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Hvorfra stammer Sylvest-navnet?

af Fie Sylvest i Ore
år 2007
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In memoriam Sofie Sylvest f. Johansen
*22. maj 1932 †27.februar 2011
Tante Fie var et usædvanligt og elskeligt menneske, som kun fik 78 år til at berige sine
omgivelser med. Et nysgerrigt menneske på den gode måde. Hun var med sit milde væsen
og store gæstfrihed et samlingspunkt, ikke blot for Sylvest familien men for alle
mennesker, der kom i nærheden. Fie var altid i nærheden og mennesker var der mange
samt alle mulige af, både lokalt og globalt. Fie ejede den egenskab at være tolerant og
samtidig på bedste grundtvigiansk vis at have indsigt i meget og en mening om det meste.
Og Fie stod fast, uanset om hun blev klappet på ryggen, eller det var upopulært.
Måske er det normalt, at man på sine ældre dage bliver interesseret i sine forfædres
historie og som en del heraf også deres livsvilkår. Herved bliver det nemmere at forstå
hvilke frem- og tilbageskridt, der er sket gennem generationer. Hvorfor Fie kastede sig over
ægtemandens Tages slægtshistorie vides ikke, men der jo drama over slægtens historie til
en hel TV-serie! Og Fie var bestemt ikke kedelig, men livlig og nysgerrig efter alle livets
facetter, hvad enten de var positive eller negative. Formentlig drev netop hendes
nysgerrighed og systematiske samlermani til at kaste sig over familiehistorierne.
Fie fandt nye gamle dokumenter til Sylvestslægtens historie og nedskrev samtaler om ældre
i slægten eller deres ægtefæller. Hertil kom, at Fie samlede en række centrale udklip om
de sidste ejere af Garbogård. Hendes indsamling af især gammelt billedmateriale er af
uvurderlig betydning for Sylvestslægten i denne historieløse tid. Det var det nye, som Fie
bibragte slægtens historie.
Det skal Fie æres og takkes for af hele Sylvestslægten. Nu til dags er en slettet harddisk på
computeren den største trussel mod tab af historiske kilder. Endvidere er tidens norm, at
kun nyttig historie til formålet er værd at beskæftige sig med og ellers er værdiløs i forhold
til fremtiden. Det var heldigvis ikke Fie’s holdning.
Ære være Fies minde
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GARBOGÅRD
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Garbogårds ejere

Hans Nielsen, født 1730, død 23-11-1822. Viet 3-4-1767 til Karen Sylvest, født 17-9-1747,
død 6-9-1825. Drev Garbogård fra 1767 til 1800.

Sylvest Hansen, født på Garbogård, 1775, død 13-8-1856. Viet 16-11-1798 til Karen
Hansdatter, født 1781, død 21-7-1851. Drev Garbogård fra 1800 til 1850.

Per Sylvest, født 24-6-1815, død 11-12-1901. Viet 28-11-1838 til Johanne Olsen, født 7-31817, død 3-9-1846. Viet anden gang 24-3-1847 til Ane Andersen, født 28-1-1820, død 7-61862. Drev Garbogård fra 1850 til 1875. Byggede Garbogård om i årene 1856 til 1858.

Mads Pedersen Sylvest, født 26-9-1856, død 23-8-1930. Viet 26-5-1887 til Maren Kirstine
Madsen, født 26-8-1865, død 5-8-1958. Drev Garbogård fra 1875 til 1919.

Sylvest Madsen Sylvest, født 11-9-1894, død 8-12-1964. Viet 7-11-1919 til Ellen Martine
Kristensen, født 19-3-1898, død 28-1-1990. Drev Garbogård fra 1919 til 1964.

Hans Ejner Sylvest, født 5-11-1940, død 2-5-1988. Viet 31-3-1967 til Britta Godtfredsen,
født 10-1-1938. Drev Garbogård fra 1965 til 1988.

Garbogård solgt på tvangsaktion 1988.
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Oversigt over Sylvester Jacobsens efterkommere i lige linje.

 Sylvester Jacobsen, gift 4 gange, sidste gang med Elisabeth
Hansdatter. Begge døde 1670.
 Hans Sylvest, f. 1668. Giftede sig 1690 med Malene Sophie
Olsdatter, f. 1673
 Sylvest Hansen, f. 1697. Giftede sig i 1729 med Ane
Pedersdatter.
 Karen Sylvest, f. 17-9-1747. Giftede sig i 1769 med Hans
Nielsen, f.1730. (Garbogård)
 Sylvest Hansen,f.1775. Giftede sig med Karen Hansdatter, f.
1781.
 Peder (Per) Sylvest, f. 1815. Gift 2 gange,første gang 1838 med
Johanne Olsen, f. 1817. Anden gang 1847 med Ane Andersen, f.
1820.
 Mads Pedersen, f. 1856. Gift 1887 med Maren Kirstine Madsen,
f. 1865.
 Sylvest Madsen Sylvest, f.1894. Gift 1919 med Ellen Martine
Kristensen, f. 1898.
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Sylvester Jacobsen

Gift 4 gange, sidste gang med Elisabeth Hansdatter.

