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Dalsnepgård ved Gram i Sønderjylland
Gården blev flyttet ud fra landsbyen i 1834 og moderniseret i 1935.
Læs om Dalsnepgård på side 7.
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Agnethe Stampe
»Ny Vastrup«,
Hovervej 105, Hover,
6971 Spjald
tlf. 97 34 80 22
(Formand: Ringkøbing Amt)

Signe Jensen,
Gadekærvej 5, Freerslev,
3400 Hillerød
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(Formand: Nordsjællandskredsen)
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Nyker, 3700 Rønne, tlf. 56 96 30 02
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Jens Skytte,
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(Formand: Midtjysk kreds)

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

Jens Peter Skov Jensen,
»Hobygaard«, Hobyvej 37
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Poul Frederiksen
»Snæverholt«
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(Formand: Vendsysselkredsen)

August - høstmåned og en hedebølge, der får
os alle til at svede døgnet rundt.
Torsdag den 1. august prøvede jeg vårbyg
gen, blot for at konstatere - det jeg godt vid
ste - at den ikke var moden.
Fredag morgen regner det, og vi kan vel for
vente, at vort korn nu når at blive modent
inden vi får det høstet.
Forholdet mellem korn og svinepriser gør det i disse dage inter
essant, for alle der har nogen staldkapacitet, at fylde stalden op
med grise. Det er forståeligt, og så må vi se om markedet kan
bære det.
For blot to år siden kunne en ton træpiller købes for 1 ton foder
korn, men i år skal der sælges to tons kom for en ton træpiller! !
Så fik vi igen en farlig sygdom i landbruget, denne gang i fjer
kræbesætninger, nemlig den frygtede Newcastle Disease, og det
medfører store nedslagtninger af ramte og truede besætninger,
samt nogle store tab for rugerier, der rammes af transportrestrik
tioner.
Vi brokker os tit over meget papirarbejde, men må konstatere, at
når der opstår problemer, er det vigtigt, at man kan følge smitte
de dyr og sætte foranstaltninger ind.
Vi ser så igen, at en enkelt har »glemt« at udfylde de krævede
papirer. Det giver anledning til stor usikkerhed om, hvor de solg
te dyr er havnet, og dermed frygt for yderligere smittespredning.
Det får mig til at understrege en af mine kæpheste: De allerfleste
af vore kollegaer opfører sig ordentligt og hæderligt, og nogle
ganske få % kan ødelægge renommeet for hele erhvervet, og
underminere produktionsmulighederne for en hel erhvervsgrup
pe.
Det får mig til at understrege, at vi alle har et ansvar over for
erhvervet, og det ansvar viser vi ved at leve op til de krav der stil
les i forbindelse med fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, men
også ved at være opmærksom på, at alle andre gør det samme.
Vi er et lille og sårbart erhverv, som alle kan angribe uden særli
ge konsekvenser for andre end de producerende landmænd.
Vore organisationer gør et godt stykke arbejde på området, men
en enkelt uansvarlig landmand kan ødelægge meget for mange.
Hermed ønsket om en fortsat god sommer og en god høst.
Kate og Carl Martin Christensen
Kaaregaard, den 2. august 2002.
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Kinaaftalen og østudvidelsen
I forbindelse med Ribekredsens besøg den 10. juni hos
Landbrugsrådets præsident Peter Gæmelke, fik medlem
merne disse ord med på vejen:
»Kinaaftalen står ved magt, og der er nedsat en gruppe
med fem repræsentanter for hver af de to organisationer familiebruget og landboforeningerne. Denne gruppe
arbejder sommeren over, og derefter ved vi om man kan
komme videre.
Peder Thomsen har indset, at han ikke kan løfte alle opga
ver med det sekretariat, han har.
Det der skiller er strukturdebatten og skattepolitikken.
Meget taler for en fusion - og meget lidt taler imod, men
lederne på mellemniveau er bange for deres ben, hvori
mod medlemmerne af familiebruget og landboforeninger
ne er mere positive.
Dansk landbrug har været talsmænd for liberalisering,
men tempoet i aftrapningen af landbrugsstøtten må tilpas
ses efter omverdenen.

De amerikanske tilskud og
forløbet af østforhandlin
gerne vil påvirke udviklin
gen.
USA giver nu 3 gange så
meget i støtte som for ca. 6
år siden. Det er en ny situa
tion. Samtidig er der i
Europa ikke politisk vilje til
at fjerne landbrugsstøtten,
men at den ændres til støtte
til miljø og husdyrvelfærd.
Efter østudvidelsen vil
dansk landbrug fortsat have
en fremtid. Befolkningstil
væksten i verden er stærkt
stigende, og forbruget af Landbrugsrådets præsident
korn vil derfor også stige.« Peter Gemælke.

Bevaring af kulturværdier
______

Hofjægermesterinde, civiløkonom Birthe Juel,
Petersgård, der er formand for Bygningsfred
ningsforeningen fortæller her om nogle af de
problemstillinger, der er med bevaring af kul
turværdier på de danske herregårde.

Da Sjælland Syd besøgte Petersgård (se omtalen side 13)
sagde hofjægermesterinde, civiløkonom Birthe Juel, der er
formand for BYFO - Bygningsfredningsforeningen - og til
med medlem af Det særlige Bygningssyn:
I hart sikker fulgt sommerens skriverier om herregårdenes
tiltagende problemer, der i sidste ende naturligvis betyder,
at hverken de fredede bygninger eller landskabet vedlige
holdes. Det må siges at være katastrofalt, fordi vore herre
gårde sammen med vore kirker udgør den fornemmeste del
af vores historiske bygningskultur.
I tænker sikkert, at det bare er den sædvanelige sang, men
det snerper alvorligt.
Billigt træ fra Østeuropa har betyder, at vi ikke længere er
konkurrencedygtige, og derfor ikke kan sælge vort træ.
Derfor har vi på Petersgård måtte afskedige to mand, for at
holde underskuddet i skoven fra døren.
Petersgård er fortrinsvis en skovejendom på 1050 ha, især
løv-skov og 391 ha agerjord foruden 250 ha, der drives for
andre.
Der er 50 boliger tilknyttet godset, hvoraf de 42 udlejes.
Vi har groft sagt fire indtægtskilder, nemlig:
- landbrug i form af roer, kom og frøavl,
- skovbrug i form af løvtræ, juletræsproduktion og brænde
salg,
- udlejning af huse og
- jagtlejeindtægter.
Problemet med mange af de dansker herregårde er, at de
ikke kun er erhvervsvirksomheder, hvor man i krisetider
kan skrue fuldstændig ned for udgifterne. Hvis det var såle
des, kunne man nøjes med at bygge en stålhal, og når det
blev forår placer man sig selv i en campingvogn ved siden
af stålhallen, drev sit landbrug sommeren over, og efter høst
kørte man alle maskinerne samt campingvognen ind i stål
hallen og låser efter sig. Familien flytter derefter ind i en
lejlighed i byen.

Vedligeholdelsen
Jeg ved ikke, om I kan forestille Jer, hvad kultur- og natur
pleje på et moderne gods løber op i, hvis det ikke skal for
falde. Her er vi trods alt heldige, fordi hovedbygningen er
lille, og vi ikke har et stort trefløjetbindingsværksanlæg at
vedligeholde - men alligevel! Hovedbygningen forfalder
med 200.000 kr. om året, park, have, omgivelser og avls
bygninger koster andre 300.000 kr. Det er mange penge i
krisetider.
Det er klart, at i en krisetid er det vedligeholdelsen, der
skræres ned på, og alle ved at foretages vedligeholdelsen
ikke løbende, går der kun ganske få år før skaderne er uop
rettelige.
Da herregårdsanlæggene blev etablerede, drømte man ikke
om, hvilken klods disse anlæg senere skulle blive om bene
ne på deres fremtidige ejere.
Som konkret eksempel kan jeg nævne, at i 1950 var prisen
50 kr for en tønde kom, og der kostede fire kroner i timen
at have en håndværker på besøg.
- Altså kunne man få 12 håndværkertimer for en tønde
kom!
I dag koster en tønde kom 70 - 80 kr. men en håndværkert
ime koster 250 kr.
Det er et stort problem, fordi der jo selvsagt ikke er råd til
at bruge håndværkere og derfor anvender man i udstrakt
grad ufaglært arbejdskraft, til hvad man kan, og vi ved alle,
at kvaliteten af det udførte arbejde bliver ikke det samme.
Her på stedet maler havemanden vinduerne hele vinteren naturligvis med linoliemaling, ligesom han også understry
ger tag hvert år.

