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Bakkegården i Javngyde ved Skanderborg har været i slægten siden 1751.
Foran det gamle stuehus står 7. generation - Helga og Karl Sørensen.
Læs om Bakkegården på side 6.
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Formanden skriver:

Stiftet 5. juli 1941
www.slaegtsgaardsforeningen.dk

Kasserer og sekretær:
Inger M. Hansen, Svalevej 13, 4440 Mørkøv, tlf. 59 27 59 77.
Postgiro nr. 8 08 31 42.
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 74 44, fax 58 56 74 45.

Poul Mahler,
»Egbo«
Sandager Kirkevej 30, Sandager,
5610 Assens, tlf. 6479 10 20
(Formand: Fynskredsen)

Hovedbestyrelsen:

Elise Jensen,
»Højtoftgård«, Gammelbyvej 40,
6100 Haderslev, tlf. 74 56 63 16
(Formand: Haderslevkredsen)

Formand:
Carl Martin Christensen,
»Kaaregaard«, Badstrupvej 39,
Badstrup, 5485 Skamby,
tlf./fax. 64 85 11 74
E-mail: carlmartin@kaaregaard.dk

Chr. A. Krogh
Majbølvej 17,
6470 Sydals,
tlf. 7441 53 12
(Formand: Det Sydlige Sønderjylland)

Næstformand:
A.C. Winther Hansen,
»Trillbakkegård«,
Korsbjerghøjvej 3, Grydsted,
9240 Nibe, tlf./fax. 98 35 16 03
(Formand: Bladudvalget
og Himmerlandskredsen)

Oluf Føns Knudsen,
Ribevej 88, Ødsted, 7100 Vejle,
tlf. 75 86 50 29
(Formand: Vejle Amt)
(Ovennævnte tre udgør
hovedbestyrelsens
forretningsudvalg).

Grethe Plagborg,
Lindevej 4,7200 Grindsted,
tlf. 75 32 04 12
(Formand: Ribe Amt)
Else Christa Bollerup Nielsen,
Skrumsager Hovedgaard,
Skrumsagervej 1, Sønder Bork,
6893 Hemmet, tlf. 75 28 00 12

Hans H. Tylvad,
Hanninggårdvej 15
Hanning, 6900 Skjern
tlf. 97 36 21 58
(Formand: Ringkøbing Amt)

Signe Jensen,
Gadekærvej 5, Freerslev,
3400 Hillerød
tlf. 48 26 51 10
(Formand: Nordsjællandskredsen)

Knud Høstgaard Møller,
»Nittrupgaard«, Nittrupvej 1,
Balling, 7860 Spottrup
tlf. 97 56 40 71

Mogens Frigaard,
»Frigård«, Yppernemøllevej 10,
Nyker, 3700 Rønne, tlf. 56 96 30 02
(Formand: Bornholmkredsen)

Henry Slemming,
Hammelewej 18, Hammelev,
8500 Grenå
tlf. 86 32 01 99
(Formand: Arkivudvalg)

Vagn Juel Jørgensen,
»Grønlandsgården«,
Øllemosevej 4, Flakkebjerg,
4261 Dalmose
tlf. 58 18 61 11
(Formand: Vestsjæl landskredsen)

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

Marie Hansen,
»Egevang«,
Atterupvej 43,4640 Fakse,
tlf. 56 71 37 92,
(Formand: Sjælland Syd)

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

Hans Christian Christensen
»GI. Skovgaard«, Vestre Landevej 52,
Paarup, 4951, Nørreballe,
tlf. 54 78 91 72

Frants Wetche
»Hvanstrup«
Hornumvej 105
9640 Farsø, tlf. 98 66 30 01

Jens Peder Skov Jensen,
»Hobygaard«, Hobyvej 37
4983 Dannemare
tlf ./fax 54 9441 63
E-mail: inge.skafte@edb.dk
(Formand: Lolland/Falster kreds)

Poul Frederiksen
»Snæverholt«
Dybvadvej 81, Helium,
9740 Fjerritslev,
tlf. 98 83 40 28
(Formand: Vendsyssel kredsen)

På den politiske front dukker der jævnligt
besynderlige forslag frem.
Et af denne sommers agurketidsemner var et for
slag fra den yderste venstrefløj, gående på, at der
skulle afsættes et antal milliarder på finansloven
til opkøb af landbrugsjord med bortforpagtning
for øje.
Klap lige hesten! Det var der nogle der glemte.
Jeg bemærkede, at Danmarks Landboungdom
udtrykte tilfredshed med forslaget, men det var vel ikke særligt gen
nemtænkt.
Nok kunne det give andre muligheder i etableringen, men jeg har for
nærværende ingen grund til at tro, at selvejet ikke fortsat skal være det
bærende i dansk landbrug.
Jeg medgiver gerne, at det er meget kapitalkrævende at skulle etablere
sig på en produktionsgård, men med nogle fornuftige budgetter, er det
stadig muligt at skaffe den nødvendige kapital.
Det forudsætter naturligvis et højt uddannelsesniveau blandt vore unge
landmænd. Det er en række af vore landbrugsskoler gearet til, men vi
vil opleve en overlevelseskamp blandt landbrugsskolerne i de kom
mende år. Det er beklageligt, hvis den tilpasning, der skal til, skal ske
ved udsultning.
Et andet eksempel på at vi altid skal være på vagt.
Et stort forsikringsselskab har i en årrække ejet en større skov på Tås
inge. Denne skov blev hen over sommeren udbudt til salg til et betrag
teligt millionbeløb, og da der ikke omgående meldte sig private købe
re, kunne man pludselig læse i avisen, at det måtte være en statsopga
ve at overtage den.
Formanden for amtets tekniske udvalg mente, at det nu var Fyns tur til
at få sådan en gave.
Hvem skal så afgøre, hvad markedsprisen er for skovejendomme, og
hvem har egentlig glæde af, at det er det offentlige der ejer skovene,
når der i øvrigt er meget vide regler for færdsel i private skove? Vi skal
passe på selvejet!
Så gik sommeren, og her på det sidste er den nærmest regnet væk. Jeg
hører i radioen i dag (5. 10.), at fødevareministeren vil dispensere for
kravet om grønne marker i det kommende høstår, hvilket er nødven
digt, da mange af os må konstatere, at det nok ikke bliver muligt at få
sået hvede i dette efterår.
e sig over en god høst, men når vi her i oktober ser
e er høstet, så ved vi, at mange må lide store tab.
ndbruget, men det kan være besværligt.

En efterårshilsen fra Kaaregaard
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.

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

Helge Sørensen
Enghavevej 6, Årslev,
9800 Randers,
tlf. 86 49 13 40

Ulrich Aister Klug
Krogebjergvej 94,
2720 Vanløse,
tlf. 38 76 11 76
og 24 63 97 81 (med telefonsvarer)
Træffes bedst mandag-fredag
kl. 7.30 - 8.00.
E-mail: dannebrog@posttele.dk

Redaktion:
Ole G. Nielsen, Mølletoftegård,
Skælskør Landevej 83, Lundforlund,
4200 Slagelse.
Tlf./Fax 58 58 40 16.
OleGN@mail.tele.dk
Nr. 355 udkommer omkring
d. 20. december 2001. Stof til dette
nummer skal være hos redaktøren
inden d. 20. november 2001.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Tryk: Korsør Bogtryk ApS
4220 Korsør, tlf. 5837 79 43
Fax 58 37 36 35
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Nyt fra hovedbestyrelsen
Dansk Slægtsgårdsforenings hovedbestyrelse afholdt sit efter
årsmøde den 3. oktober, og sædvanen tro var det henlagt til
Dansk Landbrugsmuseums lokaler på GI. Estrup.
Landsformanden, Carl Martin Christensen, indledte hovedbe
styrelsesmødet med at mindes tidligere hovedbestyrelsesmeldem Vagn Mathiasen, der døde den 25. september 2001.
Derefter takkede Carl Martin Christensen kredsen Det sydlige
Sønderjylland for et godt tilrettelagt og velafviklet årsmøde.

Landsformanden havde fået en henvendelse om bopælspligt for
en mand, der havde arvet sin slægts gård, men som havde arbej
de i en anden del af landet, og derfor kunne han ikke tage
ophold på gården. Landsformanden gav udtryk for, at Slægts
gårdsforeningen ikke er imod bopælspligten, men ønsker smi
dighed i forvaltningen af den.
Formanden kunne derefter oplyse, at flere regionale landbrugs
museer har rettet henvendelse om lån af slægtsgårdsudstillin
gen, når den har hængt sin tid ud på Landbrugsmuseet på Hes
sel. Han foreslog at udstillingen kopieres, så den kan være mere
en ét sted. Og opgaven overgik til Slægtsgårdsarkivet.

Carl Martin Christensen omtalte de vellykkede ture til Ungarn,
og glædede sig over, at vi havde fået kontakt til et godt rejsebu
reau. Slægtsgårdsrejsen 2002 bliver til Gotland. Gammelt dansk
land med megen god historie og enestående natur.
Skulle der være interesse for en tur mere til Ungarn, vi prøve at
kombinere det med en af UG-rejsers ordinære ture, men mere
herom i næste blad.

Foreningens kasserere og sekretær, Inger M. Hansen, redegjor
de derefter for regnskab, budget og medlemstal.
Regnskab og budget gav ikke anledning til bemærkningen, da
der forventes et overskud på 75.000 kr. Om medlemstallet sag
de Inger M. Hansen at det var stabilt, og hun håber på, at de nye
medlemshvervningsudvalg opnår resultater.
Et medlem stillede spørgsmålet: Hvorfor skal man være med
lem af Slægtsgårdsforeningen? Og der blev svaret: For at være
med til at bidrage til politisk forståelse for slægtsgårdene og for
at bevare slægtsgårdene, der er et enestående stykke kulturhi
storie.

Fra Dansk Slægtsgårdsarkiv kunne arkivar Ejgil Overby med
dele, at besøgstallet har været lidt vigende, til gengæld får man
mange telefoniske henvendelser og elektronisk post. Det bety
der, at der kan opstå ventetid på svar.
Desværre er Aage Kirkegaard ikke i stand til at komme tilbage
til arkivet, selvom han er i bedring, så Henry Slemming er nu
både formand for udvalget og arkivarvikar.
Arkivet har et udmærket samarbejde med Indenrigsministeriet,
der for nogle år siden bevilgede os midler fra landdistriktspul
jen. Vi var her igennem inviteret til konference i marts måned,
og vi gjorde overfor indenrigsminister Karen Jespersen op
mærksom på, at vi ikke deltog på lige fod med landsby forenin
gerne i arrangementer af den karakter. Ministeren har senere
svaret, at hun kun brugte landsbyforeningerne til rådgivnings
partnere.
Formanden for bladudvalget, A. C. Winther Hansen kunne med
dele, at man i udvalget havde drøftet det forslag, der blev frem
sat på årsmødet, at bladet skulle være i farver.

