udstykning til stats
husmandsbrug, blev hovedbygningen i 1934 tillige med 
12 ha park solgt til stiftdame ved Vallø, komtesse Olga 
Sponneck, der testamenterede den til refugiebenyttelse, 
baseret på et, desværre i dag, ret beskedent legat, som 
hun oprettede.

Senere på dagen besøgte de ca. 40 fremmødte den nu
værende Ørslevkloster Hovedgård, der er den gamle 
avlsgård til Klosteret. Den drives i dag af Anna Marie 
og Jørgen Elgaard Petersen, der i dagens anledning 
åbnede deres smukke hjem for gæsterne. Jørgen Elgaard 
Petersen, der er formand for den lokale landboforening, 
fortalte levende om gården, der blev købt af hans bed
stefader. Efter udstykningen var den kun på 76 tdr. land, 
men efter opkøb består den i dag af 120 tdr. land, hvoraf 
30 tdr. land ligger direkte ned til fjorden. Der dyrkes 
roer, vårbyg og græs. I 1974 blev bygningerne udvidet 
med løsdriftstald, malkestald og tårnsilo. Kvægbesæt
ningen er på 115 SDM malkekøer samt opdræt af kvier 
og fedekalve. Tidligere pumpede man vand direkte fra 
fjorden, men med åbning af Virksunddæmningen i 1992, 
blev vandet i fjorden for salt til at vande dyrene med. 
Efter flere forgæves boringer, blev der fundet rigeligt 
med vand umiddelbart nord for gården.
Efter et ophold på IV2 time i det hyggelige hjem, hvor 

værtsparret bød på forfriskninger, tog deltagerne videre 
til den anden side Virksund, hvor kredsen holdt gene
ralforsamling ved et veldækket kaffebord på restaurant 
Landlyst, der er et hyggeligt ombygget husmandssted. 
Ved generalforsamlingen ønskede Ebba Houbak ikke 
genvalg, og i stedet valgtes gårdejer Poul Villumsen, 
Vorde.

E. Overby. 
Nyt fra kredsene fortsætter næste side...
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VEJLE AMTSKREDS
Onsdag, den 10. juni havde kredsen sin aftenudflugt 
til Vra ved Jordrup. Vi besøgte to slægtsgårde hos Inge 
Schelde og Asger Christensen "Nørupgård" samt Gitte 
og Per Grønbæk "Landholm". De ca. 70 fremmødte fik 
lov at besigtige både stalde og stuehuse samt de smukke 
parklignende haver.

I "Landholms" have fortalte senior - Svenning Grøn
bæk om gårdens og slægtens historie. Vi sluttede med 
kaffebord i Jordrup forsamlingshus, hvor formanden for 
Dansk Slægtsgårdsforening Carl Martin Christensen 
havde et kort indlæg. Derefter fortalte senior Peder 
Schelde om "Nørupgårds" slægtshistorie.

Det var en meget vellykket aften.

Lørdag, den 25. juli gennemførte vi endelig turen til 
Gammel Estrup herregårds- og landbrugsmuseum. Vi 
var kun 22 deltagere, det fine høstvejr bremsede tilmel
dingen, men de fremmødte var godt tilfredse med ud
stillingerne.
Undervejs afholdtes generalforsamlingen, og her afgik 

Asta Knudsen, Højen og Hardy H. Pedersen, Ejstrup- 
holm. Nyvalgt blev Ulla Hansen, Skærbæk og Laurids 
Jacobsen, Ammitsbøl. Genvalgt blev Thomas Sørensen, 
Skærup og Oluf Føns Knudsen, Ødsted.
Besøget på Gammel Estrup sluttede på Slægtsgårds

arkivet, hvor Ejgil Overby tog imod.

Oluf Føns Knudsen.

FYNSKREDSEN
Sommerudflugten, som kunne samle 59 personer, blev 
i år afholdt den 25. juni og gik til Ærø. Vi mødtes i strå
lende sommervejr ved Søbyfærgen i Fåborg. Mange er 
bekendte, men mere dejligt er det at se, at der også er 
nye ansigter iblandt.
Efter en flot sejltur i øhavet kommer vi til Søby, hvor 

busserne ventede med yderst kvalificerede guider. Før
ste stop var Søbygård ned de store fæstningsanlæg. 
Søbygård er resterne af en gammel herregård anlagt i 
1580. Den er bevaringsværdig, og man er i fuld gang med 
restaureringen.
Fra Søbygård gik turen mod øst gennem smukke lands

byer. Næste stop var "De Ærøske Alper", hvor vi stod ud 
af bussen og sang "Jeg ser de bøgelyse øer", samtidig med 
at vi beundrede den storslåede udsigt over øhavet med 
de talrige øer og Fyn og Langeland i baggrunden. Tu
ren gik videre over Ærøskøbing til Vindeballe Kro, hvor 
frokosten ventede.