Forsimpling
Det kan godt være, når I kører tur i det danske landskab og
passerer herregårdene, at I synes det hele ser pænt og
ordentligt ud. Snart ligger alle danske herregårde nemlig
midt på en grøn græsplæne uden stengærder og detaljerede
haveanlæg. Ingen bemærker rigtigt den forsimpling, der
hele tiden finder sted, fordi der hele tiden er net og rydde
ligt.
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De fredede bygninger i sig selv er ikke interessante med
mindre de befinder sig i sit oprindelige miljø, det vi kalder
herregårdsherlighedeme.
Herregårdsherlighederne begynder helt ude ved det yderste
markskel, hvor man bemærker det slående, storladne herre
gårdslandskab, dernæst begynder de for den pågældende
ejendom særligt typiske landarbejderhuse at dukke op og
tilsidst får man øje på navlestrengen - alleen, der fører op til
kraftcenteret, hovedbygningen med dens avlsbygninger og
parkanlæg. Men når alleerne og stengærdene er væk, avls
bygningerne revet ned, haveanlæggene forsimplet, smede
jernsgitrene, pavillonerne og havebroeme faldet sammen,
sandstensomamenteme på hovedbygningen pillet ned, ja
alt det, der viste fordums storhed er simpelhen forsvundet.
Hvad er der så egentlig at bevare?
Det næste der sker er, at man lejer sin hovedbygning ud til
konferencecenter. Man placerer en swimmingpool foran på
græsplænen og bygger hotelpavillioner i haven. Midt i det
hele står en gammel hovedbygning, som en undskyldning
for sig selv, klemt inde mellem en masse nye bygninger.
Det er en katastrofe, men utvivlsomt udviklingen for man
ge af vore herregårde, hvis ikke befolkningen snart vågner
op og kræver, at der kommer hjælp til stederne. Hvis sam
fundet ønsker, at bevare fortiden for fremtiden, er det nødt
til at være med til at betale regningen.

Haveanlæg på Petersgård
Som I kan se, forsøger vi lige så langsomt at genoprette det
gamle romantiske haveanlæg i moderniseret form, men det
går langsomt, fordi den daglige vedligeholdelse i sig selv er
krævende og dyr nok. Indtil nu har vi ikke nænnet at ned
lægge det hele og så græs, fordi havekulturen med staude
have og urtehave i sig selv er en del af herregårdskulturen,
som er med til at understrege hovedbygningens berettigel
se.

Petersgård ved Langebæk.
Det koster årligt 200.000 kr. at holde hovedbygningen ved lige og
300.000 kr. at holde avlsgård samt have og park. Skal den halve
million kr. skaffes over driften fordrer det et landbrugsareal på
ca. 1300 ha med korn.

Den 1. juli åbner vi haven i to måneder. Det gør vi af flere
grunde. Vil vi se om ikke en åbning af parken kan give
yderligere besøgende til skulpturparken, men sandelig også
fordi vi vil give befolkningen mulighed for at få øget fors
tåelse for, hvad det er for kulturværdier vi kæmper for at
bevare, og som vi ønsker hele befolkningens opbakning af.
Når vi opretholder og vedligeholder en gammeldags urte
have, er det ikke for at spare penge på køkkenurter. Enhver
ved at de urter vi henter i denne have er ti gange så dyre
som dem, vi kan købe hos købmanden.
Netop herregårdshaveme er et uoverskueligt problem. Byg
ningerne er der gennem fredningsloven regler for, men
haverne er ikke omfattet af fredningerne, og de udgør et
væsentligt element i det kulturmiljø en herregårdshelhed
udgør.

Husene

Petersgårds nyanlagte have, som er åben daglig fra 11-17 ind
til 22. september.

Det er ikke kun hovedbygningerne og deres avlsgårde, der
udgør en belastning. Vore huse er også en belastning, selv
om de også udgør en indtjening.
Som eksempel kan nævnes vores skyttebolig, som lige er
istandsat for 450.000 kr. Før istandsættelsen fik vi 36.000
kr. i husleje om året, nu er huslejen steget med 25.000 kr. til
61.000 kr. årligt. Det hænger ikke økonomisk sammen. Det
gør det aldrig, når man istandsætter bygninger på landet.
Man kan aldrig få forrentet sin investerede kapital.
Vælger man at være godsejer, fordi det er en god forret
ning, har man taget fejl.
Det er en livsstil med en masse forpligtigelser, men også
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Herregårdsmiljøet skal ikke kun bevares som bygningerne, men omgivelserne med alle deres herligheder som have, park, bede, broer,
pavillioner m. m. skal også bevares, og vil samfundet bevare disse kultur- og naturværdier, må de også bidrage til vedligeholdelsen.

glæder. For holder man af naturen og kulturen og arbejder
med at passe og vedligeholde det landskab og de bygninger
man er blevet betroet, så er det en livsbekræftende opgave.
Men det er samtidig dybt opslidende, at se på tingene for
falde omkring en. Og det er, hvad der sker på mange herre
gårde i dag.

Foreninger
For et par år siden etablerede Bygningsfredningsforeningen
en søsterforening for ejere af bevaringsværdige bygninger,
der hedder Foreningen Bevaringsværdige Bygninger.
Det er nemlig sådan, at man ikke får nogen erstatning, når
man får fredet sig bygning, men til gengæld findes der nog
le økonomiske støtteordninger i form af fradrag, som man
kan anvende, hvis man ellers har en indkomst at fratrække
omkostningerne i.
Sådanne ordninger findes ikke for de bevaringsværdige
bygninger. De af Jer, hvis hus er underlagt en bevarende
lokalplan er underlagt det vi kalder "en de facto fredning. I
må heller ikke ændre på udseendet af Jeres hus uden at kon
sultere kommunen. Den rådighedsindskrænkning mener vi
ikke er rimelig uden en eller anden form for kompensation
fra samfundet. Det er bl. a. det vi vil hjælpe Jer med, lige
som vi har en hel del andre servicetilbud.
BYFO - Bygnings Frednings Foreningen og BB - Forenin
gen Bevaringsværdige Bygninger har fælles adresse:
Hovedgaden 29,1. Postboks 61, 2970 Hørsholm. Tlf.: 45
57 09 22.

Jens og Anna
Jensens Fond
udlåner penge til unge landmænds etable
ring af selvstændigt landbrug, både 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 studier
ejser i udlandet.
Ansøgning kan fremsendes hvert år inden
udgangen af april måned, og vil blive
behandlet i maj/juni måned.

Henvendelse til: Carl Martin Christensen,
Kaaregaard, Badstrupvej 39, 5485 Skamby.
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Dalsnepgård ved Gram

Dalsnepgårds stuehus er fra udflytningen i 1834. Frontispicen er opsat i 1935.
Ved landsbyen Tiset lidt syd for Gram i Sønderjylland lig
ger Dalsnepgård, hvor nuværende ejer, Tjellesen Schmidt,
er mindst 10. generation. Man ved at gården har været i
slægten siden 1690, og måske endnu længere, men det kan
ikke påvises.
Dalsnepgård er flyttet op på sin nuværende plads i 1834, og
gården fik navn efter engen, der ligger nord for gården og
kaldes Dalsnepsig.
Den gamle gård lå i Tiset by, og stuehuset eksisterede ind
til 1927, da det blev omdannet til svinestald.
I det gamle stuehus var et skorstenstræ, hvorpå der stod:
"Gud bevare Ild og Ljus - og hvad som er i dette Hus. Anno
1643".
Første fæster af gården, man har kunnet konstatere hed Jes
Jensen. Han findes i jordebogen fra 1668, og har formo
dentligt også haft fæstet i 1664, da gården blev lagt til Gram
hovedgård.
Jes Jensen findes i jordebogen fra 1687. Det kan ikke doku
menteres om der er slægtskab mellem Jes Jensen og Peder
Jepsen, som blev fæster af gården omkring 1690. Det er
muligt, at der er en forbindelse, fx. kan Peder Jepsens have
været gift med Jes Jensens datter, men det vides ikke med
bestemthed, som slægtsbogen oplyser.
Gården lå før 1664 under krongodset, men så fik feltherre
Hans Schack en del bøndergods udlagt af kronen for tilgo
dehavende løn, deriblandt Dalsnepgård.
I 1720 overtog Peder Jepsens søn Jep Pedersen (16921747) gården. Slægtsbogen oplyser intet om konen. Sønnen
Heinrich Jepsen (1719-1794) blev i 1761 omtalt som fribonde, men årstallet for generationsskiftet kendes ikke.