Fik mange børn, mange døde som små.

Yngste søn, Hans Sylvest (f. 1668), var 2 år da begge forældre døde.
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Hans Sylvest og Marlene Sophie Olsdatter

Fik mange børn, men de fleste døde som små.

Én søn, Sylvest Hansen, f. 1697.
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Sylvest Hansen og Ane Pedersdatter

12 børn, hvoraf 5 døde som mindreårige.

Den yngste datter, Karen Sylvest, f. 17-9-1747.

9

Hans Nielsen og Karens børn









(uægte) Karens søn Anders Larsen, f. 1766
Sylvest Hansen, f. 1775
Lene Hansdatter, f. 1777
Ane Hansdatter, f. 1780
Marie Hansdatter,f. 1782
Johanne Hansdatter, f. 1786
+ én pige mere?
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Karen og Sylvest Hansens børn












Anders Sylvest, f. 1-10-1799, d. 20-2-1869. Ejede ”Strølillegård”. Gift Mikkelsdag
1824 med Bodil Jensdatter, f. 19-6-1807, d. 11-8-1883.
Hans Sylvest, f. 22-10-1801, d. 17-5-1885. Ejede ”Hansegård” Senere gift 28-5-1824
med Kirsten, f. 27-1-1804, d. 15-5-1852. ”Kraglegård” i Sigerslevøster.
Hansen Sylvest, f. 29-9-1803. Ejede ”Bjerggården” i Tjæreby. Gift med Maren
Madsdatter, f. 1807.
Niels Sylvest, f. 17-1-1806. Ejede en gård i Melløse. Gift første gang 22-10-1835 med
Sidse Nielsen, f. 1-1-1814, d. 2-12-1834. Gift anden gang 18-3-1856 med Sidse, f. 1-41831.
Karen Sylvest, f. 6-5-1808, d. 19-1-1872. Ejede ”Lundegård” ved Strø Bjerg. Gift
første gang 6-6-1828 med William Kristensen, f. 15-8-1802, d. 4-5-1842. Gift anden
gang 5-4-1843 med Hans Kristensen, f. 9-1-1819.
Kristen Sylvest, f. 10-9-1810. Ejede ”Skælbækgård” i Sigerslevvester. Gift første
gang 21-6-1833 med Ane Kirstine Pedersdatter, f. 1-2-1817, d. 13-4-1837. Anden
gang med Jacobine Pedersdatter, f. 8-5-1820. Tredje gang med Bodil Mortensdatter.
Ane Sylvest, f. 26-10-1812. Ejede først en gård i Grimstrup, senere ”Landagergård”.
Gift med Hans Madsen, f. 11-3-1811.
Peder (Per) Sylvest, f. 24-6-1815, d. 11-2-1901. Ejede ” Garbogård”. Gift første gang
28-11-1838 med Johanne Olsen, f. 7-3-1817, d. 3-9-1846. Gift anden gang 24-3-1847
med Ane Andersen, f. 28-1-1820, d. 7-6-1862.
Johanne Sylvest, f. 23-9-1817. Ejede først en gård i Sigerslevvester, senere Havelse
Mølle. Gift 6-11-1840 med Anders Larsen, f. 1807.
Ole Sylvest, f. 6-8-1821, d. 4-12-1888. Ejede ”Nebbegård” i Harløse. Gift 26-7-1846
med Karen Kirstine Nielsen, f. 24-8-1829, d. 10-10-1902.
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Per Sylvest’s børn med Johanne og senere Ane











Ane Pedersen
Ole Pedersen
Lars Pedersen
Anders Pedersen
Sidse Johanne Pedersen, f. 15-10-1853, v. 1875
Mads Pedersen, f. 26-9-1856, d. 23-8-1930, (Senere Sylvest til efternavn) Viet til
Maren Kirstine Hansen 26-5-1887. F. 26-8-1865, d. 5-8-1956
Hans Pedersen
Sylvest Pedersen, f. 1843, d. 1864
Marie, død som barn
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Mads Pedersen Sylvest og Maren Kirstines børn

Der er tvivl om Sylvest navnet. Om han er døbt det, har købt det, eller bare brugt det.







