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Ingeborg Skeel spøger stadig på Voergaard .............

Voergård er blevet omtalt som den smukkeste renæssancebygning i
Danmark efter Kronborg, og det indtryk har mange besøgende fået bekræftet, allerede når de stod ved den pompøse indgangsportal med hovedbygningen foran sig.
Man kan nok undres over, hvorfor et så fornemt slot blev bygget på et
dengang afsides sted ved foden af Jyske Ås.
Voergård, hvis historie går tilbage til Middelalderen, var indtil 1536
ejet af Børglumbisperne. Med den legendariske Ingeborg Skeel som
ejer (1578 - 1604) blev den pompøse hovedbygning opført i smuk renæssancestil med en rigdom af sandstensornamenter og figurer.

Voergård er omgivet af
Danmarks bredeste voldgrav

Den dansk-franske greve E. Oberbech-Clausen køber Voergård i 1955.
Enestående kunstsamlinger bragte greven til Voergård, omfattende
malerier, skulpturer, porcelæn og antikke møbler af historisk og kunstnerisk værdi. Desuden findes der malerier af Europa´s kendte malere,
bl.a. Rubens, Rafael, Della Robbia, og samlingens mest berømte er "Den
gale" af Goya, impressionismens grundlægger.
Det er en kæmpeoplevelse at se denne pragtfulde kunstsamling, og
størst indtryk gør den på de besøgende, fordi den ikke bærer præg af
at tilhøre et museum, men er en del af det hjem, hvori greve Oberbech
-Clausen boede fra 1955 til sin død 1963.
Den største del af året er slottet og parken tilgængelig for publikum.
På Voergård Slot var Ingeborg Skeel for mange år siden enerådende
hersker. Historien beretter om hendes gerrighed og ondskab, og sagnet fortæller, at hun ikke kan finde hvile i sin grav - men Ingeborg
Skeel var også en velgørende dame. Hun gav rige gaver til kirken, lod
bygge en hospital og byens fattigste fik kød, smør, korn og brænde.
Ingeborg Skeel blev begravet på "Pulsen", en gård ikke langt fra Voergård Slot. Sagnet fortæller, at hun hver nytårsnat bevæger sig et hanefjed hen mod slottet, og når hun kommer så nær, at hun kan se ind ad
vinduerne, så skal Voergård forgå.

Nord– og Østfløjen
set inde fra gården

Voergård set fra luften
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Voergård Slot´s historie / baggrund :

Man har ikke noget bestemt årstal for det oprindelige Voergårds opførelse, men det er givet, at der har
været tale om et såkaldt "stenhus" omgivet af bindingsværksbygninger, som det ofte blev brugt i middelalderen af adelige og gejstlige.
Når man kommer ind i slotsgården, kan man se det oprindelige stenhus, der strækker sig fra hjørnetrappen
og omtrent til midten af den nordre fløj, og her finder vi søjlehallen med fire krydsribbehvælvinger på en
kampestenspille. Denne hal minder meget om et tilsvarende rum i det gamle Helligåndskloster i Aalborg,
hvor der tilmed er en stentrappe i murværket magen til den, man finder i Voergård i stenstuen. I begge tilfælde drejer trappen vinkelret, og det er muligt, at der er tale om samme bygmester for begge bygninger.
Det oprindelige stenhus behøver ikke nødvendigvis at være opført som en af middelalderens mange klosterbygninger, da alle stenbygninger fra den tid meget naturligt var præget af kirkearkitekturen.
Beliggenheden :
Beliggenheden er blevet valgt ud fra forsyningsmæssige og forsvarsmæssige begrundelser. Omliggende søer, enge og mosestrækninger har givet gode forsvarsmæssige betingelser, og samtidige gav søer og vandløb
rigeligt adgang til fisk – og ikke mindst ål – der havde stor ernæringsmæssig betydning. Siv og rør i søerne
og træ i de omgivende skove var nødvendige bygningsmaterialer, en god jagt i skovene var næsten en livsnødvendighed, og havets nærhed åbnede muligheder uden at byde på nogen umiddelbart trussel.
Det oprindelige Voergård stenhus´ beliggenhed lader sig derfor såre let forklare, men giver blot ikke noget
fingerpeg om den oprindelige bygherre, da de her nævnte krav til en god og sikker bolig var gældende både
for adel og gejstlige. Da murværket er ensartet og regelmæssigt, er der dog næppe tale om en fremskudt
munkeorden, da disse "selvbyggere" i reglen begyndte lidt hjælpeløst, men blev dygtigere efterhånden som
arbejdet skred frem, hvilket man f.eks. kan se meget tydeligt på den gamle klosterkirke i Sorø.

