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På billedet ses Kirsten og Bendt Bendtsen.
Alle kender den konservative partileder Bendt Bendtsen, kriminalbetjenten
der genskabte harmonien i Det konservative Folkeparti. Mindre kendt er det,
at Bendt Bendtsen også er 6. generation på Østergaard i Allesø ved Odense.
Læs om Østergård side 4 - 5.
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Sommertid er ferietid, og mange bruger
sommeren til på afslappet måde at ople
ve verden omkring os, samtidig med, at
man lader op til nye opgaver på jobbet.
Der er mange der kommer hjem med
gode oplevelser i udlandet, men som
også påskønner, hvor godt vi har det i
vort eget lille land, og hvor godt vort samfund fungerer i
hverdagen.
Vores tur til Ungarn sammen med mange andre slægts
gårdsfolk, blev en stor oplevelse, dels fordi det er et smukt
rejseland med en dejlig, varieret natur, med fladt land
brugsland og med skovklædte bjerge, men også fordi vore
rejseledere fra UG-rejser var fortrinlige til den opgave, de
havde påtaget dem i deres pensionisttilværelse.
Mange gode historier om natur, kultur og geografi fra
Børge Geert Olsen, og nogle utroligt interessante og gri
bende fortællinger om livet i Ungarn før og under Anden
Verdenskrig og om dette at komme til et besat land i april
1945, og her opleve befrielsen, og så i øvrigt om livet i
Danmark over en 55-årig periode, set med fremmede
øjne. Det var meget lærerigt, og meget tankevækkende i
en tid, hvor den politiske debat ofte handler om peber
nødder.
Vor dansk/ungarnske tolk Franz Uhlyarik har i sandhed
haft en omskiftelig tilværelse.
Jeg tror, at alle i selskabet følte, at her var vi på en tur, der
var tilrettelagt netop med henblik på vore fælles interes
ser, og vi fik en dejlig ferieoplevelse.
Jeg håber, at vi også fremover kan arrangere rejser i sam
arbejde med UG-rejser.
Det vil jeg glæde mig til.
Så står vi foran høsten, og vi glæder os alle sammen.
Som vi ser det her før høst, står der nogle gode afgrøder,
som det bliver spændende at komme i gang med.

ermed en sen sommerhilsen med ønsket om et godt
yejr, og dermed en dejlig tid for os landmænd.

Kate og Carl Martin Christensen.
Kaaregaard, den 5. august 2001.
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75 ÅR

Arkivar ved Dansk Slægts^årdsarkiv Helge Sørensen,
Arslev, fylder 75 år den 24.
september.
Efter at have taget realeksa
men ved Randers Statssko
le blev Helge Sørensen
udlært som maskinarbejder,
og arbejdede herefter i 8 år
som flymekaniker ved Det
danske flyvevåben. Senere
oprettede han eget mekani
kerværksted, hvor der blev
foretaget reparation af
landbrugsmaskiner m.m.
Efter yderligere 8 år her,
blev han ansat i eget familiefirma, der beskæftigede sig med
brøndboring og vandværksanlæg, og arbejdede her til pensione
ring.
Helge Sørensen har altid interesseret sig for lokalhistorie og har
i mange år sammen med sin kone, Helga Sørensen, spillet en
væsentlig rolle vedrørende indretningen af Auning Lokalhisto
risk arkiv, og han har her især beskæftiget sig med registrering
på EDB.
Da vi på Dansk Slægtsgårdsarkiv for ca. 6 år siden ønskede at
indkøbe EDB-udstyr, var det derfor naturligt, at vi henvendte os
til ham om råd og vejledning. Men ikke nok med det, det lyk
kedes os også at få ham og hans kone overtalt til at være behjæl
pelige med indkørsel af programmer, registrering af materiale
og meget mere.
Det glæder os overordentligt meget, at Helge Sørensen har ind
vilget i at fortsætte dette arbejde, der i dag er præget af den nye
internetkommunikationsform. Samtidig hermed har Helge
Sørensen påtaget sig mange andre opgaver på arkivet, bl.a. har
han fremstillet katalog til Slægtsgårdsudstillingen og foretaget
indbinding af løsblade, så Slægtsgårdsarkivet i dag indeholder
landets største privatsamling af slægtsbøger.
Hertil bør nævnes Helge Sørensens enestående hjælpsomhed og
dømmekraft, der gør ham til en næsten uundværlig arbejdskraft
på Dansk Slægtsgårdsarkiv.

lem af Balling sogns menighedsråd. Siden august 1997 har søn
nen Jens været ejer af halvparten af "Nittrupgård".
Knud Høstgaard Møller er medlem af Odd Fellowlogen i Skive,
og en del år var han medlem af repræsentantskabet for Spare
kassen Balling.

E. Overby.

50 AR

Gårdejer Jens Peder Skov
Jensen, "Hobygård" på
Lolland fylder 50 år den 2.
september.
Jens Peder er formand for
Slægtsgårdsforeningens
Lolland-Falsterkreds, og
har som sådan vist stor
idérigdom med arrange
menter til glæde for vore
medlemmer i området.
Vi oplevede et spændende
årsmøde i området for nog
le år siden, og det beviste,
at Jens Peder og hans
bestyrelse kan det hånd
værk.
Mit første møde med Jens Peder går helt tilbage til 1984, hvor
vi holdt årsmøde i Maribo, og hvor vi sluttede udflugten på
Hobygård, og oplevede et spændedne og veldrevet landbrug, og
jeg har med stor glæde fulgt familien på Hobygård i årene der
efter.
Tak for din indsats, held og lykke til dig og familien i årene
fremover, og ikke mindst hjertelig tillykke med fødselsdagen.
CMC.

E. Overby.

70 ÅR

Knud Høstgaard Møller
fylder den 24. september
70 år. Han er født og
opvokset på "Nittrupgård" i
Balling sogn, Salling, som
han overtog i august 1967
efter faderen, Peter Møller.
Derved blev han 7. genera
tion på en gård, der har til
hørt slægten siden midten
af 1700-tallet. Det er værd
at nævne, at Knud Høsthaard Møller, ikke mindst
siden han blev medlem af
hovedbestyrelsen, er et
meget aktivt medlem, der
benytter enhver lejlighed til at agitere for foreningen, og på sin
rolige, behagelige og overbevisende måde at tale på, har skaffet
foreningen mange nye medlemmer.
Inden Knud Høstgaard Møller overtog gården, var han medlem
af Brøndum sogns menighedsråd, og da han og hustruen Ellen,
flyttede tilbage til hans hjemegn, fortsatte han en tid som med

Den 17. juni 2001 fejrede Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby sit 100
års jubilæum.
Slægtsgårdsforeningens Tidsskrift havde i nr. 352 artikler om
Frilandsmuseet og den bornholmske gård på Frilandsmuseet Damaskegården. På jubilæumsdagen mødtes tidsskriftets
redaktør med fru Alice Jørgensen, som havde sit hjem på
Damaskegården indtil 1975, da den blev flyttet til Frilandsmu
seet.
På billedet ses Alice Jørgensen med børnebørnene Ditte Jør
gensen og Charlotte Serup samt deres kærester Rasmus Casper
og Morten Aasko v.
I baggrunden ses den bornholmske gård.
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Østergård tegnet afWermund Bendtsen, Odense, hvis far, Anton Bendtsen, var født på Østergård.

ØSTERGÅRD I ALLESØ
I udkanten af landsbyen Allesø lidt nord for Odense ligger
Østergård, der som slægtsgård kan føres tilbage til 1783.
Allesøs ældste kirkebog dækker perioden 1802-1814, og den
indledes med "Mandtal over Allesøs Sogns Beboere". Af dette
mandtal kan man i husstand nr. 24 se gårdfæster Jeppe Jør
gensen 40 år gift med Ane Marie Bendtsdatter 27 år. Og mand
tallet fortsætter:
Ved sin første kone Kirsten Nielsdatter, forhen gift med Lars
Klemensen, blev han stedfader til: Elisabeth 29 år, Niels 27 år
og Klemen 21 år.
Hans børn med første kone: Ane Marie 16 år, Karen 12 år,
Maren 9 år og Kirsten 6 år.
Deres fælles barn er: Kirsten 1 7i år.

I 1802 har der således på gården været 8 børn i alderen 29 - 1 år
fra tre ægteskaber.

Ifølge kirkebogen fik de yderligere tre børn:
Bendt født 2. marts 1803 samt tvillingerne Jørgen og Ane født
27. april 1807.
Jeppe Jørgensen døde i 1823, 60 år gammel, og enken Ane
Marie Bendtsdatter overtog fæstet på gården, som hun i 1835
overdrog til sønnen Bendt Jeppesen. Hun døde i 1855, 79 år
gammel.

Bendt Jeppesen tog forskud på ægteskabet, idet kirkebogen
beretter:
"24. februar 1830. Hans Bendtsen. Et uægte barn er tilhørende
pigen Karen Hansdatter. Udlagt som barnefader ungkarl Bendt
Jeppesen, begge af Allesø".
I folketællingen fra 1834 ses at moder og barn opholdt sig hos
hendes far, gårdmand Ole Hansen.
I folketællingen 1855 tjente han hos plejefaderen. På gårdens
mark i Allesø Norden blev udstykket en ejendom, som Hans
Bendtsen ejede fra 1859 til 1901.
Bendt Jeppesen blev i 1833 gift med Anne Kirstine Christensdatter. Han var 30 år og hun 18 år.
I ægteskabet fødtes ni børn:
Jeppe født 16. november 1835 - død 17. november 1835,

Jeppe født 28. januar 1837,
Ane født 31. januar 1840,
Chresten født 9. august 1842 - død 11. april 1852 af hjernebe
tændelse,
Jørgen født 17. marts 1845,
Hans Christian født 5. juni 1848,
Ane Marie født 6. februar 1851,
Maren Kirstine født 4. marts 1854 og
Chresten født 29. juni 1858.

