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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,
Onsildgade 3A, 9500 Hobro,
tlf. 98 52 25 61, fax 98 52 25 64.
Michael Munthe Fog,
Ingemannsvej 61,4200 Slagelse,
tlf. 58 56 74 44, fax 58 56 74 45.

Hovedbestyrelsen:
Formand:
Gårdejer Carl Martin Christensen,
»Kaaregaard«, Badstrupvej 39,
Badstrup, 5485 Skamby,
tlf./fax. 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 Oluf Føns Knudsen,
Ribevej 88, Ødsted, 7100 Vejle,
tlf. 75 86 50 29
(Formand: Vejle Amt)
(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
(Formand: Bornholmkredsen)

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. 56 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/fax. 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 19 61
(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 Peder Vestergaard Olesen,
Skjoldegade 11,9700 Brønderslev,
tlf. 98 82 55 38
(Formand: Vendsysselkredsen)
Gårdejer Knud Høstgaard Møller,
»Nittrupgaard«, Nittrupvej 1,
Balling, 7860 Spottrup
tlf. 97 56 40 71

Gårdejer 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 Wetchj
»Hva nstrup«
Hornumvej 95
9640 Farsø, tlf. 98

Jeg har i dag været til landsdelegeret
møde i De danske Landboforeninger, og
det var en noget dyster stemning dette
møde blev afviklet i.
Et erhverv, hvor årets indtjening lig
ner et rundt nul, og for at føje spot til
skade, ligger der et finanslovforslag, der
stiller yderligere skatter og afgifter i
udsigt. Det skal give frustrationer i
erhvervet.
Formandens beretning var skarpere end tidligere, uden
at det betyder, at han - og det øvrige formandsskab - har
forladt forhandlingslinien.
Formanden fik ros for sin skarpe holdning, men også
generel tilslutning til fortsat samtale med det politiske
system.
Det ændrer dog ikke den kendsgerning, at der blandt de
delegerede er et øget krav om en noget skarpere linie. Det
te mundede ud i bemærkninger om, at formanden nok
skulle blive genvalgt, for en ny toårig periode, men deref
ter var intet sikkert.
Lad mig understrege, at jeg godt forstår de unge land
mænds frustrationer, når man har svært ved at se en øko
nomisk fremtid i erhvervet. Det er jo ikke kun de mindre
dygtige, der har det svært! De dygtige er også trængte.
Dansk landbrug skal nok prise sig lykkelig over, at vi
har et formandsskab, der er parat til at forhandle på
erhvervets vegne. Det er naivt at tro, at det er muligt med
konfrontation, at sikre erhvervets fremtid.
Hvis dansk landbrug skal skaffe sig indflydelse på det
kommende års finanslov, sker det kun ved at forhandle sig
til resultater, og erhvervet skal aldrig glemme, hvor det
har sine venner i det politiske system.
Der er mange lette løsninger i dagens politik, og jeg
erkender, at de kan skabe stemninger i et frustreret
erhverv, men der er ikke lette løsninger til fremtidens ef
fektive landbrug.
Jeg er glad for at være inviteret til at overvære landsdelegeretmødet, og vil gerne herfra sende de bedste hilsener
fra Dansk Slægtsgårdsforening til De Danske Landbofor
eninger med de bedste ønsker for fremtiden for vort
erhverv.
Også en lille hilsen til vore medlemmer fra et fugtigt
efterår i det fynske.
Kaaregaard, den 13. oktober 1999.
Carl Martin Christensen.
Slægtsgaardsarkivet:
Landbrugsmuseet,
GI. Estrup, Randersvej 4,
8963 Auning,
tlf. 86 48 48 16
(onsdag kl. 11-15), fax 86 48 41 82
Der er gratis adgang til arkivet, hvis
man siger i porten, at man skal på
arkivet.

Arkivarer:
Ejgil Overby, »Klausholm«,
Ansvej 12, 8620 Kjellerup,
tlf. 86 88 62 66
Aage Kirkegaard,
Bøgevej 8, Assentoft, 8900 Randers,
tlf. 86 49 53 49

Ulrich Alster Klug
Smedetoften 32, 2.tv.
2400 København NV,
tlf. 38 33 19 12
ræffes bedst mandag-fredag
II. 7.30 - 8.00.
Lmail: 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. 343 udkommer omkring
d. 20. december 1999. Stof til dette
nummer skal være hos redaktøren
inden d. 20. november 1999.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Tryk: Korsør Bogtryk ApS
4220 Korsør, tlf. 58 3 7 79 43
Fax 58 37 36 35
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Fredning af gårdanlæg
Redningsaktion for en bygningskultur, der er ved at forsvinde.
Af Torben Lindegaard Jensen.

Der har været perioder i landets historie, hvor vort kul
turlandskab og dets bygninger i løbet af årtier har
undergået dramatiske forandringer! Den første periode var
omkring 1200, hvor vore landsbyer blev bofaste, og hvor
det imponerende kirkebyggeri blev gennemført. Man kan
roligt fastslå, at dette var en kolossal kulturel kraft
præstation!
Omkring år 1800 var de store landboreformer på deres
højeste, og hele bebyggelsesstrukturen måtte indrettes
efter de nye produktionsvilkår. Dette medførte, at de gam
le landsbyer blev “sprængt”, og gårdene blev flyttet ud i
det åbne landskab, hvilket ligeledes på få årtier fuldstæn
digt ændrede vort landskab, om end byggeskikken ikke
særligt ændrede sig. Ofte flyttede man blot gårdene ud og
genopførte dem, som regulære “samlesæt”. Det var oftest
bindingsværksbyggeri, som egentlig er en genial kon
struktionsform.
Den tredje dramatiske periode begyndte vel omkring
1960, hvor landbruget omstillede sig af mange årsager,
f.eks. de stigende lønomkostninger, krav om specialise
ring, udvikling i teknologi, konkurrence o.s.v. Alle læsere
af dette blad vil være bekendt med de fleste af konsekven
serne af denne udvikling. Næppe mange vil modsige mig,
når jeg hævder, at landbruget i dag er ved at antage
karakter af egentlig industri. Jorden samles igen på færre
og færre hænder, og hele husmandsbevægelsen må ses
som en historisk parentes. Selv er jeg opvokset på en min
dre fynsk gård, og det er med vemod jeg må konstatere, at
dødsdommen for længst er afsagt over vor “familiebrugs
kultur”.
En beklagelig og uundgåelig konsekvens heraf er af fle
re hundrede tusinde bygninger rundt omkring i landsby
erne og i det åbne land i løbet af få årtier vil blive ombyg
get til ukendelighed eller nedrevet, da de intet rationelt
formål tjener mere, og ofte er i en kritisk vedligeholdel
sestilstand!
Dette vil endnu engang på dramatisk vis ændre hele kul
turlandskabet!
Bevarings- og fredningsinteresser har de sidste 10 år
haft kig på 1700/1800-tallets stråtækte bindingsværksgår
de, og der er blevet bygningsfredet en række af de bedste
eksempler, og i øvrigt i alle situationer med ejernes ind
forståelse.
Nu har Skov- og Naturstyrelsens bygningsfredningskon
tor - på landsplan - iværksat et projekt gående ud på at
skaffe sig et overblik over frednings- og bevaringsværdier
ne i den bygningskultur, der bl.a. kan betegnes som

Torben Lindegaard Jensen,
Hybenvej 32, 5260 Odense S.
Medlem af bestyrelsen for
“By og Land” samt foreningens
fredningsudvalg.
Formand for “Vestfy ns Bygnings
kulturforening”, medlem af besty
relsen for “Foreningen Stråtag”.
Har skrevet: “Fynske gårde.”

