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Tidsskrift for
Dansk Slægtsgaardsforening
April - Maj 1999

Nr. 339 -57. årgang

Gården Ledet i Flade Bakker ved Frederikshavn bliver mødestedet, når Slægtsgårdsforenin
gens medlemmer samles lørdag den 29. maj.
Foran gårdens stuehus fra 1927 står Anne Marie Glistrup.

LÆR AF FORTIDEN - LEV I NUTIDEN - VIRK FOR FREMTIDEN
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Formanden skriver

Stiftet 5. juli 1941

Slægtsgaardsarkivets Web-adresse:
www.slaegtsgaardsforeningen.dk
E-mail:

Kasserer og sekretær:
Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv, tlf. 59 27 59 77.
Postgiro nr. 8 08 31 42.

Ejendomskonsulenter:
Anders Frederiksen,
Søndertoften 17, 9500 Hobro,
tlf. 98 51 17 07, fax 98 51 17 06.
Michael Munthe Fog,
Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse,
tlf. 58 65 74 44, fax 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«,
Korsbjerghøjvej 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 Mogens Frigaard,
»Frigård«, Yppernemøllevej 10,
Nyker, 3700 Rønne,
tlf. 56 96 30 02
Gårdejer Vagn Juel Jørgensen,
»Grønlandsgården«,
Øllemosevej 4, Flakkebjerg,
4261 Dalmose
tlf. 58 18 61 11
(Formand: Vestsjællandskredsen)

Gårdejer Marie Hansen,
»Egevang«,
Atterupvej 43,4640 Fakse,
tlf. 57 71 37 92,
(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 Jfax. 54 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«, Gammelbyvej 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,
»Egelykke«
Skårupvej 4, Hanning, 6900 Skjern,
tlf. 97 36 20 74
(Formand: Ringkøbing Amt)

Gårdejer Oluf Føns Knudsen/j^jP
Ribevej 88, Ødsted, 7100
tlf. 75 85 50 29
(Formand: Vejle Amt)
Knud Høstgaard Møller,
»Nittrupgaard, Nittrupvej i;
Balling, 7860 Spottrup
tlf. 97 56 40 71

Henry Slemming,
Hammelewej 18, Hammelev,
8500 Grenå
tlf. 86 32 01 99
(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

Påskeblomst, hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
Hvem er du velkommen gave?
Hvem mon tænker, du har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

Sådan skrev Grundtvig i 1817, og spøgefugle hævder, at
han må have mistet lugtesansen og synet i den påske.
Påskedag med smuk sol fra morgenstunden, som også de
første påskehelligdage. Efter en utrolig våd og sur vinter, er
det oplivende for alle, at se påskesolen stå op i morgendi
sen, og se hvordan den kalder de vinterblege danskere ud
af deres skjul, for igen at få farve i kinderne.

Igen i år var der nogle kolleger, der fik travlt i marken i
påsken, og fristende er det da, at komme i jorden, men på
vore jorder, ville det være ulykkeligt, om vi begyndte at øde
lægge strukturen for tidligt, så vi ruster os med tålmod, og
går i kirke for at høre det glade budskab.
Midt i denne smukke forårssol, er det bedrøveligt at vide,
at der er krig i Europa, eller mere korrekt på Balkan, hvor
NATO har sat storoffensiven ind imod despoten Milosevic.
Nogle spørger, hvad nytter det? Og andre - og det er vel de
fleste - mener, at det er nødvendigt at dæmme op for etni
ske udrensninger, også med de barske metoder. Men trist
er det! Når dette læses, ved vi meget mere om udfaldet.

Selvom der er krig på Balkan, er der fortsat ingen tvivl
om, at der er behov for et tættere samarbejde i Europa, for
kun derved kan der skabes varig grobund for et fredeligt
samliv mellem nationerne i Europa, og det EU vi kender på
godt og ondt, er for mig at se, det bedste redskab, der end
nu er skabt for at nå dette mål.

Dette nummer af Slægtsgården« står i årsmødets tegn, og
der er lagt op til et par interessante dage nordensfjord, hvor
Sæby er mødestedet. Jeg håber, at mange af vore medlem
mer vil deltage, og I kan glæde jer til nogle spændende
gårdbesøg i Vendsyssel.
ensyn 29.-30. maj.
dste forårshilsener til jer fra os på Kaaregaard.
Kate og Carl Martin Christensen.
lægtsgaardsarkivet:
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,
Bøgevej 8, Assentoft, 8900 Randers,
tlf. 86 49 53 49
Ulrich Aister Klug
Smedetoften 32, 2.tv.
2400 København NV,
tlf. 38 33 19 12
Træffes bedst mandag-fredag
kl. 7.30 - 8.00.
E-mail: dannebrog@post.tele.dk

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

Redaktion:
Ole G. Nielsen, Mølletoftegård,
Skælskør Landevej 83, Lundforlund,
4200 Slagelse.
Tlf. 58 58 40 16. Fax 58 58 41 06.

Nr. 340 udkommer omkring
20. juni 1999.
Stof til dette nummer skal være hos
redaktøren inden d. 20. maj 1999.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Tryk: Korsør Bogtryk ApS
4220 Korsør, tlf. 58 37 79 43
Fax 58 37 36 35
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Grundlovsrevision
eller Grundlovsrefleksion
- artikel til Dansk Slægtsgårdsforenings blad
af Folketingets formand Ivar Hansen.
Grundloven er foruden en regelsamling også et nationalt
symbol på omtrent samme linje som flaget, rigsvåbenet og
kongehuset og højtidelige »monumenter« i øvrigt, som kan
sikre nationalt sammenhold og stabilitet. Hvert år den 5.
juni hylder vi grundloven med lyriske taler og sange i den
nyudsprungne bøgeskov og vi føler hver især at vi er en del
af noget større - det danske demokrati, som Grundloven er
fundamentet for.
Danmarks Riges Grundlov er i sin nuværende form ved
taget den 5. juni 1953. Men i sine hovedtræk går lovtek
sten tilbage til 1849, da Den Grundlovgivende Rigsfor
samling vedtog loven som udtryk for landets overgang fra
enevælde til demokrati. Den havde oprindelig 100 para
graffer, men er nu strammet sammen til 89. Af disse er
omkring 60 identiske med bestemmelser i den oprindelige
junigrundlov, syv andre paragraffer står endnu ordret fra
lovrevisionen af 1866. Grundloven har altså i imponeren
de grad stået sin prøve som regulator for statsstyrelsen i
snart 150 år, en periode, hvor det danske rige og dets
befolkning i enhver henseende har forandret sig og landet
undergået hårde politiske storme.

Når loven står så forholdsvis uforandret, skyldes det
kun delvis, at det bevidst blev gjort svært at forandre den
(§ 88). Medvirkende er også, at junigrundloven blev for
muleret i så generelle og smidige vendinger, at den kunne
holde til det politiske livs krav om spillerum. »En forfat
ning skal være kort og uklar,« sagde den store kejser
Napoleon, og det er et godt råd både for et diktatur og et
demokrati. En grundlov skal være en rammelov, som dels
kan suppleres med speciel lovgivning knyttet til enkelte af
dens paragraffer, og dels kan gøres til genstand for for
tolkning og sædvanedannelse til enhver tid.
En forfatning er dog ikke så uundværlig for en nations
sammenhold, som man skulle tro. England har f.eks. ikkfe
nogen grundlov, men er dog et meget velfungerende demo1
krati, der hviler på gammel hævd. Enevældige konger i
Europa behøvede gennem tiden heller ingen forfatning.
Magten og retten til fordeling af den strålede fra himlen
ned til kongen og sikrede hans enevælde. Det eneste land
i Europa, som havde en skreven enevældig forfatning, var
i øvrigt Danmark med kongeloven af 1665.