Heinrich Jepsen var i 1748 blevet gift med Anne Hansdat
ter (1730-1805).
Deres søn, Jep Heinrichsen (1749-1799) der var gift med
Karen Knudsdatter (1756-1796) overtog fødegården i
1769.
Deres datter Anna Jepsdatter /1781 -1804) arvede gården i
1798, og var gift med Hans Tjellesen Roosen (1778-1842),
som kom fra Bevtofte. Hans far hed Tjelluf Roosen. Nav
net skrives på flere måder: Tjelluf, Thiellef, Thiellev, Tjelle o.s.v. og er oprindelig samme navn som Ditlev.
Efter Anna Jepsens død giftede Hans Tjellesen Roosen sig
med Kirsten Jacobsdatter (1782-1812), og efter hendes død
giftede han sig med Mette Jepsdatter (1784-1859), som var
lillesøster til hans første kone.
I 1825 arvede datteren af 1. ægteskab - Maren Hansdatter
Roosen (1801-1891) gården. Hun giftede sig med Mads
Pedersen Schmidt (1789-1867). Det var i deres tid, at gård
en blev flyttet ud på marken.
Deres næstældste barn og ældste søn hed Hans Tjellesen
Schmidt (1829-1864) omtales sidst i artiklen.
I 1859 fulgte sønnen Peter Jensen Schmidt (1831-1915),
der var gift med Kirsten Sofie Dahl (1852-1893), og deres
søn Mads Pedersen Schmidt overtog gården i 1910. Han
var gift med Locie Nielsine Schmidt. De havde to sønner.
Den ene blev dyrlæge og den anden overtog hjemmet i
1960, og det er gårdens nuværende ejer - Tjellesen
Schmidt.
Tjellesen Schmidt er ugift, men han oplyser, at der er to
niecer, der er interesseret i at gården føres videre i slægten.
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Driften
Der er 105 tdr. land til Dalsnepgård. Heraf er de 30 nåle
skov og 40 er med græs til tørreri. Der dyrkes kom i en del,
og resten er baseret på kvægbruget.
Der er 15 køer foruden opdræt på gården. Tidligere var der
flere, men Tjellesen Schmidt, der selv driver gården, har
indskrænket aktiviteten.

Slægten på Dalsnepgård er beskrevet i "Slægtsbog over
slægten Schmidt fra Dalsnepgård og Brandenhof i Tiset"
1963-65.
OGN

Hans Tjellesen Schmidt
Maren og Hans Pedersen Schmidts ældste søn, Hans Tjel
lesen Schmidt (1829-1864) blev i mod al tradition student
og senere teologisk kandidat. Han havde dog ikke nogen
ønske om at blive præst, men var først huslærer og senere
blev han leder af "en højere bondeskole" i Brøns.
Kirkepolitisk stod han Søren Kierkegaard nær, men det
nationale fik også stor betydning for ham.
Derfor meldte han sig som frivilling i 1863. Han var med i
tilbagetoget fra Dannevirke den 5. februar, og efter et par
forlægninger kom han til Dybbøl, hvor han den 17. marts
blev skudt i fodleddet. Han blev overført til lazarettet i
Fåborg, hvor han døde 5. april - to dage efter amputationen.
Han blev begravet på Fåborg kirkegård, hvor der rejstes et
stort mindemærke for ham.
H. T. Schmidt var allerede som soldat et forbillede for sine
kammerater, og efter han død blev han en legende.
I 1936 rejstes en mindesten for H. T. Schmidt ved festplad
sen i "Gyende Plantage" nord for Tiset. Stenen blev hentet
i havediget ved hans fødegård.
Omkring 1970 flyttedes mindestenen til anlægget med gen
foreningsstenen midt i landsbyen lige op ad hovedvejen, og
det er Tjellesen Schmidt meget utilfreds med, for der er en
tinglysning på stenen, at den hører til anlægget i plantagen.
Hans Tjellesen Schmidts nevø - H. T. Physant har skrevet
en bog om sin morbroder "Hans Tjellesen Schmidt - cand.
theol - Den første sønderjydske frivillige i 1864. Såret ved
dybbøl 17. marts. Død på lazarettet i Fåborg 5. april." Udgi
vet af Fåborg Byhistoriske Arkiv 1940.

Erindringer fra Koed
Fhv. gårdejer Peter Møller Jensen, Koed på Djursland skrev i
2001 sine erindringer.
Peter Møller Jensen er født i 1918 som tredje generation på en
ejendom i landsbyen Koed. Han overtog tidligt hjemmet og drev
det - sammen med hustruen Marie - indtil det udstykkedes for en
halv snes år siden.
Erindringerne er først og fremmest om arbejdet i landbruget gen
nem hele 1900-tallet. Et tidstypisk træk er de mange opkøb af
parceller, som Peter Møller Jensen foretog, efterhånden som det
blev muligt. Og med mere jord, større og mere tidssvarende byg
ninger, redskaber og maskiner.
Der berettes om livet i landsbyen og om de mange tillidshverv.
Peter Møller Jensen var sognefoged, medlem af sognerådet og
formand for brugsforeningen, bare for at nævne tre.
Bogen er en fornem beskrivelse af et hårdt arbejde på et mindre
landbrug, og den burde være pligtlæsning for alle, der ikke ken
der til landbrugets forhold i 1900-tallet.
Her beskrives ikke alene landbruget dets art og omfang, men også
sammenholdet og samarbejde i et nøjsomt lokalsamfund.
Man skal dog være godt lokalkendt for at nyde de mange oplys
ninger om folk og steder i landsbyen. Desværre har bogens

Tjellesen Schmidt ved mindestenen for Hans Tjellesen
Schmidt, teolog og soldat.

redaktør ikke altid harmoni mellem overskrifter og indhold, lige
som der henvises til afsnit, som senere er blevet udeladt.
Men uanset disse forhold, er bogen værd at læse.
Erindringer af Peter Møller Jensen, Koed er på 63 sider og koster
125 kr. Den forhandles af Kolind Boghandel tlf.: 86 39 20 77.

Peter Møller Jensens gård i Koed.
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58 år som aktiv landmand på Hollenæsgård

Asger Chr. Jørgensen foran Hollenæsgårdens stuehus fra 1909.

Den 1. april 2002 solgte Asger Christian Jørgensen Hollenæsgård
ved Nakskov til sin bror og dennes søn - Mogens og Per Jør
gensen.
Dermed sluttede en epoke, for Asger Chr. Jørgensen havde aktivt
drevet Hollenæsgård gennem 58 år.
Asger Chr. Jørgensen bliver boende på gården, da broderen,
Mogens Jørgensen, bor på fødegården, Solbjerggård i Aminge og
Per Jørgensen har etableret sig i nærheden.
Hollenæsgård blev i 1911 købt af Jens Peter Hansen, der indtil da
havde haft en tilsvarende gård, Duesminde, i Vejleby.
Da Jens Peter Hansen overtog Hollenæsgård i 1911 var der ca. 80
tdr. land til gården. Senere købte han Hollebygård, der lå lige
nord for Hollenæsgård. Begge gårdes avlslænger blev revet ned,
og der opførtes ny længer. Stuehuset fra Hollebygård blev lig
gende, og her boede en gift medhjælp.
Efter sammenlægningen var der 158 tdr. land til Hollenæsgård.
Inspireret af Rødby Fjords afvanding gik J. P. Hansen i 19271928 sammen med ingeniør H. M. Markersen, Rødby og oprette
de en pumpestation, hvis pumpelaug fik afvandet 1700 tdr. land
enge ved Nakskov Inderfjord.

