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Holmegaard o. 1900.
Årsmødet indledes med besøg på herregården Holmegård ved Næstved, hvor godsejer Christian Danneskiold Lassen fortæller og viser rundt i parken. Holmegaard har været i slægtens eje siden 1801.
Læs om Holmegaard side 4-7.
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Formanden skriver:

E-mail:imhan@post.tele.dk

Ejendomskonsulenter:
Anders Frederiksen,
Onsildgade 3A, 9500 Hobro,
tlf. 98 52 25 62, fax 98 52 25 64.
Michael Munthe Fog,
Ingemannsvej 61,4200 Slagelse,
tlf. 58 56 7444, fax 58 56 74 45.

Hovedbestyrelsen:
Formand:
Gårdejer Carl Martin Christensen,
»Kaaregaard«, Badstrupvej 39,
Badstrup, 5485 Skamby,
tlfJfax. 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,
tlfJfax. 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)

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

Gårdejer Peder Vestergaard Olesen,
Skjoldegade 11,9700 Brønderslev,
tlf. 98 82 55 38
(Formand: Vendsysselkredsen)

Det er forår og alting spirer frem,
der beskæres i budskadser og budgetter!
Sådan skriver Benny Andersen i en af sine
moderne sange.
Og det er det jo. Efter en våd og sur vinter,
glæder vi os alle over, at det er blevet forår, og
jeg tror alle, såvel bønder som alle andre,
nyder det, og ikke mindst haveejere har travlt
med at bringe deres haver i sommerform.
Vi har oversvømmelse i vores vandhul, og vi har jævnligt besøg
af svaner, gravænder, blishøns og gråænder, så vi glæder os dag
ligt over disse dejlige naturoplevelser.
Startskuddet har nu lydt til afstemningen om Danmarks tilslutning
til den fælles europæiske mønt.
Vi overdænges med synspunkter for og imod, og vi må alle træf
fe vor egen beslutning om, hvor vi vil sætte vores kryds.
Lad mig understrege, at jeg ikke er i tvivl om, at jeg stemmer ja,
men jeg har måske ikke helt den samme energi i kampagnen, som
jeg har haft.
Det skyldes selvfølgelig den besynderlige boykot af en demokra
tisk valgt regering i Østrig, en boykot, der er iværksat af en lang
række socialdemokratiske regeringsledere i Europa, der åbenbart
ikke kan lide, at der opstår politiske partier på højre side i det poli
tiske verdensbillede.
De har så åbenbart større sympati for gammelkommunisterne i
andre europæiske lande!
Hvor er den politiske tolerance?
Dette har givetvis ført til, at mange borgerlige vælgere har fået en
stor tvivl om, hvor vi havner i det store europæiske fællesskab.
Vi må også spørge: Hvad har nej-sigerpartieme til fælles?
Svaret er: Intet, bortset fra deres nej! Nej-sigerpartieme er intet
realistisk alternativ til den siddende eller en kommende borgerlig
regering.
Jeg respekterer selvfølgelig, at man kan have synspunkter, der
siger nej, men jeg forventer, at debatten bliver på et rimeligt seri
øst niveau.
Det er i dag 60-årsdagen for Danmarks besættelse. Jeg husker kun
krigen svagt, men jeg ved, hvad mine forældres generation ofrede
i de fem år, der fulgte.
Det må aldrig ske igen.
Med ønsket om en god sommer til jer alle, og et på gensyn til års
mødet i maj, et årsmøde I kan læse meget om i dette blad.

Kaaregaard, den 9. april 2000. Kate og Carl Martin Christensen.

Slægtsgaardsarkivet:
Landbrugsmuseet,
GI. Estrup, Randersvej 4,
8963 Auning,
tlf. 86 48 48 16
Slægtsgaardsarkivets Web-adresse:
www.slaegtsgaardsforeningen.dk
(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.

tlf. 38 33 19 12
Træffes bedst mandag-fredag
kl. 7.30 - 8.00.
E-mail: dannebrog@post.tele.dk

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

Arkivarer:
Ejgil Overby, »Klausholm«,
Ansvej 12, 8620 Kjellerup,
tlf. 86 88 62 66

Nr. 346 udkommer omkring
d. 20. juni 2000. Stof til dette
nummer skal være hos redaktøren
inden d. 20. maj 2000.

Aage Kirkegaard,
Bøgevej 8, Assentoft, 8900 Randers,
tlf. 86 49 53 49
Ulrich Aister Klug
Smedetoften 32, 2.tv.
2400 København NV,

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Tryk: Korsør Bogtryk ApS
4220 Korsør, tlf. 58 37 79 43
Fax 58 37 36 35
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Program for
årsmødet 2000
Lørdag den 27. maj 2000:
Kl. 10.30: Alle der har mulighed for det mødes hos godsejer
Chr. Danneskiold Lassen, "Holmegaard", Holme
gårdsvej 71,4684 Holme-Olstrup, hvor der bydes
på formiddagskaffe.
Kl. 13.30: Årsmødet åbnes officielt på Menstrup Kro,
Menstrup Bygade 39, 4700 Næstved
Kl. 15.00: Kaffe
Efter kaffen er der besøg hos gårdejere Hanne og Bent Huns
balle, Skælskørvej 83, Menstrup. Vi går derhen. Der er ca. 200
m.
Kl. 18.00: Velkomstdrink.
Kl. 18.30: Festmiddag.

Dagsorden for årsmødet:
Sang og velkomst.
Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Formanden for Slægtsgårdsarkivet, Henry Slemming,
aflægger beretning.
5. Formanden for bladudvalget, A.C.Winther-Hansen,
aflægger beretning.
6. Formanden for udvalget for økonomiske og landbrugs
mæssige sager, Jens Peder Skov Jensen
aflægger beretning.
7. Beretningerne drøftes.
8. Fremlæggelse af regnskab og budget.
9. Valg. På valg er: Henry Slemming, Else Christa
Nielsen og Knud Høstgaard Møller.
10. Valg af revisor.
11. Mødested for årsmødet 2001 og 2002.
12. Eventuelt.
1.
2.
3.
4.

Der skal på forhånd betales for:

Mødeudgifter
Eftermiddagskaffe på Menstrup Kro (kaffe med kringle)
29 kr.
Festmiddag på Menstrup Kro (tre retter, incl. 1 glas hvid
vin, velkomstdrink og kaffe) 380 kr.
Fællesudgifter (musik, tryksager, porto m.m.) 50 kr. Ialt
430 kr.
Frokost på Højeruplund. Gryderet incl. 1 øl/vand og kaffe
kr. 100; Fællesudgifter, incl. entre på Gjorslev, 55 kr. Ialt
155 kr.

Overnatning
Der er overnatning for alle på Menstrup Kro. Der er bad
på alle værelser.
Overnatning lørdag-søndag koster 159 kr. pr. person i dob
beltværelse og 269 kr. i enkeltværelse, incl. morgenmad.
Overnatning fredag-lørdag koster 450 kr. pr. person i dob
beltværelse og 560 kr. i enkeltværelse, incl. aftensmad fre
dag og morgenmad lørdag.
Menstrup Kro har værelser som kun må benyttes af ikke
rygere. Derfor bedes det anført ved tilmelding om man er
ryger.