Grundloven har i over fyrre år efter 1953 fungeret efter
sin hensigt. Nogen diskussion har der dog været om
Grundlovens bestemmelser, navnlig efter 1980. Der har
særlig været diskussion om Grundlovens § 20 om afgivel
se af suverænitet været omstridt efter Danmarks stadig
stærkere tilknytning til Den Europæiske Union. Først
efter en højesteretsdom i 1998 kan man sige, at der er der
faldet ro over fortolkningen af denne bestemmelse. Ligele
des har lovens summariske regler om regeringsdannelse,
om brugen af dagsordner og om ministeransvar (§15) gen
nem tiden givet anledning til politisk uenighed om fortolk
ninger. Desuden må nævnes, at den europæiske menne
skerettighedskonvention som gældende i Danmark ved lov
af 29.april 1992 i stedet for grundlovens paragraffer herom
(§ 71-80).
Mange af lovens paragraffer har nu en anden mening,
end da de blev affattet, og andre har mistet deres prakti

ske betydning. Men loven blev i 1849 netop så »kort og
uklart« formuleret af pionererne for 150 år siden, at den
stadig kan fortolkes og dog respekteres i et Danmark
under stadig forvandling. Med de relativt få ændringer i
tidens løb har den danske grundlov været rammen om et
af de bedste og mest rummelige demokratier i verden.
Grundlovsjubilæet til sommer giver anledning til reflek
sion. Jubilæet er vigtigt, fordi grundloven er en del af
vores historie. Grundloven markerer den overgang til
demokrati i Danmark, der fandt sted for 150 år siden uden at det gav anledning til blodsudgydelse eller større
konflikter. Det er væsentligt at erindre sig, fordi den slags
omvæltninger er foregået ved hjælp af krige så mange
andre steder i verden. Det var ikke tilfældet her. Det er
vigtigt at markere grundlovens 150-års jubilæum, fordi
grundloven er fundamentet for folkestyret og for vores
demokrati. Derfor er grundloven ikke eksperternes grund
lov og ikke specialisternes grundlov, men i høj grad et fol
keligt instrument.

For nogle mennesker virker Grundloven dog meget fjern,
og det er formentlig fordi, at når Grundloven lejlighedsvis
har givet anledning til konflikter og fortolkninger er dette
sket i en relativt lille kreds af jurister, folketingsmedlem
mer o.s.v. Den brede folkelige diskussion har der ikke
været så meget af. Det synes jeg, vi skal bruge 150-års
jubilæet til at ændre på. I det kommende halve år op til
jubilæet skal Grundloven derfor ikke bare sættes på den
politiske dagsorden, men også på den mere folkelige dags
orden. Sådan at man i folkelige foreninger, i organisatio
ner, på uddannelses-institutioner, i medierne, i virksom
heder og andre steder benytter anledningen til at diskute
re, om grundloven stadig er tidssvarende efter næsten 50
års brug:
Jeg vil ikke sige, at vi med sikkerhed er på vej mod en ny
grundlov. Men jeg vil bredt opfordre til, at vi benytter det
næste halve år til en grundlæggende debat om grundlo
ven. Dér er visse forudsætninger, der skal være til stede
eller spørgsmål man kan stille sig selv, om man vil:, før
mdn kan gå ind og overveje en grundlovsrevision: For det
første om der er et påtrængende samfundsmæssigt behov
for at ændre grundloven? For det andet, om der vil være et
klart og meget bredt flertal i Folketinget for, at en ændring
skal finde sted? For det tredje om ændringerne i givet fald
har en sådan karakter, at befolkningen med overvældende
flertal vil give sin tilslutning?
Besvarelsen af disse spørgsmål kan meget vel føre til, at
en grundlovsrevision kan ligge en del år ude i fremtiden.
Det er svært lige nu at få øje på en enkelt, tilstrækkelig
vigtig sag, der kan bære en revision igennem såvel Folke
ting som folkeafstemning. I løbet af jubilæumsåret afhol
der Folketinget i samarbejde med Statsministeriet to
høringer for at styrke den folkelige debat om grundloven
og for at undersøge behovene for en ændring af den eksi
sterende grundlov. Derfor vil det være lettere at besvare
om vi skal have en grundlovsrevision, når vi har haft den
debat, jeg forventer, vi vil opleve i de kommende måneder.
I den nærmeste fremtid er det derfor grundlovsrefleksio
nen, der skal plejes, og det ser jeg meget frem til.
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Program for
årsmødet 1999

Der skal på forhånd betales for:

Lørdag den 29. maj 1999:

Festmiddag på Sæby Søbad
(med tre retter, incl. 1 glas hvidvin og kaffe) 188 kr.

Kl. 10.30: Alle der har mulighed for det mødes
hos gårdejere Anne Marie Glistrup
og Kaj K. Larsen, "Ledet", Faurholtvej 80,
Flade, 9900 Frederikshavn, hvor der
bydes på formiddagskaffe.
Kl. 14.00: Årsmødet åbnes officielt på Sæby Søbad
FerieCenter, Strandvejen 9, 9300 Sæby.

Mødeudgifter
Eftermiddagskaffe på Sæby Søbad.
(kaffe med kringle) 31 kr.

Fællesudgifter ( musik, tryksager, porto m.m.) 46 kr.
Ialt 234 kr.
Frokost på Bindslev Hotel, 100 kr.
(Tag selv Bord incl. 1 øl/vand og kaffe)
Fællesudgifter 35 kr. Ialt 135 kr.

Kl. 15.30: Kaffe på Sæby Søbad.

Overnatning

Kl. 18.30: Festmiddag på Sæby Søbad.

Hvis overnatning også ønskes fra fredag den 28.
anføres det ved bestillingen.
Der er overnatning for alle på Sæby Søbad i huse
med 2 værelser med eget bad i hver.
Pris pr. person i dobbeltværelse 280 kr.
Pris pr. person i enkeltværelse 442 kr.
Prisen er incl. linned og morgenmad.
Eventuelle afbud bedes meddelt sekretæren hurtigst
muligt for at regning for ubenyttet værelse kan und
gås.

Dagsorden for årsmødet:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sang og velkomst.
Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Formanden for Slægtsgårdsarkivet,
Henry Slemming, aflægger beretning.
Formanden for bladudvalget, A.C.WintherHansen, aflægger beretning.
Formanden for udvalget for økonomiske og
landbrugsmæssige sager, Jens Peder Skov
Jensen aflægger beretning.
Beretningerne drøftes.
Fremlæggelse af regnskab og budget.
Valg (på valg i år: Carl Martin Christensen,
Jens Peter Hansen og Frantz Wetche.)
Valg af revisor.
Mødested for årsmødet 2000 og 2001.
Eventuelt.

Søndag den 30. maj 1999:
Kl. 8.15: Går vi ad strandpromenaden til Set. Mariæ
Kirke (ca. 10 min.) Bilerne kan efterlades
på Sæby Søbad.
Kl. 8.30: Rundvisning og andagt i Kirken ved
pastor Geijl.
Kl. 9.15: Forlader vi kirken.
Kl. 9.30: Afgang fra Kirkepladsen med de ventende
busser til »Gaardbogaard«.
Kl. 10.15: Ankomst til »Gaardbogaard« hvor barones
se Helle Lerche og baron Vincenst Lerche
vil byde velkommen og fortælle om stedet.
Kl. 11.45: Afgang fra »Gaardbogaard«.
Kl. 12.30: Frokost på Bindslev Hotel.
Kl. 14.00: Afgang fra Bindslev Hotel.
Kl. 14.45: Ankomst til »Holtet« hvor Johanne og
Svend Aage Frandsen vil byde velkommen
og fortælle om stedet og hvor årsmødet
afsluttes.
Kl. 16.15: Afgang fra »Holtet«.
Kl. 16.30: Ankomst til Sæby Søbad.

Bus, søndagsudflugt
Der vil blive arrangeret buskørsel til turen om sønda
gen og det anbefales at tage bussen, da lokale folk vil
fortælle om, hvad der passeres. Pris 60 kr.
Bussen kører fra Sæby Kirke efter morgenandagten
og kommer tilbage til Sæby Søbad, hvor bilerne par
keres.
Bustur kl. 9.30 til 16.30.