I 1943 ville Jens Peter Hansen ikke længere drive gården, hvor
efter datteren og svigersønnen Helga og Peter Jørgensen købte
Hollenæsgården med den betingelse, at sønnen Asger Chr. Jør
gensen skulle forpagte den, han var på det tidspunkt 24 år.
J. P. Hansen blev boende i stuehuset, og Asger Chr. Jørgensen
flyttede ind i det gamle stuehus fra Hollebygård, hvor han boede
indtil 1949, da morfaderen flyttede ind til Nakskov.
Asger Chr. Jørgensen voksede op på Solbjerggård i Aminge, og
efter realeksamen blev han elev. Efter ophold på Næsgård Ager
brugsskole, så fulgte en tid som forvalter til sidst var Asger Chr.
Jørgensen underforvalter på Næsgård.
Før Asger Chr. Jørgensen overtog forpagtningen af Hollenæs
gården i 1943 var der 36 malkekøer og eget mejeri. Mælken solg
tes fra vogne i Nakskovs gader, men morfaderen solgte sit gård
mejeri til mejeriet i Nakskov. Efter at have overtaget forpagtnin
gen øgedes besætningen til 50 køer og der blev lagt et meget stort
arbejde i at skabe en kastningsfri besætning. Det lykkedes allere
de i 1948.
I 1953 blev Asger Chr. Jørgensen gift med Grethe, som døde i
1993, og de fik ingen børn.
I 1972 overtog Jørgensen Hollenæsgården.
Asger Chr. Jørgensen siger med et stort smil: "Jeg begyndte som
herremand og sluttede som husmand!"
I 1943 var der 7 faste mand på gården og 15 medhjælpere i roer
ne og høsten. De sidste år gik Jørgensen alene på gården, da hans
faste medhjælper gennem mange år havde fundet anden beskæf
tigelse.
Synet begyndte at svigte og derfor solgtes Hollenæsgården til
broderen og nevøen, der havde hjulpet til i efteråret 2001.

Vikingefund.
I 1999 skulle der lægges et elkabel gennem gårdens mark, og
arkæologerne fra Stiftmuseet i Maribo fandt i kabelgrøften mær
ker fra et langhus fra vikingetiden, lidt før år 1000. Umiddelbart
kan arkæologer kun arbejde i det område, hvor entreprenøren
graver igennem, men Jørgensen tilbød, at de måtte grave videre,
og projektet sluttede i dette forår.
Foruden gården fra vikingetiden er der fundet mønter, metals
pænder o.m.a.
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Slægtsgårdsrejsen til Gotland

Slægtsgårdsrejsen deltagere foran et af de gamle træhuse i Visby.
49 medlemmer af Slægtsgårdsforeningen besøgte i dagene
29. juni - 3. juli det gamle danske land - Gotland, under
ledelse af Børge Geert Olsen, UG-rejser godt bistået af bus
fører Ole Bruun.
Efter opsamling kørte vi gennem Skåne, Blekinge og Smål
and til Oskarshamn, hvor færgen til Visby afgik 23.30. Kl.
Kl. 6.00 gik vi fra borde og kørte til Tofta Strandpensionat,
hvor morgenmaden ventede. Derefter mødte vi vor guide Anna Ulmstedt, som i de følgende dage gjorde sit bedste
for at vise os Godtland.
Dagens program var en en tur på den sydlige del af øen. Det
er den frugtbare egn, hvor der dyrkes sukkerroer, raps,
havre, rug, byg, og majs. Der var både malke- og fedekvæg,
svin- og fårehold.
Hvad der vakte mest opsigt var vindyrkning, som er en ny
driftgren.
Større landbrugsdrift er ellers af nyere dato på Gotland, idet
det langt ind i 1800-tallet kun blev betragtet som en
binæringsvej, som kvinderne kunne tage sig af, mens
mændene kastede sig over den mere interessante sælfangst.
Vi gjorde ført et kort stop ved en af øens mange skibsæt
ninger, holdt derefter pause ved den strand, hvor kong Val
demar Atterdag gik i land i 1361, her var der også en flot
udsigt til Lille og Store Karlsø .
Videre til gården "Kälder", som har en gårdbutik med uld
kram og andet for turister.
Gården havde 100 moderfår og en del svin, areralet var 115
ha ager, 75 ha skov m.m.
Gården ejes af far og søn - Ole og Peter Elve Johansson, der
er henholdsvis 3. og 4. generation.
"Kälder" har været i slægten siden 1907.
Næste stop var ved Grötlingbo kirke med nogle meget for

nemme sandstensportaler og interessant inventar. På kirke
gården var et monumæle, der var sat over kunstneren Asger
Joms urne.
Vi fortsatte til Öja kirke, der både har interessante sand
stensportaler, fornemt inventar og enestående kalkmalerier.
I kirken skulle man som dansk turist bemærke altertavlen i
gotlandsk marmor forarbejdet i 1643. Øvest havde det kong
Christian den Fjerdes bekendte navnetræk - C4. Det var to
år før kongen mistede Gotland, Halland, Blekinge og
Skåne ved freden i Brømsebro.
Turen fortsatte til øens sydspids, hvor vi ved Hoburgen så
et sandstensbrud, hvor man også kunne købe effekter af
sandsten. I kort nærhed havde guiden organiseret en let fro
kost, og der var tid til at gå ned til og kikke på den forrev
ne klippekyst.

Kattlunds ladebygning. Den nederste del er fra middelal
deren, den øverste del er fra o. 1800.
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Slægtsgården "Kälder". Her er en gårdbutik, der supple
rer familien Johanssons landbrug der omfatter svin, får,
land- og skovbrug.
På vejen tilbage besøgte vi "Kattlunds", en helt unik gård,
som siden 1922 har været ejet af Gottlands Fornvänner.
På Gotland findes ingen hovedgårde (herregårde) med
adskillige stormandsgårde, og Kattlunds er en af disse. Den
kendes fra o. 1200 og en del af den store ladelænge er fra
den tid. Længen er flere gange bygget længere og o. 1800
forhøjedes den middelalderlige del og det gamle tag af græs
(ag, cladium mariscus) erstattedes af tegl.
Det middelalderlige stuehus stod til 1691, da en hvælving
styrtede ned og dræbte ejeren og hans kone, da de sov. En
tid boede ejeren i et hus af træ, men o. 1770 begyndte
opførelsen af det, der udviklede sig til det nuværende stue
hus. Det er tækket med sandsten. Ændringen skyldes en
forordning fra 1757, der gav skattelettelser for dem, der
byggede huse af sten.
Gården blev i 1700-tallet delt i flere parceller, men er sene
re delvist købt sammen igen, og ved siden af den gamle
gårds bygninger ligger en gård, som blev opført efter at
museet havde overtaget de gamle bygninger.
Senere på dagen besøgte vi et sted med "salgshusflid" og at
sluttede med besøg i Roma, Gotlands hovedby før Visby.
é'dffranupannkaka
-en gotländsk
delikatess5 st ägg
3 dl grädde
2 dl standardinjölk
Vi tsk salt
2 msk socker
1 nypa malen saffran
2 dl kokt rundkornigt
ris
russin
sötmandel

Serveras med
mullbärssylt
och vispgrädde.

