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Nykirke. Årsmødeudflugten 25. maj 2003 begynder i denne
smukke og interessante rundkirke.
Tegning: Knud Henning Hansen, Øster Lars.

SLÆGTSGÅRDEN
LÆR AF FORTIDEN - LEV I NUTIDEN - VIRK FOR FREMTIDEN

2

Formanden skriver:
Til lykke Dansk Landbrug

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 74 45

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. 74 41 53 12
(Formand: Det sydlige Sønderjylland)

Næstformand:
A.C. Winther Hansen,
»Trillbakkegård«,
Korsbjerg høj vej 3, Grydsted,
9240 Nibe, tlf ./fax 98 35 16 03
(Formand: Bladudvalget
og Himmerlandskredsen)
Oluf Føns Knudsen,
Ribevej 88, Ødsted, 7100 Vejle,
tlf. 75 86 50 29
(Formand: Vejle Amt)
(Ovennævnte tre udgør
hovedbestyrelsens
forretningsudvalg).

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

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

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

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

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

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

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

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

Marie Hansen,
Månebakken 3, Dalby
46490 Haslev,
tlf. 56 71 37 92,
(Formand: Sjælland Syd)

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

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

Frants Wetche
»H va nstrup«
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: Loiland/Falster kreds)

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

Fredag, den 29. november stod det klart, at
dansk landbrug nu er villig til at indgå i et
fælles organisatorisk samarbejde.
Den længe med spænding ventede afstem
ning i de to hovedorganisationer faldt ud til
samarbejdets fordel.
Når man har fulgt med i debatten op til
afstemningsdatoen, er ingen i tvivl om, at
det har været en smertelig proces i den ene organisation, og
udfaldet der, var vel også meget snævert.
Aftalen indebærer en stor beskyttelse af mindretallet, og jeg er
ikke i tvivl om, at det store flertal skal leve op til det ansvar, og
jeg håber, at mindretallet også lever op til det ansvar, som en
beskyttelse rummer.
Jeg betragter aftalen som et stort skridt fremad for dansk land
brug, ikke mindst for dem, der skal bygge en professionel
tilværelse op i et moderne landbrug.
Derfor et stort tillykke til de produktive landmænd.
Det vil være en stor styrke i vort erhverv, hvis vi i fremtiden kan
tale erhvervets sag klart og utvetydigt
Så går året igen på held, og vi undres fortsat over, hvor hurtigt
tiden løber.
Vi er ved årets afslutning af den sidste store høst, nemlig roerne.
Vi oplever igen i år en kæmpehøst efter en fremragende vækst
sæson.
Det er altid dejligt, når en vellykket afgrøde kan bjærges og
afsættes på et passende tidspunkt.
Det danske formandsskab rinder ud ved årets udgang, og ender
forhåbentlig med en klar aftale om udvidelse med ti ansøger
lande.
Det er et projekt, der kræver megen stor politisk forståelse og
indsigt, men er i god tråd med den oprindelige tanke med EF, at
skabe basis for fred og samarbejde i Europa.
Det er et flot arbejde vore ledende ministre her har præsteret.
Tak for det.
Det var så igen min politiske holdning, der kom til udtryk, men
jeg tror, at en meget stor del af vore medlemmer er enig i syns
punkterne.
Tilbage er kun, at ønske Jer alle en glædelig jul og et godt nytår
med tak for mange gode minder fra det svundne år, og med øn
sket om mange gode gensyn i det nye år.

Med julehilsen

Kate og Carl Martin Christensen
Kaaregaard, den 1. december 2002.
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Ej gil Overby 70 år
Lederen af Dansk Slægtsgårdsarkiv, Ejgil Overby, fylder
70 år den 21. december.
Ejgil Overby overtog Dansk Slægtsgårdsarkiv, da det i
1993 flyttede ind på Gammel Estrup hos Dansk land
brugsmuseum.
I Overbys tid er arkivet ført videre med samlinger om
danske gårde og slægter, men det har også gennemgået en
total fornyelse i formidlingen. Slægtsgårdsarkivet har
opbygget en meget omfattende database, som historikere
fra alle verdensdele trækker på, og utallige er de e-mails,
som arkivet besvarer.
Ejgil Overby er en dynamisk leder, der både har visioner og
format til at føre dem ud i livet. Det er lykkedes, fordi han
har haft evnen til at skaffe legatmidler og opbygge en
meget stor kontaktfalde.
Ejgil Overby er født på gården Klausholm, som han delvist
overtog i 1977 og blev eneejer af i 1983. Her bor han nu
med hustruen Ingrid Overby, der er praktiserende læge og
datteren Marie.
Før Overby valgte at overtage og bosætte sig på slægtsgår
den, har han haft et meget unikt liv.
Efter studentereksamen blev det dyrlægestudiet, og efter at
være blevet veterinær blev det til ti år som dyrlæge i Afri
ka for FAO, hvor han bl. a. ledede vaccinationsprogram
mer.
Derefter fulgte en tid som forsker på Statens Veterinære
Virusinstitut på Lindholm, og så fulgte nogle år i Saudi
Arabien som leder af det danske Landbrugsråd og Afrika
for Danida.
I de seneste år har Overby været virologisk konsulent for
FAO, Danagro og Kampsaxved veterinære projekter i Indi
en og Bhutan.
Overbys historiske interesse omfatter ikke alene Slægts

Nykirke
Bornholm er kendt for sine fire rundkirker - Østerlars,
Nykirke, Nylars og Ols, men der er tre mere i hele landet,
og tidligere var der betydelige flere rundkirker. De er revet
ned og nogæle gange erstattet af et traditionelt langhus.
De bornholmske rundkirker er opført omkring år 1200. Den
runde kirke er selve skibet, hvortil der er bygget kor og
apsis samt senere våbenhus.
Inde i kirken bærer en kraftig midtpille et omløbende tøn
dehvælv. Det runde skib har tre stokværk, hvoraf det øver
ste tilsyneladende var indrettet til forsvar. Nykirke er kun i
to stokværk, men en afbrudt trappe i muren viser, at der en
gang har været en etage til.
Det høje kegletag anslås til at være fra en gang i 1600-tallet.
De bornholmske kirker kunne bruges som tilflugtssteder,
og bød også på visse muligheder for et aktivt forsvar. Ingen
af dem er dog gennemførte fæstninger, for de havde mange
svage punkter i form af ubeskyttede døre og vinduer, og
bort set fra Østerlars var kor og apsis uden forsvar.
En omdiskuteret teori hævder, at mange andre danske kirk
er var opført som små kirkeborge, indrettet til et aktivt
forsvar mod fjender og røvere. Der er ingen tvivl om, at
kirker kunne bruges som tilflugtssteder i ufredstid. De var

gårdsarkivet, selv er han en habil slægtsforsker, og er for
mand for Blicheregnens Museumsforening. Og i en bog udgivet af Kjellerup Kunstforening - fra dette efterår "Ung
på Blicheregnen" har Overby skrevet sine erindringer med
titlen "Livet leves bedst, når der er udfordringer". (Side
161-210.)
Der er også en bestyrelsespost i Kjellerup og Omegns Valg
menighed.
Dansk Landbrugsmuseum har to gange trukket på Overbys
ekspertise, først med den store dyrlægeudstilling og anden
gang med udstillingen om danske slægtsgårde. Overby er
medstifter af en seniorklub for dyrlæger, der mødes på
Dansk Landbrugsmuseum.
Overby er medlem af bestyrelsen for Midtjysk kreds af
Dansk Slægtsgårdsforening, hvor han er den dynamisk
sekretær.
Den aktive pensionist synger i Midtjysk Sangkor og der
bliver også tid tid at følge et malerkursus i Viborg.

H. Stemming.

ofte de eneste bygninger af sten, og de lå centralt i sognet.
De var endvidere indviede, fredhellige områder, hvor selv
en undvegen forbryder ikke måtte pågribes og bortføres.På
midterpillen ses kalkmalerier fra tiden o. 1375. En billedfrise inddelt i 13 felter med motiver fra Kristi lidelseshisto
rie.
Døbefonten er importeret fra Gotland, den er af sandsten i
senromansk stil.
Alterbordet udgøres af en stenplade af ølandsk sandsten.
Prædikestolen er ny men der er indsat fire billedskærerar
bejder fra ca. 1610, der fortæller scener fra Jesu barndom.
I våbenhuset er anbragt en ligsten, en gravsten og en
runesten samt en pesttavle til erindring om epidemierne i
helholdsvis 1618 og 1654.
Litteratur:
Ulla Kjær og Poul
Grinder-Hansen: Kirk
erne i Danmark - Den
katolske tid.
Indtil 1536.

Nykirke tegnet af
Knud Henning Hansen,
1992.
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Ikke kejseren, men det lille barn
Af pastor emer. Knud Barslev, Korsør.

I kender de hæfter vi jævnligt får
med postvæsenet - tilbud fra f. eks.
postordrefirmaer.
Mon ikke de fleste lige scanner
nogle af "tilbuddene" igennem?
Jeg gør - og faldt over ordene:
"Gammeldags jul - begynd at samle
i dag for kun 72 kr."
Det var noget med tallerkener og andet procelæn.
Annoncen indeholdt bl. a. følgende tre sætninger: " Gam
meldags jul er skabt for at lokke julens inderste følelser
frem. Det er et unikt spisestel med motiver, hvorpå julens
budbringer, nissen, er afbilledet!"
Nu er reklametekster ikke den pure sandhed, men alligev
el, i et gammelt kristent land! Jeg er sådan set ikke bekym
ret på Vor Herres vegne, han skal nok kunne klare både
spise-stel og nisser, men jeg er egentlig forbavset over, at
nogen kan skrive sådan en gang vrøvl.
Apropos "bekymret": Der er her i Danmark næsten en tra
dition for, at ved juletid bliver den kirkelige bekymrethed som en gammel krikke - trukket af stalden og luftet lidt.
Denne bekymrethed taler meget om, hvor den benævnes
som "julens sande glæde" og er bekymret for, at denne
sande glæde skal drukne i den kommercielle jul: gaver,
mad, handel, ydre ting.
Bekymretheden er karakteriseret ved at være højtidelig,
alvorlig og ansvarsbevidst og så ved at være så uendelig
kedsommelig. Nu og da så trist, at man næsten kommer til
at synes om den, når den viser et enkelt glimt af humor,
som det f. eks. skete, da nogle unge svenskere, op til jultid
indrykkede en annonce i aviserne med følgende tekst:
"Al opmærksomhed i anledning af min fødselsdag frabedes
venligst, men bestemt. J. Kristus"
Men hvordan bekymrethed nu end optræder, med evangeli
et har den intet at skaffe. Jeg kunne fristes til at spørge
bekymretheden: "Hvad er det egentlig for en gud, man taler
om?"
Tror de pågældende da virkelig, at en solid julefrokost, en
pæn stak gaver og noget flot juletræspynt kan sætte Gud
stolen for døren?
Tror man det, da taler man ikke om den Gud, om og til
hvem vi bekender, at han er himlens og jordens skaber.
Eller tror man virkelig, at lidt julepopsange og duften af
brune kager skulle kunne skræmme helligånden, der er
kommet til jorden?
Hvad er det da for en forestilling om Gud, som kendeteg
ner denne "kirkelige" bekymrethed?
Sandheden er vist den, at bekymretheden forestiller sig
Gud i julemandens skikkelse, som han præsenteres i den
gamle fortælling om "Peters Jul". Hør f. eks. om juleman
den i et enkelt vers:
"Ved husets dør han stille står
og lytter meget længe.
Han vide må, før ind han går,
om der er slemme drenge.
Og hører han, at far er vred
imens han træet tænder,
han rokker straks ad trappen ned
og ud på gaden render."