Eventuelle afbud bedes meddelt sekretæren hurtigst muligt
for at regning for ubenyttet værelse kan undgås.

Bus, søndagsudflugt
Der vil blive arrangeret buskørsel til turen om søndagen,
og det anbefales at tage bussen, da lokale folk vil fortælle
om, hvad der passeres. Pris 90 kr.
Der kører bus fra Menstrup Kro og tilbage.
Bilerne parkeres ved Menstrup Kro.
Bustur kl. 7.45 til 17.00
Der kører også bus fra Rønnede og tilbage.
Bilerne parkeres på Industrivej ved Rønnede Rådhus.
Bustur kl. 8.15 til 16.45.
Det bedes anført ved tilmelding, hvor man ønsker at stige
på bussen.

Bus fra Jylland og Fyn

Søndag den 28. maj 2000
Kl 7.45: Starter busserne fra Menstrup Kro.
Kl. 8.15: Starter busserne fra Rønnede.
Kl. 9.00: Morgenandagt i Turebyholm kirke ved pastor Anne
Rydahl.
Kl. 9.45: Forlader vi kirken.
Kl. 10.30: Ankomst til Gjorslev Gods.
Kl. 12.00: Afgang fra Gjorslev Gods.
Kl. 12.30: Frokost på Traktørstedet Højeruplund.
Kl. 14.00: Afgang fra Højeruplund.
Kl. 15.00: Ankomst til "Folehavegaard", hvor gårdejere Inga
og Asger Pedersen vil byde velkommen og fortælle
om gården og hvor årsmødet afsluttes.
Kl. 16.15: Afgang fra "Folehavegaard".
Kl. 16.45: Ankomst til Rønnede.
Kl. 17.00: Ankomst til Menstrup Kro.

Bus fra Jylland og Fyn fredag morgen. Udgangspunkt i
Hjørring med opsamling efter aftale.
Pris 1675 kr. pr. person i dobbeltværelse incl. deltagelse i
årsmøde, 1895 kr. i enkeltværelse.
Opsamlingsstederne er fortrinsvis på gårde, hvor bilerne
kan parkeres på gårdspladsen.
Bussen kører kun, hvis der tilstrækkelig mange deltagere.
Det bedes anført på tilmeldingen, hvor man helst vil stige
på, så laver vi en opsamlings/køreplan som passer til
behovet.
Nøjagtigt mødested og tidspunkt meddeles senere.
Forturens program på Sjælland består af eftermiddagskaffe
hos foreningens redaktør, en interessant køretur gennem
det sydvestsjællandske landskab og aftentur til Herlufs
holm Skole.

TILMELDINGSBLANKET SIDE 15.
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Holmegård

Udflugten
Udflugten starter søndag morgen fra Menstrup Kro og går
forbi Herlufsholm og "Bon Bon Land" i Holme Olstrup.
Fra Vester Egede, hvor vi møder bussen fra Rønnede, går
turen forbi Gisselfeld med den nyplantede allé, Koldinghus
Alléen, forbi Sø Torup Sø og Bregentved til Turebyholm
kirke, hvor der er morgenandagt. Ole G. Nielsen fortæller
om kirken.
Fra kirken kører vi forbi stedet, hvor "Mor Karen "s hus lå,
over Tryggevælde Å ind i Klintekongens land, Stevns, hvor
vi besøger Gjorslev Gods. Her ser vi hovedbygningen og
parken og får fortalt om godsets drift.
Nu melder sulten sig, og vi kører til traktørstedet
Højeruplund, som ligger lige ved Stevns klint. Vi kan se
kirken, som ligger helt ude på klinten. Vi kan nyde udsig
ten, men tiden tillader ikke en tur ned ad de mange trapper
til stranden.

Lørdag formiddag samles årsmødedeltagerne på herregården
Holmegaard, hvor godsejer Christian Danneskiold Lassen
tager imod.
Her venter formiddagskaffen.
Holmegaard gods omfatter i dag herregårdene Holmegård, Juellinge og Tryggevælde. Det samlede areal er 1.793 ha, der er for
delt med 1.278 ha på Holmegaard, 305 ha på Juellinge og 210
ha på Tryggevælde. Hertil kommer 221 ha forpagtet areal.

Arealerne fordeler sig med 1.155 ha landbrug med konventio
nel planteavl. 322 ha skov, 511 mose, eng og overdrev og 25 ha
park, bygninger m.v.

Slægtsgodset Holmegaard overtog godsejer, kaptajn, cand.
mere. Christian Danneskiold Lassen i 1978, mens Juellinge,
som forældrene, kammerherre og kammerherreinde Lassen,
købte i 1980, overgik til nuværende ejer i 1999. Tryggevælde
blev købt i 1996.

Efter frokosten kører vi forbi Vemmetofte Kloster til Fakse.
Hvis vejret tillader det, vil vi køre en tur ned i kalkbruddet.
Turen fortsætter forbi Blåbæks Møller til Folehavegård i
Lille Elmue, hvor årsmødet slutter.

Busserne kører så til Rønnene, Menstrup eller Fyn/Jylland.

NYE MEDLEMMER:
Gårdejer Peter Føns
Knudsen,
"Vesterbygaard"
Vesterby vej 43,
Ødsted,
7100 Vejle.
Gårdejer Hans Ole Thom
sen,
Ribevej 95,
Harreby,
6510 Gram.
Gårdejere Bodil og
Henning Sørensen,
"Langbjerggaard"
Eskebjergvej 72,
4593 Eskebjerg.
Gårdejere Hanne og
Erling Rasmussen,
Bremerskovvej 38,
Urup,
5550 Langeskov.

Gårdejer Sonja Li Tind,
"Nabegaard",
Nabe vej 14,
8800 Viborg
Gerda Jensen,
Lyderslev Bygade 40 B,
4660 St. Heddinge.

Ruth Holm Hansen,
Holme vej 41,
Brandelev,
4700 Næsteved.
Gårdejere Birte og Knud
Hare,
"Toftegaard",
Nykøningvej 130,
4871 Horbelev.

Holmegaards hovedbygning.