Kobberstik af I. Haas (1768)

Sandstensportal i slottets
østfløj af bygmester
Philip Brandin

Epitafium - til minde om
Ingeborg Skeel og hendes mand opført af Ingeborg Skeel i Voer Kirke
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Stygge Krumpen:

Alt tyder på, at Voergård har været en selvstændig, men ret ubetydelig gård for den kan næppe have hørt
til Rugtved Slot, som dronning Margrete skænkede til bispen i Børglum i 1393, for i 1510 købte den daværende Børglum-bisp, Niels Stygge Rosenkranz, Voergård af væbner Jacob Andersen, hvis far var ejer til
gården i 1481 – 1494. Niels Stygges efterfølger i embedet.
Stygge Krumpen, gjorde Voergård til Børglum bispedømmes befæstede hovedsæde af en solid ringmur og
med vægtergange og skoldehuller – de sidstnævnte ses i tilmuret tilstand endnu på nordfløjen. Urolige tider
var det for bisp Stygge Krumpen, for den katolske kirke havde til almindelige misfornøjelse underlagt sig
store godser og samtidig arbejdede reformatorerne mere og mere åbenlyst for at styrke den katolske kirke i Danmark.
Børglum-bispen havde da også en stående hær på Voergård, som den katolske kirkes yderste fæstning, men
efter sigende skulle denne styrke også forsvare ham mod slægt og familie til Elisabet Due, som havde forladt sin husbond for at leve sammen med Stygge Krumpen.
Voergård var derfor af militær betydning under Grevens Fejde, og bygningen led alvorligt overlast under
kampene. Voergård kom derefter under kronen, men i 1578 sker der et betydningsfuldt ejerskifte, da fru
Karen Krabbe mageskifter sin gård Nygård ved Kolding, med Voergårds daværende ejer Frederik II, selvom
afgørende ændringer først finder sted i næste generation.
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Ingeborg Skeel:

Karen Krabbe skænkede Voergård til sin datter Ingeborg Skeel, gift med Otto Banner til Asdal. Som enke
var Ingeborg Skeel ikke alene ejer af Voergård, men havde også efter sin mand Sejlstrup i forlening, blot
hun fortsat ville leve ugift. Da hun imidlertid var en meget driftig og dygtig dame, der let magtede at drive
de store besiddelser på egen hånd, foretrak hun enkestanden. Ifølge de gamle dokumenter drev Ingeborg
Skeel Voergård både i moderens og sin mands tid.
Nogen lille bedrift var det ikke, for besiddelserne i 17 sogne omfattede 82 bøndergårde, 89 bol (= husmandssteder) og 58 huse, men de 230 boliger måtte betragtes som et meget ringe antal i forhold til de
vidtstrakte arealer, der også omfattede en halv snes store skove, til hvilke der blev betalt oldengæld af
4334 svin, ifølge opgørelsen ved mageskiftet, tre vandmøller, ålegårde og strandret for blot at nævne de
vigtigste indtægtskilder.
Med en sådan ejendom fandt Ingeborg Skeel bygningerne på Voergård mildest talt upassende. Avlsbygningerne var nærmest faldefærdige og det gamle stenhus havde ikke længere fået alvorlige skrammer, men
var også gentagne gange blevet ombygget og ændret. Da hun tillige har været dygtig og klart tænkende dame, er hun sikkert kommet til den overbevisning, at man ikke har brug for en ringmur, når man ikke har
væbnede styrker inden for muren. Desuden havde hun et sammenligningsgrundlag, fordi hendes far i sin tid
havde opført en statelig hovedbygning på den nu mageskiftede Nygård.
Allerede i Karen Krabbes tid blev der bygget til den oprindelige stenhus, men sammen med forskellige udbygninger i bindingsværk kunne den nuværende nordfløj ikke siges at være hverken smuk eller statelig bygning. Da Ingeborg Skeel yderligere havde forøget sit gods og desuden havde indtægter fra kramboder og
meget andet, var hun særdeles velsitueret, så hun tog ikke i betænkning at opføre en ny hovedbygning i forbindelse med det gamle stenhus.
Ingeborg Skeel kom i forbindelse med den hollandske bygmester Philip Brandin, der tegnede og opførte østfløjen i smuk renæssancestil med en rigdom af sandstensornamenter og figurer, hvilket var en helt ukendt
byggemetode på egnen
(Jens Bang stenhus i Aalborg blev først opført 1624). Ingeborg Skeel nød i høj grad kong Frederik II´s
bevågenhed, og under et besøg på Voergård skænkede han hende den smukke portal (i 1588), der efter sigende oprindelig var bestemt for Frederiksborg slot.
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Folkesagn:

Når fru Ingeborg passede sin bedrift, forhandlede om fæsteafgifter, gav ordre til sine saltkogerier o.s.v.
kunne det af befolkningen kun udlægges som gerrighed, der ganske sikkert med tiden blev tilsat ikke så lidt
ondskab. Hårrejsende historier kom derfor til at versere om borgfruens gerrighed og ugerninger. Hun skulle således have ombragt bygmesteren Philip Brandin for at sikre sig, at han ikke opførte et lignende bygningsværk for nogen anden og for samtidig at snyde ham for betaling. Hun skulle have lokket skibe til
stranding efter datidens kendte metoder, ladet de overlevende søfolk dræbe og bemægtiget sig vraggodset. Hendes gerrighed skulle være så stor, at hun tog spinderokken med i vognen, når hun kørte til kirke, og
hun skulle have ladet fingrene klippe af et par børn, som hun havde grebet i at samle aks på en mark.
Sidstnævnte historier stammer antageligt fra et gammelt maleri, på hvilket nogle børn går med tilsyneladende afhuggede fingre, men oprindelig var det et symbolsk billede, og børnene bar nogle hjerter i hænderne, men hjerternes farve har ikke været ægte, og da de forsvandt, kom det til at se ud som om børnene
manglede fingrene.
Ingen af Ingeborg Skeels ugerninger lader sig på nogen måder dokumentere, men derimod kan det fastslås,
at hun var yderst godgørende dame, der skænkede midler til drift af et hospital i Sæby foruden almen velgørenhed. Hun lod også foretage omfattende restaureringer og tilbygninger til de kirker, der lå under hendes domæne. At hun dog har været en noget mistroisk dame, fremgår af indskriften på det epitafium hun
lod opføre
i Voer kirke over sin mand og sig selv, for hun tillægger ikke sine arvinger mange hæderlige tanker – hvilket
hun måske heller ikke havde grund til. I sit gavebrev vedrørende hospitalet nævner hun ikke alene, at hun
skænker den bygning, hun har ladet opføre til formålet, men også hvad hun og hendes arvinger hvert år skal
yde i form af naturalier, og denne ordning har arvingerne ikke været tilfredse med.
Mange af de ugerninger, folkesagnet tillægger Ingeborg Skeel, er gengangere i den forstand, at gerrige
kvinder i flere tilfælde skulle have spinderokken med i vognen til kirke, og der er næsten tradition for, at
herregårdenes bygmestre skulle druknes i voldgravene.
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