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8y ftrnp  ligger i Kongsted Sog«, Fars Herred i Prcesto Amt, og er een af de 
smnkkeste gamle Dygninger, hvoraf vort Fcedreland er i Bcsiddelse. Den er op
fert af NigscantSler E ile r Grubbe 1579, Hovedbygningen i Form af et L  og 
Ladebygningen, —  der nn er nedreven og erstattet af en anden, —  var som et 
6 ,  saa at selve Gaarden udtrykte Bygherrens Navn; hvor sogt denne Idee 
end synes, var den dog udfort med stsrfte Smag, saa at Gaarden vel fortjener 
at bestes som et MindeSmcerke om Fortidens Bygningskunst, iscer da den i  den 
senere T id  med stör Bekostniug er bleven lstandsat af den nuvcerende Eier. 
E t i Cgnen almindeligt Ordsprog: Lystrup h iin  rsde, Lagde Vord ingbsrg 
Lehn ode! erindrer endnu om den ssrgelige Maade, hvorpaa hine heilige Byg- 
ninger bleve til, idet Lehnsmcendene havdc Tilladelst til at lade LehnetS Bonder 
gjsre alle til Bygningens Opforelse uodvendige Kjsrfler og vorige Arbeiver, 
forsaavidt de künde udforeS af Bonder, hvilken Ustik nok var temmelig almindelig 
i hiin T id  og neppe engang behovede en sceregen kongelig B cv illing ; at Kronen 
ikke synes at have undstct sig ved at drive Handel med sine Bonders Arbcide, 
eller ialt Fald »illigen har rakt Haand til at saadanne Byrder paalagdeö dem, 
har jeg tidligere oplyst i Kongsdals Historie.

Lystrup var, som vore fleste crldre Gaarde, oprindeligen en lille Gaard 
med hosliggende D y , alt tilhorende een M and: 1403 ncevncs peder O luffen 
til Lystrup, af den gamle Familie G odov, den Samme som ellerö bencevnes 
til Skaftelov og Cvenstrnp. Hans E on , O lu f  pedersen til Skaftelov, til- 
dsmtes 1438 as Kong E rik  alt det Gods i Lystrup i Kongsted Sogn fri for 
Enhvers Tiltale og navnligen for (Vluf Arelsens (Thorr), Ficke Laurentsens 
(Likkesen) og Jens Hvasses; 1446 var (v lu f pedersen med iblandt den 
lvllandste Adel, som oprettede de saakaldte Lollands V ilkaar, og 1463 bencevnes 
Han til Skjorringe, hvilket Han havde faaet med sin Frue, Else G rupendal, 
Hennings Dattcr. Han og Hans Vroder, Anders pedersen til Tybjerggaard, 
siulle have antaget deres Moders, Fru Sophie Basses, Familicnavn og Vaabcn, 
da denne celdgamle Slcegt uddsde med hendeS Broder, H r. Steen Tygesen Basse, 
Nidder, dog er dette Sagn noget usikkert, da de neppe kaldtes Basse og Vaab- 
net var altfor overeensstemme ide —  Basses et Vildsvinehoved og Godovs 
et Ulvehoved —  til at man let kan ste Forstjel. (v lu f pedersen dode omtrent 
1473, i hvilket Aar der skiftedes efter Ham; Sonnen, Henning Olsen (Godov), 
fik Svenstrnp Hovedgaard og By med 33 Gaarde i Sjcelland og Falster, D at

ieren, Regirse O lu fs  Datter (G odov), som var gift med P a lle  Uifeld til 
Hverringe, fik Lvstrup Hovedgaard, der svarede 6 P » . Korn (1 8T d . Byg efter 
nuvcerende M aa l) og 3 Fdg. S m s r, samt dertil 18 Gaarde i Sjcelland og 
Lolland; endcel af Byen maa imidlertiv vcere kommet til Familien B i l le ,  da i 
dissts störe Skifte i Aaret 1507 peder B il le  til Svanholm sik Gods i Ly
strup i Kongsted Sogn. Pa lle  U lfe lds Datter U lette blev gift med S ig va rd  
Grubbe og medbragte Ham Lystrup, hvortil Han allerede bencevnes 1514; rime- 
ligv iis har Han igjen samlet Byen, som ikke mere ncrvnes, altsaa paa denne 
T id  —  da et forbedret Agerbrug begyndte at indfores —  er bleven afbrudt 
og underlagt Hovedgaarden; Han dode 1559, Hans Frue 1562 og ligge begge 
begravne i Kongsted Kirke i det af deres S sn  indrettede Capel.