Hans Madsen Sylvest, f. 9-7-1888, d. 3-10-1974. Viet første gang til Margrethe
Hansen, f. 25-6-1887, d. 10-7-1919. Hun døde af tuberkulose sammen med deres 2
børn. Viet anden gang 3-6-1924 til Augusta Jørgensen, f. 1-1-1901, d. 11-2-1994. De
fik en dreng, Aage (f. 6-7-1934, d. 2005), der blev anbragt på Ebberødgård.
Peder Madsen Sylvest, f. 7-12-1891, d. 1956 i Australien. Viet til Emmy Juhl. Senere
skilt, ingen børn.
Sylvest Madsen Sylvest, f. 11-9-1894, d. 8-12-1964. Viet 7-11-1919 til Ellen Martine
Kristensen, f. 19-3-1898, d. 28-1-1990. 6 børn.
Alfred Laurits Pedersen, f. 17-11-1900, d. 11-12-1900. Døbt i hjemmet 10-12-1900.
År 1900 blev det afskaffet at man fik faderens fornavn som efternavn, derfor
nægtede præsten at døbe ham Madsen.
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Sylvest Madsen Sylvest

Født på ” Garbogård”, i Strø sogn, d. 11-9-1894, død d. 8-12-1964. Viet 7-11-1919 til Ellen
Martine Kristensen, f. 19-3-1898, d. 28-1-1990.








Poul Verner Sylvest, f. 28-1-1921. Viet d. 30-5-1945 til Bodil Nordvang, f. 3-5-1919. 4
børn.
Tage Per Sylvest, f. 11-2-1926. Viet d. 20-2-1953 til Sofie Johansen, f. 22-5-1932. 6
børn.
Karen Inge Sylvest, f. 7-7-1927. Viet d. 21-9-1956 til Frede Høgh, f. 16-8-1929. 2
børn.
Else Agnethe Sylvest, f. 12-7-1930. Viet 25-6-1955 til Svend Nilausen, f. 27-6-1922. 3
børn.
Anna Lissa Kirstine Sylvest, f. 14-3-1937. Viet 8-12-1956 til Bent Andersen, f. 9-41937. Ægteskab ophævet 1982. 3 børn.
Hans Ejner Sylvest, f. 5-11-1940, d. 2-5-1988. Viet 31-3-1967 til Britta Godtfredsen,
f. 10-1-1938. Ingen børn.
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Sylvest Madsen Sylvest og Ellen Martines børn

Poul Verner Sylvest, f. 28-1-1921, viet 30-5-1945 til Bodil Nordvang, f. 3-5-1919.
4 børn.

2 døde børn f. mellem 1922 – 1925. [2 piger ifølge Fie: ”Ingen vidste det, for det snakkede
man ikke om dengang”. Red. tilføjelse]

Tage Per Sylvest, f. 11-2-1926, viet 20-2-1953 til Sofie Johansen, f. 22-5-1932.
6 børn.

Karen Inge Sylvest, f. 7-7-1927, viet 21-9-1956 til Frede Høgh, f. 16-8-1929.
2 børn.
Den ene søn død som 14-årig.

Else Agnethe Sylvest, f. 12-7-1930, viet 25-6-1955 til Svend Nilausen, f. 27-6-1922.
3 børn.

Anna Lissa Kirstine Sylvest, f. 14-3-1937, viet 8-12-1956 til Bendt Andersen, f. 9-4-1937.
Ægteskab ophævet 1982. 3 børn.

Hans Ejner Sylvest, f. 5-11-1940, d. 2-5-1988. Viet 31-3-1967 til Britta Godtfredsen, f. 10-11938.
Ingen børn.
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Poul og Bodil





Tove, f. 10-8-1946 (Kurt) Udvandret.
Gunvor, f. 9-10-1950 (Tom) 2 børn. Skilt.
Hans, f. 6-5-1954 (Tove) 3 børn.
Ulrik, f. 21-2-1962 (Pia)

Tage og Sofie







Lisbeth, f. 19-5-1953 (Arne) 2 børn.
Peder, f. 18-11-1954 (Anne Marie) 2 børn.
Birgitte, f. 27-8-1956. Død 23-2-1984.
Dorthe, f. 27-12-1957 (Mogens) 2 børn. Dorthe 1 barn.
Ulla, f. 6-8-1960 (Keld) 3 børn.
Thyge, f. 11-12-1961 (Susanne) 2 børn. Susanne 1 barn.

Inge og Frede



Karsten, f. 30-10-1957 (Anette) 3 børn.
Henrik, f. 20-8-1965. Død 17-4-1979.

Else og Svend




Søren, f. 18-6-1956 (Jytte) 2 børn.
Anne Grethe, f. 29-4-1958 (Jess) 1 barn. Skilt.
Per, f. 10-9-1960 (Kirsten) 3 børn.

Lissa og Bendt (skilt 1982)




Maja, f. 31-10-1956 (Flemming) 2 børn. Flemming 2 børn.
Jan, f. 25-6-1960 (Sirid) 2 børn. Skilt.
Birk, f. 13-10-1964 (Henriette) 4 børn.