Bladudvalget mener ikke man kan forsvare næsten en fordob
ling af medlemsbladets fremstillingspris, og han tilføjede, at
bladet ikke skal drukne i bunken af reklamer, der følger med
posten.
Udvalgsformanden mener, at vi har et blad, som passer til vores
ambitionsniveau, det kan genkendes når man modtager det.

Derefter gik man over til konstituering, og alle valg var genvalg.
Landsformand: Carl Martin Christensen.
Næstformand: A. C. Winther Hansen.
Forretningsudvalg: Carl Martin Christensen, A. C. Winther
Hansen og Oluf Føns Knudsen.
Arkivudvalg: Henry Slemming, Jens Skytte, Poul Mahler og
Knud Høstgaard Møller.
Bladudvalg: A. C. Winther Hansen, Elise Jensen og Elsa Chris
ta Bollerup Nielsen.
Medlemshvervningsudvalg: Marie Hansen, Grethe Plagborg,
Jens Peter Skov Jensen og Inger M. Hansen.
Vedrørende årsmødet i Hanstholm 25. - 26. maj 2002 kunne
Jens Skytte fra Midtjysk kreds orientere om programmet.
Lørdag formiddag samles vi ved Hanstholm fyr, og ser det tyske
befæstningsanlæg fra 2. verdenskrig. Årsmødet, festen og over
natningen er henlagt til Hotel Hanstholm og søndagens program
omfatter morgenandagt i Hil lerslev kirke, besøg hos Esben
Oddershede, Søgaard ved Thisted og hos Ib Kibsdal på
Rosvang.

Årsmødet i 2003 er henlagt til Bornholm, og Mogens Frigaard
redegjorde for hotel og udflugtsmål.

Efter den traditionelle runde med gensidig orientering fra kred
sene blev der en længere og god debat om indholdet af lokal
foreningernes møder. Er vore emner og mål for udflugter for
støvede, eller er det godt vi værner om vor kultur, var syns
punkterne. Hertil føjede et hovedbestyrelsesmedlem, at vi skal
være et kulturelt supplement, for det landbrugsfaglige indhold
får de unge landmænd i landboforeningerne.
Under eventuelt havde Marie Hansen fra Sjælland Syd et indlæg
om gårdhandel og miljøvurdering. Reglerne er ændret fra juli
måned, og hun påviste vanskeligheder med at afhænde en pro
duktionsgård, der ligger for tæt på en beboelse.
OGN.

Jens og Anna Jensens Fond
udlåner penge til unge landmænds etablering af selv
stændigt landbrug, bade ved familiehandel og ved køb
på det frie marked.

Ansøgninger kan fremsendes løbende og bliver
behandlet på halvårlige møder.

Fonden yder også legater til unge landmænd under
uddannelse.
Legat er enten på 5.000 kr. eller 10.000 kr. Legaterne
skal primært anvendes til studierejser i udlandet.
Ansøgning kan fremsendes hvert årjnden udgangen af
april måned, og vil blive behandléTi maj/juni maned.

Henvendelse til: Carl Martin Christensen, Kaaregaard,
Badstrupvej 39, 5485 Skamby.
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Dammegaard
Dammegaard ligger i Freerslev lidt syd for Hillerød, det er en
slægtsgård i femte generation.
Dammegaard har sit navn af, at den lå omgivet af fire damme.
Endnu ligger gadekæret ved gårdens indkørsel, og gårdens
adresse er Gadekærvej 2.
Overfor i nr 5 residerer Signe Jensen. Hun er formand for den
jubilerende slægtsgårdskreds i Nordsjælland. Hvor Signe Jen
sen bor lå i middelalderen landsbyens kirke, som blev revet ned
i 1550'erne, da Freerslev sogn blev lagt under Nørre Herløv.
På stedet er fundet både munkesten og skeletter.

I middelalderen hørte Freerslev under Æbelholt Kloster, senere
kom landsbyen under krongodset. Ved matrikuleringen i 16821688 var der 20 gårde i Freerslev med tilsammen 133 tdr. hart
korn og 520 tdr. land dyrket areal.
Ved udskiftningen som afsluttedes i 1785 blev gårdenes antal
reduceret til 17. Og efter udskiftningens gennemførelse kunne
fæster Christen Thommesen få kongeligt arvefæsteskøde på sin
gård i Freerslev - Dammegaard - dateret 28. november 1790.
Senere ejedes gården af Ole Hansen, som i 1843 solgte til Jens
Jensen, den nuværende ejers tipoldefar.
Jens Jensen var født i Udesundby og var 45 år gammel, da han
købte Dammegaard. Han var gift med Karen Larsdatter fra
Sundbylille i Jørlunde sogn.
Jens Jensen var møllersvend indtil han købte Dammegaard.
I 1874 overtog sønnen Hans Peder Jensen (1847-1914) gården.
Han var gift med Inger Margrethe Christensen (1858-1949) fra
Toftegaard i Freerslev.
Hans Peder Jensen købte i 1851 Baunegaard med 20 ha og knapt
133 tdr. hartkorn, som blev lagt under Dammegaard.

I skødet opregnes ikke mindre en 10 matrikelnumre. 4a er Dammegaards og 2a er Baunegaards numre, men dertil kommer otte
større og mindre parceller.
Gårdens samlede hartkorn var godt 1O'A tdr. Arealet var 96 tdr.
land, hvoraf de 91 var agerjord.
Besætningen bestod på den tid af 25 malkekøer, 20 stk. ung
kvæg og kalve, 2 tyre, 6 heste og 5 plage og føl. Årligt solgtes
90 fedesvin.

Gården havde fået en ny staldlænge i 1882, men ellers var det
den gamle bindingsværksgård, der lå her indtil 1929, da Chri
sten Jørgen Jensen indgik aftale med murermester Vilhelm Han
sen, Nørre Herløv om opførelsen af et nyt stuehus til 8.500 kr.
Gårdens udlænger er fornyede i løbet af de sidste 35 år.
Spisestuen på Dammegaard fik Julie Jensen med fra Langeland,
hvor snedkeren i S nøde havde lavet den, så den passede til stu
en i det gamle stuehus.
Da det nye stuehus blev opført blev spisestuens mål tilpasset
møblementet.
I 1948 købte sønnen Jørgen Peder Jensen (1919-1999) Damme
gaard. Han var samme år blevet gift med Signe Hansen (1923)
fra Ullerød.
Sammen har de værnet om den smukke gård, og i 1978 fik søn
nen Niels Jørgen Jensen (1948) halvpart i gården. Niels Jørgen
Jensen var i 1973 blevet gift med Lone Jensen, der er damefri
sør. De købte et hus overfor gården, og efter at Niels Jørgen
Jensen i 1986 havde overtaget den anden halvdel af gården byt
tede de to generationer boliger, så Signe og Jørgen Peder Jensen
flyttede over i huset, som de udvidede med en tilbygning.

Gårdens drift er baseret på planteavl, men der er både heste, gri
se og fedekvæg.

Som noget usædvanligt for tiden havde Hans Peder Jensen gået
på latinskole i Hillerød, hvortil han red på hesteryg. Derved blev
han vidne til Frederiksborgs Slots brand den 17. december
1859, og det har han skrevet en beretning om.

Signe Jensen fortæller, at der var gammel tradition for avl af
Frederiksborgheste på gården, og både hendes mand og sviger
fader red meget
Christen Jørgen Jensen udstillede Frederiksborgheste på
dyrskuer, hvor han tog mange præmier med hjem.

11912 kom tredje generation ind på Dammegaard med Christen
Jørgen Jensen (1882-1979). Han var gift i Snøde kirke 7. juni
1912 med Julie Thomsen ( 1889-1939) fra Juliegaard i Snøde på
Langeland.

OGN.
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Nordsjællandskredsen
1976-2001.
Den 21. juli 1976 stiftedes Nordsjællandskredsen.
Af foreningens forhandlingsprotokol fremgår, at den 21.
juli afholdt Dansk Slægtsgårdsforeningen møde for med
lemmer i Frederiksborg Amt på Arresøhus.
Landsforeningens næstformand Ejnar Petersen, Kikhavn
ved Hundested bød velkommen og landsformand Chr. R.
Christensen redegjorde for foreningens arbejde.
Gårdejer Vagn Mathiasen, Munkhøjgaard foreslog, at der
dannedes en særlig afdeling for Nordsjælland. Forslaget
blev anbefalet af den stedlige landboforenings formand og
husmandsforeningens formand og flere andre.
Der nedsattes en bestyrelse, hvortil valgtes Ejnar Petersen,
Vagn Mathiasen, Niels Kr. Petersen, Kregme, borgmester
Jakob Petersen, Skibby og konsulent Skov fra landbofore
ningen. Vagn Mathiasen valgtes til formand.
Det vedtoges at afholde høstfest den 19. september hos
Tove og Vagn Mathiasen på Munkhøjgaard, og man ville
arbejde for at få Slægtsgårdsforeningens årsmøde til Hel
singør i 1978.
Ejnar Petersen fra Kikhavn var indvalgt i Dansk Slægts
gårdsforenings hovedbestyrelsen i 1955 og fra 1968 til
1978, da han forlod hovedbestyrelsen, var han organisati
onens næstformand.
Det lykkedes den nye kreds at få årsmødet i 1978, og her
valgtes Vagn Mathiasen til hovedbestyrelsen efter Ejnar
Petersen.
Vagn Mathiasen var kredsens myndige og dynamiske for
mand gennem godt 24 år, indtil han trak sig tilbage på
kredsens generalforsamling den 8. november 2000.
Kredsens nuværende formand er Signe Jensen, Freerslev,
som har været i bestyrelsen siden 1985.

Dansk Slægtsgårdsforening ønsker Nordsjællandskredsen
tillykke med jubilæet.

