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Fødevareminister Mariann Fischer Boel er ejer afen slægtsgård,
nemlig den gamle hovedgård Østergård mellem Odense og Kerteminde
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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 3 A, 9500 Hobro,
tlf. 98 52 25 62, fax 98 52 25 64

Michael Munthe Fog,
Ingemannsvej 61,4200 Slagelse,
tlf. 58 56 74 41, fax 58 56 7445

Karen Jacobsen
»Østerbygård«
Melbyvej 2
5610 Assens, tlf. 64 71 23 60
(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. Krog
Majbølvej 27,
6470 Sydals,
tlf. 7441 53 12
(Formand: Det sydlige Sønderjylland)

Næstformand:
A.C. Winther Hansen,
»Trillbakkegård«,
Korsbjerghøjvej 3, Grydsted,
9240 Nibe, tlfjfax 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).

Signe Jensen,
Gadekærvej 5, Freerslev,
3400 Hillerød
tlf. 48 26 51 10
(Formand: Nordsjællandskredsen)
Mogens Frigaard,
»Frigård«, Yppernemøllevej 10,
Nyker, 3700 Rønne, tlf. 56 96 30 02
(Formand: Bornholmkredsen)
Vagn Juel Jørgensen,
»Grønlandsgården«,
Øllemosevej 4, Flakkebjerg,
4261 Dalmose
tlf. 58 18 61 11
(Formand: Vestsjæl landskredsen)

Marie Hansen,
Månebakken 3, Dalby
4690 Haslev,
tlf. 56 71 37 92,
(Formand: Sjælland Syd)

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

Agnethe Stampe
»Ny Vastrup«,
Hovervej 105, Hover,
6971 Spjald
tlf. 97 34 80 22
(Formand: Ringkøbing Amt)

Knud Høstgaard Møller,
»Nittrupgaard«, Nittrupvej 1,
Balling, 7860 Spottrup
tlf. 97 5640 71
Henry Slemming,
Hammelewej 18, Hammelev,
8500 Grenå
tlf. 86 32 01 99
(Formand: Arkivudvalg)
Jens Skytte,
»Aldrupgaard«
Aldrupvej 3,8860 Ulstrup
tlf. 86 46 35 14, fax 86 46 45 21
(Formand: Midtjysk kreds)

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

Mogens Huge Hansen,
»Hjørnegård«,
Lundbyvej 25, Ønslev,
4863 Eskildstrup.
Tlf.:54 45 46 25

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

Jens Peter 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 Jerslev
tlf. 98 83 40 28
(Formand: Vendsysselkredsen)

Efteråret er over os med lidt regn og rusk,
her hvor efterårsferien begynder.
Vi er nogle der mener, at sommerferien
lige er sluttet, men det er vel blot udtryk
for, at tiden iler, og når man har noget at se
til, er det svært at forstå, hvor ugerne og
månederne bliver af.
Vi fik for det meste en dejlig høst, og den
forløb dejlig let. Udbyttet var vel ikke helt
som ventet, og det er spørgsmålet, om ikke det fremover bli
ver udbytteniveauet.
Vore kvælstofreserver er opbrugte, og vi kan ikke forvente, at
avle mere end vi gøder til.
En ting er udbyttet, en anden er kvaliteten. Det er måske her,
vi oplever det strørste problem?
Som vanligt på denne årstid oplever vi iltsvind i havet
omkring Danmark, og som vanligt kan vi i medierne høre og
se kloge folk, der hælder vand ud af ørerne, ofte dem begge på
en gang, fortælle alle der vil høre det, hvad landbruget skal
gøre, og meget nødig fortæller, hvad landbruget har gjort for
at nedbringe kvælstofafstrømningen fra det åbne land. Land
bruget kan godt være sin indsats bekendt.
Vi er blevet et lille erhverv med en stor økonomisk betydning,
men uden stor politisk bevågenhed.
Landboforeningernes delegeretmøde i den forløbne uge var
præget af debatten om samarbejde mellem organisationerne,
og der er fortsat stor spænding, vel ikke mindst i Fami
liebruget, om det endelige resultat.
Der gøres mange tanker om, hvad der sker, hvis resultatet bliv
er et nej, og vel også efter et ja.
Vi nærmer os étårsdagen for regeringsskiftet, og på delegeretmødet i Herning, kunne vi klart høre, at hvedebrøds
dagene er forbi.
Sådan skal det være, og uanset at der kan være nogen
utålmodighed, er det vel et generelt indtryk, også i landbruget,
at det vist går ganske godt, ikke mindst i dette halvår med for
mandsskabet.
Der er store perspektiver i de forhandlinger, der finder sted
med henblik på at optage ti ny demokratier i fællesskabet.
I mit univers er det et spørgsmål om fred, frihed og samarbej
de i Europa.
Hermed en lille efterårshilsen fra
Kate og Carl Martin Christensen
Kaaregaard, den 14. oktober 2002.

Slægtsgaardsarkivet:
Landbrugsmuseet,
GI. Estrup, Randersvej 4,
8963 Auning,
tlf. 86 48 48 16, fax 86 48 41 82
E-mail:
arkiv@slaegtsgaardsforeningen.dk
Åbningstid: onsdag kl. 11-15.
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

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@post.tele.dk

Redaktion:
Ole G. Nielsen, Mølletoftegård,
Skælskør Landevej 83, Lundforlund,
4200 Slagelse.
Tlf./Fax 58 58 40 16.
OleGN@mail.tele.dk

Nr. 361 udkommer omkring
d. 20. dec. 2002. Stof til dette
nummer skal være hos redaktøren
inden d. 20. november 2002.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Tryk: Korsør Bogtrykkeri
4220 Korsør, tlf./fax 58 37 79 43
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Nyt fra hovedbestyrelsen
Dansk Slægtsgårdsforeningens hovedbestyrelse afholdt sit
efterårsmøde den 11. oktober i Dansk Landbrugsmuseums
lokaler på Gammel Estrup.

Landsformanden Carl Martin Christensen indledte mødet
med at takke Midtjysk Kreds for et godt tilrettelagt, vel
gennemført og interessant årsmøde.
Landformanden havde deltaget i De danske Landbo
foreningers delegeretmøde om onsdagen, og kunne bl.a.
berette, at landbruget vil fastholde regeringen på løftet om
afskaffelsen af jordskatten.
Om sammenlægningen af Familiebruget og Landbo
foreningerne sagde formanden, at den afventes med stor
spænding. Ikke af Landboforeningerne, men Familiebruget
vil måske sige nej. Uenigheden skyldes ikke faglige, men
politiske og historiske grunde. Carl Martin Christensen
håber på fusionen, da rationaliseringsgevinster i admini
stration og information vil være betydelige.
Der kom også en kommentar til finansministerens
overtrædelse af landbrugsloven, og her sagde formanden, at
det var dumt og meget kedeligt, for Thor Petersen er en
meget dygtig minister.
Landbrugsskolernes situation blev også kommenteret, og
her sagde formanden, at det først og fremmest drejer sig om
at give de unge landmænd så god en uddannelse som
muligt, og derfor er sammenlægninger af skoler ikke nød
vendigvis et onde.
Derefter fik

ejendomskonsulent Anders Frederiksen
ordet og han indledte med at kommentere fusionen "Dansk
Landbrug". Fusionsplanerne er udtryk for den store
udvikling i landbruget, der går mod større brug.
Og om priserne på landbrugsjord, konstaterede Anders
Frederiksen, at man betaler for produktionsrettighedeme og
ikke for produktionen.
Anders Frederiksen sluttede sit indlæg med at sige, at nu
var han rundet de 70, men han vil stadig være aktiv som
ejendomskonsulent.

I forlængelse af Anders Frederiksens indlæg kom et inter
essant indlæg om betydningen af at have en miljøgod
kendelse på gården før salget.

Foreningens

kasserer og sekretær - Inger M. Hansen
- indledte med at fortælle, at hun havde fået en ind
meldelseskupon uden afsender. Og spurgte om nogen
kunne hjælpe!
Medlemssituationen blev gennemgået, og der er pr. 1. okto
ber 2.187 medlemmer, hvilket skal ses i forhold til 2.086
året før, men der er 258 restancer, som er talt med under
medlemmer.
Regnskabet viste overensstemmelse med budgettet, men
kassereren frygter for det kommende år, da omlægningen af
portoen tyder på, at vi får en mærkbar udgift på det område.

Fra

Slægtsgårdsarkivet
kunne udvalgsformanden, Henry Stemming, og arkivar
Ejgil Overby fortælle, at der ikke er stor forskel på arbejdet

nu og tidligere. Arkivet har bidraget til Post og Telemuseets
udstilling om tegetrafdirektør Peter Faber, da hans arkiv af
uransagelige grunde er havnet på Slægtsgårdsarkivet for
mange år siden.
Fru Tove Mathiesen har afleveret Vagn Mathiesens arkiv,
som var meget omfattende efter hans 22 år i ho
vedbestyrelsen og som kredsformand. Ikke mindst hans 15
år som formand for arkivet har efterladt sig meget materi
ale.
Tidligere næstformand og formand for bladudvalget Peder
Møller Frifelt, der en foreningens æresmedlem, har truffet
aftale med arkivet om aflevering af faderen, Salomon J.
Frifelts arkiv. Han var medlem af hovedbestyrelsen fra
1958 til 1973, og var formand for arkivudvalget.
Fra

Bladudvalget
kunne udvalgsformanden, A. C. Winther Hansen, fortælle
at alt var ved det gamle, så bladet udkommer omkring den
20. i de lige måneder.