Med andre ord, en lurer og en luskebuks, som straks vender
ryggen til de slemme drenge. Var det sådan en gud, der rå
dede for julens glæde, hvem turde man da ønske glædelig
jul!
I alt fald ikke alle os, som med Paulus må bekende, at det
gode, som vi gerne vil - det gør vi ikke, men det onde, som
vi ikke vil, det gør vi alligevel.
Julemanden og bekymretheden har imidlertid ikke det
fjerneste at skaffe med det evangelium, som vi lige har hørt.
Her er ikke tale om en gang optræden i et stormagasin.
Juleevangeliet er blottet for enhver form for sentimentalitet.
Vi præsenteres for to afgørende personer: den store kejser i
Rom - Augustus, som sætter en skatteudskrivning i gang,
for at skaffe penge til sit magtapparat, og så det lille nyfødte
Jesusbarn - som man sagde i gamle dage - "uægte" barn af
en fattig pige, det var jo, hvad Jesus var.
Det var borgerlighedens visdom, at var "papirerne" i orden,
da var en kvinde i lykkelige omstændigheder. Var papirerne
det ikke, var hun kommet i ulykke, og Maria havde på
ingen måde papirerne i orden.
Den magtfulde kejser - det magtesløse barn. Os er i dag en
Frelser født, som skal være for hele folket - ikke kejseren,
men det lille barn.
Lad os lige holde fast ved, at juleevangeliet er fortalt med
visheden om, hvordan forholdet mellem de to endte. Barnet
blev som ca. 3O-årig henrettet som en forbryder af
kejserens soldater. At jødernes religiøse ledere lagde op til
dette mord, ændrer ikke kendsgerningerne. Al såkaldt
"sund fornuft" taler imod at sætte sin lid til barnet i stalden,
som i øvrigt "sund fornuft" taler imod Kristi opstandelse.
Juleevangeliet - jo, det kristne evangelium i det hele taget er overhovedet ikke en sag for den sunde fornuft, men for
troen. Fornuften siger os, at vil man nyde noget, må man
yde noget. Man får intet for intet. Fornuften siger os, at vi
skal selv gøre en indsats, vi skal bekymre os for vor egen
frelse!
Juleevangeliet siger os derimod, at alene Guds bekymring
for os, Guds kærlighed til menneskene bringer frelse. I
bibelsprog: "således elskede Gud verden, at han sendte sin
søn, ikke for at dømme os, men for at vi skulle frelses ved
ham."
Den lurende og dømmesyge julemand fra "Peters Jul", som
i fomærmethed vender ryggen til de slemme drenge, og den
kærlige Gud, som for at opsøge og frelse de fortabte, d.v.s.
du og jeg, lader sin søn blive menneske, leve som en broder
blandt mennesker, lide for dem, dø og opstå - har intet som
helst med hinanden at gøre. Derfor kan vi trygt og ubekym
ret gå hjem og holde en glædelig jul.
Vide, at vore forberedelser, hvadenten de nærmer sig
overdådigt frådseri eller trist afholdenhed intet trækker fra
eller lægger til vor frelse.
Juleevangeliet forkynder, at det er Gud, som kommer til
mennesket, følger og forfølger os med sit ord, så vi slet ikke
kan blive fri for ham.
På disse glade Guds ord kan vi holde jul - Gud til ære, os
selv til glæde og vort medmenneske til gavn.
Rigtig glædelig jul hver især.

Knud Barslev
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Jul i troperne
Af Ejgil Overby, Klavsholm.

Gennem de mange år, som jeg har
tilbragt i troperne, er julen blevet
fejret på vidt forskellige måder, alt
efter hvor jeg har befundet mig.
Tydeligst for mig står mærkværdigvis
nok 1960 - min første jul i Nigeria,
hvor jeg opholdt mig i et rent muhammedansk område,
byen Mai-duguri i landets nordøstligeste provins, Bomu.
Den gang fandtes der her mange europæere, både i admin
istrationen og som handelsfolk, og da jeg var eneste
dansker, ankomet nogle få måneder forinden, knyttede jeg
mig især til nogle jævnaldrende engelske seminarielærere.
Der var ingen kirke i byen, men englænderne arrangerede
private fester med julesange og -salmer, hvortil jeg blev
indbudt. På selve juelaften, som englænderne ikke højtide
ligholdt, var der julebal i Lake Chad Club - en klub der var
landskendt for at have den længste var - men, da jeg vist
nok følte lidt hjemlængsel, tilbragte jeg dog kun en del af
aftenen her. Des-uden var jeg blevet inviteret til julemiddag
- kalkun og skinke -1. juledag hos seminartiets rektor, Roy
Abraham og hans søde kone, Kathy, der for øvrigt var
eneste europæiske læge på Maiduguri Hospital.
Selvom jeg vel ikke i 35° varme ligefrem kunne komme i
dansk julestemning, så forsøgte jeg at skabe lidt i den ret
ning ved at tage en tornebusk ind i stuen og pynte den med
hjemmelavede guirlander, som jeg satte min havedreng til
at fremstille. I toppen blev anbragt en stjerne, klippet ud i
karton, og som skulle have været pyntet med gule blomster,
men da havedrengen syntes, at mine røde blomster var de
smukkeste, fik stjernen i stedet denne farve, til stor moro
for mine engelske venner, der spurgte om jeg var blevet
kommunist!
I dagene mellem jul og nytår blev jeg kaldt til et udbrud af
en frygtede sygdom hos kvæg, der tilhører nogle Fulanier,
normader. Jeg slog lejr i en lerklinet landsby nogle hun
drede km syd for Maiduguri, og jeg erindrer, at jeg i den
varme, stjemeklare aften næsten følte mig sat tilbage til
tiden omkring Jesu fødsel, - for her var der huse, der

lignede dem, der beskrives i Bibelen, befolkningen var
kjortelklædte, og udenfor gik hyrderne, Fulanieme og vog
tede deres får og kvæg.
De følgende jul i Negeria tilbragte jeg, efter at jeg havde
lært andre danskere at kende, som regel med besøg hos
dem, eller de kom hos mig, hvorefter vi tog på safari til dyrereservater i Cameroon eller på fisketur i Chad-søen.
Anderledes blev det, da jeg kom til Ethiopien, som er et
kristent land. Der er blot det at sige, at ethiponeme følger
en hel anden kalender, end vores, den julianske med et år
inddelt i 12 måneder på 30 dage og en på 5 dage. Den
kristne kirke var koptisk, hvor julen, 6. og 7. januar ikke
fejres med en nær så betydelig fest, som hos os. En mere
væsentlig begivenhed var derimod en fest for Jesu
omskærelse en uge senere. Den største og mest iøjne
faldende fest var dog Timkat, Jesu dåbsfest, som fejredes
14 dage efter jul med farvestrålende processioner af præster
bærende banner og kors. Foruden den koptiske kirke, der er
langt den vigtigste i landet, findes der også en såkaldt evan
gelisk , Mekane Yesus, som bl. a. Dansk Ethioper Mission
arbejder for. Her besøgte jeg bl. a. i julen en dansk præst,
Tage Andersen, der holdt juleprædiken i deres lille kirke og
de 20 - 30 danskere, der den gang fandtes i éthiopien.
Jeg opnåede dog også en gang i julen at overvære en kop
tisk dåbshandling i Ethiopien. Jeg var den gang ansat som
lektor ved en veterinærskole i Debre Zeit, ca. 60 km fra
hovedstaden, Addis Ababa, og denne by var også hoved
kvarter for landets luftvåben. Vi fra skolen fik tilladelse til
at besøge militærets klub, og da jeg, der den gang var
ungkarl, ofte benyttede mig af denne invitation, fik jeg
mange venner blandt de ethiopiske piloter. En af dem, som
for nylig var blevet far til en lille dreng, som nu skulle
døbes, spurgte om han måtte kalde drengen Ejgil. Det
kunne jeg naturligvis ikke have noget imod, hvorfor han
bad mig være en slags fadder for barnet.
Det blev en spændende begivenhed, som tog timer, hvor
præsterne messede og svingede med røgelseskar. Til slut
fik jeg stukket et glas med noget mudret vand i hånden, og
det fik forklaret, vart helligt vand fra Jordan. Jeg troede så
det skulle hældes over det lille bams hoved, men nej, jeg
måtte pænt drikke det som en slags pagt på dåben.