andelstiden. Styrelsen har i den anledning opfordret
museerne og “Landsforeningen for Bygnings- og Land
skabskultur” til at foretage en indsamling af fredningsem
ner blandt de bedst bevarede gårde fra perioden 1850 1940.
Kort beskrevet vil kravene for at en landbrugsbygning
har mulighed for at blive bygningsfredet være:
“Anlægget skal være intakt. D.v.s. hvis det er et oprinde
ligt 4-længet anlæg, skal alle længerne være bevaret.
Døre, vinduer, porte og luger m.v. skal helst i vid
udstrækning være intakte. Tagkonstruktionen skal helst
også være bevaret, men det vil kunne accepteres at stråtag
eller cementtag er erstattet af blik eller eternit. Stuehuset
skal ligeledes helst have sine oprindelige døre, vinduer,
skorstene m.v. og den indvendige rumdisponering skal
ligeledes helst være rimelig intakt.”
Kort sagt er en bygningsfredning en tosidet aftale, hvor
ejeren opnår betydelig økonomiske fordele (specielt hvis
ejendommen ikke mere er et aktivt landbrug), mod at der
til gengæld lægges nogle begrænsninger i ejerens mulig
heder for at ændre på bygningerne.
Som medlem af “Landsforeningens” fredningsudvalg vil
jeg være med til at organisere og bedømme en væsentlig
del af det indsamlede materiale, og det er glædeligt for
mig, at få lov til i dette blad, at opfordre Slægtsgårdsfore
ningens medlemmer til at yde deres bidrag til bevaring af
en - i europæisk sammenhæng - unik bygningskultur, der
er truet på livet.
Konkret vil jeg derfor opfordre læserne til at ransage
hukommelsen for at finde fredningsemner i alle egne af
landet og enten kontakte undertegnede tlf.: 66 11 69 18
(om aftenen) eller landsforeningens sekretariat - BY OG
LAND, Bredgade 66,3, 1260 København K - tlf.: 70 22 12
99.

fNellemosegård blev udflyttet i 1848 og ombygget flere gan'ge; senest i 1914.
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Hovedbestyrelsesmødet
Dansk Slægtsgårdsforenings hoved
bestyrelse afholdt den 7. oktober sit
efterårsmøde, der traditionen tro
var henlagt til Gammel Estrup,
hvor Dansk Landbrugsmuseum
venligst stillede mødelokale til rå
dighed.

Landsformanden indledte med at
takke Vendsysselkredsen for et godt
og veltilrettelagt årsmøde, bød vel
kommen til de nye hovedbestyrel
sesmedlemmer og glædede sig over
at samtlige 21 hovedbestyrelses
medlemmer var mødt.
Derefter fik Poul Anders Ander
sen, Jerlev Ostergaard ordet, da man
indledningsvis gerne ville høre en
yngre dynamisk landmands hold
ninger til landbruget nu og frem
over.
Poul Anders Andersen etablerede
sig i 1981 med 40 ha, og driver nu
350 ha, har 1000 søer, sælger ca.
5.000 30 kg’s grise og leverer godt
20.000 slagtesvin til private slagte Hovedbestyrelsen den
rier. Der er ansat 8 mand, heraf tre
elever.
Eleverne forventer en månedsløn på 15.000 kr. og det er
fire gange så meget som elever får i andre uddannelser.
Derfor er det vanskeligt at få elevpladser, men kommer
der ikke elever i landbruget forsvinder grundlaget for
rekrutteringen af driftledere.
Poul Anders Andersen forventer at de nuværende 25.000
heltidsbrug om 10 år vil være reduceret til 2 - 3.000 hel
tidsbrug, men beklager samtidig den udvikling, der for
hindrer en ung landmand i at etablere sig med 40 - 50 ha
og en animalsk produktion, og derefter udbygge driften.
Poul Anders Andersen stillede spørgsmålet: Hvilke
andre erhverv har kunnet holde til den aktuelle økonomi
ske nedtur?
Smertegrænsen for svineproducenterne er 8 kr./kg. Og
Poul Anders Andersen sagde, at de to største farer for

7. oktober 1999.

dansk landbrug er sygdomme i svinebesætningerne og
dansk indenrigspolitik.
I følge Poul Anders Andersen så behandler landbruget
grisene bedre end det offentlige passer sine ældre. Og
opfattelsen af at jo mindre enhederne er des bedre dyre
velfærd - ikke har hold i virkeligheden.
Der udvikledes en meget interessant drøftelse af land
brugets forhold, og i næste udgave af “Slægtsgården” brin
ges en artikel om Poul Anders Andersens slægtsgård og
landbrug.
Derefter gik man tilbage til dagsordenen, hvor forenin
gens kasserer Inger M. Hansen orienterede om regnskab
og budget, og der var ingen overraskelser, så hovedbesty
relsen konkluderede, at foreningen har en sund økonomi.
Arkivudvalget kunne melde alt vel på arkivet, og arkivar
Overby fortalte, at man havde haft mange henvendelser
og adskillige besøg, bl.a. fra landbrugets seniorklubber.
Bladudvalgets formand sagde, at alt var ved det gamle,
og redaktøren orienterede om det kommende blads ind
hold.
Udvalget for økonomiske og landbrugsmæssige sager
havde intet at meddele.

Derefter gik hovedbestyrelsen over til konstitueringen.
Først genvalgtes landsformanden Carl Martin Christen
sen, og næstformanden A. C. Winther Hansen.

Fra hovedbestyrelsesmødet den 7. oktober. Stående gårdejer
Poul Anders Andersen, der fortalte om en yngre landsmands synspunkter for landbruget nu og i de kommende år.
Siddende landsformanden Carl Martin Christensen og for
eningens sekretær og kasserer Inger M. Hansen

Til forretningsudvalget, hvor formand og næstformand
er selvskrevne nyvalgtes Oluf Føns Knudsen, som afløste
Esben Saksager, der - efter mange år - er udtrådt af
hovedbestyrelsen.
Arkivudvalget var genvalg til alle, så udvalget består
fortsat af: Henry Slemming (formand), Jens Hansen, Poul
Mahler, Jens Skytte og Knud Høstgaard Møller.
Bladudvalget fortsætter også uændret med A. C. Win
ther Hansen (formand), Elise Jensen og Elsa Christa Niel
sen.
Udvalget for økonomiske og landbrugsmæssige sager
havde genvalg til Jens Peter Skov Jensen og Mads Ander
sen, mens Peter Olesen efterfulgte Esben Saksager.

Årsmødet 27. - 28. maj 2000 afholdes på Menstrup Kro
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gårdsarkivet.

Ejgil Overby og Vagn Mathiesen. Vagn
Mathiesen var i mange år formand for
arkiv udvalget, og han følger stadig arki
vets udvikling med meget stor interesse.

Bladudvalget.
Elise Jensen, A. C. Winther Hansen
og Elsa Christa Bollerup Nielsen.

Forretningsudvalget.
Carl Martin Christensen, Oluf Føns
Knudsen og A. C. Winther Hansen.

ved Næstved, og formanden for Sjælland Syd - Marie Han
sen orienterede om programmet for dagene, hvor udflug
ten går til Stevns.
Vendsysselkredsen tilbyder en fortur med opsamling
gennem Nørrejylland og Fyn, mere herom i næste blad.
Årsmødet 2001 afholdes på Gråsten Landbrugsskole, og
H. C. Clausen fra Det sydlige Sønderjylland fortalte, at
udflugten ville blive på Als.

Midtjysk kreds indbød til årsmødet 2002 med Skive som
mødested, og Bornholmskredsen indbød til 2003.
Som altid udviklede punktet “nyt fra kredsene” sig til en
interessant drøftelse af initiativer.
Dansk Slægtsgårdsforening har truffet aftale med
Dansk Landbrugsmuseum om en særudstilling på Land
brugsmuseet om danske slægtsgårde.

H. C. Clausen og Anders Frederiksen.
H. C. Clausen er netop rundet de 70 år, og
da der ikke blev bragt et billede i forbin
delse med fødselsdagsomtalen i nr. 341,
rettes hermed op på forsømmelsen.

Ejgil Overby, Aage Kirkegaard og Henry Slemming fra
arkivet og redaktøren har sammen med museumsdiretør
Henrik Vensild og museumsinspektør Peter Baunshøj drøf
tet udstillingens form og indhold, og museumsinspektør
Peter Baunshøj kom tilstede og redegjorde for museets
bidrag til udstillingen.
Udstillingen om danske slægtsgårde bliver åbnet den 1.
marts 2000, og hovedbestyrelsen besluttede at afholde sit
næste hovedbestyrelsesmøde denne dag på Gammel
Estrup, så den kunne være med ved åbningen.
Mere om udstillingen i decembernummeret.

Efter hovedbestyrelsesmødet gik man over til Slægts
gårdsarkivet, hvor man blev orienteret om arkivets arbej
de.
OGN.
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Kongsgårdens hoved
bygning. Over de meget
kraftige middelalderlige
kældre, der oprindelig
har båret et to stokværk
højt stenhus ses nu det
traditionelle færøske hus
samt den gamle Røgstue,
der kom hertil fra Norge.