Derefter gik man over til konstitueringen.
Til landsformand genvalgtes Carl Martin Christensen og til
næstformand genvalgtes A. C. Winther Hansen.
Forretningsudvalget består af formand, næstformand og
Oluf Føns Knudsen.
Til Arkivudvalget genvalgtes Henry Stemming, Jens Skytte
og Knud Høstgård Møller. Nyvalgt blev Karen Jacobsen,
der har afløst Poul Mahler som kredsformand på Fyn.
Til Bladudvalget var der genvalg til A. C. Winther Hansen,
Elise Jensen og Elsa Christa Bollerup Nielsen.
Mogens Frigaard redegjorde for

årsmødet 24. - 25. maj 2003 på Bornholm,
hvor selve mødet afholdes i Åkirkebyhallen, festen og
overnatninger er henlagt til Strandhotellet i Sandvig. Vi
skal besøge Melstedgård, Stensebygård og Frigård. Søn
dagens gudstjeneste holdes i Nykirke, og vi slutter med
besøg i et stenbrud.
Der er lagt op til et interessant årsmøde på Bornholm, og
der arbejdes med tilrettelæggelsen af forture. Der er planer
om to forture, en fra onsdag og en fra fredag, begge med
udgangspunkt i Ålborg. For begge ture gælder, at man kø
rer hjem søndag eftermiddag/aften.
Mere herom i decembernummeret, for af hensyn til reser
vationer, bliver tilmeldingerne rykket frem til februamummeret.
Karen Jacobsen orienterede kort om

årsmødet 2004
på Fyn, der afholdes i den sidste week-end i maj.
Fra

rejseudvalget
oplystes, at Slægtsgårdsrejsen går til Norge og finder sted i
dagene 13. - 19. september 2003. (Omtales i december
nummeret).
Hovedbestyrelsesmødet sluttede med gensidig orientering
fra kredsene.
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Østergård
Fødevareministerens slægtsgård
Trods sin meget travle hverdag som fødevareminister, har
godsejer Mariann Fischer Boel taget sig tid til slægtsgårds
bladets besøg, hvilket fandt sted den 29. august.

Hovedgården
Østergård hed oprindelig Kiilsgård, og dens fortid som
sædegård fortaber sig, men i 1584 ejedes den af Anders
Kaas, som ændrede navnet til det nuværende og lod opføre
en ny hovedbygning. Anders Kaas var i 1577 blevet gift
med Helvig Hansdatter Skinkel, og det er formodentlig på
den tid han overtog gården.
Efter hans død i 1599 arvede hans eneste barn, Hans Kaas,
Østergård. For sin indsats i bl. a. Kalmarkrigen, blev han
udnævnt til landdommer på Fyn. Han døde i 1632,
hvorefter sønnen Jørgen Kaas blev ejer af Østergård.
Kong Christian den Fjerde havde i 1616 købt nabogården
Skinnerup (Ulriksholm) og han opkøbte derefter bønder
gods og andre hovedgårde på egnen. I 1643 erhvervede
kongen Østergård, og i 1645 overlod han den fynske
godssamling til sin søn med Vibeke Kruse, Ulrik Christian
Gyldenløve (1630-1658).

KAAS.

Våbenskjold for
slægten Kaas

Efter Gyldenløves død overtog kreditorerne godset, der var
meget medtaget af svenskekrigen.

Østergårds hovedbygning før istandsættelsen. Foto o. 1900.

Godsejerparret Mariann og Hans Fischer Boel på hoved
trappen.

I 1672 købte Abel Katrine v. d. Witch - enke efter pro
viantskriver Hans Hansen Osten. Hun døde i 1676, og ho
vedgårdene med bøndergods tilfaldt plejedatteren Hedvig
Spend, som bragte hele godssamlingen til sin mand Nico
laus Briiggemann. Deres søn, Godske Hans v. Briiggemann, overtog både Østergård og Ulriksholm.
G. H. v. Briiggemann havde adskillige børn, bl. a. datteren
Christiane Frederikke v. Briiggemann (1712-1760), der
blev gift med overhofmarskal A. G. Moltke, lensgreve til
Bregentved.
Dette familieskab forklarer hvorfor kong Frederik den
Femtes elskerinde "Madam Hansen", fem gange er opført i
Køstrup kirkebog, som moder med en udlagt barnefader!
Efter G. H. v. Briiggemann overgik Østergård til sønnen
Caspar Herman v. Briiggemann, og Ulriksholm tilfaldt
svigersønnen Ulrik Frederik v. Heinen.
Major Caspar Herman v. Briiggemann fik i 1751 Østergård
lagt til Munkebo sogn. Han begrundede ansøgningen med,
at gården lå lige midt mellem Kølstrup og Munkebo kirker,
og at han var kirkeejer i Munkebo. Det afgørende for ham
var nok, at han ikke ville søge en kirke, der tilhørte
svogeren på Ulriksholm, men sidde i sin egen kirke og her
skabsstol.
Majoren døde i 1781, og dermed var det slut med slægten
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Østergårds avlslænger med hovedbygningen i baggrunden. Foto. o. 1900.

Briiggemann på Østergård. Arvingerne solgte i 1783 til
Ulrik Wilhelm de Roepstorff, søofficer og senere general
guvernør på Set. Thomas. I 1801 solgte han Østergård til
generalhaveinspektør Christian Schmidt, der efter et par år
overlod gården til sønnen Johan Schmidt, der var en dygtig
landmand. I 1849 arvede sønnen kaptajnløjtnant Chr. J.
Schmidt, hvis datters søn i 1891 solgte til Carl August Old
enborg.
I 1895 købte gårdens forpagter, Otto Suhr, Østergård, som
han besad indtil 1922, da Udstykningsforeningen for Sjæl
lands og Fyns Stifter købte den. 129 ha land solgtes til
udstykning for statshusmandsbrug, og Østergård afhænde
des med 204 ha til mejeriejer Marius Boel, der havde det
nærliggende Marslev Mejeri.
Boel satte hovedbygningen i stand og opførte en meget stor
længe, der både indeholdt kostald og svinestald. Der var
plads til 120 køer foruden opdræt. Arligt leveredes 2000
slagteri-svin.
Lektor Aage Fasmer Blomberg skriver i Danske Slotte og
Herregårde fra 1943:
"Det 20. århundrede er faret hård frem mod den gamle
gård, og der er kun rester af fordums herlighed, af Ulrik
Christian Gyldenløves og Briiggemannemes gård. Det er
derfor med glæde, man konstaterer, at der nu atter er rejst
en smukt og veldrevet gård."
I 1969 overtog Mariann Fischer Boel Østergård efter far
faderen. Hun var i 1967 blevet gift med Hans Fischer, der
var driftleder på Statens Forsøgsgårde ved Hillerød. 11972
flyttede parret til Østergård, og Hans Fischer Boel står for
den daglige drift.

Mejeriejeren
Marius Boel, som var en af de helt store iværksættere
indenfor mejeribruget, var født på en gård i Salling i 1882
og døde på Østergård i 1979.
Baggrunden for Marius Boels succes skal ses i samtidens
mejeridrift, hvor osteproduktion i større målestok ikke var
noget man hidtil havde beskæftiget sig med inden for dansk
mejeribrug og slet ikke på andelsmejerierne, hvor der
næsten udelukkende blev satset på smørfremstilling.
Mejerierne havde hverken erfaring i ostefremstilling eller
hensigtsmæssige lokaler. I 1915 var der derfor endnu egne
af landet, hvor ostefremstilling overvejende foregik i
hjemmene. Efter sigende var de hjemmefremstillede oste
bedre end andelsmejeriernes.

Nogle privatmejerier havde formået at udvikle en special
produktion af høj kvalitet. Og en af de betydeligste i
forædlingen var Marius Boel. Danske Blue Cheese blev af
Marius Boel skabt på basis af komælk, hvor den franske
roquefort blev fremstillet af gedemælk.
Finn H. Lauridsen, tidligere leder af Erhvervsarkivet,
fortæller om Marius Boel:
"Boel lærte mejerivæsen på Vitten mejeri 1898-1900. Han
arbejdede derefter på forskellige mejerier, tog på højskole
og gennemgik på Ladelund landbrugsskole et udvidet kur
sus for mejerister.
I 1905 rejste han til Holland, hvor han i fire år var på mar
garinefabrikken Johs. M. Verschure & Zoons mejeriafde
ling i Oosterhout.
Ved hjemkomsten i 1909 blev han bestyrer af Løgstør
Mejeri og i 1910 forpagter af osteriet på Rønbjerg Mejeri
ved Skive. 11915 købte Boel Marslev Fællesmejeri på Fyn.
Interessen for ost og især roqueforten havde Boel med
hjemme fra. Han havde lagt mærke til at moderens mælke
fade trak skimmel. Han smagte på denne skimmel og fandt
den pikant, samlede derefter noget sammen af den og
dyrkede den på rugbrød, som han tørrede, malede i en kaf
femølle og dryssede i noget af moderens ostemasse.
Eksperimentet blev begyndelsen til historien om den
danske roquefortproduktion. Det fortsatte i Marslev, men
afsætningen var beskeden for smagen for den her i landet
nye ostetype skulle først skabes.
Boel tog sin cykel og kørte rundt i landet med
smagssprøver, og en skønne dag bar hans forretningstalent
og hans stædighed frugt. Den blå ost blev accepteret af de
danske forbrugere.
Med årene blev den en verdensartikel, ikke alene produ
ceret på flere danske mejerier i Boelfamiliens eje, men også
af datterselskaber i Sverige og Italien.
Marius Boel har haft gode arvtagere i sine sønner, af hvilke
Esper Boel i Lundby på Falster producerede "Rosenborg
Danablue", mens Jeppe og Poul Erik Boel har stået for
afsætningen i USA."

Fødevareministeren
Godsejer Mariann Fischer Boel blev fødevareminister, da
den nuværende regering tiltrådte den 27. november 2001,
men ministeren er en erfaren politiker.
I årene fra 1982 til 1997 var hun medlem af Munkebo
Kommunalbestyrelse, i perioden 1984-1987 tillige vice
borgmester.
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I 1988 valgtes Mariann Fischer Boel til Venstres ho
vedbestyrelse og to år senere til Folketinget.
Mariann Fischer Boel har været formand for tre af
Folketingets udvalg. I årene 1994-1998 var der Landbrugsog Fiskeriudvalget, 1998-99 Erhvervsudvalget og 19992001 Skatteudvalget, så det var med en solid baggrund, at
Mariann Fischer Boel tog imod det store og vanskelige
Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der netop
under Danmarks EU-formandskab har en nøglerolle i
forhandlingerne om Østudvidelsen.