Hovedbygningen
Holmegaards hovedbygning er en af de få bevarede toetages
bindingsværksbygninger, hvis tre fløje blev opført i 1635 som
en sen renaissanceborg. Senere er den ombygget til et barokan
læg.
Museumsinspektør Christian Axel Jensen har disse betragtnin
ger over Holmegaards hovedbygning:
"Bindingsværket er vor nationale byggemåde. Sproget fortæl
ler, at tømmermandskunsten er hjemmefødt, mens murerhånd
værket er af fremmed, latinsk oprindelse. Den dag i dag er der
oldtidstraditioner i vore bøndergårde, og endnu middelalderens
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Juellinges hovedbygning.

folkeviser kunne synge om borge "med dybe grave og planke byggede Ravnstrup og Fraudegaard. Ravnstrup var en trefløjet
værk" og om bindingsværkslofter med "stolper af det røde rav
bygning med hovedfløjen i to stokværk alle i teglsten, mens
og bjælker udskårne i forgyldene bogstav". Men
Fraudegaards dobbelthus opførtes i bindingsværk.
af middelalderens tømrede fæstningsværker og
Sønnen Claus Daa (1579-1641) var født på Ravn
lerklinede adelshuse er der kun levnet os yderst
strup og døde på Fraudegaard, men blev begravet i
få rester. Selv fra senere tider er bindingsværket
slægtens gamle sognekirke i Herlufmagle. Han har
ret sparsomt repræsenteret blandt de danske her
haft størst betydning for Holmegaard. Ikke nok
regårdens hovedbygninger. På renaissancetiden,
med at han opførte den store hovedbygning, men
da bindingsværket endnu blomstrede i vore
han samlede også ejendommen, idet han tilkøbte
købstæder, havde det allerede fået en borgerlig
en part, som tidligere var solgt fra.
bismag, og adelen var ikke i tvivl om, at grund
Foruden de tre fædrende arvegårde, erhvervede
murene vel var dyrere, men tillige solidere, bed
han Borreby på Sjælland, Højsgaard på Fyn og
re egnede til forsvar og mere herskabelige. Bin
Bonderup (nu Lerckenfeld) i Jylland.
dingsværket blev derfor snarest brugt på ejen Grevskabet Samsøes våben. Claus Daa blev medlem af rigsrådet. Med hans
domme af anden rang, og flere af vore smukke
værdighed som rigsadmiral forholder det sig
ste bindingsværk herregårde er byggede af adelsmænd, der i
noget ejendommeligt. Selvom datiden ingenlunde krævede
forvejen ejede en anden og betydeligere hovedgård. Det gælder
sømandsmæssig uddannelse af overadmiraleme, ser det næsten
således både for Lynderupgaard, Fraudegaard, Rudbjerggaard
ud som en straf, at kong Christian den Fjerde valgte ham, der
og Holmegård, der byggedes i 1635 af hr. Claus Daa til Ravn aldrig havde prøvet søen, til at føre den flåde, som i 1630 blev
strup. Men selvom dette historiske forhold erkendes, mindsker
sendt mod Hamborg. Claus Daa havde været blandt de rigsrå
det ikke det præg af hjemlig, malerisk hygge, som en sådan bin der, der frarådede striden. Og skønt kanonaden på Elben blev
dingsværksgård kan have, og som netop i så høj grad føles på
ganske hæderfuld for de danske våben, bebrejdede kongen ham
Holmegaard."
senere hans vankelmodighed under slaget. Til åbent brud kom
det ikke, og Claus Daa blev senere sendt ud i diplomatisk ærin
de, som fredsmægler optrådte han i 1631 i Nederlandene.
Efter hans død deltes hans godser mellem sønnerne, og Holme
Holmegaard er en gammel herregård, der fremtræder under
gaard tilfaldt Oluf Daa, om hvem det blev sagt, at "han har altid
navnet "Holme" i 1327.1 1387 ejedes den af Tyge Mortensen af været noget ilde forvaret i hovedet."
slægten Ravensberg. I årene fra 1402 til 1505 tilhørte Holme
Ved personligt venskab og indviklede pengeforhold var han
slægten Griis, og gennem arv kom den til slægten Daa, som
knyttet til Corfitz Ulfeldt, og han kom til at dele skæbne med
havde den i fem generationer.
ham, for efter rigshofmesterens fald i 1651, mistede Daa embe
Oluf Clausen Daa, der var gift med Gundel Griis, var ejer af den
det som rentemester.
nærliggende Ravnstrup. Efter hans død i 1532 fulgte sønnen
Han lagde sig ud med kongen, og måtte forlade landet, som en
Claus Olufsen Daa og efter ham sønnen Oluf Clausen Daa, som
ruineret mand. Han kom dog tilbage til Danmark, og kongen

Historien
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Tryggevældes hovedbygning.
mageskiftede Holmegaard med ham, så Daa fik Hevringsholm
på Djursland.
Nogle måneder før sin død (1670) skænkede kong Frederik den
Tredje Holmegård til sin kammerjunker Otto Krabbe. Kong
Christian den Femte forfremmede ham straks til kammerherre
og senere blev han amtmand, stiftbefalingsmand over Sjælland,
og i 1703 medlem af gehejmekonseillet.
Under kong Frederik den Fjerdes Italiensrejse var han en af de
ledende herhjemme.
Han øgede godset betydeligt, bl.a. med Broksø, som han fik
oprettet som hovedgård. Efter hans enkes død i 1737 tilfaldt
Holmegaard med gods hans broderdatter Elisabeth Restorff,
hvis mand, major Peter Post solgte Holmegaard og Broksø til
Gisselfelds overdirektør, Christian Conrad Sophus lensgreve
Danneskiold-Samsøe i 1801.
Samme år solgte greven Broksø til majorens søn, major C. L.
Post.

Lensgreve Danneskiold-Samsøe var landboreformemes mand,
og han var på mange områder foran sin tid. Han gennemførte
bøndernes overgang til selvejere på Holmegaard.
Det var også greve Danneskiold-Samsøe, som fik etableret
kanalfarten på Susåen, så træ til brændsel fra de store midts
jællandske skove kunne fragtes til Karrebæksminde, og derfra
sejlet til København.
Han døde i 1823 og enken grevinde Henriette f. Kaas styrede
godset til hendes død i 1843.
Det var hende som gennemførte de iværksatte planer om Hol
megaard Glasværk, der kunne udnytte gårdens store moseareal.
Hendes ældste søn, Frederik Christian lensgreve DanneskioldSamsøe, havde i 1823 overtaget stillingen som overdirektør på
Gisselfeld, mens den næstældste søn, Christian Conrad Sophus
greve Danneskiold-Samsøe, overtog Holmegaard efter hendes
død. Han var nær knyttet til hoffet som overstaldmester og
overskænk. Efter storebroderens død i 1869 arvede han grev

skabet på Samsø og blev overdirektør på Gisselfeld. (Gisselfeld
er en stiftelse, hvor overdirektøren dengang havde den fulde
råderet.)
Efter hans død i 1886 arvedes Holmegård af sønnen hofjæger
mester Ernest greve Danneskiold-Samsøe.
Efter hans død i 1908 tilfaldt godserne brodersønnen Aage gre
ve Danneskiold-Samsøe.
Han overtog efter faderens død i 1914 såvel Gisselfeld som
Brattingsborg med titel af overdirektør og lensgreve.
Han havde i ægteskabet 1 datter, Elizabeth Henriette komtesse
Danneskiold-Samsøe.
Lensgreven døde i 1945, og da der ikke var kvindelig arvefølge
til Gisselfeld, gik dette gods over til en anden linie af slægten,
mens komtessen arvede Holmegaard og Brattingsborg på Sam
sø.
Hun blev i 1954 gift med kaptajn, senere kammerherre Frantz
Aksel Lassen, søn af kaptajn Emil Lassen til Høvdingsgård og
Suzanne f. komtesse Raben-Levetzau.

(Suzanne Lassen huskes for hendes bog om sønnen Anders Las
sen, der var engelsk komandosoldat og døde i Italien kort før
Anden Verdenskrigs afslutning. Han fik posthumt tildelt Victoriakorset).