Hans og Britta


Ingen børn
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Hvorfra stammer Sylvest-navnet?
Der har gennem slægtled været spekuleret meget over og mange teorier fremsat om,
hvorfra navnet stammer. Mest troligt og mest levedygtigt har vel nok den teori været, der
sagde, at stamfaderen skulle være kommet her til landet med hingste til kongens stutteri.
Så sent som i 1961 skriver en Morten Wiberg i julehæftet ”Jul i Nordsjælland” følgende:
”Stadig lever i Nordsjælland slægter, der kan føre deres stamtræ tilbage til de gamle
stutterifolk. En af de mest kendte er den vidtforgrenede slægt Sylvest, der både på land
og i by har mange ledende personligheder. Stamfaderen kom fra Øst Preussen.
Efterkommere blev førende heste- og kvægopdrættere, hvad de for øvrigt er endnu.”
I en slægtsbog over ”Frederiksborg amts præmiehingste 1850 - 1900” vil man finde, at en
meget stor part af disse er tilbage hos eller opdrættet af Sylvest-slægten.
Forstander Holger Begtrup, Frederiksborg Højskole, er efter foretagne undersøgelser
kommet til den anskuelse, at slægten skulle være kommet hertil med hingste til Frederik III
(1648 - 1670).
Forfatteren Thorkild Gravlund skriver:
”I Frederiksborg amt, var slægten Sylvest, særlig fremtrædende. Det var oplyste,
fremmelige folk. Otte bønder huskes som politisk frisindede, tilhørende bondevennerne.
Sylvest-slægten var kommet ind i landet som stutterimedhjælpere og har endnu god
forstand på heste. Æten var tysk, men havde formeret sig som jøderne i Egypten, siges
der. Desværre har det (da arkivernes bøger fra før den tid er mangelfulde eller brændte)
ikke været mulig at følge slægten længere tilbage end til omkring år 1600.”

Sylvester Jacobsen var gift 4 gange, sidste gang med Elisabeth Hansdatter, begge døde i
året 1670. Der var mange børn efter Sylvester Jacobsen, men mange døde som små. Den
yngste søn Hans Sylvest, født 1668, 2 år før forældrenes død, kom i pleje hos sin barnløse
farbroder i Lynge og overtog 1690 denne gård i fæste og var sognefoged og snefoged. Hans
Sylvest giftede sig 1690 med Malene Sophie Olsdatter, født 1673.
Hans Sylvest blev bevilget frihed for vornedskab på grund af sygdom, af hvilken årsag han
også år 1696 fæstede en mindre gård, i stedet for den store gård. Den mindre gård ejedes
af kirken og lå i Lynge by. Da hans svigerfar søde i 1714, overtog Hans Sylvest Kollerød kro
efter ham og også hvervet som skovfoged. Hans Sylvest kaldes ”Den rige kirkebonde”.
Sylvest slægten var i det 17. og 18. århundrede en meget rig og agtet slægt.