Ministeren har allerede været hos sine kolleger i EU og de
10 ansøgerlande.
I perioden 7. - 10. septemeber afholdtes et uformelt
rådsmøde på Fyn, hvor man bl.a. så Johannes Larsens Mu
seum i Kerteminde, da der også skal være plads og tid til
kultur, søndagen bød på frokost hos ministeren på
Østergård og man besøgte Rostrups gartneri. Om man
dagen holdtes der møde mellem EU-landenes og ansøger
landenes ministre, hvor temaet var forskning og forædling
indenfor fødevaresektoren.

Mariann Fischer Boel siger, at det halve år med EU-formandsskabet har betydet, at alt privatliv er ude af kalen
deren.
Fødevareministeren er producent, men ser ikke noget mod
sætningsforhold mellem producent og forbruger, for har
fødevarerne ikke kvalitet, er der ingen afsætning, og vil
man - som minister - opnå noget positivt, forudsætter det
dialog.
Uden dialog ingen udvikling, og det gælder både i land
bruget og fiskeriet.
Er kæden mellem industri, detailhandel og forbruger ikke
intakt, så taber alle.
Fødevareministeren fremhæver, at der i den senere tid er
kommet en stærk interesse for fødevaremes historie. Derfor
skyder der mange gårdbutikker op og nogle med gårdme

Østergård o. 1960

jeri. Her kan forbrugerne se, hvorfra varerne kommer, og
hvordan de bliver behandlet.
Det er en interessant udvikling.
Der er fødevarer nok i Europa, så fremtiden er forædling.
Det er kvaliteten, der skal gøre varerne konkur
rencedygtige, forklarer ministeren.

Driften
Til Østergård hører nu 240 ha ager og 90 ha skov, hertil
kommer 4,5 ha frugtplantage.
Fra 1. juli 2001 indgik Østergård i driftfællesskab med
nabogodset Ulriksholm. Fællesskabet omfatter 500 ha
agerjord, og det drives med to mand.
Fødevareministeren fremhæver, at den eneste måde at
holde omkostningerne nede på er at udnytte de dyre ma
skiner og redskaber mere effektivt, og her er driftfælles
skabet en god løsning.
Frugtplantagen med æbler er ikke med i driftfællesskabet,
men den passes af Hans Ficher Boel, som har en særlig
interesse for frugtavl.

Hovedbygningen
Østergårds hovedbygning er et meget smukt bindingsværks
anlæg, som er opført i 1731 af Godske Hans von Briiggemann, men betragter man det store fundament af tilhugne
kampesten, som bindingsværket er sat på, er det tydeligt, at
det har båret et større hus, så kælderen er fra den renæs
sancebygning som Anders Kaas lod opføre i 1598.
I klassicismens tid blev bygningen dækket af et lag puds og
stod i mange år som hvidkalket.
Først efter at mejeri- og godsejer Marius Boel i årene 19241925 satte huset i stand, kom det smukke bindingsværk
med de røde murstensfelter frem igen. Marius Boel
ændrede meget på huset, og hovedtrappen er bl.a. hans
værk.
OGN
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Annebjerggården ved Skælskør
Annebjerggården blev oprettet i 1795 af kammerherre Castenschiold til Borreby. Nu er gården købt af Skælskør
Kommune, men den beboes stadig af Dorthe og Carl Krag
Jespersen, der er fjerde generation.
Annebjergården blev skabt i 1795, da Borrebys ejer dan
nede en gård på Magleby Ravnemark til fæste for gartneren
Johann Lehr.

I Fæstebrevet står:
"Oberst Castenschiold kender hermed at have fæstet og
overdraget til gartnermester Johann Lehr på 50 år fra 1. maj
d. a. at regne, den gård, som nu på Ravnemarken opbygges
i jordlodden, der ligger imellem Tystofte, Smidstrup og
Basnæs bønders jorder på Ravnemarken, som efter ny land
målingsmatrikel, der af landinspektøren nærmere fast
sættes, består af hartkorn 7 - 7 - 0 - 1. Gården overleveres
ved et lovligt syn, og skal Johann Lehr, være pligtig på egen
bekostning at lade gården assurere og i fald ( som Gud i
nåde forbyde ) at en ulykkelig hændelse skulle indtræde,
skal jeg eller ejeren af Borreby, om man finder
omstændighederne således, at man vil gøre det - være
berettiget til at gøre beslag på assurancens beløb indtil går
den igen er bebygget.
Til gården leveres en beslagen vogn, en plov, en træharve
og fire skikkelige bøndervognsbæster.
Gårdens jorder, som i en samling er beliggende, skal drives
i 6 dele og deraf bruges 3 dele til sæd og 3 med kløver
tilsået.
Borreby 2. maj 1795."
Gartner Johann Lehr var fra Holland og ved overtagelsen af
gården var han 46 år gammel. Han var gift med Ane Louise
Henriksdatter og de havde sønnen Johan Jacob Lehr og dat
teren Ane Margrethe Elisabeth Lehr.
I Antiqvarisk og Statistisk Topografie over Eggeslevmagle
Sogn og Vester-Flakkebjerg Herreds pastorater" udgivet
1820 står følgende: "Ravnemarksgården, så kaldet, fordi
ravnene der mest havde deres opholdssted, efter gammel
sagen, er nu en velindrettet
gård ypperligt anlagt med have
og indhegning, af sin beboere,
den virksomme og duelige
landmand gartner Lehr, som
med sin driftige familie driver
gården,
der nu
kaldes
Anneberggården."
Johan Lehr døde 7. september
1825 og kirkebogen oplyser: "
Gartner, gårdfæster på Ravne
marken 77 1/2 år. En alment
agtet, kyndig og elsket ol
ding."
Da Lehr havde fået gården i
fæste for 50 år kunne familien
selv bestemme, hvem der
skulle overtage den, og det
blev svigersønnen Christian
Noll, premierløjtnant i Kon
gens Regiment. Han var 18.
juli 1812 blevet viet i Magleby Annebjerggården o. 1960.

kirke med Ane Margrethe Elisabeth Lehr, og den 8. novem
ber fødtes datteren Johanne Margrethe.
Allerede i 1832 afstod han fæstet til ejeren, som derefter
bortforpagtede gården til lærer ved Stigsnæs Skole Johan
Samuel Schiemer og arvinger for 60 år. Gården kaldtes da
Anaborggården.
Johs C. Jessen beretter i Vestre og Østre Flakkebjerg
Herreders Skolehistorie at Schiemer var født i 1801 i Braaby og tog lærereksamen fra Vesterborg i 1824, hvorefter
han ansattes på Stigsnæs. Gift her 21. 8. 1825 med Chri
stine Mejland, Borreby f. 1800 død 1869. Godsejer Casten
schiold var forlover ved brylluppet og fadder til det første
barn født 17. 2. 1826.
Og Jessen slutter med denne bemærkning "Schiemer blev
gift med generalmajor Castenschiolds maitresse, men
inden brylluppet besvangrede han sin tjenestepige."
Schiemer beholdt skolen til 1834. I de første år var
svogeren Søren Mej land bestyrer for ham, men derefter
overtog han selv landbruget, og han fik prædikatet: en
dygtig landmand. Han døde i 1856.
Herefter overgik fæstet til svigersønnen Christian Carl
Niels Lassen, født 1837, søn af købmand Knud Lassen i
Slagelse. Han havde Annebjerggården til 1874, da han
købte Holmerødgård ved Hillerød. Forpagtningen blev
overdraget til Lars Nielsen i 1874, og 25. juli 1874 fik han
skøde på gården, som derved overgik til selveje, men inden
forpagtning og køb var effektueret overlod Lars Nielsen
gården til Jens Bernhard Jespersen, gårdejer i Tystofte.
Overtagelsen skete 4. februar 1875.
Gårdens bygninger bestod af fire længer i bindingsværk
med murede tavl og stråtag. Stuehuset var 17 fag langt.

Slægten
Annebjerggårdens nye ejer kunne føre sin slægt tilbage til
Anders Olssøn, gårdmand i Undløse, der var født i
1570'eme. I slægtsbogen "En vestsjællandsk Bondeslægt"
af Th. Hauch-Fausbøl fra 1935, side 8 står om lensmanden
Oluf Daa til Ravnstrup, Holmegård og Fraudegård: "Denne
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slægts stamfader, såvidt det nu lader sig fastslå, var født den
9. november 1547 på Ravnstrup, der ligger 5 mil fra
Undløse, hvor den jespersenske slægt stammer fra, og han
blev 28 år, inden han giftede sig med Dorte Friis. Forinden
dette giftermål må han antages at have fået sønnen Anders
Olssøn eller Anders Daa."

Ejerne
Jens Bernhard Jespersen fra født ved Slagelse i 1830 og
døde på Annebjerggården i 1907. Hans forældre var Anders
Jespersen og Mette Olsdatter. Hun var datter af Ole Jensen,
Hammeldrupgården ved Høng.
Anders Jespersen var født i Hanerup ved Nr. Jernløse. Han
var først og fremmest landmand, men han lærte at brænde
brændevin og var en tid brændevinsbrænder og gæstgiver
på Garvergården i Slagelse. Han var kreaturhandler og
gårdejer og endte sine dage som kromand og landmand på
Gundestrup Færgegård.
Jens Bernhard Jespersen blev i 1856 gift med enken Karen
Nielsdatter (1819-1903), og de fik børnene: Peter Christian
f. 1856, Anders Nicolai f. 1859 (købmand i Skælskør) og
Frederik Vilhelm f. 1861, (overtog gården).
I 1856 fæstede han Tyrekjærgård i Tystofte, Tjæreby sogn,
en meget forfalden gård, som han fik sat skik på. Han kom
ind i sognerådet, og som venstremand måtte han føre en
hård kamp med den bureaukratiske sognepræst, der var
sognerådsformand.
I 1875 købte Jens Bernhard Jespersen Annebjerggården,
som var meget forsømt. Kun halvdelen af jorden kunne
dyrkes, da den var meget vandlidende.
I begyndelsen af 1890'erne begyndte helbredet at svigte,
og sønnen Frederik Vilhelm overtog driften.