I 1978 overtog deres sønner Christian og Anders Danneskiold
Lassen henholdsvis Holmegaard og Brattingsborg.

Slægten Danneskiold-Samsøe
Slægten Danneskiold-Samsøe nedstammer fra kong Christian
den Femtes søn med Sophie Amalie Moth, feldmarskalløjtnant
Christian Gyldenløve.
Sophie Amalie Moth (1654-1719) var datter af oversekretær i
Danske Kancelli Mathias Moth, som havde været lærer for den
lille prins Christian. I 1672 fødte hun sit først barn med kongen,
Christiane. Derefter fulgte sønnerne Christian Gyldenløve
(1674-1703) og Ulrik Christian Gyldenløve (1678-1719) samt
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lagt på et indadbuet smalt sølvkors i rødt.
døtrene Sophie Christina og Anna Christina.
Hovedskjoldet 1. og 4. felt: en svømmende kronet hvid svane
I 1674 købte Sophie Amalie Moth herregården Jomfruens Ege
med en guldkrone skudt ned om halsen i rødt. 2. og 3 felt: skrå
de ved False, der blev hendes opholdssted efter kongens død i
delt fra venstre henholdsvis blåt og guld og guld og blåt.
1699.
På skjoldet en antik krone, hvori der sidder en
Griffenfeldt stod på dronningens side, og det var
VON DER DAME
kronet løve, som holder i hver forpote et Dan
antagelig med til at styrte ham. Ved kongeligt gave
nebrogssplitflag og to Dannebrogsstandarter.
brev af 1. juni 1670 modtog Sophie Amalie Moth
Skjoldholdere: en guld løve med lukket hjelm,
grevskabet Samsøe, som efter Griffenfeldts fald var
forsynet med en antik krone, hvoraf opstår en
tilfaldet kongen.
busk med syv hvide hejrefjer, og en fremkom
mende elefant.
Den 31. december 1677 fik Sophie Amalie Moth til
Samsø og Egede grevepatent.
Sophie Amalie Moths ældste søn, Christian
Ved pantet af 1. januar 1679 erkendte og erklærede
Gyldenløve,
købte i 1699 Gisselfeld, og han
kongen "af sær kongelig forsorg og allemådigste
oprettede
en
fundats,
hvori der stod, at Gissel
hjertelaug til fru Sophie Amalie Moth, grevinde til
feld
skulle
fungere
som
et kloster bestemt for 16
Samsøe, frue til Egede, hendes børn og livsarvin
QKEVE Ar' DANNE3KIOLI)
jomfruer udi Danmark og Norge af adelig her
ger, fødte og ufødte, af mand- og kvindekøn, for
Danneskiold-Samsøes
komst, og at hans ældste søn skulle være over
sine naturlige børn," og tillagde dem navnet Gyl
våben.
denløve. Børnene fik få dage efter titel af grever og
direktør for stiftelsen fremover.
grevinder af Samsøe.
Da Christian Gyldenløve døde før moderen,
blev det barnebarnet Frederik Christian Danneskiold-Samsøe,
Ved patent af 4. maj 1695 bestemte kongen at de i patentet fra
der blev universalarving. Han blev både overdirektør på Gissel
1679 nævnte Gyldenløvers børn og descendenter af mands- og
feld og lensgreve af Samsø (Brattingsborg).
kvindekøn måtte alene bruge tilnavn af grever og grevinder af
Danneskiold, og tillagde dem et våben, der beskrives således:
Christian Conrad Sophus lensgreve Danneskiold-Samsøe, som
Hovedskjoldet firdelt ved et indadbuet smalt sølvkors, belagt
i 1801 købte Holmegaard, var både besidder af grevskabet på
med et midterskjold, hvori atter et kronet blåt ovalt hjerteskjold
Samsø og overdirektør for Gisselfeld. De to godser administre
med et kronet guldchiffer C V ( for Christian V).
rede han for slægten, mens Holmegaard var hans private ejen
Midterskjoldet: to over hinanden gående kronede guld løver,
dom.
OGN.
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Luftfoto af Folehavegård 1953. Drengen med hesten på vejen er den da 10-årige søn på gården - Asger Pedersen

Folehavegård
Folehavegård i lille Elmue i Hylleholt sogn nær Fakse Lade
plads er en forholdsvis nyopført gård, men også en gammel
slægtsgård, og her afsluttes årsmødeudflugten.

I matriklen fra 1688 anføres der to gårde i Lille Elmue med til
sammen godt 12 tdr. hartkorn og 39,3 tdr. land dyrket areal.
Med matrikuleringen fra 1844 fik vor tids Folehavegård matr.
nr. 1.
I 1688 lå gården i Fakse sogn, men i 1880 oprettedes Hylleholt
sogn, hvortil Lille Elmue nu hører.
Folehavegård var tidligere fæstegård under Totterupholm, nu
Rosendal, hvorfra den overgik til selveje i 1919. Gården stod
da for knapt 5 tdr. hartkorn.
I skødet står:
"Den over gårdens jorder førende vej til udlodden til gården
matr. nr. 2 i Lille Elmue forbliver som hidtil til fordel for ejeren
af bemeldte matr. nr. 2 og må ikke nedlægges. Ligeledes forbe
holdes vejen til Rosendal Kohave og de såkaldte "Stubber", der
i sin tid er fraskilt gården. Hvor gårdens jorder grænser til
Rosendal Hovedgårds marker og skove forbeholder ejeren af
Rosendal Hovedgårds sig at anbringe hvilket hegn han ønsker,
men i øvrigt overtager køberen og fremtidige ejere af gården
hegnspligt efter loven."

Derefter følger to interessante poster, nemlig nr. 6 :
"Ejendommens andel i fælles grus-, 1er og sandgrave, vandinger
samt gadejord er undtaget fra salget og således køberen uvedkommen."
Og post 7:
"Fiskeriet i de på ejendommens jorde værende vandløb, damme
og lignende samt i bemeldte jorder tilgrænsende vandløb forbe
holdes for stedse ejeren af Rosendal Hovedgård.
Til fiskerettens udøvelse og udnyttelse forbeholdes adgang for
den jagt- og fiskeberettigede, hans følge og betjente. For vildt
skade tilkommer der ikke ejeren af den her omhandlede ejen
dom nogen erstatning."
Det er interessant at følge de gamle herligheder, som jagt- og
fiskeretten. Jagtretten er alle steder afstået til gårdene, mens
herregårdene stadig håndhæver sø- og fiskeret.