Kongsgården i Kirkjubø
På Færøerne ejedes jorden enten af odelsbønder eller af
kongen. Odelsbønderne er selvejere, mens kongsbønderne
var fæstere/forpagtere afjorden, som ejedes af staten.
Odelsgårdene er ofte udstykket i helt meningsløse stum
per, mens kongsgårdene hverken kunne sælges eller deles.
Kongsbønderne har næsten altid levet i et slags arvefæste,
hvor den ældste søn arvede gården efter faderen, samtidig
med at deres afgifter har været ringe, siger det sig selv, at
der findes mange gamle slægtsgårde på Færøerne.
Bedst kendt er den største gård på Færøerne: Kongs
gården i Kirkjubø på sydvestsiden af Streymoy, her resi
derer kongebonde Pali Patursson, som 16. generation.

Kirkjubøs historie
Længe før Torshavn havde taget form som by (1580), var
Kirkjubø midtpunktet på Færøerne, og det blev den ved
med at være flere hundrede år fremover. Der er flere grun
de til, at nogle af de første indbyggere på Færøerne slog sin
ned netop her.
På Færøerne er der ikke mange steder, hvor der drev så
meget tømmer i land som i Kirkjubø. Drivtømmeret var af
stor betydning for befolkningen på disse øer, hvor der ikke
fandtes skove. Der drev også tang hertil, og den var aflige
så stor betydning som drivtømmeret. Tangen blev brugt til
at gøde den magre jord, hvilket var nødvendigt for, at der
kunne dyrkes kom. Der var ligeledes let adgang til havet,
og da landet lå mod sydvest, var der godt med sol.
De første, som slog sig ned her på stedet, var formentlig
irske munke, som senere måtte forlade landet på grund af
vikingerne. Omkring 1020 var Torhallur hin Rige bonde i
Kirkjubø, og omkring 1100 kom den første biskop til
Færøerne, og han tog ophold i storbondens gård.
1 1380 kom Færøerne ligesom Norge, Island og Grønland
sammen med Danmark. Reformationen i 1536 omfattede
hele riget, men på Færøerne gik det ikke så hurtigt. Frem
til 1557 sad en såkaldt “evangelisk superintendent” med
magten.
I 1557 blev kirkens jord - halvdelen afjorden på Færøer
ne - lagt under kongen i København, som så lejede den ud
til de såkaldte kongsbønder. I 1957 blev kongsgodset over
taget af Lagtinget, og kongsbønderne betaler nu deres leje
til Lagtinget.

Slægten
Kongsgården har siden 1557 været i samme slægt. Flere
af kongsbønderne har gjort sig bemærket i færøsk historie,
og nogle har været kendt langt ud over landets grænser.
Den mest kendte var Joannes Patursson (1866-1946), den
nuværende kongsbondes oldefader, men også dennes olde
fader, nationalhelten Nolsoyar Pali (1766-1808) gjorde sig

bemærket. Nolsoyar Pâli, som blandt andet var med i den
franske revolution, blev med sit fremsyn og idealisme fore
gangsmand for færøsk skibsfart og fisker. Han blev dog
ikke altid forstået af sin samtid.
Joannes Patursson var selv noget af en onationalhelt.
Han fik sin uddannelse som agronom fra As i Norge. I
1891 overtog han sit hjem på Kirkjubø, og indførte moder
ne jordbrug med plov, køretøj og høstmaskine. Han blev
leder af forsøgsbruget på Kirkjubø, hvorfra der udgik 40
elever.
1 1892 blev han gift med en islandsk pige - Guthny Eiriksdottier. Med det kendskab han havde fået til norsk og
islandsk selvstændighedsbevægelse, blev han derfor tidlig
optændt af nationalbevægelserne på Færøerne. Selv talte
og skrev Joannes Patursson for færøsk selvstyre, og i åre
ne fra 1901 til 1906 var han medlem af Folketinget, hvor
han indtrådte i Venstres gruppe.
Samme år indvalgtes han i Lagtinget, hvor han sad til
sin død i 1946.
I årene fra 1918 til 1920 og igen fra 1928 til 1936 var han
medlem af Landstinget.
I 1906 stiftede han “Selvstyrepartiet”, og hermed blev
grundlaget for den nyere færøske politik lagt.
Ud over at være en fremragende politiker, var Joannes
Patursson også en af de bedste lyrikere, som Færøerne har
haft. Endvidere var han en dygtig træskærer. Det meste af
de træskærerarbejder, som ses på kongsgården, er hans
værk. Andet træskærearbejde på gården er udført af søn
nen Pâli Patursson, som ligeledes havde fået sin land
brugsuddannelse i Norge. I mange år var han formand for
Færøsk-Norsk Forening. Dette hverv blev senere overta
get af hans søn Joannes Patursson (1917-1973), som også
havde fået sin uddannelse i Norge.
Den nuværende kongsbonde Pâli Patursson ( f. 1944) har
også været på en norsk landbrugsskole.
Kongsbonde Pâli Patursson har en yngre tvillingebroder
- Trondur Patursson, som er en meget anerkendt kunst
maler på Færøerne. Han har bl. a. udsmykket flere kirker.
For tiden er man i gang med generationsskiftet, så søn
nen Joannes Patursson kan overtage kongsgården, som
den 17. i slægten.
Han har også frekventeret den norske landbrugsskole,
og har gennem nogle år været med i gårdens drift.

Livet på gården
Folketællingerne giver en god beskrivelse af livet på den
stor kongsgård.
I 1801 sad Hanus Olason Pæturssonur Jôannearsonur
som kongsbonde. I folketællingen kaldes han Hans Olsen,
han var 56 år og gift med Anna Poulsdatter. De havde tre
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børn, og så boede konens stedmoder på gården. Endvidere
var der optaget tre børn i opfostring og så var der syv tje
nestefolk.
I 1845 hed kongsbonden Pætur Hans Pålsson, og som
han kaldes i folketællingen Peter Hans Poulsen. Han var
gift med Sigge Sophie Nolsør. På gården boede sønnen og
mandens broder samt mandens forældre, som var på
aftægt. Der var tre børn i opfostring på henholdsvis 9, 7 og
4 år. Tre ældre mennesker på henholdsvis 78, 71 og 57 år
boede på gården og underholdtes af kongsbonden, mens
tre personer, som også opholdt sig på gården understøtte
des af fattigkassen.
Dette viser det færøske samfund før fiskeriet fik betyd
ning for indtjeningen, og dermed aflastede landbruget, som
eneste samfundsbærende erhverv.
I hele Kirkjubø sogn var der i 1845 205 personer, som var
fordelt på 31 familier. 19 familier levede af jordbrug, 5
levede af søen og 1 uldspinder. Resten var enten pensioni
ster eller almisselemmer.
Folketællingen fra 1901 viser Joannes Patursons hus.
Foruden kongsbonden, hans hustru og fire børn boede
konens slægtning fra Island på gården, hun var lærerinde
i husflid. Desuden 6 tjenestefolk, der taltes som: fårehyrde, tjener, kvægrøgter, malkepige, kokkepige og barnepige.

Driften
Til Kongsgården hører 2500 tdr. land, heraf høstes græs
på 35 tdr. land. Der er 25 køer og 400 får, som græsser i
udmarken.
Joannes Patursson har flere heste, bl. a. nogle af den
gamle færøske race, som han gør meget for at bevare. Og
Joannes Patursson holder fast ved slægtens politik - selv
styre.

Hovedbygningen
Kongsgårdens hovedbygning er en historisk bygning. Den
er en blanding af middelalder og færøsk tradition, mellem
borgbyggeri og bolig.
Under den ældste del af kongsgården er kælderene
vægge omkring 2 m bredde. Det kan være fordi den oprin
delige hovedbygning var et stenhus i to stokværk.
Den 900 år gamle “Roykstovan” er bygget af vandrette
bjælker, altså et bulhus. På Færøerne er der to bulhuse,