E. Overby.
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Klausholm ved Kjellerup

Klausholm o. 1945.
Dyrlæge, gårdejer og arkivar ved Dansk Slægtsgårdsarkiv
Ejgil Overby, fortæller her om sin slægts gård.
I Levring sogn i Kjellerup Kommune findes to gårde,
Klausholm og Rotterdam, som ikke er udflyttergårde,
men som tidligere var ejendomme under Palstrup gods.
Første gang Klausholm er nævnt er 18. september 1663,
da kronen udsendte et skøde til rentemester Mogens Friis
til Faverskov, hvorved han fik overdraget Palstrup og
næsten al bøndergodset i Levring sogn. Heriblandt
nævnes huset "Clausholmb". I martiklen fra 1664 skrives
navnes ligeledes Clausholmb, og stedet anføres som et
hus, der hører under Palstrup, og som beboes af Niels
Clausen. Det kan ikke udelukkes, at denne mands fader
tidligere har været fæster af huset, og at herremanden på
Palstrup i spøg har givet det navn efter herregården ved
Randers!
Det vides at Clausholmb i 1738 beboedes af en mand ved
navn Johan Busch, der siden blev herredsfoged for Ham
merum Herred.
De følgende år må huset have været en del forsømt, for i
en skolefundats for Levring sogn stiftet af Palstrups
daværende ejer, Janus Friedenreich, i 1745, hvor der først
gøres rede for, hvor meget de forskellige gårde skal svare
til skolen (degnen), hedder det: "Rotterdam og Clausholm, som ligger på Palstrup Hovedgårds mark, kan ikke
anføres for noget bestemt, da de ventelig nedbrydes, og
ejendommene bruges af Palstrup."
Denne plan om nedbrydning af Clausholm er dog sikkert
aldrig ført ud i livet, i hvert fald kan det kun have været
for en kort tid. Der er snarere grund til at antage, at
bygningerne på Clausholm er blevet restaureret, for 17 år
senere beboes ejendommen af fuldmægtigen på Palstrup,
Rasmus Nislev.
1 1775 hed fæsteren Christian Nielsen. Hvornår han rejste
fra Clausholm kan ikke med bestemthed siges, men det er
sikkert omkring 1784, da der kom en ny herredsfoged til
jurisdiktionen, og han slog sig ned på gården. Hans navn
var Peder Hjort, og han var herredsfoged for LysgårdHids herred fra 1784 til hans død i 1789. Han ældste søn

blev biskop i Ribe, men ved hans død viste det sig, at han
havde forgrebet sig på offentlige midler.
To dage efter Peder Hjorts død viedes datteren Charlotte
Amalie med prokurator Jørgen Christian Linnet, og han
blev den første selvejer af Clausholm, idet godsejer Gundorph til Palstrup den 24. juni 1795 overdrog gården til
Linnet.

Det er bemærkelsesværdigt, at Klausholm fra i 1688 at
være et hus med ringe jordtilliggende i 1795 er blevet til
en gård med godt 5 tdr. hartkorn. Der fandt ikke ommatrikuleringsted fra 1688 til 1844, så arealerne må være
tillagt gården. J. C. Linnet tog navnet de Linde, men har
intet med slægten de Linde at gøre. Han døde i 1814 og
enken solgte til Anders Sørensen Roe, der opholdt sig på
gården i to år, før han måtte sælge. Og ny ejer blev
madame Sofie Dorothea Lassen, enke efter proprietær
Tobias Lassen, Nye Skivehus. Enken havde gården i syv
år, så måtte hun sælge, og ny ejer blev Wilhelm Mohr, den
tidligere forpagter af Sofie Amaliegård i Todbjerg sogn.
Om Wilhelm Mohr er der meget godt at fortælle. Han var
en begavet og veluddannet person, som var levende inter
esseret i sine omgivelser, bl. a. var han interesseret i den
tids oplysning for tilplantning i landsbyer og omkring
gårde, og han plantede selv italienske popler, der i dag
kaldes sølvpopler, omkring Klausholm, hvoraf tre står der
endnu. Desuden var han interesseret i forbedringer af
landbrugsmaskiner, og han konstruerede således en spe
cialplov. Ligeledes forsøgte han at avle nye kornsorter og
raps på gårdens marker.
Hans kone, Abelone Caroline, var datter af en meget
dygtig og ambitiøs landmand, Jens Pind, for hvem det var
lykkedes at få herregården GI. Estrup i forpagtning, og at
få en anden datter gift med greve Scheel.
Desvære kneb det for Mohr med at få gården til at give
overskud. 11831 blev han tvunget til at sælge Klausholm,
idet han i de forløbne år havde fået stablet en stor gæld på
gården. Efter salget flyttede familien til Sejling, hvor
Mohr blev præstegårdsforpagter.
Wilhelm Mohr havde ved købekontrakt af 12. april 1831
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overdraget Klausholm til Peter Heinrich Albert Kotzebue.
Han var tysk indvandrer og havde i en periode været
skovrider i Fuglsang og forpagter på Skavngård.
Kotzebue sad uantastet på Klausholm i 27 år, til han i
1858 - 64 år gammel, solgte til et konsortium bestående af
proprietærerne Hans Frederik Riegels og Lauritz Johan
Rehberg Christensen samt forpagter Ludvig Frederik
Jacob Flindt. Den mest interessante af de tre herrer er
Riegels, som i forening med pengemænd købte flere
gårde. Han havde let ved at udtrykke sig skriftligt og blev
redaktør af "Landbovennen" fra 1879 til sin død i 1917.
En af hans døtre blev for øvrigt mor til en af efterkrigsti
dens mest berømte revyskribenter - "professor" Mogens
Lind.
Af konsortiets tre medlemmer blev det Rehling Chri
stensen, der slog sig ned på Klausholm.
Kompagniskabet varede to år, idet Rigels og Flindt
allerede i 1860 overdrog deres andele i Klausholm til
deres medinteressent. Der blev ikke tale om noget veder
lag, idet Rehberg Christensen blot skulle overtage hele
gælden. Gården har sikkert været købt for dyrt, for
Rehling Christensen kunne kun holde gælds
forskrivningerne på afstand i et år. I sommeren 1861 blev
Klausholm på begæring af en panthaver stillet til auktion.
P. H. A. Kotzebue, der havde en større pengesum i
klemme, bød gården ind. Han tog dog ikke igen skøde på
gården, men overdrog den til løjtnant Mareo Andreas
Ludvig Hertel, en ung københavner på 26 år.
Det nuværende stuehus på Klausholm er sandsynligvis
opført af løjtnant Hertel.

Klausholm 2001.

Hertel var ugift medens han boede på Klausholm. Senere,
efter at han i 1872 havde solgt gården og var blevet
udnævnt til fuldmægtig i Københavns Brandassurancekompagni, giftede han sig med Cordelia Michale
Schouby Købke.
På Klausholm havde han sin gamle far boende. Faderen,
Ludvig Wentzel Hertel, var da pensionist, men havde
været kontorchef i Generalstabens Bureau og krigsmini
ster.
Om salget af Klausholm stod der i Silkeborg Avis føl
gende notits: "21. november 1872. Ejendommen
"Clausholm" i Levring sogn med et tilliggende på 140
tdr. land ager og eng af hartkorn 9 tdr. er med avl udbo og
besætning på 80 malkekøer, 5 kvier, 6 heste og nogle svin
solgt af leutnant Hertel til Hr. Bering for 32.800 rd, hvor
af de 12.000 udbetales."
Den nye ejer, Frederik Christian Wilhelm Bering var en
28 årig ungkarl, født på Stårupgård i Højslev sogn som
søn af kammerråd Fr. V. Bering

Fritz Bering, som han kaldte sig, blev kun 41 år, idet han
den 26. december 1885 døde på Viborg Sygehus. Dødsår
sagen var vistnok en infektion og kvælning, efter han
havde pådraget sig en "brandbyld" i halsen.
Broderen, proprietær V. Bering til Strandet, overdrog på
arvingernes vegne samme år Klausholm til min farfar,
Niels Peter Overby, der var forpagter af Over Kærsholm i
Thorning sogn. Købekontrakten, lyst 17. december 1886,
overdrog ham gården til en købesum på 65.500 kr.

Familien Overby
Niels Peter Overby var født i Hinge i 1857. Hans far var
sognefoged Jens Peter Rasmussen Overby. I 1882 blev
han gift med den 18-årige kusine fra Levring Vesterskov,
Anna Martine Nielsen, og kort tid efter flyttede de ind på
Over Kærsholm. Det unge par havde den store sorg at
miste deres førstefødte, Ane Margrethe, ved et frygteligt
uheld. Under efterårsstorm i 1885 væltede den tunge
vognport over en skrøbelig barnevogn med den næsten 3
årige datter. Ulykken kom til at præge min da purunge far
mor, fra det stærkt religiøse hjem, for livet, og var sikkert
medvirkende til at familien ønskede at flytte.
Efter at den værste gæld var betalt, skete der store foran
dringer på Klausholm. I 1888 blev der opført en stor, so
lid lade mod syd, og byggeriet fortsatte i 1892 med
kostald i den østlige sidelænge samt hestestald, vognport
og værelser til karle i den vestlige. Hermed fremstod går
den som en firelænget gård med tre sammenbyggede,
strastækte avlslænger.
Niels Peter Overby var
en populær skikkelse på
egnen med mange tillids
hverv bl.a. medlem af
bankrådet for Kjellerup
Bank og medlem af Lev
ring
sogneråd.
Han
mødte ofte op til marked
er, havde et godt kend
skab til dyr og var en
dygtig handelsmand.
Mine
bedsteforældre
nåede at holde sølv
bryllup, inden farfar
døde af tuberkulose i
1912 - 54 år.
Da farmor var blevet
enke, forventede fami
lien, at hun ville sælge
gården og flytte til byen,
men hun valgte at vise, at
Ingrid og
Ejgil Overby
hun selv kunne drive
fotograferet foran en af de
Klausholm. Min tante,
gamle popler, plantet o. 1830.
Karen Overby, har for
talt, hvordan hun som
barn har set farmor selv køre heste til byen, hvilket var et
særsyn i tiden inden Første Verdenskrig. Hun var en
statelig dame, der nok skulle betale enhver sit. Når høsten
var vel i hus, holdt hun et høstgilde, der gik ry vidt
omkring. Ved et sådan gilde, som min tante, Valborg
Overby, har overværet, var hun uheldig at vælte i en dans
med en karl. Han var ellers kendt for at være en dygtig
danser, men havde vist fået lidt for meget at drikke. Efter
den tid nægtede hun at danse ved gilderne.
Farmor overdrog Klausholm til min far i 1925 og flyttede
til Silkeborg. Hun døde i 1941, 78 år gammel.
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Min far, Holger Overby, var født i 1898 og overtog går
den i 1925. Samme år blev han gift med min mor, Marie
Danielsen fra lille Mølle ved Levring. Far var meget stolt
over, at det var ham, farmor overdrog Klausholm. Hans to
ældre brødre havde arvet faderens lyst til handel, men
åbenbart ikke hans talent, hvorfor farmor frygtede, at de
ikke kunne holde på gården, hvis de fik den overdraget.
Derimod mente hun, at far kunne drive gården, og den
antagelse fik hun ret i, idet han drev den mønsterværdigt
i over 40 år.
Han var medlem af bestyrelsen for Bjerringbro Slagteri,
Kjellerup Kreatureksportforening, Levring Sparekasse og
Kjellerup Bank. Han var medlem af Levring sogneråd og
sad 8 år som sognerådsformand.
Far overdrog gården til min bror, Niels, i 1966, og mine
forældre flyttede til Levring, hvor de havde bygget et hus.
Far døde i efteråret 1971.
I tilknytning til skilsmisse ønskede Niels Overby at sælge
Klausholm, og gården blev derfor i 1972 overtaget af et
interessentselskab bestående af min mor, min søster Anna

og jeg. De følgende 9 år var gården forpagtet af Palstrup
gods, og herefter i 5 år af gårdejer Jørgen Boilesen, Døs
sing Damgård.
I 1977 overdrog min mor sin andel af gården til mig, og i
1983 overtog jeg min søsters andel. Fra 1986 til 2000 drev
jeg gården, men benyttede Palstrup som maskinstation og
inspektør Jørgen Willemoes Jensen var min rådgiver og
tilsynsførende.
Nu er al jord syd for Kjellerup-Ans landevejen forpagtet
til gårdejer Niels Brink, Vinderslev og han har pas
ningskontrakt for jorden nord for landevejen.
Jeg er tit blevet spurgt om, hvorfor jeg stadigvæk behold
er Klausholm. Svaret er ligetil. På den gård havde jeg,
trods urolighederne under Anden Verdenskrig, haft en
lykkelig barndom, og desuden er jeg sikkert arveligt
belastet af min farmors og fars store kærlighed til gården.
Litteratur:
Årsskrift for Blicheregnens Museum 1991 og 1992 findes
to meget fyldige beretninger om Klausholm (Clausholmb)
også forfattet af Ejgil Overby.