A f deres 17 Born arvede E ile r  Grubbe Lystrup; Han var en af denne 
unselige Slcegts bcromteste Mcend og beklcedte i 15 Aar det vigtige Embede som 
Rigens Cantsler, efter i mange Aar at have vcrrct ansat i Cancelliet, fsrst som 
Cancellijunker, siden som Rentemester. Han fik 1563 med kgl. Bevilling et 
Kannikedom og en ViccNie i LundS Domcapitel af NigscantSler An ton iu s  
Bryske til Langess imod et Kannikedom i AarhuuS Capitel, hvormed Han tid
ligere var forlehnet; 1566 fik Han Provftiet i Viborg Domkirke, hvor Han for- 
pligtedes til at boc, naar Han ikke var i Köngens daglige Tjeneste som Nente- 
mester; 1570 udncevntes Han til Nigsraad og Rigens Cantsler og fik Aaret 
efter endelig Qvittering for sin Rentemesterbcstilling. 1572 var Han Lchnsmand 
paa Tryggevcelde, 1575— 79 paa Vordingborg S lo t, 1585 aller paa Trygge- 
vcelde, 1565 pantsatte Köngen Ham Gods i Tnlstrup (Thyftrup i Fars 
Sogn), Hyllede og Aastrup i Kongsted Sogn, samt stjcenkede Ham to Gaarde i 
Hvvby; 1579 magestiftede Köngen Ham Kronens Gods i Stevns Herred, Hellested 
Sogn i Valdby (nu Hcrregaarden Juellinge). Samme Aar byggede Han Lystrups 
nuvcerende Hovedbygning og tidligere Ladebygninger; Hovedbygningen er for- 
synet med rige Sandsteensforsiringcr, hvilke gjsre en meget smuk Virkning paa 
den rode M uur. —  E ile r  Grubbe dode 1585 og ligger begraven i Kongsted Kirke 
i det af Ham selv 1575 opferte Capel tilligemed sine Frucr, Else B jö rn s  Dattcr 
Larm and, der dode 1575, og Rirsten Lykke, som overlcvede Ham indtil 1630 og 
efter han.S Dsd blev gift med N ie ls  Gyldenstjerne til Bjornsholm: disse to stjcenkede 
i Aaret 1600 en Altertavle til Kongsted Kirke. Aaret efter E ile r  Grubbes Dod 
vandt Fru L ir ften  Lykke paa sine cgne og sine Borns Vegne een af Cantsleren be-
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gyndt ProceS rned nogle Dsnder i Nyrop og Egede angaaende Nymslle i Vsteregede 
Sogn , hvor Bsnderne havde flaaet Grces, uagtet Mslledammen havde tilhsrt 
E ile r  Grubbe og Hans Foroeldre i  lang T ib ; med Iomfruensegede og detS 
tilliggende Bsnder var der vverhovedet stör S tr iv  Aarene 1582— 86 om Grcendse- 
sijel og Veie. —  A f L ile r  Grubbes Born gav Is rg en  Grubbe i Aaret 1606 
sin Fcestems, Jomfru M ette Lykke, Morgengavebrev paa 2000 R d l. , hvorfor 
Han pantsatte hende den Deel i Lystrup Hovedgaard, Han havde arvet efter sin 
Fader, saa at dennes Born dengang endnu eiede Gaarden i Fcrlledsssab; siden 
udlsste Christian Grubbe sine Medarvinger og eiede Lystrup til sin D s d ; Han 
levede endnu 1634, da Han af Köngen tilbyttede sig endeel Gods i  Kongsted 
og Torup i Kongsted Sogn , men var dsd fsr 1640; Hans Frue var Iy tte  
Gyldenstjerne til Totterupholm (nu Rosendal), Enke efter peder Iu e l til 
Hesselmed og Gjorslsv og bekjcndt som Forfatter af en meget god „Slcrgtebog 
Christian Grubbes eneste S sn , peder Grubbe, arvede Gaard og Gods, men 
var sindsvag, idet Mindste t sine feuere Aar; Han dode 1668 eller saa omtrent: Hans 
Frue, M a lens F r i is ,  var Enke 1671. A f  dercS Vorn arvede Tonne Grubbe 
Lystrup og havde en heftig S tr id  med sin Sogneproest, H r. M orren  L ip p e r , der 
sijeldte Ham ud fra Prcedikesiolen og —  sigtende til Hans og andre Adelsmcends den
gang saa hyppige Udenlandsreiser, hvorfra de sjelden kom meget klogere tilbage, —  
brugte de O rd i sin Proediken: „Een er forssgt i fremmede Lande og forstaaer intet i sit 
eget. Skurret, siabet og sialdet Hoved lsber om Land, er som en Tyv i Galgen, saa- 
danne v il jeg udrydde af min Menigbed. Een reifer til Rh iin  og kommer tilbage som 
et S v iin ."  Tonne Grubbe anlagde Sag  imod Proesten, hvilken Han natur- 
ligviiö vandt, saa at H r. M orten  i S t. Hans'S Landemode 1693 blev dsmt 
til at miste sit Kald i  tre Maaneder, gjsre Tonne Grubbe fkristltg Afbigt og 
betale Ham i Procesomkostninger 40 R b l.; Aaret efter blev Proesten afHsiesteret 
aldeleS dsmt fra sit Kalb. —  Tonne Grubbe oegtede 1687 v ilhe lm ine  
Hedvig von w in sh e im , en tydst Dame fra Cleve; de havde ingenBsrn, saa at 
Han dode som den sidste Mand af sin gamle beromte Slcegt 1721 og liggcr 
tilligemed sin alt tidligere afdsde Frue t Kongsted Kirke i sin Familiebegravelse. 
Jndstriften paa hans Ligkiste er i  htin T idS besynderlige S t i i l  og lyder saaledes: 