I 1852 opnåede stamhuset Dallund kongens allernådigste bevil
ling til at bortsælge det under stamhuset hørende bøndergods,
og Bendt Jeppesen overtog da gården til selveje for 3.590 rbd.
sølv.
De 900 rbd. sølv blev betalt ved overdragelsen. For den øvrige
del af købesummen - 2690 rbd. sølv - udstedte køberen en panteobligation til stamhuset Dallund. Denne prioritetsgæld var
uopsigelig fra kreditors side i 30 år, sålænge Bendt Jeppesen og
efterfølgende ejere punktligt opfyldte deres forpligtigelser.
Skødet blev udstedt den 18. september 1835. Foruden gårdens
57i td. hartkorn fulgte bygninger, besætning, inventarium, fødeog sædekorn.
Bendt Jeppesen døde i 1879, efter at sønnen, Jørgen Bendtsen,
året forinden havde overtaget gården.

Jørgen Bendtsen i 1879 gift med Ane Cathrine, datter af gårde
jer Bent Hansen, Allesø.
De fik 4 børn:
Bent Christian født 1880,
Hans Bendtsen født 1882,
Steffen Anton født 1883 og
Thorvald Bendtsen født 1886.

Den gård, som Jørgen Bendtsen overtog i 1878 var en traditio
nel firelænget gård i bindingsværk, men han lod straks et nyt
stuehus opføre.
Jorden, der blev gravet bort til stuehusets fundament, blev lagt
som en vold nordvest for stuehuset og tilplantet med bøgetræer.
Disse træer står endnu, og danner en smuk ramme om haven.

11916 arvede sønnen Hans Bendtsen Østergård, og han opførte
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nye udlænger i 1923. Disse blev bygget, så de i stilen passede til
stuehusets arkitektur.
I 1930 fik stuehuset fast tag og en frontispice.
Det store værelse i frontispicen er nu indrettet til kontor for
Bendt Bendtsen.
Hans Bendtsen døde i 1944, og enken, Kirstine Mikkelsen, sad
med gården til 1959, da sønnen Jørgen Bendtsen købte den. Han
døde i 1991, og enken Anna Marie Bendtsen (død 1996) solgte
gården til Bendt Bendtsen i 1994.
Han var i 1980 blevet gift med Kirsten Bendtsen, som er drift
chef i et hjemmeservice og -plejefirma.
De har børnene Christian på 21 og Sarah på 18 år.
Det meste af gårdens 19 ha er bortforpagtet, men nord for haven
er en fold, her går familiens 8 Herefordkøer. Når den travle poli
tiker kommer hjem fra København kan han sidde på terrassen og
nyde den store gamle have og glæde sig over køerne.

Inden Kirsten og Bendt Bendtsen flyttede ind på Østergård i
1994 gennemgik stuehuset en meget gennemgribende istand
sættelse.
I vestlængen er der indrettet et festlokale og her holder Allesø
Jazzklub til.

Bendt Bendtsen

I 1990 blev Bendt Bendtsen indvalgt i Odense byråd og i 1994
blev han medlem af Folketinget.
Fra samme år blev han medlem af Det konservartive Folkepar
tis hovedbestyrelse.
I 1999 blev Bendt Bendtsen formand for Den konservative fol
ketingsgruppe og partiets leder. Året efter valgtes han til lands
formand.

Bendt Bendtsen har en lille lejlighed i Emdrup, hvor han bor de
første dage i ugen.
Han har som den eneste partileder af de store partier valgt at bo
i provinsen, for Østergård er hans rod.
Bendt Bendtsen kan lide arbejdet i København, men friheden
fornemmes når taxaen kører ind på gårdspladsen.

Politik.
Om landbrugspolitikken siger Bendt Bendtsen:
"Dansk landbrug skal væk fra støtteordningerne. Danske land
mænd er nogle af de bedste, og havde vi det frie marked, ville
danske landmænd kunne udkonkurrere alle andre.
Dansk landmænd skal ikke behandles anderledes end landmænd
i andre land. Vi skal have lighed i konkurrencen.
Jordskatterne skal fases ud. Jordskatterne er en uretfærdighed,
for ingen andre erhverv har skat på produktionen."
OGN

Politikeren Bendt Bendtsen har en bred uddannelse bag sig.
Efter realeksamen var han på Korinth Landbrugsskole, aftjente
sin værnepligt i Den kgl. Livgarde, og blev optaget på politi
skolen.
I 1984 blev han ansat ved kriminalpolitiet i Odense.
Der blev også tid til en HH-eksamen i regnskab og driftøkono
mi.

De historiske oplysninger er fra lektor Hans Henrik Jacobsen,
Odense, de har forsket i Østergårds historie.

MONUMENTER,
IDEOLOGI OG LANDSKAB
Nationalmuseets Kulturhistoriske Centralregister har foretaget
en registrering af danske nationale mindesmærker og mødeste
der.
Spørgeskemaer er udsendt til kommunerne, som derefter selv eller men hjælp fra fx lokalhistorisk arkiv - har svaret på spørgs
målene.
Registreringen omfatter perioden 1800 - 2000.
Et mindesmærke er anbragt for at erindre beskueren om noget.
Det anskueliggør et erindringsfællesskab, og kan være udtryk
for en erindringspolitik, hvis det offentlige eller en lokal
bevægelse, der har rejst det.

Centralregisteret har inddelt mindesmærkerne i tre kategorier:
nationale, regionale og lokale mindesmærker.
For at et mindesmærke kan optages i registeret skal de være pla
ceret udendørs i det offentlige rum. Dvs. står fx en slægtsgårds
sten, så den kan ses fra offentlig gade eller vej, bør den være
med, men står den i haven, hvortil der ikke er offentlig adgang,
skal den ikke registreres.
Gravsten er ikke med i registreringen, men et mindesmærker og
mindesten skal med.
Registreringen bliver ikke udgivet i bogform, men lægges ud på
internettet på adressen:www.monument.dk.
Her kan man se om Det Kulturhistoriske Centralregister mang
ler noget. Og skulle de vise sig at være tilfældet kan man hen
vende sig til Registeret på telefon 33 47 30 87.

OGN.

Mindestenen over gårdejer Rasmus Dinesen, Høve Valgmenig
hedskirkegård, er et eksempel på et monument, der hører hjem
me i registreringen af mindesmærker, som Nationalmuseet nu
har gennemført og lagt ud på internettet.
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SØNDERGÅRD
I HASSERIS
Søndergård i Gammel Hasseris er den sidste fungerende gård i
landsbyen, som nu er en forstad til Ålborg. Tilmed er det en
gammel slægtsgård, hvor den nuværende ejer, Søren Jensen er
11. generation.
Søren Jensen anonymt, men siges der "Søren Jensen, Hasseris",
vil mange erindre en kendt Venstrepolitiker og organisations
mand.

Politikeren
Søren Jensen er født i 1922 og var medlem af Folketinget i peri
oderne 1957-73 og 1975-77. Viceamtsborgmester i Nordjyl
lands amt 1978-1990. Fra 1966 medlem af Hasseris sogneråd og
1970-78 medlem af Ålborg Byråd.
Fra 1966 til 1981 var Søren Jensen formand for Ålborg Amts
Landboforening og i samme periode medlem af Landbrugsrå
det. I 1970 blev Søren Jensen medlem af Statens Jordlovsud
valg, og fra 1983 til 1990 var han dets formand.
For blot at nævne nogle få af hans mange tillidshverv.

Landsbyen
Landsbyen GI. Hasseris var meget sammenbygget. Gaden var
flere steder så smal, og ofte lå gårde og huse så tæt, at man knapt
kunne køre ind imellem med et læs halm.
Men den 18. september 1780 opstod der ildebrand hos en fæste
husmand, hvis hus lå på østsiden af gaden, og da det havde
været tørke i lang tid, og det blæste en halv storm fra sydøst, føg
gnisterne op over byen, så der i løbet af få minitter var ild i 16
ejendomme.
De knastørre stråtage fængede straks, den tætte sammenhobning
af huse gjorde det let for ilden at flyve fra hus til hus, og i løbet
af halvanden time var der brændt 22 gårde og 35 huse. Kun 8
gårde og 11 huse, der lå syd og sydvest for fæstehusmandens
hus blev skånet.
Søndergård var en af de gårde som ikke brændte, og den bestod
fortsat af to halvgårde, der var bygget tæt sammen.
Efter branden tog godsejeren på St. Restrup, Iwar RosenkrantzLewetzau, som var den største lodsejer, initativet til udskiftning
af landsbyen. Han anlagde en hel ny landsby, Sofiendal, opkaldt
efter fruen Juliane Sofie, hvor en del af de nedbrændte gårde
blev genopført.
Udskiftningen blev påbegyndt i 1781.