I 1893 havde han ægtet Nicoline Marie Pedersen, der var
født på Tjømehøjgård på Stigsnæs i 1871. Efter sin mands
død drev hun gården med bestyrer, men i 1917 overtog hen
des ældste søn, Gunnar Krag Jespersen, driften. Samtidig
købte hun Topstengården i Smidstrup med 43 tdr. land.
Efter at Gunnar Krag Jespersen havde købt Maglebygården, overtog den yngste søn, Peter Adler Jespersen, gårdens
drift i 1926.
Adler Jespersen (1905-1961) havde en alsidig landbrugs
uddannelse bag sig, var en ivrig gymnast og jæger. I 1930
blev han gift med Ellen Schollert, datter af murermester
Hans Guldbrand-Schollert, Skælskør.
I 1941 overtog han Annebjerggården, som han drev til sin
død i 1961. Hvorefter enken sad med gården, der efterhån
den havde et tilliggende på 163 tdr. land.

I 1971 overtog den ældste søn, Carl Christian Krag Jes
persen, gården. Han var født i 1930. Han var elitegymnast
og rejste med Kr. Krogshedes hold. Han blev i 1960 gift
med Dorthe Juel Jørgensen fra Grønlandsgården i Flakkeb
jerg, og de fik sønnerne Anders Krag Jespersen (19611994) og Claus Krag Jespersen (1963).
Claus blev uddannet hos A/S Carl Meding i Skælskør, og
efter soldatertiden blev han ansat hos H. C. Venslev træ- og
byggemarked. Nu driver han selvstændig montagevirk
somhed. Han har børnene Julie (1987) og Jeppe (1990).
I perioden 1982-1990 var Dorthe Jespersen medlem af
Skælskør Byråd for Det konservative Folkeparti.

I 1968 blev den del af Annebjerggårdens
jorder, som lå i Smidstrup lagt i byzone,
hvorefter de 60 tdr. land blev solgt til kom
munen. I 2000 overtog Skælskør kommune
resten af gården, men Dorthe og Carl Krag
Jespersen har ret til at bo på gården, så
længe de selv vil, og med i handlen var den
bestemmelse, at den hidtidige forpagter
kunne fortsætte.
Annebjerggården ligger der endnu med de
gamle udlænger og to store trælader. Over
porten ind til gårdspladsen er sat en sten
med en roe, det er til erindring om Vilhelm
Jespersen, der var en af de betydeligste
frøavlere for Jens Hvidberg, Hunsballe Frø.
OGN

Frederik Vilhelm Jespersen (1861-1912), der overtog
Annebjerggården i 1907 havde lært frøavl bl. a. i Frankrig,
og da han overtog driften o. 1890 tog han hele marker ind
til frøavl. Tillige forpagtede han o. 100 tdr. land af Borrebys marker, som han anvendte til avl af kålrabifrø og græs
frø.
En ualmindelig billig og god arbejdskraft havde han fra
Tystofte Teglværk, der først begyndte, når forårsarbejdet i
frømarkerne med plantning og lugning var færdig.
Ligeledes holdt teglværket op ved høst, og Vilhelm Jes
persen kunne igen få hele den store arbejdskraft
for en billig penge til at høste de store frømark
er. Hans kvægbesætning blev forbedret meget
og gården var overalt i god drift.
Straks efter overtagelsen af gården i 1907,
byggede han, for indtægten af frøavl, den store
hovedbygning, der blev opført nord for det
gamle stuehus, med et haveanlæg ud mod gård
spladsen, hvor stuehus havde ligget. Det meget
herskabeligt indrettede hus står ret uændret,
bl.a. er spise-stuen med høje paneler og jagt
trofæer bevaret.
Vilhelm Jespersen spekulerede på at købe en
herregård med store marker og skove med vildt
og jagt. Fem år efter, at han havde bygget den
nye hovbedbygning, var hans broder, Christian,
med ham ude at se på Øbjerggård nord for Vor
dingborg. Samtidig blev han syg. Det var blind
tarmsbetændelse, men han kom i behandling for
sent, og døde den 4. november 1912, 51 år gam
mel.
Annebjerggårdens hovedbygning, tegnet af Ellen Valentin.
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Høstbisse i USA
Af:
Lars Sneverholt Frederiksen
Som så mange andre unge, ville jeg også gerne opleve lidt
mere end Danmark, og derfor tog jeg i 1999 med organisa
tionen I.A.E.A som arrangerer ture specielt for unge land
mænd. På det tidspunkt var jeg 21 år, og de havde en høst
bisse tur i Staterne, og det var lige noget for mig. Jeg fik
mig meldt til, og sendte derefter 21 ansøgninger om legater
til min tur. Der kom svar fra de tre, og de lød på, at jeg jo
desværre ikke boede i det amt, eller andet, men så var der
lige Jens og Anne Jensens Fond. De ville gerne meget gerne
bidrage med 10.000 kr. og de kunne godt bruges, da min
rejse lød på ca. 28.000 kr.
Jeg vil i samme omgang gerne takke for rejselegatet.

Den 18. marts afgik flyet fra Ålborg til København og
videre til Amsterdam og derfra til Minneapolis i Minneso
ta, USA. Derfra videre i et lille fly til Fargo i North Dako
ta. Der blev jeg og de andre danskere mødt af organisatio
nen i Amerika, og vi kom sammen med alle de andre
trainnes, som det hedder, når man er ude at rejse, fra hele
verden. Et par dage i skole, og lærer lidt om Amerika og
hvad der ventede os, når vi kom ud til værts familien.
Min familie boede i South Dakota og bestod af Rick og
Carla Pahl, og de havde to drenge på henholdsvis 3 og 10
år. Her skulle jeg så være de næste 8 mdr. sammen med tre
andre unge fyre. En mere fra Danmark, en fra England og
en fra Skotland.
1 den første måned gjorde vi mejetærskerne rene fra sidste
års høst. De havde stået ude i alt slagt vejr, og jeg kan love,
at der kan være en del sne i South Dakota. Det kan være
meget koldt, så det var vi lidt forundrende over. Lastbilerne
blev også serviceret og servicelastbilen med alt hvad man
kan tænke sig ombord blev fyldt.
Først i maj måned blev det hele sat på blokvogne, og fire
amerikanske fyre kom for at bruge deres sommerferie på at
høste inden de igen skulle i skole. Så kørte vi væk fra tidlig
forårs vejr i South Dakota, ned gennem Nebraska, og
videre gennem Kansas og Oklahoma for at ende i Texas,
hvor der var 35 graders varme. Med os havde vi medbragt
2 store campingvogne, hvor vi sov 8 mand med 8 forskel
lige lugte, så der kunne som tider lugte noget af orne. I
vognene var der bad, vaskemaskine, køleskab, fryser, tv
med parabol, så der manglede ikke noget.

De første tre uger i Texas skulle vi bare vænne os til var
men, inden vi rigtigt gik i gang. Vi boede altid på camping
pladser i nærheden eller midt i en by. Derfor var der somme
tider langt ud til, hvor vi skulle høste, så dagen begyndte for
det meste kl. 06.30 med at smører madpakker og fylde
vanddunkene til hele dagen. Når duggen var væk og ma
skinerne smurte, høstede vi hele dagen til duggen igen
faldt.
Arbejdsopgaverne blev hurtigt lagt meget fast, sådan at
nogen kørte mejetærsker, en kørte imellem mejetærskerne
med en vogn, og andre kørte lastbiler fra marken til enten
landmanden eller foderstoffen. Jeg kørte en 30 fod 9600
John Deere mejetærsker og den var stor - de første 3-4
dage! I alt kørte vi med fire mejetærskere, en traktor med
vogn og fire lastbiler.

Normalt var vi ved en
landmand i 2-3 uger, og
tog derefter videre til den
næste. Det var landmænd,
som Rick havde fået igen
nem vinteren eller havde
haft i mange år. På den
måde høstede vi os nord på
som komet blev modent
til. Man sagde at høstkæ
den flyttede sig 20 miles
nord og 20 miles øst hver
dag. Derfor kunne der også
godt være 200-300 miles
fra en kunde til den næste.
Så skulle det hele på
blokvognen, og så var det
bare ud af vejen. Et par
gange kørte vi med
Lars Sneverholt Frederiksen mejetærskeren på vejen.
fra Vendsyssel har været i Det tog en god dags tid, og
USA med legat fra Jens og i mellemtiden havde last
Anna Jensens Fond, og her bilerne fået skærebordet,
fortæller han om sine og campingvogne på
plads, så vi var klar til at
oplevelsesrige tur.
høste den næste dag.
Vejen vi høstede hjem, var den samme som vejen ned til
Texas, op midt gennem staterne.
Alt dette høstarbejde lyder måske meget kedeligt, det synes
de unge amerikanere i hvertfald, og det var en af grundene
til, at der var så mange trainnes, der gjorde det. Amerika
nerne kunne næsten ikke få deres egne unge mennesker, til
at lave dette arbejde, men jeg tog det jo som en oplevelse
og ikke for pengenes skyld.
Jeg blev på intet tidspunkt træt af at kører mejetærsker, og
en af grundene var, at der var syv andre unge mennesker, og
der var ikke et af dem, der ikke fungerede i flokken. Vi
kunne snakke sammen hele dagen gennem radioanlægget,
og var man ikke i humør til det en dag, kunne man jo bare
skrue lidt ned for de andre.
Ud af de otte måneder skulle vi have 3 uger ferie. Det fik vi
da også, men ikke i sammenhæng. Vi fik et par dage når det
regnede, og en uge når det havde regnet meget. Et par dage
er ikke meget i et så stor land, men vi fik da set Yellow
Stone, Mount Rushmore og andre ”små" seværdigheder
som Sturgis, der er verdens største motorcykel, trak mere
end 250.000 cykler med folk fra hele verden. Ville man så
ser mere af Amerika kunne man jo bare rejse en tur efter
programmet på egen hånd.