Om eftermiddagen fortsatte vi til Voderup vandrende 
klinter, som er bevis for vor forunderlige natur. Herfra 
kørte vi til Langagergård og besøgte Peter Harald Han
sen, som fortalte om slægten og gården. Vi så det 
smukke hjem og besøget sluttede med en forfriskning i 
haven, hvorefter turen gik tilbage til Søby, hvor færgen 
ventede.

Alle var enige om, at det havde været en spændende 
og oplevelsesrig dag.

Mogens Andersen.

HIMMERLANDSKREDSEN
Med sædvanlig dynamik havde Himmerlandskredsen 
indbudt til sommerudflugt, der skulle gå til Læsø. Del
tagerne samledes ved færgen i Frederikshavn, og efter 
halvanden times sejlads blev vi på Læsø modtaget af 
Leif Kristensen, buschauffør, guide og festlig vært.

Han fortalte at Læsø er Kattegats største ø og landets 
mindste kommune, med 2370 indbyggere. Landbrug, 
minkavl fiskeri og turisme er øens eksistensgrundlag.
Der er 390 malkekøer fordelt på 10 besætninger, og den 

største besætning har 70 køer. Der er 15 pelsavlere og 
57 fiskefartøjer. Der er en SPF-besætning, og den er på 
130 søer. 23% af Læsø er opdyrket mens 72% er skov og 
hede. Der dyrkes meget med ærter og raps, for så er man 
sikker på udbyttet (tilskuddet).

Vi så så godt som hele Læsø med saltsyderhytter, 
hummerhytter, museumsgården med tangtag, en kirke 
med kalkmalerier og fornemt inventar. Kirkegårdene på 
Læsø har ikke de traditionelle hække, men stensætnin
ger, da de kan tåle blæsten.

Vi nød en opulent frokost og besøgte en lokal pige, 
Anne Julie, der drejer piber, maler billeder og har gal
leri. En uldgård med trøjer af uld fra egne får, var også 
på programmet.
Efter den begivenhedsrige tur Læsø rundt forlod vi 

øen kl. 19.00 og kunne bruge sejltiden til dagens ret.

OGN.

VESTSJÆLLANDSKREDSEN
I midten af juni indbød kredsen til en udflugt til Møn, 
der begyndte med et kik på Farøbroerne, hvor vi fik lej
lighed til at komme ind i højbroens første fag, og kunne 
se broens bevægelser i varmt og koldt vejr. Efter fro
kosten på Farø så vi Fanefjord kirke, der indeholder 
nogle meget flotte kalkmalerier, hvorom der kan for
tælles gode historier.
Udflugten fortsatte til slægtsgården Margrethesmin- 

de, hvor Lis og Steen Jørgensen driver antikvitetsfor
retning. Her nød vi en forfriskning og var beredte til en 
smuk køretur mod Møns Klint.

Vi skulle besøge herregården Liselund, hvor den tidli
gere godsejer Niels Baron Rosenkrantz fortalte om Lise
lund gennem 200 år og slægten gennem 150 år. Deref
ter blev vi ledet gennem den enestående park med huse, 
mindesmærker, søer og sjældne træer. Efter et par ti
mers vandring begyndte nogle at føle det lidt anstren
gende at vandre op at ned i det unikke terræn, men ar
rangørerne mente, at når baronen, der fortalte og gik 
foran var fyldt 84, var det kun dem, der var ældre, som 
kunne have indvendinger.
Turen sluttede i Fanefjord Skov, hvor der ligger en 

pavillion, hvor vi nød den tiltrængte aftensmad.
På vejen hjem i bussen fortalte Karen Grethe Jensen 

(født på Møn) og Holger Jensen om Faneijord Skov, hvor 
de havde været til bal i deres unge dage.

OGN.