Bus fra Sjælland
Bus fra Sjælland fredag morgen, med opsamling for
deltagere fra Sjælland, Falster, Lolland og Fyn og ef
ter aftale.
Pris 1.650 kr. pr. person incl. deltagelse i årsmøde.
Opsamlingsstederne er fortrinsvis på gårde, hvor bi
lerne kan parkeres på gårdspladsen.
Bussen kører kun hvis der tilstrækkelig mange delta
gere.
Det bedes anført på tilmeldingen, hvor man helst vil
stige på, så laver vi en opsamlings/køreplan som pas
ser til behovet.

Nøjagtigt mødested og tidspunkt meddeles senere.
Tilmelding til alle busser på tilmeldingsblanket.

Tilmeldingsblanket side 15
Læs om forturen på side 12.
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Ledet
Ledet er slægtsgården, hvor årsmødedeltagerne samles
lørdag formiddag. Gården har snart 200 års slægtsjubi
læum, og den er rammen om et dynamisk landbrug.

Ledet ejes af Anne Marie Giis trup og Kaj Kragkær
Larsen, og de driver fem gårde med i alt 450 ha, 1.000
søer, 15.000 slagtesvin fedes op årligt og resten sælges
som 30 kg’s grise. Der er endvidere 40 ammekøer.
Landbruget er organiseret i moduler, så hver gård har
sin produktion.
På ledet er kun søer, og 7 kg-grisene er på Kragkær.
På Rævdal er både søer og grise, og her er opformerin
gen af kærnebesætningen. På de to andre gårde er slag
tesvinene.
Ideen er, at alle gårdene kan fungere samlede, hver for
sig eller kan indgå i andre sammenhænge. Tilsammen
udgør de fem gårde en ideel helhed, som det er nu.
Gårdene er bevarede, de enkelte enheder beholder gyl
den, og hver gård er beboet af nogle, som arbejder på
gården. Markerne drives under ét, med de maskinfordele det giver.
Ledet hed oprindelig Listledet, og er opstået af enestegården Dunsbæk. Både Dunsbæk og Vangsgård blev
i begyndelsen af 1800-tallet flyttet fra Gjærum sogn til
Flade sogn. Ved matrikuleringen i 1844 fik Listledet
matr. nr. 41 A af Dunsbæk Huse.
Kort efter år 1800 købte Thomas Sørensen Listledet.
Han var gift med Maren Nielsdatter. Han var husmand
og levede af sin jord.

Deres datter Maren Thomasdatter født 18. april 1814
blev den 17. november 1833 gift med Lars Christian
Madsen fra Åsted, og de overtog Listledet med Maren
Nielsdatter på aftægt.
Thomas Sørensen var død 1. marts 1818, og enken
Maren Nielsdatter have siddet med gården til datteren
og svigersønnen overtog.
I 1870 blev sønnen Thomas Christian Larsen ejer af
Listledet, og hans søn, Niels Peter Larsen, fulgte efter i
1903.
I 1940 kom femte generation til ved Knud Valdemar
Larsen, gift med Marie Kristine, født på Kragkær. De
res søn Kaj Kragkær Larsen overtog Ledet i 1972.

Den ejendom som Lars Christian Madsen giftede sig
til var på 1 td. hartkorn og noget umatrikuleret hede,
og det kunne familien leve af.
I dette århundrede er gården udvidet betydeligt.
Da Kaj Kragkær Larsen overtog Ledet i 1972 var der
29 ha, 22 malkekøer og 100 søer. Og i hans og hustruen
Anne Marie Glistrups tid, er såvel areal som produkti
on ekspanderet.

I 1927 opførtes et nyt stuehus til Ledet. I 1980 blev
huset ombygget, så der kom gennemgående frontispice
på. Men det er gjort med veneration for det gamle hus,
for den frise, der løber øverst på muren er gentaget i til
bygningen. Hoveddøren var tidligere flyttet fra midten
af facaden til et indgangsparti i nord.
Da huset blev bygget var der sygekassekontor i det
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der nu er spiseestuen. Med tre børn havde Anne Marie
Glistrup og Kaj Kragkær Larsen brug for en anden bo
ligindretning, og det fik de så i 1980.
Alle børnene holder af landet, selvom de går i skole i
byen. De er glade for at have rod på Ledet og sønnen
Thomas er interesseret i landbrug.

Kaj Kragkær Larsen har i en årrække været formand
for Frederikshavn og Omegnso landboforening, og Anne
Marie Glistrup er leder af Ålborg Amts Landbofore
nings samfundskontakt.

KRAGKÆR
I 1994 købte Anne Marie Glistrup og Kaj Kragkær Lar
sen hans moders hjem af en ugift morbroder. Denne
gård hedder Kragkær, og den er også en slægtsgård.

I 1817 overtog Anders Christiansen Kragkær, der var
en gammel enestegård, der i 1682 var vurderet til
knapt 4 td. hartkorn og havde 27 tdr. land dyrket areal.
Da Anders Christiansen købte Kragkær var den sat til
6 tdr. hartkorn, men i 1841 blev den delt, og Anders
Christiansen beholdt hovedparcellen med 3 tdr. hart
korn. Det blev i matriklen af 1844 omregnet til IV2 td.
hartkorn.
I 1868 overtog sønnen Anders Christian Andersen
Kragkær med moderen Johanne Marie Olsdatter på
aftægt.
I 1903 købte sønnen Lars Peter Andersen gården, og
hans søn, Jens Holger Kragkær kom til i 1961. Han var
ugift og efter hans død blev boet købt af Anne Marie
Glistrup og Kaj Kragkær Larsen.
OGN

Ledet 1995.
Bemærk
Clostårnet
bagerst i
billedet.
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Gårdbogård
I forbindelse med årsmødeudflugten 1999 besøges Gård
bogård ved Albæk, der er Danmarks nordligste herre
gård.
I middelalderen lå der i den dengang mere frugtbare
egn hovedgården Gårdbogård, som i 1335 blev overta
get af Vrejlev Kloster. Efter reformationen indgik Gård
bogård i krongodset for i 1577 at blive solgt til Karen
Ejlersdatter Rønnow til Hvidkilde på Sydfyn.
Omkring 1600 begyndte sandflugten at hærge og den
tidligere hovedgård blev næsten udslettet. I Matriklen
fra 1662 står, at hele sognet næsten er fordærvet af
sandflugt. Gårdbogård omtales som delt i tre parceller,
og det oplyses at der kunne sås tre tønder rug og tre
tønder byg samt avle 12 læs hø. Fiskeri var hovedind
tægten. Matriklen oplyser også, at der tidligere havde
ligget en mølle, som var blevet ødelagt under Kejserkri
gen 1625-29.
Om Gårdbo Sø oplyses, at den skal være ubrugelig
»formedelst urenlighed«.
I Matriklen fra 1682 anføres under Gårdbogård 4 hu
se med jord, hvis samlede tilliggende var 372 td hart
korn og det dyrkede areal var 41 tdr. land. Ved den
matrikulering, der afsluttedes i 1844 ses under Gårdbo
ejerlaug:
1 skolevæsenet, på lodden skal opføres en biskole.
2 Sønder Gårdbo - Mads Jensen, IV2 td. hartkorn.

Gårdbogårds
hovedbygning
opført 1893 efter
tegning af arkitekt
Martin Bloch.

3 Sønder Gårdbo - Jens Nielsen, knapt 2 tdr. hartkorn.
4 Nørre Gårdbo - Thomas Chresten Jensen, 272 skp.
hartkorn
5 Nørre Gårdbo - Jens Jensen, godt 1 td. hartkorn.
Gårdbo sø dækkede på den tid 900 tdr. land, og den ud
videdes stadig, for de sandede bredder lod sig let skylle
ned, når storme satte søen i oprør. For at forhindre den
ne nedbrydning af brinkerne besluttede lodsejerne i
1854 at sænke vandstanden, og det skete ved at uddybe
Knasborg Å, der løber fra søen til Kattegat. I 1880 var
der tørlagt 250 tdr. land, der dog var af meget ringe kva
litet, idet den bedste jord fandtes i den ikke udtørrede
midterste del af søen, hvor dyndet gennem tiderne hav
de samlet sig.