Slægten
I Søndergårds vestre halvgård boede i 1688 Anders Mikkelsen,
søn af Mikkel Christensen, der nævntes i en synsforretning fra
1625, af hvilken det fremgår, at han har haft gården i fæste gen
nem længere tid. Hvad der ligger forud er der ingen oplysninger
om.
Anders Mikkelsens efterfølgere var Mikkel Andersen (død
1692) og Søren Mikkelsen (1662-1746). Herefter Mikkel
Sørensen (1706-1763) og Søren Mikkelsen (1734-1811), der
købte gården til selveje i 1798.
Sønnen Jens Sørensen (1772-1863) overtog i 1808 Søndergård,
som i 1841 blev overdraget til sønnen Søren Jensen, der døde i
1857, kun 40 år gammel, hvorefter enken Ane Margrethe Nielsdatter, datter af Niels Nørgaard i Sofiendal, sad for gården til
1882, da hun afhændede den til sønnen Søren Jensen (18571929). Han var gift med Marie Krog fra Mariendal.
Søren Jensen var i flere perioden sognerådsformand, og han
købte Søndergårds østre halvgård og lagde den til sin egen.
Den yngste af deres tre sønner Holger Jensen overtog Søn
dergård i 1941 efter moderen.
I 1962 forpagtede sønnen Søren Jensen Søndergård, som han

Hasseris før branden 1780.

købte i 1966.
Med et kommende generationsskiftet bliver Jørgen Jensen - 12.
generation - på Søndergård, hvor slægten formodes at have
været i snart 400 år. Jørgen Jensen bor på Vestergård i Drastrup,
så Anne og Søren Jensen kan blive boende på slægtsgården.

Driften
Efter Søren Jensens overtagelse af Søndergård i 1966 blev gri
sene sat ud, og der blev plads til 56 malkekøer. Arealet var den
gang på 80 tdr. land.
I 1969 købte Søren Jensen en gård i Drastrup - 4 km fra Søn
dergård. Den hedder Vestergård og er på 95 tdr. land med ca.
ligemeget ager og eng, desuden er der en lille sø på 1 tdr. land.
Indtil 1978 var der besætning på begge gårde - 123 malkekøer
foruden opdræt. Men begrænsningerne i Hasseris tvang famili
en til at sætte besætningen ud på Søndergård.
I 1986 fik sønnen Jørgen Jensen Vestergård, og har siden stået
for den daglige drift af begge gårde.
I 1986 købtes en ejendom på 22 ha og i 1998 købtes 15 ha ved
jordfordeling.
Idag er Søndergård på 99 ha og Vestergård på 79 ha. Ialt drives
295 ha og besætningen er på 70 ammekøer.

Markplanen for 2001 er:
102 ha vinterhvede,
20 ha triticale,
22 ha vinterbyg,
55 ha vårbyg,
10 ha aim. rajgræs,
28 ha brak
og 58 ha græs til afgræsning og hø.
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Søndergårds gårdsplads set mod syd. Th. gårdejer Søren Jensen, en søn og medarbejderne. Stuehuset var fra 1847.
Foto. o. 1907.
En stor del af afgræsningsarealet ligger op til vandboringerne til
Ålborg drikkevand, og her må der ikke gødes eller sprøjtes. På
de 20 ha må der endvidere ikke afgræsses med mere end 0,5
dyreenhed pr. ha.

forhold til udlængerne, ikke mindst efter 1985, da der opførtes
et maskinhus med værksted mod øst, på den tilkøbte halvgårds
plads.

Bygningerne

Hasseris var en landsby med gårde og arbejdere. Nu er der kun
Søndergård tilbage.
Det er godt at byboerne køber de nedlagte gårde, hvor der er
plads omkring dem, så børnene har udfoldelsesmuligheder.
Både min far og farfar var venstremænd og sognerådsmedlem
mer. Far var også medlem af landboforeningen
Jeg er glad for at der har været dygtige folk på gården i de man
ge år, hvor jeg ikke har været meget hjemme, og min kone,
Anna, har været det faste og dygtigt holdepunkt i hjemmet.

Søndergårds gamle bygninger er beskrevet i en brandtaksation
fra 1805. Stuehuset lå - som nu - mod syd, det var på 13 fag, en
længe mod vest på 19 fag var indrettet til stald og fæhus, en læn
ge i øst på 3 fag indrettet til vognhus, mod nord en lade på 14
fag, og ved siden af stuehuset et hus på 4 fag til tørvehus. Alle
bygninger var i bindingsværk med klinede vægge.
I 1847 fornyedes stuehuset, og omkring 1900 - efter købet af
den anden halvgård - fornyede udlængerne.
I 1974 opførtes et nyt stuehus, der kom til at ligge harmonisk i

Søndergårds stuehus fra 1847, der blev revet ned i 1974.

Søndergårds avlsbygninger med den ny nedrevne lade.

Søren Jensen fortæller
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Skarregårds stuehus set fra
haven. Haven er holdt i den
gamle stil, bl.a. med bregner
i et bed foran stuehuset.

SKARREGÅRD
Nær Feggeklit på Mors ligger Skarrehøj med voldstedet fra
Skarreborg, en middelalderlig hovedgård, som i begyndelsen af
1600-tallet gled ud af hovedgårdsklassen, men som senere i
århundredet igen fik denne status.
I matriklen fra 1688 er Skarregård opført som en hovedgård,
dens hartkorn var sat til godt 16 tdr.og det dyrkede areal var godt
61 tdr. land. Samme år blev Skarregård, der nu tilhørte kronen,
udlagt til ryttergods. 11715 solgtes den på auktion. Køberen var
by- og herredsfoged Rasmus Jørgensen i Nykøbing, som senere
købte Frøslevgård, og lagde Skarregård under denne hoved
gårds bøndergods. Senere kom Skarregård under herregården
Ullerup, hvis ejer i 1833 solgte den til
Jørgen Christian Overgaard fra Thy.

J. C. Overgaard (1804-1876) var gift med Karen Marie Nørga
ard (1810-1906). Deres søn Carl Christian Overgaard (18401920) overtog Skarregård i 1873. Han blev gift med Ane Hele
ne Kortbæk (1839-1901).
I 1901 blev sønnen Jørgen Christian Overgaard (1875-1958)
ejer af gården. Hans kone hed Mariane Søndergaard (18771946).
I 1958 kom fjerde generation til ved Carl A. Overgaard (19141978).
Han var ugift, og testamenterede gården til Morsø Kommune.
I 1992 overgik gården til Morslands Historiske Museum, der har
indrettet gården til landbrugsmuseum. Noget af jorden dyrkes,
men andet er udlagt til naturreservat.

Bygninger
Skarregårds stuehus er opført i 1842, kostalden og hestestalden
i 1896 og laden er fra 1904.
Et svinehus blev opført i 1930.

Besætningen
Ændringerne i husdyrholdet på museumsgården, er også med til
at give en landbohistorisk udvikling.
O. 1900 var der 16 køer, 35 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr, 12
fedekreaturer, 6 heste, 5 plage og føl samt 195 fåre og lam.
Årligt solgtes 20 fedesvin.

I 1930 var der 18 køer, 1 tyr, 42 stk. ungkreaturer alle af kort
hornsracen. Endvidere 8 heste, 3-4 føl. 5 søer, og der leveres
årligt 100 slagterisvin. Der var 115 får og 100 høns.
I 1960 meddeles det blot, at der var 60 kreaturer samt 80 svin.
I dag er der ca. 30 moderfår til naturpleje på Skarregård.

Museet
At besøge Skarregaard er som at træde ind i bedsteforældrenes
hjem. Stuehuset står som da den sidste ejer boede her, men da
han var ungkarl, skal vi en generation længere tilbage. Nærmest
til 1930'erne.
De gamle stalde, hvor dyrene fodredes fra staldgangen, er beva
ret og her udstilles værktøj og redskaber. I laden ses en række
ændre landbrugsmaskiner.
Skarregård er et besøg værd. Alene beliggenheden med udsigt
til Thisted Bredning og Feggesund er værd at køre efter.

OGN.

Arealet
Gårdens areal er betydeligt, men betragtes arealforedelingen, så
tegner der sig et interessant billede at gården, og ikke mindst
landbrugsdriftens udvikling i dette århundrede.

Omkring 1900 angives tilliggendet til 400 tdr. land, der fordeler
sig med 105 tdr. land ager, 24 tdr. land eng, 51 tdr. land hede og
klit, 176 tdr. land, strandjord, 43 tdr. land sø og 1 tdr. land til
gårdsplads og have. På den tid var gårdens hartkorn godt 9Vi td.
I 1930 var arealet 342 tdr. land, heraf var 100 tdr. land ager, 133
tdr. land strandeng og græsningsjord, 51 tdr. land skov, 43 tdr.
land sø, 15 tdr. land veje, gårdsplads og have.

1960 var gårdens areal stadig 342 tdr. land, men fordelingen var
ændret lidt, så 80 tdr. land var ager, 51 tdr. land skov, 160 tdr.
land eng, 43 tdr. land sø, 6 tdr. land lyngbakker og 2 tdr. land
gårdsplads og have.
Nu udgør Skarregårds 362 tdr. land.

Skarregård o. 1930.
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NYT FRA KREDSENE
Vestsj ællandskredsen
Onsdag, den 12. september indbyder kredsen til efterårstur.
Man samles i Tersløse kirke kl. 13.30.
Sognepræsten fortæller om kirken med det moderne og utradi
tionelle inventar. Derefter går vi over på modsatte side af vejen
til Tersløsegård, som forfatteren Ludvig Holberg ejede, og hvor
der nu er indrettet mindestuer for ham.
Kl. 15.00 er der kaffe i kantinen til Kolonien Filadelfia, og her
fortæller museumsleder Bent Gaardbo om, hvad Filadelfia er,
og besøget slutter med besøg i hospitalets museum og kirke.
Tilmelding til Holger Jensen 58 28 69 49 eller Villy Langthjem
58 26 43 75.