Bakkegården
Bakkegården i Jaungyde, Tulstrup sogn ved Skanderborg har
været i slægten siden 1751, da Christen Sørensen fik fæste på
gården, efter at han havde giftet sig med afdøde fæster Jens
Rasmussens enke.
I 1783 blev landsbyen udskiftet, og i 1792 overgik gården til
selveje. I skødet står:
"Undertegnede Frederica Sophie Adeler, salig geheimeråd og
amtmand Woydas efterleverske til Sophiendal, skøder og
afhænder herved fra mig og arvinger i overensstemmelse med
købekontrakten af 6. januar 1792 til velagte Christen Sørensen
af Jaungyde han i fæste havende gård i Tulstrup sogn, Jaungyde
by, skaffende af ager og engs hartkorn 3 td. 2 fd. 1 4/5 alb."
Christen Sørensen overtog gården med tilhørende mark, skov,
ager, eng, hede, overdrev, krat, mose og kær.
I skødet står endvidere:
"At være tilfreds med at jeg og livsarvinger, sålænge vi ejer og
beboer Sophiendal forbeholder os:

Dødsfald
Gårdejer Vagn Mathiasen, "Solgaard", Langerød ved Fredens
borg er død.
Vagn Mathiasen var en ildsjæl i alt hvad han foretog sig, og det
var meget. Han var formand for Dansk slægtsgårdsforening i
Frederiksborg Amt gennem 24 år. Han havde sæde i hovedbe
styrelsen, og var en aktiv arkivudvalgsformand gennem mange
år.
Det var Vagn Mathiasens fortjeneste at vort arkiv fik nogle
meget gode år på Landbrugsmuseet i Ringsted, og det var ham
en stor sorg, at vi blev sagt op. Han deltog positivt i beslutnin
gen om at flytte arkivet til GI. Estrup, men valgte derefter at
trække sig som formand for arkivet.
Vagn Mathiasen var i mange år foreningens aktive og kritiske
revisor.
Dansk Slægtsgårdsforening har meget at takke denne hæders
mand for, og det gør jeg gerne her, men jeg er meget glad for, at
jeg fik mulighed for at besøge ham på hans 80-årsdag - den 21.
juli i år, hvor jeg kunne takke ham for vort samarbejde.
Mine varme hilsener til fru Tove og hendes familie med ønsket
om, at du vil komme i vor kære forening fremover.
Æret være Vagn Mathiasens minde.
Carl Martin Christensen.
OGN.

Persondataloven
Datatilsynet har på internettet udsendt en vejledning for slægts
forskere om hvornår slægtsforskere skal være opmærksomme
på persondataloven.
Persondataloven gælder ikke for personers håndtering af oplys
ninger i forbindelse med udøvelse af aktiviteter af ren privat
karakter, altså forsker i sin slægt for egen fornøjelses skyld.
Men gives informationen videre til en bredere kreds, kan aktivi
teten ikke siges at være af rent privat karakter.
Videregivelse af oplysninger til personer inden for slægten vil
betragtes som af privat karakter.
Hvis oplysningerne derimod offentliggøres f. eks. på Internettet,
vil der være tale om at oplysningerne videregives til en bredere
kreds, og så gælder loven.
Dermed ikke sagt, at man ikke må bruge oplysningerne, men de
spilleregler, der følger af loven skal overholdes.
Læs mere om persondataloven på WWW.datatilsynet.dk.
OGN.

A - ene fiskerettighed i gårdens og dertil stødende grundes van
de, søer og strømme.
B - Ene jagtret på sammes ejendom, ligesom at beboerne, når
ønskes, afgive et bud til klapjagt.
C - Tvende fulde høbjergningsdage af gårdens ejer at forrettes
på hans kost, årlig her på Sophiendals mark, når tilsiges, hver
gang med tvende arbejdsføre folk, en med høleen og en med
rive.
D - Ligeså årlig, når forlanges, forrette en rejse herfra eller her
til med heste og vogn til Århus, Horsens eller ligelang vej.
E - Ej at have noget imod at jeg forbeholder sig for bestandig,
det stykke af Jaungyde Hylling skov, som støder til det mig for
beholdne Nørre Vissing, Hylling skov, alt efter den skellinie,
som nylig er afsat ved landinspektør Munk, med skelpæle, og da
jeg for destydeligere skel, lader lange skellinier på min grund
hugge tre alen bort, så skal og køberen med samtlige bymænd
være forpligtet inden 1. maj 1795 ligeledes langs skellinien at
lade borthugge alle træerne på deres grund lige så bred som jeg.
F - At jeg forbeholder mig efter kontrakten alle mine i byen hav
de fæstehuse som erholder det dem tilstående græsningsjord og
agerjord."
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Bakkegården i Jaungyde i 1930 'erne.

Købesummen var 961 rigsdaler 5 mark og 4 skilling.

Christen Sørensen var født i 1713 i Skanderup. Han nåede at
komme i sit tredje ægteskab, og af dette havde han sønnen
Simon Christensen, som i 1795 overtog gården. Han var født i
1768.
Simon Christensen var ugift og efter hans død i 1806 arvede
moderen ham, hvorefter lillebroderen, Jens Christensen (f.
1774), overtog hjemmet, men han afstod den efter to år til den
tredje broder, Ole Christensen, som efter kort tid lod gården gå
tilbage til broderen, Jens Christensen. Han blev gift med Kjers
ten Christophersdatter, der var født i 1784 på en anden gård i
Jaungyde.
I 1842 arvede sønnen Jens Jensen Smed Bakkegård med foræl
drene på aftægt. Han var født i 1812 og blev gift med Helle
Jensdatter (f. 1810). De fik børnene: Jens (1843), Ane Kirstine
(1847), Kirsten (1850) og Hedvig (1854).
For at sikre denne børnefolk, deltes gården, så Jens fik 30 tdr.
land, Ane Kirstine, der blev gift med Peter Bak, fik 14 tdr. land
ager og 7 skov. Kirsten blev gift med Peter Sørensen fra Framlev, og de overtog gårdens hovedparcel i 1875,
Hedvig blev gift med en broder til søsterens mand, Rasmus
Peder Sørensen Labing, og de overtog hans fødehjem.

Til gården hører 41 ha lige fordelt på ager og eng.
Gården drives med ren planteavl, men i 1955, da Helga og Karl
Sørensen overtog gården, var der 22 malkekøer, der først blev
sat ud i 1987. Fra omkring 1960 til 1995 var der 15 - 16 søer, og
man fedede de grise op, der kom ud af soholdet.

Helga og Karl Sørensen har fornyet gårdens udlænger i perio
den fra 1956 til 1961, og stuehuset blev renoveret i 1975, men
det er opført i 1840.
Oprindelig var gårdene i Jaungyde under Øm kloster og kom
senere under Sophiendal gods.
Fra 1554 til 1688 var gårdene matr. nr. 8 a og 9a i Jaungyde en
gård, men blev efter matriklen i 1688 delt igen.
Bakkegården er matr. nr. 9a.

Ifølge matriklen 1682-1688 havde Jaungyde 10 gårde og 1 hus
uden jord. Det samlede hartkorn var godt 46 tdr. og det dyrkede
areal omfattede godt 286 tdr. land.
OGN.

Kirsten (1850-1937) og Peter Sørensen (1852-1910) var blevet
gift i 1874, og de fik fire børn. Efter Peter Sørensens død i 1910
sad enken med gården til 1914, da den yngste søn Søren Mart
in Sørensen (1889-1970) blev ejer. Han giftede sig i 1917 med
Kathrine Thomsen, og de fik børnene:
Peter ( 1920), Theodor ( 1923), Karl ( 1925), Elsa ( 1927) og Knud
(1937).
I 1955 blev Karl Sørensen gift med Helga, og samme år overtog
de Bakkegården.
De har en søn, Lars Sørensen, som i 2000 overtog 60 % af Bak
kegården. Derved blev han 8. generation. Lars Sørensen er ansat
på DLGs sædekomsafdeling i Hasselager.

Bakkegården 2001. Stuehuset fra 1840 blev renoveret i 1975
og udlængerne blev fornyet i perioden 1966-1961.
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Kragerup
Den 24. juni - Set. Hans dag - fjerede godsejer Birgitte Dinesen
og hendes fader, kammerherre Erik Dinesen, 200-året for slæg
ten Dinesens overtagelse af Kragerup gods ved Ruds Vedby i
Vestsjælland.

Ejerne
Kragerup - eller som den tidligere kaldtes Kragerupgård - er en
gammel hovedgård, der nævnes første gang i 1327, da den eje
des af Matheus Taa. I 1357 nævnes Jens Neb. Hans søn, Henrik,
ejede gården i 1399 sammen med sin søster, og de kommende
100 år var ejendomsforholdet kompliceret, idet flere havde part
i gården.
I 1460 nævnes Folmer og i 1468 hans broder Oluf Gyrsting som
medejer. Det synes som om denne slægt far samlet alle parter i
gården, idet Oluf Gyrstinges datter Anne bringer gården samlet
til sin mand, Per Skram, der efter hendes død ægtede Christence Lunge og solgte Kragerup til hendes fader, Ove lunge.
Ove Lunges datter, Dorthe, ægtede Claus Ulfedlt, og deres søn
Eggert Ulfeldt blev senere ejer af Kragerup. Hans enke bragte
gård og gods til sin anden mand Jørgen Friis til Krastrup, og
deres søn, Christen Friis fik i 1610 overdraget Kragerup med
fem bøndergårde i den senere nedlagte Kragerup by.
Christen Friis blev den egentlige grundlægger af storgodset Kra
gerup.
Christen Friis købte først de fleste gårde i landsbyen, for hoved
gården skulle styrkes. Dernæst købtes gårde i Skellebjerg, Sol
bjerg, Knudstrup, Dalby, Reerslev, Bildsø, Gørlev, Niløse, Høng
og lille Fuglede samt fiskeret i Tissø.
Han sikrede sig flere ejendomme i København, i 1624 erhver
vede han sig en passende gravplads i Sorø kirke mod at afleve
re en gård i Merløse og en i Niløse til Sorø Akademi. I 1627
købte han af kongen Ørslev kirke.
I sit ægteskab med Barbara Wittrup, havde han fået hovedgård
en Engelstofte, og senere købte han bl. a. Bonderup og Lind
holm. Lindholm benyttedes til overnatning, på hans rejser mel
lem Kragerup og København.
Barbara Wittrup var opdraget på Borreby hos kansler Christian
Friis (1556-1616), og således blev Christen Friis en slags svi
gersøn til den gamle kansler, som han efterfulgte, efter en karri
ere ved hoffet. 11616 udnævnt Christen Friis til kansler, og i de
næste 23 år var han Danmark-Norges fornemmeste embeds
mand, med en kort afbrydelse i 1632, da kongens svigersøn
Frantz Rantzau var rigshofmester.
Friis var vistnok med da kongen i 1623 gav fæstebønderne i de
sjællandske len ret til at eje deres gårdbygninger, og har sand
synligvis haft sympati for den af kongen fremsatte tanke om
afskaffelse af hoveriet på krongodset mod arbejdspenge. Tanken
strandede på rådsflertallets modstand, ligesom han i 1633 sam
men med prins Christian og rigsmarsk Jørgen Urne kundgjorde
sit samtykke til kongens begæring om at adelen ville gå ind for
vornedskabets afskaffelse.
Christen Friis var en af de største jord- og godsbesiddere i Dan
mark. Han var kongens nærmeste, arveprinsens fortrolige en
lærd mand med betydeligt overblik og agtet af alle.
Christen Friis lod i 1620'erne opføre en ny hovedbygning til
Kragerup. Det var i tre fløje i to stokværk over hvælvede kæl
dre. Hovedfløjen var dengang mod øst.
Christen Friis store godssamling deltes efter han død i 1639
mellem hans 9 børn. Sønnen Jørgen Friis overtog Kragerup,
men efter hans død tilfaldt det moderen, Barbara Witterup, som
derefter overlod Kragerup til sønnen Hans Friis, som i 1656
solgte godset til Frederik Urne til Bregentved, fra hvem den i
1660 kom til svigersønnen, Ove Juul til Willestrup. Ove Juul var
tidens største jorddrot, og han tog aldrig fast ophold på Krage
rup.