15

SJÆLLAND SYD
I midten af juli afholdt kredsen en velbesøgt eftermid
dagstur til Præstøegnen. Vi samledes på Ny Ore- 
mandsgård, hvor driftleder Mogens Tved fortalte om 
landbruget (se side 7 - 9). Derefter tog godsejer D. F. 
Hage imod os på hovedbygningen og fortalte historien 
om gården og forklarede om parken med mange sjældne 
træer, da farfaderen havde været med til at oprette 
Østifternes Haveselskab.
Turen fortsatte til godsets husflidsskole (snitteskole) 

fra 1872. Den bruges til koncerter og andre kulturelle 
arrangementer og her drak vi kaffen. Godsbesøget slut
tede på Gammel Oremandsgård, der har været drevet 
biodynamisk, men nu er med i det økologiske landbrug, 
som hele Oremandsgårds gods er ved at blive omlagt til.
Udflugten fortsatte til Lundemose, hvor proprietær 

Reinholt Stoltze tog imod. Vi så først den smukke ho
vedbygning, og samledes derefter ved svømmepølen, der 
er indrettet i et drivhus, da den tidligere ejer var han
delsgartner.
Her fortalte proprietæren om gården, driften sammen 

med sønnerne og driftfællesskabet med andre af egnens 
store landbrug.

OGN.

Fra Lundemose, hvor proprietær R. Stoltze byder velkom
men.

En dag på landbrugsskole
Den 24. oktober indbyder kredsen Sjælland Syd til en 
dag på landbrugsskole.
Man samles kl. 9.30 på Sydsjællands Landbrugsskole i 
Lundby, hvor forstander Jens Hallqvist vil fortælle om 
skolen og de unge landmænds uddannelse.
Landboforeningsformand og formanden for Lands

udvalget for Planteavl, Henrik Høeg, Holeby fortæller 
om sine forventninger til landbrugets fremtid.

Om eftermiddagen vil landsformanden for Dansk 
Slægtsgårdsforening Carl Martin Christensen fortælle 
om, hvad vi vil med slægtsgårdene.
Dagen vil også rumme den traditionelle højskoleånd 

med brug af højskolesangbogen.
Indbydelse med nøjagtigt program sendes til kredsens 

medlemmer og medlemmer i andre kredse kan rekvirere 
program hos kredsformanden Christian Lang Pedersen, 
tlf. : 56 67 70 11.

Meddelelser fra Arkivet
Besøgende: Arkivet har været jævnt godt besøgt i årets 
løb. Som sædvanlig har vi haft besøg af en del slægtsfor
skere og folk, der er interesserede i bestemte slægtsgårde, 
men som noget nyt bør nævnes besøg af et stigende antal 
pensionistforeninger og heriblandt de mange Seniorklub
ber, der for tiden skyder op overalt i landet.

Arkivalier: Ved udklip fra landbrugsmæssige tidsskrif
ter og aviser forsøger vi at føre arkivet up to date. I den 
forbindelse bør nævnes, at en pensionist fra Roskilde pe
riodevis sender os større sendinger af udklip, og dem er vi 
meget glade for. Måske det kan inspirere nogle afjer til at 
fremsende materialer, som I mener er relevante for arki
vet. Ligeledes bør I være opmærksom på efterladenskaber 
fra dødsboer - alt for mange værdifulde materialer bliver 
brændt evt. af ikke historisk interesserede efterkommere. 
Vi er altid parate til at modtage efterladenskaber så som 
udklip, fotografier, gamle skøder og andre værdipapirer, 
bøger etc. Vi kasserer sjældent noget, og vi har ikke noget 
imod at modtage noget, som vi måske har i forvejen.

Gaver: Af Hans Fiil, slægtsforsker fra Kolding, har vi 
modtaget bogen "Vonsild i krig og fred" plus fotokopi af 
"Historien om svenskedrengen".
Fra Lokalhistorisk Arkiv fra Lundeskov Kommune har 

vi, på Hans Fiils opfordring, modtaget "Skanderup Sogns 
historie".

Fra Indenrigsministeriet har vi modtaget følgende bøger: 
"Udvikling i landdistrikter. Forsøgsprojekt 1997." og "Land
distrikternes udviklingsmuligheder" (Betænkning nr. 
1333) foruden en diskette "Udvikling i landdistrikterne. 
Formidling af forsøgsprojekter". Sidstnævnte indeholder en 
projektbeskrivelse og status for de enkelte forsøgsprojek
ter, der har modtaget tilskud fra Indenrigsministeriets 
Landdistriktspulje i perioden 1994 - 1996.