Rosendals salg af fæstegodset i 1919 var en påtvungen hand
ling, da der i 1919 var kommet en ny lov om salg af fæstegår
de, der medførte at solgte herregårdene ikke fæstegårdene inden
fem år, skulle de overdrages brugerne. At lov om beskatning af
fast ejendom af 1922 så afsluttede salget af fæstegods allerede
det samme år, er en anden historie.
Ifølge folketællingen fra 1845 sad Peder Jensen som arvefæster
på gården matr. nr. 1 i Lille Elmue. Han var født o. 1775 i Jyde
rup, en anden landsby i Fakse sogn. Han havde først i århun-
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Folehavegård o. 1910.
dredet overtaget Folehavegård og var gift med Kathrine Mor
tensdatter. Sammen fik de børnene: Jens, Lars, Rasmus, Niels,
Anne Sophie, Ane Kirstine, Kirstine og Marie Dorothea.
Peder Jensen døde 13. juni 1855 79 år gammel, og da sad han
som aftægtsmand hos sønnen Rasmus Pedersen (f. o. 1820).
Den næste fæster blev sønnen Jens Pedersen, der overtog gård
en i 1901. Han var født 30. juni 1864 og gift med Marie Kirsti
ne f. Jørgensen
De overtog gården i selveje i 1919.
På den tid var der 14 køer, 8 kvier og kalve samt 2 tyre af Rød
dansk Malkerace. Endvidere 4 heste og 2 plage. Og der
blev om året solgt et halvt hundrede fedesvin.

Østlængen var delvist blevet ombygget i 1930zeme, men eller
ses gården, som Asger Pedersen har bygget den om i årene efter
1979.
Til gården hører 27 ha, der nu drives med ren planteavl.
Asger Pedersen kører bus hos en lokal vognmand og Inga
Pedersen er lønningschef på Fakse Bryggeri.
Fakse Bryggeri, eller som det korrekte navn er Bryggerigrup
pen, er i øvrigt vært ved den forfriskning, som altid afslutter en
årsmødeudflugt.
OGN.

I 1940 overtog Hans Pedersen Folehavegård. Hans kone
hed Edith og de drev gården indtil 1974, da sønnen Asger
Pedersen overtog den.
Asger Pedersen var blevet gift med Inga Kristiansen fra
Skælskør. De overtog Asger Pedersens morfaders ejen
dom i Krageborg. (Krageborg ligger i nabosognet Roholte.) I 1970 flyttede de til en gård i Vallebo, hvor de blev
boende indtil 1977, da de flyttede ind på Folehavegård,
som de havde købt i 1974.
Folehavegårds gamle stuehus brændte i sommeren 1973
efter lynnedslag. Det nuværende stuehus er opført efter
tegning af Inga Pedersen, dog med skyldig hensyntagen
til svigerfaderen, Hans Pedersens interesser.
Det er et særdeles praktisk indrettet hus og tilmed et Femte generation på Folehavegård - Inga og Asger Pedersen foran
stuehuset fra 1974, som Inga Pedersen tegnede.
smukt hjem.
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Damsmosegård
Tæt ved Menstrup Kro ligger Damsmosegård, som årsmødedeltageme kan besøge lørdag eftermiddag i tiden mellem års
mødet op aftenfesten.

Damsmosegård blev i 1962 købt af Hanne og Bent Hunsballe.
Det er ingen slægtsgård, men det er et særdeles interessant land
brug, der drives fra gården.
I 1962 hørte der 25 ha til Damsmosegård, nu er arealet bragt op
på 82 ha suppleret med 22 ha i forpagtning.
I 1990 købte sønnen Claus Hunsballe Røjlegård i Eggeslevmagle, og de to gårde drives nu af et Interessentselskab, som
lejer jord og bygninger af ejerne.
Det samlede drift af Bent og Claus Hunsballes gårde omfatter
156 ha. Størstedelen drives med kom, græsfrø og sukkerroer,
mens det er specialafgrødeme, som gør driften interessant.
Hovedafgrøderne er løg, jordbær og selleri.
Der er etableret vandingsanlæg, så grønsagerne kan vandes i
omdriften.
I 1995 omlagde Bent Hunsballe 10 ha på en tilkøbt ejendom til
økologisk drift af rødbeder, selleri og pastinak. Endvidere lejes
et stykke jord hos en nabo, der er økologisk mælkeproducent,
og her dyrkes økologiske rødbeder. I lejemålet indgår også afta
le om staldgødning til marken.
Der er 22 ha med såløg og 3 ha med planteløg. I 1999 høstedes
1063 tons løg. Halvdelen kan opbevares på køl.
Der er eget pakkeri, hvor der årligt pakkes 2100 t løg til FDB.
Bent Hunsballe pakker og leverer alle løg, som FDB sælger øst
for Storebælt, så 6 af ugens dage kører et lastvognstræk fra
Menstrup til Albertslund med løg.
Der pakkes 120.000 pakker a' 800 g med suppeurter, hvoraf
halvdelen er økologiske.
Der pakkes 60.000 bakker az 500 g med pastinak, 30.000 pak
ker a' 300 g med økologiske jordskokker og 130 tons økologi
ske rødbeder i 2 kgs poser.
Pakkeriets kapacitet medfører, at Bent Hunsballe må købe en
del grønsager, men da der en lang tradition for frilandsgrønsa
ger på egnen, er det ikke noget problem.
I 1972 begyndte Bent Hunsballe at dyrke jordbær, og fra i år er
alle jordbærene samlet på gården i Eggeslevmagle, hvor der er
indrettet faciliteter til det halvhundrede jordbærplukkere, som

På østgavlen er den gamle veranda bevaret og øverst ses
opførelsesåret 1879.

er beskæftiget i sæsonen. Det er unge fra andre EU-lande, der
søger på jobbene som jordbærplukkere.
Der er fire faste mand og 3 damer på deltid på pakkeriet.
Pakningen af suppeurterne ledes af Hanne Hunsballe med et par
damer til hjælp.
Hertil kommer medhjælpen i jordbærsæsonen og en halv snes
medarbejdere i juli-august, når der plukkes squash.
I 1999 blev der plukket 200.000 squash.

Damsmosegårds historie
Damsmosegård har været fæstegård under Det plessenske Fedeikommisgods, dvs. herregården Saltø.
I 1845 sad Lars Olsen og hans kone Maren Danielsdatter med
gården i arvefæste.
Efter hun var blevet enke købte hun i 1865 gården til selveje.
Den stod da for 7Vi td. hartkorn.
I 1872 oprettede Maren Danielsdatter et testamente, hvorefter
sønnen Mikkel Larsen skulle overtage gården efter hende. Det
skete i 1888.
I 1895 overtog næste generation, Jacob Otto Larsen, gården
Han var gift med Eline Elizabeth. De var
barnløse, og i 1947 solgte deres arvinger
Damsmosegård til Laue Petersen, af hvem
Hanne og Bent Hunsballe købte gården i
1962.
OGN.