En anden værts familie
Efter at være næsten i South Dakota igen, og færdig med
hvedehøsten, var det meningen, at vi skulle ned igen, for at
høste majs. Det kom vi ikke, da vores værts far gik fallit, og
vi måtte forlade ham. De amerikanske unge tog hjem, og vi
fire trainnes var så heldige at komme hen til en anden høst
bisse, som også havde en planteavlsgård. Hele sommeren,
mens han havde været syd på for at høste, havde hans far
og nogle folk passet farmen der hjemme. Han bestemte så
at han ikke ville syd på dette år, og det gav os mulighed for
at prøve noget andet. Vi boede på gården og blev passet
som deres egne børn, og de tog os med til fodbold, ud at
spise, på bar med deres venner og meget mere.
Vi hjalp han færdig med at høste vårhvede, lidt vårbyg,
majs, solsikke, og sojabønner. Derefter pløjede vi lidt med
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10 og 12 furede plove, nedfældede ammoniak og harvede
med 64 fod. Selv om jeg ikke var træt af at køre
mejetærsker, var det godt og lærerigt, at se hvordan en land
mand passer sin jord.

En tur på sygehus
a vi havde været på gården nogle uger, fik jeg en dag plud
selig meget ondt i maven. Om natten sov jeg ikke, og næste
dag til morgen mad kunne jeg næsten ikke gå. Af sted til
lægen, og her var svaret: blindtarmbetændelse. Det kunne
de ikke fikse der, så vi kørte i fire timer til en stor by ved
navn Fargo i North Dakota. Det gik stærkt, og de er bare
dygtige. Efter 21 timer var jeg klar igen, men skulle tage
det lidt med ro i en uge.

I dag er jeg glad for, at jeg var med en organisation, fordi i
Amerika skal man selv betale, hvis man skal på sygehuset,
og min værts mor sagde, at det ville nok havde kostet ca.
20.000 kr. hvis jeg selv skulle betale. Det tog organisatio
nen sig af, da jeg var forsikret igennem den, så de 28.000
kr. som rejsen kostede, var pludselig meget godt givet ud.

Tag af sted!
Mine sidste ord er kun en opfordring til alle andre unge
mennesker om af se at komme af sted inden der kommer
for mange ting i vejen. Det er en oplevelse for livet, som
ingen kan tage fra dig.

Gøngehøvdingen
- roman og virkelighed
I dette efterår genudsendtes i fjernsynet filmen om Gønge
høvdingen. Her fortæller gårdejer Ole Krog Jensen, Bran
delev ved Næstved, der er formand for Lokalhistorisk
Forening og Arkiv i Fladså Kommune, om den historiske
gøngehøvding.

Roman og virkelighed
Det er begge dele. Johannes Carl Christian Brosbøl, under
forfatternavnet Carit Etlar, har med sine historiske romaner
"Gøngehøvdingen" og "Dronningens Vagtmester" skabt
romanpersonerne, og selvom der er unøjagtigheder, er
nogle af personerne og historierne virkelige.

Baggrunden for romanerne
Brosbøl var bibliotekar på Det kongelige Bibliotek, hvor
han helt sikkert har læst gøngehøvdingen Svend Poulsens
egenhændige indberetninger. Interessen var vakt. Efter han
havde deltaget i 1. Slesvigske Krig (1848-1850), som kor
poral, tog han orlov fra arbejdet, og indlogerede sig på god
set Lilliendal, hvorfra han gående og ridende besøgte de
steder, som Svend Poulsen omtaler i sine indberetninger,
samtidig talte han med den lokale befolkning om eventuelle
mundtlige overleveringer fra svenskekrigens tid.
Tiden var blevet meget antitysk. Samtidig var man fra dan
sk side meget forsigtig i forholdet til Sverige. Det gjaldt om
at holde ryggen fri mod øst, for et nyt oprør sydfra kunne
komme når som helst. Det var kun 40 år siden, man havde
haft den sidste fredsafslutning med Sverige, der som be
kendt kostede Danmark afståelsen af Norge. Fik vi et sven
sk angreb i ryggen samtidig med et nyt tysk angreb, kunne
Danmark hurtigt slettes af landkortet med en tysk-svensk
grænse gennem Store Bælt som følge. Derfor lader Carit
Etlar de største slyngler i sine romaner være tyske lejetrop
per, mens svenskerne så vidt muligt tillægges mere ædle
motiver.

Smedens søn
Vi ved ikke hvor eller hvornår Svend Poulsen er født. De
fleste historikere mener, han er født i Gønge Herred på
grænsen mellem Skåne og Halland. Dog mener den gamle

lokalhistoriker, lærer Jensen, Snesere, at han var født i Snesere. En kilde, som ingen andre har anført, er jordebøger fra
domkirken i Roskilde, der fortæller, at i 1569 hedder smed
en i Snesere Svend, og han tillige har en gård. Dette kan
være Svend Poulsens farfar.
Hvis man studerer og analyserer de historiske kends
gerninger, viser det sig, at den tid, hvor Svend Poulsen
optræder som partisanleder i Øst- og Sydsjælland ind
skrænker sig til højest 4 1/2 måned.
På denne korte tid samlede han sin lille undergrundshær,
vel at mærke i et område, der var besat af fjendtlige tropper,
og udførte de talrige og vellykkede overfald på svenske sol
dater, som der findes skriftlige indberetninger om. Det
lyder helt utrolgt, hvis det var i en fremmed og ukendt egn.
Hvis Svend Poulsen derimod i forvejen kendte egnens
befolkning og de geografiske forhold, lyder det straks mere
sandsynligt. Dertil kommer, at hverken Svend eller Poul var
særlig almindelige navne på den tid. Desuden ved vi, at
Svend Poulsen i en del af de 4 1/2 måned holdt til på en
gård i Snesere. Det vil være naturligt, hvis det var hans eller
eventuelt hans fars fødegård. Denne gård blev flyttet ud ved
udskiftningen. Den hedder i dag Dyssegården og har matr.
nr. 18. Før udskiftningen lå den på hjørnet af Bårsevej og
Kongskildevej.
På baggrund af dette tror jeg, at Svend Poulsen er smedens
søn fra Snesere.

Den historiske Svend Poulsen
Svend Poulsen må være født lige først i 1600-tallet, for i
1625-1629 deltog han i Trediveårskrigen som gefrejder
(korporal) i Holger Rosenkrantz's fynske regiment. I 1641
var han med samme regiment to år i Holland for at tjene
prinsen af Oranien. 1. maj - 30. juli gefrejder Svend
Poulsen under major Dumbars kompagni fik udbetalt 9 rdl.
1 ort 19 ski. 1. august udnævntes til korporal i kaptajn Hans
Pedersens kompagni, hvor han afløste Jens Bay.
1. maj 1643 udbetalt et års besoldning ved samme kom
pagni: 45 rdl. 12 ski.
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I 1640 var der i Halmstad i Halland en gammel løjtnant,
Lauritz Christensen, som havde opsyn med brobygning og
voldarbejde. Samme år kom han til Laholm Len, hvor han
fik et hus i Knærød og bestallingsbrev på, at han for at
eksercere bønderknægtene der i lenet, skulle have i årlig
besoldning 60 rdl. Efter 1643 findes ingen oplysninger om
Lauritz Christensen, så det må formodes, at han døde dette
år. Af senere oplysninhger fremgår, at Svend Poulsens sted
søn, Niels Lauritzen, var mønstringsskriver ved sted
faderens kompagni, og Svend Poulsen må altså være blevet
gift med Lauritz Christensens enke 1643, og havde
overtaget huset og hvervet med at eksercere bønderkarlene.
I 1643 - under Torstensonkrigen - anmodede kong Chris
tian den Fjerde Svend Poulsen om at hverve et kompagni
dragoner, og han deltog i denne krig, der sluttede i 1645
med den såkaldte Brømsebrofred, hvor Danmarek-Norge
måtte afstå Jæmtland, Hærjedalen, Gotland, Ødsel og Hal
land i 30 år eller for stedse, hvis man ikke kunne blive enige
om erstatning. Vi ved ikke med sikkerhed om Svend
Poulsen blev tvunget over i svensk krigstjenste, eller om
han flyttede til den skånske side af grænsen.
Christian den Fjerde døde i 1648 og blev efterfulgt af sin
næstældste søn Frederik den Tredje, som havde været verds
lig fyrstebiskop i Bremen. Fra dansk side ventede man på
en gunstig lejlighed til at vinde det tabte tilbage fra svensk
herredømme. I vinteren og foråret 1657 var den svenske
konge, Karl den Tiende Gustav, på felttog i Polen og Nord
tyskland, hvor han var hårdt trængt.
I Danmark mente kongen, at tiden nu var inde, og selv om
Rigsrådet ikke var enig, fik kongen gennemført sin vilje, og
man begyndte at forberede krigen, bl.a. fik guvernøren i
Helsingborg, Holger Vind, den 29. april 1657 ordre til at
træffe aftale med Svend Poulsen, om at hverve et kompag
ni dragoner. Hvervningen gik let, og 10. juni havde Svend
Poulsen sit kompagni klart. Det bestod af 60 mand: 50
dragoner, 9 befalingsmænd og stedsønnen, Niels Lauritzen,
som mønstringsskriver. Det var en søndag, og Svend
Poulsen red med sit kompagni fra Engelholm til Helsing
borg, hvor de efter gudstjenesten modtog en fane og
aflagde faneed.
Den 1. juni 1657 sendte Frederik den Tredje en "herold
med scepter og i fuld uniform" til Sverige med fejdebrev,
og snart var krigshandlingerne i gang. Svend Poulsen og
hans kompagni var med i flere træfninger. Da vinteren sat
te ind, var stillingen næsten lige, måske med en svag
overvægt til danskerne i Skåne, hvor de i februar 1658 stod
6 mil inde i Sverige. Denne lille ovevægt til dansk side fik
dog ingen betydning, for da Karl den Tiende Gustav fik
danskernes krigserklæring, sluttede han krigen i Polen og
gik gennem Nordtyskland, Holsten og Slesvig op og besat
te hele Jylland.
Naturen kræfter var med svenskerne, de danske bælter frøs
til, og den 29.- 30. januar 1658 gik svenskehæren over isen
på Lillebælt, besatte Fyn og fortsatte til Langeland. Isen
knagede og der stod nogle steder to fod vand, men over
gangen til Lolland lykkedes og hæren fortsatte til Falster og
den 11. februar gik man over Storstrømmen til Sjælland.
Det var stort set ufarligt, for hele den danske hær stod i
Skåne og Halland.
Den 12. februar nåede Karl Gustav til Fakse, og dagen efter
var han i Køge. Det skabte panik i København, hvor man
omgående søgte at få en fredsaftale.
Man fik den såkaldte Roskildefred, men betingelserne var
hårde: afståelse af hele Østdanmark.
Svend Poulsen boede derovre, men det kunne han ikke