I 1880 fik entreprenør Hansen af lodsejerne ret til at
udtørre søen, og en landvæsenskommission godkendte
projektet. Hansen havde ikke penge nok til at gennem
føre planerne, og samme år solgte han sine rettigheder
til entreprenør Lars Jørgen Wendelboe Larsen, som
også købte ejendomme Nørré og Søndre Gårdbo.
Wendelboe Larsen (1851-1931) var født i Set. Jørgensbjerg ved Roskilde, hvor faderen var jordbruger og tøm
rer, men etablerede sig senere som entreprenør. Wen
delboe Larsen lærte landvæsen og kom derefter ind i
faderens virksomhed. Her ledede han udtørringen af
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Tastum Sø ved Viborg i årene
1869-72, og året efter blev han
medejer i faderens firma, hvilket
varede indtil 1893, da han havde
nedsat sig på Gårdbogård. I åre
ne 1881-82 gennemførte han
udtørringen af Gårdbo Sø. For at
afhjælpe det hårde slid med at
skubbe trillebørene, anskaffede
Wendelboe Larsen islandske he
ste, der kunne trække trillebørerne op ad kanalernes skræn
Etatsråd,
ter. Derefter begynde han den
godsejer
meget vanskelige opdyrkning af Jørgen Wendelboe
søbunden. I modsætning til de
Larsen.
fleste andre tørlægningsarbejder,
lykkedes det overordentligt godt med Gårdbo Sø, og Wen
delboe Larsen genoprettede den middelalderlige hoved
gård Gårdbogård.
Gårdbogård blev en oase af landbrugsjord, skabt ved
utroligt slid med skovl og trillebør af rydningsmænd,
der blandede dopper og rimmer - mosej ord og sand til
muld. Det kan også siges med forfatteren Martin A.
Hansens ord: »Der er ingen ånd i at stjæle i naturen, det
er ånd, at sætte ploven i jorden og gøre den frugtbar!«

I 1893 begyndte Wendelboe Larsen at holde malke
kvæg i stedet for fedekvæg. Han ønskede en tuberkulo
sefri besætning, og i 1896 købte han de første dyr af jer
seyracen i Sverige og senere samme år rejste han til
Jersey og købte 87 yngre dyr. I begyndelsen af århun
dredet bestod Gårdbogårds besætning af 160 køer, 80
stk. ungkvæg og kalve, 5 tyre, 16 heste, 8 plage og føl
samt to trækstude. Om året solgtes 150 fedesvin.
Godsejer Wendelboe Larsen stod selv for gårdens drift,
og folkeholdet var 1 forvalter, 1 fodermester, 1 forkarl, 7
karle, 1 gartner, 5 piger, 8 daglejere og i roer og høst 10
mand ekstra. Gårdens faste maskiner blev drevet med
damp. Arealet var på 860 tdr. land, deraf 60 tdr. land
ager, 100 tdr. land eng, 200 tdr. land skov, 50 tdr. land

Gårdspladsen.
Til højre ses kostal
den, hvor Danmarks
første jerseybesætning
stod. Til venstre for
hovedbygningen ses
forvalterboligen, den
oprindelige hovedbyg
ning, hvor Wendelboe
Larsen boede indtil
en mere passende
bolig stod færdig i
1893.

hede, udtørret sø 400 tdr. land samt park og gårdsplads
50 tdr. land.
I årene fra 1885 til 1893 opførte Wendelboe Larsen
det Gårdbogård, som for størstedelens vedkommende
stadig ses. Mest imponerende er hovedbygningen, som
var det sidste, der blev bygget. Hovedbygningen er
opført i en moderne udgave af den nederlandske renais
sance, den er et typisk byggeri fra sidste århundredes
slutning - historismens tid, hvor man igen byggede i de
gamle stilarter. Arkitekt var Martin Borch.

Wendelboe Larsen var ikke alene en dynamisk land
mand, men også i det lokale samfund satte han sig spor.
Han var sognerådsformand, amtsrådsmedlem, landbo
foreningsformand, formand for Frederikshavns eks
portslagteri, formand for Landsforeningen Jersey m.m.
I 1911 modtog han den meget ærefulde udnævnelse til
etatsråd.
For at Gårdbogårds kreaturer kunne kendes fra an
dre, fremstillede Wendelboe Larsen et aluminiums tegn,
som kunne sætte i dyrets øre. På forsiden stod: »Gaardbogaards øremærke« og på bagsiden: "pantentanmeldt
og patent. Nogle har troet, at det var et lokalt beta
lingsmiddel, så godset havde egen mønt, men det er en
numismatisk faldgrube, for Gårdbogårds øremærke er
en pecusematologisk raritet.

Efter etatsråd Wendelboe Larsens død i 1931 sad en
ken Engeline Margrethe Larsen f. Thorn med Gårdbo
gård til 1940. Hun var datter af proprietær Jens Peter
Bidstrup Thorn, Hovedgård i Nylars på Bornholm.
I 1940 købte arkitekt Georg Østergaard Gårdbogård,
som han beholdt til 1963, da Ejnar Flensted Nielsen
købte den. I 1972 overtog Hans Christian Knudsen
Gårdbogård. Han døde i 1974 og nuværende ejer - Vincens Carl Christian baron Lerche købte den. Da han på
den tid ikke have afsluttet sin uddannelse, tog han
først fast ophold på Gårdbogård i 1977.
Vincens Lerche er født på Benzonsdal ved Tåstrup,
som han også ejer. Der er han femte generation, idet
tipoldefaderen, Carl Christian Cornelius greve Lerche,
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Vestibulen med de to søjler,
der viser hen til etatsråd
Jørgen Wendelboe Larsens
tilknytning til Den danske
frimurerorden.

købte den i 1853. Han var
yngste søn af Christian Cor
nelius lensgreve Lerche til
Lerchenborg ved Kalundborg.
Vincens Lerche er udnævnt
til hofjægermester.
I 1982 blev Vincens Lerche
gift med Helle Enhard, og de
har sønnerne Christian Cor
nelius og Mads Christian. I
foråret 1998 valgtes Vincens
Lerche til formand for Frede
rikshavn og omegns landbo
forening og han er tillige med
lem af landsudvalget for driftsøkonomi.
Gårdbogård er stadig et fornemt landbrug. Hovedbyg
ningen er bolig for ejeren, moderne maskinhuse og
kornmagaziner er opført, og af historiske grunde er den
gamle kostald, der rummede Danmarks første jersey
besætning, bevaret.
Den opdyrkede søbund udgør 182 ha, hvor der dyrkes
hvede og lidt industrikartofler, men kartoffelavlen er
vanskelig, for man er ikke sikker på, at der er et frost
frit døgn. 60 ha høj sandjord bruges til braklægning
eller til rug. 100 ha dækkes af klitplantager med man
ge træsorter, her giver jagt og sankekort en beskeden
indtægt, der sikrer plantagernes vedligeholdelse. Der
er en fast bestand af då og råvildt. Gårdsplads, have,
veje, kanaler og lidt hede udgør 50 ha, og så er der tilforpagtet 70 ha.
Godsejer Østergård etablerede elektrisk drevne pum
pestationer. Flensted Nielsen jævnede kanalerne og
lagde dybe dræn. Vincens Lerche har gravet nye kana
ler og lagt nye dræn. Vedligeholdelsen af de 9 km kanal
udenom søen og de 11 km kanal inde i søen påhviler
pumpelauget, men Gårdbogård udfører arbejdet.