Vanggård i Vendsyssel

" Vanggård" år 2000. Stuehuset er opført i 1928, og Kræn Hjortlund har fået udarbejdet tegninger til en vestfløj ud mod
haven. I baggrunden skimtes Børglum Kloster, hvorfra gården blev købt til selveje i 1838.

I Stenum sogn ligger slægtsgården Vanggård, fra hvis have
der er udsigt til Børglum Kloster, her bor Kræn Hjortlund
med sin familie, hvor han er 6. generation.

Historien
Matriklen fra 1682 oplyser, at der i Stenum sogn var 20
gårde, heraf lå 18 i landsyen og to var enestegårde, nemlig
Vanggård og Kokholm.

Vanggård vurderedes til 8,11 tdr. hartkorn med 39,3 tdr.
land dyrket jord, og det var langt den største gård i sognet.
Kokholm stod for 3,56 tdr. hartkorn, og landsbyens gårde
have i gennemsnit 6 tdr. hartkorn.
Vanggård er nævnt første gang o. 1500, da den lå under
Ågård ved Fjerritslev. I 1643 blev den lagt under Hammel
mose, der ejedes af fru Margrethe Skeel, som i 1662 hen
lagde Vanggård under Nørre Elkjær, som hun også besad. I
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1717 kom Vanggård under Børglum Kloster, hvorfra den
overgik til selveje i 1838.
Gårdens tilliggende var før 1860 på 88 ha, men så
udstykkedes to gårde og i 1911 endnu en.
Stenum sogn blev opmålt i 1798 og udskiftningen fandt
sted i 1807. Der var fra gammel tid kun en by i sognet samt
to enestegårde, der var uden markfællesskab med byen,
nemlig: Vanggård og Kokholm. Ved matrikuleringen blev
hele sognet betragtet som en helhed.

Ejerne
I 1823 overtog Anders Jensen "Vanggård". Han var født i
Børglum og giftede sig med Sidsel Larsdatter fra "Gården"
i Stenum. I 1838 købte de "Vanggård" til selveje for 1500
rigsdaler.
11860 overtog deres søn, Lars Andersen, hjemmet. Han var
gift med Maren Thomasdatter fra "Vesterheden" i Vester
Hassing.
I 1905 søgte familien i henhold til Albertis Navneforan
dringslov om tilladelse til at kalde sig Vanggård. Samme år
blev gården solgt til nevøen Christen Simonsen, født 1853,
og hustru Agatha Emmersen, født 1852, som begge kom fra
Ørum.
11911 overtog deres svigersøn, Christian Jensen Vanggård,
født 1878 på "Vester Vanggård" og hustru Marie f. Simon
sen, født 1881.
Marie og Chr. Jensen Vanggård boede i 36 år på "Vang
gård". I den periode blev alle gårdens bygninger fornyede,
markerne drænet og en fin kvægbesætning blev oparbejdet.
Med hans store interesse for landbruget, kom der naturligt
en række landbrugsfaglige tillidshverv til ham. Han var
sognefoged i 20 år, og han sad i sognerådet i to perioder,
1913-1925 og 1933-1943, og opnåede også at blive sogne
rådsformand. Politisk markerede han sig også, idet han var
medlem af partiet Venstre.
I 1955 blev han tildelt ridderkorset.
Med en så udadvendt ægtemand var Marie Vanggårds
ansvar for hjemmet stort, hvilket hun magtede flot, sam
tidig med at hun udviste stor gæstfrihed.
I 1947 bortforpagtede de "Vanggård" til deres svigersøn,
Rasmus Hjortlund, født 1918 i Stenballe ved Horsens, og
hustru Mary Hjortlund f. Vanggård, født 1922.
Marie og Chr. Jensen Vanggård flyttede derefter til Stenum
by, hvor de i 1969 fejrede diamantbryllup. Samme år døde
Marie Vanggård og Chr. Jensen Vanggård døde i 1976 på
Stenum Alderdomshjem.
I 1960 overtog Mary og Rasmus Hjortlund gården med et
areal på 38,3 ha. I 1966 købte de "Ny Vanggård", som var
blevet udstykket i 1911, den var på 26 ha..
Bygningerne til "Ny Vanggård" blev solgt ogjorden lagt til
"Vanggård".
I 1982 købte sønnen Kræn Jensen Vanggård Hjortlund
slægtsgården. Han har tilkøbt en del, så gårdens areal er nu
på 145 ha. Gården er bortforpagtet til broderen Halvor
Hjortlund, der er fuldtidslandmand.
"Vanggård" drives som en planteavlsgård, men broderen er
svineproducent.
Kræn Hjortlund har forbedret de gamle bygninger, bl.a. er
der indrettet plantørreri og maskinhus.
Maskinhuset anvendes også til hangar.
Den 10. august 2002 blev Kræn Hjortlund gift for anden
gang. Hustruen hedder Anne Grethe.
Der er tre børn af første ægteskab: Clara (10 år) Martin (12
år) og Maria (14 år).
Mary Hjortlund var i mange år medlem af bestyrelsen for

Kræn Hjortlund med sin selvbyggede
flyvemaskine "Turbolent".

Dansk Slægtsgårdsforenings Vendsysselkreds, og nu er
Kræn Hjortlund medlem af bestyrelsen.

Flyvning
Kræn Hjortlund har fløjet siden 1970, da han blev jagerpi
lot i flyvevåbenet. Siden 1980 blev han uddannet til
helikopterpilot, og fløj redningshelikopter fra flyvestation
Værløse. Han har rang af kaptajn.
11986 blev Kræn Hjortlund pilot i SAS, og siden 1989 kap
tajn i SAS.
I fritiden dyrker Kræn Hjortlund også flyvningen, idet han
har et veteranfly - "Kramer og Zenter" - fra 1946, der er det
eneste af sin slags i Danmark. Og som noget helt andet, har
han bygget en
"Turbulent" helt fra bunden. Det er et fransk konstruktion
fly med VW-motor.

OGN.
Litteratur:
"Vor egns historie" udgivet af Tolstrup-Stenum lokalhis
toriske gruppe. Afsnittet om gårdene nord for Stenum er
skrevet af Mary Hjortlund.
C. Klitgaard: "Optegnelser om Stenum Sogn".

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 udlan
det.

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.
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NYT FRA KREDSENE
Vejle Amtskreds
Den 8. oktober afholdtes efterårsmøde i Vingstedcenteret.
Gårdejer Ole Bjerremand Hansen, "Tofthøj", Gadbjerg ved
Give indledte aftenen med at fortælle om, hvordan han
efter endt landmandsuddannelse købte gård som 22 årig i
1983 og etablerede sig med 300 søer.
I 1990 var det blevet til 680 søer.
I 1993 begyndte han på "Grøndal" ved Give sammen med
en driftleder. Her er 700 søer foruden slagtesvin.
Sammen med sin kone, Jytte Rosenmaj, og en betroet
medarbejder, der også have lyst til udfordringer, så de i
1999 chancen for at etablere sig med en svinefarm i Litaun,
under mere frie forhold end i Danmark.
Jytte Rosenmaj er den økonomiske beregner og revisor for
de store bedrifter, og det blev til at de tre købte bygningerne
fra et tidligere statsbrug, og fik oparbejdet en produktion på
1300 søer foruden slagtesvin. De overtog 50 polske medar
bejdere, som der var god brug for, da staldene skulle
indrettes med dansk inventar og teknik.
Der er ingen jord til. Foderet købes og der er gylleaftagere
fra området.
12002 blev der oprettet endnu en farm i Litaun, og så fulg
te en svinefarm i Canada med 1600 søer og deraf følgende
slagtesvin.
Det var utroligt interessant at høre om disse forhold. Efter
kaffen og generalforsamlingen blev der en livlig debat med
stor spørgelyst.
Gården "Tofthøj" er stadig familiens hjem og der er nu 250
ha, 760 søer og 9000 slagtesvin.
De 66 fremmødte fik en ualmindelig god aften.
Ved generalforsamlingen blev tre nye indvalgt i
bestyrelsen, nemlig: gårdejer Chr. Laursen, "Givskov",
Give, gårdejer Inger Hartmann, "Enghavegård", Hersleb og
gårdejer Jørgen Sørensen, Skærup, Børkop.

Oluf Føns Knudsen.

Midtjysk Kreds
Den 7. november 2002 havde kredsen fået tilladelse til at
besøge Skive Kaserne, og ca. 40 medlemmer, hvoraf nogle
havde aftjent deres værnepligt på kasernen, deltog i mødet.
Ved ankomsten blev vi modtaget af gamisionskommandanten, oberst J. C. Lund, der veloplagt viste rund i næsten
soldateragtigt tempo. Den veltalende oberst berettede med
megen humor om forskellige episoder på kasernen, og
bagefter var han vært ved et veldækket kaffebord. Der var
stor spørgelyst blandt medlemmerne.
Da mødet sluttede, var der stort bifald til oberst J. C. Lund
for en vellykket aften.

E. Overby.

Vestsjællandskredsen
Generalforsamlingen afholdes onsdag, den 22. januar kl.
14.00 på Høng Landbrugsskole.
Efter generalforsamlingen og kaffen fortæller kammerherre
Erik Dinesen, Kragerup Gods om sit interessante liv som

landmand, jæger, bilentusiast, fotograf og tjenesten som
kammerherre.

Vagn Juel Jørgensen.