det på Kirkjubø og et på Tinganæs. Roykstovan - røgstuen
var samlingsrummet i både bispe- som bondetiden, og den
er i dag den ældste tømrede stue i Europa, som fortsat er
i brug.
Sagnet siger, at den er fra egnen omkring Sognefjord i
Norge, og tømmeret kom drivende her til Kirkjubø sam
menbundet og nummereret, lige til at samle og sætte op.
Sagnet siger endvidere, at det var en norsk høvding, der
på sin rejse havde stuen med sig. ( I dag vil vi kalde det
camping ). Høvdingen er formentlig forlist i en strøm tæt
ved Kirkjubø, og stuen er så drevet i land her.
Roykstovan hører ikke til kældermurene nedenunder, og
det støtter teorien om, at stuen er kommet ude fra. Desu
den tyder det på, at der har været et andet hus på stedet
før træstuen blev opført, muligvis et to stokværk højt sten
hus.
Det nederste gulv i Roykstovan er lavet af kløvet tøm
mer, som hviler på svære bjælker. Oven på dette er der et
gulv af stampet 1er. Til sidst har vi det nuværende gulv.
Her samledes familien med tjenestefolk vinteraftener og
uvejrsdage til indearbejdet. Her blev kartet, spundet og
lavet ting til husholdningen, imens de underholdt
sig med sang, sagn og historier. Blev det koldt ud
på aftenen, rejste alle sig og dansede kædedans.
Det hjalp godt. Imens dansen gik, sendte flammer
ne fra ildstedet midt på gulvet sit rødlige skær op
og ud i rummet, og hjalp de sparsomme tranlam
per med oplysningen. Røgen gik op igennem hullet
tagrykken, hvor der nu er et vindue, men i tidens
løb har røgen alligevel nået at gennemsyre vægge
ne og tagstokkene, så de nu er kulsorte. Dette har
vist sig at være en god form for imprægnering, der
har gjort det lettere at bevare stuen.
Den middelalderlige hovedbygning var 50 m
lang, men et sneskrev i 1772 ødelagde huset fra
Roystovan og ned mod havet. Dele af hovedbyg
ning er fra genopførelsen i 1772, andre dele fra
1860 og enkelte dele er fornyet i dette århundrede,
men alt står på de gamle kældre. I kælderen har
der været fængsel, ligesom en hemmelig gang fører
fra den gamle bispebolig over til Magnuskatedralen. Hovedbygningen er omgivet af en del bygnin
ger, bl.a. den store staldbygning fra o. 1900. Her er
indrettet en moderne stald for gårdens 25 køer.
OGN.
Kirkjubø.
Kongsgårdens hovedbygning i midten (4).
Ruinen af Magnuskatedralen (2). Den gamle
domkirke , nu sognekirke - Olavskirken (3).
Kongsgårdens udlænger ligger t. v. for tegningen.
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Mindegaard
I landsbyen Hersnap, Dalby sogn på Fynshoved ligger
slægtsgården Mindegaard, hvis smukke stuehus giver landsbyen
sit karakteristika.
Gården var oprindelig en fæstegård under baroniet Schee
lenborg. For 200 år siden hed fæsteren Hans Jørgensen, og
hans datter Kirstine Hansdatter blev gift med Niels Niel
sen fra Martofte, som i 1828 overtog gården i fæste.
Ægteskabet gav tre børn, og efter Kirstines død giftede
Niels Nielsen sig med Abelone Andersdatter, og de fik fire
sønner. Den yngste - Jens Nielsen - fødtes 2. august 1845.
Niels Nielsen døde i 1859 og enken førte fæstet videre til
Jens Nielsen overtog det i 1872. Han blev den 23. novem
ber 1874 gift med Maren Andersdatter fra Mesinge.
I 1906 antog Jens Nielsen, hustru og børn navnet Min
degaard, for at det skulle være eget familienavn, og ingen
flere måtte have ret til at bære det.
Samme år købte Jens Nielsen Mindegaard sin fæstegård
til selveje.

I sine erindringer har Jens Nielsen bl.a. fortalt: “Før mit
bryllup havde jeg om sommeren bygget et nyt stuehus,
som i den tid blev anset for at være meget moderne og
kønt. Arbejdet havde også været stort ved udgravning af
den store kælder, der er under hele huset. Murer Peder
Rasmussen Stege udkastede tegningerne og byggede det.
Det kostede 10.000 daler. Der var 130 mennesker med til
rejsegildet, og mange kom langvejs fra for at se det usædvanelige stuehus. Der brugtes 160.000 brændte sten og
10.000 rå sten til at bygge med.
Laderne blev bygget i 1880. Stenhugger Hans Pedersen,
Mesinge udførte det store stenarbejde, der var at udhugge
og tilhugge alle de store kampesten og deraf opmurer den
solide gård. Stenene havde jeg samlet rundt om på går
dens marker, mange af dem var så store, at vi måtte
benytte taljer. Der blev gravet 5 alen i dybden i den seje

Stuehuset til
Mindegaard blev
opført i 1874 efter
tegning af den
lokale murermester
Peter Rasmussen
Stege.

lerjord, 30 alen i bredden og 60 alen i længden. Den megen
jord blev sat i dynger og siden kørt ud på markerne. Haven
blev anlagt sidst i 1879.
I 1900 blev svinehuset bygget over ajlekummen, i 1906
blev frugthaven anlagt nord for laderne og i 1913 blev
hønsehuset bygget og ligger i frugthaven.
Gad og Lauritsen, Odense anlagde nogle år senere vand
værk her på gården med ledning til stuehus og stalde, og
som var drevet ved elektricitet. Der blev anlagt spring
vand i haven, wc med træk og slip med vandafløb til ajle
beholderen.
Kostalden blev udvidet i 1908, idet der blev taget nogen
plads fra laden. Der blev lagt cementloft med jernbjælker
og cementgulv, og de store vinduer blev indsat. Der blev
således plads til 16 køer i hver række - en del af den gam
le kostald blev til kalve o.l.”

Der var oprindelig 40 tdr. land til gården, men Jens Min
degård tilkøbte efterhånden en del jord, så gården kom op
på 100 tdr. land.
Kerteminde Avis skrev i 1909: “Gårdejer J. N. Mindega
ard i Hersnap køber stadig jord ind til sin gård, som nu er
nået til et areal af ca. 100 tdr. land med 10 tdr. hartkorn.
Endvidere har han i den sidste tid købt et smukt hus ved
stranden, som han agter at benytte til badegæster. Når
man ved, at J. N. Mindegaards gård er holdt i mønster
værdig orden, kan det siges, at der er drift i manden. Har
han sat sig et mål, kæmper han for at nå det, og derfor tror
vi han har, ved stadig at forny arealet, sat det mål at gøre
gården til en proprietærgård. Det må heller ikke glemmes,
at han i hjemmet har nogle energiske sønner, der troligt
følger i faderens fodspor.”
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Udlængerne til
Mindegaard er opført
af kampesten og udgør
et meget harmonisk
byggeri.

Jens Nielsen Mindegaard var allerede før han overtog
hjemmet opmærksom på forbedringer, og i 1870 var han
med til at oprette et fællesmejeri i Mesinge, som siden blev
et andelsmejeri. Senere fulgte oprettelsen af et elektrici
tetsværk.
Mindegaards hovedværk var dog etableringen af jernba
nen fra Odense over Kerteminde til Dalby, som åbnede i
1900, og som senere blev forlænget til Martofte.
Jens Nielsen Mindegaard har også denne beretning: “I
mine unge dage rejste jeg meget til Odensemarked. Jeg
købte mange unge heste her fra egnen og andre steder og
solgte dem på markedet. Efter 1872 slog jeg over til at
have gode avlsdyr af både heste, køer og svin, som jeg drev
videre frem, så de blev udstillet på dyrskuer. Herom viser
alle præmieskiltene. Flere hingste solgte jeg til Sjælland,
Jylland og Fyn. Hos min hustrus forældre havde de en dej
lig hoppe, som jeg købte som 8 års, den blev præmieret. Da
den var 16 år fik den både 4. og 6. præmie. Hun blev
moder til 15 føl, som indbragte 20.000 kr. For at få et godt
afkom, skulle den til en god hingst. Jeg rejste da rundt
omkring i 8 dage og så på hingste for at få den allerbedste.
En Set. Hansdag kørte jeg til Hollufgård, klokken var da
11 om aftenen, og fik den opstaldet, men jeg gik og tilså
hoppen hele natten. Tidligt næste morgen kørte jeg bort,
og således var jeg i Allested kl. 4 om morgenen. Turen
varede 27 timer frem og tilbage. En gårdmand i Allested
havde den gamle Allestedhingst, der var søn af kongepræmiehingsten Colonel. Den var 20 år, men havde om
foråret ca. 250 hopper, og den havde indtaget mindst
50.000 kr. i bedækningspenge, og ca. 50 hingste var faldet
efter den. Da hoppen skulle fole næste forår, blev det en
spændende dag, men jeg var glad, da det var overstået
med et fuldendt, smukt og kraftigt hingsteføl, som straks
fik det romantiske navn “Alladin”. Som årsplag kom den
på dyrskue, og kommissionen udtalte, at det var en fuld