Hovedbygningens mystik
Der er meget at se på og undres over, når man besøger
Gårdbogård. Når man kommer ind ad hoveddøren i tår
net fører en bred trappe med syv trin op til vestibulen.
Her står to granitsøjler, ikke fordi de skal bære loftet,
men for symbolikkens skyld. I spisestuen ses et for
nemt loft. Tre billeder malet for godsejer Østergård i
1940. De viser Gårdbo Sø og udtørringen af søen.

I hjørnerne ses 4 små billeder, 1) Hermes vingede
hjelm, 2) et kornneg og et sejl, 3) en vinkel og en passer
og 4) en lodsnor, en murske og en hammer.
Falder lyset rigtigt, kan man under billedet af Gård
bo Sø ses en stor sekstakket stjerne. Dette loftmaleri
forklarer, både søjlerne og de syv trin.

Billederne af Hermes og kornneget med sejlet taler for
sig selv - handel og landbrug. Anderledes med de to
andre billeder med håndværkeren værktøj - vinkel og
passer, der er det teoretiske værktøj og lodsnor, mur
skel og hammer, der er det praktiske værktøj. Forkla
ringen på udsmykningen er, at etatsråd Wendelboe
Larsen i 1876 blev optaget i Frimurerordenen i Køben
havn.
Frimurerordenen bruger murerfagets værktøj til sym
bolsk at forklare ordenslæren. Vinkelen er idealet, 90° hverken mere eller mindre, mens passeren kan indstil
les så den passer til den enkelte, den symboliserer
nåden.
Den sekstakkede stjerne består af to trekanter, den
ene med spidsen nedad - aktion, og den anden med
spidsen opad, reaktion. Aktionen er troen og reaktionen
på troen er bønnen.

Søjlerne i vestibulen viser tilbage til kong Salomos
tempel i Jerusalem, som frimurerne betragter som et
bygningsmæssigt ideal. Foran templet stod to kobber
søjler (Se 1. Kongebog 7,15). Disse søjler havde navne
ne Jakin (Gud grundfæster) og Boaz (I Gud min styrke),
og det er disse søjler man ser i vestibule.
De syv trin, som man stiger op ad, har mange relatio
ner. Men det kan bl.a. være de syv frie kunster, som
man dyrkede i middelalderen, nemlig de tre lave - tri
vium: grammatik, retorik og dialektik, og de 4 andre
kvadrivium : astronomi, geometri, aritmetik og musik.
De syn trin kan også tolkes som de 7 helligåndsgaver,
tankens styrke, forstandens magt, viljens forædling,
kundskab om og tilbedelsen af Gud, håb om lyksalig
hed, sindets fred og nærmere forening med vort gud
dommelige ophav gennem forædling og helliggørelse.
Der er mange andre tolkninger af de syv trin, men de
syv trin skal minde den der stiger op ad dem om, at
man skal overvinde sine onde tilbøjeligheder, forstå og
beherske sine begæringer og kan underordne sin vilje
under fornuftens love.
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Museer søger hjælp!
- billeder af gårdtegneren C. J. Jespersen Ensted efterlyses!
På en række museer i Ribe og Vejle amter opbevares en
række gårdtegninger af en C. J. Jespersen Ensted.
Disse museer er nu gået sammen om en undersøgelse
af denne tegner, som regnes til en af de tidligste gård
tegnere, som vi kender til. Planen er at få kendskab til
så mange af hans tegninger som muligt til brug for en
publikation om ham og hans værker.
Hvem er da denne Christian Jesper Jespersen Ensted?
Flere tråde peger frem mod, at hans slægt må stam
me fra sognet Ensted ved Åbenrå. Han er født i 1836,
men hans fødested og forældres navne kendes ikke.
De ældste tegninger af ham stammer fra 1871 og fra
Blåvand vestligst i Jylland. Fra 1872 begynder han at
give sine tegninger numre og årstal - altid i billedets
nederste venstre hjørne -, i modsatte hjørne sætter han
altid sin signatur: C. J. Jespersen Ensted. Disse årstal
og numre gør, at vi kan følge de ruter, han gik for at teg
ne sine billeder.
Fra 1871 til 1874 færdedes han hovedsagelig i den
vestlige del af Ribe amt fra Nr. Nebel i nord over Ølgod,
Varde til Holsted, Brørup i syd.

I 1875 blev han gift i 0. Nykirke ved Give med enken
Ane Jensen i Kollemorten. I kirkebogen oplyses, at han
var 39 år, ungkarl og tegner. Ane var da 45 år.
Herefter koncentreres hans ruter om Give-egnen, ned
over Bredsten til Egtved, Børkop og længst mod syd til
Bredstrup ved Fredericia.
Det sidste billede af ham er tegnet i 1878 fra Assendrup mellem Vejle og Hedensted.
Ægteskabet med Ane blev kort, idet han allerede døde
i 1879 d. 25. august. I kirkebogen anfører præsten, at
han har begravet Prospekttegner og Husmand Christi
an Jesper Jespersen Ensted.
Det er altså inden for denne radius, at han har søgt
sine motiver. Generelt må siges, at det mest er sognets
større gårde, som han har opsøgt, det var vel også der,
at der var penge tilovers til et billede af gården.. Dog
har vi også kendskab til billeder af få små ejendomme.
Hans billeder er meget detaljerede lige fra vejrhaner til
hundehuse, bikuber og møddinger er at finde på de
meget nøjagtigt udførte tegninger. De fleste er farve
lagte tuschtegninger, andre dog kun i sort tusch. Enkel-

Detailbillede af gården
i Briksbøl med konverserende
kvinder, hund, havedige og
møddingen yderst til højre.
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»Rotviggaard og Mølle«.

te af de større gårde kan være tegnet fra to vinkler,
ellers er det normale, at man skråt fra siden ser stue
huset og de bagved liggende længer.
Mærkeligt nok skifter han stil, da han flytter fra Vest
jylland til Kollemorten. På de fleste vestjyske billeder
ser man gerne en piberygende mand, nogle gange til
hest, en dansk gårdhund, kvinder spadserende og snak
kende i det kunstfærdige haveanlæg, røg fra skorstene
ne. På de midt og østjyske ses næsten aldrig personer,
men her er de blafrende Dannebrog i overtal.
Hvor mange han har lavet ved vi desværre ikke, men
det er mange. Hvert år begynder han forfra med sin
nummerering, og der er år, hvor vi har kendskab til, at
han har lavet mindst 224 billeder (1873), 222 stk.
(1875).
De involverede museer har i dag kendskab til 69 bil
leder af ham, men er som nævnt interesseret i at
komme i kontakt med folk, der har kendskab til hans
billeder.
Har De et billede, eller har De kendskab til billeder af
C. J. Jespersen, venter de ved telefonen på:

Dansk Landbrugsmuseum på GI. Estrup,
tlf. 86 48 34 44,
Give-Egnens Museum, tlf. 75 73 93 75,
Varde Museum, tlf. 75 22 08 77,
Ølgod Museum, tlf. 75 24 50 11,
eller undersøgelsens leder Søren Manøe,
Ølgod 75 24 47 43 .
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Sæby
I vor tid forbinder vi ferieparadiset med den jyske vest
kyst, men da sommerglæderne begyndte at trække folk
til Jylland, var det østkystens blide natur, der havde
højeste prioritet. Sæby var for hundrede år siden den
mondæne badeby. Her samledes man om sommeren.
Forfatteren Herman Bang beskriver det i romanen
»Sommerglæder«, hvor Clasens Hotel har avereteret
med ferieophold og fuld pension.
Sæby er en meget gammel by, for hvor Sæby å munder
ud i Kattegat dannedes en naturlig havn, og omkring
det fiskerleje, der opstod, voksede byen, der blev til køb
staden på Vendsyssels østkyst.
I løbet af middelalderen fik Børglumbispen store inte
resser i byen, hvorfra der var skibsforbindelse til Læsø.
Transporten af salt fra Læsø var af stor betydning for
byen. Sæbygård ejedes af biskoppen, og i 1460’erne
anlagdes et karmelitterkloster nord for sognekirken,
der blev klosterkirke. Byen var biskoppens, og først i
1524 foranledigede biskop Stygge Krumpen at byen Mariested, som byen hed, fik købstadsrettigheder.
Sæby klarede sig godt indtil Svenskekrigene 16571660, derefter gik det tilbage. Havnen sandede til og
isen ødelagde molerne. Fiskeriet og stagnerede og be
folkningstallet dalede. I midten af 1700-tallet blev hav
nen sat i stand og dermed kom der igen gang i byen.
I 1899 anlagdes jernbanen Alborg-Sæby-Skagen, og
netop jernbanen fremmede turismen.