under svensk herredømme, så han flyttede til København
med sin familie og sine dragoner, som blev aftaklet.
Svenskekongen begyndte at trække sin hær tilbage fra
Sjælland til Fyn og Jylland, hvorfra den skulle gå tilbage til
de svenske besiddelser i Nordtyskland. Men nu fortrød
Karl Gustav. Han mente, at han lige så godt kunne tage hele
Danmark, og i al stilhed trak han tropper sammen i Kiel,
hvorfra de 5. august blev udskibet.
Den 7. august landede Karl Gustav med sin hær ved Korsør
og gik direkte mod København. Nu gjaldt det om Dan
marks fortsat skulle bestå, og derfor vågnede forsvarsviljen
for alvor. Alt hvad der kunne yde dækning foran Køben
havns volde blev brænd af. Der gik ildbud til Frederiksborg
Slot, hvor en del gønger var indkvarteret, med ordre om,
omgående at komme til København, hvad de også nåede
inden svenskerne. Fra dansk side var man klar til at forsvare
København bedst muligt. Det overraskede svenskerne
noget, og ved et krigsråd besluttede de at belejre byen i
stedet for at angribe straks. Karl den Tiende Gustav blev
betænkelig, hvad han ellers ikke plejede, og det var nok en
fordel for danskerne.
Med Svend Poulsen havde kong Frederik den Tredje helt
andre planer.
Han blev den 22. august 1658 sendt ud på en meget fare
fuld mission medbringende et opråb fra kongen til den sjæl
landske almue om at samle sig og gøre fjenden størst skade.

Svend Poulsen havde prøvet meget i sit liv, men af alt var
denne opgave den farligste. For at sikre sin familie, hvis
han ikke kom tilbage, bad han kongen om et beskærmelsesbrev for sin familie, hvad han også omgående fik. Heri
lovede kongen at forsørge hans hustru og børn på livstid,
hvis han skulle blive "skudt og omkommet".
En brav norsk skipper, Niels Berg, og major Flatius fulgte
Svend Poulsen. Skipperen meldte sig frivilligt, Flatius efter
ordre fra kongen. De satte Svend Poulsen i land ved Køge,
hvor han forgæves forsøgte at indlede samarbejde med den
lokale landevæmskaptajn. Så måtte han klare sig selv, og
han skjulte sig i 3 - 4 dage i en gård ved Ganneskov Bro på
Stevns. Her fik han hvervet en lille snes mænd, mest husmænd og bønder, som enten var tvangsudskrevet af
svenskerne eller havde lidt store tab under krigen. Med
disses hjælp begyndte han at udtynde svenskernes rækker,
og straks blev 1 kvartermester, 1 korporal og 6 ryttere ned
lagt.
Svend Poulsen rapporterede:
"Og eftersom vi fik kundskab, at på Tokkerupgård (Karise)
lå en løjtnant med nogle ryttere, hvorfor jeg begav mig der
hen, men en bonde i Faxe havde alt advaret ham, så de var
borte, men nogle heste bekom vi dog. Drog vi så ned ad
landevejen, i Lystrup kom vi til en ganske hob pro
viantvogne, som skulle til lejren ved København. Dennem
jog vi tilbage, og lod dem køre hjem, og fire ryttere skød vi
ihjel, som var med provianten. Drog vi så ned til fiskehoved
og straks ud i Stevns Herred og Tårøje, Lyderslev og de
andre omliggende byer. Skød tre kvartermestre og 8 ryttere
ihjel. Dog måtte vi straks begive os derfra formedelst, der
lå 300 ryttere ved Prambroen (over Stevns Å) og en ganske
hov i St. Heddinge. Så drog vi ad landevejen ad Vording
borg len, og på vejen træffed vi 21 ryttere and, som vi kom
i chargering med. 19 gjorde vi kaput og to udkom, en
kvartermester og en korporal."
Derefter hørte Svend Poulsen, at der en bestemt dag skulle
samles noget slagtekvæg og andet proviant til to svenske
kvartermestre, som lå i kvarter i Snesere Præstegård.
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Der var noget filteri med præstens kone, som handlede med
kreaturer - også med svenskerne, men hun blev alligevel
efter krigen omtalt som hæderlig.
Pludselig stormede Svend med sit mandskab ind i
præstegården, hvor det kom til en hidsig og voldsom kamp,
hvorunder de to kvartermestre blev dræbt. Kampen fortsat
te udenfor byen, hvor yderligere seks ryttere blev dræbt.
Provianten fordelte Svend mellem sine egne folk og de
lokale beboere. (Tingsvidne Tureby Birketing 25. maj
1660.)

Svend Poulsens styrke var nu oppe på 56 mand. De fortsat
te mod syd. I Hammer Thorup og Køng blev 12 svenskere
skudt. Så fik Svend Poulsen bud om, at der var en mængde
svenskere indkvarteret i Sværdborg Præstegård.
Han red derned med sine folk, omringede gården, og tog 24
mand tilfange, som blev ført ud i skoven og ”gjort kaput”.
Videre fortæller Svend i sine indberetninger: ”Så fik vi
kundskab, at der kom et parti hundrede mand stærkt, hvor
for vi gjorde os rede til at tage imod dem, hvor de straks
fægtede med hælene, og 46 ryttere gjordes kaput samt en
løjtnant og en kvartermester. Da det svenske rytteri i Vor
dingborg, Præstø og andre byer vi så dominerede, reti
rerede de sig tilbage ved Næstved. Så fik de kendskab på
dem, hvor vi red en stor mil efter dem, før vi nåede dem ved
Fladså, hvor vi skød 21 ryttere og en kvartermester og en
korporal og videre til Skovmøllegård, hvor vi skød en kor
poral og i Egersborg blev en kvartermester og ni ryttere
kaputet."

Men så blev det svenskerne for meget, og der blev sendt
2000 svenskere ud for at fange Svend Poulsen.

En gang var det lige ved at gå galt. Svend Poulsen blev
angrebet fra begge sider, da han passerede broen over Fladsåen ved Mogenstrup Mølle. Svenske ryttere lå i baghold,
og da Svend var midt ude på broen, angreb de ham fra
begge sider, og situationen syntes nærmes håbløs. Hans
hest, som hed Blakken, fik omgående et sabelhug bagfra,
og forfra hævede en svensker sin sabel til et afgørende hug
mod Svend. Men lynhurtigt greb han den svenske rytter i
armen og kastede sig med al sin vægt af hesten samtidig
med, at han trak svenskeren med sig ned i åen, som var tem
melig vandfyldt. Svend reddede sig uskadt op af den og
sprang op bag en af sine folk på dennes hest, og det
lykkedes dem at slippe bort. På det tidspunkt holdt de til på
gården i Snesere, og hertil flygtede Svend, men alerede
inden han nåede gården, var hans folk ved at bryde op.
Hans sårede hest var nemlig løbet hjem, og da den kom
uden Svend, måtte de tro, at han enten var dræbt eller taget
til fange. Hans folk havde gjort, som det var aftalt, nemlig
at spredes, så de var vanskelige at spore. Da Svend allige
vel kom tilbage, drog en del af hans folk med ham nordpå
gennem skovene til Borup kohave, der ligger mellem Dennerupvænge og Borup, hvor de skjulte sig en tid i den ned
erste af de tre vandmøller, der lå ved det vandløb, der stadig
løber forbi Brødebæk, hvor den øveste mølle var.
Om gården i Snesere fortælles videre - ifølge lærer Jensen,
som har fået historien fortalt af en mand, der i 1880 var 74
år, og som ikke have læst Etlars romaner.

"Svenskerne var kommet til kundskab om, at Svend Gønge
skulle føre en stor skat til København og besluttede derfor
at overfalde ham i hans gård i Snesere og erobre skatten.
Men Svend havde fået nys derom gennem sine spejdere og
samlede sine folk i de omliggende gårde og satte lyttere op
i den tørre ask, som derefter kaldtes "Lytteasken", og som

først blev fældet ved byvejens udvidelse i 1879. Disse lyt
tere skulle give signal, når de kunne se svenske ryttere
komme ridende, og så skulle andre stikke ild til noget halm,
som var lagt ved hvert af gårdenes hjørner. Det gik som
planlagt. Da de svenske ryttere kom, så de ilden og de för
ind i gården for at skatten ikke skulle brænde, inden de fik
fat i den. Øjeblikkelig smækkede Svends folk portene i bag
svenskerne inde i gården. De svenskere, som prøvede at
flygte, blev drevet tilbage eller hugget ned og omkom ynke
ligt i flammerne. Gården var den før omtalte Dyssegård.
Efter denne heldige batalje flyttede Svend sit hovedkvarter
til Helledes Mølle ved Bækkeskov. Efter hans egen
fortælling til pastor Faaborg i Hammer, der indførte histo
rien i Lundby kirkes dagbog, skulle han en gang som for
klædt gammel kone have tilbudt svenskerne at vise vej til
Svend Poulsens opholdssted. Et helt kompagni svenske ryt
tere sadlede straks op og red af Snesere til, men da de var
kommet ud af skoven kastede Svend kvindeklæderne og för
afsted ud på den tynde is på Snesere Sø samtidig med, at
han råbte: "Her ser I Svend Poulsen, fang mig så, hvis I
kan!" Svenskerne, som var ivrige efter at få den dusør, som
var udsat for at fange Svend Poulsen, red efter ham ud på
isen. Isen kunne godt holde til en enkelt rytter, så Svend
slap over, men den kunne ikke holde til de mange svenske
ryttere, som gik gennem isen og druknede."

Der findes flere lignende beretninger, og hans egne
skriftlige indberetninger slutter 22. september 1658. I alt
dræbt 218 svenskere.
Sandsynligvis i januar måned 1659 drog han tilbage til
København, og da svenskerne stormede byen natten
mellem 10. og 11. fabruar 1659, var Svend Poulsen med i
forsvaret. Angrebet blev slået tilbage, og fra da af gik det
bedre for danskerne. En hollandsk flåde kom os til hjælp.
Den 14. november 1659 blev svenskerne slået i et
afgørende slag ved Nyborg, og her var Svend Poulsen også
med.
Den 26. maj 1660 blev fredsdokumenterne underskrevet.
Østdanmark fik vi ikke tilbage, men Danmark bestod som
selvstændig nation.