endt hingst, som den gerne ville eje. Beskrivelsen over den
var meget smuk, og den indtog ca. 16 præmier samt
afkomspræmier. Alladins afkom og bedækningspenge
udgjorde ca. 500.000 kr. i alt. En gang solgte jeg den til en
forening, men købte den senere igen. Såvel Alladin, som
dens moder, ligger begravet i haven, og der er blomster
grupper på deres grave.”
Jens Mindegaard døde i 1921 og sønnen Martin Minde
gaard overtog gården i 1934.
Han var ugift, men betænkte familien med et legat for
unge kvinder og mænd, der ville dygtiggøre sig i udlandet.
Medlemmer af slægten Mindegaard har fortrinsret til
legatet, dernæst kan beboere i Hersnap-Dalby komme i
betragtning.
I Fundatsen for “Mindelegat over ægteparret Maren og
Jens Nielsen Mindegaard, Hersnap” står: “Til ære og min
de om mine forældre, som ved enestående flid og sparsom
melighed og ved god støtte fra Kerteminde Sparekasse for
måede at købe og opbygge den gamle slægtsfæstegård i
Hersnap, samt hjælpe mange børn og andre familiemed
lemmer i vej, opretter undertegnede forhenværende går
dejer Anders Martin Nielsen Mindegaard herved følgende
legat.”
I 1970 overtog nevøen Jørgen Mindegaard slægtsgården
i Hersnap. Jørgen Mindegaard er født i 1928 og gift med
Elizabeth f. Paulsen. De værner om den gamle slægtsgård,
der stadig står med stuehus og udlænger som da farfade
ren lod det opføre for mere end 100 år siden.
Den 1. januar 1996 blev Mindegaard overtaget af sønnen
Carsten.
Til Mindegaard hører i dag 93 ha foruden en del i for
pagtning. Den drives med korn, roer og frø. Af frø dyrkes:
persille, radise, spinat, majroe og rødbede. Der er endvi
dere en besætning af kødkvæg.

ÅRSMØDET ÅR 2000
afholdes 27. - 28. MAJ
på Menstrup Kro ved Næstved.

OGN.
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Hovedbygningen
set fra gårdsiden.
Hovedfløjen er fra
1791, sidefløjen er
fra 1845.

Refsnæs
Ved en gren af Lille Vildmose i Himmerland ligger den gamle
herregård Refsnæs, hvis bygningshistorie er meget interessant.
Siden 1853 har slægten Westenholz besiddet Refsnæs.
Herregården Refsnæs nævnes første gang i 1337, da den
ejedes af Niels Pedersen. Hundrede år senere - i 1434 - til
hørte den Morten Jepsen af slægten Seefeld. Han døde år
1477 og i de to følgende århundreder sad slægten med Ref
snæs indtil Maren Seefelds dødsbo i 1679 udlagde Refs
næs med 72 tdr. hartkorn og en del gods til købmand Chri
stoffer de Hemmer, Ålborg.
Efter hans død i 1684 ægtede enken, Magdalene von Ginchel godsejer Thøger Lassen til Rødsiet.
Sønnen Christoffer de Hemmer købte Refsnæs af mode
ren og broderen i 1702. Han døde efter to år, hvorefter søn
nen, der også hed Christoffer de Hemmer blev ejer, men i
1720 måtte han sælge.
Refsnæs tilliggende var da 57 tdr. hartkorn hovedgårds
takst, 32 tdr. tiendehartkorn og 240 tdr.
hartkorn fæstegods. Køberen var etatsråd
Frederik von Arenstorff til Overgaard.
Han døde i 1739 og hans søn solgte i 1742
til Hans Fædder, som var fra Horsens, men
havde tjent sig op som forpagter af forskel
lige herregården.
Hans Fædder døde i 1753 og enken Met
te Cathrine Bay overtog Refsnæs, som hun
i 1765 overlod til stedsønnen Jens Jørgen
Fædder. Han blev udnævnt til etatsråd, og
i 1785 blev han optaget i adelsstanden
under navnet de Fædder. I 1773 købte han
nabogodset Dragsgård.
Jens Jørgen de Fædder udskilte år 1780
Sigsgård og Stenisgård fra Refsnæs. Sigsgård blev udstykket som ladegård, mens
Stenisgård var et rent frasalg.
Hovedfløjen set fra havesiden.

I 1791 opførte de Fædder hovedbygningens hovedfløj, der
er en meget enkel og elegant bygning. I hallen fører en stor
trappe op til første sal, og det antages, at hovedbygningen
oprindelig var påtænkt en etage højere, for en stor og
meget elegant trappe fører op til et loftrum! På trappen er
udsmykningen bl.a. en slange, som er fra Carisiusslægtens våben, idet de Fædders hustru Anne Marie Dorothea
var født Caricius.
De Fædder døde i 1798, og samme år solgtes Refsnæs
med Dragsgård ved auktion til kammerråd Hans Gundorph til Palstrup. Den nye ejer døde allerede i 1801 og
enken i 1805, hvorefter Refsnæs blev solgt til generalaudi
tør Lindahl til Avnsbjerg og major Schuchardt til Nøragergaard. Disse to ejere solgte godset fra og beholdt kun
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hovedgården med tiender, som de kort efter solgte til
major Juul. Efter endnu et par handler blev Refsnæs i
1853 købt af Rolf Krake Westenholz, hvis efterkommere
nu i femte led har Refsnæs.

WESTENHOLZ
Slægten Westenholz stammer fra Hannover og kom til
Danmark i midten af 1700-tallet med Johan Diederich
Wilhelm Westenholz (1730-1794) præst på Mors. Han hav
de bl.a. sønnen Thomas Friderich Westenholz (1779-1830),
der var uddannet jurist, men gjorde en militær karriere. I
1809 blev han ridder af danneborg, fordi han på sin post
havde udvist mod, årvågenhed og virksomhed, idet han
den 15. maj 1808 havde erobret en engelsk, armeret koffardibrig, der var gået på grund, og den 16. maj tilfange
taget 10 englændere, der havde tilegnet sig et strandet
bremisk skib, som de søgte at få flot.
Efter Englandskrigen gik han tilbage til juraen, og end
te som birkedommer i Løgstør. I ægteskabet med Anne
Marie Elizabeth Aabel fik han fem børn - tre sønner og to
døtre. Døtrene døde tidligt, mens de tre sønner nåede at
markere sig kraftigt i samtiden.
Ældste søn - Rolf Krage Westenholz (1813-1882) erhver
vede efter en tid som forvalter på større gården Frederikshøj ved Ålborg i 1850. Denne solgte han i 1853 og køb
te Refsnæs Hovedgård i Østhimmerland.
I 1857 blev han gift med Ane Kirstine Hjorth, datter af
godsejer, kammerråd Jens Christian Hjorth til Thustrup.
Den næste søn i rækken var Regnar Westenholz (18151866), som efter en stor karriere som købmand og grosse
rer i Hamburg og London erhvervede han i 1853 Matrup
Hovedgård. Han blev udnævnt til etatsråd, var medlem af
Folketinget i flere perioder og i ministeriet Rotwitt var
han finansminister.
I 1850 var han blevet gift med Ingeborg Qvist fra Scheelsminde ved Ålborg, men hun døde i 1851 og i 1853 blev han
gift med Mary Lucinda Hansen, datter af etatsråd, gros
serer og godsejer Andreas Nicolaj Hansen, Øregaard.
I andet ægteskab fødtes bl.a. pigerne Ingeborg og Mary
Westenholz.
Ingeborg Westenholz blev gift med kaptajn Adolph Vil
helm Dinesen, Rungstedlund, og af deres børn er forfat
terinden Karen Blixen den bedst kendte.
Mary Westenholz - kendt som “moster Bess” i Karen
Blixens forfatterskab - var medskifter af Det fri Kirke
samfund (Unitar), men havde ellers stor interesse for for
svarssagen og hadede P. A. Alberti. Den 19. august 1909
skaffede hun sig adgang til Folketingssalen under for
svarsdebatten, bemægtigede sig formanden klokke og gav
i en kort tale udtryk for danske kvinders protest mod poli
tikernes efter hendes mening uværdige kamp om magten
og mangel på ansvarsfølelse. Mattrup Hovedgård er stadig
i slægten Westenholz besiddelse.
Yngste broder var Anders Peter Westenholz (1825-1886),

Den 100 meter lange bindingsværkslade til Refsnæs er
opført i 1612.

der havde etableret sig som købmand og senere korngros
serer i London. I 1861 udnævntes han til dansk general
konsul, og i 1866 købte han Dronninggård Hovedgård i
Søllerød sogn. Han var i 1856 blevet gift med Helen Scott
Young fra Glasgow, og hun solgte i 1895 Dronninggård.

