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Lensgreven

Jeg har aldrig følt det som noget pres, at jeg en dag
skulle overtage driften af de to godser, tværtimod. I
gymnasiet, når vi blev spurgt om vores jobønsker, var
det en lettelse, at jeg på forhånd vidste hvad jeg skulle lave...
Bendt Wedell, lensgreve

Den sidste
lensgreve
på Frijsenborg
Grevskab: Lensgreve Bendt Wedell var kun
27 år, da han i 2002 overtog godserne
Frijsenborg og Wedellsborg med
10.000 hektar jord og blev
direktør for Danmarks største
skovbrug, Wefri A/S.
Efter snart seks år ved
roret har han søsat mange
nye initiativer for at
effektivisere bedriften og
øge indtjeningen, men der
har også været tid til at
blive gift og få børn.
TOMMY JERVIDAL
jpaarhus@jp.dk

H

Foto: Tommy Jervidal

istoriens vingesus
betyder
meget
for
lensgreve
Bendt
Wedell.
Som han kører
gennem alléen
til Frijsenborg, er han én i
rækken af berømte danskere,
der har ejet Danmarks største
privatejede gods.
Frijsensborg er noget helt
særligt.
H.C. Andersen kom her.
Han besøgte stedet i 1868 og
har fortalt om fem landauere
på udflugt. Der har sikkert
været 10 heste spændt for de
fem vogne, og H.C. Andersen
havde plads i den forreste
sammen med lensgrevinde
Thyra Friis. Da alle vogne var
fyldt op, gav grevinden tegn
til kusken, og hele selskabet
trillede ud gennem den lange
lindetræsallé. Forude ventede frokost og middag, hvorfor folk fra køkkenet allerede
var sendt i forvejen.
140 år senere triller 200
"heste" ind gennem samme
lindetræs-allé, nu med alle
hestene samlet i én vogn af
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Tidens tand er hård mod en bygning
som Frijsenborg, og vinterens hyppige
skift mellem frost og tø har slidt hårdt
på de snart 150 år gamle tagsten.
Bendt Wedell, lensgreve

mærket Land Rover – Range
Rover Sport, og ud på gårdspladsen træder 32-årige lensgreve Bendt Wedell til endnu
en hverdag, som ligger meget
fjernt fra den dagligdag, som
udspillede sig på Frijsenborg
i gamle dage.

Udseende som i 1868
»Ja, gårdspladsen og bygningerne ser ud, ligesom da H.C.
Andersen besøgte Frijsenborg i 1868. Dengang var alting nyt, så det har fået en del
patina, og der forestår meget
vedligeholdelsesarbejde,
men i dag er det først og fremmest måden at drive et gods
på, som er blevet en totalt anden i Danmark,« fortæller
Bendt Wedell, der er én af de
få danskere, som man kan sige er født med en guldske i
munden. Allerede fra barnsben var hans livsbane udstukket, da han og tvillingesøsteren Christiane blev født
i 1975 som de første og eneste
arvinger til Frijsenborg og
Wedellsborg, der tilsammen
udgør Danmarks største privatejede gods.
»Jeg har aldrig følt det som
noget pres, at jeg en dag skul-

le overtage driften af de to
godser, tværtimod. I gymnasiet, når vi blev spurgt om vores jobønsker, var det en lettelse, at jeg på forhånd vidste
hvad jeg skulle lave, og derfor
taler jeg heller ikke om problemer på Frijsenborg og Wedellsborg, men om udfordringer, som vi tager op,« forklarer Bendt Wedell med et
fast blik i de grønne øjne.

Tidens hårde tand
En af de store udfordringer,
som længe har trængt sig på,
er udskiftningen af det store
tag på Frijsenborg slot.
»Tidens tand er hård mod
en bygning som Frijsenborg,
og vinterens hyppige skift
mellem frost og tø har slidt
hårdt på de snart 150 år gamle tagsten. De er nu så tyndslidte, at den tidligere blåsorte, blanke overflade er
helt væk, og mange af stenene frostsprænger, når regnvand trænger ind bagved
dem. Efter fire generationer
er det nu blevet min tur til at
forestå et nyt tag for de næste
generationer, og vi har netop
besluttet at igangsætte arbejdet til september,« oplyser

Bendt Wedell, som glæder sig
til at komme i gang. Imidlertid må han se i øjnene, at det
bliver umuligt at fremskaffe
tagsten af samme kvalitet
som for 150 år siden.
»Ingen kan forklare, hvorfor teglkvaliteten er knap så
god i dag, men sandsynligvis
skyldes det en kombination
af, at det bedste ler er opbrugt, og at brændingen er
en anden. Faktum er, at vi
skal være glade, hvis de tegl,
som vi begynder at lægge på
til efteråret, holder de næste
100 år,« forklarer Bendt Wedell med et optimistisk smil.
Han håber, at Kulturstyrelsen vil støtte projektet med et
mere vægtigt beløb end de
normale 3 pct., for udgiften
til projektet løber op i et stort
tocifret millionbeløb og
kommer til at strække sig
over fire-fem år.