Kragerups hovedbygning set fra øst.
Kansler Christen Friis lod i 1620'erne opføre en trefløjet
hovedbygning i to etager over hvælvede kældre. Hovedfløjen
var mod øst med tårn. I år 1800 lod Peter Beck en ny og meget
imponerende hovedfløj mod vest, hvorefter den gamle hovedfløj
blev revet ned.
Omkring 1838 blev sidefløjene renoveret. 1 1967 afsluttede
Marie-Louise og Erik Dinesen en større modernisering, og det
hele har fået en gennemgribende istandsættelse efter at godse
jer Birgitte Dinesen besluttede at flytte ind i hovedbygningen i
1997.
(tegning: Ellen Valentin.)
I 1686 tilfaldt Kragerup sønnen, baron Christian Juul til Rysensteen, der året efter overlod den til søsteren Mette Juul.
I 1705 solgte hun Kragerup til postforvalter Jacob Lerche, efter
hvis død i 1721 godset erhvervedes af Andreas Fogh, i hvis
slægts eje den forblev indtil 1799, da jomfru Christine Fogh
solgte den til Peter Béch - senere borgmester i København.
Peter Bech var antagelig bygherre af den store hovedfløj, som
nu præger Kragerups hovedbygning.

Slægten Dinesen
Ved købekontrakt af 15. oktober 1801 overtog, den tidligere ejer
af Gyldenholm hovedgård landvæsenskommissær og kammer
råd Jens Kraft Dinesen Kragerup, i hvis slægt godset er forble
vet gennem 7 generationer.
Den nye ejer, Jens Kraft Dinesen (1768-1827) , var søn af jus
titsråd Anders Dinesen (1737-1785), Birkedommer ved
Bidstrupgård birk, senere byfoged i Roskilde, som i 1761 købte
Østrupgård, hovedgård i Kirkerup sogn ved Veksø i Nordsjæl
land. I 1767 fik han skøde på herregården Trudsholm i Horns
herred.
Anders Dinesens fader, Jørgen Dinesen, var forpagter af herre
gården Hagestedgård ved Holbæk. Slægten kan føres tilbage til
Jørgen Dinusøn, fæstebonde i Mårsø på Tuse Næs ved Holbæk.
Han er nævnt i 1636.
Anders Dinesen tog sin afsked som byfoged i 1771, for at sam
le sig om godsadministrationen.
Ved salget af Antvorskov ryttergods i 1774 købte Anders Dine
sen to hovedgårde - Gimlinge og Lystager - som han lagde sam
men til en herregård, der fik navnet Gyldenholm.
I 1775 solgte Anders Dinesen Østrupgård og året efter Truds
holm.
Assessor Dinesen bød 75.040 rd for sit nye gods, der bestod af
to parceller med bøndergods og kirker men ingen hovedgårds
bygninger. Alt skulle han selv opbygge.
Hverken Østrupgård eller Trudsholm var store godser, så han
lånte halvdelen af købesummen - 37.520 rd - af brødrene Hincheldey, købmænd i Nykøbing Falster.
Assessor Dinesen blev i 1782 udnævnt til justitsråd, og samtidig
havde han planer om at oprette et baroni af Gyldenholm, hvor-

8

landvæsenskommissær og i 1812 til justitsråd.
Sønnen Anders Didrik Dinesen overtog Kragerup, medens søn
nen Adolph Vilhelm Dinesen blev ejer af Katholm gods på
Djursland. ( Se nedenfor.)
Anders Didrik Dinesen nåede kun at sidde med Kragerup i 13
år. Han huskes for at have skiftet studene ud med malkekøer og
for at have renoveret hovedbygningens sidefløje. Han udnævn
tes også til justitsråd.
I 1829 var Dinesen blevet gift med Sophie Jacobine de Neergaard, en niece af hans onkel major Jacob de Neergaard til Thybjerggård. Sophie de Neergaard var datter af godsejer Johan
Michael de Neergaard, Vivebrogaard m. fl. i Himmerland.
Dinesen døde 42 år gammel i 1840, og enken administrerede
Kragerup med stor dygtighed til sin død i 1857. Hun afløste
hoveriet og indtog en del bondejord under hovedgården samt
oprettede afbyggergården Rugskov. Endvidere nedbrød hun i
årene 1842-1843 gårdens gamle avlsgårdsbygninger af bin
dingsværk og opførte grundmurede længer .

Familien Dinesen.
Siddende kammerherreinde Marie-Louise Dinesen. Stående fra
højre: kammerherre Erik Dinesen, godsejer Birgitte Dinesen og
hendes datter Regitze Dinesen.

efter han skulle adles under navnet Gyldenørn. Men 7. novem
ber 1785 afgik han ved døden 48 år gammel, og dermed blev der
ej heller noget af baroniet, men han havde fået oprettet en
såkaldt disposition, der sikrede Gyldenholm Hovedgård og gods
for den mandlige slægt.

Anders Dinesen var i 1763 blevet gift med Frederiche Lovise
Gamborg, og efter hendes død i 1765 indgik han i ægteskab med
Severine Dorothea Kraft (1749-1810). I dette ægteskab fødtes
en søn og fem døtre. Ifølge dispositionen skulle sønnen, Jens
Kraft Dinesen, overtage Gyldenholm når han fyldte 25 år.
Den 1. maj 1793 overtog Jens Kraft Dinesen Gyldenholm.
I 1800 solgte han Gyldenholm, og kammerherre Erik Dinesen
siger, at det er vanskeligt at forstå salget af den store pragtfulde
gård med den gode jord. Og ikke mindre forståeligt, at han køb
te Kragerup, der både var mindre i tilliggende og værdi.
En forklaring kan være, at Jens Kraft Dinesen var træt af lånet
hos købmændene på Falster. Ved at sælge Gyldenholm, kunne
han blive en fri mand. I hvert fald sad han en tid og talte sine
penge før han købte Kragerup, som måske har tiltalt ham p.g.a.
den nye og smukke hovedbygning, det pæne renommé, alle de
betydningsfulde ejere og glansen af fordoms herlighed.
Jens Kraft Dinesen var i 1795 blevet gift med Johanne Ulrica
Birgitte Gøring, og de fik børnene:
1) Anders Didrik Dinesen. 1797-1798).
2) Anders Didrik Dinesen (1798-1840).
3) Severine Dorothea Maria Dinesen (1800-1813).
4) Magnus Christian Dinesen - tvilling (1804-1865).
5) Hanne Emilie Dinesen - tvilling (1804-1877).
6) Marie Augusta Dinesen (1806-1877).
7) Adolph Vilhelm Dinesen (1807-1876).
8) Julie Frederikke Dinesen (1809-1880)
Jens Kraft Dinesen var uddannet dansk jurist, men brugte sin
uddannelse i administrationen af sit gods, dog udnævntes han til

Efter Sophie Dinesens død i 1857 blev sønnen Jens Kraft Jacob
Sophus Dinesen ejer (1830-1910).
I 1859 udnævntes han til jægermester og i 1908 til kammerher
re, men han tog ikke meget del i det offentlige liv. Han administrede sit gods og samlede sig en betydelig formue. Det blev
sagt, at han var en af landets rigeste mænd.
Dinesen var barndomsven med Vilhelm Beck, der var præst i
Ørslev og født der. Vilh. Beck huskes som formand for Indre
Mission gennem mange år.
En dag sagde Vilh. Beck til Dinesen: "Hør engang, Sophus, jeg
synes det er længe siden jeg har set dig i kirken!" Hvortil Dine
sen slagfærdigt svarede: "Jeg skal sige dig, Vilhelm, når jeg har
hørt dig prædike, har jeg gavn af det i lang tid!"
Dinesen boede i hele sit liv på Kragerup, og det gav et særligt
patriarkalsk forhold mellem ham og egnens befolkning, og han
var højt respekteret.
Foruden Kragerup ejede han halvdelen af Rungstedlund, Rungstedgård og Folehave, som han fik ved sit giftermål med brode
rens enke. Den anden halvdel af de tre ejendomme ved Rung
sted ejedes af hendes broder Adolph Vilhelm Dinesen, der var
hans fætter.
I 1892 nedbrændte avlsgården på Kragerup, og nye blev opført
på den anden side af landevejen.
I 1890 købte han Gammel og Ny Wiffertsholm i Himmerland til
stedsønnen Axel Wilhelm Dinesen, og i 1904 Skjørringe gods
på Falster ligeledes til ham.
I 1892 havde Dinesen
oprettet "Jægermester J.
K. J. S. Dinesens Fideikommis" ved udstedel
se af en panteobligation
på 200.000 kr. med pant
i Kragerup gård og
gods.
Fideikommisset besad
han selv til sin død, der
indtraf 5. oktober 1910 i
toget under en rejse til
København

