
På dette gravsted ligger ejerne af Jensgaard fra tiden 
efter præsteenken Marie Margrethe Dreyer, der 
byggede Jensgaard op fra ny i 1753.

Jensgaard
Enken Marie Margrethe Dreyer (1690-1764) købte 
herregården Jensgaard på auktion i 1748. Med sig 
havde hun Glud præstegård, Glud og Hjarnø kirker, 
hele Hjarnø, 14 gårde og 14 huse.

Ved købet af Jensgaard fik hun foruden hovedgården 
Jensgaard med mark og skov, også Rårup kirke, 
Skævlund Mølle, 35 gårde og en lang række huse. 
Hun rev den gamle gård ned og i 1753 byggede hun 
en ny - nogenlunde som en kopi af Glud præstegård.

I 1754 overdrager hun ejendommene til sine to 
sønner, Hans og Jacob Glud, der senere deler godset 
mellem sig.

Hans Glud bliver præst med præstegård, Hjarnø og 
Glud og Hjarnø kirker.

Jacob Glud (1726-1793) får Jensgaard med Rårup 
Kirke og bøndergods i flere sogne. Han køber senere 
sin brors arvelod, så de tre kirker, hele Hjarnø og al 
bøndergodset igen samles under Jensgaard.

Jensgaard

To år efter Jacob Gluds død skødede enken, Marie 
Cathrine Juul, Jensgaard til sønnen Poul Glud 
(1762-1842), gift med Ane Magdalene Kirstine 
Bjørn. Deres gravsten findes ikke længere på 
kirkegården.

Jacob Andreas Glud
Det var i tiden under Jacob Andreas Glud (1800-
1884), at de store landboreformer slår igennem. 
Han overtog Jensgaard fra sin far, Poul Glud, efter 
vanskelige tider, men fik den i god drift.

I J.A. Gluds tid blev hoveriet afløst – dvs. at 
bønderne betalte en vis afgift i stedet for at skulle 
stille med folk og heste til hoveriarbejde.



J. A. Glud solgte mange af fæstegårdene til deres 
fæstere og gav en del af godset som arvepart til 
børnene. 
En mindetavle i Glud Kirke fortæller om ”...hans 
billige afløsning af hoveriet og hans meget billige 
salg af fæstegodset”.

Sønnen Poul Christian Glud (1828-1913) over-
tog Jensgaard og Tønballegaard. 

Tønballegaard overgik allerede i 1867 til broren 
Gustav Glud (1840-1911).

Poul Christian Glud var ugift uden børn, så Jens-
gaard gik i arv til broren Frederik ”Frits” Gluds 
søn Poul Christian Glud (1867-1944).

Da han døde i 1944, overgik Jensgaard til 
brorsønnen Poul Axel Glud (1882-1947), der 
havde forpagtet gården siden 1935.

Allerede i 1948 overtog sønnen Mogens Glud 
Jensgaard.

Det samme år blev der rejst en mindesten i haven 
til minde om Glud-slægtens 200 år på Jensgaard.

Efter 249 år i Glud familiens eje, solgte Mogens 
Gluds enke, Ruth Glud, Jensgaard til Niels Skou 
i 1999.

Frederikke Nissen overtog Jensgaard i 2018
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