Fra besøget på Frederiksdal Gods. Kvægbrugsleder og medejer
af besætningen Nigel-Cyrill Antony St. Valle fortæller om det
store ombygninger af godsets stalde og om driften.
Kredsen havde den 14. juni en meget vellykket tur til Lolland
og Falster. Dagens program indledtes med besøg på Frederiks
dal gods, hvor kammerherre Jon Krabbe tog imod og fortalte
om driften og det netop gennemførte generationsskifte, hvorved
tredje generation er kommet til.
Til godset hører 460 ha. Foruden det almindelige lollandske
sædskifte med roer, korn og frø, har man også specialafgrøder,
bl. a. 10 ha med selleri og 22 ha med kirsebær.
Man har specialiseret sig i halm til kraftvarmeværker med kon
trakt på 3.7000 tons.
Frederiksdal har 150 SDM-malkekøer og 160 SDM-opdræt,
hvilket også sætter sit præg på driften.
Efter denne orientering tog kammerherreinde Krabbe imod i
hovedbygningen, og fortalte om gårdens historie og der blev
lejlighed til at se sig om i stuerne.
Derefter mødtes vi med kvægbrugsleder Nigel-Cyrill Antony
St. Valle, der fortalte og kvægbruget og viste rundt i gårdens
bygninger, bl.a. så vi den nye løsdriftsstald med to malkerobot
ter.
Det var blevet tid til frokosten, som vi nød i parken ved besøgspavilliuonen.
Turen fortsatte til Pederstrup og Reventlowparken, hvor vi så
museet for landboreformernes store politiker C. D. F. Reventlow.
Næste besøg var Grønt Center ved Holeby, hvor direktør Birgit
Hartvig Larsen fortalte om centret, som blev oprette i 1988.
Grønt Center arbejder med ny produkter og produktionsmeto
der. Der er 14 medarbejdere, der arbejder med forskning og
udvikling.
Vi så centrets halmballehus og kørte derefter en tur gennem
marken, hvor Birgit Hartvig Larsen fortalte om bl.a dyrkning af
ginseng.

Sidste besøg var i Øster Kippinge kirke, hvor sognepræst Eva
Heyn fortalte om den gamle valfartskirke med det enestående
inventar.
Dagen sluttede med middag på Viggården.
De 48 deltagere var enige om, at de havde haft en indholdsrig
og hyggelig udflugtsdag.

Midtjysk Kreds
Kredsen besøgte den 19. juni gårdejer Jakob Vestergaard i
Grønning, som ejer en gård, der har tilhørt slægten gennem 8
generationer. Selvom Jakob Vestergaard er svineavler med en
forholdsvis stor produktion, var det ikke med hensyn til den
egenskab, at Midtjysk Kreds med ca. 40 deltagere var interes
seret i at mødes med Jakob Vestergaard.
Utraditionelt er Jakob Vestergaard, gennem en periode som bil
ledskærer og kunstmaler, via aftenskoleundervisning blevet
uddannet til billedhugger, og herved lært teknisk at beherske en
kunstgren med stor akkuratesse. I dag har han opnået stor
berømmelse for sin kunstneriske frembringelser, idet han bl.a.
har skabt den store statue af "Tordenkalven" - en person beskre
vet i Johannes V. Jensens Himmerlandshistorie af samme navn.
Statuen er placeret udenfor Års Messecenter.
Med megen humor og særdeles veloplagt fortalte Jakob Vester
gaard, der i dag har bygget værksted og galleri på et nedlagt
husmandsbrug i gårdens nærhed, om brugen af de forskellige
håndredskaber og instrumenter, han benytter til stenhuggeriet,
om kvalitet af granitsten, og hvad de kan afsløre. Før øjeblikket
er han i gang med en større billedhuggeropgave forestillende en
traktor med plov. Den skal opstilles på herregården Eskjær, hvor
der i september måned afholdes international pløjekonkurrence.
Han viste os papmodeller, der hugges efter, og fortalte om de
ændringer der nødvendigvis måtte udføres, for at arbejdet bliver
tilfredsstillende.
Bagefter kunne vi bese galleriet med forskellige kunstværker.
Enkelte blev så betaget af de smukke figurer, at de købte nogle
af dem på stedet.
Bagefter besøgte vi Jebjerg Ungdomsskole, hvor forstander
Leif Lundsgaard levende fortalte om skolens historie og dens
formål. At det er en højt anset skole, beviste dette enkle forhold,
at skolen er så efterspurgt, at man har kunnet melde fuldt elev
tal fire-fem år frem i tiden. De smukke lokaler og elevværelser
blev forevist, og aftenen sluttede med fælles kaffebord, hvor
både Jakob Vestergaard og Leif Lundsgaard besvarede spørgs
mål. Alle deltagerne efterlod det indtryk, at der var fuld enighed
om, at aftenen havde været særdeles vellykket.
Den 14. juli havde kredsen en velbesøgt udflugt til Mors og
Thy.
Vi samledes på Skarregård, som ejes af Morsø kommune, og
hvor Morsland historiske Museum siden 1992 har opbygget en
museumsgård. (Se side 8).
Stuehuset står som i vore bedsteforældres tid, staldene og laden
er fyldt med gamle landbrugsredskaber og -maskiner. Gården
ligger meget naturskønt ned til Limfjorden udsigt til Thy.
Derefter kørte vi til Vilsund Strand, hvor vi først drak kaffe og
derefter afholdt generalforsamling.
Kredsformand Jens Skytte omtalte medlemssistuationen, og
opfordrede til øgning af medlemstallet, og sagde: "Har man
ikke en slægtsgård, men har man interessen, er man velkommen
blandt os!"
Formanden omtalte kredsens aktiviteter og det kommende års
møde i Hanstholm, som kredsen står for.
Til bestyrelsen genvalgtes Knud Høstgaard Møller og Anders
Knudsen Petersen.
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Dagen sluttede med besøg på Thy Champignon A/S, hvor direk
tør Søren Goul fortalte og viste rundt. Søren Gouls far satte
køerne ud i 1963 og begyndte dyrkningen af champignon. I
1983 gik Søren Goul ind i produktionen, og der oprettedes et
aktieselskab.
Dengang var er 87 medlemmer af dyrkerforeningen, nu er der
11, men produktionen er omtrent den samme.
Søren Goul har 6.500 m2 dyrkningsfalde, der er ca. 80 medar
bejdere på lønningslisten, som svarer til 35 fuldtidsstillinger.
Når der plukkes mest intenst, kan man komme op på 7 tons på
en dag.
Alle campignon sælges friske. Netto aftager 75 % og resten går
til private grosserer.
Til produktionen bruges 160 tons hestegødning om ugen, som
efter komposteringen er reduceret til det halve.
Efter champignonerne er plukket kan komposten bringes ud på
marken for den indeholder intet kvælstof.
I uge 34 vil Netto tilbyde store champignon, og de er produce
ret på Thy Champignon A/S.
Søren Goul har 40 tdr. land til sin gård, som efter 1. september
er lejet ud.
Besøget sluttede i pakkeriet, hvor vi alle modtog en pakke med
champignon.
Det var særdeles interessant at se og høre om champignonpro
duktionen hos landets tredje største producent.

Torsdag, den 8. november kl. 19.00 indbyder kredsen til besøg
i Vestre Landsret i Viborg med efterfølgende kaffebord i Bryg
ger Bauers Kælder.
Tilmelding nødvendig.
Tilmelding til: Inga Nielsen, Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup.Tlf.: 86 88 12 53.
E. Overby.

Fra besøget på Thy Champignongartneri, hvor ejeren, Søren
Goul, fortceller om komposteringen af hestegødning.

Sjælland Syd
Tirsdag, den 26. juni mødtes 45 medlemmer ved Kjøge Miniby.
Køge Miniby opføres i størrelsesforholdet 1:10, som Køge så
udi 1865.
Her i midten af 2001 står mere end 90 huse færdige, og atter
andre er under konstruktion på et af værksted. Vi så værkste
derne, hvor frivillige støttemedlemmer bl.a. laver mursten og
tagsten i 1:100 og selv brænder dem.
Køge kirke er under opførelse direkte på det sted, hvor den skal
stå på bymodellen. Der er rejst et stort telt, hvor to murermestre
arbejder. Kirken er grundmuret og er 4 meter lang og 4 meter
høj.
Herfra kørtes til Vallø Slotspark, hvor vi drak kaffen og blev
modtaget af stiftsforvalter, overførster Flemming Skyum, der
viste rundt i parken. Vi fik også (som en undtagelse) lov til at gå
gennem slottet, som har 10 lejligheder, der beboes af indskrev
ne stiftsdamer.

Vallø Stifts erhvervsvirksomhed omfatter drift af 2900 ha skov
og 1300 ha landbrug, drift af løvtræsindustri og en camping
plads samt udlejning af boliger m.m. Stiftet beskæftiger ca. 70
medarbejdere. Det hører under Vallø kommune, og derfor kan
stiftdamerne få hjemmehjælp o.a.
Vi kørte så til Solgårdsparken i Strøby Egede, der ejes af Vallø
Kommune og drives af en støtteforening, hvis formand, Carl
Olli Pedersen, fortalte og viste rundt en time i den 20 tdr. land
store park, som er anlagt af skibsreder Marius Nielsen i 1920.1
parken er anlagt søer, broer og skulpturer. Skibsrederen beko
stede også Gefionspringvandet i København, og der har stået et
kopi i parken. Stedet drives ved udlejning af nogle træbygnin
ger til private fester om sommeren, koncerter o.l.
Her spiste vi vor medbragte mad ved de opstillede borde og
hyggede os i sommeraftenen med samtale og sang.