Skagen er kendt for Skagensmalerne og miljøet om
kring disse, men det egentlige kunstnerliv levedes i
Sæby. Gustav Wied boede som nygift i Sæby, og histori
en »Da baby skal på hotel« er netop situationen, da her
ren og fruen skal på besøg på »Skovgård« hos Johan.
Skovgård er herregården Bangsbo ved Frederikshavn
og Johan er Johan Knudsen, som i årene fra 1891 til
1909 samlede en række kunstnere om sig sommeren
igennem.
Johan Knudsen (1865-1942) var født på gården Moutrup på Mors. Han lærte landvæsen, blev student og tog
filosofikum i 1890. Derefter blev han ansat hos Ove
Rode på avisen »København«. Dette ansættelsesforhold
medførte at godsejeren hjemme på Moutrup ikke læn

gere ville sende
penge til Køben
havn, for hans
gode penge skul
le ikke smides
ud på en radikal
avis.
Derefter opgav Johan Knudsen bladverdenen og ned
satte sig på den forsømte herregård Bangsbo, som han
satte i stand. Her færdedes Bangsbokredsen med
Gustav Wied, Sophus Schandorpf, Betty og Peter Nan
sen, Herman Bang, Bjørn Bjørnson, Anna Larssen
Bjørn, Agnes Hemmingsen, Carl Evald og flere andre.
Trods sin liberale anskuelser i kulturpolitikken slut
tede Johan Knudsen sig til Højre, blev sognerådsfor
mand i Flade-Gjærum, og senere folketingsmand, hvor
hans karriere sluttede med posten som gruppeformand
i årene 1918-1920. I årene 1931-1940 boede Johan
Knudsen og hustruen i Italien og Tyskland, og Johan
Knudsen blev en beundrer af Hitler, og efter hjemkom
sten til Danmark, sagde han, at han ville være nazis
men tro, så længe han levede, men aktivt virkede han
ikke for nazismen.
Bangsbokredsen gik i opløsningen med Johan Knud
sens salg af gården, og flere af de toneangivende i kred
sen døde kort efter.
Agnes Hemmingsen fik afsat veninden Alice Tutien til
Gustav Wied. Alice Tutien var født på herregården Høgholt mellem Frederikshavn og Hjørring. Og svigerfade
ren inspirerede Gustav Wied til den dekadente gods
ejertype, som han så gerne skildrede, men han har også
taget oplevelserne med fra tiden som huslærer på
Overgård hos hofjægermester Arendorff.
Gustav Wied flyttede efter nogle gode år fra Sæby, og
bosatte sig siden i Roskilde.

Skal man litterært forberede sig til årsmødet i Sæby,
så brug en aften på Herman Bangs pragtfulde roman
»Sommerglæder«.
OGN

Forturen
I 1989 blev årsmødet også arrangeret af Vendsysselkredsen, og som noget nyt blev der arrangeret en for
tur, så »oversøiske« medlemmer også kunne nå frem.
Det er blevet et fast tilbud, for dem, der gerne vil ople
ve lidt mere, når man alligevel skal fra den ene ende
af landet til den anden.
I år tilbyder vi opsamling på Sjælland, Fyn og i
Østjylland. Opsamlingsstederne fastlægges, når til
meldingerne viser behovet. Efter opsamling i Østjyl

land kører vi mod Silkeborg og nyder frokosten på Signesminde Kro. Midt på eftermiddagen besøger vi her
regården Hvanstrup i Himmerland og sidst på efter
middagen kommer vi til Hotellet Sæby Søbad. Efter
indkvartering og middag kører vi en lille aftentur til
Sæbygård, hvor museumsinspektør Jens Søndergaard
vil vise rundt og fortælle om en gamle hovedbygning
fra 1576. (Se side 16). Derefter vender vi os mod hotel
let og næste dag slutter vi os til årsmødearrangemen 
tet på Ledet.
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NYT FRA KREDSENE
RINGKØBING AMTSKREDS

SJÆLLAND SYD

Sommerudflugt tirsdag, den 8. juni kl. 19.30. Turen går
i år til Kloster Mølle, Møllevej 4, Gudum, hvor Anne
Marie og Kr. Tovborg vil fortælle om Kloster Mølle,
Gudumkloster og Gudum kirke.
Efterfølgende kaffe og generalforsamling på Kongens
gård Landbrugsskole, Nygårdsvej 2, Nr. Nissum. Til
slut hører vi om landbrugsskolens historie og virksom
hed.
Mads Andersen.

Kredsen afholdt sit forårsmøde den 20. marts på Land
bocenteret i Rønnede. Generalforsamlingen forløb uden
dramatik, selv om tre veltjente bestyrelsesmedlemmer
ikke ønskede genvalg. Det var formanden Christian
Lang Pedersen, Ruth Engelsborg og Verner Larsen. Nye
i bestyrelsen blev: proprietær Esben Tue Christensen,
Englerup Møllegård, gårdejer Jytte Nielsen, Orup og
gårdejer, tidl. maskinkonsulent Georg Petersen, Bjæ
verskov.
Formanden oplyste, at halvdagsturen bliver 22. juni
til Kimerslev Mølle ved Borup og Svenstrup Gods. Hel
dagsturen i juli bliver til Nordfyn.
Sjælland Syd er vært for landsforeningens årsmøde år
2000, og det afholdes på Menstrup kro. Efter general
forsamlingen valgte bestyrelsen Marie Hansen, Ege
vang, Atterupvej 43, Fakse til formand.

VEJLE AMTSKREDS
Den 1. marts havde kredsen samlet 70 medlemmer til
møde i Vingstedcenteret med Hans Bang Hansen, Hor
sens. Vi fik en interessant aften, hvor Bang Hansen var
rundt om landbrugslove, miljø og EU-regler, tendenser
og nye tiltag. Der var mange spørgsmål fra deltagerne,
og de blev besvaret med viden og overblik på højeste
niveau.
Ejendomskonsulent Anders Frederiksen orienterede
om skat og generationsskifte.
Onsdag, den 9. juni afholdes sommeraftensudflugt.
Kl. 18.30 samles vi hos gårdejer Jens Jakob Jakobsen,
Ballebogård, Ballebovej 2, 8732 Hovedgård. Ballebogård er på 100 ha, der er 112 køer og 150 ungkreaturer
samt stutteri. Kl. 20.00 samles vi på Elbæk Efterskole,
hvor eleverne giver gymnastikopvisning og forstander
Holger Hansen fortæller om skolen og viser rundt.

HADERSLEVKREDSEN
Kredsen afholdt generalforsamling og forårsmøde på
Tørning Kro den 4. marts. Det var et godt besøgt møde
og en rolig generalforsamling.
Efter kaffen gav landsformanden Carl Martin Chris
tensen sit bud på den danske slægtsgård i det nye
århundrede, og derefter så vi en videooptagelse af TVDanmarks udsendelse om den danske slægtsgård, der
på en fin måde udtrykker slægtsgårdstanken og orien
terer om slægtsgårdsforeningen.
Onsdag, den 7. juli kl. 19.00 sommerudflugt til Kathrinesminde teglværksmuseum på Broager. Foruden
den rent teglværksmæssige drift ser vi også nogle
kunsthåndværkere, der arbejder med lertøj. Derefter
følger en kort tur langs stranden til Brunsnæs Kro,
hvor kaffen venter.