50 år gammel ægtede
han i 1880 sin niece
Alvilde Dinesen(18411893), der i nogle år
havde været enke efter

Slægten Dinesen til Kragerups våben.
En gående bjørn, en halv sort ørn
(Kraft) og tre gennem en guldkrone
stukne aks i blåt (Neergaard).
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hans yngre broder. Hun var datter af kammerherre Adolph Vil
helm Dinesen til Katholm.
Den næste ejer af Kragerup blev Jens Kraft Dinesen (18641916), søn af Alvildes første ægteskab. Han havde siden 1895
haft Kragerup i forpagtning.
I ægteskabet med Alice Laura Annie la Cour var der ingen børn,
og efter Dinesens død i 1916 tilfaldt Kragerup gods lillebrode
ren Axel Vilhelm Dinesen (1865-1932) til Gammel og Ny Wiffertsholm samt Skjørringe.
I hans tid måtte Kragerup afstå de sidste 52 fæsteejendomme,
ca. 1125 tdr. land.
A. W. Dinesen blev i 1926 udnævnt til hofjægermester.
I 1894 blev Dinesen gift med Ida van Deurs , datter af jæger
mester Carl Jacob Frederik van Deurs til Frydendal ( nu Torbenfeldt).
Hofjægermesterinde Dinesen residerede på GI. Wiffertsholm og
døde i 1964, og hendes ældste søn Jørgen Eigil Wiffert Dinesen
(1895-1965) overtog i 1939 Kragerup, efter at have haft den i
forpagtning siden 1922. Broderen Mogens Wilhelm overtog
Skjørringe.
Jørgen Dinesen opbyggede to store kvægbesætninger og tilmed
en stor svinebesætning på Rugskov. Endvidere havde han et
betydeligt antal belgierheste, som særligt havde hans interesse.
I 1928 udnævntes han til kammerjunker, i 1942 til hofjægerme
ster og i 1957 til kammerherre.
I 1926 blev Dinesen gift med baronesse Viveka Schaffalitsky de
Muckadell (1901-1946). Hun var datter af forfatter, chefredak
tør, orlogskaptajn baron Cai Schaffalitsky de Muckadell.

I ægteskabet var der tre børn:
1) Erik Sophus Dinesen (1928) ejer af Kragerup.
2) Birthe Alvilde Dinesen (1932) ejer af GI. Wiffertsholm og
3) Anders Wilhelm Dinesen (1933) ejer af Skjørringe.
Erik Dinesen blev efter en alsidig landbrugsuddannelse forpag
ter af GI. Wiffertsholm i 1955, men efter avlsgårdens brand på
Kragerup i 1959 ønskede kammerherre Jørgen Dinesen, at søn
nen kom hjem, og overtog driften af Kragerup, først som for
pagter og efter 1963 som ejer. I 1968 udnævntes han til
hofjægermester og i 1985 til kammerherre.
Erik Dinesen gennemførte en omfattende modernisering af Kra
gerup, først og fremmest mekaniseringen, men også selve drif
ten, idet store engarealer blev drænet og kultiveret.
Rugskov blev driftmæssigt lagt under Kragerup, kvægbesætnin
gen blev samlet på Rugskov. Den omfattede 600 dyr, og var på
den tid en af landets største. Svinebesætningen blev samlet på
Kragerup.
Kammerherre Dinesen har haft et meget aktivt liv. Han har bl.a.
været medlem af bestyrelsen i Kongelig Dansk Automobilklub,
Dansk Veteranbilklub, Holbæk Amts økonomiske Selskab,
Tolvmandsforeningen af 1. august 1960, det konservative Fol
kepartis hovedbestyrelse, Høyers Krudtværk, Kongskilde
Maskinfabrik m.m.
Han var medskifter af landbrugsbladet "Effektivt Landbrug" og
foreningen til videregående mekanisering, og endelig medlem
af Ørslev sogns menighedsråd og Høng Kommunes husleje
nævn.

Kammerherre Dinesen blev i 1956 gift med Marie-Louise Bohn,
og deres ældste datter - Birgitte Dinesen, overtog i 1979 hal
vparten af Kragerup, og i 1998 den anden halvdel.
Hun er uddannet driftleder fra Næsgård Agerbrugsskole og aka
demiøkonom.

Birgitte Dinesen er 7. generation på Kragerup. Til godset hører
926 ha, hvoraf 666 ha er ager. Jorden er bortforpagtet, men

Kragerup gods 2001.
godsejer Dinesen har etableret strudsproduktion med 50 moder
dyr, der giver 1500 kyllinger om året. I hovedbygningens sydf
løj er indrettet gårdbutik, hvor man kan købe strudsekød i man
ge skikkelser, men også andre varer, som tasker af strudseskind.
Der drives Bed & Breakfast og der er indrettet både selskabslo
kale og konferencerum.
I den gamle herskabsstald er galleriet MB ved Birgitte Meier.
Her kan man efter besøg i gårdbutikken lade sig inspirere eller
torturere - alt efter temperament!
Der er åbent i gårdbutikken onsdag, lørdag og søndag mellem
II og 15.
Galleriet holder åbent lørdage mellem 10 og 16.

Katholmlinien
Justitsråd Jens Kraft Dinesens yngre søn Adolph Vilhelm Dine
sen (1807-1876) købte herregården Katholm ved Grenå i 1839.
Han blev i 1840 gift med Dagmar Alvilda von Haffner.
De fik 8 børn, hvoraf den tredje i rækken, Adolph Vilhelm Dine
sen (1845-1895), huskes som forfatteren Boganis.
Han var først og fremmest officer, men købte i 1879 Rungstedlund, Rungstedgård og Folehave sammen med søsteren Alvilde.
Han blev i 1881 gift med Ingeborg Westenholz fra herregården
Mattrup ved Nr. Snede. De fik fem børn, og nr. 2 er Karen Christentze Dinesen (1885-1962), som blev gift med baron Bror
Blixen-Finecke, bedre kendt som forfatteren Karen Blixen, der
huskes for sit prægtige forfatterskab og opholdet i Afrika og på
Rungstedlund. Hun skrev Babettes gæstebud under pseudony
met Isak Dinesen.
Hendes lillebroder Thomas Fast Dinesen huskes som frivillig i
den canadiske hær under første Verdenskrig, og for han indsats
hædredes han med Victoriakorset. Han var ejer af Lerbæk
hovedgård ved Vejle.

Jubilæumsbog
I anledning af slægten 200 år på Kragerup udgav godsejer Bir
gitte Dinesen jubilæumssskriftet "Kragerup 1801-2001". Der
indledes med en større og meget læseværdig artikel om Kragerups historie og ejerskab, skrevet af Erik Dinesen. Derefter føl
ger en artikel om veteranbilerne på Kragerup, Marie-Louise
Dinesen beretter om folkehusholdningen, to mangeårige medar
bejdere fortæller om hverdagen på godset og bogen slutter med
Birgitte Dinesen, der beretter om udfordringen i at overtage et
gods og en fredet hovedbygning.
Jubilæumsbogen er på 45 sider og kan købes for 25 kr. i gård
butikken.

Slægtsbogen
I 1986 udsendtes "Slægten Dinesen gennem 350 år", der er en
bearbejdning af Th. Hauch-Fausbølls "Slægten Dinesen gennem
300 år" fra 1934.
Det er et omfattende værk på 148 sider.
Redigeret af J. K. Dinesen, Lerbæk og Erik Dinesen, Kragerup.
OGN.
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Slægten Dinesen til Kragerup - en oversigt
Jens Kraft Dinesen gift med Johanne Ulrica Birgitte Christine Gøring.
1768-1829
1774-1829
Kragerup

Anders Didrik Dinesen
1798-1840
Gift med Sophie de Neergaard
1810-1857
Kragerup

Adolph Vilhelm Dinesen
1807-1876
Gift med Alvilda von Haffner
1818-1874
Katholm.

J. K. J. Sophus Dinesen Johan Ulrich Peter Dinesen
1830-1910
1832-1874
Gift 1880 med Alvilda D. Gift 1863 med Alvilda Dinesen
Kragerup

Alvilda Dinesen Ad. Wilh. Dinesen
1841-1893
1845-1895
Gift med fætrene Gift med Ingeborg Westenholz.
1856-1939
Rungstedlund

Jens Kraft D.
1864-1916
G. Alice la Cour
1882-1933
Kragerup

Ax. Wilh. D.
1865-1832
G. Ida van Deurs
1868-1964
Kragerup

Karen Dinesen Thomas Dinesen
1885- 1962
1892-1979
G. Bror Blixen-F.
1886- 1946
Lerbæk

Jørgen Dinesen
1895-1965
G. Viveka Schaffalitsky de Muckadell
1901-1946
Kragerup

Erik Sophus Dinesen
1928
G. Marie-Louise Bohn
1935
Kragerup

Birthe Dinesen
1932
G. Torben Lindegård
1929
GI. Wiffertsholm

Anders W. Dinesen
1933
G. Karen Marie Lystrup
1937
Skørringe

Birgitte Dinesen
1958
Kragerup

Husdyrproduktion
Efterårets store overraskelse var fødevareminister Ritt Bjerregaards udtalelse om, at der kan ske en forøgelse af svinepro
duktionen.
Det er sikkert mere af hensyn til valutaindtjeningen end af hen
syn til landbruget!
Alligevel er der grund til at glæde sig over initiativet.

Ganske vist hører vi så meget om kvælstofforurening og gylle
lugt.
Lugten er streng, men den er et naturligt produkt af en godkendt
produktionsform.

Det er værd at erindre, at husdyrholdet i dag er mindre end for
100 år siden:

Husdyrenes anta
Heste
Kvæg
Svin
Får
Høns

1898

1999

449.325
1.744.797
1.168.493
1.074.413
ca. 8.800.000

40.485
1.887.057
11.626.043
142.880
19.968.000

Omregn antallet af dyr i 1898 og 1999 til dyreenheder, og
bemærk, at antallet af dyreenheder nu ligger langt under der det
var for 100 år siden.
Det dyrkede areal er stort set det samme som i 1898, ( i 1898
2.800.000 ha mod 2.644.000 ha i dag) men gødningsmængden
er selvfølgelig steget i de 100 år, der er større omsætning i
moderne racer og foderkvaliteten er også forbedret.
Uanset hvordan man regner det ud, så er der plads til en forøgel
se af den animalske produktion uden at det giver nogen mil
jøbelastning i forhold til for 100 år siden.
Et af fødevareministerens krav til produktionsforøgelsen er øget
husdyrvelfærd.