Torsdag, den 12. juli var 75 medlemmer på sommertur til Høagergård i Næstelsø, der ejes af Jørgen Hansen, men beboes af
hans mor. Selv bor han med familie på en anden gård.
Jørgen Hansen er 6. generation på gården, har været landmand
i 25 år og er lige fyldt 50 år.
I 1996 købte Jørgen Hansen i fællesskab med Stig Hansen,
Blangslev en Dronningborg mejetærsker med 20 fods skære
bord til deres 360 ha. I 1998 købte de to landmænd en ejendom
i fællesskab, hvorefter et I/S blev oprettet. Gården ligger i Vad
ebro og har 125 søer og leverer ca. 2000 slagtesvin. Den passes
af en gift fodermester.
De to landmænd passer så alle jorderne ved maskinfællesskab.
De var begge to tilstede og fortalte.
Vi så have og bygninger,
I laden nød vi vores kaffe.
Ad snoede veje og gennem smukke landskaber kørte vi til
Tvedemose Champignongartneri i Snesere, hvor Grethe og Jør
gen Hansen tog imod og viste rundt i to timer.
De begyndte på gården i 1960 med champignon. De driver nu
300 tdr. land sammen med sønner og producerer 800 tons cham
pignon om året. Der beskæftiges godt 30 medarbejdere foruden
studerende i weekender.
Svampene dyrkes på hestegødning fra rideskoler, hvor der strøs
med hvedehalm. Man aftager gødning fra 800 heste pr. år.
Det er en lang proces at få al ammoniakken af gødningen før
den blandes med indkøbt jord fra Holland. Heri dyrkes svam
pene. Myceliet købes i Frankrig.
Vi kørte til sønnens gård, hvor der er bygget nye udlænger til ny
produktion af japanske svampe (Enoki). Her får de myceliet fra
Japan. Svampene dyrkes på savsmuld i høje glas.
Vi spiste vores mad i laden på Tvedemosegård.
Under spisningen fortalte Ole Krog om Næstelsø bys historie
(se bagsiden).
Alle fik opskrifter og færdigpakkede svampe med hjem.
Sol vejg Holtet-Kristiansen.

Vejle Amt
Tirsdag, den 12. juni var vi på besøg på Jerlevgård hos Karla og
Jørgen Larsen, som fortalte om gårdens historie og viste os
rundt både i det nyrestaurerede stuehus og staldene med 125
køer foruden opdræt.
Efter VA time på Jerlevgård kørte vi til Aagård og besøgte Ung
domsskolen, hvor de 125 elever gav os en fin gymnastikopvis
ning. Derefter var der kaffe. Så fulgte rundvisning på skolen af
eleverne.
Til slut fortalte forstander Ole Sørensen, hvordan det er at få
125 elever, meget forskellige, fra starten, til at lære at samar
bejde.
Det var en god aften, de 80 fremmødte oplevede, og vi var hel
dige med vejret.
Laurits Jakobsen.
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Ribe Amt
Kredsen havde den 11. juni aftentur med gårdbesøg hos Bente
og Bjarne Gamborg, Plagborgvej 19, Grindsted. Gården, som
var en slægtsgård for Plagborgfamilien gennem mange år, køb
te Bente og Bjarne i 1996.
Til gården hører 100 ha med græs, majs, helsæd, kartofler og
korn.
Besætningen er på ca. 100 køer + opdræt. Der er bygget ny løs
driftsstald til 150 køer. Stalden er taget i brug januar 2001. Den
er indrettet med alt tænkeligt moderne udstyr.
Bagefter kørte vi til Vestre Skole i Grindsted, hvor der er en
meget stor besættelsessamling fra krigens tid.
Vi fik en grundig orientering og rundvisning af stedets guide
Jens Skov.
Vi sluttede aftenen med kaffe på Grindsted Vandrehjem. En rig
tig god og vellykket aften, hvor ca. 40 var mødt op.
Grethe Plagborg.

Nordsjællandskredsen
Kredsen har haft en meget vellykket sommerudflugt til Helsingøregnen. Først med besøg på Flynderupgård Museum, hvor
der er meget at se på fra gamle dage.
Efter kaffe kørte vi til Danmarks Fly- og trafikmuseum, hvor vi
havde en fortræffelig rundviser.
Nogle deltagere sagde med stor begejstring, at besøget var hele
turen værd.
Vi sluttede med en god middag på Julebækhuset.

Den 19. november indbyder kredsen til 25 års jubilæumsmøde
på Skævinge Kro.
Taler bliver redaktør Mogens Rubinstein, hvis emne er: "Presse
- ven eller fjende?"
Signe Jensen.

Himmerlandskredsen
Fredag, den 9. maj holdt kredsen aftenudflugt til Toft Skov med
efterfølgende genralforsamling.
Efter at medlemmerne var samlet ved "Toft Camping" kørte vi
i bus til Toft Skov, hvor vi blev modtaget af skovrider Birgith
Knudsen.
Efter velkomsten fortalte hun om skoven, dens tilhørsforhold og
om den store fredningsdebat, der har været, men som nu er fal
det ud til fordel for området.
Derefter viste skovrideren os rundt i et enormt flot naturområ
de, der har været urørt af mennesker gennem tiden til idag. Et
beskyttet og indhegnet naturområde, hvor krondyr, rådyr og en
stor bestand af vildsvin kan leve på samme måde, som de har
gjort i hundreder af år.

Toft Skov er en naturperle vi her i det nordjyske kan være stolt
over.
Efter at have taget afsked med skovrideren kørte vi til Toft
Camping, hvor vi hyggede os i cafeteriet ved fælles kaffebord,
for at slutte aftenen med generalforsamling.
Alle valg var genvalg og til suppleant valgtes Per Sloth Bendtsen, Nørholm.
(I skrivende stund kan meddeles, at Per Sloth Henriksen er indt
rådt i bestyrelsen, idet Thomas Westenholz, ”Refsnæs" har
ønsket at udtræde pga. sygdom.)

Freddag, den 15. juni deltog Himmerlandskredsen sammen med
landbrugets Seniorklub fra Ålborg i en busudflugt til Samsø
med 85 personer. Vi blev vist rundt på hele øen af to lokale, der
sørgede for, at vi kunne købe nyopgravede kartofler med hjem.
Det gode vejr var med til, at det blev en rigtig god tur, som alle
var tilfredse med.
Den 30. august kl. 17.00 tager kredsen på tur med fjordbåden
"Turisten" fra Nibe Havn til Gjøl, for der at spise alle de stegte
ål man kan.
Inden sejlturen mødes vi ved Nibe Museum kl. 15.30, hvor
museumsleder Troels Hollesen fortæller og viser rundt.
Tilmeldig på telefon: 98 35 16 03 eller 98 55 70 11.

Ä. C. Winther Hansen.

Vendsysselkredsen
Den 9. juni gik sommerturen til "Røgegård Jagtfarm" i Vester
Thorup i Hanherred.
Røgegård er et utraditionelt sted med en imponerende bestand
af kronvildt, dåvildt, sikavildt, mufloner og vildsvin, der færdes
frit i det 85 ha store indhegnede naturområde. Der var også et
meget interessant jagtmuseum og en forretning med våben og
jagtudstyr.
Vi begyndte med kaffen og generalforsamlingen.
Peder Vestergaard Olesen og Hasse Jensen blev afløst af Poul
Frederiksen og Kræn Hjortlund. Efterfølgende er Poul Frede
riksen blevet valgt til formand og Kræn Hjortlund til næstfor
mand.
De 35 deltagere blev delt i to hold. Det ene blev på åben vogn
kørt ud i det store terræn, og fik en god forklaring af vildtfor
valteren. Da noget at vildtet var fortrolig med fodervognen,
kom de meget tæt på. Det andet hold fulgte ejerens gennemgang
af bygningerne og den imponerende våbensamling, som han
havde samlet på siden barndommen.

Frede Houbak.

/----------------------------------------------------------

NYE MEDLEMMER
Agronom Torben Videbæk
Kjærgårdsvej 58
Kj ærgård
6740 Bramming
Maskinhandler Thomas Jørgensen
Glamsbjergvej 30
6000 Kolding.
Hanne og Jørgen Nissen
Fiskebækvej 10
6300 Gråsten

Gårdejere Inger og
Ejnar Trosbjerg
"Galgeagergård"
Skælskørvej 105
Sønder Jelling
4261 Dalmose

Jørgen Wittendorff
Frederiksborgvej 8 d 1 tv
3520 Farum

Gårdejere Dagny
og Henry Madsen
"Grønbækgård"
Grønbækgårdsvej 2
Mejsling
7100 Vejle

Tranbjerg Hovedgade 6
8310 Tranbjerg J

Hanne Højer
Ved Kæret 17 B
4000 Roskilde
Anders Hedelin Jørgensen
Svanemøllevej 56
2100 København 0

Gårdejere Lene og
Poul Skovgaard
"Skovgård"
Lystrupvej 20
3330 Gørløse

Gårdejer Else og
Laurtids Chr. Laursen
"Givskov"
Tykhøjetvej 22
7323 Give

Gårdejere Susan
og Lars Dalum
"Herlufgård"