Landmand
Gøngehøvdingen Svend Poulsen havde fået ca. 1500 rdl.
tilgode for sin deltagelse i krigene, men statskassen var
tom. Man overlod ham Lundbygård, men sikrede sig
tilbagekøbsret. Man ville være sikker på at få gården
tilbage, hvis Svend Poulsen ikke kunne klare sig som
bonde. Gården var meget forsømt efter krigen og havde
dårlige jorder. Gården i Snesere, som fulgte med, er den
nuværende nr. 14.
Svend Poulsen forsøgte at rette op på den forsømte gård,
men bonde var han ikke og blev det aldrig. Han havde svært
ved at falde til ro efter sit krigeriske liv.

Meget tyder på, at han heller ikke havde været meget på sin
gård. Fra dansk side pønsede man stadig på at få det gamle
Østdanmark tilbage. I de svenske krigsarkiver findes der fra
august 1666 en indberetning fra Gustav Lilliencrone til den
svenske rigskansler: "Svend Poulsen har i sidste krig været
en navnkundig kaptajn for snaphanerne og skal som oftest
rejse herover i bondedragt. Han bruges meget ved det
danske hof til at udføre slige kommissioner, hvortil han er
helt adræt. Og han skal endnu videre have fremstillet, hvor
de danske kunne gøre landgang."
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Han har altså fortsat som dansk spion og flere gange taget
til Skåne for at undersøge, hvor en dansk landgang bedst
kunne ske og sikkert også for at tale med befolkningen, der
stadig følte sig som danskere.
Dette liv har sikkert passet Svend Poulsen bedre end at
være bonde i Lundby.
Allerede i 1668 er der indført følgende efter Svend
Poulsens skøde i kronens skødebog: "Denne gård fik Niels
Mundt 5. marts 1668 bevilling til at indløse for samme
betaling, som kongen havde afstået den for, dog skulle han
erstatte Svend Poulsen den derpå gjorte forbedring.

Det lyder, som om det er Lundbygård, der afstås, men det
er gården i Snesere. Svend Poulsen havde gården i Lundby
til 1671-72, hvorefter han flyttede ind i et gadehus i lands
byen. På det tidspunkt eller før var hans hustru død, hun
omtales som salig 21. januar 1671.
I ægteskabet var to døtre, Gertrud og Maren.
Gertrud var gift med Laurits Grubbe. De havde vist nok i
nogle år en urtekræmmerforretning i København, men flyt
tede til Vordingborg. I 1694 står der i Vordingborg kirke
bog: 20. marts jordet i urtegården Laurits Grubbes salig
hustru Gertrud Svendsdatter, havde et liglagen og to lig
klæder, nemlig bedste og mellemste samt alle klokker.
Ingen børn.
Maren var gift med Hans Svendsen, der var en af Svend
Poulsens mest betroede mænd. Han havde en gård i Smidstrup, men flyttede til Lundby, hvor familien boede på 2-3
gårde. Han nævneds som oldermand. Fra en synsforretning
ved vi, at der var en barneseng i hjemmet, og det menes, at
Hans Svendsen havde en søn på gården i 1696. Det er det
nærmeste vi kommer en eventuel efterslægt af Svend
Poulsen.
Maren døde 1697-98 og Hans Svendsen i 1713 uden lig
penge.

en svernsk afdeling ved Løshult kirke og erobrede flere tøn
der sølvmønt og en del af kong Karls kostbarte ejendele.
Svend Poulsens løjtnant, Poul Smidt, blev den 20. decem
ber 1676 taget til fange af svenskerne, men inden da er
Svend Poulsen selv nok blev blevet såret i en anden træf
ning, i hvert fald ligger han syg i København på det tids
punkt. Han blev rask efter sygelejet, og på det tidspunkt var
han omkring 70 år, så det har været en ældre krigsmand.
Om han deltog mere i Den skånske Krig vides ikke, men
noget tyder på det, for han vendte først tilbage til Lundby
ved krigens afslutning.
Han fæstede gildeshuset i Lundby og holdt den 2. februar
1679 indgangsgilde, hvor han gav bymændene en tønde øl.
Det kom der en retssag ud af, fordi bymændene i Lundby
blev så lystige, at de på vejen hjem knuste ruderne og
lavede meget ravage i Anders Skrædders gård. Sagen blev
afsluttet med bøder. Den hovedtiltalte undskyldte sig med,
at han aldeles intet kunne huske uden det, at han havde
været gennemdrukken til major Poulsens gilde.
Det er den sidste skriftlige efterretning, ser findes om
Gøngehøvdingen Svend Poulsen.
Han nåede at være krigsmand i over 50 år under kongerne
Christian den Fjerde, Frederik den Tredje og Chrisian den
Femte - et helt enestående livsforløb!

Svend Poulsens død
Hvornår han døde vides ikke, heller ikke hvor han ligger
begravet. Dog er han død før 18. maj 1691, da han omtales
som salig.
Minderne, - historierne om Gøngehøvdingens bedrifter og
indsats, da Danmarks eksistens som selvstændig nation var
ved at vakle, - er blevet husket og fortalt generation efter
generation gennem 350 år.
Ole Krog Jensen

Hammer Herreds tingbog 1707-1712 bringer en
tilsyneladende upåagtet skildring, som kan have tilknytning
til Svend Poulsen.
Den 7. januar 1709 blev Anne Svendsdatter tiltalt for
løsagtighed af ridefoged Gert Willumsen, Vordingborg
Slot. Hun oplyste, at hun var født i Lundby, og hendes far
var Svend Poulsen, som boede på Lundbygård, og hendes
moder var Johanne Rasmusdatter, som døde i barselsseng
efter hende. Anne var født ca. 1668.
Intet kan bevises, men teoretisk er det muligt at hun talte
sandt.

Soldat påny
Svend Poulsen var efter afståelsen af Lundbygård flyttet
ind i et gadehus i Lundby, og her gik han og vogtede sin
datters gæs. Det interesserede ham ikke, hverken at være
bonde eller gåsevogter, så de forfløjne dyr hærgede marker
og vænger i Lundby. Så blev hans datter pantet for de ska
der, gæssene havde forvoldt, og man beslaglagde noget
humle, som Svend Poulsen dog fik tilbage mod at betale en
rigsmark. Men nu kom næste krig mod svenskerne - Den
skånske Krig, og det var noget, der passede den gamle
krigsmand bedre, og han stillede omgående til krigstje
neste. I 1675 får han opsynet med strandvagten på de
østvendte kyster. Da danskerne gik i land i Skåne var Svend
Poulsen med, og den 13. juli 1676 udnævntes han til major
til fods, med den særlige opgave, at hverve folk i Skåne til
den danske hær. Det var lige det han havde forberedt på
sine talrige spionture. Efter svenske beretninger er han
anfører for Snaphaneme, da de den 24. juli 1676 overfaldt

Den 8. september 1963 blev der rejst en mindesten i Lund
by. Der står: "Ved denne sten skal mindes Gøngehøvdingen
Svend Poulsen. For troskab, mod og dåd for fædrelandet i
svenskekrigenes onde dage. Lundby blev hans hjemsted
efter 1660."
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Fra haglbøsse til haubitz
Jysk herregårdsmuseum på GI. Estrup præsenterede fre
dag den 11. oktober sin nye særudstilling om den militære
revolution - fra haglbøsse til haubitz.
Det er museets medarbejder, cand. mag. Mads Thernøe,
der står for udstillingen, som beskriver overgangen til
krudtvåben, og han forklarer:
Omkring år 1500 udviklede artilleriet sig til at blive en
afgørende brik i den tidligt moderne krigsførelse. Det
betød en voldsom stigning i behovet for skyts. Men et
arsenal, der havde kapacitet til at opfylde de militære
krav, var så dyrt at det ikke længere var muligt at pålægge
de forsvarspligtige stænder at opretholde et sådant. Det
var derfor bydende nødvendigt for kongemagten selv at
opbygge et slagkraftigt artilleri, da det var den eneste
samfundsinstans, der kunne bære den økonomiske og
organisatoriske byrde effektivt.
I middelalderen eksisterede ikke noget statsejet krigsma
teriel. Kongen var i besiddelse af en del militær udrust
ning, men ikke mere end hvad han skulle bruge for at
opfylde sine personlige forpligtigelser i forhold til det
fælles nationale forsvar. Der blev derfor skelnet skarpt
mellem hvad der var kongens og hvad der var statens
besiddelse, på samme måde som der blev skelnet mellem
kongens økonomi og statens. Men med behovet for cen
tralisering af dele af landets hærvæsen, blev skellet mel
lem konge og stat efterhånden mere utydeligt. Det gjaldt
både kongens besiddelser og hans økonomi.
Med oprettelsen af det kongelige artilleri og med opførel
sen af de store royalt finansierede nøglefæstninger, var
kongens personlige indtægter ikke længere nok til at
finansiere disse kostbare investeringer. Derfor opstod der
et øget behov for oprettelsen af et mere effektivt skattesy
stem, og et udbygget bureaukrati, der kunne styre den tid
ligt moderne stats nye forpligtigelser.
Derved blev kongens finansiering af bl.a. artilleriet en
vigtig del af den tidlige moderne statsdannelse, der peger
frem mod enevælden, hvor konge og statsmagt blev iden
tisk.
Udstillingen vises i hovedbygningen på GI. Estrup frem
til søndag den 15. december 2002.

NYT FRA KREDSENE
Midtjysk kreds
Kredsen inviterer torsdag, den 7. november 2002 til besøg
på Skive Kaserne, hvor gamisionskommandanten og kon
takt- og velfærdsofficeren vil vise rundt. Mødestedet bli
ver udenfor hovedvagten ved kasernen kl. 19.00.
Efter rundvisningen vil gamisionen være vært ved en kop
kaffe med brød.
Af hensyn til det praktiske arrangement er det nødvendigt
med tilmelding til Knud H. Møller tlf. 97 56 40 71 inden
den 1. november 2002.
„
,
E. Overby.

