Sommeraftenturen til Tandrup
den 20. juni 1985
Af Elly Mardal

Sommeraftenturen til Tandrup, den 20. juni
1985, blev en fin midsommerlig oplevelse, både
vejr- og besøgsmæssig, ca. 110 medlemmer
mødtes for at nyde gæstfriheden hos Betty og
Hans Chr. Lilleøre, der så venligt havde givet os
lov til at kikke både inde og ude i det velordnede
og veldrevne landbrugs marker, bygninger og

den fine have.
Det helt vidunderlige vejr var medvirkende
til, at mange blev og nød de skønne omgivelser
til mørkets frembrud.
Efter velkomsten fortalte Hans Chr. Lilleøre
fint om driften af gården i deres endnu
forholdsvis korte tid på Tandrup, men levende

var beskrivelsen af gårdens dagligdag, vi kan vel
godt sige lidt fjernt fra det liv, der levedes i
fortiden - som der fortaltes om senere på aftenen
- hvor man bænket ved bordene nød den
medbragte kaffe til myggenes sagte summen.
De træk, der fortaltes om, var, hvad det første
skriftlige, der findes om Tandrup og ejeren Peder
Nielsen Lange eller Bild, som han også kaldtes,
1386 og helt op til Preben Lützhøfft og slægtens
år på Tandrup 1848-1983.
Der fortaltes bl.a. om den ulovlige
brændevinsbrænding i 1776 - om den firlængede
”Borg”, nu trelængede hovedbygning, der
byggedes af Poul Tøfting i årene 1821-1826
ifølge de nøje beskrevne brandtaxationer, som
senere også beskriver avlsbygningerne, der blev
bygget i tiden fra 1849 til 1855.
Hoveriet, som godsets bønder skulle udføre,
blev der også fortalt lidt om.
Der blev også tid til at besvare enkelte
spørgsmål, fra tilhørerne, bl.a. om der havde
været soldater på Tandrup, hvilket kunne
bekræftes.
Ejere af Tandrup
1386 Peder Nielsen (Bild)
1396 Peder Høg
1413 Niels Eriksen (Banner)
1424 Lage Rød
1439 Bo Høg
1479 Niels Krabbe
ca. 1520 Eiler Lykke
til 1575 Niels Lykke
e. 1575 Jakob Lykke
ca. 1625 Christoffer Gersdorff
1630-1638 Johan Ranzau
1638-1660 Frantz Ranzau
1660-1688 Helle Urne
1688-1726 Elisabeth Sophie Ranzau
1726-1736 Christian Leth
1736-? Marie Charlotte Amalie Giedde
?- 1771 Poul von Klingenberg

1771-1799
1799-1817
1817-1847
1847-?
?-1848
1848-1858
1858-1876
1876-1892
1892-1946
1946-1954
1954-1983
1983-

Peder Jørgensen
Niels Willemoes
Poul Tøfting
Dennes arvinger
N. Breinholt m.fl.
Hans Ditlev Lützhøft
Jes Eske Christian Lützhøft
Anna Augusta Lützhøft
Hans Hendrik Ditlev Lützhøft
Folmer Christian Eske Lützhøft
Hans Christian Preben Lützhøft
Hans Christian Lilleøre
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