19

At dette ægtepar var meget anset i sognet, ses blandt andet af, at Malene Sophie bar ikke
mindre end 113 børn til dåben i Lynge kirke og Hans Sylvest stod fadder til en stor del af
dem.
De havde flere børn, men de fleste døde som små, men én søn Sylvest Hansen født 1697,
fæstede en gård i Kollerød. Sylvest Hansen giftede sig 1729 med Ane Pedersdatter. Om
disses liv og virke foreligger der kun få oplysninger, dog ses det at han har haft
Kollerødgårds gamle byggeplads, have og fiskedamme.
” Kollerødgård” var en hovedgård på 26 tønder hartkorn der i 1716 blev delt i 8 gårde, så
det ser ud til, at Sylvest Hansen har fået hovedparcellen.
Bønderne levede og virkede i en trængselstid, som måske aldrig før eller siden, med krig,
pest og stadig stigende byrder og dette tvang mange landmænd i knæ.
I 1722 overtaltes Sylvest Hansen af det Frederikborgske ryttergodsdistrikt til at overtage en
ødegård efter Hans Villumsen i Kollerødgård, som han formedels armod var fradømt,
eftersom han ej længere kunne denne bebo. Der var 36 fag bygning, hvoraf de 22 skulle
ombygges. Besætningen var 5 bæster, 1 ko, 2 kalve, vogn, plov og harve, ej hverken til at
så eller æde. Ingen indfæstning – eksempel på landbrugets vanskeligheder.
Det ser ud til at Sylvest Hansen har haft flere gårde i Lynge og Kollerødgård. Sylvest Hansen
døde i 1755.
Dette par fik 12 børn, hvoraf 5 døde som mindreårige. Den yngste datter Karen Sylvest født
17-9-1747 var 7 år da hendes far døde, moderen giftede sig kort efter med en ung karl der
fra byen.
Karen Sylvest var meget smuk. Som 18 årig blev hun forlokket af en gårdmand der fra byen
og fik 1766 en uægte søn. Straks efter rejste hun med sønnen til hendes bror, der havde
købt ”Vindingegård” i Strølille.
Den 3-4-1767 blev hun trolovet med ungkarl Hans Nielsen, født 1730, ”Garbogård”. De blev
viet i Lynge kirke 11-10-1767. Karen Sylvest døde 6-9-1825 og Hans Nielsen 23-11-1822. De
havde 5 døtre og 1 søn. Hans Nielsen drev ” Garbogård” fra 1767 til 1800. Der fortælles at
Hans Nielsen, efter arv fra sin mor, havde fået sit store gyldne hår, som efter deres tids
skik blev båret løst og nåede ham til hofterne – og sagde en gammel husmandskone, som
sammen med Hans Nielsen havde været til alters – at da solen brød frem igennem
kirkeruderne, så skinnede solen som guld i hans hår.
Hans Nielsens søn Sylvest Hansen blev født på ” Garbogård” 1775. Han overtog ”Garbogård”
i 1800 og giftede sig med sin kusine den 16-11-1798, hun hed Karen Hansdatter og var født
1781 som datter af gårdejer Hans Andersen, Kollerød og hustru Ane Christiansdatter. De
virkede og levede på ” Garbogård” i årene fra 1800 til 1850 med de i begyndelsen til 1815
stadig stigende priser, efterfulgt af kriseårene 1818-1828 og følgende opgangsår. Sylvest
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Hansen og hustru sad på ” Garbogård” og opførte, opdrog og satte den store børneflok på
10 i gang (de havde haft et barn mere, men det døde 5 uger gammelt).
Børnene fulgte alle i slægtens spor og blev bønder eller bønderkoner, for adskilliges
vedkommende på de nærmeste sognes største gårde. Der fortælles at Sylvest Hansen fra
det højeste punkt i sin mark (Strø bjerg) kunne se de fleste af sine børns gårde.
Selvhjælp, strengt arbejde og sparsommelighed bar familien godt igennem landbrugskrisens
strenge år, og disse dyder har sikkert været indpodet børnene, fra de var små. Ingen dårlig
arv at få, og den følgende slægt arbejdede sig da også (hvor ikke sygdom og uheld trådte
til) op til solid velstand, så de i århundredets sidste halvdel kunne overlade deres gårde til
det følgende slægtled, æret og agtet af standsfæller og oplyste og frisindede.
Sylvest Hansen døde 13-8-1856 og Karen døde 21-7-1851. Den ene af deres sønner, Per
Sylvest (han var vistnok døbt Peder Sylvest, men blev altid kaldt Per), førte ”Garbogård”
videre, han var født den 24-6-1815. Per Sylvest var gift 2 gange, første gang med Johanne
Olsen fra Grimstrup, født 7-3-1817, vielsen fandt sted 28-11-1838 og hun døde 3-9-1846,
det var et lykkeligt ægteskab, knap så lykkeligt var andet ægteskab, der blev indgået 24-31847 med Ane Andersen, født 28-1-1820 i Tjæreby, hun døde 7-6-1862. I disse ægteskaber
var der 7 børn, en datter var død som barn og én søn som ung.
Per Sylvest var lidt af en forgangsmand og en stor begivenhed på egnen var det, at han midt
i 1860, anskaffede sig en petroleumslampe til afløsning af tællelyset i stuen. Per Sylvest
havde fra ungdommen lidt af et dårligt ben, nok en slags hudkræft på skinnebenet. Og da
han i 60 års alderen ikke mere kunne udholde smerterne (det tog så stærkt på nerverne, at
de endogså måtte tøjre hanen, for at dens høje galen ikke skulle pine den syge alt for
meget), så bad Per Sylvest til sidst doktor Cold fra Frederiksværk, om at tage benet, enten
det så blev liv eller død. Dr. Cold var nu ikke helt glad for den situation, da han både på
grund af Per Sylvest’s alder og svækkelsen ved det lange sygeleje frygtede for, at den
ældre mand ikke skulle stå det igennem, men da der ingen vej syntes at være udenom, så
gjorde Per Sylvest sit testamente. Da det var ordnet, og dagen for operationen fastsat, var