Rolf Krage Westenholz havde sønnen Frederik Thomas
Westenholz (1859-1923), som i 1883 blev bestyrer på Refs
næs, og i 1901 overtog han hovedgården. Han havde giftet
sig med sin kusine - Agathe Hjorth fra Thustrup.
De fik to døtre og en søn. Sønnen Rolf Krage Westenholz
(1904-1978) overtog Refsnæs hovedgård i 1942. Han var i
1939 blevet gift med Anna Hedvig Edinger Pedersen, hvis
fader var apoteker i Roskilde. Deres søn Thomas Ulrich
Westenholz overtog Refsnæs i 1977. Han er gift med Karin
Elizabeth Uebing, og sammen har de datteren Luise Kri
stina Westenholz.
Godsejer Thomas Westenholz værner om Refsnæs gamle
bygninger, men har samtidig erkendt, at det er nødvendig
med et sæt moderne landbrugsbygninger ved siden af den
gamle lade fra 1600-tallet.
Til Refsnæs hører 315 ha agerjord, der dyrkes med 147
ha hvede, 51 ha vårraps, 15 ha rug, 40 ha byg og 16 ha
rajgræs, mens 46 ha er brak. Der er 60 ha skov, og det
samlede areal er 396 ha.
Jorden er dels høj jord dels opdyrket mose, så driften for
drer næsten to sæt maskiner.
I Rolf Westenholz tid blev der gravet mange tørv, og for
de penge blev der plantet mange læbælter og en stor del af
de lave marker blev grøftet op. Senere er der drænet og
vandet pumpes væk, fordi tørvejorden er sunket.
Malkekøerne blev sat ud i 1974, derefter holdes der lidt
fedekvæg - 7 køer foruden tillig, som bl.a. holder den store
gårdsplads præsentabel.

Refsnæs bygninger er meget interes
sante. Hovedbygningers hovedfløj blev
opført i 1791, den østre sidefløj er fra
1845 og vestfløjen fra 1899.
En privat vej skiller hovedbygningen
fra avlsgården, hvis alt dominerende
længe er den 100 meter lange bin
dingsværkslade fra 1612. Til laden
slutter sig et par staldbygninger, og det
hele udgør et unikt herregårdsmiljø.

Den gamle avlsgård til Refsnæs er
et unikt herregårdsmiljø, som godsejer
Thomas Westenholz værner om.
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Landbrugsuddannelsen
i Norge
På årets slægtsgårdsrejse til Færøerne hørte vi, at de
færøske landmænd får deres uddannelse i Norge. Det
har medført interesse for det norske uddannelsesforløb,
og tidl. forstander for Kalnæs Landbrugsskole i Østfold
Arne Wold redegør her for uddannelsen.

Den organiserede landbrugsoplæring i Norge tog sin
begyndelse i 1825, da Jacob Sverdrup oprettede den
første landbrugsskole. Sverdrup havde studeret ved
universitetet i København. Han var specielt interesse
ret i landbrug, og under opholdet i Danmark blev han
inspireret af det oplysningsarbejde som Det Kgl. Dan
ske Landhusholdningsselskab havde drevet siden 1769.
Fra Sverdrups tid og gennem forrige og dette århun
drede har landbrugsundervisningen haft skiftende vil
kår og varieret tilgang af elever svarende til de veks
lende konjukturer i næringen.
Landbrugsskolerne har stort set været offentlige. Det
er de fremdeles, og nu drives de af fylkerne. Nogle få
skoler er private, og de fleste af dem ejes af missions
selskaber.
Skolerne arbejdede efter egen lov med landbrugsdepardementet som øverste myndighed frem til 1990. Fra
dette år blev landbrugsundervisningen lagt ind under
Lov om videregående oplæring, og administrationen
blev overført til Undervisningsdepartementet, ligesom
det har været i vore nabolande i mange år.
Den videregående skole giver tilbud til unge i alderen
16 - 19 år, dvs. 11. 12. og 13. skoleår. Alle har ret til en
plads i den videregående skole, og man vælger mellem
14 studieretninger. Landbrugsundervisningen bliver
tilbudt i studieretning for naturbrug. Denne studieret
ning omfatter også linier for skovbrug, gartneri og
fisker.
Alle tilbud begynder med etårigt grundkursus. Hver
studieretning har et grundkursus som er fælles for alle

Nyt domicil
Statsaut. ejendomsmægler & valuar
Anders Frederiksen, der er konsulent for
Dansk Slægtsgårdsforening har fået nyt
domicil, idet han er flyttet ind i et smukt
restaureret hus på Onsildgade 3A,
9500 Hobro.
Telefonnummeret er : 98 52 25 62
og faxnummeret er: 98 52 25 64.

linier i studieretningen og giver adgang til næste klas
setrin. “VK1” (videregående kursus 1), og dette fører
videre til VK2. Den som i dag vil have en ren arbejdsuddannelse i landbrug, går altså tre år i den videre
gående skole og vælger et oplæg med flest mulige
arbejdsfag. I Norge bliver han eller hun så “agronom”.
Dersom nogle senere ønsker en studentereksamen, kan
de gennemgå et etårigt kursus med de nødvendige
almenfag. Til gengæld tilbyder nogle skoler et kompri
meret landbrugskursus til personer, som ønsker at
skaffe sig agronomkompetance efter de har taget stu
dentereksamen i almenfaglig studieretning (artium).
De kan også vælge en linje som giver studiekompetance i løbet af de ordinære tre år samtidig med arbejdsuddannelsen, men da har almenfagene fået plads på
bekostning af en del timer i arbejdsfagene.
De tidligere landbrugsskoler er i dag videregående
skoler. De fleste af dem har skiftet navn, og de giver et
mere varieret tilbud end tidligere. Det er ikke usæd
vanligt at tidligere landbrugsskoler har kursustilbud
også indenfor studieretningen for almene fag, mekani
ske fag eller andre.

Det er ikke bare skoleorganiseringen og undervis
ningsindholdet, som har forandret sig. Elevflokken er
blevet helt anderledes. Traditionelt er landbrugsskoler
ne blevet søgt af bondesønner. I løbet af en generation
eller to er pigerne strømmet til, og nu har skolerne fle
re piger end drenge. De fleste elever har ikke længere
den tilknytning til landbruget som de havde tidligere.
Alt i alt giver dette mulighed og udfordring til den vide
regående skole til at give en naturfaglig indsigt til man
ge flere end dem, som skal blive landmænd. Disse bli
ver der jo færre og færre af.

Arne Wold.
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det var først efter Niels Ringes død, at de store ombygninger
og de store ny byggerier på herregårdene tog til.
Bogen om Niels Ringes tegninger har fire afsnit. Først tre
læseværdige kapitler om Niels Ringe og hans tid, om herre
Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring har i 1999 udsendt gårdene som kulturmiljø og om Niels Ringes tegne- og male
et meget interessant værk om den fynske tegner og maler teknik. Derefter følger nogle udvalgte lokaliteter med meget
Niels Ringe (1791-1854).
informativ tekst, der både fortæller om stedet og om tegnin
Niels Ringe var født i Odense og virkede bl.a. som tegner og gerne.
indsamler for historikeren Vedel Simonsen, Elvadgaard. End
Bagerst i bogen er en oversigt over samtlige 128 lokaliteter,
videre ernærede han sig som tegner og maler for de fynske som er tegnet af Niels Ringe og denne oversigt er suppleret
godsejere.
med et kort. Her er også angivet hvilke lokaliteter der er gen
Bogens illustrationer er fra Nationalmuseets Antikvarisk- givet i bogen.
Topografiske Arkiv, og udvalget omfatter 60 detailrige skitse
Foruden Fyn er det Gaunø på Sjælland, Broager kirke i Søn
tegninger og henved 40 minutiøse gouacher fortrinsvis af her derjylland og Asserballe præstegård på Als.Det er ikke alene
regårde, men også mindre gårde, kirker og møller er med.
fynboerne, som kan have glæde af denne bog, men alle med
Det interessante ved Niels Ringes tegninger er, at vi ser, interesse for kulturmiljøer i 1800-tallet.
hvordan nu nedrevne eller ombyggede herregårde så ud, fol
Bogen er på 120 sider og koster ca. 150 kr.

Fynske herregårde

y ■

Hagenskov eller som den
hed på Niels Ringes tid
- Frederiksgave.
Hovedbygningen er den
samme, men avlsgården
er nu en hel anden, end
den som ses på tegningen.