Høsttid på de store jorde
Vi har aftalt med Bendt Wedell og hans administrationschef, Morten Juhl Lassen,
som også er til stede, at vi skal
en tur rundt på nogle af de
store jorder under Frijsenborg gods for at tage den ak-

tuelle høst i øjesyn. Undervejs tager vi lige en lille smut
ind omkring kontoret, der
ligger i en stor ombygget lade
nogle få kilometer fra hovedbygningen, til en kop kaffe.

BLÅ BOG

Bendt Wedell
N Født 1975 sammen med
tvillingesøsteren Christiane,
som i dag er psykoterapeut i
London.

Stram økonomisk styring
»For at finde midlerne til at
renovere taget på Frijsenborg
er det nødvendigt med en
stram, økonomisk styring af
godserne – ikke mindst på administrationssiden. Derfor
har vi for eksempel hængt
disse to store kort over godserne op på væggen,« siger
Morten Juhl Lassen og peger
ned på endevæggen i det åbne kontorlandskab med otte
meter til loftet.
Her hænger to kæmpestore, detaljerede landkort, som
giver et godt overblik over
besiddelserne og gør det
nemmere for kontorpersonalet at overskue, hvor folk er i
forhold til hinanden....

N I 1982 døde faderen,
lensgreve Tido Wedell, og som
syv-årig arvede Bendt Wedell
godserne Frijsenborg og
Wedellsborg. Moderen Irene
Wedell administrerede
sammen med en bestyrelse
begge godser frem til 2002.
N Student 1994 fra Herlufsholm. Herefter uddannet som
agrarøkonom med HD i
ﬁnansiering og erfaring fra
bankverdenen i London.
N I 2001 medstifter og
administrerende direktør i
”De 5 Gaarde”. Overtog i
2002 driften af Frijsenborg
og Wedellsborg.

Våbendrageren af
Ove Theobald Thieleman
på Frijsenborgs slotsplads.

N I 2004 gift med Pernille
Poulsen, som er uddannet jurist. Sammen har de sønnen
Tido, som er to år gammel. I
juni 2008 ﬁk de endnu en søn.

Foto: Tommy Jervidal
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Se mere på

Fra kr.
1.995.000

www.magnoliahaven.dk

BOLIGTYPE E
1.998.000
Kontantpris:
Udb.: 100.000 Sag 617P0120
Brutto/Netto:
15.283/11.925
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
11.728/9.163
www.home.dk ·

Åbent Hus i prøvebolig søndag kl. 14.00 - 14.45. Følg skiltene.
MAGNOLIAHAVEN - det nye boligområde ved BYG OG BO udstillingen.
Efter stor succes med 1. etape på 20 boliger, tilbyder vi nu
boliger i den nye etape. Boligerne forventes at stå helt færdige
01.12.2008.
Flotte, arkitekttegnede funkisboliger i 2 fulde plan med egen
have og carport. Her er plads til både børnefamilie, familien

uden børn og den frie single.
Rummelige værelser, stor separat opholdsstue, godt badeværelse, spisekøkken med elementer fra MULTIFORM og alt i
hvidevarer. Der er gulvvarme overalt og fuldspartlede vægge.

torv, skole, svømmehal, idrætsanlæg, togforbindelse, smukke
omgivelser i Jeksen dalen og ved Stilling Sø - og så er der kort
afstand til E45.
Besøg prøveboligen og bliv forelsket! Følg skiltene ved Herredsvejen i Hørning.

Der er ﬂere boligtyper og facader i enten hvidpudset eller i
mursten.
Området ligger i tæt tilknytning til byen, hvor du ﬁnder butiks-

Særskilt fremvisning kan aftales hos home.