Sjælland Syd
Skoledagen den 16. november på Haslev Efterskole, den
tidligere Landbrugsskole, indledtes med velkomst af for
stander Lissi Braae, der fortalte om skolen og dens værdi
grundlag, som en boglig efterskole.
Derefter holdt tidl. overlærer Ib Munk et meget interessant
foredrag om skolerne i Haslev. Først om folkeskolerne fra
rytterskole til kommuneskole. Derefter om det imperium af
voksenskoler, som blev opbygget af forstander P. C. David
sen på Haslev Højskole.
Ib Hvid sagde, at Haslev er en stationsby, men det der
skabte udviklingen var skolerne, der også gjorde Haslev
kendt som Indre Missions by.
Efter frokosten var der sangtime, hvor Sigrid Diness for
talte om forfatteren Sigfred Pedersen, og der blev sunget
nogle af han populære sange.
Dagen sluttede med et indholdsrigt indlæg af folke
tingsmedlem Marianne Petersen, Haslev. (Hendes tale er
gengivet side 11.)
Efter foredraget var der mulighed for spørgsmål til såvel
foredraget som til politik i al almindelig,. Det blev en fest
lig afslutning.
Derefter kunne kredsformand Marie Hansen slutte dagen,
hvor de 33 deltagere havde haft en udbytterig dag.

Himmerlandskredsen
Den 26. november besøgte kredsen Scan-Agro, det
tidligere Hadsund Maskinforretning v/ Jens Liibech, og
sønnen Morten Liibech, der er tredje generation, viste rundt
og fortalte.
Efter at have set de store maskiner i den store maskinfor
retning, var firmaet vært ved aftenkaffen, og man sluttede
med at se Jens Liibechs samling af veteranbiler, traktorer
og vogne.

A. C. Winther Hansen.

Nordsjællandskredsen
Generalforsamlingen den 18. november på Skævinge Kro
forløb som sædvanligt problemløst. Efter kaffen fortalte
ejendomskonsulent ved Landborentrum i Borup, Verner
Christensen om forholdene ved handel af ejendom og ikke
mindst om problemkomplekserne ved generationsskifte.

Signe Jensen.

Efterlysning
Foreningens medlem - Kim Glavind, der er en aktiv slægts
forsker, ønsker at erhverve 3. samling af la Cours store
værk Danske Gårde fra o. 1915.
Er der nogen, som kan opfylde dette juleønske, så kontakt:
Kim Glavind, Rahbeks Alle 16.1, 1801 Frederiksberg C.
Tlf.: 27 23 64 62.
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Dansk landbrugs vilkår efter EU's udvidelsen
Af folketingsmedlem Marianne Petersen, "Tøpkildegård",
Haslev.

Udvidelsen af EU til også at
omfatte de central- og
østeuropæiske lande er snart
en realitet. I den forbindelse
er der blevet sagt og for
modet meget omkring
hvilke konsekvenser, det vil
få for dansk landbrug.
Diskussionen har bl. a.
berørt den nye konkurrence
situation
mellem
de
nuværende EU-lande og
kandidatlandene. Herunder
hvordan import og eksport
vil forløbe efter optagelsen.
De seneste analyser fra
Dansk
Eksportråd,
Uafhængiuge ana-lyseinstitutter,
Landbrugsrådet,
Danske Slagterier m. fl. viser at dansk landbrug ikke har noget
at frygte med hensyn til udvidelsen.
Lad mig gøre det klart, at udvidelsen af EU og reformen af
EU's landbrugspolitik er to vidt forskellige områder. En seriøs
debat og en konstruktiv udvikling kræver derfor, at man hold
er de to hovedområder adskilte.
Konsekvenserne af udvidelsen kan være mange, men det står
klart, at kandidatlandene efter optagelsen vil opnå stor vækst
indenfor områderne velfærd, produktion og kvalitet.
Med udvidelsen af EU siger vi velkommen til 100 mio. nye
EU-borgere, hvoraf hovedparten kommer fra Polen og
Ungarn.
Dansk landbrug og fødevareindustri er på de fleste områder
langt foran de østeuropæiske lande. Dette fortrin er baseret på
høj kvalitet skabt gennem høj fødevaresikkerhed, effektivitet,
know how, teknoligi, uddannelsesniveau, distibutionssystemer og forsyningsstabilitet.
Dansk, polsk og ungamsk landbrugsproduktion bidrager pro
centvis lige meget til bruttonationalproduktet, forskellen er
blot at 77.000 landmænd i Danmark bidrager med det samme
som 4 mio. gør i Polen. En landbrugsmedarbejder i Danmark
bidrog derfor med en årlig værditilvækst på 3356.714 kr. en
ungamsk landmand med 32.828 og en polsk landmand med
10.496 kr.

Situation efter udvidelsen?
Alle kandidatlandene har et massivt behov for investeringer i
infrastruktur samt i landbrugs- og fødevaresektoren for at nå
EU's standarter og for at kunne være konkurrencedygtige
generelt. Hertil er der afsat store midler genem EU's
udviklingsfond.
I den forbindelse vil det være oplagt at eksportere dansk know
how med det sigte at højne kvaliteten, forbedre hygiejnen og
etablere mere miljørigtig produktion. Desuden skal der
leveres maskiner og udstyr til de enkelte bedrifter.
Investeringsmuligheder for danske landmænd i selve kandi
datlandene er også en mulighed, hvor flere danske konsortier
allerede har gjort sig gode erfaringer. Jorden er billig, selvom
der flere steder er stor efterspørgsel og krav om medejerskab
af lokale landmænd.
Der har været mange teorier om, hvordan en udvidelse af EU
ville påvirke landbruget i EU. Et muligt svar herpå kan man
finde ved bl. a. at se på handlen de sidste 13 år, hvor store dele
af handelsbarrieme er blevet fjernet.
Medens de østeuropæiske lande i denne periode fordoblede
deres landbrugs- og fødevareeksport, 10-doblede EU denne

eksport til Østeuropa. Ungarn, der må ses som et af de bedst
forberedte østeuropæiske lande, og som har en landbrugssek
tor, der er tættest på EU's standarter, er under den øgede fri
handel blevet nettoimportør af fødevarer.
Desuden er det kendetegnende for samhandlen, at EU
eksporterer højt forædlede varer og importerer mindre forar
bejdede varer.
Der har verden over været tendens til en faldende efter
spørgsel efter mindre forædlede landbrugs- og fødevarer over
til en stigende efterspørgsel efter forædlede højværdifødevar
er. Denne tendens forstærkes kraftigt når der samtidig
forekommer økonomisk vækst blandt befolkningen, hvilket
der uden tvivl vil forekomme i kandidatlandene efter
optagelsen.
Polens forbrugsmarked er præget af stigende købekraft
omkring byerne og en lavere vækst i landområdeme. Med en
befolkning, der bruger over 30 % af deres indkomst på fødeog drikkevarer, mod 13 % i Danmark, er der et særdeles
potentielt eksportmarked.
Også Ungarn forbrugsmarked bruger 30 % af indkomsten på
fødevarer. Der er også her en tendens til at forbrugsmønsteret
går i retning aføget forbrug af mærkevarer og mindre opspa
ring. Forbrugerne med den stigende indkomst efterspørger
højt forædlede fødevarer, herunder convenieceprodukter, som
er lette at tilberede.
Generelt må det forventes at kandidatlandene opnår en massiv
vækst efter optagelsen, ligesom det var tilfældet med Irland,
Portugal, Spanien og Grækenland. Denne vækst vil påvirke
forbruget i retning af højværdifødevarer, og det forventes at
gavne dansk eksport.

Dansk landbrugs stærke sider
Den stigende efterspørgsel for forædlede varer er allerede et
faktum i kandidatlandene, og her er dansk landbrug i en
særdeles gunstig konkurrencesituation.
Produktionen af højtforarbejdede fødevarer kræver ensartet
hed og høj kvalitet af producenten. Man må ikke forvente, at
østeuropæiske landbrug generelt over en 10-årig periode kan
opnå det, som vi i Danmark har brugt 30 år til. Netop på
ensartetheden har danske landmænd en styrke, der sikrer at
forædlingsindustrien kan holde produktionsomkostningerne
nede, og dermed levere produkter til konkurrencedygtig pris.
Danske landmænd har bedre foderudnyttelse, der ligger på
mindre end 3,6 kg pr. kg kød, hvor en østeuropæisk landmand
bruger op til 6 kg foder pr. kg kød eller æg. Indenfor svine
sektoren laver danske landmænd 23 grise pr. årsso, hvilket er
højere end EU's gennemsnsit på 17 og Østeuropas på 15 grise
pr. årsso.
Produktionsøkonomisk vil danske landmænd også i fremtiden
stå som nogle af verdens bedste.
Forskning og rådgivningssystem har bragt dansk landbrug
frem som et af verdens fornemmeste.
De sidste 40 års udvikling og modernisering ad landbrugssek
toren har ført kvalitet, effektivitet og innovation helt i top. Det
er værdifuldt, og kan eksporteres til Østeuropa, hvor behovet
er iøjnefaldende stort.
Selvom Østeuropa har en række fordele i produktionsforhold
som billig jord af god kvalitet, arbejdskraft og et godt klima,
har Danmark en lang række konkurrencefordele, der findes i
eksperticen, der giber stor produktionseffektivitet og høj
varekvalitet.
Desuden giver det tætte samarbejde imellen landmænd og
fødevareindustri en fremtidssikret konkurrencefordel med
hensyn til afsætning, markedsinformation og fleksibilitet i
landbruget. Disse fordele opnås ikke foreløbig af Østeuropa.
De unikke strukturelle fordele ved værdikæden fra jord til
bord og selve andelstanken blev ikke skabt og udviklet over et
tiår i Danmark, og det vil med stor sandsynlighed kræve læn-

12

HANDEL MED SLÆGTSGÅRDE
Af ejendomskonsulent Anders Frederiksen, Hobro.