Damsmosegård som åbner for årsmødedel
tagerne den 27. maj
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Højerup
Årsmødeudflugtens frokost bliver hen
lagt til restauranten Højruplund. Det var
tidligere et skovløberhus under Gjorslev
gods, som i 1846 blev indrettet til trak
tørsted. Det lille skovløberhus er stadig
midtpunktet mellem de senere tilbygnin
ger.
Mellem spisestedet og klinten ses Høje
rup gamle kirke og til den anden side ses
Højerups nuværende kirke.
Det gamle kirkes skib og kor var fra
1200-tallets anden halvdel.
Tårnet blev opført o, 1500.
Et sagn fortæller, at kirken blev opført af
en skipper efter løfte i havsnød.
I midten af 1300-tallet blev skib og kor bygget højere, så der
kunne indmures hvælvinger. Denne ombygning blev omtalt på
en nu fjernet kobberplade. På pladen stod:
"Da kong Valdemar IV (Atterdag) var konge og med største
berømmelse på Fyen havde besejret holstenernes stærke hær,
idet greve Klaus var taget til fange, blev denne kirke på den
yderste kyst af Stevns' forbjerg indviet af hr. Henrik Gertsen,
biskop af Roskilde, til ære for Set. Johannes Døberen og Set.
Clemens Martyr i det herrens år 1357, tirsdagen efter Jomfru
Marias fødselsdag (12. september)".
Kirken var udsmykket med kalkmalerier fra samme tid, som
den ovenfor nævnte ombygning.
Sagnet fortæller, at kirken hver julenat flyttede sig et hanefjed
ind i landet, men det var åbenbart ikke tilstrækkeligt, for 9.
februar 1910 blev kirken benyttet for sidste gang, og en ny kir
ke blev opført i årene 1912-13. Alterstager og kirkeklokker blev
flyttet over til den nye kirke.
Den 16. marts 1928 skete et stort klinteskred, hvorved kirken
miste koret.
Siden har man med jern og beton sikret klinten ved kirken mod
yderligere skred.

Nord for den gamle kirke er anlagt en mindepark. Det var eje
ren af Gjorslev som i 1910 skænkede 3'A ha til foreningen
Højeruplund, der har det formål at vække fædrelandsfølelsen i
folket uden at blande sig i partipolitik. Det skulle blive en min
delund ligesom Skibelund Krat.
Mindelunden indviedes den 19. september 1911.
Den første mindesten var dog rejst allerede i 1905, det var for
pastor H. J. Bojsen, Højerup (død 1904). En af de bedst beva
rede mindesten er for digteren Christian Richard, der var kapel
lan i St. Heddinge 1872-76 og sognepræst i Vemmetofte 18861892. Det er en kridtblok med relieffer udhugget af Niels Lar
sen Stevns. Dette mindesmærke blev rejst i 1913.
Syd for kirken ses mindehuset. Det er et hus fra begyndelsen af
1800-tallet som i 1945 blev flyttet fra landsbyen Højerup til den
nuværende plads. Huset, hvis syld består af flintesten fra kridt
bruddene, er opført af egebindingsværk. Felterne er udfyldt
med kridtsten, enkelte er dog gærdevæg med lerfylding.
Huset er indrettet som et gammelt fiskerhjem.

Nær Højruplund er også et museum, der fortæller om egnens
fortid.

•i

Ved Højerup kirke er Stevns Klint ca. 40 m høj. Klinten er ca.
12 km lang, og den består af skrivekridt, limsten og flint.
Limstenen er hård og kan modstå havet, men det kan skrive
kridtet ikke, og da det ligger nederst, sker en nedbrydning af
klinten, så efter vinterens frost kan der ske klinteskred.
Oprindelig var skrivekridtets overflade lige som en vandret fla
de, men en svag foldning har fundet sted, sandsynligvis i ter
tiærperioden, dvs. samtidig med Alpernes foldning.
Limstenen var et populært byggemateriale. Oprindelig blev
kridtblokkene hugget ud med økse, senere savedes blokke ud.
Overalt på Stevns kan man se huse opført af kridtsten.

OGN.
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NYT FRA KREDSENE
SJÆLLAND SYD

FYNSKREDSEN

Kredsen har afholdt generalforsamling den 11. marts på
erhvervscentret i Rønnede med 60 deltagere.
Formanden, Marie Hansen, aflagde beretning om aktiviteterne i
årets løb, hvor der var stor tilslutning til udflugter og "en dag på
landbrugsskole".
Endvidere fortalte hun om det kommende årsmøde på Menstrup
Kro og årsmødeudflugten til Stevns, (se omtalen side 3 - 5).
Kassereren, Georg Petersen fremlagde regnskabet, der viste
overskud.
På valg til bestyrelsen var Poul Andersen, Lund, Marie Hansen,
Atterup og Ole Krogh Jensen, Brandelev, som alle blev gen
valgt.
Børge Nielsen, Brandelev genvalgtes til revisor og Jens Larsen,
Fakse genvalgtes til revisorsuppleant.
Efter kaffen fortalte Valborg Nielsen, Høng om sin bog "Mens
tiderne skifter med tider". Hun fortalte meget levende om sin
barndom og ungdom og senere son bondekone i Høng og som
formand for D. S. D. H. så folk både lo og græd.

Dansk Slægtsgårdsforening på Fyn har den 15. marts holdt
generalforsamling på Krengerup i forbindelse med besøg på
hørvævemuseet. To nye personer blev valgt i bestyrelsen. Karen
Jacobsen, "Østerbygaard", Melby afløste Margit Simonsen
Riis, "Bøgebjerggaard", Glamsbjerg, som ikke ønskede gen
valg. Poul Hansen "Snaremosegaard", Rudkøbing afløste Jør
gen Strandhave, Brændeskov, som døde i foråret.
Margit Simonsen Riis har været med i bestyrelsen i 9 år og Jør
gen Strandhave nåede at sidde 22 år i bestyrelsen.

Sommerudflugten onsdag, den 12. juni går til Bogø og Møn.
Først besøges gårdejer Tom Jacobsen, Bremavej 3, Bogø. Han
har 19 Frederiksborgkøreheste til brudekørsel o.m.a. Desuden
udstiller han kareter, vogne og seletøj.
Dernæst køres til Møn i Damme hos Poul Dubienko og Preben
Neumann "Damsborg", (den gamle saftstation). De har 1500
kvm. haller med senografisamling og teaterkostymer samt 3 tdr.
land park og smuk have.
Turen fortsætter til gårdejer og tømrermester Kurt Nielsen,
Grønsund Færgegård, Marie Grubbesvej 8. Her ser vi Birthe og
Knud Nielsens store have og stuehus.
Kredsformanden Marie Hansen, som sammen med sin bestyrel
se har lagt et meget stort arbejde i tilrettelæggelsen af landsfor
eningens årsmøde, som i år afholdes indenfor kredsen Sjælland
Syds rammer, opfordrer medlemmerne til at deltage såvel i sel
ve årsmødet, som i formiddagsarrangementet på Holmegaard
som udflugten søndag

Solvejg Holtet-Kristiansen.

HADERSLEVKREDSEN
Kredsen holdt forårsmøde med generalforsamling den 9. marts.
Hans Hjems Simonsen ønskede ikke genvalg. Vi siger mange
tak for alle årene vi har samarbejdet.
Hans Simonsen havde altid styr på de forskellige historiske ste
der vi skulle opleve. Det er glædeligt, at en ung mand - Hans
Ole Thomsen, Harreby blev valgt i bestyrelsen, da foreningen
jo er for alle aldre.
Museumsinspektør Lennart Madsen, Haderslev gav os en sær
deles god oplkevelse om "Det sønderjyske kulturlandskab".
Lennart Madsen er en fantastisk fortæller, der evner at servere
sit stof, så det er nemt at følge med.
Kredsen indbyder til sommerudflugt den 29. juni kl. 19.00 til
Sønder Hygum Hjemstavnsgård.
Elise Jensen.