Safranpandekage kan tilberedes på flere forskellige måder.
I "Gotländska Mattraditioner" står:
"Resten af den gode grød fra juleaften blandes med mel,
flere æg, rosiner, mandel, safran og fløde.
Anbringes i et par centimeters tykkelse i en bradepande og
bages i ovnen, som andre (brade)pandekager.
Safranpandekagen forekommer også ved andre festlig sam
menkomster som fødselsdage, bryllypper og begravelser. "

Her ligger en meget stor ruin af et cistercienserkloster, som
blev grundlagt i 1164.1 årene 1725-1728 opførte landshøv
dingen den nuværende kongsgård, hovedsagentlig af mate
rialer fra det gamle kloster. Her er der indrettet museum og
kulturhus.
Vel tilbage på Tofta Strandpensionat blev vi modtaget af
værtinden, som bød velkommen og fortalte, at vi til midda
gen skulle have to gotlandske specialiteter, nemlig lamme
steg og safranpandekage.
Lamm er på gotlandsk får og lam hedder lammunger. Saf
ranpandekagen er en bandepandekage af ris og safran.
Ved første øjekast lignede Strandpensionatet en øde barak
by, men det viste sig at være et pragtfuldt sted med fred og
ro, god mad og et meget servicerende personale.
Næste dag gik turen nordpå. Først så vi Lärbro kirke, her
var både bygningen, kalkmalerier og inventar meget inter
essant, og på kirkegården var et gravsten med ofre fra mod
standskampen. De hvide busser nåede helt til Lärbro, og de
syge, der ikke overlevede opholdet på lazarettet, blev
begravet på kirkegården.
På alterbordets dug var broderet første linie af Kolmodins
sommersalme "Nu blomstertiden kommer" samt noderne
til den. (Se nedenfor.)
Ekspeditionen fortsatte til frilandsmuseet i Bunke, der for
uden gårde, møller og huse også rummede oldtidsminder
som skibsætninger, billedsten og runesten. Billedstenene er
fra midten af det første årtusinde og meget enestående for
den gotlandske kultur. Bunkemuseet er et meget interessant
sted, hvor en time ikke var nok, men vi skulle med færgen
til Fårø, en sandet ø, hvor der på nordkysten er ejendom
melige sandstensformationer, de såkaldte raukaer. Hård
sandsten, som er tilbage efter at blødere materiale er fjer
net. Det var blevet høj tid til frokosten, som guiden havde
bestilt på et traktørsted. På hjemvejen så vi bl. a. et meget
stort stenbrud. Den gotlandske sandsten kan både bruges til
cementfremstilling og af bil
ledhuggere. (Tænk på de
mange døbefonte i vore dan
ske kirker, som er lavet i
gotlands sandsten.)
Vi kom til Visby og fandt
hotel Set. Clemens. Visby
indenfor murene er et helt
museum. Der må ikke ænd
res i byens gader og huse, så
hotellet var indrettet i de eksi
sterende bygninger, så vi
boede meget forskelligt.
Nogle fik værelser lige ud til
trafikstærke gader og under
tegnede havde et fredeligt
værelse med udsigt til en lille
gårdhave og ruinen Set. Cle
Hvor man i Danmark sætter
mens kirke.
en "Hans Engel”, har man på
Middagen - schnitzel og is - Gotland udviklet en stopklods
serveredes på restaurant formet som en gotlandsk væd
Rosenhaven på Store Torvet. der. Her ses Børge Geert
Aftenen var til fri adspredel Olsen siddende på en
se, og næste dag begyndte en gotlandsk vædderklods.
lang vandring. Først en tur rundt i byen med Anna Ulmstedt, derefter en pause, hvor man enten kunne fortsætte på
egen hånd eller samle energi til en tur langs med den 3325
meter lange bymur, som enhver turist bør opleve.
Middagen serveredes på restaurant Rosenhaven, hvor vi fik
rødspætte og citronfromage. Det smagte godt, men det vi
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troede var forretten var altså hovedretten!
Dagen sluttede for de fleste deltageres side med en stem
ningsfuld aftensang i domkirken.
Næste dag var afrejse kl. 06.15 fra hotellet. Sejltruen til
Oskarshamn var en oplevelse, flot solskinvejr og næsten
ikke en vind.
På hjemturen blev der tid til at besøge Kalmar Slot. På det
gamle Kalmar Slot underskrev dronning Margrethe den
Første Unionstraktaten i 1397. Det nuværende slot er væs
entligt yngre.
Efter at havde haft fire dage med godt vejr satte nu regn
vejret ind, men det generede ikke, for nu skulle vi bare
hjem og hvile ud, for Slægtsgårdsrejsen 2002 var en studi
etur og ikke en ferie, for med de "arbejdstider", som var
lagt, blev det tre meget indholdsrige dage på Gotland.

meget af sit præbenteembede, Lærbro pastorat. (Præbente
er indtægten af kirkeligt jordegods.) Et par km nordvest for
Lærbro ligger nu ruinerne af Gann kirke, som tidligere var
anneks til Lærbro. En sommermorgen, da biskoppen var
kommet for tidligt fra Visby til Gann kirke, hvor han skul
le prædike, benyttede han ventetiden til en spadseretur til
Hångers gamle offerkilde. Her satte han sig, fortæller tradi
tionen, på en skyggefuld plads og nød synet af de frugtba
re agre og de blomstrende enge.
Passer beretningen, må den være skrevet meget tidligt, for
den blev i 1694 optaget i salmebogen.
Salmen er en sommersalme, men kan også læses som en
forbøn for afgrøden, som det er forklaret af sognepræst Ulla
Kiel i Slægtsgårdsbladet nr. 304.
OGN

OGN

På Gotlandfindes et bryg
geri, der fremstiller en
udmærket øl. Der er stiftet
et ølgilde, og medlemmer
ne har på deres hus et
mærke, der fortæller, at
her bor et "stolt medlem
av Wisby ölgille".
Skal Slægtsgårdsforenin
gen lave et skilt, der for
kynder, at her bor et stolt
medlem af Dansk Slægts
gårdsforening ?

Israel Kolmodin
For at fordrive tiden på de lange køreture var der trykt et ark
med sange, en af sangene var Israel Kolmodin "Sommer
salme”, som på dansk hedder ”Nu blomstertiden kommer".
Nr. 671 i salmebogen. Salmen er skrevet på Gotland, så
derfor skulle den med i vor bagage.
Kolmodin var født i 1643, han blev teologiprofessor i Upp
sala i 1686 og i 1692 blev han biskop over Gotland. Han
døde i 1709 og blev begravet i Domkirken i Visby, hvor
hans gravsten ses lige ovenfor trappen til alteret.
I Mallings salmehistorie fortælles, at Kolmodin holdt

NYT FRA KREDSENE
Ribekredsen
Den 10. juni havde Ribekredsen samlet 80 medlemmer til
besøg på Røjgård ved Vejen, hvor landbrugsrådets præsi
dent, Peter Gæmelke, bor.
Vi mødtes på gårdspladsen, og Peter Gæmelke fortalte at
hans forældre havde købt gården i 1966 efter at de i mange
år havde haft en større gård i forpagtning.
Til Røjgård hører 190 ha, men landbruget omfatter 300 ha,
hvoraf 230 ha er agerjord, der dyrkes med kom og frø. Kor
net byttes i høsten til færdigfoder.
Der hører 51 ha skov til. Peter Gæmelkes sagde, at stormen
den 3. december 1999 tog 10 års produktion af træ. Meget
gran er skovet og arealet er fornyet med løvskov.
Peter Gæmelke ser lyst på afsætningen af affaldstræ, da
fjernvarmeværket i Herning er baseret på flis, hvorimod pri
serne er trykket meget på gavntræ.

80 medlemmer var mødt på, da Ribekredsen havde indbudt
til besøg på Røjgård, hvor landbrugets førstemand, Peter
Gæmelke, bor.