Endvidere bør nævnes det fortrindelige samarbejde, som 
vi har med slægtsforsker John Thomsen fra Hareskov i 
Værløse. Af ham har vi modtaget gårdbeskrivelser vedrø
rende fynske gårde : Ferritslevgård, Stubbendrup, Rolfs- 
tedgård, Lavindgård og Hundslev Skovgård.

Fra sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger 
har vi modtaget bogen "Voer og Nim samt Nørre vang Her
reder".
Fra slægtsforsker Anne-Marie Lebech-Sørensen har vi 

modtaget et supplement til vores Peter Fabersamling, en 
artikel om "De viseglade Brochianere og Tivoli".

Af "Slægtens" redaktør Anton Blaabjerg har vi modtaget 
"Slægterne bag Carlsbergbryggerne". Fra Slægtsgårds
foreningens formand Carl Martin Christensen "Danske 
slotte og herregårde - Odense Amt", Erik Berstrands bog 
om "Fyens Patriotiske Selskab" (udsendt ved 150 års jubi
læet i 1960), bogen "Fra F.A.O.K. til Fyens Mælk" (25 års 
jubilæum) og "Undervisning om Misgerninger og Straffe til 
brug ved skoleundervisning på landet" (Udgivet 1800).

Fra Arne Højland : "Bebyggelsen i Gierslev by 1930 og 
1990", fra Det kongelige Landhusholdningselskab 
"Landbrugsårbog 1997".

Redaktøren af Slægtsgården har afleveret: Peder Høegs 
bog om "Ulsted kirke", "Hjemstavnsbog fra Frederiksborg 
Amt 1943", Aug. F. Schmidt "Fra Djurslands gamle lands
byer. Folkeliv og Folkeskik."

Fra Peder Møller Frifelt: Ølgod Museums Årsskrift.

Sidste år opfordrede formanden jer til at fremsende lo
kalhistoriske årbøger til arkivet og uden at nævne navne, 
har vi modtaget lokalhistoriske perler fra Sorø Amt, Røde
kro Kommune, Sønderhald kommune, Sottrup og Sunde
ved, Hirtshals Kommune og fra Vendsyssel Historiske Mu
seum.

E. Overby.
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Gå, som under grønne lind
Af Helge Christiansen, Bildsø.

Lige sydøst for Stillinge Kirke står der 
et stort lindetræ. Det blev plantet i 
1885, i provst Bondesens tid. Det frem
går af kirkens synsprotokol, at der 
dengang var blevet plantet to linde
træer ved kirkegårdslågen. Træerne 
stod tæt op ad hinanden indtil kirke
gårdsudvidelsen i 1970, hvor lågen 
blev flyttet hen ved præstegården, og 
det ene lindetræ blev fældet.

Bøgen er Danmarks nationaltræ, 
men sådan har det ikke altid været. 
Går man tilbage til middelalderen, var 
linden kærlighedens træ med sine 
hjerteformede blade. I folkeviserne, 
folkesagnene og overtroen havde lin
den en fremtrædende plads. Også i 
stednavnene optræder lind hyppigere, 
end dens udbredelse berettiger til.
Mærkværdigvis blev linden også op

fattet som et trolddomsstræ. Gamle 
linde kan blive hule og få knudret bark. 
Det var i sådanne hule linde, man tro
ede lindormene boede.
Ifølge sagnet blev Stillinge kirkes 

syddør engang spærret af en lindorm. 
Derfor måtte man lave en indgang i 
nordsiden af kirken.

I salmebogen optræder bøgen og lin
den hver tre gange.
Bøgen i nr 220 »Vaj nu, korsets flag, 

på voven«, i nr. 277 »Vidunderligst af 
alt på jord« og nr. 306 »Tør end nogen 
ihukomme«.
Grundtvig har linden med i nr. 339 

»Op dog Zion, ser du ej« hvor næstsid
ste linie lyder »gå, som under grønne 
lind«. I nr. 367, »Den signede dag«, har

Lind. Kobberstik efter 
tegning af E. Heyn.

han »op under de grønne linde«. Den norske præst 
M. B. Landstad har »op under de høje linde« i nr. 639 
»Jeg ved mig en søvn i Jesu navn«.
Provst Bondesen nåede ikke at få »op under de

grønne linde«, og da slet ikke »op under de høje lin
de« på Stillinge kirkegård, for han blev entlediget 
i 1886 (tog sin afsked). Han døde i Roskilde i 1895, 
83 år gammel.