han rolig og glad og skolelæreren som hed Callesen, kom ned til ham og mente at han skulle
trøste ham, blev helt forarget ved at finde den syge mand velfornøjet, læsende i en rigtig
knaldroman. Dr. Cold ønskede, at den ansete og dygtige kirurg, sygehuslæge Ussing fra
Frederikssund, skulle foretage operationen, medens han selv assisterede, og alt gik så
heldigt og godt.
Operationen foregik på spisebordet i storstuen, og før operationen fik han en pot
brændevin.
Efter operationen beklagede Per Sylvest, at det ikke var sket for mange år siden. Han
opnåede den høje alder af 86 år, og blev begravet med hæder, som den ansete mand han
var. Døden indtraf 11-2-1901. Der blev sagt, at der var lige så mange vogne i følget som Per
Sylvest talte år, og vognrækken nåede lige fra gården til kirken.
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Per Sylvest
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I den første tid efter operationen blev lægen hentet, med hestekøretøj, hver dag for at
tilse Per Sylvest. Der fortælles også at der var et meget lovende føl på gården, det blev
jævnligt trukket ind til sygelejet, så Per Sylvest kunne følge dets opvækst. Per Sylvest var
en meget kendt og dygtig opdrætter, lige fra heste og køer til får og svin, alt var første
klasse. I mange år var Per Sylvest et dygtigt og anset medlem af bedømmelsesudvalget for
heste ved Frederiksborg amts dyrskue, og som medlem heraf ser og hører man meget, hvis
man ellers har forstand i panden og øjne i hovedet, og ingen af delene fattedes Per Sylvest.
Særligt hans heste var berømte, og engang i slutningen af 1860’erne, da kongen aflagde
besøg på dyrskuet i Hillerød, syntes han så godt om en af Per Sylvest’s unge hingstplage, at
han ønskede at købe den. Per Sylvest svarede, at foreløbig ville han ikke sælge den, da han
selv var interesseret i, hvordan det unge dyr ville udvikle sig, men, føjede han til, kom den
dag, da han ville skille sig af med den, skulle kongen have forkøbsret.
Da kongen ytrede ønske om at se hans heste og stalde, så sagde Per Sylvest, at det skulle
være ham en stor ære og glæde, hvis kongen ville aflægge ham et lille besøg.
Per Sylvest betragtede det som en elskværdig talemåde og tænkte ikke mere over den sag.
Men en skønne dag, kom brødrene kronprins Frederik og kong Georg af Grækenland kørende
til ” Garbogård”. Huset, som ikke var indrettet på at tage imod så fornemme gæster, stod
pludselig på den anden ende, og der gik bud til ”Strølillegården” for at låne hvidt sukker,
da Per Sylvest ville traktere sine gæster med kaffe.
Per Sylvest’s mest berømte hingst var ”Frode” der som ganske ung hingst blev solgt til et
konsortium på Bornholm for en meget høj pris. For ikke at risikere, at den skulle få det
ondt på sine gamle dage, havde Per Sylvest forbeholdt sig forkøbsret til den. Efter hen imod
en snes år kom der bud fra Bornholm, at nu skulle Frode sælges, da den var blevet for
gammel til avlsdyr, og Per Sylvest købte den tilbage, billigt, og sønnen, Lars, hentede den
ved toget i Hillerød. Da de var kommet uden for byen, prøvede Lars, om den kendte vejen,
og da det syntes så, så lod han den, da de kom i nærheden af ” Garbogård”, have ganske
frie tøjler, og underligt at tænke sig, den drejede selv ind ad vejen til gården og hilste sit
gamle barndomshjem med en glad og fornøjet vrinsken. Per Sylvest havde godt
forretningstalent, så han fik altid en god pris for sine fine tillægsdyr.
Engang fik beboerne den ide, at der skulle spilles komedie til fordel for oprettelse af en
sygekasse for sognets ubemidlede og ” Garbogård’s” storstue blev stillet til rådighed (det
var det største rum i sognet, men Garbogård var også den største gård i sognet) også en stor
begivenhed.
En søn af Per Sylvest’s andet ægteskab, Mads Pedersen, født 26-9-1856, død 23-8-1930,
overtog ” Garbogård” ca. 1875. Mads Pedersen søgte på et tidspunkt om lov til at bruge
slægtsnavnet, Sylvest, som efternavn. Dette var da han overtog gården eller også var det
da han fik sin ældste søn. Mads Pedersen kom herved til at hedde Mads Pedersen Sylvest,
men hans brødre nøjedes med Pedersen.
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Den 26-5-1887 blev han i Skævinge kirke viet til Maren Kirstine Madsen, født 26-8-1865, død
5-8-1958. Hun var den første hvide brud, der på egnen. Hun var født på Ladegårdsmøllen.
Hendes far Hans Madsen, havde været gift én gang før, i dette ægteskab var der en søn og
en datter. I det andet ægteskab var der en søn, og da han var 10 år, blev Maren Kirstine
født. Moderen døde efter fødslen og Maren Kirstine kom nu til hendes stedsøster fra
faderens første ægteskab. Hun var gift og boede på ”Skævingegård”. Der voksende Maren
Kirstine op. Stedsøsteren og hendes mand fik 2 døtre og 2 sønner, som Maren Kirstine
betragtede som sine søskende.
Mads Pedersen Sylvest var, som sin far, en meget kendt hesteopdrætter, og havde flere
hingste i stambogen. De mest kendte og fremragende hingste var nok Bruno, Frode Slejpner
og Sort Strølille.
Mads Pedersen Sylvest og Maren Kirstine fik 4 drenge, men den yngste døde knap en måned
gammel.