Tre generationer Gæmelke i haven på Røjgård.
Fra højre ses: Peter Gæmelke, sønnen Hans Christian, dat
teren Anne, hustruen Tove samt forældrene Jens Otto og
Annelise Gæmelke.
Der er en betydelig svineproduktion fordelt på tre gårde, og
med det sidste staldbyggeri bliver der 2400 stipladser.
Der er maskinfællesskab med en gård i Gesten, for når pri
serne på maskiner og redskaber stiger, er der kun samar
bejdet, der kan holde udgifterne nede.
Peter Gæmelke har praktiseret pløjefri dyrkning i et vist
omfang i de sidste 2 år.
Efter orientering og rundvisning på Røjgård kørte vi en tur
gennem gårdens marker og så de to andre gårde, hvorefter
vi samledes i Gæstgivergården i Vejen, hvor Peter Gæmel
ke fortalte om aktuelle spørgsmål i landbruget. (Dette ind
læg er gengivet side 3).
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Aftenen sluttede med et indlæg fra Dansk Slægtsgårdsfor
enings landsformand, Carl Martin Christensen, der takkede
Ribekredsen for initiativet og hele familien Gæmelke, der i
tre generationer havde sat hele aftenen af til dette arrange
ment.
Derefter omtalte landsformanden de bestræbelser som
Slægtsgårdsforeningen udviste i 1993-1994 for at få et
møde om enhedsorganisation i landbruget, og ønskede
Peter Gæmelke alt held og lykke med initiativet og takkede
for hans indsats for at få landbruget til at tale med én stem
me.
Og Carl Martin Christensen sluttede: Vi har set et landbrug
på 300 ha og ca. 8.000 svin, der drives med 2 - 3 mand. Det
er fremtidens landbrug, og den struktur begrænser antallet
af landbrug.
Alle kunne glæde sig over en interessant aften med land
brugets førstemand, og over de velholdte bygninger, de vel
plejede udenomsarealer og de smukke haver.

Nordsjællandskredsen
Den 22. juni havde kredsen en meget velbesøgt udflugt,
hvor man samledes på Birkemosegård ved Kirke Såby,
hvor gårdejer og speciallæge Helen M. Henriksen tog
imod. Efter en kort orientering om slægten på gården gen
nem 200 år og om landbruget med heste og kødkvæg, sam
ledes vi i de hyggelige stuer, hvor Helen M. Henriksen ser
verede formiddagskaffe med hjemmebag. Der blev tid til at
beundre de mange smukke ting i hjemmet og nyde haven
med en storslået udsigt.

OGN

Vejle Amtskreds
Vores sommermøde den 4. juni, som vi for første gang ind
ledte kl. 15.00 blev en vellykket dag med 53 fremmødte.
Torben Bøgeskov, naturvejleder på "Koutrupgård", førte os
til Gudenåens udspring og fortalte levende om både
udspringet og de gamle badebassiner. Efter en rask gåtur til
Skjemåens udspring, kørte vi til "Ballesbækgård" og så
udsigten ved Rørbæk Sø.
Efter vellykket spisning på Vestre Mølle, fortsatte vi til
Vesterlund Ungdomsskole.
Efter en ualmindelig flot gymnastikopvisning med omkring
110 af skolens 130 elever, må man undres over, at skolen
kan fremvise så harmonisk et hold, da kun 25 % af elever
ne havde kendskab til gymnastik før skoleopholdet.
Efter rundvisning på skolen af eleverne, var der kaffebord,
hvor viceforstander Ole Kirk redegjorde for årets gang på
skolen.
Som tilhører bliver man klar over, at være lærer og leder af
en ungdomsskole kræver en bestemt livsholdning.
Efterårsmødet er fastsat til den 8. oktober i Vingsted, hvor
Ole Bjerremand Hansen, Tofthøj ved Gadbjerg fortæller
om, hvorledes man som dansk landmand etablerer sig i Litauaen og Canada.
Oluf Føns Knudsen

Fra besøget på Birkemosegård
Derefter kørte vi til Elverdamskroen, hvor restauratør Jan
Pedersen havde kreeret en delikat frokost.
Turen sluttede med besøg på Tadre vandmølle, der nu er
lagt under statsskovsdistriktet. Her serveredes eftermid
dagskaffen, og alle kunne glæde sig over en god udflugt.

OGN

Vestsjællandskredsen

Ringkøbing Amt

Efterårsturen afholdes tirsdag, den 10. september. Kl. 13.00
samles vi i Sorø Klosterkirke, hvor vi vises rundt i den
meget smukke kirke. Derefter ser vi Hauchs physiske Cabi
net og til sidst kommer vi rundt i Sorø Akademis store byg
ning med de smukke sale og det historiske inventar.
Den 11. juni havde kredsen samlet 63 medlemmer til en
indholdsrig tur til Fyn.
Først besøgte vi den gamle herregård Østrupgård ved
Fåborg, hvor godsejerparret Elsebeth Pilegaard og Jan
Skovsende Hansen tog imod.
Først nød vi formiddagskaffen med fruens hjemmebagte
boller og kringle. Derefter fortalte godsejer og arkitekt Jan

Den 4. juni havde vi en vellykket aftentur til Hemingområdet. Vi samledes i Snejbjerg kirke, hvor sognepræst Chri
stian Poulsen fortalte interessant om den gamle kirke. Der
efter kørte vi til Doris og Jens Peder Haunstrup på deres
veldrevne slægtsgård "Øster Haunstrup", hvor de er 5.
generation.
Gården drives økologisk med 120 køer og der hører 200 ha
jord til.
Der er tre voksne børn, en datter og to sønner. Sønnerne
stod formodentlig klar til at drive slægtsgårde videre.
Bagefter var der kaffe i det lokalhistoriske museum, hvor
der også blev afholdt generalforsamling.
Aftenen sluttede med, at Martha Kombak fortalte interes
sant om Haunstrup sogns historie og især om slægtsgårdens
historie.
Det var en meget vellykket aften med 30 deltagere.
Agnethe Stampe

Godsejer og arkitekt MAA Jan Skovsende Hansen fortæller
om Østrupgård.
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Når man besøger Hestehavegård, skal man have en ople
velse, man ser produktionsvejen på det man køber, og bør
nefamilier bruger let en time på gården.
Dagen sluttede med middag på en kro, og alle havde haft en
indholdsrig dag.
OGN

Sjælland Syd

Østrupgårds hovedbygning består af et middelalderligt
stenhus og sidefløje i bindingsværk. Dette enestående her
regårdsmiljø var en meget interessant oplevelse.

Skovsende Hansen om gårdens tusindårige historie, om de
meget gamle bygninger og vedligeholdelsen af dem.
Østrupgård er en meget gammel herregård, der aldrig har
været ejet af kirken eller kongen, men den har i lange peri
oder hørt under andre herregårde.
Da de nuværende ejere overtog gården i 1979 var det tred
je gang at den var i fri handel, eller er den overdraget ved
arv eller ægteskab. Tilmed er den nuværende familie, den
første der har boet på gården siden Ludvig Munks tid i
første halvdel af 1400-tallet.
Jan Skovsende Hansen fortalte, at da hans søn, Christian,
blev døbt i 1982, var det 549 år siden, at der sidst var døbt
et barn af familien, som ejede og beboede gården.
Efter rundvisning i såvel hovedbygningens middelalderlige
stenhus og den store bindingsværkslade var det tid til fro
kosten, som vi selv havde med, men kunne indtage i hoved
bygningens gæstestue.
Udflugten fortsatte til Hagenskov Slot, hvor godsejer,
hofjægermester samt fhv. minister og MF Britta Schall
Holberg og hendes mand, Jørgen Hansen, tog imod. Jørgen
Hansen fortalte om herresædets historie, og fruen viste
rundt i hovedbygningens stuer, der både er et stilfuldt og
hyggeligt hjem. Hovedbygningen er fra 1770'erne, og det
er et af klassicismens bedste byggerier.
Derefter kikkede vi på Dreslette kirke og nød udsigten fra
kirkens tårn. Kirken blev ombygget o. 1780 af stor
købmanden Niels Ryberg, som også var bygherre til
Hagenskov Slot.
Næste besøg var på Hestehavegård ved Gislev, hvor Jens
Harrekilde har besøgsgård, gårdmejeri og gårdbutik.
Vi blev modtaget af faderen, Hans Jensen, der fortalte at
hans far i 1914 havde købt gården af Lykkesholm gods.
Dengang var der 100 ha, men ved overtagelsen skulle der
udstykkes 40 ha til småejendomme. Nu hører der 150 ha til
gården foruden forpagtningen.
Jens Harrekilde, som overtog gården i 1984, fortalte om
driften, og hvordan han begyndte sin gårdbutik i 1990.
Der er en besætning på 200 jerseykøer, en flok vandbøfler
og enkelte stykker af hvidt engelsk parkkvæg.
Jerseymælken bruges først og fremmest til fremstilling af
oste, som sælges fra gårdens egen butik, sammen med
smør, kød etc.
Gårdbutikken har åbent torsdag og fredag 13-17 og lørdag
9-12.