Gå en tur på et af vore frilandsmuseer, og betragt staldene i
1700- og 1800-tallets bygninger.
Lugten i de gamle stalde var tung.
Pladsen var trang.
I mange kostalde måtte man fodre bagfra, al foder blev båret op
til køerne i kurve.
I dag har alle dyr drikkeventiler, tidligere kom køerne ud en
gang om dagen og fik vand ved vandposten. Og der findes man
ge beretninger om, at om sommeren var brønden gået tør, og om
vinteren var pumpen frosset.
I gamle dage havde man gæssene i rum under bænken i stuen,
hvor meget plads havde den enkelte gås!
Husdyrvelfærden er blevet meget bedre.
OGN.
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NYT FRA KREDSENE
Nordsjællandskredsen
Den 19. november indbyder kredsen til 25 års jubilæumsmøde
på Skævinge Kro.
Kredsens stiftelsesdag er ganske vist den 21. juli, men bestyrel
sen fastholder traditionen med et medlemsmøde med general
forsamling og foredrag før adventstidens begynder.
Taler ved jubilæumssmødet bliver redaktør Mogens Rubinstein,
hvis emne er: "Presse - ven eller fjende?"

Midtjysk kreds
Torsdag, den 8. november kl. 190.00 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.
Signe Jensen.

Vestsj ællandskredsen
Den 12. september have kredsen indbudt til efterårsudflugt til
Tersløse, hvor man først samledes i den kirken, hvis bygning er
fra middelalderen men inventaret fra 1970'erne. Her fortalte
sognepræst Per Mollerup. Derefter gik vi over på den anden side
af vejen til Tersløsegård, der nu er indrettet med mindestuer for
forfatter Ludvig Holberg. Her fortalte foreviseren - fru Loren
tzen - om Holberg som forfatter og godsejer, og kunne oplyse,
at Tersløsegårds gamle hovedbygning er det eneste hus, hvor
Holberg har boet, som er bevaret.
Udflugten fortsatte til Kolonien Filadelfia, hvor vi først nød
eftermiddagskaffen i kantinen. Derefter fortalte museumsleder
Bent Gaardbo om Koloniens historie, fra dr. A. Sell etablerede
sig som landsbylæge i Tersløse med ophold for epilepsipatien
ter til hans opbygning af det store hospitalskompleks, som i dag
er Danmarks eneste epilepsihospital. Der er psykriatisk afde
ling, børnehospital, genoptræningscenter for hjerneskadede og
værksted for dagpatienter.
Efter denne introduktion gik vi først til museet, der viser hospi
talets udvikling gennem 100 år samt dele af dr. Sells private stu
er. Bent Gaardbo og Jens Hansen viste rundt blandt de mange
ting.
Dagen sluttede med besøg i Kolonien Filadelfias kirke.
De 37 fremmødte have en meget interessant dag, for alle i Vests
jælland kender Kolonien Filadelfia, men de færreste ved, hvil
ket smukt sted det er, og hvor interessant museet og lokaliteten
er.
OGN.

Bornholmskredsen
Den 19. juni havde vi en vellykket aftentur på hammeren. For
henværende stenhugger Verner Olsen viste rundt og fortalte om
de gamle stenbrud. Stenbruddet på hammeren var på et tids

punkt Europas mest moderne, og der var beskælftiget omkring
800 mand. Efter krigen gik det langsomt tilbage, og i 1970 stop
pede værket. Vi fik en meget interessant historie fortalt.
Efter turen holdt vi vores årsmøde på Hotel Petita i Sandvig.
Mogens Frigaard.

Sjælland Syd
Kredsen indbyder til "skoledag" lørdag, den 10. november 2001
på Brøderup Ungdomssksole, Karlshøj 40 i Tappernøje.
Familie og venner en velkomne.
Programmet for dagen er således:
Kl. 9.30 samles vi til kaffe og bydes velkommen af forstander
Erik Saul. Derefter vil landbrugslærer Dorthe Erbo, Næsgård
Agerbrugsskole tale over emnet " Hvor går dansk landbrug hen
og kan det private erhverv overleve?"
Efter frokosten er der sangtime og så venter kaffen. Dagen slut
ter med rejseforedrag af Vivi Saul.
Arrangementet slutter kl. 16.00.
Deltagerpris 60 kr. Men frokosten medbringer man selv.
Tilmelding til Marie Hansen, "Egevang" Atterupvej 43, 4640
Fakse. Tlf.: 56 71 37 92.

Ungarnsk kalkunlår
I referatet fra slægtsgårdsrejsen til Ungarn blev læserne stillet i
udsigt, at der ville blive bragt den opskrift på kalkunlår, som vi
havde så megen glæde af den sidste aften under middelalder
middagen.
Franz Uhlyarik har i september været i Ungarn og fået opskrif
ten af kokken:
Over- og underlår (ud i ét) snittes på bagsiden fire steder og fyl
des med spæk.
Derefter gnides overfladen (siden med hud) med knust hvidløg
og drysses med salt, peber og basilikum.
Kødet pladseres i bradepanden med vand i bunden, afdækkes
med folio og steges i ovnen ved 280 grader i ca. en time indtil
kødet er mørt.
Derefter tages folio af og kødet steger yderligere ved 200 grader
indtil overfladen er brun.
Retten serveres med rødkål, flute eller franskbrød.

Rødkål:
Sukker brunes, den hakkede rødkål tilsættes med 3 dl rødvin og
lidt æble og koges i ca. 1,5 time.
Velbekomme.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Gårdejer Holger Bjerre
"Roenborg"
Roenborgvej 1, Vejrum
7600 Struer

Gårdejer Anders Chr. Pedersen
"Karmark Hovedgaård"
Vester Vellingvej 12
8850 Bjerringbro

Arne Stengaard Hansen
Grønhøjgårdsvej 1,
Tjæreby, 4690 Haslev

Gårdejere Inge og
Ove Andersen
"Rønninge Lundsgård"
Lundsgårdsvej 6,
5540 Ullerslev

Gårdejere Aase og
Erik Andersen
"Muldtoftegård"
Fangelvej 145
5260 Odense S

Gårdejere Elise og Karlo Banke
Stengade Strandvej 2
5953 Tranekær

Karen Laugesen
Treide Næsvej 95
7000 Fredericia
Marit Ørregaard Andersen
Balager 51
8260 Viby J.
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Hovedgårde
Hovedgårde kaldes også for sædegårde. En sædegård betegner
en gård, hvor ejeren boede eller kunne bo - havde sit sæde, i
modsætning til ladegårde, der udelukkende tjente et landbrugs
mæssigt formål.
Efter forordningen om jordegods fra 1682 fordredes det, at
sædegården eller hovedgården skulle være komplet, for at nye
skatte- og tiendefrihed.
At en hovedgård var komplet betød, at den havde mindst 200
tdr. hartkorn bøndergods liggende indenfor en afstand af 2 mil
fra hovedgården.
I Danmark udskiltes hovedgårdene fra bøndergårdene i 1200tallet, idet herremændene til gengæld for deres personlige krig
stjeneste fik skattefrihed for den jord, de selv dyrkede under
deres sædegård eller lod dyrke for egen regning som avlsgårde.
Indtil enevældens indførelse i 1660 var hovedgårdsprivilegierne
knyttet til adelsstanden, derefter var privilegierne i princippet
afhængig af kongelig bevilling og hævdsret.
Skatteprivilegierne var knyttet til landbrugsjorden, og en hoved
gård var således altid en landbrugsbedrift, der imidlertid
afgørende adskilte sig fra bøndergårdene, dels i kraft af privile
gierne, dels på grund af størrelsen. Privilegiernes reelle værdi
stod i nøje sammenhæng med størrelsen af det skattefrie land
brugsareal, hvilket fremmede udviklingen i stordriften.
Efter ophævelsen af privilegierne i løbet af 1800-tallet bevarede
hovedgårdene i kraft af hovedgårdenes størrelse deres særpræg
i forhold til bondegårdsdriften.

De vigtigste hovedgårdsrettigheder var skattefriheden og fra
1527 tillige tiendefriheden, der sammen med friheden for land
gilde gav hovedgårdene fuldstændig rådighed over produkti
onsafkastet, som i kraft af adelens handelsprivilegier kunne
afsætte direkte til køberne. (Recesserne 1547 § 22 og 1558 § 34
og Danske Lov 3-13-15.)
Hovedgårdene fungerede tillige som opsamlingssteder for
fæstegodset afgifter og fra 1600-tallet i almindelighed også som
opsamlingssted for tiendeafgifter, der af kronen solgtes eller
bortforpagtedes til godsejerne. Hermed blev hovedgårdene det
centrale bindeled mellem landbrugets overskudsproduktion og
markedet.
I tiden fra omkring 1500 til omkring 1800 blev hovedgårdene
overvejende drevet ved hoveri af bønder og ved hjælp af bøn
ders redskaber, bl.a. som følge heraf adskilte kornavlen sig næp
pe fra bøndergårdenes, hverken hvad angår kvalitet eller udbyt
te. Derimod lagde ejerne af hovedgårdene i høj grad beslag på
de ressourcer i form af eng, skov og overdrev, der var bestem
mende for sammensætningen og størrelsen af husdyrholdet.
Kombineret med de fordele, hovedgårdene nød som stordrift og
som opsamlingssted for bøndergårdenes afgifter, gav udnyttel
sen af disse ressourcer godsejerne betydelig bedre vilkår for
opfedning af stude og for mejeribrug end bønderne.
I 1700-tallets diskussion for og imod hovedgårde blev det ofte
fremført, at hovedgårdene dels var bøndergårdene langt over
legne med hensyn til mejeribruget, dels var uundværlig for mar
kedsforsyningen. I hovedsagen er forklaringen på hovedgårde
nes betydning på kvægavlens område og som led i omsætningen
imidlertid ikke hovedgårdenes større produktivitet, men deri
mod såvel den skæve fordeling af ressourcerne som afgifts- og
handelsprivilegierne i hovedgårdenes favør.

Herligheder
Da alle efter 1682 fik ret til at erhverve adeligt jordegods, skel
nede man mellem de privilegerede og uprivilegerede herlighe
der.
Privilegerede herligheder var adelens personlige, som omfatte

de 1) kaldsret til præster, degn og skolelærere, 2) birkeret, 3)
hals og håndsret. 4) ret til sigt og sagefald og 5) jagtret også på
gods i fællig.
Uprivilegerede herligheder var knyttet til hovedgården og
omfattede 1) skifteret, 2) fiskeret, 3) forstrandsret, 4) skovret, 5)
bjergværksret og 6) jagtret på enemærker.