Mogens Andersen.

VEJLE AMTSKREDS
Onsdag, den 14. juni sommeraftenmøde, hvor man kl. 18.30
samles på Barritskov gods. Driftleder Gunnar Mikkelsen viser
rundt og fortæller om den økologiske grønsagsproduktion.
Aftenen slutter på Flakkegrav Hotel, som ligger meget smukt
ved Vejlefjorden.
Den 10. oktober er arrangeret besøg på Bygholm Landbrugs
skole. hvor man samles kl. 19.30.
Efter rundvisningen vil en hollandsk familie - Perta og Herman
Oerteman fra "Mejlhøjgård" ved Hatting fortælle om deres køb
af gård i Danmark.
Efter kaffen generalforsamling.

HIMMERLANDSKREDSEN
Kredsen inviterer til et fabriksbesøg på I. P. A. Nibe Beslagfa
brik torsdag, den 11. maj kl. 13.00.
Fabrikken fremstiller al slags bygningsbeslag. Der er på I. P. A.
ved at ske et lederskifte til tredje generation. Da fabrikken vil
servere kaffe er der tilmelding, senest den 5. maj på 98 35 16 03
eller 98 35 13 39.
Kredsen afholder gårdbesøg/generalforsamling onsdag, den 24.
maj. Karen og Bøje Pedersen, Fuglegårdsvej 1, Åstrup ved
Arden har sagt ja til at vise slægtsgårdsforeningens medlemmer
deres gård. Gården har en malkekvægsbesætning på 1700 krea
turer, hvoraf 400 er malkekøer. Til malkning benyttes to malke
robotter og der malkes i 2 sildebensmalkestalde.
Der bliver opfedet ca. 800 tyrekalve om året.
Arealet, der bliver dyrket er på 496 ha og samtidig hører der et
mindre skovareal til gården.
Efter gårdbesøget bliver der generalforsamling og fælles kaffe
bord på Arden Kro, pris kr. 50. Efter kaffen kan der stilles
spørgsmål til Karen og Bøje Pedersen vedrørende gårdens drift.
P.g.a. kaffebordet er tilmelding nødvendig. Tlf.: 98 36 16 03
eller 98 55 70 11 senest den 20. maj.
A. C. Winther Hansen.
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70 år.
Esben Saksager kan den 13, juni fejre sin 70 års fødselsdag.
Esben Saksager overtog sammen med sin kone Ingrid slægts
gården "Saksager" i 1960. Godt landmandsskab har gennem
årene kendetegnet Esben Saksager- indsats som værdig repræs
entant for sit erhverv. Årsmødet i 1989 gav os lejlighed til at se
den veldrevne gård. Nu er gården overdraget næste generation.
Trods arbejdet med landbruget, har Esben Saksager taget sig tid
til at deltage i en hel del foreningsarbejde. I de sidste 12 år har
han været formand for Vrejlev menighedsråd, og han er kasse

rer i Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske forening.
Han blev valgt ind i slægtsgårdsforeningens kredsbestyrelse i
1985, og i 1990 blev han formand for Vendsysselkredsen og
medlem af Dansk Slægtsgårdsforenings hovedbestyrelse.
Esben Saksager sluttede sin gerning i Slægtsgårdsforeningen
med et særdeles veltilrettelagt årsmøde i Sæby sidste år.
Hermed ønsker Slægtsgårdsfoeningen hjertelig tillykke med
fødselsdagen og ønsker mange gode år frem over.

Ä. C. Winther Hansen.

Husk Slægtsgårdsrejsen 2000
til Skotland og Shetlandsøerne. Tilmeldingsfristen er 1. maj
Programmet er således sammensat:
Torsdag, den 20. juli: Vi mødes i Kastrup lufthavn kl. 13.00.
Afgang kl. 15.00. Efter mellemlanding i Stavanger ankommer
vi til Aberdeen kl. 17.05.
Efter efter ankomst til hotellet middag og udforskning af byen
på egen hånd.

Fredag, den 21. juli:
Guidet tur i Aberdeen om formiddagen. Om eftermiddagen er
der slotstur.

Lørdag, den 22. juli:
Efter morgenmaden gennemfører vi turen "Whiskey Trail", med
besøg på navnkundige bryggerier.
Vi skal også besøge slottet Elgan Castle, som siges at have
været et af de smukkeste i Skotland.

Søndag, den 23. juli:
Turen går til det skotske højland med slotsbesøg og kik på Loch
Ness.

Mandag, den 24. juli:
Efter morgenmaden forlader vi hotellet og flyver kl. 9.30 til
Lerwick på Shetlandsøerne.
Efter ankomsten til hotellet vil der, om vejret tillader det, være
arrangeret en sejltur, men ellers er eftermiddagen til fri disposi
tion.

Tirsdag, den 25. juli:
Vi skal opleve den sydlige del af Shetlandsøerne, bl. a. med
besøg ved de nordiske minder ved Jarlshof m.m.

Onsdag, den 26. juli:
Vi ser den nordlige del af øerne. Bl.a. besøger vi "Tingwall Val
ley", hvor vikingerne holdt deres ting.
Vi ser fuglelivet, ruiner fra vikingetiden, olieraffinaderier og
hyggelige landsbyer.

Turen er med udgangspunkt i Kastrup, da det ikke har været
muligt at tilrettelægge turen med udgangspunkt i Billund.
Udførligt program fås ved henvendelse til Ole G. Nielsen tlf.:
58 58 40 16 eller 58 50 19 71 ( 9 - 15).

PRISEN

Torsdag, den 27. juli:

Pris pr. person baseret på delt dobbeltværelse bliver 9.920 kr og så er alle skatter inkluderet.
Tillæg for enkeltværelse bliver 1200 kr, men vi har kun 6 værel
ser til den pris.
Børn under 12 år betaler 5.800 kr.

Efter tidlig morgenmad kører vi til lufthavnen, hvor flyet afgår
kl. 7.50 til Aberdeen.
I Aberdeen skifter vi fly, og efter mellemlanding i Stavanger
ankommer vi til Kastrup kl. 13.55.

Tilmelding til Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440
Mørkøv senest den.l. maj 2000.