Kredsens første sommerudflugt blev afviklet den 25. juni,
hvor vi mødtes på herregården Petersgård ved Langebæk,
hvor hofjægermesterinde Birthe Juel gav en kort oversigt
om gårdens tilblivelse ved krongodssalget i 1774, om de
fem generationer på godset og ikke mindst om den opgave
det er at bevare et herregårdsanlæg. Ikke bare bygninger og
græsplæne, men også alle herlighederne som hække, bede,
broer, lysthuse m.m. (Se artiklen side 4-5.)
Efter denne indledning blev der lejlighed til at se sig om i
have og park, og ikke mindst vakte det nye haveanlæg
beundring.
Godsejerparret har skabt et nyt haveanlæg syd for hoved
bygningen, en intim stauderhave, en imponerende rosen
pergola samt en køkken- og skærehave.
Petersgård have og park er daglig åben for besøgende mel
lem 11 og 17 indtil 22. september. Entre 30 kr.

Niels Paulsen fortæller om driften af Ågård.
Turen fortsatte til Anette og Niels Paulsen, "Ågård" i Stråby
nær Mern.
Da de købt gården i 1986, var der 20 hajord og 30 malke
køer.
Nu er der 80 ha + 160 ha i forpagtning og besætningen bes
tår af 170 jerseykøer.
Niels Paulsen er stærkt optaget af avlsarbejdet, og udstiller
altid på dyrskuet i Roskilde. I år var der 10 køer på dyreskue og de 8 fik 23 point. 2 køer blev modelkøer og 1
superko.
De bedste køer skylles, og så får man 6-7 kalve fra en
enkelt ko.
Selvom køeme malker mest, hvis de holdes inde, så kan
Niels Paulsen bedst lide, at de kommer på græs 6 timer
hverdag.
Gårdens stuehus og oprindelige udlænger er opført i 1940
efter brand, og i Anette og Niels Paulsens tid er der sket
meget nyt, den store løsdriftstald er kun et par år gammel
og et nyt maskin var næsten færdigt.
Efter orientering og rundvisning samledes vi i haven, hvor
vi spiste vor medbragte mad, og Niels Paulsen fortalte og
svarede på spørgsmål.
Kredsens anden udflugt afholdtes den 18. juli, hvor vi sam
ledes på Giesegård Gods, hvor skovfoged Viggo Jensen tog
imod, fortalte og viste rundt.
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Giesegård er et stort gods med 1500 ha landbrug og 1500
ha skov.
Hovedbygningens ældste del er fra 1750'eme med flere
om- og tilbygninger, og i sit nuværende ydre er den fra
1873/1904. Og den er for tiden genstand for en større reno
vering.
Hovedbygningen beboes af greve Niels BrockenhuusSchack, ingeniør og tidligere administrerende direktør for
Kampsax. Sønnen Michael Brockenhuus-Schack, der har
været medejer siden 1979, bor i den tidldigere godsforval
terbolig.
Efter den indledens orientering gik vi en runde. Giesegård
gods værner meget om gårdens gamle bygninger, samtidig
med, at man har formået at give dem en praktisk anvendel
se.
Efter besøget på selve Giesegård, kørte vi ud til en pavillion i skoven, hvor vi drak kaffe og skovfoged Jensen fortal
te, at pavillionen var bygget o. 1900 som te- og kaffehus,
hvor egnens befolkning kunne komme søndag eftermiddag.
Der var også dans.

De to godser hørte sammen indtil 1924, da greve Frederik
Brockenhuus-Schack overtog giesegård.
I 1962 besluttede den barnløse greve, at hans fætters søn
greve Niels Brockenhuus-Schack, skulle overtage Giese
gård og Juellund godser.
Efter dette interessante besøg kørte vi til Lundekrog ved
Lille Skensved, hvor der er indrettet et meget omfattende
landbrugsmuseum. Mange traditionelle redskaber og
maskiner er udstillet, men også mere sjældne ting som en
eksemplar af roecyklen "Støt".
En lille gruppe af ældre landmænd betragtede de gamle
plove, og pludselig kom det fra den ene: "Oprindelig hjalp
min kone mig med at pløje, men efterhånden begyndte
seletøjet at genere hende."
Efter at have set de mange ting, var det tid til at spise den
medbragte mad, og det skete i museets sal.
De 80 medlemmer, der var mødt, havde igen haft en ind
holdsrig og hyggelig dag.

Midtjysk kreds

Skovfoged Viggo Jensen fortæller. I baggrunden kostald fra
1894, der nu bruges til maskinhal og traktorgarage.

Efter mange års glemsel besluttede grevinden for 10 år
siden, at pavillionen skulle sættes i stand, og nu bruges den
til festlokale for godsets medarbejdere.
Mens vi sad ved kaffen, fortalte skovfogeden om Giese
gård, der blev oprettet i 1660'eme af Frederik Giese, af
jord han fik af kong Frederik den Tredje, som afdrag på
kongens gæld.
1 1720 blev admiral Gabel ejer, og han solgte i 1736 til lens
grevinde Anna Sophie Schack. Hendes stedsøn arvede iføl
ge lensloven Schackenborg, men hendes egen søn lensgre
ve Schack fik Gram og Giesegård godser.

Kredsen besøgte den 20. juli "Haurbak Vestergård", der er
en gård med stor malkekvægsbesætning, drevet af Dorthe
og Hans Peter Iversen i fællesskab med datter og svigersøn.
Oprindeligt blev gården i 1950'eme købt af ejeren af nabo
gården og slægtsgården "Haurbak", Ejnar Sørensen, der var
en af Kjellerupegnens kendteste personligheder indefor
landbruget. Da han i 1970'eme ønskede at udvide besæt
ningen på "Haurbak", ville det være uhyre vanskeligt at
foretage en forøgelse af staldpladsen på gården, der ligger
direkte op til den meget befærdede Viborg-Silkeborg lan
devej. Derfor blev hele besætningen flyttet til "Haurbak
Vestergård", hvor man samtidig forbedrede bygningskapa
citeten. Efter at datteren, Dorthe var blevet gift med Hans
Peter Iversen, flyttede de ind på "Haurbak Vestergård".
I dette skønne sommervejr samledes ca. 30 af kredsens
medlemmer på gårdspladsen, og de blev budt velkommen
af Hans Peter Iversen, der fortalte om de store forandringer,
der gennem årene havde fundet sted. I dag er der en besæt
ning på 195 malkekøer, der passes af familien og en foder
mester, og der dyrkes 250 ha, hvoraf de 150 ha er forpagtet.
Det der interesserede gæsterne mest var en moderne,
velventileret løsdriftstald med et malkekarruselanlæg, der
efter sigende fungerede upåklageligt og havde været med
virkende til en væsentlig øgning af køemes ydelse.
Kredsens medlemmer fik af de gæstfrie værtspar lov til at
færdes overalt på gården.
Bagefter samledes vi på restaurant "Christopher Krabbe" i
Kjellerup, hvor der var mange spørgsmål til Hans Peter
Iversen.
Til slut afholdtes generalforsamling, hvor Inga Nielsen og
Jens Skytte genvalgtes til bestyrelsen.
Ejgil Overby.

Fynskredsen

Roecyklen »Støt«.