VIBY / HASSELAGER
Ansv. indehaver Annette Rønne
Statsaut. ejendomsmægler, MDE
Skanderborgvej 182, 8260 Viby J
Mandag-fredag 9-17, Søndag 10-14

Tlf. 86 11 44 99 · viby@home.dk
www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Frijsenborg er blevet en storartet bygning med Sale som prange i Guld og Farver. Lofterne
have maurisk Pragt, Billeder og Basreliefs, Gulvene ere af forskjellige Slags Træ,
mosaikartet indlagt. Alt er kongeligt! Menneskene fortræffelige og jeg kunde have tilbragt her smukke Dage, havde jeg ikke det Uheld, at det igjen gaar tilbage med mit stødte Been.
H.C. Andersen, eventyrdigter

H.C. Andersen besøgte Frijsenborg tre somre i
1860’erne, og godsforvalter Henrik Tielemann, som var entusiastisk amatørfotograf tog mange billeder af Andersen på
Frijsenborg. På dette billede fra
juni 1865 ses fra venstre stående:
Henriette Frijs, lensgrevinden
Thyra Frijs, Andrea Hafner og
en anden kvinde. Siddende fra venstre er det Zarah Krieger, Andersen,
Agnes Frijs, Thyra
Hafner og en
uidentiﬁceret.
Clara Frijs
siddende på
jorden.

De 5 Gaarde
på fransk
Fremstød: De 5 Gaarde
– et samarbejde mellem
Schackenborg, Gyllingnæs og Constantinsborg samt godserne
Frijsenborg og
Wedellsborg –
køber fransk
landejendom på
1.200 hektar.

Foto: Henrik
Tilemann
(juni 1865)

Der var
engang
N For 140 år siden var den
nyudnævnte etatsråd og
verdensberømte digter
H.C. Andersen for tredje gang
på sommerbesøg på
Frijsenborg, hvor han var en
velkommen og skattet gæst.
TOMMY JERVIDAL
jpaarhus@jp.dk

»Frijsenborg er blevet en
storartet bygning med Sale
som prange i Guld og Farver.
Lofterne have maurisk Pragt,
Billeder og Basreliefs, Gulvene ere af forskjellige Slags
Træ, mosaikartet indlagt. Alt
er kongeligt! Menneskene
fortræffelige og jeg kunde have tilbragt her smukke Dage
havde jeg ikke det Uheld at
det igjen gaar tilbage med
mit stødte Been.«
Sådan skrev H.C. Andersen
i et brev 29. august 1868 til
Therese Henriques under sit
14 dage lange sommerophold på Frijsenborg. På sine
gamle dage havde Andersen
et meget nært venskab med
grevinden, Thyra Frijs, som
var gift med landets største
godsbesidder, Christian Emil
Frijs, som også var Danmarks
statsminister fra 1865-70.
H. C. Andersen var glad for at stille sig
i positur og anstrengte sig gerne længe for at
se genial ud. Da han så dette billede af sig selv
stående ved smedejernsgelænderet på Frijsenborg,
udtrykte han stor tilfredshed med resultatet.
Foto: Henrik Tilemann (juni 1865)

Besøg i sommeren 1868
Andersen besøgte Frijsenborg i sommeren 1868, hvor
godset som ællingen i eventyret var blevet forvandlet til
en svane, og fremstod med
en pragt som var det et renæssanceslot bygget under
Christian d. 4.
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Vores besætning er 100 pct. fri for
campylobacter bakterier og salmonella, og af etiske grunde har vi
valgt at kyllingerne skal gå på træspåner.
Bendt Wedell, lensgreve

HOVEDPOINTER
N De 5 Gaarde vil ikke konkurrere på konsum og stordrift
med slagtilbud af typen:
”Fem kyllinger for en hund”.
N Selskabet bag ”De 5
Gaarde” havde det seneste
regnskabsår et bruttoresultat
på 2,6 mio. kr. – en stigning
på 20 pct. i forhold til året før.

TOMMY JERVIDAL

Gaarde”, og fremtiden tegner godt. Fra en beskeden
start i 2001 med blandt andet
kartofler fra Schackenborg og
pyntegrønt fra Frijsenborg er
sortimentet nu på det nærmeste eksploderet med ost,
spegepølse og kyllinger, og
foruden friskbagt brød og
forskellige
melblandinger
kan vi nu også levere seks forskellige slags øl brygget på egne kornsorter,« lyder det ivrigt fra Bendt Wedell.

jpaarhus@jp.dk

Kvalitet frem for kvantitet

et er planen, at De 5
Gaarde på den franske ejendom, som ligger i Rhone-området,
skal producere nye brødtyper, pasta og vilde ris. Produkterne på bedriften, som
delvis drives økologisk, vil
blive solgt under mærket de
”De 5 Gaarde”, men med den
franske tilføjelse ”Les 5 Fermes”. Det oplyser Bendt Wedell, som er administrerende
direktør i ”De 5 Gaarde”.
»Vi fungerer som tre ligeværdige partnere i ”De 5

Han er glad for, at forbrugerne i stigende omfang efterspørger produkterne, som
sælges gennem Kvickly, Superbrugsen og Irma. I den
forbindelse kunne det måske
være interessant at høre,
hvori forskellen mellem herregårdskyllinger fra Frijsenborg og traditionel opdræt
ligger.
»Vi hverken kan eller vil
konkurrere på konsum og
stordrift med slagtilbud af typen: ”Fem kyllinger for en
hund”. Vores herregårdskylling er altid fersk og frisk-

D

Ombygningen, der tog
fem år, var lagt i hænderne på
kgl. Bygningsinspektør Ferdinand Meldahl, som var
ekspert inden for dansk slotsbygning, og kun på ét punkt
fraveg han traditionen ved at
bruge cement i stedet for
kalksten til ornamenter og
udskæringer.