LOLLAND-FALSTERKREDSEN
Søndag, den 7. marts fandt vores vinterudflugt sted.
Den gik til København, hvor vi overværede Det ny Tea
ters opførelse af "My Fair Lady". Derefter kørte de 41
deltagere til Karlslunde, hvor middagen ventede. Det
var en uforglemmelig teateroplevelse.

Sommerudflugten afholdes søndag, den 13. juni. Det
bliver en heldagstur til Fejø, hvor den mangeårige sko
leinspektør Marcus Hummelmose har lovet at vise os
rundt. Hummelmose er kendt for at være en god for
tæller, og efter mange års virke på øen er hans lokal
kendskab meget stort.

Efter generalforsamlingen fortalte godsejer, hofjæger
mester Charlotte Riegels Hjorth om Broksøs historie, og
sagde bl.a. at hun var den 9. kvindelige ejer af Broksø,
og det er ikke så specielt, som det gøres til, for i gamle
dage drog herremanden ud og konen passede godset.
I 1931 købte godsejer H. V. Rigels Broksø. Han var
uddannet forstmand og havde arbejdet i Siam før købet
af Broksø. I 1972 overtog ældste datter - Charlotte Rie
gels Hjorth godset. Hun boede da i Brasilien, da hendes
mand var ansat i Hempel farver. Nu er han adm. direk
tør for pektinfabrikken. Godsejer har selv højere han
delseksamen fra Niels Broks Handelsskole.
I 1978 blev gårdens 100 malkekøer og 150 stk. ung
kvæg solgt, og for pengene købtes Vangsgård, som nu er
overtaget af datteren. Vangsgård er lagt om til økolo
gisk planteavl, men Broksø fungerer som maskinstati
on.
Om landbrugets situation sagde Charlotte Riegels
Hjorth, der er næstformand i Præstø Amts Landbofore
ning, at vi er bundet som aldrig før. Vi har bopælspligt
og begrænsninger i driftstørrelsen. En skohandler skal
ikke bo i butikken og han må have så mange forretnin
ger, som han vil! Landbrug er et erhverv man skal leve
af. Vi har alle væsenerne over os, så vi er lige så kuede
som under stavnsbåndstiden. Landbruget er ikke selv
uden skyld i dets situation, for landbruget har ikke sans
for, hvad samfundet vil have.
Charlotte Riegels Hjorth frygter, at Danmark bliver et
stort frilandsmuseum, hvor landmændene bor på går
dene og får penge for ikke at dyrke jorden, men de luger
ukrudt og passer svin af hensyn til beskæftigelsen.
EF/EU skaffede Europa mad. Nu vil Europa have mil
jø og lærkesang, men det vil de ikke betale for.

VESTSJÆLLANDSKREDSEN
Kredsen afholdt generalforsamling på Høng Land
brugsskole den 3. februar. I sin beretning omtalte for
manden, at kredsen nu har eksisteret i 10 år. Ny i besty
relsen blev Villy Langthjem, Dianalund, der afløser Jør
gen Kofoed.
Efter generalforsamlingen fortalte tidligere byråds- og
amtsrådsmedlem Thorkild Jensen, Kalundborg om sine
oplevelser gennem 40 år i politik.
Formanden Arne Højland meddelte på generalforsam-
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lingen, at han bliver i bestyrelsen sin periode ud, men
ønsker sig afløst som formand efter 10 år på posten.
Bestyrelsen har siden valgt Vagn Juel Jørgensen, Grøn
landsgård, Flakkebjerg til ny formand.

Onsdag, den 2. juni indbyder kredsen til en heldag
stur til Koldingegnen, vi kikker på Koldinghus, besøger
slægtsgården Sandholm, ser Skamlingsbanken og kom
mer på rundtur i Christiansfeld. Turen slutter med
middag på Den gamle Grænsekro og besøg i Grænse
museet.
Den 7. september besøger vi Gardehusarregimentet i
Næstved og Herlufsholm Skole.

MIDTJYSK KREDS
Den 15. juni kl. 19.00. Besøg på »Kjærgårdsholm Avls
gård«, Holstebrovej 484, 7860 Spøttrup hos Dorthe og
Chresten Mads Elgaard. Gårdens areal er på 100 ha
ager, 15 ha eng og 5 ha skov. Der er en besætning på 340
stk. Angus kvæg og der produceres 3.500 slagtesvin om
året. Driftform: grovfoder og korn plus juletræer og pyn
tegrønt. Ægteparret vil vise os rundt på gården, og ca.
kl. 21 vil der blive serveret kaffe med brød på Kjærgårdholm Kro, Holstebropvej 482. Efter kaffe vil et af vore
medlemmer, skoleleder Jens Peter Hansen, fortælle om
Kjærgårdsholms historie.
Den 24. juli kl. 13.00. Eftermiddagsmøde med gene
ralforsamling. Mødet begynder på Civilforsvarskorp
sets Nordjyske CF-kolonnes kaserne, Oddesundvej 25,
Dragsbæk, 7700 Thisted. Vi vil blive vist rundt og korp
sets historie vil blive fortalt. Omkring kl. 14.30 vil sel
skabet samles på Hotel Limfjorden, Simons Bakke 39 i
Thisted, hvor der bliver afholdt generalforsamling i for
bindelse med kaffebordet.
Kl. 16.30 er der besøg hos Inger og Jørgen Stensgaard
Toft på slægtsgården »Stengaard«, Vorupørvej 142,
Hundborg, hvor ægteparret vil fortælle om gården og
egnen. Deres beretning vil blive suppleret af tidligere
hovedbestyrelsesmedlem Anders Knudsen Pedersen.
E. Overby.

HIMMERLANDSKREDSEN
Kredsen afholder gårdbesøg og generalforsamling tirs
dag, den 18. maj kl. 19.00. Vi mødes hos Karin og Tho
mas Westenholz, »Refnæs«, Refnæsvej 3, Kongerslev.

Efter vi har set familien Westenholtz’ veldrevne land
brug, kører vi til Mou Hotel, hvor vi afholder kredsens
generalforsamling. Derefter er der fælles kaffebord, af
tenen slutter med, at der bliver fortalt om slægtsgården
»Refsnæs«.
Medlemmer fra andre kredse er velkomne.

Næste arrangement bliver tirsdag, den 8. juni kl. 18.30,
hvor vi besøger Dansk Eternit A/S, Sohngårdsholmvej
2, Ålborg. Med følgende program :
18.30: Velkomst og spisning.
19.30: Orientering om Dansk Eternit A/S.
20.00: Fabriksrundvisning.
21.15: Spørgsmål
21.45: Afslutning.

Tilmelding er nødvendig på grund af traktementet.
Tilmelding på tlf: 98 35 16 03 eller 98 55 70 11.
Sidste tilmelding 1. juni.
A. C. Winther Hansen.

30 år
Valdemarsdagen er ikke
alene en officel flagdag,
det er også Ulrich Ålster
Klugs fødselsdag.
For et par år siden på
tog Ulrich Alster Klug sig
arbejdet som forsknings
medarbejder ved Slægts
gårdsarkivet, hvor han
udarbejder slægts- og
gårdhistoriske undersø
gelser.
Ulrich er en dygtig slægtshistoriker og en engageret
underviser i slægtsforskning, og det er et godt udgangs
punkt for samarbejdet med Dansk Slægtsgårdsarkiv.
Tillykke.

OGN.