Ældste søn, født 9-7-1888.
Hans Madsen Sylvest og hans første kone, Margrethe, købte en gård i Skævinge, men alt gik
ikke for godt for Hans (der vel nok aldrig skulle have været landmand). Han mistede i
august 1919 sin kone og sine to børn. Dødsårsagen var tuberkulose. Driften af gården gik
meget dårligt, økonomien var ikke god.
I 1924 blev han viet til Augusta, og de fik en lille dreng, Åge, som på grund af
hjernebetændelse blev udviklingshæmmet. De måtte fra gården, men købte en noget
mindre ejendom i Skævinge. Da Åge var 5 eller 6 år, blev han anbragt på Ebberødgård
Åndsvagsanstalt. I 1954 solgte de ejendommen og købte et hus på Meløsevej i Skævinge og
Hans blev ansat i banken i Skævinge. Der kom han på sin ”rette hylde”. Det var lige et
arbejde for ham, og det blev til en halv snes år der, på hans gamle dage.
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Midterste søn, født 7-12-1891.
Peder Madsen Sylvest forstod at føre sig frem, og færdedes helst i de finere kredse. Derfor
blev han kaldt ”Baron Laksko”. I 1921 blev han viet til Emmy Juhl - der var bagerdatter fra
Skævinge – og han købte den ret store ”Lundsgård” i Slangerup, som han gik fallit med i
1926. Købte så villa i Ølstykke (kaldet ”Prinsens palæ”). Denne villa blev senere til Ølstykke
Husholdningsskole. Her blev han vognmand og kørte mælk fra Søholm Mejeri til København.
Men efter 2 år gik han igen fallit, og de flyttede til Helsingør, hvor de boede i et år. Så var
alt formøblet, også bagermester Juhls store formue. Mens han boede her, fandt han sig en
elskerinde. Hun hed fru Brauning, og hun havde en datter på 12 år.
Nu var han virkelig langt ude i tovene. Han forsøgte at trække sine 2 brødre med ned i
skidtet. Blandt andet skrev han falsk under på en veksel, med hans bror Hans’ navn.
Nu så det rigtig skidt ud for ham. Han rejste fra sin kone til Australien. Ved sin afrejse fik
han bager Juhl til at kautionere med hans sidste penge, som blev udbetalt ved hans afrejse.
Meningen var så at bager Juhl skulle have sine penge tilsendt når Peder var kommet til
Australien, men i stedet sendte han pengene til elskerinden, fru Brauning. Og for disse
penge rejste hun og datteren til Australien. Det blev en begrænset tid, da datteren længtes
hjem, og fru Brauning gennemskuede hans dårlige økonomi, så de rejste hjem.
I mange år var der ingen der anede hvor han var, men i 1942 fandt hans gamle mor ham,
gennem Røde Kors. Det blev til et par breve fra ham. Han døde i 1956 i Brisbane i
Australien.