Gårdejer Morten Yding "Egelund"
Mcsinggade 10, Mesing 8660
Skanderborg

Gårdejere Anna og
Jens Jørgen Olesen
"Ny Kirkegård"
Hovervej 99
Hover
6910 Spjald
Gårdejere Sigrid
og Sigurd Steiner
"Trehede"
Trehede vej 18
Ølstrup
6950 Ringkøbing
Jørgen Heje Pedersen
Helsingevej 79
3300 Frederiksværk
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HARTKORN
Hartkorn er en gammel måleenhed for jordens værdi. Længe før
Enevældens indførelse i 1660 havde staten taget hartkornets
størrelse i brug som ligningsgrundlag.
Fremfor alt blev det anvendt ved adelens eneste faste byrde, dets
krigstjeneste, rostjenesten.
Adelens skaffefrihed stammede oprindelig fra dens personlige
krigstjeneste. Adelens militære betydning reduceredes efter
hånden, som de hvervede hære fra 1500-tallet blev statens mili
tære basis. Men staten fastholdt dog adelens værnepligt, og den
part, de enkelte herremænd skulle have i rytteropbuddet, blev
fastslået af særlige kommissioner på grundlag af adelens ind
sendte jordebøger.
Ved taksation blev hartkornet - første gang udtrykkeligt fastslået
ved forordningen af 1. april 1625 - anvendt som målestok.
Fra rostjenesten overførtes hartkornet som skattegrundlag for de
andre byrder, adelen i 1600-tallets første halvdel måtte påtage
sig, bondesoldater og ryttere af adelsgodset og pengeskatter fra
1626 og fremefter. På Stændermødet i 1660 dukkede den tanke
frem, at hartkornet kunne bruges ved alle landsskatter, også
bøndernes.
Landgilden var en så vigtig del af godsindtægterne, at hartkor
net nok kunne bruges som målestok for godsets værdi, og til
med som grundlag for adelens offentlige byrder. Landgilden
var, trods lejlighedsvise reguleringer, i de enkelte landsbyer ikke
hvilende på en egentlig jordvurdering, og vist nok heller ikke
stået i bestemt forhold til arealet eller udsædens størrelse, men
afveg fra egn til egn og fra gård til gård, uafhængig af gårdens
øjeblikkelige størrelse, tilstand og bonitet. Derfor var hartkornet
som grundlag for bondeskatterne af mere problematisk karakter.
Landgildehartkornet måtte da også snart vige for en virkelig
opmåling og taksering.
Midt under den hele diskussion mellem stænderne om skatter,
om skattesatser og om skatteprivilegier fremkom den 17. sep
tember 1660 et forslag, hvis kærne var en plan til en gennem
gribende reorganisation og stabilisering af statens finanser.
Forslaget, som man i stigende grad har givet en central plads i
statsomvæltningens historie, er affattet i de borgerlige deputeredes navn, men blev aldrig i sin helhed forelag af borgerstanden
på stændermødet. Da den politik, som forslaget går ind for, til
dels blev den, der gennemførtes i 1660'erne under Hannibal
Sehesteds ledelse, har man formodet, at han har spillet en rolle
ved affattelsen.

I forslagets § 12 er det tanken at anvende en plov som skatteen
hed. Idéen er hentet i hertugdømmerne, hvor matriklen fastslog
et bestemt antal plove pr. egn eller by. Ved bevilling eller
udskrivning af skatter fastsattes et bestemt beløb pr. plov, der
oprindelig var en arealenhed, men efterhånden blev den en skat
teenhed.

Selve stændermødet kom dog ikke til at tage stilling til hartkornsskatten, idet borgerne selv udelod dette afsnit helt i de
endelige redaktioner af deres forslag.
Da statsomvæltningen var en fuldbyrdet kendsgerning, og den
nye kollegialt ordnede centraladministration under Sehesteds
ledelse havde fået sine rammer foreløbigt fastlagt, tog skatkammerkollegiet, der fik en nøglestilling med Sehested selv i spid
sen, med iver fat på matrikuleringsspørgsmålet og anbefalede, at
alle ejendomme sattes i hartkorn, mens tanken om plovindde
lingen hurtigt blev lagt væk.
Den første matrikel "Kommissionsmatriklen" af 1662 blev til i
løbet af 1661-1662. For landets vedkommene var den i det væs
entligste udarbejdet på grundlag af godsejernes indsendte jorde
bøger. Det blev derved bøndernes landgildeydelser - omsat i

hartkorn, ikke efter en fælles takst, men efter erhver egns sæd
vane - der blev matriklens grundlag. Også skov-, mølle- og tien
deindtægter sattes i hartkorn, og det samme gjalt hovedgårdene,
der måtte underkastes særlige vurderinger. Alt i alt havde man
for travl til en virkelig vurdering.
Det samlede udbytte af matrikuleringen var så ujævn, at man
kun delvis kunne bruge det ved skatterne i de følgende år. Arbej
det på at skabe en ny matrikel fortsattes, og nu blev de lokale
embedsmænd og først og fremmest amtsskriverne de ledende i
arbejdet. Der fandt dog kun i enkelte sogne en ny taksering sted,
og "Amtsstuematriklen" eller "Amtsskrivermatriklen" af 1664
var kun et fremskridt ved dens nøjere redegørelse for, hvilket
gods der var øde og forarmet.

I den følgende snes år svaredes skatterne på grundlag af Amts
stuematriklen, men allerede i 1670'ernes slutning begyndte man
at tale om en revision. Snart fik planerne et langt videre omfang.
Knud Thott (fra 1681 ejer af Gaunø) var en af de skånske adelsmænd, der i Den skånske Krig havde taget parti for sine gamle
landsmænd. Han havde i sin svensketid lært den svenske rytter
ordning af kende og foreslog i 1680 en opmåling af al rytter
godset i tønder land efter svenk mønster.
At man gik langt videre, og tog fat på en fuldstændig opmåling
og taksering af hele landet, skyldtes vistnok Rentekammerets
energiske chef, rentemester von Støcken.
Det var en meget stor opgave at tage op, og helt ny var den også,
så man måtte eksperimentere sig frem. Man gik først i gang med
øerne øst for Storebælt og tog derefter fat på Jylland og Fyn.
Bornholm nåede man aldrig til, så der beholdt man den gamle
matrikel.
Opmålingen i marken skulle foretages af landmålere samt nog
le "forstandige og på jord og dens dyrkelse vel erfarne bønder",
som er fra et andet sogner end det der opmåles.
Selve takseringen påhvilede først og fremmest de særlige kom
missioner, der skulle taksere "hver ager ogjord for god eller ond
jord efter dens beskaffenhed og dele den gode jord efter hver
slags sæd, som derudi kan sås, og den onde ligeså". Endvidere
opføre "hvor mange sjællandske alen i qvadrat hver slag jord
efter sit slags sæd og godhed indeholder". Altså fx. hvormange
kvadratalen en ager med dårlig bygjord havde og endelig bereg
ne 14.000 sjællandske qvadratalen til en tønde udsæd, dvs. det
areal - 1 td. land - der kunne tage 1 td. udsæd.
Hartkorn er hårdt korn - rug eller byg.

1688-matriklen var rent principielt et stort fremskridt. Landgil
dematriklen var afløst af en opmålingsmatrikel. Noget andet er
det, om de gode intentioner om retfærdigere skyldsætning rent
fakstisk kronedes med held.
Finanshistorikeren Carl Christiansen hævder ud fra en betragt
ning af den hele fremgangsmåde ved matrikelarbejdet, at det
ikke er meget sandsynligt, at de enkelte ejendomme nu var væs
entlig mere retfærdigt skyldsatte i forhold til hverandre end tid
ligere.

Efter den gamle skatte teori skulle hver skat have sin retfærdige
årsag, og anvendes til bestemte angivne formål.
Hartkornskatten hvilede på brugeren, og ikke som vore dages
ejendomsskat, der hviler på ejeren.
I 1802 blev det besluttet at skabe en helt ny matrikel, men på
grund af krigen blev den først afsluttet i 1826, men trådt først i
kraft i 1844. Reelt efter pres fra Stænderforsamlingerne, og til
med Stænderforsamlingerne eneste betydningsfulde resultat.
Formålet med tilvejebringelsen af denne nye matrikel var ude
lukkende en retfærdigere fordeling af skatterne og ikke en
forøgelse.
I 1802 var udskiftningen næsten gennemført i samtlige sogne,
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og det landskab, der nu lå til beskatning var et helt andet end det
man havde haft i 1680'erne.
Arealopmålingen skete på langt mere betryggende måde end
efter den gamle matrikel. Regeringen forlangte indsendt alle de
kort over jordene, som var optaget ved udskiftningen eller i
andet øjemed, og supplerede dette materiale ved optagelsen af
nye kort, således at staten ved den lejlighed kom i besiddelse af
omtrent en snes tusinde kort over samtlige landets jordejen
domme.
På øerne udgør 1 td. hartkorn omtrent 6 ha, i Jylland omtrent 14
ha og for hele landet omtrent 10 ha.

og de af denne gående ydelser (tienden). Disse skatter sammen
fattedes derfor under navnet hartkornskatter og ydedes til staten,
sognekommunerne og amtskommunerne.

Da sogneforstanderskaberne blev indført i 1841 var der lige
stemmeret efter hartkorn. Og med Den gennemsete Grundlov af
1866 blev en del af Landstingets medlemmer valgt af dem, der
havde mere end 12 tdr. hartkorn. Dette ændredes med grund
lovsændringen i 1915.

OGN.

Hartkornsansættelsen dannede indtil den store skattereform i
1903 påligningsgrundlaget for alle Danmarks skatter på jorden

Ingvert Møller Terkildsen

DE SØNDERJYSKE DOMÆNEGÅRDE
Udgivet af Institut for Sønderjysk Lokalhistorie og Historisk
Samfund for Sønderjylland i 2001.
100 sider.
Enkelte af de sønderjyske domænegårde er efterhånden nået i
tredje generation, som fx Augustenborg Hovedgård, men det er
ikke for slægtsgårdshistorien denne bog anbefales, men fordi
den beretter om en meget interessant periode i det sønderjyske
landbrugs historie.
Bogen skildrer i tekst og billeder de 36 sønderjyske domæne
gårde med særlig vægt på deres rolle i jordkampen mellem 1896
og 1920 samt deres skæbne efter Genforeningen.

haveres side, efter krigen i 1864 og indlemmelsen af Nordsles
vig i Preussen i 1867.
Fra 1896 til 1916 købte Preussen 36 store og større gårde i
Nordslesvig, fortrinsvis i de meget dansksindede egne. Staten
ejede gårdene, som blev forpagtet til støtter for den preussiske
stats kulturkamp.