Velkommen til nye medlemmer:
Grethe Haugaard
Skellet 9 st. th.
4200 Slagelse

Gårdejere
Kirsten og Bent Bendtsen,
»Østergaard«
Allesøvej 38, Allesø
5270 Odense N

Gårdejere Birthe og Villy
Langthjem
»Vildmosegaard«
Vildmosevej 15
4293 Dianalund

Fhv. gårdejere
Bodil og Kristian Nicolaisen
Nygårdsvej 24
4573 Højby

Gårdejer Helen M. Henriksen
Fhv. gårdejer Orla Olesen
»Birkemosegaard«
Ndr. Strandvej 50
Lejregårdsvej 8, Lyndby
8700 Horsens
4060 Kirke Såby

Gårdejere Karen Marie og
Bent Jørgensen
Jernvedvej 200
6771 Gredstedbro

Gårdejer Hans Bang Hansen
»Provstlund«
Silkeborgvej 130
8700 Horsens
Gårdejer Jens Aage Nielsen
»Damgaard«
Balle Nørremarksvej 11
7182 Bredsten

Godsejer, hofjægermester
Charlotte Riegels Hjorth
»Broksø«
Broksøvej 60
4160 Herlufmagie.
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Tilmelding til Dansk Slægtsgårdsforenings
årsmøde den 29. og 30. maj 1999
Tilmelding kan kun ske skriftligt, gerne hurtigst muligt, til Slægtsgårdsforeningens
kasserer og sekretær Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv, senest den 30. april 1999,
hvorefter deltagerliste m.m. vil blive fremsendt sammen med girokort til indbetaling af
mødeudgifter.

FØLGENDE DELTAGERE TILMELDES (skriv tydeligt):
Stilling:___________________________________________________________________________
Navne :_____________________________________________________________________________
Adresse;________________________________________________________________________________________

Telefon :______________________________________________________________________________ __________

HERMED BESTILLES (skriv antal)
____ Eftermiddagskaffe, lørdag
____ Festmiddag, lørdag, incl. fællesudgifter
____ Frokost, søndag, incl. fællesudgifter

Overnatning
____ Vi ønsker også at reservere overnatning fra fredag den 28. maj.
____ Sæby Søbad, dobbeltværelse - i hus sammen med__________________________________
____ Sæby Søbad, enkeltværelse - i hus sammen med__________________________________

Busser
____ Bus, søndagsudflugt
____ Bus fra Sjælland med påstigning i________________
____ Vi regner med at komme til formiddagskaffe på »Ledet«

....................................................
HERMED BESTILLES (skriv antal)

KLIP

____ Eftermiddagskaffe, lørdag
____ Festmiddag, lørdag, incl. fællesudgifter
____ Frokost, søndag, incl. fællesudgifter

Overnatning
____ Vi ønsker også at reservere overnatning fra fredag den 28. maj.
____ Sæby Søbad, dobbeltværelse - i hus sammen med__________________________________
____ Sæby Søbad, enkeltværelse - i hus sammen med__________________________________

Busser
____ Bus, søndagsudflugt
____ Bus fra Sjælland med påstigning i________________
____ Vi regner med at komme til formiddagskaffe på »Ledet«

*

Returadresse: Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv

Sæbygård
ARENKELDT.

Forturens årsmødedeltagere besøger fredag aften Sæbygård,
hvis hovedbygning er en selvejende institution, der drives af
Sæby Museum, men indtil for en generation siden var den
bolig for slægten Arenfeldt.

Borgen
Sæbygårds hovedbygning ligger på et voldsted omgivet af bre
de grave. Det består af tre sammenbyggede fløje samt en mur
mod vest. Hovedfløjen ligger mod nord, og er opført i to stok
værk over høj kælder. Byggeriet af den er afsluttet i 1576. På
nordsiden opførtes et tårn og til gårdsiden opførtes et trappe
tårn.
En tavle på porttårnet meddeler: »Anno 1576 lod erlig og
welbyrdige Frw Pernel Oxe, Otte Rvdis Høstrv bygge dette
hvs«. Tavlen bærer slægterne Rud og Oxes våbenskjolde.
Østfløjen, der oprindelig var i to stokværk, antages at være
opført kort efter nordfløjen, mens endnu to fløje senere blev
tilføjet. Vestfløjen blev revet ned og erstattet af en mur i 1688,
mens sydfløjen blev genopført i 1746.

Ejerne
Sæbygård hørte til Børglumbispens gods indtil reformatio
nen, og i 1560 mageskiftede Otte Rud og hans hustru Pernil
le Oxe, søster den rigshofmester Peder Oxe. Reelt var det
hustruens gods, for det var hendes arvegods, som blev mage
skiftet med.
Otte Rud var rigsadmiral og døde i svensk fangenskab
under Den nordiske Syvårskrig.
Pernille Rud styrede selv sit gods, og under påskud af, at
hendes bønder i Sæby drak sig fulde, når de søgte købstadens
kirke, hvor præsten var indehaver af en brændevinspande,
fik hun i 1567 bevilling til at bøndergodset sammen med her-

regården skulle høre til Volstrup sogn. Samme år, som hendes
nye hovedbygning stod færdig døde hun, og sønnen Knud Rud
arvede hende. Efter hans død i 1589 solgtes Sæbygård til rigs
admiral Peder Munk. Efter hans død i 1623 arvede datteren
Kirsten Munk Sæbygård, men da hun døde året efter, overtog
hendes moder, Sofie Brage, godset. Hun var i andet ægteskab
med Malte Sehested. Efter hende fulgte broderen Otto Brahe
og derefter hans søn Manderup Brahe. Hans enke solgte i
1668 Sæbygård til admiral Niels luel, der blev den tredje
admiral på Sæbygård. I 1682 mageskiftede Niels luel Sæby
gård med Holger Pachs, hvis sjællandske godser tilfaldt
søhelten. Siden dette mageskifte har Sæbygård ikke været i
fri handel.
Holger Pachs døde i 1682 som sin slægts sidste mand, og
enken Elizabeth Bille sad med Sæbygård til 1723, hvor hen
des døtre delte gården. Cathrine Mette gift med Niels Rosenkrantz solgte straks deres halvdel til søsteren Anne Sophie og
hendes mand Lave Bech Arenfeldt til Knivholt og Bangsbo.
Anne Sophie Pachs overlevede sin mand i 30 år, og efter hen
de fulgte datteren Elizabeth Bille Arenfeldt, der var gift med
fætteren Otto Arenfeldt. De var barnløse, og oprettede et
stamhus af Sæbygård og gods for Elizabeth Arenfeldts søster
og hendes efterkommere. Det blev søsterens søns datter Met
te Johanne Juel Reedtz, der tiltrådte arven i 1798. Hendes
mand baron Jens Karl Krag-Juel-Vind, besad stamhuset
Stensballegård ved Horsens. Ifølge Dansk Lov kunne man
kun være besidder af ét stamhus, men han fik en bevilling til
dem begge, med det krav, at de to stamhuse ikke måtte ned
arves sammen. Baronen fik bevilling til at føre navnet KragJuel-Vind-Arenfeldt. I 1820 overlod han stamhuset Sæbygård
til den næstældste søn Frederik Sigfred Krag-Juel-VindArenfeldt. Han overtog i 1856 stamhuset Stenballegård og
den yngte broder Preben Krag-Juel-Vind-Arenfeldt overtog
stamhuset Sæbygård. Efter ham fulgte to søstre, og dermed
uddøde den slægtslinie i 1884. Stamhuset Sæbygård tilfaldt
derefter Christian Ditlev Adolf Arenfeldt, af den norske linie,
der ejede Gimle ved Kristianssand. Søn
nen Julius Frederik Arenfeldt, der var gift
med Sigrid Wergeland, digterens broder
datter, beboede Sæbygård som de bestyre
de til faderens død i 1909, hvorefter han
overtog stamhuset. Efter lensafløsningen i
1921 sad han som ejer af Sæbygård.
I 1947 arvede sønnen Julius Frederik
Arenfeldt Sæbygård og idag tilhører Sæ
bygård avlsgård Julius Frederik Wilhelm
Arenfeld, der har overdraget hovedbyg
ning og 5 ha park til en selvejende institu
tion.

Sæbygård skov, avlsgården, Memhaven
og Møllemarken er stadig et landbrug.
Agerjorden er forpagtet ud, men godseje
ren driver selv skoven.
OGN.