27

28

29

Martine og Sylvest Garbogård 25. juni 1955 Strø Kirke
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Hans Ejner Sylvest, født 5-11-1940.
Yngste søn af Sylvest Madsen Sylvest. I 1965 overtog Hans Garbogård - hans far var død et
halvt år tidligere. 2 år senere blev han viet til Britta Godtfredsen. Hans satsede på
fedekvæg og planteavl, så køerne blev afhændet.
Først i firserne begyndte Hans og Britta at eksperimentere med fabrikation af
halmbriketter. Det lykkedes dem at finde frem til den rigtige fremgangsmåde, og de søgte
om verdenspatent. Alt lykkedes for dem, undtagen økonomien. De havde brugt alt hvad de
ejede og mere til, så i oktober 1987 overtog kreditforeningen Garbogård, og den blev solgt
på tvangsaktion i februar 1988.
3 måneder efter døde Hans, 47 år gammel, af en blodprop i hjertet.
10. juli 1988 kom verdenspatentet, men for sent. Nu stod Britta alene og havde mistet
mand, gård og pengene. Det havde været et dyrt bekendtskab med halmbriketterne, men
dygtigt gjort.
Hans skulle aldrig have været landmand. Han havde store evner, der kunne have været
udnyttet til noget meget større.
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Efterskrift
Fie udgav i 2007 et kompendium på 36 A4-sider om Garbogård og Sylvest slægtens historie,
som hun kaldte for "Hvor stammer Sylvest navnet fra?” Jeg har efter bedste evne og ønske
fra mine kusiner samt fætre ved Fie’s bisættelse forsøgt at kombinere hendes
billedmateriale med barnebarnet Anders Brundholms tekstfil og udgive det som pdf-fil.
Denne offentliggøres d. 12. juni 2011 ved det 7. Sylvest træf i Haslev arrangeret af Birk
Sylvest Andersen og hans familie. Kompendiet er tiltænkt www.sylvestsiden.dk for at
udødeliggøre Sylvestslægten på nettet i denne digitale tidsalder, vi befinder os i. Det bliver
ikke den sidste tidsalder, hvor der skal findes en ”sikker” opbevaringsform for Sylvest
slægtens historie. Dette underbygges af, at Sylvest slægtens historie før 1600 er – brændt!
Sammen med de kirker eller andre øvrighedshuse, hvor de blev opbevaret på den tid.
Den ene af Fie’s to hovedkilder er Bodil Høyers ”Dagligliv på en Nordsjællandsk Bondegård i
midten af det forrige Århundrede”, der blev udgivet i 1954 og skrevet omkring 1929. Den
anden er Johannes Sylvest’s ”Bidrag til Sylvestslægtens historie” udgivet i 1962. Heri
gennemhuller Johannes Sylvest teorien om, at navnet Sylvest skulle have noget som helst at
gøre med Frederiksborgstutteriet i Hillerød, men konkluderede logisk, at slægtens ophav
var sjællandske bønder. Begge bøger er vigtige historiske kilder om livet som ”Sylvester”
imellem de slesvigske krige og anden verdenskrig. De er let læselige og anbefales varmt til
Sylvestslægtens historieinteresserede unge medlemmer!
Derudover er Fies kilder samtaler med ældre i slægten eller deres ægtefæller, (især Tante
Augusta). Fie samlede i en mappe en række gamle dokumenter, bl.a. breve til Per Sylvest
og en række centrale udklip om de sidste ejere af Garbogård. I mappen er der en lang
række andre dokumenter og billeder, som jeg endnu ikke har studeret.
I Fies ringbind fandt jeg en side med billeder af Martine og Sylvest Garbogård. (Det undrer
mig, at der i kompendiet mangler et afsnit af Fie om ”yngste søn” Sylvest Madsen Sylvest –
måske eksisterer der et ukendt notat?) Hertil har jeg tilføjet et billede af parret taget i Strø
Kirke til mine forældres bryllup. Det er et godt billede, som jeg erindrer min mormor og
morfar i deres velmagtsdage. Desuden har jeg pyntet side 3 med et billede af Garbogård
taget fra luften af Sylvest Jensens Luftfoto i midten af 1950’erne. For egen regning har jeg
indsat et memoriam for Fie på side 2.
Myter om Sylvest slægtens ”franske forbindelse” trives også i dette årtusind. Myter eller
realiteter? Tja, det er jo nu engang mere eksotisk at nedstamme fra en elegant franskmand
– bortset fra prins Henrik! - end fra en udslidt vadmelsklædt sjællandsk bonde i det 16.
århundrede. Ved mine forældres guldbryllup i 2005 underholdt Emil Sylvest Udlejregård om
slægtens ophav: En fransk stalddreng var med til at levere et stod heste til Frederiksborg i
Hillerød, som også var kongens stutteri i tidsrummet 1576 – 1871. (Herefter blev
Frederiksborgstutteriet flyttet til Ølstykke på Ny Toftegård, og en Sylvest blev stutmester).
Men ”Silvestre” skulle ikke tilbage, for han var protestant og risikerede at få hovedet
hugget af i det katolsk dominerede Frankrig. Og Emil tilføjede tørt og på sin egen
humoristiske facon, at det havde han ikke lyst til! Så ”Silvestre” blev i Danmark og
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underforstået grundlagde Sylvest slægten. Historisk set er det korrekt, at i Frankrig blev
over 20.000 protestanter (huegenotter) myrdet efter ”Bartolomæus Natten” d. 24. August
1572. Frederiksborg Slot er opkaldt efter Frederik d. II, der byggede på slottet fra 1560 og
sønnen Christian d. IV færdigbyggede renæssance slottet i 1588. At der i datiden var hotte
forbindelser mellem det franske og danske hof, ses af den franske professor Jacques Saly’s
statue fra 1771 foran Amalienborg af frederiksborghingsten med Frederik d. V på ryggen.
Det er det synlige bevis på ophavet til Sylvest slægtens mange Frederiksborgheste, som var
et landskendt ”brand” indtil traktoren tog over landbruget i 1950’erne. Men der er altså
flere uudforskede missing links i Emils udlægning af Sylvest navnets oprindelse – men myten
er stærk!
Sidst vil jeg tilføje, at der udover efterkommere af Sylvest Madsen Sylvest er tusinder af
Sylvest’ere. De har jo hver deres version af historien om Sylvest slægten, uanset hvor
navnet kommer fra. Hvis de altså overhovedet er bevidste herom!

Søren Sylvest Nilausen, Grønbjerg 8. juni 2011
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