Een Vandring fra Verden gjort ved een Forandring til Himmelen, da den 
Hsyoedle og Velbaarne Herre Tonne Grubbe til Lystrup d. 8de M a rt ii 1721 
tog Afscheed fra Verden ved en salig D sd , og overflyttede til Himmelen for 
at hvile i  Abrahams Skjsd. I  Verden var Hand yndet af Mennistcne. 
HandS Afsteed fra Verden krönet med en snehvid Alder, Fod 1641? Dode 1721 
i  sit Alvers 76 Aar. Nu  frydes Hand hos Gud blandt Englene.

Her rndis Grubbers Nafn i drnne DodiS Asse 
Log ofver Zordrn ssal hands Erlighed hsit Brasse

Thi som af Adrlssab og Aar Han gammei r.vv- 
saa udaf Dyder staar hands Minde hes Os lnu-,

Efter Tonne Grubbeö Dsd folgte -Arvingcriic uGn Dvivl Gaard 
og Gods til Oberstlieut. C lau s  B end ir von Deonfeld cif en lvdss Slcegt, som 
har udmoerket sig meget i  dansk Krigstjeneste, faa at i Slaget ved Malpagvet 
den I l le  Sept. 1709 to Brsdre samt den ene af diäses tre Senner laae saa-
rede paa Valpladsen; af disse fem Ofsiecrcr tjeute de to sig fra st.nplc
Ryttere op til Generallieutenanter og hvidr Niddere. C lanz Bend ir von 
Beenfeld var een af disse fem og blev tilgest Obmstlient. i Garden ui Heft,
hvorester Han tog sin Afffeed af Krkgsstjencsten; bau rar gifr un-d Anna von
Stadtlander af en oldenborgff Slcegt, der siden 1021 havde vcrrer forleinitt und 
Brunsvarden, til hvilket GodS hun var sidste Arving og niedbragce sin Mand 
det. Han kjsbte 1740 ligeledes Jomfruen-tegede og dode <756; af lnu>6 tvcnte 
Dstlre arvede den celdste, A nn a  V ilh r im in e , Lvstriip, den vagste, Christin? 
Ulrikke, Jomfruenöegede; de bleve begge 1771 for sig og Afstnn delehnede ined 
Brunsvarden og vare gifte med to Brsdre, rcn celdste med Cancclliraad Christian 
Holmsted, den yngste med Cancelliraad Thom as Holmftcd, der 1765 blev 
adlet med Navnet Hjelmskjold. Den aidre Vroder dode ndcn Born 1754, 
hvorester Hans Frue oegtede Conferentsraac og hvid Nidder N ie ls  stvosenkran^s 
von Holstein, som efter Fruens Dsd i klarer 1775 gistede sig med Sosteren 
og saaledeS forenede begge de sjoellandste Godser og Fidcieommisgod' n Brnns- 
warden, hvilket alt tilfaldt Hans eneste Sou af forste LGglgstab, Christian 
Lrederik von Holstein-Rathlov til Rathlovsdai, Gchcüneraad, Kammcrherre g 
Hofjoegermester. Ved Hans Dsd i Aaret 182^ 8olne Svigerfonnen, Kam-urr- 
herre M y liu S ,  Lystrup, hvis Bygninger vare i hoieste Grad foiga-dne, faa ai 
Ladebygningerne maatte heelt ombyggcs og Hovedlvgiuiigen .Hude an,Gig 
Summer for at sieZtes i  den smukke S tand , hvor- det rr den Dag : Tag. —

Lystrup Gaard og Gods udgjorde 1807: 
o. F r t  H o v e d g a a rd s t a r t ,  Ager og Gng tO Td. i Skp. 2 Fdk. 2 Alb.

Skovstvld . . ! —  7 —  2
b. M s l le s k y ld  Nyrup M slle , . . . . . . . 16 -  6 —  ,,
c. T ie n d e r ,  Kongsted Kirke ..................> 3l> - -  2 „
6. B s n d e r g o d s ,  Ager og E n g ............... 233 —  ,j —  l

Skovflyld. . . . . . . . . 13 6 2

G js r Hartkorn af alle S la g s ................ . . . . 36 S lv . 7 Skv. „

SaaledeS har det vedligeholdt sig in lu l d,n nve Dlatrikels Indforrlstn da 
det blev ansat til 44 Td. frit og 231 Td. nfrit Gntkorn, dog Sfovshsib, 
Msllestyld og Tiender ikke iberegnede. —