Det er en meget interessant gennemgang af forholdene i
Nordslesig.
Men afsnittet om udstykningen af husmandsbrug efter at den
danske stat have overtaget gårdene indeholder også tankevæk
kende stof.

OGN
Udtrykket "germanisering" blev anvendt af danskerne om den
fortyskning, der fandt sted i Nordslesvig fra de preussiske magt
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SLÆGTSGÅRDS
REJSERNE TIL
UNGARN
I to omgange har Dansk Slægtsgårdsforening i samarbejde med
UG-Rejser haft ture til Ungarn - et gammelt kulturland med
meget interessant natur.
Første tur blev gennemført 28. april - 8. maj og anden tur, som
var den oprindeligt programsatte, afvikledes 30. juni - 10. juli.
Med få undtagelser var turenes indhold ens, og da nærværende
tidsskrifts medarbejder var med på anden tur, er det fra den der
refereres.

UG-Rejser er et lille rejsebureau, der ejes og ledes af arkitekt
Frans Uhlyarik, Sorø, som er født i Ungarn, men har boet i Dan
mark siden 1945, og tidligere gårdejer Børge Gert Olsen, Kelleklinte ved Kalundborg, der i mange kredse er kendt for sin sto
re historiske viden, og af pigerne i Budapest tiltales han "pro
fessor".
Begge var med på turene, og de bistås af chauffør Ole Bruun,
der kender veje, steder og tider.

Efter en smuk og interessant tur gennem Tysklands østligste
dele, kom vi til Tjekkiet, hvor vi overnattede i byen Usti Nad
Laben.
Anden dagen førte os gennem Tjekkiet og Slovaliet til vores
hotel i Lillefiired nær Miskole. Hotellet er opført i årene 192730. Det var jagtslot for diktatoren Horthy. Slottet ligger meget
smukt ved Håmorisøen, der er kunstig anlagt i 1810.
Her boede vi i fire dage, og nød såvel omgivelserne som facili
teterne: en stemningsfuld hall, hvor vi kunne sidde efter midda
gen, svømmepøl, varmt boblebad, suana m.v.
Efter en friformiddag kørte vi til byen Eger, hvor der var mulig
hed for at prøve termalbadet, dvs. et "badeland" med varmt vand
fra undergrunden.
Nogle valgte badet, andre valgte en tur i byen under Uhljariks
ledelse og endelig var vi nogle som både prøvede badet og fik
set på byen, der er smuk og har den næststørste kirke i Ungarn.
På vejen tilbage gjorde vi holdt et sted i skoven, hvor man
brændte kalk på gammeldags måde og vi kunne længere væk se
kulsviernes arbejdeplads.
Det betagende ved de ungarnske skove er, at det er bøgeskov.
Den næste dag besøgte vi nogle drypstenshuler ved Aggtelek, en
betagende oplevelse suppleret med både lyd og lys.
Stedet viste os, at befolkningen har forstået turismens væsen,
lokke turister til og lokke pengene fra dem.
Denne dag sluttede med besøg i Tokaj. Først en tur på Tokajerbjerget, og derefter besøg i en stor vinkælder.
Her smagte vi seks forskellige kvaliteter af tokajervinen, og spi
ste til aften. Vi fik ægte ungarnsk bondekost - sprængt, røget svineskank og frikardeller med kartoffelsalat - samt kage. Maden
serveredes af Uhlyariks niece, der har en restaurant i Takaj
Både maden og vinen var god, men de passede bare ikke sam
men, efter nordiske smagsbegreber. Den søde tokajervin stod
bedst til kagen.
Den følgende dag var vi på Pusztaen. Meget af den store slette
er opdyrket, men arealer er udlagt til nationalpark, og vi besøg
te Hortobågypusztaen, der er den største.
Der blev gjort et fotostop i en landsby, for hvor der er en mast,
er der også en storkerede med store unger. Storke og lænkehun
de var næsten de eneste vilde dyr vi så.
Undervejs passerede vi store landbrugsområder; hvor der dyr
kedes korn, solsikker (olie), hvide valmuer (birkes), majs og

Gruppen foran domkirken i Estergom.
Domkirken er Ungarns største kirke opført o. 1840.

lucerne. Man bemærkede også at flyvehavren stod godt.
På pusztaen holdt vi ved museet, hvor der også var boder, der
tilbød forskellige rariteter. Der var også en kro, hvor vi fik ori
ginal gullachsuppe samt pandekager med syltetøj og creme.
Vi kørte derefter ud på selve pusztaen, hvor der er stalde. Her
skiftede vi transportmiddel - 3 hestevogne - og fik på den måde
et førsteklasses indtryk af naturen. Vi så først en flok heste, der
efter kørte vi hen et sted, hvor der var køer af gammel ungarn
sk race, og videre til en flok grise med krøluld. Det var en ejen
dommelig oplevelse at se grise i fåreklæder. Turen bød på et
mindre hesteshow, hvor nogle ryttere demonstrerede deres fær
digheder på hesteryg. Enkelte af turens deltagere vovede sig op
på de smukke dyr, men med mindre elegance end de ungarnske
csikos - hyrder.
Sidste besøg på pusztaen gjalt en flok får af gammel race med
nogle imponerende "proptrækkerhorn".
Efter denne begivenhedsrige eftermiddag kørte vi tilbage til
hotellet, hvor vi skulle spise til aften i renæssancesalen. Vi
diverteredes med taffelmusik af fløjte og guitar, tjenerne gik i
noget middelalderlignende overtrækstøj, vin og øl serveredes i
lerpotter og -krus til forhøjet pris, og menuen stod på suppe,
indbagt kalkun og kage. Det smagte udmærket, uden at det var
særligt middelalderligt i tilberedningen.
Det var vores sidste aften på hotellet i Lillafüred, for næste dag
begav vi os mod Visegrad nord for Budapest, men først så vi et
lipizzanerstutteri. I Budapest studerede vi nogle ruiner af den
romerske by Aqvincum, anlagt kort før Kristi fødsel. Denne
senromerske storby, strækker sig under store dele af Budapest.
Sidst på dagen kørte vi til vores hotel "Silvanus" nær Visegrad.
Hotellet ligger på toppen af Feketebjerget med en betagende
udsigt over Donau.
Det var efterhånden blevet fredag, og hele dagen skulle tilbrin
ges i Budapest.
Vi begyndte i Markedshallen. Markedshallen er først og frem
mest fersk kød og grønsager, men der er også boder med alt for
turisterne.
Vi besøgte "Heltenes Plads", en stor plads anlagt i 1896 i anled
ning af tusindåret for de finsk-ugriske normader fra Ural slog
sig ned i Kapaterbækkenet. Nær ved ligger Vajdahunyadborgen,
også opført i 1896. Den har træk fra al arkitektur i landet og
rummer bl.a. landbrugsmuseet. Her havde vi al for lidt tid.
Vi kom derefter til Budabjerget, med kongeslot og kroningskir
ken, fortsatte til Gellertbjerget og sluttede med en tur på gåga
den, en lang smuk gade, for hvis ene ende der ligger et meget
berømt konditori, som tiltrak manges opmærksomhed.

Tilbage på hotellet "Silvanus" ventede os et opulent måltid.
Ganske vist tag-selv-bord, men alligevel. Tre slags suppe, en
fiskeret, adskillige kødretter, hvoraf en var af vildt, mindst et
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dusin kager og seks slags is.
Det fordrede god planlægning, om man skulle smage det hele.
Den næste dag bød først på besøg i den gamle kulturby Szentendre, derefter et ophold i den gamle hovedstad Estergom, hvor
vi bl. a. så domkirken, den største kirke i Ungarn. Her var et
meget interessant skatkammer med kirketekstiler, kalke, mon
stranser o.m.m.
Eftermiddagen bød på en helt uforglemmelig sejltur på Donau
fra Estergom til Visegrad.
Søndagen var hviledag for chaufføren, som skal overholde køreog -arbejdstider. Vi andre gik til kong Mattias borg fra 13OO-tallet, der kun lå 200 meter fra hotellet. Ruinen af det gamle slot er
efter kommunismens fald delvist genopbygget, og der er flere
interessante udstillinger.
Eftermiddagen var til fri disposition, før vi begav os ned til en
lavere beliggende borg, hvor vi først blev orienteret om stedet.
Derefter gik vi ud på en arena, hvor vi skulle opleve middelal
derlig kampteknik. Det var medlemmer af Den hellige Set.
Georgs Ridderorden, som stod for arrangementet.
Set. Georgs Ridderorden var ifølge den lokale krovært en orden
grundlag i 1326 af den ungarnske konge Kåroly Robert. Den
ophørte med middelalderen, men efter kommunismens fald er
den taget op igen, og den har tre arbejdsidealer: videnskab, vel
gørende arbejde og bevaring af den gamle kampånd.
Men først skulle vi vælge en konge og en dronning. Det blev
meget naturligt landsformanden og hans hustru. De fik royale
dragter på, og indtog deres hædersplads.
Vi så forskelligt våbenbrug, en falkoner og fik selv lov til at
prøve kræfter med det gamle kasteskyts.

Ungarn er et hærget land gennem historien, mongoler og tyrke
re plagede, og under habsburgerne var landet også ufrit. Derfor
søger det nye Ungarn tilbage til sin storhedstid i den tidlige mid
delalder, hvor det var næststørste europæiske land.