Hancook
Den 22. november besøger midtjysk kreds bryggeriet
Hancook i Skive, som er et slægtsfirma.
I begyndelsen af 1700-tallet, var det meget alminde
ligt at borgerne i byerne drev landbrug, og de forædle
de selv deres produkter. De bagte, slagtede og bryggede,
men efterhånden som byerne udviklede sig, blev der
mindre plads til agerbrug. Dette skabte således basis
for, at en småindustri kunne vokse frem, herunder
bryggerierne.
Ser vi på Skive, havde den i 1801 kun 520 indbygge
re, men i 1901 var tallet vokset til 4.591. Der var altså
opstået et grundlag for industrielt bryggeri.
Der blev gjort flere forsøg, hvoraf de fleste løb ud i
sandet, men et af forsøgene lykkedes dog.
I 1876 begyndte A. P. Lorentzen i Nørregade 44 med
en lille hjemmeproduktion af hvidtøl. 6 år senere mang
lede han plads og udvidede ved køb af nabogrunden. I
1889 forpagtede Christian Daugaard bryggeriet, og
overtog det efter en tvangsauktion i 1892.
I 1895 købte Christian Christensen bryggeriet og ud
videde det. Han delte virksomheden i et ølbryggeri, som
han gav navnet “Thordal” efter sin hustru, og en mine
ralvandsfabrik, som han gav navnet ”Krystal”.
Sideløbende med denne udvikling, begyndte Erik
Nielsen i 1891 med at fremstille sodavand i Nørregade,
men pladsen blev for trang og kort efter flyttede han
produktionen til ejendommen på hjørnet af Vestergade
og Asylgade. I 1906 flyttede mineralvandsfabrikken til
hjørnet af Sallinggade og Grønnegade. Her fortsatte
han sin virksomhed til 1913, da han overtog “Thordal”
bryggeri og mineralvandsfabrik, Nørregade 44.
I 1933 overtog Erling Strange Nielsen Thordal” efter

faderen. Sønnen havde tilbragt en del af sin ungdom på
forskellige bryggerier i Bayern og havde derfor forud
sætningerne for at udvide sortimentet med pilsnerøl.
Den første brygning blev sat i handlen i 1935. To år
efter udvidede han sortimentet med en kraftigere øl ved
navn “Münchner øl”. Denne øl blev forløberen for den
nuværende “Old Gambrinus Beer”.
I 1954 flyttede tapperiet udenfor byen til den
nuværende adresse. Selve bryghuset blev liggende, og
man kørte derfor øllet ud i tankbiler til tapperiet. Først
i 1962 flyttede bryghuset med. Sidst i 1950’erne forsøg
te man at udvide eksporten, hvorfor man havde brug
for et mere internationalt klingende navn til eksportøl
lerne. Da eksportsælgeren var engelsk gift, lå løsningen
lige for. Hustruens fødenavn var Hancook.
Herefter blev der eksporteret til Sverige, Norge, Eng
land og Tyskland under navnet Hancook, mens man på
hjemmemarkedet fortsatte med navnet “Thordal”.
I 1971 blev bryggeriet omdannet til et aktieselskab og
navnet Thordal blev slettet. Herefter var navnet Han
cook Bryggerierne A/S. I 1985 overtog Fritz E. Strange
Nielsen Hancook efter sin fader, og dermed ledes bryg
geriet af tredje generation.

GAMBRINUS
Gambrinus er øllets skytshelgen. Myten om ham er
især kendt i Tyskland og Flanderen, hvor øllets tilbede
re savnede en personificeret skytsånd, ligesom vinens
nydere havde baccus. Men uanset om øllets genius er
historisk person eller en sagnskikkelse, så smager øllet
lige godt. Vi drikker med samme velbehag et glas af
“Nordens vin”, og vi nyder det lige godt, om drikken er
fremgået af menneskesnilde eller det er en gave fra
eller anden ukendt guddom.
(Læs om øllets kulturhistorie på bagsiden.)

OGN.
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Høsten
Else Jensen, Kærnehuset i Fensmark - tidligere
Toksværd har sendt disse erindringer om høsten:

I gamle dage - før udskiftningen - samledes bylaugene i landsbyerne og bestemte, hvornår der skulle
høstes. Men efter landboreformerne, hvor landsbyfæl
lesskabet var ophævet, bestemte hver mand selv for sin
høst.
Jeg husker, at min far smed sin hat ind i rugen, og når
der kom kærner i hatten, så var rugen moden. Min
mand tog en kærne og bed i den. Var den hård, var den
moden.
I min barndom havde vi ikke selvbinder, men en
maskine, der kaldtes en aflægger, som lagde kornet i
passende bunker. Man havde et stort neg af rughalm
med, som blev brugt til at binde om negbunkerne med.
Derefter satte man negene sammen - 20 - 24 op mod
hinanden i det man på sjællandsk kaldte hobe (hove).
Når de havde stået en tid og var helt tørre i aksene,
blev de kørt hjem og sat i laden, så de i løbet af vinte
ren kunne blive tærsket, om de ikke blev tærsket med
det samme. Der skulle helst være 3 - 4 mand ved tærsk
ningen. En i gulvet til at kaste negene ned på tærskebordet, en anden til at lægge negene i tærskeværket og
måske samtidig passe kornsækkene, en tredje til at
tage halmen fra, som blev presset op på et loft.
De mindre landejendomme, der ikke havde eget
tærskeværk, lejede et tærskeværk, som blev trukket af
et lokomobil. Der fulgte to mand med tærskeværket,

Velkommen
til nye medlemmer:
Gårdejer Steffen Buskov,
Holstebrovej 13,
Bjert,
7830 Vinderup.

Gårdejer Lars Kristensen,
“S lægkærgaard ”,
Smedegyden 131,
5380 Dalby.
Lene Kildal,
Åstrupbakken 18 B,
Åstrup,
8500 Grenå.

Mie Sørensen,
Hegnsgårdsvej 93
7120 Vejle Øst.

Gårdejere Anna
og Hans Bøgedal,
“La usbølgaard ”,
V. Skibelundvej 2,
6600 Vejen.

resten af arbejds
kraften skulle man
selv skaffe. Naboer
hjalp tit hinanden,
Konerne
have
også
travlt med at sørge for
mad og drikke til folkene, der hjalp til.
Her i landsbyen holdtes et årligt høstgilde, hvor salo
nen sattes op ved en af gårdene. Oldermanden bød vel
kommen. Folk havde smørrebrød, øl, vand og kaffe
med. Der blev sunget, måske var der også taler og
anden underholdning. Senere fjernedes bordene og der
spilledes op til dans. Oldermanden og hans hustru ind
viede dansen.
Høstgildet sluttede altid præcist på et bestemt klok
keslet. Ligesom høstgildet var en fast afslutning på
høsten, således var det også en fast skik, at man gik til
høstgudstjenesten for at takke for høsten. Dengang som
nu var kirken pyntet med aks og blomster, men jeg kan
ikke huske, at man gik offergang, man lagde pengene i
en bøsse nær ved udgangen.
Landsbyskriv eren.

K.
Jens og Anna
Jensens Fond
udlåner penge til unge landmænds etablering
af selvstændigt landbrug, både ved familie
handel 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 uddannelse.

Legat er enten på 5.000 kr. eller 10.000 kr.
Legaterne skal primært anvendes til
studierejser i udlandet.
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.
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NYT FRA KREDSENE
SJÆLLAND SYD
Kredsen indbyder til “En dag på landbrugsskole” lørdag
den 13. november 1999. Arrangementet er i år henlagt
til Kærhave Landbrugsskole, Køgevej 85, Ringsted.

Program:
09.30 Samling og kaffe.
10.00 Velkomst. Forstander Kaj Thorborg:
Kærhave i dag og i fremtiden.
10.45 Evie Bandringa, “Abildgaard” ved Brande:
Drøm eller virkelighed. En hollandsk familie,
der har bosat sig i Danmark.
12.00 Frokost.
13.30 Anne Grethe Søberg,
Landsbladet synger med os.
14.15 Eftermiddagskaffe.
14.30 Anne Grethe Søberg: “Normer før og nu”.
16.00 Afslutning.
Pris inkl. frokost og kaffe kr. 175,00.
Tilmelding senest den 9. november til Marie Hansen
tlf.: 56 71 37 92.

VESTSJÆLLANDSKREDSEN
90 medlemmer havde den 7. september en uforglemme
lig oplevelse i Næstved.
Først blev vi vist rundt på Gardehusarregimentets
kaserne med hestene, derefter så vi gardehusarregi
mentets historiske samling, der er meget interessant.
Middagen ventede i regimentets cafeteria, og kl. 14.00
samledes vi i Herlufsholm kirke, hvor sognepræst Ejlif
Kristensen fortalte om Skovkloster, Herlufsholm kirke
og skole. Så fulgte en rundvisning i kirken og de beva
rede dele af det middelalderlige kloster for at slutte af i
skolens festsal.
Vagn Juel Jørgensen.