Middelalderens godssystem
I højmiddelalderen opstod en række brydegårde, godsdannelser
som blev bestyret for ejeren af en såkaldt bryde. Til brydegård
en hørte en hel del små brug, der var bolig for den arbejdskraft,
som skulle bruges til brydegårdens drift.
Under den senmiddelalderlige landbrugskrise fra omkring 1340
og godt hundrede år frem faldt befolkningstallet. Det blev ikke
muligt at få besat de helt små brug, og dermed mistede bryde
gårdene delvist deres arbejdskraft. Konsekvensen var, at bryde
gårdene blev opdelt og småbrugene lagt sammen. En betydelig
mere ensartet brugsstørrelse opstod, nemlig den mellemstore
danske bondegård.
Denne opdeling betød dog ikke, at jordejerne opgav deres ejen
domsret til jorden. Jordejerne, der var helt overvejende den pri
vilegerede herremandsstand, kronen og kirken, overlod brugs
retten til bønderne. Dette skete ved indgåelsen af fæste- eller
lejeaftaler, hvor bønder som modydelse forpligtede sig til at
erlægge tre slags afgifter.
For det første indfæstningen eller stedsmålet, der oftest var en
sum penge.
For det andet svarede fæstebonden en årlig afgift kaldet land
gilde. Det bestod for det mest af en del af kornhøsten, ikke sjæl
dent af en del af smørproduktionen, men også andre produkter
kunne indgå. Sammen med den rene lejeafgift, kaldet skylden,
afleverede bonden såkaldt herlighedsafgift for at vise, at han
anerkendte jordejeren som sin husbond og beskytter. Det var
vigtigt at fastslå, at fæstet ikke var et rent lejeforhold mellem
ligeberettigede parter. Det var tillige et herre-tjenerforhold, og
denne side af fæstevæsenet fik en stadig større vægt.
For det tredje var bonden oftest pligtig til at yde en mængde
arbejde for jordejeren. I 1500-tallet betød det dog ikke særlig
meget. Dette hoveri bestod overvejende i landbrugsarbejde på
den jord, som lå til den gård, som jordejeren selv dyrkede, især
i høsten og andre spidsbelastningsperioder.
Det var stadig sådan, at jordejeren havde sin egen gård. Den var
oftest, men ikke nødvendigvis, større end almindelige bonde
gårde, men den var fritaget for skatter. Ejeren behøvede ikke bo
på gården, men kunne overlade driften til en foged. Betingelsen
for skattefrihed var at herremanden selv stod for driften af sin
jord, og ikke fæstede den bort. Derfor var det muligt at eje flere
hovedgårde på samme tid.

To godssystemer
Til forståelsen af det danske godssystem, er det nødvendigt at
kende de to tyske godssystemer: Grundherrschaft og Gutsherr
schaft.
Indtil o. 1500 svarede godssystemet overalt i Tyskland i det sto
re og hele til det senmiddelalderlige danske, som beskrevet
ovenfor.
Dette godssystem betegnes som Grundherrschaft, hvor grund
herren altså er den godsejer, til hvem fæstebønderne betalte
deres afgifter, især landgilde, mens.hoveriet ikke havde den sto
re betydning. Grundherren var med andre ord, rentier, jordren
temodtager.
I løbet af 1500-tallet og især i 1600-tallet udviklede godssyste
met sig i den østlige del af Tyskland, hvor hoveriet fik større og
større betydning. Det skyldtes, at godsejerne begyndte at lægge
bondegårdsjord ind under hovedgårdens drift, i begyndelsen
overvejende jord fra øde, ikke bortfæstede gårde. Hovedgårde
ne voksede derved på bondegårdenes bekostning, og der blev
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færre til at forrette en stadig stigende arbejdsmængde på hoved
gården. De tidligere gårdfæstere blev for en stor dels vedkom
mende reduceret til landarbejdere på de nu virkelig store brug.
For at hindre bønderne i at flytte til andre og bedre egne indfør
tes livegenskabet, hvorved bønder blev bundet til det gods, hvor
de var født. Livegenskabet gav derimod ikke bønderne nogen
sikkerhed i fæstet, godsejerens adgang til at få fjernet en uøn
sket fæster blev tværtimod lettere.
Når hovedgårdsmarkerne blev større, blev produktionen også
større, og indtægterne fra kornslaget blev derfor vigtigere for
godsejeren end bøndernes landgildeafgift. Godsejeren var ikke
længere en der modtog pengene, en rentier, der lever af sine
midler, men en der foretager sig noget, en entrepreneur. Det pro
duktive godssystem, som rådede i de østelbiske egne af Tysk
land benævnes Gutsherrschaft.
Grundherren havde ikke som godsherren den samme myndig
hedsstilling overfor fæstebønderne, vel fordi gårdene i en lands
by langt fra alle hørte til det samme gods. Nogle hørte slet ikke
til noget gods, men ejedes af selvejerbønder. Endelig var bøn
dernes muligheder for at komme fri af fæsteforholdet som tidli
gere uhindret, ligesom de var mere sikre på at kunne blive i
fæstet, hvis det var det, de ønskede. Tilmed gik fæstet ofte i arv
fra far til søn.
Forskellen på de to godssystemer og dennes langtrækkende
historiske betydning illustreres af de store gårdes andel af den
dyrkede jord i de to områder af Tyskland i 1933.1 det udpræge
de Gutsherrschaftområde Mecklenburg havde gårde over 100 ha
ejendomsretten til 54 % af landbrugsarealet, i Bayern derimod
kun 3 %. I Danmark havde de 9 %.

Ved år 1500 dominerede fæstegårdene helt ejendomsstrukturen.
I hovedgårdenes rækker var der stadig en vekslen, da gårde fik
og mistede hovedgårdsstatus alt efter, om deres ejere behøvede
dem som administrative centre eller ikke. Deres betydning som
dyrkningsenheder var lille og driften på dem oftest beskeden.
Især i Jylland var driften ekstensiv med studeavlen i centrum.
Behovet for arbejdskraft på hovedgårdene var derfor ikke så
stærk, og hoveriet betød meget lidt. Det var derfor ikke særlig
generende for godsejerne, at en intensiv udnyttelse af fæsternes
hoveripligt heller ikke ville have været nem med den eksiste
rende godsstruktur, der havde strøgods som den dominerende
godsform, det vil sige de fleste fæstegårde lå spredt og eventu
elt langt fra hovedgården. Der var dog næsten altid en godsker
ne bestående af gårde i samme sogn som hovedgården. Derud
over var der for de større godsers vedkommende oftest en ring
udenom kernen med en nogenlunde stor og tæt bestand af fæste
gårde.
Fra omkring 1500 var der imidlertid på det retslige område ten
dens til, at godsejernes magt over fæstebønderne blev øget. Det
gjaldt især på Sjælland og Lolland-Falster, hvor vornedskabet
efter alt at dømme blev en realitet i 1490'erne.
Hovedgårdsdrift og stordrift er ikke nødvendigvis identiske
begreber, selvom det naturligvis i mange tilfælde var gældende.
Det var privilegierne, der gjorde en gård til hovedgård, størrel
sen spillede en underordnet rolle. Først 100 år senere blev
hovedgårdene omlagt til stordrift.
Udgangspunktet for stordriften var Koldingrecessen af 1558,
der gav adelsmanden ret til "gøre sig sit eget gods så nyttigt som
han kan, og sælge det til hvem han vil", altså frit på markedet.
Den heraf flydende velstand gav sig landet over udslag i et
omfattende byggeri af renæssanceherregårde, hvor man ikke
alene skal have opmærksomheden rettet imod hovedbygningen,
men også mod stalde og lader. Samtidig fik herregårdene gerne
deres jord udskiftet af landsbymarken og lagt ud som selvstæn
dige jordlodder.

De nye herregårdskomplekser var et billedligt udtryk for adel
ens rigdom og markerede dermed ejerens prestige overfor
standsfæller, men viste også fæstebønderne, hvor magten i land
bosamfundet befandt sig og godsets administrative centrum lå.
Styrkelsen af godsernes juridiske position i forhold til fæste
bønderne fortsatte, og her er en omfortolkning af Koldingreces
sen central. I 1608 lykkedes det godsejerne at få rettertinget til
at godkende, at der med begrebet "gods" ikke alene som oprin
delig skulle betyde "vare", men også jordejendom. Recessen
gav herefter også lov til at foretage omstruktureringer på godset
med nedlæggelser af bondegårde og inddragelse af deres jord
under hovedgårdsdriften, til at forøge hoveriet m.v.
Muligheden blev dog ikke udnyttet straks, men først omkring
1630, og da ikke på grund af ønsket om udvidelse af stordriften.
Årsagen var kong Christian den Fjerdes ekstraskatter, som føl
ge af kongens uheldige krige. Når en adelsmand lagde jord fra
en bondegård ind under hovedgårdens privilegerede jord, spare
de han skatten. Det var i perioden 1650 - 1690, at der især blev
inddraget bondegårdsjord under hovedgårdsdriften. Det var dog
kun et beskedent antal - ca. 1.500 gårde af et samlet gårdtal på
60.000, så nedlæggelserne har ikke betydet meget for bonde
brugets position som altdominerende dyrkningsenhed. Til
gengæld betød de nedlagte gårde meget for hovedgårdene, der
fik øget deres hartkorn med mellem en fjerdedel og en tredjedel.

På samme tid oprettedes en række nye hovedgårde, idet kongen
afhændede privilegeret og uprivilegeret hartkorn til sine kredi
torer. Uanset jordens var fri eller ufri, kunne hovedgårdsstatus
følge med i handlen.
En skelsættende dato i hovedgårdenes historie er 28. januar
1682, for da udstedet et lovforbud mod nedlæggelse af bonde
gårde. Året efter gik forbuddet over i Danske Lov som paragraf
5-10-48.: "Må herefter ingen landsbyer eller bondegårde øde
lægges for at forbedre sædegårdenes avling med".
Med denne bestemmelse fulgte så, at besidderen af gårdene
skulle sikre sig fæstere, for fæstegårdenes afgifter skulle falde
uanset om de var i drift eller lå øde. Det var med til at indføre
stavnsbåndet.