14

Tureby kirke og
Turebyholm
Kirken
Søndagens morgenandagt er henlagt til Tureby kirke, som ligger
tæt op ad herregården Turebyholm.
Tureby kirke var en lille romansk bygning med skib, kor og
apsis, opført af kridtkvadre og enkelte kvadre af Faksekalk. I
1400-tallet blev skibet bygget længere, der opførtes et tårn og et
sakristi. Kirkens to store korsarmskappelier er fra 1721-22. For
klaringen på disse to store kapeller er, at Turebyholm i 1719 blev
udlagt til ryttergods, og der blev indkvarteret flere hundrede sol
dater på gården. Disse ryttersoldater skulle gå i kirke hver søn
dag, og i hast måtte der skaffes plads. I 1730 blev dette rytter
gods nedlagt, og kirken fik al for megen kapacitet til det ret
beskedne sogn.
Altertavlen er et flot bi liedskærearbejde i senrenaissance, vist
nok fra 1626. I sidefelteme ses Moses og Johannes Døberen,
mens storfeltet har et maleri fra 1859, hvis motiv er : "Lader de
små børn komme til mig." Maleren hed Andreas Hunæus, han
var da 25 år gammel da billedet blev malet. Kunstneren var
døvstum, men hans talent bar ham gennem kunstakademiet.
Kirkens kalk fra 1658 er ganske interessant, fordi den har en ind
skrift, der meddeler at den er gjort til Tureby
kirke, efter at den gamle kalk, sammen med
meget andet kirkesølv, var blevet røvet af
svenskerne.
Kirkens døbefont er en af de få, som er fra
renaissancetiden (1625).
Prædikestolen er et snedkerarbejde fra o.
1800 med udsmykninger fra 1859.
Midtskibets stolestader er fra 1832. På de
øverste ses adelsvåbenerne for Moltke,
Brügmann, Raben, Buchwald, von der Maase og Knuth.
Overhofmarskal A. G. lensgreve Moltke var
først gift med Christiane Frederikke
Brügmann og anden gang med Sophie
Hedevig Raben, og hans søn Joachim God
ske lensgreve Moltke var gift med Georgine
Buchwald. Adam Wilhelm lensgreve Moltke
var først gift med Frederikke Louise Knuth
og anden gang med Marie Elizabeth Knuth
og Frederik lensgreve Moltke var gift Carol
ine van der Maase.
I tåmrummet ses en smuk senmiddelalderlig
ligsten over lensmanden Mads Bølle (død
1539) og hans hustru Birte Daa (død 1521).
I søndre korsarms gulv er en sten over sko
vfoged Jens Andersøn (død 1709).

Turebyholm
Herregården Turebyholm er opstået af Ture
by len, som var et len under Roskilde bispe
stol. Efter reformationen i 1536 blev det en
len under kronen, som i 1604 mageskiftede
med Henrik Gøye, der indtil da havde haft
Skørringe på Falster. Gøyeslægten sad med
Tureby gård indtil kansler Peder Reetz købte

den i 1667. Han nedlagde landsbyens 10 gårde og lagde dem
under sit gods, som han gav gården navnet Turebyholm.
Svigersønnen amtmand Tage Thott overtog Turebyholm, og
efter hans død i 1707 sad enken med gården til 1720, da hun
mageskiftede med kongen, så hun fik Næsbyholm og Bavelse.
Turebyholm blev lagt under Det tryggevældeske Ryttergods.
I 1747 købte overhofmarskal Adam Gottlob Moltke Tureby
holm. Overhofmarskallen var kong Frederik den Femtes nære
ven og store støtte. Kongens sympati for Moltke udmøntede sig
i kontante vederlag og gaver, der muliggjorde Mokkes adskille
køb af godser.
Af tre af sine herregårde: Bregentved, Eskildstrup og Tureby
holm oprettede han i 1750 sit grevskab.
Turebyholm har 406 ha, og det er stadig en del af Bregentved
gods, der med sine 6.246 ha er Sjællands største. Ejerne er kam
merherre H. H. lensgreve Moltke og sønnen Christian greve
Moltke.
I 1750 lod A. G. Moltke opføre den nuværende hovedbygning,
en smuk men i størrelse meget beskeden bygning, der ofte
benyttedes til enkesæde. Hovedbygningens midterparti marke
res af et frontonkronet fremspring der omfatter havedøren og de
to nærmeste vinduer. Frontonen er fyldt med rococodekorationer.

I parken, som blev anlagt samtidig med hovedbygningens
opførelse, findes stamtræet for de berømte "Grev Moltke" pærer.

KLIP

15

Tilmelding til Dansk Slægtsgårdsforenings
årsmøde den 26. og 27. maj 2000
Tilmelding kan kun ske skriftligt, gerne hurtigst muligt, til Slægtsgårdsforeningens
kasserer og sekretær Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv, senest den 28. april 2000,
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
____ Menstrup Kro, dobbeltværelse
____ Menstrup Kro, enkeltværelse
____ Overnatning på Mens trup kro fra fredag den 26. maj.
____ Rygere _____ ikke rygere
Busser
____ Bus, søndagsudflugt, påstigning Menstrup Kro
____ Bus, søndagsudflugt, påstigning Rønnede
____ Bus fra Jylland/ Fyn med påstigning i______________
____ Vi regner med at komme til formiddagskaffe på "Holmegaard" lørdag formiddag.

_____________________________________________________ -KLIP^cf?
KOPI TIL EGET BRUG

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

Overnatning
____ Menstrup Kro, dobbeltværelse
____ Menstrup Kro, enkeltværelse
____ Overnatning på Menstrup kro fra fredag den 26. maj.
____ Rygere _____ ikke rygere
Busser
____ Bus, søndagsudflugt, påstigning Menstrup Kro
____ Bus, søndagsudflugt, påstigning Rønnede
____ Bus fra Jylland/ Fyn med påstigning i______________
____ Vi regner med at komme til formiddagskaffe på "Holmegaard" lørdag formiddag.

O

Returadresse: Inger M. Hansen,

Klostergartneren
Den 26. april udkommer klostergartner Christian A. Thomsens
erindringer.
Udgiver er Foreningen Danmarks Folkeminder og Christian A.
Thomsens bog er nr. 40 i erindringsserien "Folk Fortæller”.

Bogen er på 142 sider og koster 150 kr. men kun 80 kr. om man
er medlem af Foreningen Danmarks Folkeminder.
Bogen er redigeret af Ole G. Nielsen.

Tidligere overgartner ved Gisselfeld Kloster, Christian A.
Thomsen, som blev kaldt Klostergartneren, har i sine erindrin
ger beskrevet et interessant liv.
Udgangspunktet er hjemmet i Hornum sogn ved Vejle, hvor han
blev født den 26. april 1913.
Der berettes om skole- og læretiden på hjemegnen, om ophol
det på Vilvorde havebrugsskole og om arbejdet på et gartneri i
Værløse.
Efter endt uddannelse blev Chr.
A. Thomsen først herskabsgart
ner på Valdemarsslot på Tåsinge
og flyttede derfra til Sæbygård
ved Tissø i Vestsjælland.
I 1939 blev han ansat som
undergartner på Gisselfeld, hvor
man endnu drev herskabsgartne
ri og tilmed have paradehusene
og parken.
Thomsen blev på Gisselfeld, og
bor stadig nær godset.
Klostergartner Thomsen tilhører
den sidste generation af herskabsgartneme, som var knyttet
til de danske herregårde.
Christian A. Thomsen fortæller
levende om arbejdet i det nu for
svundne miljø på herregårdene.
Han beretter om livet, samarbej
det og ikke mindst om hændel
serne og om de mennesker, som
han er kommet i berøring med.

Christian A. Thomsens erindrin
ger er både kulturhistorie og
erhvervshistorie, men det er
også historier fra et liv og en tid,
der er ophørt.
Erindringene er ikke alene
Thomsens erindringer om eget
arbejde, men også om de mange

personligheder af alle slags, som han kom i kontakt med, og
ikke mindst har Chr. A. Thomsen et godt blik for de små hænd
elser, der på deres egen måde skildrer tilværelsen.