Efter endt kamp gik vi ned på Restaurant Renæssance, hvor
middagen ventede nogle efterhånden gammelsultne turister.
Kongen og dronningen indtog deres troner bistået af kansleren
i Uhlyariks skikkelse.
Først serveredes suppe kogt på hjortekød. Derefter fulgte
sprængt kalkun med rødkål. Til sidste en dessert og en kop kaf
fe.
Der var suppe, vin og vand ad libitum.
Suppen og kagen kan være middelalderens mad, men kalkunen
er det ikke, det kom først til Europa efter Columbus havde været
i Amerika. Men uanset om kalkunen hører til på dette sted, så
smagte den forbavsende godt, for kokken havde både spækket
den og tilsat velvalgte krydderier.
Vi spiste med gaffel, selvom den er en senere tilføjelse til bestik
ket. Kaffen er også et nydelsesmiddel fra nyere tid.
(I næste udgave af "Slægtsgården" bringes opskriften på den
sprængte kalkun, da Franz Uhlyarik først skal have konfereret
den med kokken, hvilket sker i slutningen af august, når han
alligevel besøger restauranten.)
Trods unøjagtighederne i det historiske, var det en stemnings
fuld aften, og tilmed en god afslutning på opholdet i Ungarn, for
næste dag begav vi os hjemad.
Slægtsgårdsrejseme til Ungarn var meget veltilrettelagte ture. Vi
så al det, der var blevet stillet os i udsigt i det tilsendte program
- og mere til.
Slægtsgårdsforeningens rejseudvalg ser frem til et nyt projekt
med UG-rejser.

OGN.

PS.
På turen opstod der den sidste dag på Hotel Silvanus uro, da en
pung med danske penge var forsvundet. Dette drama fik dog en
lykkelig afslutning. Da ægteparret pakkede kufferten ud, fandt
de pungen.

Fra besøget af lipizzanerstutte riet. De håndtamme heste blev af
en hyrde drevet frem til en mark, hvor vi kunne komme tæt på.

Fra middelalderaftenen på første tur. Festlighederne ved opvis
ningen af middelalderens kampteknikker indledtes med valg af
konge og dronning. På første tur valgtes fhv. gårdejer Torp Fri
is Møller, Rødekro til konge, og det andet selskab valgte dron
ningen.

Fra middelalderaftenen på anden tur. Kongen og dronningen i
skikkelse af Slægtsgårdsforeningens landsformand Carl Martin
Christensen og hustru Kate på deres hædersplads ved taflet..
Ved kongens side kansleren i Franz Uhljariks skikkelse samt
”trafikministeren " i chauffør Ole Bruuns.

Rejseleder Børge Geert Olsen
nyder en stille øl i hotellets kæl
der. Ungarnsk øl er fuld på høj
de med dansk øl, og maden er
fremragende.

Fra pustzaen, hvor vi kør
te forbi flokken af grise
med krøluldspels. (Bille
det er fra første tur.)

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

LANDSBYEN NÆSTELSØ
Gårdejer Ole Krog Jensens indlæg ved Sjcelland-Syds besøg i
Næstelsø den 12. juli 2001.

Næstelsø er den eneste landsby med dette navn. Man skulle
tro, at navnet betyder noget med sø, og så er det modsatte,
nemlig høj. Efter min teori er navnet sammensat af mandsnav
net Nestle og høj, oprindelig stavet Næstelhøugh (1355).
Omkring Næstelsø findes talrige beviser på menneskenes
færden og liv helt tilbage til jægerstenalderen. I 1922 fandt
man under dræningsarbejde er rensdyrgevir, og talrige steder
er der fundet flintafslag, der tidsmæssigt repræsenterer hele
stenalderen. Ligeledes er der gjort adskillige fund fra både
bronzealder, jernalder og vikingetid. Indenfor en afstand af
mindre end 1 km fra landsbyen har der med sikkerhed været
mindst 13 gravhøje, oprindelig sikkert mange flere. Der er kun
en høj tilbage, en broncealderhøj lige vest for byen.
Højnavnet har sikkert relation til vandskellinien, altså det
højeste i terrænet, der går, hvor Næstelsø kirke ligger. Mod øst
løber vandet til Faldsåen, og mod vest har Rønnebækken sit
udspring i Næstelsø. Den løber ud i Susåen kort før dens udløb
lige nord for Gaunø, mens Fladsåen har sit udløb lige syd for
Gaunø.
På denne vandskelslinie igennem Næstelsø gik en af de ældste
vejforbindelser fra Vordingborg over Hammer og Mogenstrup
og videre mod nordvest over Tybjerg til Ringsted. Fra Næstel
sø gik en anden vej mod øst over Brandelev og Dysted til
Stevns.
Efter Valdemar den Store døde på Vordingborg Slot i 1182,
blev han båret af sjællandske bønder til hans sidste hvilested i
Ringsted, og denne ligfærd gik gennem Næstelsø, hvor byens
bønder bar deres døde konge så langt, som byens jorder strak
te.
For få år siden udgravede Næstved Museum en jernalderby ca.
300 m sydøst for Næstelsø kirke. Denne landsby havde sin
baune, der blev bevaret på samme sted til formodentlig sidst i
1800-årene, og den har givet navn til den nuværende Baunegård. Vejen mellem Næstelsø og Brandelev gik her, hvor den
gamle by lå, helt frem til udskiftningen i 1790'erne.
Bopladsen blev opgivet og delt omkring 300-400 e. Kr. f.
En ny boplads blev anlagt mod øst ved søbredden, det er det
nuværende Brandelev. Dette navn betyder Brandis levn dvs.
arv eller arvegods. Om Brandis og Nestle har været brødre
eller nære slægtninge fortaber sig i historiens tåge, men er ikke
usandsynligt. Brandis fik størstedelen af bopladsens domæne,
dvs. omtrent det område, der i dag er matrikuleret under Bran
delev og dens to tveder - Nr. Tvede og Søndre Tvede. Søndre
Tvede skiftede i 1700-tallet navn til Lille Tvede.
Nestle fik det område, som i dag er Næstelsø og Bonderup. Til
gengæld kunne man blive boende næsten samme sted, nemlig
lige på den anden side gudeviet, det gamle helligsted, hvor han
opførte sin gård, nok en form for høvdingesæde eller hoved
gård, hvor præstegården og Næstelsøgården nu ligger, og
hvorfra den øvrige bebyggelse bredte sig. Syd og sydvest for
viet lå store og lille askelund, i hvis sydlige udkant bopladsens

begravelsessted fandtes. Den blev udgravet i 1869 af Natio
nalmuseet og var centreret omkring en meget rig kvindegrav.
Måske Brandis og Nestles moder eller slægtens stammoder?
Viet har man nok fortsat været fælles om. I hvert fald har der
været, hvis ikke det eneste, så det ældste og mest domineren
de, da den kristne tro fik overtaget og blev autoriseret i vikin
getiden. Derfor blev formentlig først en trækirke og senere en
stenkirke opført, hvor det gamle helligsted lå.
Sognegrænsen blev stort set fastlagt i 1050'erne, og da blev
Nr. Tvede lagt til Toksværd sogn, vel fordi det var meget nær
mere, og det i hvert fald om vinteren har været meget vanske
ligt at komme fra Nr. Tvede til Næstelsø, hvadenten det skete
over Brandelev eller Bonderup. Imellem Nr. Tvede og Bran
delev var der et stort vådområde, der om vinteren stod helt
eller delvist under vand, og imellem Nr. Tvede og Bonderup
var der et stort sumpet område, det nuværende Nr. Tvede Eng
have.
Næsteisøs ejerforhold kan fastlægges helt tilbage til 1355, da
Valdemar Atterdag tvangskøbte hele byen af Henrik Offesen
til Paddeborg (Sparresholm), som havde været lidt for gode
venner med de holstenske grever i den kongeløse tid.

Næsteisøs udskiftning begyndte i 1792. Der var 5 lodsejere til
byens 11 gårde, som absolut ikke kunne blive enige. Bønder
ne turde ikke køre deres mødding ud på marken, da ingen vid
ste, hvor de fik deres jord efter udskiftningen.
Da man havde tre års staldgødning liggende i de overfyldte
møddinger, kørte præsten en del af sin gødning ud på et areal,
som han mente at være sikker på skulle tillægges præstegård
en. Dette areal blev alligevel tillagt nabobonden, som derefter
måtte love at gøde et tilsvarende areal på præstegårdens jord.
Alle forhindringer blev overvundet og i 1794 gennemførtes
udskiftningen, dog således at Bækkeskovs tre gårde i byen
beholdt byens gamle fællesskov som fælles ejendom.
Det var et areal på omkring 50 tdr. land i det nordøstlige hjør
ne af landsbyens jord. Dette areal deltes i parter til disse tre
gårde i 1826, og dermed var de sidste skel sat i forbindelse
med udskiftningen af Næstelsø.

Høagergård
Vi er i dag gæster i Næsteisøs ældste slægtsgård Høagergård,
hvor Jørgen Hansen er 6. generation i lige mandslinie. I 1771
giftede Jørgen Hansens tip-tipoldefar Simon Hansen sig med
Hans Madsens enke Ane Jørgensdatter på denne gård. Simon
Hansen var i sit andet ægteskab gift med Lisbeth Madsdatter
fra Svinø, og de er stamfædre til den nuværende slægt.
De seks slægtsled har altså været på gården i 230 år eller
næsten 40 år i gennemsnit. Gården købtes til selveje i 1853.
Skødet er underskrevet af Grundtvig, som var gift med Rønnebækholms ejer. Marie Toft.