DET SYDLIGE SØNDERJYLLAND
Foreningen havde den 15. juni arrangeret en tur til
Nordals, hvor vi besøgte foreningen for Hjortespringbå
den. Hjortespringbåden blev fundet i mosen af samme
navn og er fra o. 300 f. Kr. Foreningen har rekonstrue
ret båden.
Derefter kørte vi til Danfoss-museet, som har til huse
på Mads Clausens fødegård - en slægtsgård for familien
i Elsmark.
50 medlemmer deltog og aftenen sluttede med gene
ralforsamling, hvor alle blev genvalgt.
H. C. Clausen.

VEJLE AMTSKREDS
Aftenmødet den 4. oktober på Give Museum blev meget
vellykket. De 40 fremmødte fik en grundig forevisning
af museumsleder Falch Mikkelsen.
En meget stor udstilling dækker hedebondens liv og
virke, handel og håndværk. Der er en historisk skole
stue. Et historisk køkken og skiftende udstillinger.
Vi oplevede bl.a. den gamle skolestue med en streng
lærer, som med spanskrøret i hånden og med streng
disciplin gav mange irettesættelser, som både gav lat
ter og chok på os elever. Et frisk islæt efter en rundvis
ning på IV2 time.

Efter kaffen var der generalforsamling. Genvalgt blev
Niels Chr. Jørgensen, Hedensted og Joh. Thomsen,
Øster Starup. Nyvalgt blev Jens Jakobsen, Ballebogaard.
Det næste aftenmøde bliver onsdag, den 1. december
kl. 19.30 i “Historisk Værksted”, Vingsted. Redaktør
Vagn Nygaard vil fortælle om sit liv “Fra landbrug til
redaktion, siden pensionist.” Mødet arrangeres sam
men med Seniorklubben Vejle-Fredeicia.
Tilmelding senest den 29. november tlf.: 75 86 50 29.

MIDTJYSK KREDS
Efterårsudflugten den 22. november går til bryggeriet
Hancock i Skive.
Vi begynder kl. 17.30 med middag på Bentas cafete
ria, Vinkelvej 15 A, Nr. Søby (beliggende på hovedvejen
mellem Skive og Viborg, ca. 6 km før Skive). Her serve
res en rigtig vinterret: flæskesteg med rødkål og tilbe
hør samt en dessert. Pris: kr. 125. (Drikkevarer inkl.
kaffe bestilles særskilt ved ankomsten).
Ved 19-tiden går turen til bryggeriet Hancock, hvor
der er rundvisning kl. 19.30.
Desværre kan man maximalt tillade 35 personer på
denne rundvisning, hvilket betyder, at det bliver nød
vendigt med tilmelding.
Tilmelding til Inga Nielsen tlf.: 86 88 12 53, Knud H.
Møller tlf.: 97 56 40 71 eller Jens Skytte 86 46 35 14.

VENDSYSSELKREDSEN
Den 10. juli besøgte vi gården “Tveden”ved Agersted,
hvor proprietær Johan Wetche og fru Anna-Karin tog i
mod. Johan Wetche fortalte, at “Tveden” var oprettet i
1844 af 2 af Voergårds tidligere fæstegårde, der blev
frasolgt og sammenlagt. Gården ligger på noget af Østvendsyssels bedste jorder.
“Tveden” kom i familiens eje i 1893, da Christian
Conrad greve Ahlefeldt-Laurvig købte den. Nuværende
ejer - Johan Wetche - er fjerde generation, og sønnen
Fritz Wetche overtager inden længe halvparten. Fritz
Wetche har en anden gård, og tilsammen har de to går
de et jordtilliggende på 425 tdr. land.
Eftermiddagskaffen nød vi den smukke have, og vi
var begunstiget af det herligste sommervejr.
Efter kaffen afholdtes generalforsamling. Da forman
den - Esben Saksager - måtte melde forfald aflagde
næstformanden Peder Vestergaard Olesen beretning,
der hovedsagelig omhandlede kredsens rolle i forbin
delse med årsmødet i Sæby.
Esben Saksager ønskede ikke genvalg til bestyrelsen,
og nyvalgt blev Hasse Jensen, “Brandborg” i Filholm.
Bestyrelsen har senere konstitueret sig med Peder
Vestergaard Olesen som formand og Hasse Jensen som
næstformand.
Frede Haubak.

ÅRSMØDET ÅR 2000
afholdes 27. - 28. MAJ
på Menstrup Kro ved Næstved.
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Returadresse: Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv

Øllets
kulturhistorie
Enhvert område har sine livsbekræftende fornødenhe
der. I Sydeuropa er det vinen, hos os er det øllet, og læn
gere nordpå er det spiritussen.
01 har været kendt i årtusinder. Allerede de gamle
ægyptere fremstillede øl af byg, og de var så begejstre
de for denne drik, at de mente, at den måtte være en
gave fra guderne.
Øllet kom til Danmark sammen med kristendommen,
for munkene medbragte den fornødne viden. Ligesom
benediktinerne er kendt for deres gode likør, så er
cistercienserne kendt for deres gode øl.
Enhver, der har besøgt Belgien kender f.eks. Set.
Augustin, en mørk og kraftig øl.
Først brugte man porsen til at krydre øllet med, men
porsen gav nogle fortræffelige tømmermænd, og derfor
gik man over til humlen. Humlens hunblomster inde
holder lupulin, der er søvndyssende, og det kan man
have glæde af på flere måder. Humlen førte til forbed
ring af det danske øl, og dermed fik staten øje for et
skatteobjekt.
I 1781 indførtes told på udenlandsk humle, og siden
har skatteskruen været uden ende på nydelsesmidlet.
01 var i de gode gamle dage en nødvendighed, for van
det var af sådan kvalitet, at det ikke kunne drikkes. I
byerne løb rendestenenes vand i bybrøndene, og på lan
det havde man ofte både mødding og brønd på gårds
pladsen.
Datidens bryg var af ujævn kvalitet og med lav pro
cent. Kong Christian den Fjerde bestemte, at børnene i
børnehuset daglig skulle have 4 potter øl - næsten 4
liter. Det var også rationen for flådens folk, mens tugt
husfangerne kun måtte få tildelt 1 pot øl daglig.

I sagalitteraturen findes Havamal, - den høje, Odins
tale - og kan citeres for følgende:

Øl har ord for,
at det er så godt,
men folk tager fejl deri.
Jo mere man drikker,
des mindre forstand
holder man i sit hoved.
Sæt dit mjødkrus afog til!
Drik med måde deraf!
Ti - eller tænk før du taler.
Det anses ikke
for udannet
tidligt at søge sin seng.

Den første lutherske biskop på Sjælland - superinten
dant - Peder Palladius nedskrev i 1543 sin visitatsbog.
Den indeholder formaninger til menighederne om alle
livets forhold, og han skrev bl.a.:
“Når I kommer sammen for at tage en tår over tørsten,
skal I ikke bagtale andre. Lad være at remse rygter op
fra den ene ende af byen til den anden. Lad folk være i
fred. De ugudelige sladrehanke har altid noget at ind
vende og aldrig ved de besked alligevel. Før de ser sig
om, sidder de selv midt i skam og skade. Syng hellere en
munter vise med hinanden, og når du er kommet i stem
ning, så gå hjem til konen og lad hende få en god aften,
når du har haft en god dag. Giv ikke ondt af dig, og sæt
aldrig din kone i rette, når du har en streg på.
Hvad aner en fuld stymper om, hvordan man sætter en
kvinde i rette'? Det han trænger til, er at komme i seng;
men iøvrigt er det bedst, at ingen drikker sig fuld. Det er
dog for ringe at blive kaldt “Peder Drukkenbolt” elle?'
“Mads Øltud” på det sidste.
I må ikke sidde og svire natten igennem, alt utilbørligt
natteroderi må have ende. ”

For den fromme biskop var det naturligt at folk kun
ne nyde et krus øl, men man skulle ikke drikke sig fuld.
Forfatteren Jens Christian Molbech skrev i 1795:
“Drik, landsmænd øl!
Det læsker, føder, nærer,
når kaffe vin og the
din levekraft fortærer. ”

I Danmark har vi stadig et bredt sortiment af øl, men
problemet er at finde de mange forskellige slags. Jo
mere forbrugerne lægger handlen i butikskæder, des
mindre valgfrihed har man i sit valg af varer. Man kan
købe en pilsner, en guldøl og en stærk øl, men har man
lyst til en bestemt øl, f. eks. en havskum, en giraføl, en
elefantøl eller en mørk Gambrinus, skal man kende sin
landsdels kiosker, for de “kulturhistoriske øller” er ikke
længere dagligvarer.
OGN.