Nordsjællandskredsen
Vi indbyder til generalforsamling mandag, den 18. novem
ber på Skævinge Kro.

Og har man endnu ikke set den etage, der blev åbnet sidst
år med smukke sale og interessante rum, så kan det med
stor fordel også beses.
I weekenden 30. november/1. december er der julemarked
gå GI. Estrup, med boder og alle slags prang.
Åbningstider:
Indtil 31. oktober alle dage 10-17.
Fra 1. november: tirsdag-søndag 10-15.

Ved præsentationen af særudstillingen skulle en kanon
ajfyres, og det blev den af to svende i datidens dragter.
Med armbrøsten ses historikeren Mads Thernøe, der har
skabt udstillingen.
Kl. 19.30 afholdes generalforsamlingen og derefter
fortæller ejendomskonsulent ved Landbocentrum Verner
Christensen om forholdene når en gård skal handles. Bl.a.
juridiske, skattemæssigeog andre vanskelige forhold, som
der skal tages stilling til ved generationsskifte eller fri hanSigne Jensen

Vestsjællandskredsen
Den 10. september havde kredsen et meget interessant
besøg på Sorø Akademi. Vi begyndte i Klosterkirken og
besøgte derefter Hauchs Physiske Cabinet, hvor lektor Jør
gen From Andersen fortalte og viste rundt i overhofmarskal
A. W. Hauchs samling af fysikinstrumenter, som efter
Akademiets brand i 1813 blev overdraget skolen. Besøget
sluttede med rundving i den meget smukke hovedbygning,
hvor lektor Lars Kjeldstrup viste rundt.
Vagn Juel Jørgensen
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Sjælland Syd
Den traditionsrige skoledag afholdes i år den 16. november
på Haslev Efterskole, Tingvejen 30, den tidligere Land
brugsskole.
Dagens program er:
09.30 samling og formiddagskaffe.
10.00 tidl. lærer Ib Munk, Haslev fortæller om Haslevs
skoler fra 1724 til i dag.
12.00 frokost.
13.00 sang og fortælling af Sigrid Diness, Holbæk - Om
digteren Sigfred Pedersen.
14.00 folketingsmedlem Marianne Petersen taler om:
Dansk landbrugs vilkår efter EU's udvidelse mod øst.
15.00 kaffe og derefter spørgsmål til Marianne Petersen.
16.15 afslutning.
Pris: kr. 150. Tilmelding til Marie Hansen tlf.: 56 71 37 92.

Marie Hansen

Bornholm
Kredsen havde den 18. juni tur til Rønnes gamle bydel,
hvor Mama Madsen viste rundt og fortalte om de gamle
huse. Første stop var Hovedvagten. Her så vi den gamle
vagtstue og arrest fra krigens tid. Vi gik forbi teatret, Dan
marks ældste, og kirken og gennem Storegade, hvor vi slut
tede på Exsteens Gård, hvor årsnødet blev holdt. Der var
genvalg til til Inger Jacobsen, Carsten Jørgensen og Henrik
Tolstrup.
Efter kaffen fortalte Rasmus Christiansen om det gamle
palhus før og nu.
En dejlig frisk tur i den lune sommeraften.
Mogens Frigaard

Det sydlige Sønderjylland
Onsdag den 19. juni havde kredsen aftenudflugt til Eccofarmen ved Tønder. Efter at landbrugsskolen var nedlagt

r

købte fabrikant Carl Toosby bygninger og jord og opførte
en løsdriftstald til 120 køer, hvor køeme betjenes af to
malkerobotter. Driftleder Helge Lund fortalte og viste
rundt.
54 medlemmer deltog, og vi drak kaffe i kantinen og slut
tede med generalforsamling. Da Jørgen Ravn ikkke
ønskede genvalg valgtes Anders Lausten, "Hjortegården",
Bredebro.
™
.
Chr. A. Krogh

Slægtsgårdsrej sen
2003
Turen går til Norge i dagene 13. -19. september. Det er
igen Børge Geert Olsen fra UG-rejser, som står for turen.
Program bringes i decembernummeret.

Jens og Anna
Jensens Fond
Dansk Slægtsgårdsforening administrerer Jens og
Anna Jensens Fond, der uddeler rejselegater til
unge, der vil uddanne sig i teoretisk eller praktisk
landbrug i udlandet.
Legatportioner på 5.000 og 10.000 kr. uddeles til
ansøgere, der for at komme i betragtning, er i
udlandet mindst 6 eller 8 måneder.

Ansøgning sendes til:
Carl Martin Christensen, Kaaregaard,
Badstrupvej 39, 5485 Skamby.

NYE MEDLEMMER
Gårdejer
Harry Nicolaisen
Fabjergvej 76
7620 Lemvig.

Gårdejere Maj Brit og
Svend Asbjørn Olesen
"Kirkegård",
Meldkærvej 10,
9740 Jerslev J.

Gårdejere
Lene og Poul Due
"Holmegård"
Holmegårdsvej 70,
9740 Jerslev J.
Gårdejere Inger
og Ove Larsen
"Mellergård"
Hjallerupvej 128
9740 Jerslev J.

Gårdejere Gudrun
og Erling Andersen
"Kærstenskov"
Nakkebjergvej 21
Helium
9740 Jerslev J.
Gårdejere Bente Rønde
og Mads Thomsen
"Pilgårds Mølle"
Agnetevej 11
9740 Jerslev.

Gårdejere Ella og
Svend Egon Jensen
"Nygård"
Nakkebjergvej 40
9740 Jerslev J.
Gårdejere Britta
og Egon Nielsen
"Nakkebjerg"
Nakkebjergvej 64
0740 Jerslev J.

Helium Maskinstation
v/ Bitten, Svend
og John Hjermitslev
Heliumvej 198
9740 Jerslev J.

Elis Holm Christensen
og frue
Ny Møllevej 17
9740 Jerslev.

Proprietærere Kirsten
og Per Kirketerp
"Høgholt"
Hørmested 130
9870 Sindal.
Godsejere Judith og
Svend Aage Christiansen
"Gårdbogård"
Gårdbovej 300
9982 Ålbæk.

Gudrun Olesen Møller
Strædet 38
7990 Øster Assels, Mors.

Gårdejere Birthe og
Torben Skaarup Jensen
"Skårupgård"
Skårupvej 64
Klejstrup
9500 Hobro.
Fhv. gårdejere Ulla
og Bent Vig Jensen
Højåsen 11
4230 Skælskør.
Gårdejere Inge Lise
og Mogens Pedersen
Fangelvej 99
5260 Odense S.

J

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

Naturgenopretning og kulturelt forfald
Bladudvalget har i dette efterår været samlet hos Elsa
Christa og Bent Nielsen på Skrumsager Hovedgård. For
uden bladudvalget og de sædvanelige bisiddere deltog også
ægtefæller og redaktørens forældre.
Efter bladudvalgsmøde og frokost kørte vi en tur til Løn
borggård og den retablerede Skjern Ådal.
Den gamle herregård Lønborggård har engang haft samme
ejer som Skrumsager hovedgård, og det var denne ejer, som
udstykkede Skrumsager.
Den gamle herregård blev købt af staten i forbindelse med
tilbageførelsen af Skjern Å. Lønborggård havde meget jord
i og omkring ådalen, og når staten var ejer lettede det på
projektets gennemførelse ligesom man fik jord til
mageskifte.
Nu ligger den gamle gårds hovedbygning og udlænger med
gårdsplads, have m.m. hen i total forfald. Staten lader det
gå til, og kommunen vil ikke engagere sig i de overflødige
bygninger, da erhvervelsen af gården var den tidligere
miljøministers bedrift.
Det taler ikke til statens ære, at den gamle gårds bygninger
ikke sikres for eftertiden, for Lønborggård var en af de sid
ste herregårde i Vestjylland, som overlevede herregårds
slagtningerne for 200 år siden.
Skjern Adalens tilbageførelse til før 1962 var naturgenop
retning, men projektet har også skabt kulturhistorisk
armod.
Skjern Ådalens omlægning i 1960'eme var et meget stort
projekt, 4000 ha eng og sump blev omdannet til agerjord.
Fugtige enge, høstakke og kreaturer blev afløst af bugnende
kornmarker og landbrugsmaskiner. Ændringerne i land
brugsstrukturen o. 1960 var løbet fra den gamle driftform,
og der var fødevaremangel i Europa. Derfor gennemførtes

projektet, der var en økonomisk succes for landbruget.
Mange små engparceller blev lagt sammen til større
markenheder, der egnede sig til store landbrugsmaskiner.
Med engenes opdyrkning forringedes livsbetingelserne for
nogle planter og dyr og en slem okkerforurening trak sit
uhyggelige spor i Ringkøbing Fjord.
Nu er der ført 2200 ha af ådalen tilbage.
Genskabelsen af ådalen kunne ikke gennemføres ved blot
at fjerne diger, kanaler og pumpestationer fra det store
afvandingsprojekt. Vandet løber ikke tilbage i sit gamle leje
fra før afvandingen. Jorden er sunket i store dele af ådalen,
og mange af de gamle lejer er forsvundet og måtte graves
ud påny.
Projektet omfattede ikke hele ådalen, så grænserne til de
omgivende og lavtliggende landbrugsarealer blev sikret
med diger. Desuden måtte man tage hensyn til eksisterende
veje og broer.
Skjern Ådalen er et meget smukt syn med de genskabte
åløb, enge og søer.

Lad ådalen være et minde for landbrugets succes, for i
1960'eme manglede man fødevarer i Europa. Opdyrknin
gen af mange engarealer, forbedring af maskiner og red
skaber, bedre viden om gødning og planteværn, samt den
politiske udvikling skabte overskud af fødevarer i Europa.
40 år efter afvandingen af Skjern Ådalen er den store ind
sats slettet. Der er fødevarer nok i Europa, og politisk satte
man i 1998 flora og fauna højere end mennesker.
OGN
PS.
Siden bladudvalgets besøg på Lønborggård, har både stat
og kommune opgivet at anvende den gamle gårds
bygninger, og de er nu sat til salg.