Den 26. juni havde kredsen en både interessant og hygge
lig bustur til Sydvestjælland, hvor 49 deltog. Først besøgte
vi Holsteinborg gods, hvor vi i slottet så kirken og H. C.
Andersens stue for derefter at gå en tur i parken.
Vi blev vist rundt af kirkens organist - operasanger Henning
Vilén.
Efter en god frokosten på Hotel Postgården i Skælskør kom
vi til Borreby, hvor kammerherreinde Loa Castenschiold
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tog imod, fortalte festligt og levende og gårdens historie og
viste os riddersalen og det yndige rococokapel, for at slutte
af i galleriet, som fru Castenschiold har indrettet i en af her
resædets ældste bygninger.
Mogens Andersen.

Vendsysselkredsen
Den årlige udflugt afholdtes den 22. juni, hvor vi besøgte
Kirsten og Poul Frederiksen på "Snæverholt" i Helium.
35 medlemmer var mødt op hos kredsens nye formand,
som fortalte om gårdens meget interessante historie. Deref
ter kørte vi en tur ad gamle, smalle veje i det smukke bak
kelandskab i denne del af Den jyske As, og det var en stor
naturoplevelse.
Tilbage på gården kom kaffen på bordet, og derefter holdt
vi generalforsamling.
Formanden Poul Frederiksen oplyste bl. a., at kredsen har
99 medlemmer og det er for lidt.
Til bestyrelsen var Johanne Frandsen, Jens Jørgen Winther
Sønderhaven og Frede Haubak på valg. Johanne Frandsen
havde frabedt sig genvalg, da hun var syg. (Hun er senere
afgået ved døden.) Nyvalgt blev Anne Birgitte Bruun,
"Dansbjerg" ved Sæby og så var der genvalg til de to andre.

Haderslevkredsen
Kredsen havde den 9. juli en meget vellykket sommerud
flugt til Ribe, hvor 30 medlemmer deltog.
På museet "Ribes Vikinger" blev vi vist rundt i to hold af
vældig gode guider.
Efter rundvisningen fortalte den ene guide om Kammerslu
sen, hvorefter vi kørte ud for at se slusen og drikke aftenkaffeElise Jensen.

Himmerlandskredsen
Tirsdag, den 3. september afholder kredsen høstfest på
restaurant Kronborg på øen Egholm.
Vi mødes kl. 18.00 på Egholmfærgens p-plads ved Ålborg
Travbane.
På restauranten serveres stegte ål, og derefter fortæller
Søren Nielsen om sit barndomshjem "Nørkærlund" på
Egholm, som er en gammel slægtsgård, der nu er overdra
get til en datter og svigersøn.
Tilmelding senest den 30. august til A. C. Winther Hansen
tlf;9835 1603
Bestyrelsen.

Frede Haubak,

En tragedie på Skedebjerg i 1765
Af Torp Friis Møller
I Rise kirkebog står ganske kort om en skovfoged Wenmaring, der blev ihjelslået af sin egen søn. Bag denne
meddelelse skjuler sig følgende tragiske historie:
På skovfogedstedet på Skedebjerg boede dengang skovfo
ged Henning Wenmaring, som den 11. april 1765 blev
myrdet af sin egen søn, der med en økse dræbte faderen,
og også nær havde dræbt Rise præsten Christian Petersen,
som forinden havde haft besøg af den unge Bendix Wen
maring. I forvejen havde skovfogedparret mistet to søn
ner, som var døde i en ung alder, og tilbage havde de nu
kun sønnen Bendix, som trods en god opdragelse af sine
solide forældre udviklede sig i en dårlig retning. Han drev
rundt konstant uden arbejde og søgte på anden måde at til
fredsstille sit begær efter penge.

Nye medlemmer
Gårdejere Vibeke og
Jesper Møller Hansen
"Torpe Møllegård"'
Torpevej 23
Torpe
5900 Rudkøbing.

Gårdejere Bodil og
Hans Kristensen
"Bødkergården"
Krogsbjerg vej 14
5900 Rudkøbing.
Lokalhistorisk Arkiv
Søndersø Kommune
Rugårdsvej 729 A
^5462 Morud._______

En aften mødte han op hos præsten i Rise og forlangte
under trussel, at denne skulle udlevere ham penge. Han
havde efterhånden nået vanviddets grænse og medbragte
en stor knippel, men han fik imidlertid hånden i klemme i
døren og tabte kniplen.
Gud bevare dig, råbte præsten: Bed til Herren at han må
befri dig for sådanne tanker, men endnu samme morgen
var det, at han i sin forvirrede åndelige tilstand dræbte
faderen.
Den unge morder blev nu arresteret og indsat i en fugtig
kælder på Brundlund slot. Herefter hengik både sommer
og efterår, uden at en retssag blev foretaget. Men både
sjælelig og fysisk gik den unge morder efterhånden i
opløsning, og en decembermorgen fandt de ham død i cel
len. Derefter blev hans lig lagt på en rakkerkærre og kørt
til rakkerstedet ved Keelsbjerg i Sdr. Ønslev.

NYE MEDLEMMER
Per Knudsen
Vestergårdsvej 11
9293 Kongerslev.

Gårdejer
Søren Flink Madsen
"Møllegården"
Skovhøj vej 8
Yding
8752 Østbirk.
Gårdejere Birgitte
og Jesper Holm
"St. Gadergård"
St. Gadegårdsvejen 2
Vestermarie
3700 Rønne.

Kirsten Fjerring
Grøndals vej 100
8260 Viby J.
Gunda Andresen
Charlottenlund gi. Skole
Langholmvej 32
4983 Dannemare.

Gårdejer
Anne Lise Ulbæk
"Ulbækgård"
Ulbækvej 22 B
8721 Daugård.

Gårdejere Marianne pg
Knud Anders Bohn Westh
"Skovholm"
Limensgade 25
3720 Åkirkeby.

Marie og
Helge Lauritsen
Blåkrogvej 25
Varnæs
6200 Åbenrå..
Gårdejere Gitte
og Hans E. Olesen
"Korsholt"
Mosbjergvej 135
9870 Sindal..

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

Guldbryllup
Nu driver Dræ og Nattedug
i Brisens Bølgeskift.
Og Dagen gryr med Gøgekuk,
før end Taagen gaar i Drift.
Hver Dag er blank og solforgyldt
og ny som alt der gror.
Selv Natten er med Dæmring fyldt
under Gryets Rav i Nord.

Og Rugen leger bølget Sø
med Lys og Skyggefald.
Det dufter sødt af Hyld og Hø
ud af Haver, Hegn og Hjald.
Vor Sommer er så skøn og kort
som mange, mange før!
Men Nuet, det er nyt og vort
som slet ingen Sommer før.
Og ingen sanser Somrens Sang
mer frydefuldt end dem,
der skænker Haand og Tro og Trang
til et Følge Livet frem.
Og aldrig flettes Brudekrans
med Haab og Myrteblad,
så fro som nu, naar Sankte-Hans
gør vor Tanke lys og glad.

Den 18. juni fejrede Dansk Slægtsgårdsforenings æresmedlemmer - Inger
og Peder Møller Frifelt, Lindegård mellem Ansager og Ølgod - guldbryl
lup. Ved aftenfesten sang selskabet bl. a. den sommervise, som guldbrud
gommens far, forfatteren Salomon J. Frifelt, havde skrevet til brylluppet.
Peder Møller Frifelt fortalte, at hans far ikke kunne skrive lejlighedssange,
og derfor havde han skrevet denne sommervise.
Redaktionen finder, at sommervisen fortjener en større udbredelse, og der
for bringes den her.
Visen blev afsunget på en lokalt komponeret melodi, men den lader sig
med stor succes afsynge på melodien, som bruges til Skuld gammel ven
skab rejn forgo.

Og den, som fandt en Hjertensven,
ser Aar som Perlerad Saa skøn en Brud, så glad en Svend,
som fra nu skal følges ad.
Skærsommertid og Brudesko
i festlig Bryllupsdans Vi hilser Jer, I festens to,
under Duft af Myrtekrans. - Nu drysser Hyldens Blomsterbræm
sin Sne i alle Hegn.
Og Gøgen kukker Dagning frem
mens den varsler Tordensregn.
Vor Sommer er saa skøn og kort
som alle Somre før!
Og Nuet, som er nyt og vort,
er Jer Fremtids lyse Dør.