Der gælder samme regler ved handel med slægtgårde, som
der gælder i alle andre landbrugshandler. De skattemæssige
og juridiske spilleregler er de samme, hvad enten gården
har været i slægtens eje i mere end 3 generationer, som er
kriteriet for, om der er tale om en slægtsgård, eller om den
f.eks. kun har været ejet af familien i 10 år.
Det er de fleste bekendt, at der gælder lempelige regler i
familiehandelen, end der gør i fremmedhandelen. Fami
liehandel refererer til personkredsen, mere end til ejendom
men. Det jeg skriver i denne artikel drejer sig ikke om fami
liehandel, men om de problemer der opstår, når en slægts
gård skal ud i fri handel, typisk fordi ingen af børnene er
interesserede i, og måske heller ikke kan, overtage hjem
met, f.eks. fordi de ikke kan opfylde bopælspligten.
Hvad gør vi i slægtsgårdsforeninger for at fremme
bevarelsen af flest mulige slægtsgårde? I disse år
ødelægges tusinder af ærværdige slægtsgårde, fordi struk
turudviklingen tromler ind over det ganske land. Hvis en
sådan landbrugsejendom, der i generationer har tilhørt
samme slægt, ikke kan give arbejde og indkomst til en ny
familie, så bestemmer de økonomiske kræfter, hvordan den
skal opdeles, evt. mellem flere ejendomme, og bygn
ingsparcellen bliver oftest videresolgt til en tilfældig ung
familie, der ikke har nogen forståelse for tidligere tiders
byggestil og heller ikke for landbrugstraditioner.
Man kan så vælge at sige: "det var det", eller "jeg kunne jo
alligevel ikke hindre strukturudviklingen." Men det er ikke
helt rigtigt. Der kan godt gøres noget, og det behøver ikke
at koste en herregård, men det har noget med penge at gøre
for sælger. Lad mig tage udgangspunkt i et konkret, tænkt
eksempel:
En landbrugsejendom på 25 ha. og med lidt nedslidte
bygninger, har været i samme slægt eje i 7 generationer.
Ejeren er 70 år, har 2 børn, men ingen af dem vil eller kan
overtage hjemmet i familiehandel. De bor ikke på egnen,
og de kan derfor ikke opfylde bopælspligten.
Den nuværende ejer har en vis "skyldfølelse" ved at sælge
til naboerne, for han ved jo godt, at ejendommen blot bliv
er "slagtet", og bygningerne bliver frasolgt for højst mulig
pris.
Der er 2 ting man kan vælge imellem. Sælge til naboen, og
så bestemmer han over ejendommens videre skæbne. Vi
siger at prisen er 3.500.000 kr. kontant, og at der bliver en
beskatning ved salget på 500.000 kr. (ejendomsavanceskat
m.v.). Da sælgeren er over 55 år, kan han vælge at indbe
tale 1.000.000 kr til sin pension, og så slipper han for skat,
men naturligvis skal beløbet beskattes efterhånden som
pensionen udbetales, men alligevel er det den økonomisk
bedste løsning.
en det var måske alligevel ikke netop det, at sælger
ønskede?
Hvis det nu er meget magtpåliggende med et diskret og var
somt salg til en person, som i hvert fald i en årrække frem
ikke ønsker at splitte ejendommen op, kan det gøres for et
rimeligt beløb. I det tænkte tilfælde for et provenutab til
sælger på kun 140.000 kr., og det er ikke meget i forhold til
en samlet handelspris på 3.500.000 kr.
Jeg vil godt påtage mig, sammen med kolleger i andre dele
af landet, at foretage et varsomt salg (salg på betingelser)
og måske på en diskret måde, der sikrer, at ejendommen
ikke bliver opsplittet i en tidshorisont på 10-20 år. Vi kan
naturligvis ikke sikre os ud i al fremtid.

Vi fastslår at handelsprisen er de 3.500.000 kr. I stedet
udbydes ejendommen nu til 3.150.000 kr, dvs. til 90% af
handelsprisen, men med en tinglyst klausul om, at der ikke
må foretages udstykning de næste 15 år, samt at køberen
skal bebo ejendommen personligt, altså at han ikke må
opfylde sin bopælspligten ved at bo på en anden ejendom.
Det skal dog ikke være sådan, at hvis han kommer på andre
tanker, så er det umuligt at fortryde, men så skal de 350.000
kr betales tilbage straks, idet forudssætningerne for
prisnedslaget ikke har været opfyldt.
Efter at der er gået 15 år (eller det aftalte åremål) bortfalder
forpligtelsen, og klasulen kan aflyses af tingbogen, og
ejeren er frit stillet.
Hvad har man så fået ud af det? Jo, der vil være mange
købere, hvis prisen kun er 90% med en sådan tinglyst
klausul. Man må ikke glemme, at hvis prisen er helt i top,
så tvinges køberen også til at vælge de økonomisk optimale
løsninger, og det er oftest opdeling af de mindre ejen
domme. Ved at pålægge en sådan klausul før salget, og at
sætte den til pris, så kan køberen tillade sig at vælge
"selvstændig drift", og fortryder han, koster det penge.
Til sidst kommer regnestykket for sælger. For han mister
nemlig ikke 10% = 350.000 kr, men kun 350.000 kr minus
skat ca. 60% = 140.000 kr. Hvis vi har fundet en sælger, der
er villig til selvstændig drift i det aftalte åremål, skal skat
ten ca. 60% af 350.000 kr = 210.000 kr aldrig betales.
Hvis køberen ikke overholder, og han skal efterbetale
350.000 kr til sælger, skal skatten naturligvis også efterbetales, medmindre beløbet er bestemt til f.eks. at skulle til
falde en fond. En fond er nemlig ikke skattepligtig.
Jeg håber det opstillede eksempel illustrerer hvad sagen
drejer sig om. Det kan selvfølgelig være andre beløbstør
relser, andre procenter og andre åremål for klausulens
rækkevidde, men princippet er det samme, at man godt kan
sikre sig et åremål frem, evt. i sælgers levetid, men det
koster et afslag i salgsprisen. Når så "skattefar" som oftest
betaler de 60%, vil de fleste slægtsgårdsejere have råd til at
sikre ejendommen i et vist åremål. - Man må ikke gøre sig
skyld i den fejltagelse, at man både kan få toppris, og desu
den sætte en klausul på ejendommen, der begrænser anven
delsen (forbud mod udstykning m.v.).
Med venlig hilsen

Den Alternative Mægler
Anders Frederiksen
Randersvej 99, 9500 Hobro
NB:
Pr. 1/10 2002 har jeg flyttet mit kontor ud på en land
brugsejendom (Guldsmedgård) Randersvej 99, 4 km syd
for Hobro. Guldsmedgård ejes af mine 2 sønner, telefon
nummeret og fax er uændret.

Jeg har måske også den bagtanke, at hvis nogen slægts
gårdsejere vil indsætte en sådan klausul (tidsbegrænset), så
kunne beløbet evt. tilfalde slægtsgårdsforeningen. Jeg vil
antage, at i 90% af tilfældene vil betingelserne blive over
holdt af økonomiske årsager, men i de sidste 10% vil køber
måske komme på andre tanker og købe sig fri ved at ind
betale beløbet, i dette tilfælde 350.000 kr.
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Bondeoprøret på Bækkeskov
Af Ole Krog Jensen,
Digteren Chr. Winther har også kendt egnen omkring
Bækkeskov og Præstø fjord. I sit digt "Hjortens Flugt"
skriver han:

Hvor klare Skovbæk risler bag bøgenes skjul
en vandmølle vælter sine brusende hjul
den ligger dybt og dulgt, og hulvejen snor
sig nær forbi huset og ned mod Bolefjord.
Men nærved på en banke, hvori der er lyst og frit
man skue kan til nord og syd, til øst og vest så vidt
hen over Akselhoved til Stevns med stejle bred
til Vildtbanegaarden, til det lange, smalle Fed.

Stedet er nøje bestemt. De klare skovbække er Krobæk
ken og Herredsbækken, der stadig risler med deres klare
vand ned mod Bolefjord, det gamle navn for Præstø
Fjord, der mod øst begrænses af feddet. Akselhoved var
en landsby, hvis jorder lagdes under herregården Lindersvold, og dens gårde er for længst forsvundet ligesom
vandmølle med brusende hjul. På banken med den vide
udsigt ligger nu Bækkeskovs prægtige hovedbygning.
Bækkeskov var oprindelig en lille landsby, som nævntes
allerede i 1320, hvor drosten Morten Dues's enke fru
Inger står som ejer. Denne landsby lå, hvor avlsgården
ligger i dag. Efterhånden har en af gårdene opslugt de
andre og er så blevet til en sædegård, altså en gård hvor
ejeren havde sit sæde altså boede. Før 1660 kunne disse
gårde kun ejes af adelen, og de var skattefri og skulle hel
ler ikke betale tiende. Efter 1660 kunne alle erhverve en
sæde- eller hovedgård, men for at opnå skattefrihed
krævedes at hovedgården var komplet d.v.s. der skulle
være mindst 200 tdr. hartkorn til gården, og så stor blev
Bækkeskov først i 1740. I svenskekrigen 1658-60 blev
hele Bækkeskov by brændt af af svenskerne, og skovene
blev ødelagt. Fra sidst i 1600 årene har der kun været en
gård i Bækkeskov, den nuværende hovedgård.
Bækkeskov har ejet bøndergårde i Everdrup, Sølperup,
Sjolte, Brøderup, Staunstrup, Hemmestrup, Lestrup, Snesere Torp, LI. Tvede, Størlinge, Bøgesø og Næstelsø. Des
uden har godset ejet Everdrup og Baarse kirker. Det vil
sige, at bønder fra disse landsbyer skulle forrette hoveri
på Bækkeskov. Selvom stavnsbåndet blev ophævet 1788,
gjaldt det ikke hoveriet. Først i 1844 blev hoveriet
ophævet ved lov, og ligeså længe måtte Bækkeskovs bøn
der møde til hovarbejde. Da jeg var dreng kan jeg huske
ældre folk fortalte om, når deres bedste eller oldeforældre
havde været på hovarbejde på Bækkeskov. Stavnsbåndet
og hovarbejde kunne give mange konflikter mellem bøn
der og godsejer.
På mange godser gik det dog udmærket, mange er de bøn
der, som har fået sædekorn og henstand med skatterne af
en forstående godsejer. Der modsatte kunne også være
tilfældet og så kunne det gå hårdt til - så hårdt, at der flød
blod. Et af de blodigste kapitler i fæstebøndemes historie
er udspillet på Bækkeskov og denne tragiske begivenhed
vil jeg nu fortælle om.
Den 11. december 1729 købte inspektør på Vallø gods,
landsdommer på Lolland og Falster, Knud Ahasvérus
Becher, Bækkeskov gods for 12.000 rdl. Hans far var fær-

Ole Krog Jensen ved mindestenen ved Bækkeskov.
Ole Krog Jensen, gårdejer i Snesere og siden 1985formand for
Fladså lokalhistoriske forening og arkiv. Han er også med i
bestyrelsen for Slægtsgårdsforeningens kreds i Sydsjælland.
På 250 årsdagen for mordet på Becher, den 12. august 1988,
rejste Bækkeskovs daværende ejer, Børge Hinch, i samarbejde
med Fladså lokalhistorisk forening og arkiv en mindesten i par
ken på Bækkeskov.
Den aften fortalte Ole Krog Jensen om Becher og Børge Hinch
fortalte om Bækkeskovs øvrige historie. - Bonde og godsejer
rejste i fællesskab et minde om de dramatiske begivenheder 250
år tidligere.