Berømtheden Andersen
På Frijsenborg blev den 63årige H.C. Andersen modtaget som en berømthed, og
han blev opvartet som en
greve, hvilket naturligvis
passede ham fortrinligt.
Han elskede at læse op, blive fotograferet og binde
blomster med det kvindelige
selskab, og derfor var det ikke
så meget Andersen så til det
mandlige selskab, som foretrak at gå på jagt.
Under opholdet mødte
Andersen ”kronprinsen” til
Frijsenborg, den 18-årige
Mogens Frijs, som var hjemme på ferie fra Herlufsholm
Kostskole.
I dagbogen noterede Andersen: »Grev Mogens er
godmodig og høflig, seer vel
ud, er i stærk opvæxt; han er
vist misundt for den Rigdom
han gaaer ind til.«

Notater fra duejagten
Grev Mogens var en ivrig jæger og trænede sammen med
en kammerat ved at skyde efter duer, som de hentede i
dueslaget og slap løs enkeltvis.
På de jævnlige jagtture var
Mogens Frijs én af de bedste
skytter, og i dagbogen 18/8
1868 noterede Andersen:
»Jagtherrerne kom hjem i
Dag med 20 Agerhøns og fire
Beccasiner. Mogens skjød 10
Agerhøns og een Beccasin.«
Omkring H.C. Andersens
eftermæle har mange frem-

slagtet, og vi har taget patent
på en foderblanding med
blandt andet majs og hvede,
som sikrer, at kyllingen har
den saft og kraft, som vi ønsker, at vores kyllinger skal
have. Vores besætning er 100
pct. fri for campylobacter
bakterier og salmonella, og af
etiske grunde har vi valgt at
kyllingerne skal gå på træspåner,« fortæller Bendt Wedell
beredvilligt.
Han spår en lys fremtid for
salg af kyllinger, som er steget 40 pct. det seneste år, fordi det er fedtfattigt og en meget populær spise.
Selskabet bag ”De 5 Gaar-

de” oplyser ikke om omsætningen, men det seneste
regnskabsår viser et bruttoresultat på 2,6 mio. kr. – svarende til en stigning på 20 pct. i
forhold til året før.

Varesortimentet under
”De 5 Gaarde” udvides
kontinuerligt, og udvalget rækker
i øjeblikket fra ost, spegepølse,
kyllinger, ege-snaps, kartoﬂer,
friskbagt brød og forskellige
melblandinger til seks forskellige
slags øl brygget på egne
kornsorter. Foto: Tommy Jervidal
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Vi gør plads til en splinterny kollektion fra
Fritz Hansen og tilbyder derfor en række
udstillingsmodeller til nedsat pris.

ført, at han nærmest levede
på nas rundt omkring på herregårdene, men i hans brevveksling med grevinden er
det tydeligt, at det bestemt
ikke var tilfældet på Frijsenborg.

Andersen den anstrengende
Hun satte stor pris på hans
besøg og satte en ære i at invitere til middagsselskaber,
hvor Andersen kunne mærke, at hans oplæsning af egne
eventyr gjorde lykke.
Blandt gæsterne til disse
oplæsningsaftener deltog også en ung Wilhelm Dinesen,
som senere blev far til Karen
Blixen.
Imidlertid kunne Andersen også være en lidt anstrengende herre, når han var i det
hypokondriske hjørne.
I sommeren 1868 døjede
han med et stødt ben, hvor
såret havde svært ved at hele,
og det var ikke en heldig
kombination for hans nervøse psyke.
I stedet for at lade benet
være i ro, konsulterede Andersen konstant huslægen på
Frijsenborg, Chr. Andreas
Ditzel, og alskens plastre,
pudder og desinficerende
medikamenter som helvedessten, sølvnitrat, blyvand,
zinksalve og hvad der ellers
kunne bruges, blev dagligt
forsøgt på det ømme skinneben.

Fortsat kontakt
Man kunne godt forestille
sig, at herskabet fik lidt rigeligt af at høre om Andersens
plagsomme skinneben 13
dage i træk, og ingen nøder
ham til at blive, da han bekendtgør sin afrejse. Imidlertid fortsætter Andersen og
grevinden deres brevveksling helt frem til Andersens
død i 1875.
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