
Nytårs Travetur i Ravnborg Skovene 

I mange år var det slægten Testrup, der var ejere af Wiffertsholm. Men i efter-
dønningerne fra statsbankerotten i 1813 var der krise blandt landets godsejere, 
og i 1816 måtte de sælge Wiffertsholm på en auktion. Køber var amtsforvalter 
Hans Svanholm, der fra en almindelig bondedreng havde arbejdet sig op. Hans 
efterkommer frasolgte en snes år senere et større areal bl.a. til familiemedlem-
mer, så der opstod 3 mindre godser: Ravnborg, Fredenslund og Porsgården.  

Ravnborgs nuværende ejer er Poul Svanholm, der blandt de ældre er kendt som 
fhv. direktør for Carlsberg. Poul Svanholm var i mange år også medlem af be-
styrelsen i A.P. Møller-Mærsk og bestyrelsesformand for Danske Bank. Poul 
Svanholm er gift med kunsthistorikeren Lise Svanholm. Poul Svanholm har 
velvilligt givet Rebild Turistforening tilladelse til at benytte gårdspladsen mel-
lem avlsbygningerne som parkeringsplads ifm. Nytårs Traveturen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turistforeningens Nytårs Travetur er en lejlighed til at blive  frisket op efter 
jule- og nytårsdagene. God motion og en snak med gamle og nye venner!  
Vi skal på en ca. 4,5 km rundtur i skoven med fhv. skovfoged Jens Erik Nielsen 
som turleder. På en åben plads i skoven gør vi holdt og får en bolle med smør 
og dertil varm kakao—inden vi går tilbage til bilerne.  
 
Vigtige oplysninger: 
Tid: Søndag den 6. januar 2019 kl. 13:00 – 16. 
Mødested: Ravnborg, Hurupvej 30, Solbjerg pr. 9574 Bælum. 
Tilmelding: Ingen. 
Pris: Gratis for Turistforeningens medlemmer, kr. 30,00 for øvrige. 
Turen er planlagt i et jævnt terræn, så barnevogne kan medtages. Hunde i snor 
er ligeledes velkomne. 

Praktiske oplysninger: 
Kom i god tid, vi plejer at være rigtig mange på Nytårs Traveturene.  
Følg P-vagternes anvisninger, så der bliver plads til alle biler.  
Ved ankomsten kan du tegne medlemsskab til Turistforeningen, hvis du/I da 
ikke allerede er medlem. Hav så vidt muligt lige penge med eller betal med 
MobilePay. 
 

Arrangør: Rebild Turistforening.  
Mød os på www.rebildturist.dk og på Facebook 
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Hovedbygningen til Ravnborg 
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Rebild Turistforening er stedet hvor områdets borgere og virksomheder mødes med det fælles sigte at give 

deres gæster indblik i og glæde ved de unikke natur- og kulturværdier vi har. Dette formål tilgodeser vi ved 

at arrangere udflugter, foredrag og andre aktiviteter, der styrker medlemmernes kompetencer som værter for 

deres gæster.  20-12-2018/JPV 

Skoven har i mange år været drevet efter traditio-

nelle skovdriftsprincipper med økonomien som 

en vigtig parameter, men også med vægt på at 

have en smuk skov. 

Godset har i mange år haft selvstændig skovad-

ministration. I den sidste halvdel af 1900-tallet 

var der to skovfogeder. Den første hed Jensen, og 

efter ham overtog Peter Apollo jobbet som skov-

foged. Han kom fra mangeårigt skovfogedjob på 

godset Overgård. Efter ham blev det den lokale 

skovdyrkerforening der passede skovdriften. Se-

nere blev det den tidligere skovrider for skovdyr-

kerforeningen der overtog driften. I dag er det 

Lindenborg Skovbrug A/S der har skovdriften. 

På turen kommer vi bl.a. forbi familien Svanholms 

jagthytte. Den ligger på et højdedrag med en smuk 

udsigt over landskabet. 

Ravnborg Gods er på knap 500 ha., hvoraf hovedpar-

ten er skov. Skoven var i gammel tid en del af Rold 

Skov, men rydning til byer og agerbrug har skabt 

den nuværende situation. 

Måske vi passerer Gaardsens Vold, som er et gam-

mel borgvold fra Margrethe I’s tid. Her stod tidligere 

7 kæmpestore bøgetræer, kaldet De syv Søstre. Træ-

erne var opkaldt efter familiemedlemmer i Svanholm 

slægten. Det sidste af træerne, Birgitte,  faldt om-

kring år 2000. 

Når du ankommer til Ravnborg skal du køre op mel-

lem de to sorte avlsbygninger. Her vil parkeringsvag-

ter hjælpe dig med at få parkeret, så vi kan have så 

mange biler som muligt.  

Derefter skal du henvende dig ved billetteringen, 

hvor du får udleveret en farvet talon pr. deltager som 

bevis for, at du/I har betalt og er talt med ved bestil-

lingen af boller og kakao. 

Vi har bestilt godt vejr, men garanti for den slags gi-

ves som bekendt ikke.  

Vi glæder os til at byde dig/jer velkommen til en tur i 

Ravnborg Skovene. 