gemand ved Hvalpsund, men unge Becher havde forstået
at arbejde sig op. Han fik gode forbindelser til hoffet gen
nem sit ægteskab med hofskrædder Brummonds datter,
Helene Marie, og måske var det gennem denne forbindel
se, han blev inspektør over Vallø gods, som ejedes af Fre
derik den Fjerdes dronning, Ane Sofie. På Vallø havde
Becher mange hårde opgør med bønderne, og det er nok
rygtedes til Bækkeskovs bønder, og det er nok med nogen
skepsis, de har modtaget deres nye herskab. Det første
Becher foretog sig på Bækkeskov var at lægge sig ud med
præsten i Kongsted, Niels Arhsleben, da denne hævdede
sin ret til årligt at få udbetalt 3 rdl., og et godt træ udvist
fra godsets skov, som tiendevederlag for jorden af en øde
gård under Bækkeskov.
Becher erklærede ligeud, at det var alt for meget til en
præst, og så nedsatte han uden videre beløbet til 1 rdl.
Senere sagde han, at han slet intet ville give til Præsten i
Kongsted. Men det var naturligvis bønderne, som mest
mærkede, at de havde fået nyt herskab.
Unge og dårligt stillede bønder havde under deres gamle
herskab kunnet regne med hjælp til udsæd og skatter, men
det afslog Becher i de fleste tilfælde. Der findes ingen
skriftlige kilder om, at bønderne kom i hundehullet eller
på træhesten, men Becher var slem til at slå bønderne med
sin spidsrod, en tynd hasselkæp eller spanskrør, når han
førte tilsyn med dem på hovmarken, og syntes han det
alligevel gik langsomt, truede han dem med sine to pisto
ler, som han altid havde i sit bælte. Der gik otte år, hvor
surheden og utilfredsheden ulmede stærkere og stærkere
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blandt bønderne og i sommeren 1738 havde to af godsets
unge karle, Ulrik Hermansen - der var hjemme hos sin far,
Herman Ulriksen i LI. Tvede og Oluf Kristoffersen - der
var hos sin stedfar, Frands Hansen i Staunstrup, talt med
flere andre om at gøre en ulykke på landsdommeren.
Mandag, den 11. august 1738 aftalte de så, at de hver for
sig skulle snakke med karlene i deres by om at slå Becher
ihjel den følgende dag.
Det lykkedes dem at få flere med i komplottet, og tirsdag,
den 12. august mødtes Ulrik, Oluf og fem andre ved Oluf
Jørgensens hus på Bækkeskov og aftalt hvordan de skulle
gribe sagen an.
De enedes om, at når Becher kom ud til dem, skulle den
han først slog, gribe hesten i tøjlerne, hvorpå de andre
skulle slå Becher af hesten.
Straks efter mødtes de sammen med godsets andre bønder
i Enghaven (nord for nuværende hovedbygning) for at
køre hø ind, og næppe var arbejdet i gang før begivenhed
erne tog fart. De, der læssede, løsnede hestenes tøjler, så
de kunne æde, hvor de ville, men da landsdommeren kort
efter kom ud og så det, for han frem med banden og skæl
den, og han red hen til Ulrik, slog ham med hasselkæp
pen, tog til sine pistoler og befalede ham at tøjre hestene
så de ikke kunne æde. Men Ulrik var hurtig, han sprang
hen og tog Bechers hest i tøjlerne og holdt den fast.
Omgående sprang Oluf Kristoffersen til og slog Becher i
hovedet og over ryggen med sin høtyv. De andre kom til
og slog med høtyve, river og hvad de ellers kunne få fat
på. Til sidst stod der elleve ophidsede bønder og bogsta
veligt talt bankede livet ud af Becher. Da han ikke ånde
de mere, trak Oluf Kristoffersen og Laurids Kristensen
ham bort fra stakken og lagde ham på jorden. Nu stimle
de de øvrige hovfolk sammen, og drabsmændene forlang
te, at de også skulle slå på den døde, for at ingen skulle
vidne imod dem. Blandt dem, der på den måde fik del i
mordet, var ikke mindre end fem kvinder. To karle, Thom
as Pedersen og Bertel Cortsen, blev tvunget til at slå. En
tredje, Laurids Olufsen, der oprindelig var med i kom
plottet, var ikke på marken, da mordet fandt sted, og da
han igen kom derud, var det hele forbi, og det lykkedes
ham at undgå at slå på liget. Senere kom ridefogden, Iver
Kirchetorp, med nogle af godsets folk, og de lagde den
døde op på en vogn og kørte så hjem til gården. Det for
tælles, at da liget var bragt hjem til gården, strøede hus
holdersken salt i vandet i brønden, for så kunne ingen
flygte over vand. Der blev sendt bud til Køge efter stads
kirurgen og endnu en læge, som kom til Bækkeskov
dagen efter. Sammen synede de liget og udstedte attest på,
at der fandtes adskillige dødelige sår på liget.
Det første øvrigheden foretog sig efter drabet var, at
pågribe drabsmændene og sætte dem i tårnet i Vording
borg, men da var de to hovedmænd flygtet.
Man spærrede så færgehavne og anløbspladser og efter
søgte flygtningene overalt, bl.a. i Ulriks hjem i LI. Tve
de. Hans far Herman Ulriksen, vidste ikke noget om søn
nens opholdssted, men det troede man ikke på, så han blev
ført til Vordingborg og indsat i tårnet, indtil sønnen var
fundet. Ulrik havde en moster, der var gift med Jep
Rasmussen i Toksværd, og hertil kom Ulrik og Oluf afte
nen efter mordet og bad om, de måtte være der. Både Jep
Rasmussen og hans kone sagde, at det kunne der ikke
være tale om, men de gik alligevel op på høloftet, hvor de
skjulte sig. Det var ikke let for Jep Rasmussen at tage en
beslutning. Han turde ikke beholde de to karle, og angive
dem ville han meget nødig.

Næste dag gik han til LI. Tvede, hvor han ude på bymar
ken traf Ulriks mor, Dorthe Andersdatter, der sammen
med en yngre søn Anders, og flere andre var ved at høste
korn.
Han fortalte den stakkels kone, at Ulrich og Oluf var hos
ham. Det var naturligvis ikke nemmere for Ulrichs mor at
træffe en afgørelse, men de blev enige om, at det alligevel
kun kunne være et spørgsmål om tid, inden flygtningene
blev fundet. Næste morgen begav hun sig den tunge lan
ge vej til Vordingborg, hvor hun fortalte amtmandens
fuldmægtig, hvad hun vidste. Samme aften red en rytter
vagt fra Vordingborg til Toksværd og natten mellem fre
dag og lørdag blev Ulrich og Oluf taget til fange på Jep
Rasmussens høstænge i Toksværd og ført med tilbage til
arresten i tårnet i Vordingborg. Derefter blev Ulrichs far,
frigivet og han kunne så gå de små 30 km hjem til LI. Tve
de. Efter tidens sædvane blev der nedsat en kommission
til at optage forhør, skaffe alle mulige oplysninger og
dømme i sagen. Blandt folkene fra Bækkeskov, der førtes
som vidner, var urtegårdsmanden Peter Hansen, som for
talte, at i de otte-ni år, han havde tjent der, havde han altid
set landsdommeren ride med pistoler, men der var aldrig
krudt eller bly i dem. Han havde altid en spidsrod i hånd
en, men aldrig prygl eller stok. Kusken, Ole Pedersen, gav
samme forklaring.
Dommen faldt den 11. december 1738, og den var hård:
Alle egentlige mordere skulle halshugges. Ulrik Herman
sen og Oluf Kristoffersen skulle desuden knibes med glø
dende tænger tre gange, først på gerningsstedet, så på
vejen til retterstedet, og tredje gang på selve retterstedet,
derefter skulle den højre hånd afhugges og derpå hovedet.
Deres kroppe skulle lægges på stejle og hovederne sættes
på stager. De ni andre skulle efter henrettelsen nedkules
på retterstedet.
Laurids Olsen, der var medvider, men ikke tog del i mor
det, blev dømt til Bremerholms jern på livstid, tre andre
karle fik hver et år i jern på Bremerholm, og de fem kvin
der fik et år i spindehuset. Cort Larsen skulle 1/2 år på
Bremerholm fordi han - i modsætning til de 3 andre - ikke
havde lagt hånd på liget, men kun slået på det. Thomas
Pedersen og Bertel Cortsen, der var blevet tvunget til at
slå på den døde, frikendtes. Denne dom indstilledes for
højesteret, der den 23. juni 1739 afsagde følgende ken
delse: Ulrich Hermansen og Oluf Kristoffersen bør sig
selv til velfortjent straf og andre ligesinde til eksempel og
afsky knuses og lægges levende på stejle. Ligeledes bør
Oluf Pedersen, Christen Søfrensen, Lars Rasmussen, Jør
gen Søfrensen, Bertel Ibsen, Lars Christensen, Jens Ibsen,
Christen Chrisensen og Frederik Christensen halshugges,
og deres hoveder sættes på stager, og samtlige elleve have
deres hovedlodder forbrudt. Laurids Olufsen bør arbejde i
jern på Bremerholm sin livstid. Hans Hermansen bør
arbejde et år i jern, og Peder Truelsen samt Christen
Rasmussen bør at arbejde på Bremerholm i 6 måneder. De
fem kvinder: Maren Jens Ottesens, Maren Frederik Chri
stensen, Karen Peder Hebos, Anne Bendtsdatter og
Maren Nielsdatter bør at arbejde i spindehuset i 6 måned
er. Cort Larsen bør arbejde 3 måneder i Bremerholm, men
Thomas Pedersen, Bertel Cortsen og Jep Rasmussen bør
for videre tiltale fri at være. - Den sidstnævnte, Jep
Rasmussen, var altså Ulrichs onkel i Toksværd, som blev
frikendt. Han klarede nu ikke helt frisag, for ved Gisselfeldt birketing blev han dømt til at betale omkostningerne
ved Ulrich og Oluf tilfangetagelse, fordi han havde huset
dem og ikke straks meddelt øvrigheden, hvor de var, Des-
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uden måtte han betale sagens omkostninger med 3 rdl.
På 4 ugers dagen for afsigelsen af højesterets kendelse,
den 21. juli 1739, blev dommen fuldbyrdet.
Af kongelig nåde slap Ulrich og Oluf dog for at blive lagt
på levende stejle. - Hans Hermansen, der måtte arbejde et
år i jern på Bremerholm, var bror til Ulrich. Efter udstået
straf vendte han tilbage til LI. Tvede, hvor han senere
overtog faderens gård i fæste under Bækkeskov gods.
Senere på året indførtes følgende i Bækkeskov skiftepro
tokol:
"Anno 1739 i december blev af høj ædle og velbårne konferentsråd og amtsmand Schiøler i Vordingborg på hans
kongelige Majestæts angiven holdt rigtigt registrering og
vurdering efter de delikventer som af 21. juli 1739 for det
på velbyrdige salig landsdommer Becher begangne mord,
blev forrettede i Herrens navn:

Staunstrup: Bertel Ibsen, gårdmand
Lars Christensen, husmand
Jens Ibsen, inderste
Lars Rasmussen, ungkarl
Ole Christophersen, ungkarl
Siolte:
Frederik Christensen, gårdmand
Brøderup: Christen Christensen, gårdmand
LI. Tvede: Christen Sørensen, ungkarl
Jørgen Sørensen, ungkarl
Ulrich Hermansen, ungkarl
Ingelstrup: Ole Pedersen, ungkarl
Og blev da alt deres efterladenskab rigtig optigert og vur
deret samt derpå fradragen alt, hvis værdi kunne til gård
ens besætning, sædekorn, udestående og andre herskabet
lovlige pretentioner, alt hvis provenuer blev med lovlig
auktion bortsolgt, og pengene derfra ifølge højesterets
dom til amtstuen indleveret. Hans kongelige magistrat til
bestalling. Så at da ikkun blev noget på bemeldte delikventers arvinger at foretendere - i øvrigt blev hvad for
angivne forretning for høj ædle og velbårne hr. konferens
råd og amtmand Schiøler at hvordan kan alteleberes af
(Jens?) Harm, fuldmægtig ved Bækkeskov gods."
Blandt de henrettede var altså 3 gårdmænd, 1 husmand og
1 inderste, som alle fem formodentlig har været familie
forsørgere. Gårdmændene - sandsynligvis unge folk som
Ahasvérus Becher har nægtet hjælp, og som selv måtte
arbejde på hovmarken, nok fordi de har siddet hårdt i det.
Dertil 6 ungkarle d.v.s. tjenestefolk som ikke har været
forsørgere.
Hvad havde disse bønder forventet, at der ville komme ud
af at støtte det planlagte oprør og mordet på deres herre
mand?
Regnede de med at opstanden ville brede sig til andre
godser?
Vi ved det ikke og får det vel aldrig at vide,
konsekvensen af deres handlinger kunne de ikke være i
tvivl om - det var døden - liv for liv - medmindre det oprør
de begyndte, havde bredt sig, og selv om det var sket, var
bønderne sikker alligevel blevet tabere.
Da Christian den Sjette var blevet konge i 1730 ophæve
de han ved forordning af 30. oktober samme år landmilit
sen.
Det vakte umådelig glæde og jubel i bondestanden, der nu
mente, de var frie folk, og mange karle søgte ind til byer
ne. Da landbruget samtidig var i krise på grund af lave
kornpriser, kunne bønderne ikke betale højere lønninger,
som var følger af de unges flugt fra landet. Godsejerne
blev da for alvor bange for, at de ikke kunne skaffe nye

fæstere til ledige gårde og dermed heller ikke arbejdskraft
til hoveriet på herregårdene. Derfor pressede godsejerne
hårdt på over for kongen, som derefter genindførte land
militsen ved forordning af 5. marts 1731. Friheden varede
altså 4 måneder. Men ikke nok med det. Ved en ny for
ordning af 4. februar 1733 blev det påbudt at bønderkarle
skulle blive på det gods, de var født på, indtil de var 36 år.
Det var det egentlige stavnsbånd, der blev indført, og
kuldkastede enhver udsigt til frihed for bønderne.
Alt dette skulle herremanden håndhæve overfor sine bøn
der, og enhver kan forstå, at på den baggrund kunne der
nemt opstå voldsomme konfrontationer. Dette er nok en
del af baggrunden for bondeoprøret på Bækkeskov.
Hovedmanden for bondeopgøret var den unge bondekarl
Ulrich Hermansen fra LI. Tvede, som var sønnesøn af
gamle Ulrich Hermansen i Staunstrup, der havde været
herskabstjener hos det forrige herskab på Bækkeskov.
Gamle Ulrich Hermansen var en meget anset mand i
Everdrup sogn. Præsten skrev hans navn med fremhævet
skrift i kirkebogen, som det ellers kun tilkom standsper
soner. To af hans sønner, Herman og Kristoffer, blev
1710 gårdmænd LI. Tvede i Næstelsø sogn, hvor de også
var fremtrædende folk. Som ældste søn af Herman, var
Ul-rich vokset op i sin fars gård i LI. Tvede med farbro
deren som nabo. Meget tyder på, at den ansete bondeslægt
med nær tilknytning til Bækkeskovs tidligere herskab har
været i stærk opposition til Bækkeskovs nye ejer, opkom
lingen Ahasvérus Becher. Det kan også være en grund til
at det gik som det gjorde i 1738.
Den talte og skrevne historie har været hård ved Ahasvé
rus Becher og hans rygte. Han har sikkert været en hård
mand i en hård tid - der ikke uden videre ydede hjælp til
de dårligst stillede af sine fæstebønder, men noget tyder
på, at historiens digtning har gjort ham værre, end han var.
Der findes ingen skriftlige vidnesbyrd om, at han straffe
de sine bønder hårdt med træhest, hundehul eller lignen
de. Efter hans død vidnede urtegårdsmanden Peter Han
sen og kusken Oluf Petersen samstemmende, at nok red
Becher altid med sin spidsrod og brugte den også, men
prygler eller stok brugte han aldrig, og i hans pistoler var
der hverken krudt eller bly. Den eneste historieskriver,
som fælder en mild dom over Ahsverus Becher, er Everdrups præst fra 1786 - 1827. L.M. Wedel, som et par
generationer senere skriver om Everdrup sogns historie.
Wedel har ganske givet som kilde haft gamle folk i sog
net, som har kunnet huske de dramatiske begivenheder.
Et er sikkert:
ondeoprøret på Bækkeskov og drabet på Ahasvérus
Becher har vakt kolossal opsigt og skabt røre i mange
kredse, også godsejerstanden, hvor besindige folk kunne
indse, at der måtte gøres noget.
Det har sikkert været medvirkende til at den første land
bokommission på opfordring af Frederik den Femtes ynd
ling, greve A. G. Moltke til Bregentved, blev nedsat i
1757, og som blev den første spæde start til alle de øvri
ge landboreformer, hvoraf den mest kendte er staunsbåndets ophævelse 1788, selv om det nok ikke var den
mest betydningsfulde af reformerne. Men stavnsbåndets
ophævelse havde noget med den personlige frihed at gøre,
og det havde man stærkt behov for at markere senere, ikke
mindst ved 100-årsjubilæet i 1888, under Estrups provisoriestyre.
(Og måske har vi også behov for at markere den person
lige frihed i dag!)
Ole Krogh Jensen

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

Det er igen Børge Geert Olsen fra UG-rejser, som står for turen
Lørdag, den 13. september:
Efter opsamling kører vi via Helsingør-Helsingborg op
langs den svenske vestkyst over Hallandsåsen og Gøteborg
til Kungälv, hvor vi holder middagspause ved ruinen af
Bohusfæstningen, stedet, hvor tre nordiske lande stødte
sammen før 1645.
Deltagere fra Jylland kan vælge at sejle til Göteborg og der
stå på bussen.
Ved Svinesund kører vi ind i Norge, hvor vi overnatter i
Larkollen ved Oslofjorden.

Søndag, den 14. september:
Gennem Oslo over Drammen til Kongsberg, kong Chri
stians den Fjerdes by med sølvmine og møntværk. Vi ser
Heddal stavkirke i Telemarken, der er katedralen blandt
stavkirker.
Langs Tinsøen til Rjukan med Gaustatoppen, der med sine
1881 m er et af Norges højeste fjelde.
Videre går turen gennem Telemarken til Vågsild Højfjelds
hotel, hvor vi overnatter.

Mandag, den 15. september:
Over Hardangervidda går turen til Odda, herfra afstikker til
Folgefonnagletcheren, langs Sørfjorden kører vi nordpå til
Låtefossen, der med sit fald på 165 m er Norges smukkeste
vandfald.
Herfra går turen til Brimnes, hvor vi passerer Hardanger
fjorden med skib til Bruravik.
Vi overnatter på Hardangerfjord Hotel i Øystese (ved fjor
den).

Tirsdag, den 16. september:
Vi kører til Bergen, Norges næststørste by, der er et over
flødighedshorn af historie og skønhed. Det var hansestædemes største handelsplads i 13- og 1400-tallet, hvad

Nye medlemmer
Gårdejere Lene og
Laurits Laursen
Storkedamsvej 3
Rostrup
9510 Arden

Gårdejer Jørgen Larsen
"Kastaniegården"
Ebbeskovvej 78
Ebbeskov
4640 Fakse

Gårdejer Gunnar Pedersen
Dyrlev vej 13
Dyrlev
4720 Præstø
Lisa og Hilmar Sørensen
Ammitsbølvej 5
Ødsted
7100 Vejle
Marie Kragelund Thomsen
Sejlstrup Mark 140
9480 Løkken

den berømte Brygge i
dag er et synligt bevis
for. Vi vises rundt i
byen af en lokal guide.
Overnatter på Grand
Hotel i Bergen.

Onsdag,
den 17. september:
Formiddagen er til fri
rådighed i Bergen. Om
eftermiddagen kører vi
gennem
Voss
og
Lærdal til Borgund
stavkirke, der skriver
sig til o. 1150, og er
den bedst bevarede af
de norske stavkirker. Over Borlaug og Tuv går turen til
Hemsedalen, hvor vi overnatter på hotel Skogstad.

Torsdag, den 18. september:
Over Gol og Hønefoss til Oslo, som vi bruger lidt tid på,
inden vi når vores sidste ovematningssted i Larkollen.

Fredag, den 19. september:
Ved Svinesund forlader vi Norge og kører ind i Sverige,
hvor vi holder middagspause et historisk sted. Vi vil være
hjemme først på aftenen.

Pris: kr. 4.950,-. Tillæg for enkeltværelse kr. 1.200,00.
I prisen er inkluderet, bus, færge og halvpension med første
måltid den første dag om aftenen, og sidste måltid den sid
ste dag om morgenen.
Endvidere er entrebiletter også medregnet.
Tilmelding til Inger M. Hansen, Svalevej 13,4440 Mørkøv.
Tlf: 59 27 59 77.

Gårdejer
Karl Aage Jespersen
"Kirstinesminde"
Holmsøvej 96
9690 Fjerritslev
Gårdejere Kirstina
Andersen og Jørgen Heltoft
"Kjærgård"
Løkken vej 311
Stenum
9700 Brønderslev

Gårdejere Birthe og
Jens Heltoft Jensen
"Mellergård"
Aj strup vej 51
9381 Sulsted