Ved salget af krongodset i 1760'erne oprettedes et antal nye her
regårde, som fik hovedgårdsstatus, men på samme tid var land
boreformerne så små ved at komme i gang, og dermed ophørte
hovedgårdenes privilegier.
Med lov om salg af fæstegårde fra 1861, fik hovedgårdenes eje
re ret til at tage den tiende gård, efter at de ni var overgået til sel
veje. Den tiende gård kunne enten lægges til hovedgårdens jord,
eller flere fæstegårde kunne lægges sammen til en ladegård.

Gods og herregård
Historikeren, dr. phil. Hans Jensen skrev: "Det vil være hen
sigtsmæssigt at minde om den forskel, som historisk og
begrebsmæssigt, består mellem de to arter af jordbesiddelse, der
kan betegnes som henholdsvis et "gods" og en "herregård".
Et gods er en samling af ejendomme, fra ældgammel tid først og
fremmest bøndergårde, henhørende under en og samme ejer,
men drevet hver for sig af forskellige brugere.
En herregård var oprindelig hovedgården i et gods, og det er
derved ret naturligt blevet betegnelsen for en stor landejendom,
selv om der ikke er og aldrig har været knyttet andre ejendom
me til den, men mindre naturligt og egentlig lidt misvisende er
det i så fald at betegne dens indehaver som "godsejer". Gods og
herregård er forskellige ting om end med oprindelse i de samme
forhold".

Groft sagt
De gamle herregårde bestod af skattefri jord - den egentlige
hovedgårdsjord, og dertil det egentlige gods, nemlig fæstegod-
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set med gårde, huse, møller o.s.v. Skovgods kunne være takse
ret som hovedgårdsjord eller som ufri jord, hvoraf der skulle
betales skat.
Efter landboreformerne, hvor herregårdenes fæstegods efter
hånden blev solgt fra, og de gamle hovedgårde blev alene tilba
ge, så skiftede ordet gods betydning.
Gods var i 1800-tallet, det der hørte til hovedgården, mens det
nu betegner selve hovedgården.
Besidderne af grevskaber, baronier, stamhuse og fideikommisgodser blev omtalt med deres titel, medens ejere af herregårde
ne blev kaldt proprietærer. Ofte var de private godsejere også til
delt titler, som benyttedes. Et eksempel er Morten Qvistgaard til
Gjerdrup, der var medlem af Den store Landbokommission, han
var udnævnt til justitsråd, men selvom han besad tre "godser"
var han titel proprietær.
Proprietær er fransk og betyder ganske enkelt ejer. Det blev i
slutningen af 1800-tallet betegnelsen for en ejer af en større

bondegård (12 - 25 tdr. hartkorn) eller for en gårdmand med
honette ambitioner.
I vor tid, hvor en landmand har flere gårde, er det værd at huske,
at man ikke er godsejer fordi man besidder "gods" efter middel
alderligt forbillede. En godsejer er i dag først og fremmest ejer
af en gammel hovedgård.

OGN.

Litteratur:
Det Danske Godssystem - udvikling og afvikling 1500 - 1919.
Storgodsudvikling og lensafløsning - Dansk Slotte og Herregår
de XVI.
Dansk kulturhistorisk opslagsværk I.

”Den fædrende gård”

Tummelumsens fædrende gård er i TV-udgaven optaget ved Tadre vandmølle ved Tølløse.

I dette efterår har vi kunne glæde os over DR2's genudsendelse
af "Livsens Ondskab" efter Gustav Wieds roman. Toldkontrol
lør Knagsted, der gennemskuer al forlorent, er titelpersonen,
men Manuel Thomsen, der drømmer om at købe den fædrende
gård tilbage, er ham vi husker bedst.
I romanen er det Roskilde, i TV-produktionen Rudkøbing, som
lægger rammer til Gammelkøbing.

I enkelte passager ser vi Manuel Thomsen - "Tummelumsen"
besøge Møllegården, som familien måtte forlade efter faderens
død 15 år tidligere. Det er Tadre vandmølle ved Tølløse, som er
møllegården.
Det karakteristiske møllehus er fra 1840, mens tilbygningen er
fra 1876. Møllegårdens stuehus er lidt yngre.
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Holmegård ved Nakskov, for Gustav Wied blev født i 1858.
Hans far - Carl Gustav Wied - købte gården i 1855. Der hørte 121 ha til samt teglværk og pottemageri. Men Wied nedlagde
industrierne, og i 1890 mageskiftede Wied med Peter Holger Dornoville de la Cour, for Havmøllen ved Grenå.
Gården ligger meget passende på Gustav Wieds vej.
(Foto o. 1930.)

Gustaw Wied kendte det større landbrug, han var født på Hol
megård ved Nakskov i 1858 og døde i Roskilde 1914.
Han blev viet i hjemmet i Sæby den 28. april 1893 med Alice
Tutien, godsejerdatter fra Vendsyssel.
Gustav Wied kom i boghandlerlære i Nakskov og København,
og blev senere student.
I perioden 1. maj 1883 til 1. november 1884 var han huslærer på
Overgård hos hofjægermester von Arenstorff. Overgård er ram
men om romanen "Slægten". I et brev skrev han: "Hofjægerme
steren og fruen er meget rare mennesker, men én ting forliger
jeg mig aldrig med: De rædsomme værelser, man har givet mig
til skole og sovelokale. Ellers kan jeg ikke klage. Vi spiser
dagen lang. Jeg håber at bli' tyk og fed."
I et andet brev skrev han:
"På fredag skal her være klapjagt med morderlig middag bagef
ter. Gid de må skyde nogle dyr, thi det er ganske rar spise."

I fritiden katalogiserede Wied Overgårds store bogsamling. "Jeg
udarbejdede katalog over gården ret store bibliotek, som for det
meste bestod af hundredårige bøger fra den tid, da excellencer
ne endnu interesserede sig for at læse. Det nuværende læser
overhovedet ikke, jeg har aldrig set ham med en bog i hånden.
Jo, lad mig nu ikke gøre ham uret. På hans natbord lå almanak
ken.

Hendes Nåde derimod var meget interesseret i kunst og littera
tur. Desuden spillede hun klaver og sang."
Gustav Wied sagde:
"Jeg tror kun på én gud - kvinden.

Han forelskede sig flere gange, uden det fik følger.
Han skrev:
Blandt alle dyr, jeg tror forvist,
at kvinden ligner mest en loppe:
Hun suger Per hans hjertebod for derpå til Poul at hoppe.

Hofjægermesterens bror - godsejer Carl von Arenstorff - var
speciel. En elsker af grovkornet spøg. Og han var en af de jord
drotter, der befæstede Wied i sin tro på degenerationen indenfor
godsejerstanden.
Der er skrevet meget om Gustav Wied, og i Roskilde, hvor han
boede i mange år, har man et Gustav Wiedselskab.

OGN.
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Sogneforstanderskaber
Den 20. november afholdes kommunevalg, og i den
anledning skitseres den landkommunale administrati
on, som har ført os op til den ordning, der gælder for
os i dag.
Ved kongelig anordning af 13. august 1841 blev der i
Danmark indført sogneforstanderskaber til at træffe
bestemmelser om landkommunernes forhold.
Sogneforstanderskaberne skulle bestå af sogne
præsten og de lodsejere, som ejede mere end 32 tdr.
hartkorn, samt 4 - 9 andre mænd, som ejede eller hav
de fæstet en landejendom på mindst 1 td. hartkorn
eller en bygning til en assuranceværdi af 1.000 rd.
sølv. Også de, der havde en ejendom på mindst 6 tdr.
hartkorn i forpagtning kunne vælge og væges. Endvi
dere kunne herredsfogeden deltage i sogneforstanderskabernes møder endda med stemmeret.
Valgene gjaldt for 6 år, men halvdelen af de valgte
medlemmer skulle afgå hver tredje år.
Sogneforstanderskaberne skulle selv udpege deres
formænd hvert år.

Med indførelsen af sogneforstanderskaberne ophæ
vedes fattigkommissionerne. Anordningen bestemte
også, at et sognedistrikt skulle omfatte alle sogne i
pastoratet, hvis disse i forvejen havde fælles fattig
væsen. Var dette ikke tilfældet, skulle de hver have
deres eget forstanderskab.
Præsten skulle dog fortsat tage sig af såvel fattigsom skolevæsenet, og uanset om han var formand for
sogneforstanderskabet, var det hans embedspligt, at
forelægge sager vedrørende skole- og fattigvæsenet.

I 1855 indskrænkedes sognepræstens stemmeret til
kun at gælde fattig- og skolesager, og samtidig bort
faldt herredfogedens stemmeret.
Endvidere ophørte de største lodsejere med at være
selvskrevne medlemmer, og i stedet indførtes en
deling af vælgerne i to klasser.
Den ene af disse bestod af den højest beskattede
femtedel, som skulle vælge den største del af sogne-

forstanderskabets medlemmer, mens resten af med
lemmerne valgtes af dem, der havde valgret til folke
tinget.
De to kategorier af medlemmer skiftedes til at afgå,
således at der altså hver anden gang var valg af
repræsentanter for de højest beskattede, og hver
anden gang af de andre.

Ved den landkommunallov, som Jacob Brønnum Scavenius Estrup gennemførte som indenrigsminister i
1867 blev sogneforstanderskabet erstattet af sognerå
det, men store dele af ordningen fra 1855 blev ført
videre, dog mistede sognepræsten nu bestyrelsen af
sognets skole- og fattigvæsen, der helt skulle vareta
ges af sognerådet.
Selve tilsynet med undervisningen og lærerne skulle
overgå til skolekommissionen med præsten som for
mand.
Loven af 1867 gav i øvrigt nærmere regler om amts
rådenes og amtmændenes tilsyn med sognerådenes
virksomhed.
Ved lov af 20. april 1908 om kommunale valg blev
den priviligerede valgret ophævet, og valgret og valg
barhed tilfaldt nu alle "uberygtede mænd og kvinder,
som var fyldt 25 år", når de havde haft bopæl i kom
munen i det skatteår, hvori valget fandt sted samt i det
foregående skatteår.
Endvidere fordredes det, at de havde betalt skat til
kommunen.
Som erhver ved, er der sket store og rimelige ændrin
ger i bestemmelserne om valgbarhed og valgret, så
man med tiden kom til at imødekomme det liberale
frisind, som selv de gamle love reelt byggede på.
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